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4 Опорний план 1:2000 

5 Схема планувальних обмежень 1:2000 

6 Проектний план 1:2000 

7 Проектний план на етап 5 років б/м 
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ПЕРЕДМОВА 

Детальний план території в межах проспекту Перемоги та залізничної колії 

у Святошинському 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.  

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

У складі проекту, відповідно до договору, виготовлено цифрову векторну 

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

системі координат УСК-2000.  

Виконано збір вихідних даних по існуючому житловому фонду, установам 

та підприємствам обслуговування та ін., зібрані анкети виробничих 

підприємств, виконанні натурні обстеження забудови для складання опорного 

плану та економічних розрахунків. 

Замовником надано матеріали проектів, відповідно до яких розпочато 

будівництво, або відведено територію, розроблено проекти, але не реалізовано. 

В роботі враховано «Експертний висновок щодо порівняння варіантів 

проходження траси магістралі від б-ру Лепсе до просп. Перемоги. Розгляд 

варіантів А, Б», виконаний Державним підприємством «Український 

державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені 

Ю.М.Білоконя. 
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ВСТУП 

Розробка детального плану території пов’язано з необхідністю деталізації 

проектних рішень Генерального плану розвитку м. Києва та проекту 

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

уточнення окремих його положень, особливо в частині функціонально-

планувальної структури. Крім того, в роботі необхідно врахувати сучасну 

містобудівну ситуацію, а також рішення проекту Генерального плану міста 

Києва щодо формування транспортної інфраструктури, пропозицій 

реструктуризації окремих промислових підприємств промрайону «Нивки». 

При розробці детального плану території уточнюються проходження траси 

магістралі від бульвару І.Лепсе до просп. Перемоги, функціональне 

призначення території, надаються пропозиції щодо визначення поверховості, 

потреби в підприємствах та закладах обслуговування з уточненням їх 

розміщення, вирішується питання 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. 

Основна мета проекту: 

 реалізація стратегії Генерального плану міста щодо ефективного 

використання міських земель – реструктуризація промислових підприємств, що 

на даний час не працюють;  

 уточнення планувальної структури і функціонального призначення, 

просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації 

території; 

 встановлення червоних ліній та ліній регулювання забудови; 

 виявлення та уточнення територіальних ресурсів для всіх видів 

функціонального використання території; 

 визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з 

державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами; 
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 визначення параметрів забудови окремих земельних ділянок; 

 визначення містобудівних умов та обмежень; 

 визначення потреб у підприємствах та установах обслуговування, місць 

їх розташування; 

 забезпечення комплексності забудови території; 

 організації транспортного обслуговування, інженерного обладнання, 

освоєння підземного простору, благоустрою та озеленення, інженерної 

підготовки території; 

 забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, 

охорони, збереження та поліпшення стану навколишнього 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 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 на стадії 

затвердження, розроблений на підставі та в розвиток затвердженої Концепції 

стратегічного розвитку м. Києва. 

 Витяг з бази даних Державного земельного кадастру від 22.07.2014 р.; 

 Цифрова векторна топографічна основа М 1:2000 з нанесеними 

червоними лініями (виконано у складі ДПТ). 

 Дані Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації 

щодо існуючого багатоквартирного житлового фонду, гуртожитків, місткості 

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

підприємств, громадських установ та інженерних об’єктів. 
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 Висновки ДП Антонов, КП міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни), 

ДП обслуговування повітряного руху України, ТОВ «АМАДЕУС КО» щодо 

погодження місця розташування та висоти об’єктів на при аеродромних 

територіях. 

Проектні рішення прийняті відповідно до чинного законодавства України 

та державних будівельних нормативів: 

 Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності». 

 Земельний Кодекс України. 

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

сільських поселень‖. 

 СН 173-93 „Державні санітарні правила планування та забудови 

населених пунктів‖. 

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

 Правила та порядок розподілу території житлового кварталу. 
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1 АНАЛІЗ ІСНУЮЧОГО СТАНУ 

1.1. Сучасна планувальна структура і функціональне використання 

території  

Територія площею 217 га, на яку розробляється детальний план території, 

знаходиться у Святошинському адміністративному районі Західної 

планувальної зони м. Києва та обмежена:  

 з півночі – просп. Перемоги,  

 зі сходу, півдня та заходу – залізницею.  

Планувальний район обмежений такими функціональними зонами як 

промислова забудова, зона житлової забудови та парковою зоною. 

На даний час в межах території проектування знаходяться території: 

промислових, комунально-складських підприємств, інженерно-транспортної 

інфраструктури, громадської забудови, культових споруд, середньої та 

спеціальної освіти, житлової багатоквартирної забудови.  

До недавнього часу територія, в основному, розвивалася, як промислово-

комунальна в складі промрайону «Нивки». Площа території під промислово-

комунальними підприємствами складає 122,84 га (56,6 %).  

Найбільший за розмірами по території – ЗАТ «АТЕК» (колишній 

машинобудівний завод), а також верстатобудівний завод ПАТ «ВЕРКОН», який 

на сьогоднішній день представляють ТОВ «ГРАНДВІЛЬ», ВАТ «ВЕРКОН», 

ТОВ «ВІСТАР», ТОВ «АК-ІНЕКС», ТОВ «БУЛАТ», ТОВ «ЕНЕРГЕТИК», ТОВ 

«ТОРЕНТ», ТОВ «ПЛАТУМ»,  ТОВ "СЕРДОЛІК", ТОВ "ЛІАНА" знаходяться в 

занедбаному стані і по основній галузевій направленості не використовуються.  

Такі підприємства як ВАТ «Завод сантехнічних заготовок», ВАТ 

«Київмедпрепарат», ЗАТ «Київмашпостачзбут» та інші, на сьогодні працюють і 

на перспективу передбачаються функціонувати. 

Територія існуючої житлової забудови складає 23,27 га (10,7 %), житловий 

фонд представлений багатоквартирною житловою забудовою 3-16 поверхів і 

становить 209 тис.м
2
 загальної житлової площі квартир, кількість квартир – 

4195, кількість населення -10,139 тис.чол. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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На даний час уже введено в експлуатацію багатоповерховий житловий 

комплекс «Наш будинок» по просп. Перемоги, 71а, розроблено, проте не 

реалізовано, проект житлового будинку з вбудованими приміщеннями на 

перетині вул. Кулібіна, 9/2 та вул. Червонозаводської, 4. 

Під ділянками установ та підприємств обслуговування немікрорайонного 

значення знаходиться територія 16,7 га (7,7%). 

Озеленені території складають 2,0 га (0,9%). 

Територія детального плану включає магістральні, двоколійні, 

електрифіковані лінії залізниці.  

В межах території діє залізнична проміжна станція Рубежівський (близько 

100 тис. пасажирів за рік в приміському сполученні). Пасажирська платформа 

станції розташована на півночі біля перетину залізниці з просп. Перемоги. 

Територія проектування примикає до Святошинсько-Броварської лінії 

метро, яка поєднує територію проектування не тільки з центром, а й з іншими 

районами міста. 

Станції метро "Святошин", «Нивки» та «Берестейська» знаходяться на 

просп. Перемоги в межах пішохідної доступності до житлових кварталів. 

По території проектування проходять житлові вулиці місцевого значення: 

вул. Чистяківська, Стрийська, Червонозаводська, Омеляна Горбачова, Кулібіна, 

Дружківська, які примикають до просп. Перемоги.  

Баланс території приведено в табл. 1.1.1. 

Таблиця  1.1.1 

Баланс території 

№ 

п/п 
Території 

Існуючий стан 

Площа, га % 
1 2 3 4 

  
Територія в межах проекту 217 100 

у тому числі:   

1 - житлова забудова 23,27 10,7 

 

у тому числі:   

а) квартали садибної забудови - - 

б) квартали багатоквартирної забудови  

(з урахуванням гуртожитків) 
23,27 10,7 

2 
- ділянки установ і підприємств обслуговування (крім 

підприємств і установ мікрорайонного значення) 
16,7 7,7 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Проспект_Космонавта_Комарова
http://uk.wikipedia.org/wiki/Проспект_Космонавта_Комарова
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№ 

п/п 
Території 

Існуючий стан 

Площа, га % 
1 2 3 4 

3 
- зелені насадження (крім зелених насаджень 

мікрорайонного значення) 
2,0 0,9 

4 - вулиці в межах червоних ліній 22,12 10,2 

5 

- території (ділянки) забудови іншого призначення 

(ділової, виробничої, комунально-складської, 

інженерного обладнання, курортної, лікувальної тощо) 

126,41 58,3 

6 - залізничного транспорту 26,5 12,2 

 

Аналіз проектів, які було розроблено на територію проектування. 

На перетині вул. Кулібіна, 9/2 та вул. Червонозаводської, 4, надано 

земельну ділянку під будівництво житлового будинку з вбудованими 

приміщеннями. Замовником проектної документації – КП «Спецжитлофонд» 

(землекористувач), розробник – ТОВ «Архітектурне Проектування». Проект не 

реалізовано.  

Також відведено територію під будівництво офісно-готельних комплексів 

по просп. Перемоги, 65 та 67. Землекористувачі вказаних ділянок ВАТ «Камет» 

та ЗАТ «Кармен-Трейдінг» відповідно. Виконані проекти не реалізовані.  

Містобудівну ситуацію можна, в цілому, характеризувати, як досить 

сприятливу. Це зумовлюється, перш за все, наявністю в межах пішохідної 

доступності трьох станцій метро, а також наявністю зручних транспортних 

зв’язків, близькістю розташування до громадських центрів та зеленої зони (парк 

«Нивки»).  

Для інтеграції обособленого планувального району в єдиний міський 

організм необхідно налагодження взаємних тісних зв’язків з суміжними 

сельбищними територіями, розглядаючи проектний планувальний район не як 

окрему функціонально-планувальну зону, а як частину цілісної міської 

структури, відкриту для багатофункціональних та соціально-культурних 

взаємних зв’язків з навколишнім середовищем. 
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1.2. Історична довідка 

 ала ани  – історична місцевість в Святошинському районі м. Києва, яка 

розташована між проспектом Перемоги, вулицями Дружківською, 

Екскаваторною та залізницею. 

Виникла як хутір у XIX столітті. Згідно з поширеною думкою, назва 

поселення виникла за прізвищем його власників, поміщиків Ґалаґанів. Один з 

них, відомий громадський діяч Григорій Ґалаґан, 1871 року заснував на свої 

кошти навчальний заклад – Колегію Павла Ґалаґана (містилася у приѐ ѐ- ---

(де й донині існує куток під назвою Ґалаґани) братами Ґалаґанами – солдатами 

лісової охорони Київського лісництва. Лісова охорона існувала до 1871 року, в 

подальшому на частині місцевості розташовано Рубежівську колонію для 

неповнолітніх правопорушників. 1893 року у цій місцині було споруджено 

церкву Святого Олександра Невського (існувала до середини 1930-х років), з 

1910-х років виникають промислові підприємства, одне з яких у майбутньому 

стане ПАТ «АТЕК» (колишній завод «Червоний екскаватор»).  

«Червоний екскаватор» (раніше «Червоний плугатар») – 

машинобудівний завод у Києві, заснований 1898 року як невеликий завод для 

виробництва сівалок. У 1918 його об'єднано з невеликим заводом чавунного 

литва, тодішня назва «Червоний плугатар», випускав сільськогосподарські 

машини. У 1934 на заводі було виготовлено перший багатоковшовий кар'єрний 

екскаватор МК-1. 1935 перейменовано на «Червоний екскаватор». 

Під час другої світової війни евакуйований, по війні відновлений і 

поширений. З 1955 спеціалізується на гідравлічних екскаваторах. З 1955 — 

головне підприємство виробничого об'єднання, до якого входять екскаваторні 

заводи інших областей і республік. Випускає багатоковшові екскаватори, 

бетонозмішувачі, навантажувачі, трейлери та іншу техніку. 

У період з 1947 по 1948, за проектом архітектора Йосипа Каракіса було 

побудоване селище для робітників заводу «Червоний Екскаватор». 

У 1930-і роки було збудовано Верстатобудівний завод і сформовано 

робітниче селище. З 1923 року вказана територія увійшла в межі Києва.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%28%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%28%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%28%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/XIX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D2%91%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%28%D1%80%D1%96%D0%B4%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D2%91%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/1871
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0_%D2%90%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D2%91%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%28%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%28%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%B2._%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%28%D2%90%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D2%91%D0%B0%D0%BD%D0%B8%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%28%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/1848
http://uk.wikipedia.org/wiki/1918
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/1947
http://uk.wikipedia.org/wiki/1948
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%81_%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/1923
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
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Рубежі вка, Рубежі вська коло нія – історична місцевість в 

Святошинському районі м. Києва. Простягається на південь вздовж проспекту 

Перемоги між станціями метро «Нивки» і «Святошин», охоплюючи частину 

Ґалаґанів. 

У цій місцевості розміщувалася виправно-трудова колонія для 

неповнолітніх правопорушників, яку перевели до Києва у 1884 році із 

с. Михайлівська Рубежівка. Колонію заснувало у 1876 році Київське товариство 

землеробських колоній і ремісничих притулків. Першим директором був 

А. Д. Ушинський – брат педагога К. Д. Ушинського. Після переводу до Києва 

колонія зберегла назву «Рубежівська». Виправна колонія існувала до початку 

ХХ століття, а після її закриття місцевість успадкувала цю назву.  

У Києві існують Рубежівська вулиця і Рубежівський провулок у 

Новобіличах і залізничний зупинний пункт Рубежівський на Нивках. 

Рубежі вський – пасажирський зупинний пункт Київського залізничного 

вузла Південно-Західної залізниці. Розміщується між станцією Святошин та 

зупинним пунктом Сирець на Північному кільці обхідній залізничній лінії, що 

сполучає станції Святошин та Дарницю через станцію Київ-Петрівка. 

Розташований у парку «Нивки» поблизу Уссурійської та Цюрупинської вулиць 

неподалік від станції метро «Берестейська». 

З 4 жовтня 2011 року – одна з зупинок міської електрички.  

Парк «Ни вки», що прилягає до території проектування, розташований у 

Шевченківському районі м. Києва. Поруч з парком знаходиться станція метро 

Берестейська й станція метро Нивки. Парк ділиться на 2 частини: західну і 

східну. Умовним роздільником є залізничне полотно і річка Сирець, вірніше те 

мале, що від неї залишилося. Східна частина парку віднесена до 

загальнодержавних природно заповідних територій як парк-пам'ятка садово-

паркового мистецтва. У парку налічується понад 90 видів вікових дерев. Рельєф 

місцевості – горбистий. 

Створено парк в 1972 році рішенням Державного комітету УРСР по 

охороні природи на базі існуючих зелених насаджень у 1956 році. Ще раніше, 

до революції, місцевість в районі нинішнього парку називалася 

«Васильчиківська дача» і була володіннями київського генерал-губернатора 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%28%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%28%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%28%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD_%28%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D2%91%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%28%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/1884
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/1876
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%A5_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%28%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%B8%D1%87%D1%96_%28%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B2%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD_%28%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C_%28%D0%B7%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD_%28%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_%C2%AB%D0%9D%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8%C2%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%28%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%8E%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%28%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%28%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/2011
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9C%D0%95
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C_%28%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/1972
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/1956
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Іларіона Васильчикова. За десять років свого правління (1852–1862) Іларіон 

Васильчиков встиг багато чого зробити для міста: саме за його губернаторства 

закінчилося будівництво першого капітального Ланцюгового мосту через 

Дніпро, прокладений шлях дорога на Житомир, відкрито перший у місті 

пам'ятник – князеві Володимиру. З його ініціативи була створена «Комісія з 

перейменування вулиць, площ і провулків Києва», яка вперше офіційно 

закріпила міські назви. 

«Васильчиківська дача» являла собою велику територію в 55 десятин землі 

з лісом, ставками, сінокісними угіддями, городом і садом. Окрасою її служив 

двоповерховий панський маєток. Після смерті генерал-губернатора його вдова 

Катерина Олексіївна, відома київська благодійниця, подарувала власну садибу 

заснованому нею Свято-Троїцькому монастирю на Звіринці. «Васильчиківська 

дача» залишалася у володінні монастиря до революції 1917 року, після чого ці 

землі було націоналізовано. 

Нове життя «Васильчиківської дачі» почалося в 1930-х роках, коли на цю 

мальовничу місцевість звернули увагу партійні робітники. Парк поруч з річкою 

Сирець був оточений глухим парканом і перетворений на спецдачу вищого 

партійного керівництва Києва. 

Місцевість змінювала свої неофіційні назви в залежності від зміни 

власників, перетворюючись на дачу Любченко або дачу Кагановича, дачу 

Хрущова або дачу Коротченка. Саме в ті роки на одному з пагорбів в глибині 

парку був побудований похмурий сірий двоповерховий особняк з ганком і 

терасами, з яким пов'язані різні моторошні історії. Говорили, що, коли один з 

його «постояльців», партійний керівник 1930-х років, дізнався про те, що за ним 

приїхали представники «компетентних органів» з метою його заарештувати, він 

застрелив свою дружину і дочку, а потім і себе – і все це в самій будівлі дачі. 

Потім будівля декілька разів змінювала своє призначення, приходила в 

запустіння, поки на початку 1990-х її не було продано приватним особам. 

На цей час головний корпус колишніх партійних дач так і стоїть 

покинутим, бо являє собою захищену законом приватну власність. При цьому 

http://uk.wikipedia.org/wiki/1917
http://uk.wikipedia.org/wiki/1930-%D1%82%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C_%28%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C_%28%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%89%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/1930-%D1%82%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/1990-%D1%82%D1%96
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навіть підсобні приміщення колишнього дачного комплексу сьогодні 

перебудовані і благополучно використовуються як ресторан і художня школа. 

Паркани навколо спецдачі простояли до 1962 року. У 1962 році її територія 

була передана місту, а сам парк перейменували в «Парк імені ХХІІ з'їзду КПРС» 

і відкрили для відвідування. Останнім високопоставленим мешканцем спецдачі 

був партійний і державний діяч Д.С.Коротченко. У 1974 році йому був 

встановлений пам'ятник біля входу в парк. 

У 1972 році парк отримав статус пам'ятника садово-паркового мистецтва і 

був перейменований в «Комсомольський парк». 

Парк імені Ленінського комсомолу був створений в 1954 році рішенням 

Жовтневої адміністрації. Тоді активно почалася велика забудова: встановили 

дамби, вирили штучні водойми. У парку був свій концертний зал «Юність», в 

1970-х роках відкрили «Зелений театр». У 1991 році товариство «Парк Нивки» 

взяло парк Ленінського комсомолу в оренду на 25 років, об'єднавши обидва 

парки. 

На даний час парк «Нивки» – парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва 

України загальнодержавного значення. 

Церква Святого Олександра Невського – православний храм у Києві на 

Галаганах, збудований у 1891–1893 роках та знищений у 1930-х роках.  

6 грудня 1891 року було закладено, а 1893 року освячено храм в ім'я 

Св. Олександра Невського. Храм будувався за проектом відомого київського 

архітектора Володимира Ніколаєва. Дуже помітною була роль Володимира 

Ніколаєва у зведенні київських храмів. Щоправда, через цілеспрямоване 

руйнування культових споруд за радянських часів з 18 київських церков, 

збудованих Ніколаєвим, не збереглося й половини. Та вцілили, зокрема, 

Трапезна церква Києво-Печерської лаври, Вознесенська церква на Байковому 

цвинтарі, а також комплекс Покровського жіночого монастиря.  

Це був визначний храм – збудований у популярному в той час 

«московсько-ярославському» (псевдоросійському) стилі, своїми формами він 

нагадував храм Василя Блаженного у Москві, мав 1 центральний купол та 4 

невеликих з боків, а також декоративні маківки. Однак,  славився храм і своїми 

http://uk.wikipedia.org/wiki/1962
http://uk.wikipedia.org/wiki/1962
http://uk.wikipedia.org/wiki/1974
http://uk.wikipedia.org/wiki/1972
http://uk.wikipedia.org/wiki/1954
http://uk.wikipedia.org/wiki/1970-%D1%82%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/1991
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%27%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D2%91%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%28%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%94%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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розписами – храм розписували ті ж художники, що брали участь у розписах 

Володимирського собору. Значну роль у розписуванні храму відіграли 

В.Котарбінський, В.Васнецов, І.Селезньов та П.Свєдомський. 

Церква, окрім унікального розпису, мала ще й чудовий іконостас. Храм 

було закрито у 1934 році, тоді ж знищено кладовище навколо храму, де було 

більше ніж 500 поховань із числа священиків церкви, померлих малолітніх 

злочинців. На місці старого цвинтаря було збудовано будинок культури заводу 

«Верстатів-автоматів ім. Горького» і кілька будинків по проспекту Перемоги, 

вул. Горбачова та встановлено пам'ятник А.Горькому. Саму ж церкву, за 

наказом тодішнього директора заводу, перетворено на будинок культури 

Верстатобудівного заводу. На початку 1936 року храм було остаточно 

зруйновано. Про храм довгі десятиліття нагадували лише вулиці 

Олександрівська та Невська (колишня Нивська) на Нивках. Останній священик 

церкви настоятель – отець Іоанн був у 1934 році заарештований та розстріляний 

за два роки у 1936 році. 

Однак 2001 року було зареєстровано парафію Св. Олександра, а протягом 

2003-2006 років – споруджено невеличкий храм Св. Пантелеймона неподалік від 

місця, де стояв Олександро-Невський храм. На його ж місці встановлено хрест. 

Проспект Перемо ги – проспект у Шевченківському, Солом'янському та 

Святошинському районах Києва. Одна з найдовших магістралей міста (11,8 км). 

Пролягає від площі Перемоги до Брест-Литовського шосе. Проспект відомий з 

першої половини XIX століття як Житомирське і Києво-Брестське шосе. Із 

кінця XIX століття, від початку його забудови, мав назву Брест-Литовське 

шосе, з 1964 року – Брест-Литовський проспект (кінцева частина Брест-

Литовського шосе фактично і нині зберегла попередню назву). Поєднував місто 

із дачною зоною (приватні хутори Стрельна, Сан-Сусі – зліва, Сант-Марі, 

Нивки – справа). У 1857 році на проспекті було зведено Тріумфальну браму 

(згодом розібрано). 

Сучасна назва – з 1985 року. Того ж року до проспекту приєднано частину 

бульвару Шевченка (на відрізку: площа Перемоги – Повітрофлотський 

шляхопровід) і на будинку № 2 зроблено анотаційний напис про те, що 

проспект названий в ознаменування 40-річчя перемоги радянського народу у 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Wilhelm_Kotarbi%C5%84ski&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%28%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%28%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%81%D0%B5
http://uk.wikipedia.org/wiki/XIX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/XIX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1964
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%81%D0%B5
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%81%D0%B5
http://uk.wikipedia.org/wiki/1857
http://uk.wikipedia.org/wiki/1985
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%28%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%29
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4&action=edit&redlink=1
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Великій Вітчизняній війні. У 70-х  – першій половині 80-х років XX століття 

проспект Перемоги був ґрунтовно реконструйований – розширений до 30 м, 

споруджено транспортні розв'язки та підземні переходи (головний інженер 

проекту – Б. С. Романенко). 

Забудова проспекту Перемоги почалася наприкінці XIX століття, у зв'язку 

із спорудженням на ньому Політехнічного інституту та заводу Гретера і 

Криванека. 1899 року було прокладено трамвайну лінію до Польової вулиці 

(тепер вулиця Академіка Янгеля), 1900 р. – відкрито лінію Святошинського 

трамвая (проходила від Тріумфальних воріт до 4-ї Просіки), 1923 року ці дві 

лінії були об'єднані в одну. 1978 року було закрито лінію від Повітрофлотського 

шляхопроводу до станції метро «Шулявська» (тоді –Завод «Більшовик»), 1982 

року – решту лінії – від заводу до проспекту Палладіна (колишня 4-а Просіка). 

У 1899 році на проспекті було відкрито Пушкінський парк, у 1908 році – 

Зоологічний сад. Поблизу Пушкінського парку знаходився аеродром 

(Сирецький іподром), де в квітні 1910 року здійснював перші у Києві повітряні 

польоти С. І. Уточкін, тут у червні того ж року стався перший в Російській 

Імперії політ російського авіаконструктора О. С. Кудашева на літаку власної 

конструкції та вітчизняного виробництва. На тому ж аеродромі у 1911–1913 

роках починав свої далекі перельоти П. М. Нестеров, і тут він здійснив свою 

«петлю Нестерова». У 1927–1928 роках на місці аеродрому були побудовані 

приміщення Кіностудії художніх фільмів. 

Проспект Перемоги фігурує в романі Михайла Булгакова «Біла гвардія» під 

назвою Політехнічне шосе (рос. Политехническое шоссе), яке доручено 

охороняти полковникові Най-Турсу з юнкерами від військ Петлюри. 

Дружкі вська ву лиця – вулиця у Святошинському районі міста Києва, 

місцевість Ґалаґани. Пролягає від проспекту Перемоги до тупика. У минулому 

пролягала до Чистяківської вулиці (проїзд було забудовано). Виникла у 50-х 

роках ХХ століття під назвою Нова. Сучасна назва – з 1957 року, на честь м. 

Дружківка. Має забудову лише на парній стороні, вздовж непарної розташована 

виїмка колій Північного залізничного кільця. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D1%96%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/1970-%D1%82%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/1980-%D1%82%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/XX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/XIX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%A2%D0%A3%D0%A3_%D0%9A%D0%9F%D0%86
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA_%28%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA_%28%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/1899
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%AF%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%28%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/1900
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BC%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0_%28%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/1923
http://uk.wikipedia.org/wiki/1978
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%28%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/1982
http://uk.wikipedia.org/wiki/1899
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B0_%28%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/1908
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/1910
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D1%96%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%86%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/1911
http://uk.wikipedia.org/wiki/1913
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1927
http://uk.wikipedia.org/wiki/1928
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B0_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%8F_%28%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8E%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D2%91%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%28%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%28%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%28%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/1950-%D1%82%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%A5_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1957
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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Збру цька вулиця
 

– зникла вулиця міста Києва, місцевість Ґалаґани. 

Пролягала від Дружківської вулиці до проспекту Перемоги. 

Екскава торна ву лиця – вулиця у Святошинському районі міста Києва, 

місцевість Ґалаґани. Пролягає від проспекту Перемоги до кінця забудови. 

Прилучається до Чистяківського провулку. Вулиця відома з 1-ї третини 

XX століття. Мала назву Кубелківський провулок (від прізвища домовласника-

першопоселенця). Сучасна назва – з 1950-х років (згідно з довідником «Вулиці 

Києва» 1995 року – з 1953 року), від заводу «Червоний екскаватор» (нині – 

ПрАТ «АТЕК»), розташованого поблизу. На ній знаходиться завод 

сантехнічних заготовок (буд. № 24) та металообробний завод котельного 

обладнання 703-й ДП Міноборони України (буд. № 30) 

Ву лиця Омеля на Горбачо ва – вулиця в Святошинському районі міста 

Києва, місцевість Ґалаґани. Пролягає від проспекту Перемоги до Чистяківської 

вулиці. Прилучаються вулиці Стрийська, Червонозаводська, Кулібіна та 

Червонозаводський провулок. Вулиця виникла у середині XX століття під 

назвою Нова. У 1957 році набула назву Сватовська. Сучасна назва — з 1966 

року, на честь київського робітника-революціонера, учасника встановлення 

радянської влади в місті О. Г. Горбачова (1892—1965). 

Ву лиця Кулі біна – вулиця в Святошинському районі міста Києва, 

місцевість Ґалаґани. Пролягає від проспекту Перемоги до вулиці Омеляна 

Горбачова. Прилучаються вулиці Стрийська, Червонозаводська, провулки 

Кулібіна та Червонозаводський. Вулиця виникла у середині XX століття під 

назвою Нова. Сучасна назва на честь російського механіка, винахідника 

І. П. Кулібіна – з 1955 року. 

Стри йська ву лиця – вулиця у Святошинському районі міста Києва, 

місцевість Ґалаґани. Пролягає від вулиці Омеляна Горбачова до Чистяківської 

вулиці. Прилучаються вулиця Кулібіна та Червонозаводський провулок. Вулиця 

виникла в середині ХХ століття під назвою Нова. Сучасна назва – з 1955 року, 

на честь м. Стрий. 

Червонозаводська  ву лиця – вулиця у Святошинському районі міста 

Києва, місцевість Ґалаґани. Пролягає від вулиці Омеляна Горбачова до вулиці 

Кулібіна. Вулиця виникла в середині ХХ століття під назвою Нова. Сучасна 

назва – з 1955 року. 
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Чистякі вська ву лиця – вулиця у Святошинському районі міста Києва, 

місцевість Ґалаґани. Пролягає від проспекту Перемоги до кінця забудови. 

Прилучаються вулиці Стрийська, вулиця Омеляна Горбачова та 

Чистяківський провулок. Вулиця виникла у 1-й половині XX століття вздовж 

незабудованого шляху від Брест-Литовського шосе (тепер проспект Перемоги) 

до хутора Ґалаґани. Сучасна назва – з 1957 року. 

В межах детального плану території розташовано три пам’ятки культурної 

спадщини: «Експериментальний цех Київського заводу верстатів-автоматів 

ім. Горького 1935-1936 рр. – за адресою просп. Перемоги, 67, який перебуває на 

обліку як пам’ятка архітектури місцевого значення (рішення Київського 

міськвиконкому від 21.01.1986 №49, охоронний №114), пам’ятник робітникам 

заводу верстатів-автоматів ім. Горького, які загинули в роки Великої 

Вітчизняної війни за адресою просп. Перемоги, 67 – перебуває на обліку як 

пам’ятка монументального мистецтва місцевого значення (за рішенням 

Київського міськвиконкому від 22.02.1971 №301), та пам’ятка історії місцевого 

значення (за рішенням Київського міськвиконкому від 21.08.1975 №840), а 

також «Пам’ятний знак на честь воїнів-робітників заводу «Червоний 

екскаватор» за адресою просп. Перемоги, 83/32, перебуває на обліку як пам’ятка 

історії місцевого значення (рішення Київського міськвиконкому від 21.08.1975 

№840). 

Крім того, на території проектування знаходяться об’єкти цінної історичної 

забудови та об’єкти природно-заповідного фонду: два клени срібнолисті 

(просп. Перемоги, 73/1), 300-літній дуб (територія колишнього заводу верстатів-

автоматів ім. Горького). 

Експериментальний цех Київського заводу верстатів-автоматів 

ім. Горького 1935-1936 рр. У глибині кварталу, на головній алеї заводу в 1934 

було визначено майданчик для заводу – на околиці міста у районі Святошина. 

Ця територія раніше належала Рубежівській колонії для малолітніх 

правопорушників, що була тут з 1884. Головний архітектор проекту заводського 

комплексу (1934) – Е.Масальський. Будівництво експериментального цеху 

здійснили архітектори П.Долищинський та О.Хорхот. 

Будинок неодноразово добудовувався у 1950-х і 1970-х рр.. Повністю 

змінено зовнішній вигляд бічних фасадів, над блоком побутових і виробничих 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D2%91%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%28%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%28%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%28%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%9E%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/XX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%28%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D2%91%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%28%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/1957
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приміщень надбудовано третій поверх. Ця надбудова і темне вели комірне 

пофарбування дуже спотворили авторський художній задум і образне 

сприйняття споруди. Первісно цех проектувався з двох (що прилягають один до 

одного паралельно по довгому боку) функціональних елементів – розміщеного у 

глибині виробничого цеху та об’єму побутових і робочих приміщень на 

передньому плані. Вищий виробничий цех було виявлено на бічних фасадах, 

своєю верхньою частиною виходив на головний. Цікавим є декоративне 

вирішення стіни головного фасаду об’єму побутових і виробничих приміщень. 

Симетрична композиція ґрунтується на протиставленні горизонталей вікон і 

вертикалей еркера та двох сходових кліток, що підсилюється і доповнюється 

різними пластичними елементами – тягами, лиштвами, нішами тощо. 

Планування блоку побутових і допоміжних приміщень – коридорне, з 

однобічним розташуванням кімнат. Виробничий цех – це єдиний простір 

інтер’єра. Стіни цегляні, фундамент – бутобетон і залізобетон, у цеху несучі 

конструкції із залізобетону, покрівля – руберойд, тепер – шифер. 

Будинок відбиває пошуки образної виразності у вітчизняному 

промисловому будуванні. Тепер споруда – у комплексі акціонерного товариства 

«Київський верстатобудівний концерн» (ВЕРКОН). 

В детальному плані території проектними рішеннями передбачається 

збереження трьох пам’яток культурної спадщини: «Експериментальний цех 

Київського заводу верстатів-автоматів ім. Горького 1935-1936рр.» – за адресою 

просп.Перемоги, 67, пам’ятник робітникам заводу верстатів-автоматів 

ім. Горького, які загинули в роки Великої Вітчизняної війни за адресою 

просп.Перемоги, 67, «Пам’ятний знак на честь воїнів-робітників заводу 

«Червоний екскаватор» за адресою просп. Перемоги, 83/32 та об’єкти природно-

заповідного фонду. 
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1.3. Комунально-виробничий комплекс 

Промислово-комунальні підприємства відносяться до промислового 

району «Нивки», площа території складає 126,41 га (58,3 %), кількість 

підприємств – 37. Основні підприємства – ЗАТ «АТЕК» (машинобудівний завод 

«Червоний екскаватор») та ПАТ «ВЕРКОН» (верстатобудівний завод).  

Завод «Червоний екскаватор»  заснований в 1898 році, як невеликий завод 

для виготовлення сіялок. В 1918 році його об’єднали з невеликим заводом 

чавунного лиття фірми «Неедлы и Унгерман» і випускали сільськогосподарські 

машини. В 1934 році на заводі був виготовлений багатоковшовий кар’єрний 

екскаватор МК-II. В 1934  завод був перейменований на «Червоний екскаватор». 

З 1955 року завод спеціалізувався на виробництві гідравлічних екскаваторів. 

В 1957 році завод почав освоювати виробництво ЭТН-122. В 1974 році в селищі 

Бородянка Київської області почалось будівництво філіалу заводу, на базі 

Київського. В подальшому завод був перейменований в «АТЕК» і став 

банкротом. В 2015 році він вийшов з банкротства і на даний час на території 

заводу базується полк «Азов», знаходиться тренувальна база, а також  цех по 

ремонту бронетехніки. 

«ВЕРКОН» (ПАТ «ВЕРКОН») — верстатобудівний завод у Києві, 

раніше ВАТ «ВЕРКОН», раніше ВАТ «Київський верстатобудівний концерн», 

ще раніше Київський завод верстатів-автоматів імені Максима Горького. Завод 

заснований в 1933. 1937-го він пройшов державну реєстрацію й почав 

називатися Київським заводом верстатів-автоматів ім. Горького. Найбільший у 

СРСР виробник та експортер обладнання для механічної обробки металу. У 

1976 на базі підприємства створене Київське верстатобудівне об'єднання, яке 

1992-го перетворене на Київський державний завод верстатів-автоматів. В 1995 

ухвалене рішення про створення кількох акціонерних товариств на базі 

концерну. З 2006 року Товариством здійснювалася реалізація концепції 

розвитку підприємства, яка передбачала створення сучасного наукоємного 

ефективного виробництва і нових напрямків діяльності. Крім визначених 

стратегічних завдань залишаються проблеми будівель і споруд концерну, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9A-II_(%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%A2%D0%9D-122
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
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відсоток зносу яких становить близько 62%. Зусилля і кошти концерну були 

спрямовані на ліквідацію наслідків діяльності ливарного, гальванічного 

виробництв, проведення ремонту корпусів та недопущення аварійної ситуації, 

демонтаж фізично і технологічно застарілого, зношеного майна, заміну 

інженерно-технічних мереж. На сьогоднішній день територія заводу 

використовується для офісно-складського господарства. 

В таблиці нижче приведено перелік підприємств та установ комунально-

виробничого комплексу. 

Таблиця 1.3.1 

Перелік підприємств комунально-виробничого комплексу 

№ 

на 

плані 

існ.вик 

Найменування 
Територія,  

га 

Кількість 

працюючих 

на 

01.01.2014 

Основні 

напрямки 

діяльності 

1 2 3 4 5 

Промислові підприємства та транспортно-інженерні споруди 

8 ТОВ"Інструментальний завод" 
3,97 126 офісно-складські 

7 ТОВ "Термогальванічний завод" 
3,7   

10 Відкрите акціонерне товариство "Київський 

верстатобудівний концерн" (ВАТ "Веркон") 
26,2 219 машинобудування 

24 ЗАТ "ОТІС 
0,34 371 

Київський завод 

ліфтів. Склад 

42 ВАТ "Завод сантехнічних заготовок" 

6,2 300 

завод 

сантехнічних 

заготовок 

35 Закрите акціонерне товариство "ОТІС"  
4,4  

Київський завод 

ліфтів 

36,44 Державне підприємство Міністерства 

оборони України "703 металообробний завод 

котельного обладнання" 

4,38   

37 Закрите акціонерне товариство "АТЕК" 
28,1 217  

48 Підприємство із 100% іноземним капіталом 

"ААЗ Трейдінг Ко" 
1,6 200  

43 ЗАТ "Київмашпостачзбут" 
0,7   

45 ВАТ "Київмедпрепарат" 2,2 57  

46 Українське державне підприємство 

електрозв'язку "Укртелеком". 

Автотранспортний цех-815 ЦПМ-8 Дирекції 

первинної мережі 

0,81 31  

5 Відкрите акціонерне товариство "Агентство 

Союздрук" (адміністративно-виробничі 
1,1  видавництво 
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№ 

на 

плані 

існ.вик 

Найменування 
Територія,  

га 

Кількість 

працюючих 

на 

01.01.2014 

Основні 

напрямки 

діяльності 

1 2 3 4 5 

будівлі та споруди) 

58, 9 Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ВіСком" 
3,84  офісно-складські 

15 ТОВ "Тепличне господарство"Веркон-Агрус" 
0,99  

магазин, склад, 

садова продукція 

16 Самостійна Державна пожежна частина N 9 

(Головне управління ДСНС України в 

м. Києві) 

0,89  пождепо 

19 ТОВ "Ліана" 0,33   

20, 17 Гаражний кооператив №3 (ГК-3) 1,85  гаражі 

18 Гаражно-будівельний кооператив "Веркон-

авто" 
1,2  гаражі 

25 Гаражно-будівельний кооператив "Верстат-7" 4,8  гаражі 

27 Гаражно-будівельний кооператив 

"Петровський" 
1,4  гаражі 

32 Гаражно-будівельний кооператив "Станок-

22" 
0,28  гаражі 

55 Гаражі (ЖКУ КиДАЗу "Авіант" ГК "Старт-3") 0,15  гаражі 

74 СП авто гараж «Екскаваторник» 1,12  гаражі 

72 Автогаражний кооператив «Екскаваторник» 2,32  гаражі  

26 ТОВ "АК-ІНЕКС"  0,24  складська будівля 

28 ТОВ "РУМБ"  0,41  АТП 

29 АТ "Строммонтаж" 0,18   

30 Комунальне підприємство"Шляхово-

експлуатаційна дільниця по ремонту та 

утриманню автомобільних шляхів та споруд 

на них" 

0,71  ШЕД 

31 ВАТ "Агентство Союздрук» 0,25  видавництво 

33 Приватне підприємство "Ольвія-2000" 0,08   

47 ЗАТ "ОТІС"  0,8  сервісний центр   

11 Київські теплові мережі, котельня "Веркон" 
1,7  

інженерна 

споруда 

6 п/с "Станкозаводська"-110кВ 
0,64  

інженерна 

споруда 

23 ТОВ "Сердолік" 0,55   

12 ЗАТ «Кармен-Трейдінг» 1,0  послуги 

21 Відокремлений підрозділ "Станція технічного 

обслуговування автомобілістів" 

Комунального підприємства "Київпастранс" 

1,37  СТО 

22 ТОВ "Ценнер-сервіс"  

0,25  

ремонтно-

механічний 

корпус 
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№ 

на 

плані 

існ.вик 

Найменування 
Територія,  

га 

Кількість 

працюючих 

на 

01.01.2014 

Основні 

напрямки 

діяльності 

1 2 3 4 5 

34 АЗС № 37 0,07  АЗС 

71 ТОВ «ВІСТАР» 1,6  офісно-складські 

69 ТОВ «ТРЕВІС» 5,72   

70 ДП «Конструкторське бюро «Артилерійське 

озброєння» 
0,18   

68 Склади 0,24  склади 

65 ТОВ «ТІРОН» 0,32  офісно-складські 

66 ТОВ «ГРАНДВІЛЬ» 0,44  офісно-складські 

67 ТОВ «ПЛАТУМ» 0,98  офісно-складські 

64 ТОВ «ТОРНЕТ» 0,32  офісно-складські 

63 ТОВ «ЕНЕРГЕТИК» 2,95  офісно-складські 

62 ТОВ «БУЛАТ» 1,1  офісно-складські 

61 ТОВ учбовий комбінат «Славутич» 0,65   

60 ТОВ «Євростиль» 0,12  офісно-складські 

57 ТОВ «Нивки Сіті» 1,23  офісно-складські 

59 ТОВ «НІПОСАР» 1,0  офісно-складські 

73 ТОВ «ЛІКО» 0,48   

 

На сьогоднішній день більшість підприємств збанкрутілі і територія за 

призначенням не використовується, а в діючих підприємств показники 

ефективності  використання території дуже низькі. 

В зв’язку з цим, на перспективу передбачається реструктуризація 

промислових територій, а також зміна функціонального призначення території 

на житлово-громадську. 
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1.4. Житлова забудова 

Існуючий житловий фонд в межах ДПТ представлений багатоквартирною 

житловою забудовою 3-16 поверхів. Житловий фонд становить 209,6 тис.м
2
 

загальної житлової площі квартир, кількість квартир – 4285. 

Розподіл житлової забудови за поверховістю: 

 малої поверховості: вул. Кулібіна, 9/2, пров. Кулібіна, 3, 

вул. Червонозаводська, 4, пров. Червонозаводський 7/5, вул. Стрийська, 3, 6, 

вул. Чистяківська, 17, вул. Омеляна Горбачова, 16, 18. 

 середньої поверховості: просп. Перемоги 61/2, 71/2, 73/1, 75/2, 77/1, 77а, 

79, вул. Дружківська, 4, вул. Чистяківська 2, 2а, 13а, 19, вул. Кулібіна, 2а, 4/2, 

12/1, 14, вул. Стрийська, 12/3, вул. Омеляна Горбачова, 4/2, 6, 14, 

вул. Червонозаводська, 5, 7. 

 багатоповерхова: просп. Перемоги, 71а, вул. Чистяківська 26/1, 28, 

вул. Кулібіна, 5, 6, 6а, пров. Червонозаводський, 2/13, вул. Чистяківська, 4, 6, 8, 

10, 7, 11, 11а, 12, 15, 15а, 11б, 26/1, 28. 

Чисельність мешканців, що проживають в багатоквартирній забудові, 

прийнята за даними Святошинської районної адміністрації м. Києва і становить 

10,139 тис. осіб. Нижче, в таблиці 1.4.1, наведені дані про існуючий житловий 

фонд.  

На даний час розроблено, проте не реалізовано, проект житлового будинку 

з вбудованими приміщеннями на перетині вул. Кулібіна, 9/2 та 

вул. Червонозаводської, 4. 

Прибудинкова територія існуючих житлових будинків озеленена, 

побудовані дитячі майданчики та інші елементи благоустрою.  

Щільність населення становить 435 осіб./га. 

В існуючих житлових будинках розміщені вбудовано-прибудовані 

приміщення для побутового обслуговування населення загальною площею 

1632  м
2
. 
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Таблиця 1.4.1 

Аналіз існуючого житлового фонду 

№ за 

експ

лік. 

Адреса 
Поверхо

вість 

Загальна 

площа 

будинку, 

кв. м 

Загальна 

площа 

квартир, 

кв. м 

Будівельний 

об'єм, куб.м 

Кількість квартир Чисельність 

населення, 

осіб. 1 2 3 4 5 всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 просп.Перемоги, 61/2 5 6390,80 3840,50 19172,40 2 36 25 2  65 140 

2 просп. Перемоги, 71А 16 39295,42 23323 124094 220 150 47   417 1084 

3 просп.Перемоги, 71/2 5 7758,30 5770,50 23274,90 6 45 39   90 210 

4 просп.Перемоги, 73/1 5 6259,30 3845,00 18777,90 2 6 5 20 9 43 94 

5 просп.Перемоги, 75/2 5 7661,00 4835,64 22983,00 6 21 31 19  77 184 

6 просп.Перемоги, 77/1 5 5899,00 4180,54 17697,00 3 59 14   76 154 

7 просп.Перемоги, 77А 5 3462,00 2333,78 10386,00  34 9   43 76 

8 просп.Перемоги,79 5 3335,30 2822,78 10005,90 29 40 10   79 152 

9 вул.Горбачова, 4/2 5 3442,00 3236,40 10326,00 27 46 7   80 165 

10 вул.Горбачова, 6 5 2029,30 1904,90 6087,90  30 10   40 82 

11 вул.Горбачова, 14 5 2767,40 2584,60 8302,20 15 35 10   60 118 

12 вул.Горбачова, 16 3 1320,00 1196,10 3960,00  9 9   18 52 

13 вул.Горбачова, 18 3 1331,90 1205,80 3995,70  9 9   18 48 

14 вул.Дружківська, 4 5 2753,70 2572,10 8261,10 15 36 9   60 118 

15 пров.Кулібіна, 3 2 756,70 693,20 2270,10 24     24 40 

16 вул.Кулібіна, 4/2 5 7869,00 5710,50 23607,00 1 94 10   105 256 

17 вул.Кулібіна, 5 10 20956,30 18545,10 62868,90 10 145 135 10 5 305 897 

18 вул.Кулібіна, 6 9 12759,80 11128,40 38279,40 36 126 54   216 482 

19 вул.Кулібіна, 6А  9 12455,70 11118,80 37367,10 36 126 54   216 528 

20 вул.Кулібіна, 9/2 (гуртожиток) 2 915,20 527,68 2745,60 36     36 49 

21 вул.Кулібіна, 12 4 1747,10 1325,10 5241,30  24    24 54 
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№ за 

експ

лік. 

Адреса 
Поверхо

вість 

Загальна 

площа 

будинку, 

кв. м 

Загальна 

площа 

квартир, 

кв. м 

Будівельний 

об'єм, куб.м 

Кількість квартир Чисельність 

населення, 

осіб. 1 2 3 4 5 всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

22 вул.Кулібіна, 14 5 4650,70 2865,80 13952,10 2 39 12   53 116 

23 вул.Стрийська, 3 3 821,00 748,00 2463,00 26     26 63 

24 вул.Стрийська, 12/3  5 5838,60 5236,84 17515,80 1 83 11   95 203 

25 
вул.Червонозаводська, 4 

(гуртожиток) 
2 922,20 595,52 2766,60 25     25 38 

26 вул.Червонозаводська, 5 4 2271,30 1558,60 6813,90 11     11 104 

27 вул.Червонозаводська, 7 5 4786,25 2871,75 11965,63 120     120 310 

28 пров.Червонозаводський, 2/13 9 13775,90 10669,70 41327,70 337 5 1   343 579 

29 пров.Червонозаводський, 7/5 3 1835,70 1285,40 5507,10 27     27 96 

30 вул.Чистяківська, 4 (гуртожитки) 9 8237,88 7908,37 20594,70 206     206 503 

31 вул.Чистяківська, 6/10 9 13001,50 11140,70 39004,50 35 121 57   213 507 

32 вул.Чистяківська, 7 9 12144,80 10692,70 36434,40 2 86 90  1 179 510 

33 вул.Чистяківська, 11 9 4598,40 3512,44 13795,20 117     117 184 

34 вул.Чистяківська, 11А 9 4535,10 3521,30 13605,30 117     117 187 

35 вул.Чистяківська, 11Б 16 7924,40 6565,90 23773,20 15 64 32   110 310 

36 вул.Чистяківська, 12 9 5681,00 5105,00 17043,00 18 54 36   108 252 

37 вул.Чистяківська, 13А 4 1744,50 1319,90 5233,50  24    24 77 

38 вул.Чистяківська, 15 16 6706,60 5762,00 20119,80 62 33 32   127 238 

39 вул.Чистяківська, 15А 16 6824,20 5860,00 20472,60 1 32 63   96 318 

40 вул.Чистяківська, 17 3 1261,30 1153,70 3783,90  9 9   18 59 

40 вул.Чистяківська, 19 5 2012,50 1891,30 6037,50  30 10   40 82 

41 вул.Чистяківська, 26 9 4447,90 3554,30 13343,70 120     120 241 

42 вул.Чистяківська, 28 9 3691,80 3171,10 11075,40 18     18 180 

Всього  268878,75 209690,74 806331,93 1728 1651 840 51 15 4285 10139 
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Розрахункові показники прибудинкових майданчиків наведені в табл. 1.4.2 

Таблиця 1.4.2 

Питомі розрахункові показники прибудинкових майданчиків 

існуючої житлової забудови  
 

№  

п/п 
Майданчики 

Питомі розміри 

майданчиків, кв. м/1 

особу (ДБН 360-92 ** 

пп.3.15-3.16) 

Розрахункові 

показники,  

кв. м 

1 2 3 4 

1 

Озеленені території, пішохідні доріжки 

(без урахування територій шкіл та 

дошкільних навчальних закладів)  

6,0 60834 

2 
Ігрові майданчики для дітей дошкільного 

і молодшого шкільного віку  
0,7 7097,3 

3 
Майданчики для відпочинку дорослого 

населення  
0,1 1013,9 

4 Майданчики для господарських цілей  0,3 3041,7 

5 Майданчики для вигулу собак 0,3 3041,7 

6 Майданчики для стоянки автомашин 0,8 8111,2 

7 Майданчики для занять фізкультурою  0,1 1013,9 

  

 

1.5. Установи та підприємства обслуговування 

В межах території проектування знаходяться установи та підприємства 

обслуговування мікрорайонного значення, рівня житлового району та 

міського значення. 

Установи та підприємства мікрорайонного значення: гімназія «Академія» 

№ 154, Приватна гуманітарна гімназія «Апогей», школа-дитячий садок 

«Лісова казка», Дитячий садок №735, Центр творчості дітей та юнацтва, 

магазини, відділення зв’язку. 

Установи та підприємства житлового району: відділення ощадбанку 

5395, храм св. Пантелеймона, самостійна державна пожежна частина № 9 

(Головне управління ДСНС України в м. Києві), спортивний комплекс 

«АТЕК», спортивний клуб «Олімп». 

Установи та підприємства міського значення: Київський професійний 

електромеханічний ліцей, Коледж інформаційних технологій та 

землевпорядкування Національного авіаційного університету, 

адміністративні будівлі. 
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Таблиця 1.5.1 

Перелік установ та підприємств обслуговування 
№ на 

плані 

існ.вик. 
Назва 

Територія, 

га 

1 2 3 

1. Установи народної освіти 

 Дитячі дошкільні установи  

1 Дитячі ясла-садок N 735 0,24 

41 НВЗ школа-садок "ЛІСОВА КАЗКА", ТОВ НВЗ "Гімназія"АПОГЕЙ" 2,85 

 Загальноосвітні школи  

3 Гімназія "Академія" № 154 1,78 

 Позашкільні заклади  

40 Центр творчості дітей та юнацтва 0,48 

 Професійно-технічні і середні спеціальні навчальні заклади  

4 Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування НАУ 1,94 

39 Київський професійний електромеханічний ліцей 1,44 

2. Установи охорони здоров'я, соціального забезпечення, спортивні і фізкультурно-

оздоровчі заклади 

Фізкультурно-спортивні споруди 

 Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять  

38 Спортивний комплекс "АТЕК" 3,52 

49 ТОВ "Спортивний клуб"Олімп" 3,54 

3. Установи культури і мистецтв 

 Культові споруди  

54 Храм св.Пантелеймона 0,052 

4. Підприємства торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування 

Магазини 

52 Магазин 0,056 

13 
Закрите акціонерне товариство "АВТОТРЕЙДІНГ ІНВЕСТ" 

(автоцентр,  автосалон 
1,1 

Підприємства громадського харчування 

56 кафе 0,042 

5. Організації та заклади управління, проектні організації, кредитно-фінансові 

установи і підприємства зв’язку 

Відділення банків 

50 Відділення ощадбанку 5395 0,05 

Організації та заклади управління 

 Адміністративні будівлі  

14 

Адміністративно-офісна будівля (ТОВ "Торгівельно-промислова 

компанія"Каскад-Імпекс"|ТОВ "Квадро ЛТД"ВАТ"Банк"Український 

капітал") 

0,64 

51 ТОВ "Ліана" (адміністративна будівля) 0,17 

2 Відкрите акціонерне товариство "КАМЕТ" 2,24 

53 ТОВ  "Галеус" 0,29 

6.Установи житлово-комунального господарства та адмінбудівлі 

 Пожежне депо  

16 пожежна частина № 9  
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Аналіз існуючих установ народної освіти приведено в таблиці 1.5.2. 

Таблиця 1.5.2 

Аналіз існуючих установ народної освіти 

Перелік та потужність існуючих підприємств та установ обслуговування 

народної освіти 

№ 

п/п 
Найменування Адреса 

Одиниця 

виміру 

Потуж

ність 

Загальна 

площа, 

кв.м. 

Будіве

льний 

обєм, 

куб.м. 

Рівень в 

системі 

обслуго-

вування * 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дошкільні навчальні заклади 

1 НВК "Лісова казка" 
вул.Чистяківська, 

24 

місць / 

дітей 
125 1504 4000 * 

2 

дитячий 

дошкільний 

навчальний  заклад 

№735 

вул.Чистяківська,

1 

місць / 

дітей 
75 672 2373,44 * 

  Всього     200    

Загальноосвітні навчальні заклади 

3 

НВК "Лісова 

казка", початкова 

школа 

вул.Чистяківська, 

24 

місць / 

дітей 
175 2106 5599 * 

4 

середня 

загальоосвітня 

школа гімназія 

№ 154 

просп. Перемоги, 

63 

місць / 

учнів 
840 5342 16000 * 

5 

Приватна 

гуманітарна 

гімназія "Апогей" 

вул.Чистяківська, 

21 

місць / 

учнів 
200   * 

  Всього   1215    

Позашкільні установи 

6 
Центр творчості 

дітей та юнацтва 

вул.Чистяківська, 

18 

місць / 

дітей 
1309 1898 2000 * 

 

 

Нормативні розрахунки установ та підприємств обслуговування для 

існуючого населення приведено в таблицях 1.5.3 та 1.5.4. 
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Таблиця 1.5.3 

Розрахунок потреби в підприємствах і установах громадського 

обслуговування мікрорайонного значення для існуючого населення 
 

№ 

п/п 

Види підприємств і 

установ 

Одиниця 

виміру 

Розрахункова 

норма на 1000 чол. 

Потрібно за 

розрахунком 

1 2 3 4 5 

1 Дошкільні навчальні заклади,  

всього 

місць 34 345 

2 Загальноосвітні навчальні 

заклади, всього 

місць 114 1156 

3 Підприємства торгівлі, 

 у тому числі: 

м
2
торг. пл.   

     продовольчої _ // _ 68 689 

     непродовольчої _ // _ 19 193 

4 Підприємства громадського 

харчування 

місць 5 51 

5 Магазини-кулінарії роб.місць 0,15 2 

6 Підприємства побутового 

обслуговування, всього 

роб.місць 1,34 14 

7 Аптеки м
2
 норм.пл. 34 345 

8 Роздавальні пункти молочної 

кухні 

порц./добу 100 1014 

9 Приміщення для культурно-

масової роботи з населенням, 

дозвілля та аматорської 

діяльності 

м2 заг.пл. 60 608 

10 Приміщення для фізкультурно-

оздоровчих занять 

м2 заг.пл. 60 608 

11 ЖЕО (житлово-експлуатаційна 

організація) 

1 об.на м/р до 

20 тис.жит. 

1 1 

12 Приймальні пункти 

вторсировини 

_ // _ 1 1 

13 Філії відділення ощадбанку м
2
 норм.пл. 20 203 

14 Відділення зв'язку м
2
 заг.пл. 38 385 

15 Спортплощадки га 0,08 0,81 

16 Громадські вбиральні прилад 0,2 2 
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Таблиця 1.5.4 

Розрахунок потреби в підприємствах і установах громадського 

обслуговування житлового району для існуючого населення 

№ 

п/п 
Види підприємств і установ Одиниця виміру 

Розрахункова 

норма на 1000 

чол. 

Потрібно за 

розрахунком 

1 2 3 4 5 

1 
Підприємства непродовольчої 

торгівлі 
м

2
 торг.пл. 22 223 

2 
Підприємства громадського 

харчування 
місць 5 51 

3 
Підприємства побутового 

обслуговування, всього 
робочих місць 0,94 9,5 

4 

  

Поліклініки, всього відвідувань/зміну 17,6 178 

у тому числі:       

        для дорослих _ // _ 13,9 141 

        для дітей _ // _ 3,7 38 

5 Бібліотеки 
тис. одиниць 

збереження 
2,1 21 

6 Клубні установи та центри дозвілля місць 15 152 

7 

  

Школи мистецтв, всього 
учнів 9 91 

місць 3 30 

у тому числі:       

    музичні _ // _ 
4,5 46 

1 10 

    художні _ // _ 
2,7 27 

0,9 8 

    хореографічні _ // _ 
1,8 18 

0,6 6 

8 Кінотеатри місць 20 203 

9 Культові споруди об'єкт 1 1 

10 

  

Фізкультурно-спортивні споруди:       

     спортивні зали загального 

користування 
м2 площі підлоги 46 466 

    басейни криті і відкриті загального 

користування 

м2 площі дзеркала 

води 
19 192 

11 Громадські вбиральні прилад 0,1 1 

12 Пожежні депо 
пожежний 

автомобіль 

1 на 

20,0 тис.чол. 1 

 

З проведеного аналізу видно, що в існуючій забудові є дефіцит дитячих 

дошкільних навчальних закладів, підприємств торгівлі та громадського 

харчування, побутового обслуговування, установ культури та мистецтва, 

відсутня поліклініка. 
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1.6. Сучасний стан навколишнього природного середовища 

Стисла характеристика природних умов 

За фізико-географічним районуванням територія вишукувань розташована 

на правому березі р. Дніпро. В геоморфологічному відношенні ділянка 

знаходиться на Поліській моренно-зандровій рівнині. Покровні породи – 

флювіогляціальні та моренні відклади дніпровської стадії зледеніння, що 

залягають на розмитій поверхні відкладів палеогену та неогену.  

Рельєф території переважно рівнинний, з незначними ухилом поверхні. 

Геологічна будова. В структурно-тектонічному відношенні територія 

вишукувань розташована в межах Дніпровсько-Донецької западини, поблизу її 

сполучення з Українським кристалічним щитом; границею між ними є 

Дніпровський розлом. 

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 %). 

В геологічній будові території майбутнього будівництва приймають участь 

середньоплейстоценові флювіогляціальні ґрунти, представлені перешаруванням 

жовтувато-сірих пісків різної крупності та глинистих ґрунтів (в основному 

супісків), з поверхні перекриті грунтово-рослинним шаром. Місцями з поверхні 

зустрічаються техногенні насипні ґрунти.  
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Небезпечні геологічні процеси в районі проектування не спостерігаються. 

Ділянка відноситься до непідтоплюваних ґрунтовими водами та незатоплювана 

паводком 1 % забезпеченості. Проте на даній території можливий прояв 

ґрунтових вод вище 2,5 м на території в межах проспекту Перемоги в районі 

парку Нивки.  

Рослинний світ. Рослинність представлена тополями, вербами, 

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

кількість зелених насаджень, які підлягають зрізуванню визначатиметься на 

наступному етапі проектування під час складання Акту обстеження зелених 

насаджень. 

Характеристика захищеності основних водоносних горизонтів води 

питної якості. 

Для господарчо-питного водопостачання м. Києва використовуються води 

сеноман-келовейського та байоського водоносних горизонтів. 

Відповідно висновку ПДРГП "Північгеологія": 

 сеноман-келовейський водоносний комплекс поширений повсюдно У 

покрівлі залягають водотривкі мергельно-крейдові відклади верхньої 

крейди, глибина залягання водоносного горизонту змінюється від 66 до 

175,3 м. 

 байоський водоносний горизонт має широке розповсюдження, у 

покрівлі залягають літологічно однорідна, відносно водотривка товща 

батських глин потужністю 52–54 м і глинисто-алевритові келовейські 

відклади потужністю 40–60 м, глибина залягання покрівлі водоносного 

горизонту – 170÷315 метрів. 

Сеноман-келовейський комплекс оцінюється як умовно захищений від 

забруднення з поверхні землі. 

Середньоюрський водоносний горизонт оцінюється як природно 

захищений від забруднення з поверхні землі. 
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Клімат району помірно-континентальний. 

Кліматичні параметри (метеорологічні характеристики) за даними 

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

наведені у таблицях 1.6.1 – 1.6.7 

Таблиця 1.6.1 

Середня місячна і річна температура повітря, °С 

Місяці 
Рік 

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

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

Середня максимальна температура повітря найбільш жаркого місяця 

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

місяця (січня) мінус 8,2 °С. 

Таблиця 1.6.2 

Абсолютний максимум і абсолютний мінімум температури повітря, °С 

Характе
ристика 

Місяці 
Рік 

І II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Макс. 
тем-ра 11,1 17,3 22,4 30,2 33,1 36,2 39,4 39,3 33,6 28,0 23,2 14,7 39,4 

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

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

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

Коротка кліматична характеристика м. Київ, Україна. 

  Таблиця 1.6.3 

Максимальна швидкість вітру, м/с 

(ф - флюгер, а - анеморумбометр) 

Характе-
ристика 

Місяці 
Рік 

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

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

Рік 1986 
1953, 
1978 1983 1967 

1966, 
1970 1989 1988 1966 

1964, 
1982 

1969, 
1971 1981 1983 

1983, 
1989 

Дата 21 22, 25 12 18 29, 25 7 7 13 13, 8 28, 23 3 29 
12.III,  
7. VI 
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Таблиця 1.6.4 

Середня місячна та річна швидкість вітру, м/с 

(Висота флюгера 10 м, М-63-10 м) 

     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 

Таблиця 1.6.5 

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

Місяці Холод, 
період 

Теплий 
період Рік 

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

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

Таблиця 1.6.6 

Середня місячна і річна відносна вологість повітря, % 

Місяці Рік 

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

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

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

Коефіцієнт атмосферної стратифікації для розміщених на Україні джерел 

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

південніше 50° пн.ш - 200. 

Таблиця 1.6.7 

Повторюваність напрямів вітру, % 

Місяць Пн ПнС С ПдС Пд ПдЗ 3 ПнЗ Штиль 

Київська область 

Київ 

Січень 12.1 6.8 10.2 15.1 12.5 12.8 18.2 12.3 8.8 

Лютий 11.7 10.1 12.8 17.5 12.4 9.6 14.5 11.4 8.6 

Березень 9.8 11.1 12.9 16.5 15.0 10.5 14.7 9.5 12.3 
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Місяць Пн ПнС С ПдС Пд ПдЗ 3 ПнЗ Штиль 

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/м
2
 (загальна за добу); 

* розсіяна                            – 1502 Вт/м
2
 (загальна за добу); 

* радіаційний баланс      – 40 ккал/см
2
. 

 

Стан атмосферного повітря. 

На теперішній час територія, на яку розробляється коригування детального 

план частково відноситься до промрайону "Нивки", що межує з кварталами 

житлової забудови. 

Фонове забруднення формується викидами промисловості та 

автотранспорту міста. Рівень фонового забруднення атмосферного повітря 

визначено за середньоміськими показниками і наведено у табл.1.7.1. 

 

Таблиця 1.7.1 

Фонові концентрації забруднюючих речовин у атмосферному повітрі, мг/м
3
 

Речовини ГДК 

середньо-

добова 

Клас 

небезпечн. 

Концентрації, мг/м
3
 

0-2 будь-

який 

швидкість вітру більше 2 м/сек. 

півн. східн. півд. західн 

Пил (завислі 

речовини) 
0,15 3 0,1850 0,1850 0,1850 0,1850 0,1850 

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

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

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

Електромагнітне випромінювання. Територія, що планується під 

будівництво частково знаходиться в межах охоронної зони повітряних ліній 

електропередачі ПЛ-110 кВ. Охоронна зона ПЛ-110 кВ встановлена у розмірі 

20 м від проекції крайнього фазового проводу. Проектними рішеннями в межах 

детального плану передбачається переведення повітряних ліній електропередачі 

напругою 110 кВ в кабельне виконання. 

Шум. Територія, що планується під будівництво знаходиться в зоні 

акустичного впливу ДП "Антонов".  

Частина території знаходиться в межах санітарно-захисної зони від 

залізниці, дана територія частково передбачається під громадську забудову.  

Планувальні обмеження. 

Земельна ділянка розташована поза охоронними зонами об’єктів природно-

заповідного фонду та охоронюваного ландшафту. 

Район знаходиться в зоні регулювання висоти забудови із умов безпеки 

польотів, а саме в зоні особливого контролю (смуги повітряних підходів), 

висота будівель в яких визначається площиною, що підіймається з нахилом 

1,6 % та внутрішньою горизонтальною поверхнею з висотою будівель до 50 м - 

не більше ніж Н=228,88м в БСВ. 

По вул. Дружківська та далі вздовж залізничник колій частково побудовані 

ділянки проектного водоводу Ø1400мм. Проектним рішенням на розрахунковий 

період передбачено закінчення будівництва зазначеного водоводу. Відповідно 

до п.8.11 ДБН 360-92** ширина санітарно-захисної смуги для водоводу 

Ø1400 мм встановлена розміром 20 м. 

Санітарно-захисні зони: 

Існуючий стан 

1. Відкрите акціонерне товариство "Агентство Союздрук" (адміністративно-

виробничі будівлі та споруди) – 50 м (ДСП 173-96).  
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2. Товариство з обмеженою відповідальністю "Термогальванічний завод" – 

100 м (ДСП 173-96). 

3. Товариство з обмеженою відповідальністю "Інструментальний завод" – 100 м 

(ДСП 173-96). 

4. Товариство з обмеженою відповідальністю "ВіСком"  – 50 м (ДСП 173-96). 

5. Відкрите акціонерне товариство "Київський верстатобудівний концерн" 

(ВАТ "Веркон") – 100 м (ДСП 173-96).  

6. Київські теплові мережі, котельня "Веркон" – 50 м (ДСП 173-96).  

7. ЗАТ "Кармен-Трейдінг" – 50 м (ДСП 173-96).  

8. Закрите акціонерне товариство "АВТОТРЕЙДІНГ ІНВЕСТ" (автоцентр, 

автосалон) – 50 м (ДСП 173-96). 

9. Товариство з обмеженою відповідальністю "Тепличне господарство "Веркон-

Агрус" – 50 м (ДСП 173-96).  

10. Гаражний кооператив №3 (ГК-3) – 50 м (ДСП 173-96).  

11. Гаражно-будівельний кооператив "Веркон-авто" – 50 м (ДСП 173-96).  

12. Товариство з обмеженою відповідальністю "Ліана" – 50 м (ДСП 173-96).  

13. Гаражний кооператив N3 ГК-3 (вул. Кулібіна) – 50 м (ДСП 173-96).  

14. Відокремлений підрозділ "Станція технічного обслуговування 

автомобілістів" Комунального підприємства "Київпастранс" – 50 м (ДСП 

173-96).  

15. ТОВ "Ценнер-сервіс" (ремонтно-механічний корпус) – 50 м (ДСП 173-96).  

16. ТОВ "Сердолік" – 50 м (ДСП 173-96).  

17. ЗАТ "ОТІС" (Київський завод ліфтів. Склад)  – 50 м (ДСП 173-96). 

18. Гаражно-будівельний кооператив "Верстат-7" – 50 м (ДСП 173-96). 

19. ТОВ "АК-ІНЕКС" (складська будівля) – 50 м (ДСП 173-96).  

20. Гаражно-будівельний кооператив "Петровський" – 50 м (ДСП 173-96).  

21. Товариство з обмеженою відповідальністю "РУМБ" (АТП) – 100 м (ДСП 173-

96). 

22. АТ "Строммонтаж"– 50 м (ДСП 173-96).  

23. Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційна дільниця по ремонту та 

утриманню автомобільних шляхів та споруд на них" – 100 м (ДСП 173-96).  
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24. Відкрите акціонерне товариство "Агентство Союздрук" – 50 м (ДСП 173-96).  

25. Гаражно-будівельний кооператив "Станок-22" – 50 м (ДСП 173-96).  

26. Приватне підприємство "Ольвія-2000" – 50 м (ДСП 173-96).  

27. АЗС N37 – 50 м (ДСП 173-96).  

28. Закрите акціонерне товариство "ОТІС" (Київський завод ліфтів) – 100 м 

(ДСП 173-96) 

29. Державне підприємство Міністерства оборони України "703 металообробний 

завод котельного обладнання" – 50 м (ДСП 173-96). 

30. Закрите акціонерне товариство "АТЕК" – 100 м (ДСП 173-96).  

31. ВАТ "Завод сантехнічних заготовок" – 50 м (ДСП 173-96). 

32. Закрите акціонерне товариство "Київмашпостачзбут" – 50 м (ДСП 173-96). 

33. Відкрите акціонерне товариство "Київмедпрепарат" – 100 м (ДСП 173-96). 

34. Українське державне підприємство електрозв'язку "Укртелеком". 

Автотранспортний цех-815 ЦПМ-8 Дирекції первинної мережі – 50 м (ДСП 

173-96). 

35. Закрите акціонерне товариство "ОТІС" (Сервісний центр) – 100 м (ДСП 173-96). 

36. Підприємство із 100% іноземним капіталом "ААЗ Трейдінг Ко" – 50 м (ДСП 

173-96). 

37. Гаражі (ЖКУ КиДАЗу "Авіант", ГК "Старт-3") – 50 м (ДСП 173-96).  

 

Перспектива 

1. Відкрите акціонерне товариство "Агентство Союздрук" (адміністративно-

виробничі будівлі та споруди) – 50 м (ДСП 173-96).  

2. Товариство з обмеженою відповідальністю "Термогальванічний завод" – 

100 м (ДСП 173-96). 

3. Товариство з обмеженою відповідальністю "Інструментальний завод" – 100 м 

(ДСП 173-96). 

4. Відкрите акціонерне товариство "Київський верстатобудівний концерн" (ВАТ 

"Веркон") – 100 м (ДСП 173-96).  

5. Київські теплові мережі, котельня "Веркон" – 50 м (ДСП 173-96).  

6. Гаражний кооператив №3 (ГК-3) – 25 м (ДСП 173-96).  
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7. Гаражно-будівельний кооператив "Веркон-авто" – 50 м (ДСП 173-96).  

8. Товариство з обмеженою відповідальністю "Ліана" – 50 м (ДСП 173-96).  

9. ТОВ "Сердолік" – 50 м (ДСП 173-96).  

10. ЗАТ "ОТІС" (Київський завод ліфтів. Склад)  – 50 м (ДСП 173-96). 

11. Закрите акціонерне товариство "ОТІС" (Київський завод ліфтів) – 100 м (ДСП 

173-96). 

12. Державне підприємство Міністерства оборони України "703 металообробний 

завод котельного обладнання" – 50 м (ДСП 173-96). 

13. Закрите акціонерне товариство "АТЕК" – 50 м (ДСП 173-96).  

14. ВАТ "Завод сантехнічних заготовок" – 50 м (ДСП 173-96). 

15. Закрите акціонерне товариство "Київмашпостачзбут" – 50 м (ДСП 173-96). 

16. Відкрите акціонерне товариство "Київмедпрепарат" – 100 м (ДСП 173-96). 

17. Українське державне підприємство електрозв'язку "Укртелеком". 

Автотранспортний цех-815 ЦПМ-8 Дирекції первинної мережі – 50 м (ДСП 

173-96). 

18. Закрите акціонерне товариство "ОТІС" (Сервісний центр) – 100 м (ДСП 173-96). 

19. Підприємство із 100% іноземним капіталом "ААЗ Трейдінг Ко" – 50 м (ДСП 

173-96). 

20. Багаторівневий паркінг – 50 м  (ДСП 173-96). 
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1.7. Транспорт та вулично-дорожня мережа 

Північна межа території ДПТ проходить по основній радіальній магістралі 

міста – просп. Перемоги – бульв. Шевченка. Це – магістральна вулиця 

загальноміського значення безперервного руху, яка виходить на зовнішній 

автодорожній підхід з боку Житомира. Інтенсивність руху транспорту по 

проспекту змінюється від 51,4 тис. приведених автомобілів за середню добу 

(ділянка від вул. Чорнобильської до просп. Ак. Палладіна) до 136 тис. одиниць  

(ділянка від вул. Щербакова до вул. Дегтярівська). Рівень завантаження 

транспортним потоком просп. Перемоги місцями в 1,3 рази перевищує 

нормативні. Проспект має 8 смуг руху, ширина проїзної частини проспекту 

складає 30 м, ширина в червоних лініях – 65 м. 

Територію ДПТ оточують магістральні лінії Київського залізничного вузлу 

Південно-Західної залізниці, що спричиняють значний влив на транспортно-

планувальну структуру району.  

До території ДПТ примикає вул. Щербакова. Це магістральна вулиця 

загальноміського значення регульованого руху.  

Територію проектування обслуговують вулиці місцевого значення які 

примикають до просп. Перемоги. Серед яких житлові вулиці – Чистяківська, 

Стрийська, Червонозаводська, Омеляна Горбачова, Кулібіна, Дружківська. 

Дороги в промислових та комунально-складських зонах – вул. Екскаваторна, 

часткова вулиці Чистяківська, О. Горбачова, Дружківська. 

Загальна існуюча протяжність вуличної мережі території ДПТ складає 

6,67 км, з них магістральні вулиці – 1,87 км, вулиці місцевого значення – 4,8 км. 

Щільність існуючої вуличної мережі ДПТ становить 4,24 км/км
2
; щільність 

магістральної мережі – 0,61 км/км
2
. 

Залізничний транспорт території детального плану включає магістральні, 

двоколійні, електрифіковані лінії залізниці – Північне півкільце (Дарниця – 

Київ-Петрівка-Київ-Волинський) та Київ-Волинський-Коростень.  

Північне півкільце – двоколійне з одноколійним мостовим переходом через 

р. Дніпро, спеціалізоване для вантажного руху та незначною мірою для 

приміського. 
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Таблиця 1.8.1 

Загальна характеристика вуличної мережі в межах ДПТ 

№ 

п/п 
Назва вулиць 

Довжина, 

км 

Ширина 

проїзної 

частини, м 

Кількість 

смуг 

Ширина в 

червоних 

лініях, м 
1 2 3 4 5 6 

Загальноміського значення безперервного руху 

1 просп. Перемоги 1,87 30 8 65 

Житлові вулиці 

2 вул. Дружківська 0,85 7-9 2 15 (частково) 

3 

вул. Омеляна Горбачова 

(розділена на дві 

частини) 

0,25 6 2 20 

0,25 7 2 28 

4 

вул. Чистяківська 

(частково переходить в 

промислову дорогу) 

0,76 6 2 25 

0,38 9 2 20 

5 пров. Чистяківський 0,31 6 2 24 

6 вул. Кулібіна 0,46 6 2 35 (частково) 

7 пров. Кулібіна 0,24 5,5-6 2 - 

8 вул. Стрийська 0,49 4,6-5 2 - 

9 вул. Червонозаводська 0,26 4 2 - 

10 вул. Збручанська 0,17 5,5-6 2 15 

11 вул. Екскаваторна 0,38 5 2 - 

 

Західна межа ДПТ проходить вздовж залізничної станції Святошин. Це – 

вантажна станція II класу, розташована на дільниці Київ-Волинський-Тетерів, 

на стику проспекту Перемоги та вулиць Святошинської і Василя Степанченка. 

Станція розміщується між станцією Борщагівка (відстань – 2,5 км) та 

зупиночною платформою Новобіличі (відстань – 3 км). Південніше станції – 

відгалуження в бік станції Київ-Петрівка. У 1900 році одночасно розпочались 

будівельні роботи на всіх дільницях майбутньої лінії залізниці Київ – Ковель. 

Станція була відкрита в 1902 році як платформа Святошин. Збереглася будівля 

вокзалу станції, збудованого тоді ж за типовим проектом (архітектори 

О.Кривошеєв, О.Хойнацький, подібні будівлі збереглися на станціях Біличі, 

Ірпінь та Клавдієве). 1959 року станцію разом із лінією Київ-Волинський – 

Ворзель було електрифіковано. На початку 2000-х років острівну платформу 
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станції було частково реконструйовано, була проведена реконструкція колійного 

господарства станції, а близько 2007 року зазнала реконструкції стара будівля 

вокзалу, що вже давно використовується лише за службовим призначенням. 

Станція виконує пропуск транзитних пасажирських і вантажних поїздів, 

обслуговує 20 під'їзних колій промислових підприємств Західної промзони. 

Станція Святошин є також другою за значенням (після станції Київ-

Пасажирський) головною станцією вузла у приміському русі, тут виконується 

висадка та посадка пасажирів на приміські та регіональні поїзди. 

Недоліком станції є відсутність необхідної розв'язки в різних рівнях в 

непарній горловині станції. 

По південно-східній межі ДПТ знаходиться станція Київ-Жовтневий – 

вантажна станція III класу, розташована на з'єднувальній одноколійній лінії, що 

примикає до станції Борщагівка. За схемою станція – тупикова, обслуговує 25 

під'їзних колій Західної промзони. 

Південніше, в зеленій зоні парку "Нивки" розташований зупинний пункт 

"Рубежівський", поблизу перетину залізниці і просп. Перемоги.  

По території промрайону "Нивки" проходять численні під’їзні залізничні 

шляхи.  

Пасажирський транспорт території, що розглядається, представлений 

метрополітеном, кільцевою міською залізницею, тролейбусними, автобусними та 

таксомоторними маршрутами. Громадський транспорт, який обслуговує територію 

проектування, крім залізниці, проходять переважно по просп. Перемоги. 

В радіусі пішохідної досяжності майже всієї території ДПТ розташовані три 

станції Святошино-Броварської лінії метрополітену: "Святошин", "Нивки", 

"Берестейська". Лінія проходить по просп. Перемоги, в межах ДПТ мілкого 

закладання. 

В районі станцій метрополітену розташовані кінцеві зупинки громадського 

транспорту та утворюються пересадочні вузли.  

Маршрути автобусів та тролейбусів, які проходять по просп. Перемоги 

наведені в таблиці 1.8.2: 
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Таблиця 1.8.2 

Маршрути автобусів та тролейбусів, які проходять по просп. Перемоги 

№ 

п/п 

№  

маршруту 
Кінцеві зупинки 

1 2 3 

Тролейбусні маршрути 

1 5 Пл. Льва Толстого - вулю Білицька 

2 7 Ст.м. "Шулявська" - вул. Чорнобильська  

3 26 Ст.м. "Нивки" - просп. Свободи 

4 41 Ст. м. "Святошин" - вул. Тулузи 

Автобусні маршрути 

1 14 Ст.м. "Нивки" - Лісорозсадник 

2 32 Ст.м. "Нивки" - Мінський масив 

3 37 Ст. м. "Святошин" - спорткомплекс "Чайка"  

4 47 Ст.м. "Нивки" - ст.м. "Дорогожичі" 

5 89 Ст. м. "Святошин" - вул. Булгакова 

6 90 Вул. Григоровича-Барського - пл. Інтернаціональна  

7 97 Ст. м. "Святошин" - масив Біличі 
 

Численні таксомоторні маршрути з'єднують ділянку проектування з 

різними станціями метрополітену та іншими місцями тяжіння населення.  

Щільність мережі наземного громадського транспорту ДПТ становить – 

0,61 км/км
2
. 

Місця постійного зберігання легкових автомобілів.  

Вздовж залізниці розташований авто-гаражний кооператив місткістю 

орієнтовно 1150 машино-місць. По вул. О.Горбачова знаходяться 3 гаражних 

кооперативи орієнтовно на 340, 430 та 220 гаражів.  

В межах ДПТ розташована 1 автозаправна станція та станція 

техобслуговування автомобілів.  

Серед основних штучних споруд території ДПТ слід відзначити два 

шляхопроводи по просп. Перемоги над залізничними коліями в районі станцій 

метро "Берестейська" та "Святошин".    

В межах ДПТ на примикання по просп. Перемоги вул. Щербакова 

утворився дворівневий транспортний вузол ІІІ класу з естакадою по 

просп. Перемоги та кільцем по вул. Щербакова.   

По просп. Перемоги знаходиться підземні пішохідні переходи, через які 

відбуваються виходи на станції метрополітену. 
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ВИСНОВКИ 

В результаті комплексного аналізу виявлено наступні питання, що 

необхідно вирішити проектними рішеннями: 

 нераціональне використання виробничих територій; 

 недостатнє забезпечення існуючого населення установами та об’єктами 

обслуговування мікрорайонного значення; 

 у зв’язку з порушенням схеми водопостачання правобережної частини 

міста Києва, та постійним приростом нової забудови, в існуючий час 

водопостачання житлових масивів здійснюється по тимчасовій схемі, що 

призводить до нестачі тиску (в межах 25-35 м) у водопровідних мережах та у 

споживачів; 

 обмежена кількість зв’язків через залізницю; 

 низька щільність магістральної вуличної мережі та ліній наземного 

громадського транспорту; 

 слабо розвинута вулична мережа в промисловій зоні; 

 не забезпечена пішохідна доступність до зупинок наземного 

громадського транспорту з промислових територій; 

 перевантаження маршрутів громадського транспорт. 
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2. ПРОЕКТНІ РІШЕННЯ 

 

2.1. Архітектурно-планувальні рішення 

Функціонально-планувальна організація території, що проектується, 

розроблена на основі проекту Генерального плану міста Києва, комплексної 

схеми транспорту, з урахуванням ряду нормативних документів, які 

регламентують забудову та планувальну структуру міста. 

Відповідно до чинного Генерального плану м. Києва та проекту 

планування його приміської зони на період до 2020р. на території, що 

розглядається, передбачається збереження промислово-виробничого 

комплексу. 

Детальним планом території передбачається: 

 збереження основної промислової функції існуючих підприємств з 

подальшою їх реструктуризацією під  інноваційні технології; 

 організація громадського центру загальноміського рівня в районі 

м. «Нивки»;  

 формування системи різнопрофільних громадських центрів районного 

значення; 

 реорганізація спортивного комплексу «Олімп» шляхом будівництва 

спортивно-громадсько-адміністративного комплексу; 

 збереження існуючої житлової забудови та забезпечення її 

необхідними установами та об’єктами обслуговування мікрорайонного рівня; 

 зміна функціонального призначення земельних ділянок 

ТОВ «Термогальванічний завод», ТОВ «ТРЕВІС» та ТОВ «Веркон-Аґрус» під 

житлову багатоповерхову забудову з розміщеннням всіх нормативно 

необхідних об’єктів громадського обслуговування. 

Планувально територія поділена на 3 мікрорайони. 

 

Мікрорайон 1. За функціональним призначенням дана територія 

відноситься до територій промислової, громадської та житлової забудови. 

Основна частина промислової території – ТОВ «ВІСТАР», ВАТ «Київський 
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верстатобудівний концерн», ТОВ «Інструментальний завод», ТОВ «ВіСком», 

ТОВ «Сердолік», ТОВ «АК-ІНЕКС» - проектними рішеннями передбачено 

збереження основної промислової функції з подальшою їх реструктуризацією 

під  інноваційні технології. Багатоповерхова житлова забудова формується за 

рахунок зміни функціонального призначення ТОВ «Термогальванічний 

завод», ТОВ «ТРЕВІС» та ТОВ «Веркон-Аґрус» під житлову 

багатоповерхову. На території  ЗАТ «Кармен-Трейдінг» передбачається зміна 

функціонального призначення з комунальної на житлову та громадську. В 

районі м. «Нивки» передбачено формування громадського центру 

загальноміського рівня та громадського багатофункціонального торгово-

громадського центру районного значення «Кармен-Трейдінг».  

В межах мікрорайону виділено наступні зони:  

В-5 – зона підприємств V класу шкідливості; 

Г-2 – ділова; 

Г-3 – навчальна зона закладів середньої спеціальної освіти; 

Г-6 – торгівельна; 

Ж4 – багатоквартирної змішаної житлової забудови багатоповерхової та 

підвищеної поверховості (від 9 до 16 поверхів включно); 

Г-3дн – навчальна зона дитячих навчальних закладів; 

ІН-2- зона розподільчих мереж та об’єктів інженерної інфраструктури; 

ТР-1 – транспортної інфраструктури. 

В-5 – зона підприємств V класу шкідливості – ТОВ «ВІСТАР», 

ВАТ «Київський верстатобудівний концерн», ТОВ «Інструментальний 

завод», ТОВ «ВіСком», ТОВ «Сердолік», ТОВ «АК-ІНЕКС» - проектними 

рішеннями передбачено збереження основної промислової функції з 

подальшою їх реструктуризацією під  інноваційні технології. 

Г-2 – ділова зона 

Передбачається реконструкція з новим будівництвом офісно-готельного 

комплексу на в’їзді в мікрорайон зі сторони проспекту Перемоги та 

будівництво адміністративно-офісних будівель по вул.Дружківська. 
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Г-3 – навчальна зона закладів середньої спеціальної освіти 

В межах мікрорайону зберігає за собою функцію коледж інформаційних 

технологій та землевпорядкування НІАУ. 

Ж4 – багатоквартирної змішаної житлової забудови багатоповерхової 

та підвищеної поверховості (від 9 до 16 поверхів включно). Проектна 

забудова в межах просп. Перемоги та вул. Дружківської формується у вигляді 

груп житлових будинків висотою до 16 поверхів, формування яких зумовлено 

максимальним збереженням існуючої планувальної структури та 

землевідведенням. Житлові будинки розміщуються з урахуванням 

забезпечення оптимальної орієнтації та умов інсоляції. З метою економії 

території, в мікрорайоні використовується принцип суміщення житла і 

закладів обслуговування, частина яких проектується вбудованими в перші 

поверхи житлових будинків, в основному, орієнтованих фасадами на вулиці і 

передбачає розміщення аптек, магазинів продовольчих та непродовольчих 

товарів, кафе, закладів побутового обслуговування, офісних приміщень, 

тощо. Спортивні та ігрові дитячі майданчики розташовуються в середині 

житлових груп. 

Г-3дн – навчальна зона дитячих навчальних закладів. На території 

мікрорайону 1 знаходиться гімназія «Академія» №154 (ємністю 840 місць), а 

також запроектовано дитячий садок ємністю 195 місць для обслуговування 

проектного населення. 

ІН-2- зона розподільчих мереж та об’єктів інженерної 

інфраструктури. 

В межах мікрорайону зберігається п/с «Станкозаводська» – 110 кв та 

котельня «Веркон», які використовуватимуться для обслуговування 

мікрорайону. 

ТР-1 – транспортної інфраструктури 

Зона паркінгів передбачається вздовж вулиці Дружківська. 
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Мікрорайон 2. В межах другого мікрорайону передбачається 

збереження існуючої житлової забудови, будівництво житлового будинку по 

вул. Кулібіна, 9/2 (АПЗ-2004 №04-0289 від 07.11.2004), а також передбачено 

житлову забудову на запит Головного управління державної служби України 

з надзвичайних ситуацій у м. Києві з метою забезпечення працівників 

Головного управління житлом на  земельній ділянці по просп. Перемоги, 69/1 

існуючої самостійної Державної пожежно-рятувальної частини № 9. 

Промислові території - ТОВ «БУЛАТ», ТОВ «ЕНЕРГЕТИК»,  ТОВ 

«ТОРЕНТ», ТОВ «ГРАНДВІЛЬ», ТОВ «ПЛАТУМ», ТОВ «ТРІОН» ТОВ 

«СЕРДОЛІК», ТОВ «ЛІАНА», відокремлений підрозділ «СТО 

автомобілістів» КП «Київпастранс» - проектними рішеннями передбачено 

зберегти з подальшою їх реструктуризацією під  інноваційні технології. На 

розрахунковий строк  гаражні кооперативи зберігаються. Окрім того, в 

другому мікрорайоні передбачається формування ділового центру «Нивки-

сіті», громадського адміністративно-офісного центру та реорганізація 

спортивного комплексу «Олімп» шляхом будівництва спортивно-громадсько-

адміністративного комплексу. 

Виділено наступні зони:  

В-5 – зона підприємств V класу шкідливості; 

Г-2 – ділова зона; 

Г-4 – культурна та спортивна зона;  

Г-7 – зона культових споруд; 

Ж3 – багатоквартирної середньо- та багатоповерхової житлової забудови 

(до 9 поверхів включно); 

Ж4 – багатоквартирної змішаної житлової забудови багатоповерхової та 

підвищеної поверховості (від 9 до 16 поверхів включно); 

Г-3дн – навчальна зона дитячих навчальних закладів; 

Р-3 – рекреаційна зона озеленених територій загального користування 

КС-5 – зона розміщення об’єктів 5 класу санітарної класифікації; 

ТР-1 – зона транспортної інфраструктури. 
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Г-2 – ділова зона 

Ділова зона з розміщенням ділового центру «Нивки-сіті» передбачається 

між двома виходами станції метро «Нивки». Тут запроектовано розміщення 

адміністративно-офісних установ, готелі, боулінг-клуб, виставкові зали, 

банки, торгові центри та ін. Також передбачено формування офісно-ділового 

центру на частині території спортивного клубу «Олімп». 

Г-4– культурна та спортивна зона 

В центрі планувального району, на території, що прилягає до вулиць 

Кулібіна та Червонозаводської передбачено реконструкцію спортивного 

клубу «Олімп» під спортивно-громадсько-адміністративний комплекс. 

В-5 – зона підприємств V класу шкідливості – в межах мікрорайону 

передбачається реструктуризація ТОВ «БУЛАТ», ТОВ «Енергетик», 

ТОВ «ТОРЕНТ», ТОВ «ГРАНДВІЛЬ», ТОВ «ПЛАТУМ», ТОВ «ТРІОН»  

проектними рішеннями передбачено зберегти з подальшою їх 

реструктуризацією під  інноваційні технології.  

КС-5 – зона розміщення об’єктів 5 класу санітарної класифікації 

В межах третього мікрорайону розміщена самостійна державна пожежна 

частина № 9 Головного управління ДСНС України в м. Києві, яка 

зберігається зі зменшенням її території та комунальні підприємства. 

Ж4 – багатоквартирної житлової багатоповерхової забудови.  

В третьому мікрорайоні на перетині вул.Кулібіна, 9/2 та 

вул. Червонозаводської, 4 враховано розміщення житлового будинку 

поверховістю 20 поверхів (АПЗ-2004 №04-0289 від 07.11.2004), передбачено 

житлову забудову на запит Головного управління державної служби України 

з надзвичайних ситуацій у м.Києві з метою забезпечення працівників 

Головного управління житлом на  земельній ділянці по просп.Перемоги, 69/1 

існуючої самостійної Державної пожежно-рятувальної частини № 9, та 

житловий будинок по вул.Кулібіна, 3. 

Ж3 – багатоквартирної середньо- та багатоповерхової житлової 

забудови (до 9 поверхів включно). Існуюча житлова забудова 3-9 поверхів, що 

сформувалася. 
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Г-3дн – навчальна зона дитячих навчальних закладів. На території 

мікрорайону знаходиться дитячий садок на 75 місць. 

Г-7– зона культових споруд 

Існуюча культова споруда – храм св. Пантелеймона. 

Р-3 – рекреаційна зона озеленених територій загального користування. 

В другому мікрорайоні на прилеглій території до існуючої культової 

споруди запроектовано сквер, для обслуговування існуючого населення. 

Мікрорайон 3.  В межах третього мікрорайону передбачено збереження 

існуючих функцій. Промислова функція ЗАТ «АТЕК» зберігається з 

подальшою реструктуризацією під  інноваційні технології. Інші підприємства 

– ВАТ «Завод сантехнічних заготовок», ЗАТ «Київмашпостачзбут», ДП МОУ 

«703 металообробний завод котельного обладнання», ВАТ 

«Київмедпрепарат», ЗАТ «Отіс», підприємство із 100%іноземним капіталом 

«ААЗ ТРЕЙДІНГ КО», автотранспортний цех 815 ЦПМ-8 дирекції первинної 

мережі – зберігаються зі збереженням їх основної функції. В межа навчальної 

зони по вул.Чистяківська, 24-25 на території НВК «Лісова казка» 

запроектовано розміщення додатково нового  дитячого дошкільного 

навчального закладу на 200 місць та загальноосвітньої школи на 780 місць. 

Існуючі заклади «Лісової казки» зберігаються. Зберігається спортивний 

комплекс «АТЕК», та центр творчості дітей та юнацтва. 

В межах третього мікрорайону виділено наступні зони:  

В-4 – зона підприємств ІV класу шкідливості; 

В-5 – зона підприємств V класу шкідливості; 

Г-2 – ділова зона; 

Г-3 – навчальна зона закладів середньої спеціальної освіти; 

Г-4 – культурна та спортивна зона; 

Ж3 – багатоквартирної середньо- та багатоповерхової житлової забудови 

(до 9 поверхів включно). Існуюча житлова забудова 3-9 поверхів, що 

сформувалася.  

Г-3дн – навчальна зона дитячих навчальних закладів. 
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2.2. Переважні, супутні і допустимі види використання території 

Переважні та допустимі види використання визначено з дотриманням 

вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та 

окремих деталізацій його положень, зокрема: 

 з урахуванням попередніх рішень щодо планування і забудови 

території; 

 з виділенням зон обмеженої містобудівної діяльності та визначенням 

обмежень використання територій у відповідних зонах згідно до 

державних будівельних норм, стандартів і правил та санітарних, 

пожежних та інших спеціальних норм і правил з питань захисту 

територій від дії надзвичайних ситуацій природного та техногенного 

характеру, охорони навколишнього природного середовища;  

 з відображенням існуючої забудови територій, інженерно-транспортної 

інфраструктури, а також основних елементів планувальної структури 

територій у визначених межах, з урахуванням забезпечення їх 

реконструкції та розвитку, раціонального природокористування і 

ресурсозбереження; 

 з визначенням у функціональних зонах будівельного зонування 

територій з виділенням граничної поверховості (висотності) забудови, 

планувальної організації, допустимих перетворень під час будівельної 

діяльності; 

 з встановленням для кожної функціональної зони допустимих видів 

забудови та іншого використання земельних ділянок з урахуванням 

державних, громадських та приватних інтересів, вимог державних 

будівельних норм щодо граничних показників щільності населення, 

забезпечення населення прибудинковими територіями, зеленими 

насадженнями загального користування, об’єктами соціальної сфери, 

інженерно-транспортної інфраструктури; 

 з узгодженням меж функціональних зон з межами планувальних 

утворень (кварталів), природних комплексів, смугами санітарно-

захисних, санітарних, охоронних зон та інших зон обмеженого 
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використання земель, червоними лініями, межами основних 

землеволодінь і землекористувань. 

Переважний вид використання території – вид використання, який 

відповідає переліку дозволених видів для даної зони і не потребує 

спеціального погодження. До них відносяться види забудови та 

використання територій, які за умови дотримання будівельних норм та 

стандартів безпеки, інших обов'язкових вимог, не можуть бути заборонені. 

Супутній вид використання території – вид використання, який є 

дозволеним та необхідним для забезпечення функціонування переважного 

виду використання земельної ділянки. 

До допустимих видів забудови та використання території у межах 

окремих зон відносяться види забудови та використання нерухомості, для 

яких необхідне отримання відповідних узгоджень або відповідних дозволів. 

Спеціальне погодження – погодження щодо видів землекористування, 

використання нерухомості, які не відповідають переліку переважних та 

супутніх видів використання для зазначеної територіальної зони, але 

відносяться до допустимих. 

Для кожної зони встановлюються, як правило, декілька видів 

допустимого використання території 

Інженерно-технічні об'єкти, споруди та комунікації, що забезпечують 

реалізацію переважних та допустимих видів використання території 

(електро-, водо-, газо- забезпечення, каналізація, телефонізація тощо), є 

також дозволеними, за умови їх відповідності будівельним нормам та 

правилам, технологічним стандартам безпеки, що підтверджуються при 

узгодженні містобудівної документації.  

Інженерно-технічні об'єкти, споруди, що розташовуються на спеціально 

виділених для них земельних ділянках, і які забезпечуватимуть використання 

та функціонування об'єктів нерухомості в масштабах однієї або декількох 

зон, є об'єктами, для яких необхідне отримання відповідних узгоджень. 
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ГРОМАДСЬКІ ЗОНИ  Г  

Г-2  Ділові зони 

Зона призначена для розташування адміністративних, ділових, 

фінансових, торговельних установ, закладів обслуговування та супутніх до 

них елементів транспортної інфраструктури. Зона призначена для 

обслуговування населення, що мешкає в житлових районах. 

Переважні види використання: 

 адміністративні будівлі, офіси, організації управління; 

 будівлі змішаного використання – з житловим приміщеннями у 

верхніх поверхах та розміщенням на нижніх поверхах об’єктів ділового, 

культурного, комерційного використання; 

 окремі багатоквартирні житлові будинки, що існували на території 

зони на момент розроблення Зонінгу; 

 готелі, центри обслуговування туристів; 

 банки, відділення банків; 

 юридичні установи; 

 відділення зв’язку, поштові відділення; 

 установи освіти та виховання; 

 спортивні та фізкультурно-оздоровчі заклади; 

 аптеки  

 заклади культури та мистецтва; 

 музеї, виставкові зали, художні галереї; 

 культові споруди; 

 підприємства громадського харчування; 

 підприємства побутового обслуговування населення; 

 магазини, торгівельні комплекси; 

 приймальні пункти пральні та хімчистки; 

 відділки, дільничні пункти управління внутрішніх справ; 

 парки, сквери, бульвари. 
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Супутні види використання: 

 споруди для тимчасового зберігання транспортних засобів, для 

обслуговування існуючих в зоні об’єктів; 

 малі архітектурні форми та елементи благоустрою. 

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу та 

погодження): 

 гаражі та стоянки для постійного зберігання транспортних засобів, для 

обслуговування існуючих в зоні об’єктів, АЗС та СТО 

 розважальні комплекси; 

 установи охорони здоров'я та соціального забезпечення; 

 громадські вбиральні; 

 пожежні депо; 

 тимчасові споруди  для здійснення підприємницької діяльності. 

Використання території зони, розміщення підприємств і установ 

здійснюється відповідно до вимог ДБН 360 - 92**. 

 

Г-3  Навчальні зони 

Зона призначена для розташування закладів середньої спеціальної та 

вищої освіти. Зону формують території, на яких за містобудівною 

документацією розміщуються об'єкти, що відносяться до установ освіти.  

Переважні види використання: 

 учбові заклади I-II, IІІ-IV рівнів акредитації; 

 позашкільні установи освіти та виховання; 

 наукові та науково-пошукові заклади; 

 центри наукової інформації; 

 спортзали, басейни, фізкультурно-оздоровчі комплекси; 

 спортивні майданчики, тенісні корти; 

 конференц-зали; 

 виставкові центри, музеї; 

 зелені насадження обмеженого користування (сквери, озеленені 

території); 
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 малі архітектурні форми та елементи благоустрою. 

Супутні види використання: 

 гуртожитки та будинки сімейного типу для проживання студентів та 

викладацького складу;  

 заклади харчування та сервісного обслуговування з торгівельною 

площею до 50 м2. 

 поліклініки, аптеки, реабілітаційні центри; 

 кабінети лікарів, що займаються практикою; 

 підприємства громадського обслуговування (перукарні, приймальні 

пункти пральні та хімчистки); 

 відділення зв’язку, поштові відділення; 

 споруди для тимчасового зберігання транспортних засобів, що 

обслуговують об’єкти зони.  

 споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для 

обслуговування даної зони. 

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу та  

погодження): 

 гаражі та стоянки для постійного зберігання індивідуальних 

транспортних засобів, для обслуговування існуючих в зоні об’єктів; 

 громадські вбиральні; 

 тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності з 

обмеженням асортименту товарів. 

Використання території зони, розміщення підприємств і установ 

здійснюється відповідно до вимог ДБН 360 - 92**. 

 

Г-3дн - навчальні зони дошкільних установ та закладів середньої 

освіти 

Зону формують території, на яких за містобудівною документацією 

розміщуються об'єкти, що відносяться до закладів освіти ти виховання.  

Переважні види використання: 

 загальноосвітні школи, ліцеї, гімназії; 
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 дитячі дошкільні установи; 

 навчально-виховні комплекси;  

 центри раннього розвитку; 

 заклади позашкільної освіти ( спортивні, музичні, художні та інші 

спеціалізовані школи); 

 центри комп’ютерного навчання; 

 малі декоративні архітектурні форми та елементи благоустрою.  

Супутні види використання: 

 зелені насадження обмеженого користування (сквери, озеленені 

простори); 

 спортзали, басейни, фізкультурно-оздоровчі комплекси; 

 спортивні майданчики, тенісні корти; 

 кабінети лікарів, медпункти; 

 підприємства громадського харчування. 

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу та 

погодження): 

 об’єкти інженерної інфраструктури,  що пов’язані з експлуатацією 

існуючих будівель і споруд; 

 гаражі та стоянки для постійного зберігання транспортних засобів для 

обслуговування існуючих в зоні об’єктів. 

 Використання території зони, розміщення підприємств і установ 

здійснюється відповідно до вимог ДБН 360-92** та діючого законодавства.  

 

Г-4  Культурні та спортивні зони  

Зона призначена для розташування спортивно-видовищних комплексів, 

концертних залів, театрів, кінотеатрів, стадіонів тощо. Створюється для 

організації дозвілля та відпочинку населення.  

Переважні види використання: 

 універсальні спортивні комплекси (з трибунами); 

 спортивні арени (з трибунами); 

 спеціалізовані спортивні комплекси; 
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 спортивні школи; 

 басейни криті та відкриті;  

 спортивні клуби; 

 розважальні комплекси, аквапарки;  

 кінотеатри; 

 спортивні майданчики; 

 тенісні корти; 

 парки, сквери, бульвари; 

 водно-оздоровчі комплекси; 

 споруди для занять зимовими видами спорту;  

 пункти прокату 

 малі декоративні архітектурні форми та елементи благоустрою. 

Супутні види використання: 

 інформаційні центри; 

 рекламні та туристичні агенції; 

 готелі, центри обслуговування туристів; 

 аптеки; 

 пункти першої медичної допомоги; 

 підприємства громадського харчування; 

 магазини площею до 400 м2; 

 громадські вбиральні;  

 споруди інженерної інфраструктури, що сприяють роботі установ та 

закладів. 

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу та 

погодження): 

 відкриті автостоянки та споруди для тимчасового зберігання 

транспортних засобів. 

 тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності.  

Використання території зони, розміщення підприємств і установ 

здійснюється відповідно до вимог ДБН 360 - 92**. 
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Г-6 Торгівельна зона  

Зона призначена для розташування крупних об’єктів торгівлі 

(магазинів, торгівельних та торгівельно-розважальних, ринкових комплексів). 

Зону формують території здебільшого громадської забудови, на яких за 

містобудівною документацією розміщуються торгівельні заклади та інші 

об’єкти обслуговування населення. 

Переважні види використання: 

 магазини, торгівельні, торгівельно-розважальні та ринкові комплекси; 

 центри обслуговування туристів; 

 адміністративні споруди, офіси; 

 банки, відділення банків; 

 юридичні установи; 

 підприємства громадського харчування; 

 підприємства побутового обслуговування населення; 

 парки, сквери, бульвари; 

 малі декоративні форми та елементи благоустрою.  

Супутні види використання: 

 готелі; 

 споруди для тимчасового зберігання транспортних засобів, для 

обслуговування існуючих в зоні об’єктів; 

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу та 

погодження): 

 гаражі та стоянки для постійного зберігання транспортних засобів, для 

обслуговування існуючих в зоні об’єктів; 

 громадські вбиральні; 

 об’єкти інженерного обслуговування об’єктів даної зони 

 пожежні пости; 

 тимчасові споруди  для здійснення підприємницької діяльності. 

Використання території зони, розміщення підприємств і установ 

здійснюється відповідно до вимог ДБН 360 - 92**. 
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ЖИТЛОВІ ЗОНИ  Ж  

Ж-3 Зони багатоквартирної середньо- та багатоповерхової забудови 

до 9 поверхів  

Зона призначена для розташування багатоквартирних до 9 поверхів 

житлових будинків, супутніх об’єктів повсякденного обслуговування. 

Зона формується, в основному на територіях існуючої багатоквартирної 

забудови та в районах, передбачених містобудівною документацією під такий 

вид забудови. 

Переважні види використання: 

 багатоквартирні житлові будинки від 5 до 9 поверхів;  

 житлові будинки з розміщенням у перших поверхах громадських 

приміщень ділового, культурно-побутового і комерційного призначення при 

умові облаштування окремих входів; 

 декоративні малі архітектурні форми, прибудинкові майданчики, інші 

елементи благоустрою.  

Супутні види використання: 

 дитячі дошкільні установи, навчально-виховні комплекси;  

 аптеки; 

 магазини продовольчих та непродовольчих товарів повсякденного 

попиту, підприємства громадського харчування (кафе, їдальні)  площею до 

400 кв.м.  

 ательє, майстерні ремонту побутової техніки, перукарні та інші об’єкти 

побутового обслуговування; 

 поштові відділення, телефонні станції, фінансові установи; 

 ФОК;  

 кабінети сімейного лікаря, амбулаторії, кабінети практикуючих лікарів.   

 споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для 

обслуговування даної зони; 

 відкриті стоянки для тимчасового зберігання автотранспорту, що не 

потребують встановлення санітарно-захисних зон, з розрахунку відповідно 

ДБН 360-92**; 
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 житлово-експлуатаційні служби і аварійно-диспетчерські служби. 

Допустимі види використання,що потребують спеціального дозволу та 

погодження: 

 житлові будинки підвищеної поверховості 16 поверхів і вище з 

вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення; 

 готелі, апартаменти;  

 офіси, адміністративно-ділові будинки;  

 зали, клуби багатоцільового і спеціального призначення з обмеженням 

часу роботи;  

 спортивні зали, спортивні клуби, плавальні басейни, універсальні 

фізкультурно-оздоровчі комплекси, лазні; 

 підприємства громадського харчування (ресторани, бари);  

 культові споруди;  

 відділення, пункти поліції, об’єкти пожежної охорони;  

 гаражі та стоянки для постійного зберігання транспортних засобів, для 

обслуговування існуючих в зоні об’єктів; 

 громадські вбиральні; 

 пожежні пости; 

 тимчасові споруди торгівельного призначення з обмеженням 

торгівельного асортименту, що можуть бути розташовані виключно у 

визначених місцях, погоджених в установленому порядку. 

 

Ж-4 Зони змішаної середньо поверхової, багатоповерхової та 

підвищеної поверховості житлової забудови 

Зона призначена для розташування багатоквартирних 5-16 поверхових 

житлових будинків, супутніх об’єктів повсякденного обслуговування. 

Переважні види використання: 

 багатоквартирні житлові будинки від 5 до 16 поверхів;  

 житлові будинки з розміщенням у перших поверхах громадських 

приміщень ділового, культурно-побутового і комерційного призначення при 

умові облаштування окремих входів; 
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 декоративні малі архітектурні форми, прибудинкові майданчики, інші 

елементи благоустрою.  

Супутні види використання 

 дитячі дошкільні установи, навчально-виховні комплекси;  

 аптеки; 

 магазини продовольчих та непродовольчих товарів повсякденного 

попиту, підприємства громадського харчування (кафе, їдальні)  площею до 

400 кв.м.  

 ательє, майстерні ремонту побутової техніки, перукарні та інші об’єкти 

побутового обслуговування; 

 поштові відділення, телефонні станції, фінансові установи; 

 ФОК;  

 кабінети сімейного лікаря, амбулаторії, кабінети практикуючих лікарів.  

 споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для 

обслуговування даної зони;  

 відкриті стоянки для тимчасового зберігання автотранспорту, що не 

потребують встановлення санітарно-захисних зон, з розрахунку відповідно 

ДБН 360-92**; 

 житлово-експлуатаційні служби і аварійно-диспетчерські служби. 

 сквери, бульвари.  

Допустимі види використання,що потребують спеціального дозволу та 

погодження: 

 багатоквартирні житлові будинки 16 поверхів та вище з вбудовано-

прибудованими приміщеннями громадського призначення; 

 офіси, адміністративно-ділові будинки;  

 готелі, апартаменти  

 зали, клуби багатоцільового і спеціального призначення з обмеженням 

часу роботи;  

 спортивні зали, спортивні клуби, плавальні басейни, універсальні 

фізкультурно-оздоровчі комплекси, лазні; 

 підприємства громадського харчування (ресторани, бари);  
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 культові споруди;  

 відділення, пункти поліції, об’єкти пожежної охорони.  

 гаражі та стоянки для постійного зберігання транспортних засобів, для 

обслуговування існуючих в зоні об’єктів; 

 громадські вбиральні; 

 пожежні пости; 

 тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності з 

обмеженням асортименту товарів та послуг, що можуть бути розташовані 

виключно у визначених місцях, погоджених в установленому порядку. 

 

ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦІЙНІ ЗОНИ    Р   

Р-3 Рекреаційні зони озеленених територій загального 

користування 

Переважні види використання: 

 зелені насадження загального користування: парки, сквери, бульвари; 

Супутні види використання: 

 ігрові майданчики; 

 фізкультурні та спортивні майданчики; 

 декоративні малі архітектурні форми та інші елементи благоустрою; 

 скульптурні композиції, об’єкти декоративно-монументального 

мистецтва. Фонтани; 

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу та 

погодження): 

 допоміжні споруди; 

 пункти прокату ігрового та спортивного інвентарю; 

 тимчасові споруди для забезпечення громадського харчування, 

торгівельних та інших послуг;громадські вбиральні. 

 споруди для забезпечення водо, електропостачання. 

Використання території зони здійснюється відповідно до вимог 

Водного Кодексу та ДБН 360 - 92**. 
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ЗОНИ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ   ТР   

ТР-1  Зони транспортної інфраструктури 

Транспортна зона ТР-1 призначається для розташування смуг відводу 

об’єктів транспорту: 

Переважні види використання: 

 паркінги та автостоянки, гаражі; 

 АЗС, СТО; 

 об’єкти автотранспорту, річкового транспорту, електротранспорту, 

повітряного транспорту (вокзали, термінали, т. 

Супутні види використання: 

 елементи освітлення та благоустрою; 

 споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для 

обслуговування даної зони; 

 відділення, пункти поліції, об’єкти пожежної охорони.  

 пожежні пости; 

 громадські  вбиральні. 

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу та 

погодження): 

 тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності з 

обмеженням асортименту товарів та послуг, що можуть бути розташовані 

виключно у визначених місцях, погоджених в установленому порядку.  

 

ТР-1з  Зони інфраструктури залізничного транспорту 

Транспортна зона ТР-1з призначається для розташування смуг відводу 

залізниць, залізничних вокзалів, інших об’єктів залізничного транспорту. 

Переважні види використання: 

 смуги відводу залізниць; 

 залізничні станції, вокзали; 

 об’єкти залізничного транспорту.  

Супутні види використання: 

 паркінги та автостоянки, гаражі; 
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 складські приміщення; 

 споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для 

обслуговування даної зони; 

 елементи освітлення та благоустрою; 

 споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для 

обслуговування даної зони; 

 відділення, пункти поліції, об’єкти пожежної охорони.  

 пожежні пости; 

 громадські  вбиральні. 

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу та 

погодження): 

 СТО, шиномонтаж; 

 житлові будинки обслуговуючого персоналу; 

 спортивні споруди і майданчики; 

 тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності з 

обмеженням асортименту товарів та послуг, що можуть бути розташовані 

виключно у визначених місцях, погоджених в установленому порядку.  

 

ТР-2  Зони вулиць і доріг 

Транспортна зона вулиць і доріг ТР-2 призначається для розташування  

вулиць і доріг.  

Переважні види використання:  

 проїзні частини, пішохідні тротуари вулиць; 

 підземні пішохідні переходи з виходами; 

 захисні зелені насадження; 

 пункти зупинки пасажирського транспорту та їх обладнання. 

 транспортні розв’язки, естакади, мости, тунелі. 

Супутні види використання: 

 майданчики для тимчасової стоянки автотранспорту; 

 тролейбусні лінії та їх облаштування; 

 споруди лінійного та енергетичного господарства; 
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 споруди сигналізації та зв’язку міського електротранспорту; 

 інженерні комунікації; 

 шумозахисні екрани, відбійники; 

 дорожня інформація, знаки дорожнього руху, щогли освітлення.   

Допустимі види використання, що потребують спеціального дозволу 

та погодження: 

 тимчасові споруди торгівельного призначення з обмеженням 

торгівельного асортименту, що можуть бути розташовані виключно у 

визначених місцях, погоджених в установленому порядку; 

 бульвари, малі декоративні архітектурні форми (фонтани, клумби, 

декоративні зелені насадження, скульптури, майданчики відпочинку); 

 АЗС та СТО за умови можливості дотримання пожежних відстаней.  

 Об’єкти, що заборонені в межах червоних ліній: 

 ті, що займають площу більш 30 кв.м. та мають фундаменти; 

 елементи зовнішньої реклами, що погіршують умови видимості; 

 елементи благоустрою, включаючи зелені насадження заввишки 0,5 м у 

зоні трикутника видимості.  

Невідповідна містобудівним регламентам забудова: Існуючі будівлі та 

споруди, що знаходяться у територіальній зоні перспективного будівництва 

чи розширення вулиць на  початку їх будівництва  підлягають знесенню для 

суспільних потреб з вирішенням майнових та правових питань відповідно до 

Цивільного Кодексу України.  

 

КОМУНАЛЬНО-СКЛАДСЬКІ ЗОНИ   КС   

КС-5  Комунально-складська зона  

Зона призначається для розташування комунально-складських 

підприємств 5 класу шкідливості, які потребують встановлення санітарно-

охоронних зон до 50 м з можливим скороченням до 25 м за умов вжиття 

відповідних захисних заходів та нових технологій  

Переважні види використання: 

 існуючі склади п’ятого класу санітарної класифікації;   
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Супутні види використання 

 споруди інженерного забезпечення даної зони; 

 оптові магазини-ярмарки; 

 озеленені СЗЗ спецпризначення.    

Допустимі види використання. що потребують спеціального дозволу 

та погодження: 

 гаражні кооперативи; 

 багатоповерхові паркінги; 

 АЗС, СТО; 

 об’єкти громадського призначення відповідно до Державних санітарних 

норм і правил. 

 

ВИРОБНИЧІ ЗОНИ   В   

В- 4  Виробнича зона 

Виробнича зона В-4  призначається для розташування виробничих 

підприємств 4 класу шкідливості, які потребують встановлення санітарно-

охоронних зон до 100 м. 

Переважні види використання: 

 існуючі виробництва 4 класу санітарної класифікації.   

Супутні види використання 

 споруди інженерного забезпечення даної зони; 

 оптові магазини-ярмарки; 

 озеленені СЗЗ  

 вулиці, дороги, проїзди  

Допустимі види використання. що потребують спеціального дозволу 

та погодження: 

 гаражні кооперативи; 

 багатоповерхові паркінги; 

 АЗС, СТО; 

 об’єкти громадського призначення відповідно до Державних санітарних 

норм і правил. 
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В- 5  Виробнича зона 

Виробнича зона В-5 призначається для розташування виробничих 

підприємств 5 класу шкідливості, які потребують встановлення санітарно-

охоронних зон до 50 м з можливим скороченням до 25 м за умов вжиття 

відповідних захисних заходів та нових технологій. 

Переважні види використання: 

- виробництва 5 класу санітарної класифікації.   

Супутні види використання 

 споруди інженерного забезпечення даної зони; 

 оптові магазини-ярмарки; 

 озеленені СЗЗ спецпризначення.    

Допустимі види використання. що потребують спеціального дозволу 

та погодження: 

 гаражні кооперативи; 

 багатоповерхові паркінги; 

 АЗС, СТО; 

 об’єкти громадського призначення відповідно до Державних санітарних 

норм і правил. 

 

ЗОНИ ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ   ІН   

ІН-1 Зона магістральних мереж та об’єктів інженерної 

інфраструктури 

Зона інженерної інфраструктури ІН-1 призначається для розташування 

магістральних мереж і об’єктів інженерної інфраструктури. 

Переважні види використання:  

 магістральні мережі і об’єкти інженерної інфраструктури (котельні, 

електропідстанції, ГРС, очисні споруди, споруди водо-, газо-, теплопостачання). 

Супутні види використання: 

 споруди для зберігання резервного палива; 

 будівлі для персоналу, ремонтні майстерні; 

 споруди для інженерного забезпечення. 
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ІН-2 Зона розподільчих мереж та об’єктів інженерної 

інфраструктури 

Зона інженерної інфраструктури ІН-2 призначається для розташування  

розподільчих мереж і об’єктів інженерної інфраструктури. 

Переважні види використання:  

 розподільчі мережі і об’єкти інженерної інфраструктури (котельні, 

електропідстанції, ГРС, очисні споруди, споруди водо-, газо-, 

теплопостачання). 

Супутні види використання: 

 споруди для зберігання резервного палива; 

 будівлі для персоналу, ремонтні майстерні; 

 споруди для інженерного забезпечення. 

 

 

2.3. Єдині умови та обмеження забудови та іншого використання 

земельних ділянок 

Єдині умови та обмеження забудови та іншого використання земельних 

ділянок, будинків та споруд в межах окремих територіальних зон визначено 

відповідно до містобудівної документації з урахуванням схем планувальних 

обмежень, дотримання державних будівельних, санітарно-гігієнічних, 

екологічних норм та стандартів тощо. 

Єдині умови та обмеження забудови та використання земельних 

ділянок повинні враховуватись під час розроблення документації із 

землевпорядкування, містобудівних умов та обмежень, будівельного 

паспорту. 

Для об’єктів, що відносяться до допустимих видів використання, 

містобудівні умови та обмеження надаються після  проведення додаткових 

передпроектних робіт, містобудівних розрахунків та погоджень 

Департаментом містобудування та архітектури, іншими департаментами 

Київської міської державної адміністрації  та територіальними відділеннями і 
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службами державних органів виконавчої влади у м. Києві згідно з 

компетенцією.  

Нове будівництво, реконструкція, перепланування, капітальний ремонт 

забудови дозволяється у відповідних територіальних зонах в порядку, 

встановленому законодавством.  

Проектування об’єктів здійснюється відповідно до законодавства, 

державних норм, стандартів та правил;  

В межах зон Г-2, Г-3, Г-4, Г-6,  житлових зон Ж забезпечується: 

 дотримання вимог щодо безперешкодного руху маломобільного 

населення: улаштування пандусів, спеціальних ліфтів, підйомників, 

пониження бортового каменю для проїзду інвалідних візків та улаштування 

інших спеціальних пристроїв; 

 благоустрій територій, озеленення, збереження та благоустрій існуючих 

зелених насаджень, облаштування внутрішніх проїздів та пішохідних доріжок 

з твердим покриттям, облаштування вивісок і табличок з номерами будинків, 

назвами вулиць, художнє підсвічування фасадів значних громадських 

об’єктів, освітлення, павільйонів, кіосків, паркувальних елементів для 

велосипедів і автомобілів, громадських вбиралень, тощо згідно нормативно-

правових актів Київської міської ради, а також відповідно до рекомендацій 

Посібника з вуличного дизайну м. Києва;  

 влаштування паркінгів та автостоянок  відповідно до норм;  

 створення інженерної інфраструктури (водопостачання, 

водовідведення, газопостачання, електропостачання; 

 здійснення заходів з пониження ґрунтових та відведення дощових вод; 

 освітлення територій відповідно до норм. 

В межах зон Г-2, Г-3, Г-4, Г-6 житлових зон Ж допускається: 

 розміщення торгівельних кіосків, павільйонів та інших тимчасових 

споруд, як стаціонарних так і пересувних, кіосків торгівлі пресою, квітами, 

квитками виключно у визначених місцях, погоджених в установленому 

порядку. 
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В межах зон Ж-3, Ж-4 забезпечується: 

 організація прибудинкових територій житлових будинків з озелененням  

та майданчиками для відпочинку, ігор дітей, занять фізкультурою тощо 

площею відповідно до вимог п.п. 3.8*, 3.15, 3.16  ДБН 360-92**;    

 улаштування замково-переговірних пристроїв на вхідних дверях 

будинків, спеціальних приміщень для консьєржів; 

 улаштування паркінгів (підземних або надземних) при проектуванні 

нових будинків з кількістю машино-місць не менш за кількість квартир.  

В межах зони Г-3дн забезпечується: 

 організація озеленених майданчиків для кожної групи та окремого 

входу при проектуванні вбудовано-прибудованих дитячих дошкільних 

закладів; 

 огородження та охорона території дитячих навчальних закладів; 

 благоустрій та освітлення територій відповідно до рекомендацій 

Посібника з вуличного дизайну м. Києва;  

 інсоляція ділянок та приміщень відповідно до державних норм; 

 дотримання вимог щодо безперешкодного руху маломобільного 

населення: улаштування пандусів, пониження бортового каменю для проїзду 

інвалідних візків та улаштування інших спеціальних пристроїв; 

 освітлення ділянки та будівлі відповідно до норм. 

В територіальної зони Р-3 забезпечується: 

 благоустрій територій;  

 дотримання вимог щодо безперешкодного руху маломобільного 

населення: улаштування пандусів, пониження бортового каменю для проїзду 

інвалідних візків та інших улаштування спеціальних пристроїв; 

 дотримання протипожежних вимог експлуатації атракціонів, 

павільйонів та інших місць масового скупчення людей; 

 освітлення доріжок, майданчиків, пляжів, будівель та споруд відповідно 

до норм. 
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Для об’єктів озеленених територій загального користування 

встановлюється мінімально допустимий рівень озеленення територій, а саме:   

 міські парки – 65-80 %; 

 сквери –75-85 %; 

 бульвари –60-75 %. 

У територіальних зонах ТР-1, ТР-1з забезпечується: 

 дотримання вимог щодо безперешкодного руху мало мобільного 

населення: улаштування пандусів, спеціальних ліфтів, підйомників, 

пониження бортового каменю для проїзду інвалідних візків та інших 

спеціальних пристроїв; 

 благоустрій та освітлення територій відповідно до вимог державних 

норм, стандартів і правил; 

 створення санітарно-захисних зон об’єктів автомобільного транспорту;   

 здійснення заходів з пожежної безпеки та інших заходів щодо 

безпечного функціонування об’єктів зовнішнього транспорту (автовокзалу). 

У територіальній зоні ТР-2 забезпечується: 

 влаштування окремо виділених смуг руху громадського транспорту та 

велосипедних доріжок;  

 дотримання вимог щодо безперешкодного руху маломобільного 

населення: улаштування пандусів, спеціальних ліфтів, підйомників, 

пониження бортового каменю для проїзду інвалідних візків та улаштування 

інших спеціальних пристроїв; 

 освітлення територій відповідно до вимог державних норм, стандартів і 

правил; 

 однорідність покриття проїзних частин в межах окремих вулиць, площ, 

а також тротуарів; 

 благоустрій територій відповідно до рекомендацій Посібника з 

вуличного дизайну м. Києва; 

 здійснення заходів з пожежної безпеки та інших заходів щодо 

безпечного функціонування об’єктів транспорту. 
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В територіальних зонах ІН забезпечується: 

 впровадження сучасних енергозберігаючих технологій та методів 

транспортування та розподілу води, тепла, газу та електроенергії; 

 забезпечення встановленого режиму використання охоронних та 

санітарно-захисних зон від інженерних мереж та об’єктів; 

 здійснення заходів з пожежної безпеки та інших заходів щодо 

безпечного та ефективного функціонування об’єктів інженерної 

інфраструктури. 

В територіальних зонах КС забезпечується: 

 благоустрій територій; 

 виконання заходів з протидії підтопленню талими, дощовими і 

паводковими водами;  

 дотримання встановленого режиму використання санітарно-захисних 

зон та запровадження заходів для їх зменшення; 

 ефективне та компактне використання територій;  

 впровадження сучасних енергозберігаючих та екологобезпечних 

роботизованих технологій та методів організації логістичних процесів ; 

 дотримання встановленого режиму використання санітарно-захисних 

зон та запровадження заходів для їх зменшення. 

В територіальних зонах В забезпечується: 

 благоустрій територій; 

 ефективне та компактне використання територій;  

 впровадження сучасних роботизованих енерго-, ресурсозберігаючих та 

еколого-безпечних виробничих технологій; 

 дотримання встановленого режиму використання санітарно-захисних 

зон та запровадження заходів для їх зменшення. 

У територіальних зонах за наявності визначаються території та існуючі 

об’єкти, невідповідні містобудівним регламентам цієї зони, зокрема: 
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 існуючі будівлі та споруди, що знаходяться у межах червоних ліній 

коридорів перспективного будівництва чи розширення магістралей, 

прокладання магістральних інженерних мереж та  на  початку їх будівництва  

підлягають знесенню для суспільних потреб з вирішенням майнових та 

правових питань відповідно до Цивільного Кодексу України; 

 існуючі земельні ділянки виробничих та інших об’єктів, які 

забруднюють навколишнє середовище створюють санітарно-захисні зони 

більш 100 м, в межах яких знаходиться існуюча житлова та громадська 

забудова; 

 існуючі об’єкти, функціональне призначення та параметри яких не 

відповідають вимогам щодо збереження історичного та природно-

ландшафтного середовища, пам’яток культурної спадщини, іншим 

пам’яткоохоронним, екологічним та санітарним вимогам. 

 

 

2.4.  Містобудівні умови та обмеження 

Умови та обмеження використання територій в залежності від виду 

призначення містобудівної зони визначені відповідно до державних 

будівельних норм «Містобудування. Планування та забудова міських і 

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

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

планувальної структури і функціонального зонування прийнятих у проекті 

Генерального плану м. Києва, граничних показників інтенсивності 

використання відповідної території. 

Встановлені містобудівні зони – території з визначеними межами, 

використання яких здійснюється за відповідним видом призначення, 

деталізовано характер і ступінь їх забудови та допустимих перетворень. 
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Таблиця 2.4.1 
 

№ 
п/п 

Квартали нової житлової забудови 

1 2 3 

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

2 Максимально допустимий відсоток 
забудови території 

35-40 % 

3 Максимально допустима щільність 
населення в кварталах (мікрорайонах) 

450-540 осіб/га 
Згідно ДБН 360-92**, п. 3.7, прим. 5 

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

Необхідно витримати нормативну відстань до 
червоних ліній. Відступ житлових будинків від 
червоних ліній магістральних вулиць не менше 6 м, 
житлових - не менше 3 м, громадських - не 
регламентується 

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

Планувальні обмеження відсутні.  

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

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

7 Зони охорони інженерних комунікацій Згідно ДБН 360-92** розділ 8. 

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

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

9 Вимоги щодо благоустрою На вказаній території передбачити благоустрій та 
озеленення, формування бульварів, алей, влаштування 
скверу та будівництво мережі пішохідних доріжок, 
спортивних, дитячих майданчиків, встановлення 
малих архітектурних форм 

10 Забезпечення умов транспортно-
пішохідного зв’язку 

Під'їзди до запроектованих житлових будинків та 
громадських споруд будуть влаштовані відповідно до 
ДБН 360-92**.  
Система пішохідних шляхів — до основних об'єктів 
тяжіння – зупинок пасажирського транспорту, дитячих 
дошкільних закладів, загальноосвітніх середніх шкіл, 
центру обслуговування мікрорайонного рівня та 
громадського центру загальноміського значення. При 
проектуванні слід забезпечити можливість проїзду 
пожежних машин.  

11 Вимоги щодо забезпечення 
необхідною кількістю місць 
зберігання транспорту 

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

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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Таблиця 2.4.2 

 
№ 

п/п 
Громадський центр 

1 2 3 

1 Гранично допустима висота 

будівель 

Відповідно до висновків Державного підприємства 

повітряного руху України. 

2 Максимально допустимий відсоток 

забудови території 

Відповідно до Державних будівельних норм по 

видах забудови 

3 Максимально допустима щільність 

населення в кварталах 

(мікрорайонах) 

Згідно ДБН 360-92**, п. 3.7, прим. 5 

4 Відстані від об’єкту, що 

проектується до червоних ліній та 

ліній регулювання забудови. 

Згідно ДБН 360-92**, п. 3.32.  

Відступ до громадських будинків не регламентується 

5 Планувальні обмеження (зони 

охорони пам’яток культурної 

спадщини, зони ландшафту, що 

охороняється, межі історичних 

ареалів, прибережні захисні смуги, 

санітарно-захисні та інші 

планувальні (охоронювані) зони) 

Ділянки знаходяться в межах у тому числі: зони дії 

обмежень транспортних магістралей, виробничих,  

комунально-складських об’єктів. Виконати заходи 

щодо ліквідації та зменшення СЗЗ від існуючих 

виробничих та комунально-складних зон. 

6 Мінімально допустимі відстані від 

об'єктів та будинків, що 

проектуються, до існуючих будинків 

і споруд 

Згідно ДБН 360-92** дод. 3.1 

7 Зони охорони інженерних 

комунікацій 

Згідно ДБН 360-92** розділ 8. 

8 Вимоги до необхідності проведення 

інженерних вишукувань згідно з 

державними будівельними нормами 

ДБН А.2.-1-1-2008 «Інженерні 

вишукування для будівництва»  

Згідно ДБН 360-92**, ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні 

вишукування для будівництва».  

Будівництво нових громадських об’єктів потребує 

додаткових інженерних вишукувань 

9 Вимоги щодо благоустрою Згідно Закону України про благоустрій населених 

пунктів, ст. 22,23. 

На вказаній території передбачити благоустрій та 

озеленення, формування бульварів, алей та 

будівництво мережі пішохідних доріжок, 

встановлення малих архітектурних форм. 

10 Забезпечення умов транспортно-

пішохідного зв’язку 

Під'їзди до запроектованих громадських споруд 

будуть влаштовані  відповідно до ДБН 360 — 92**  

розділ 7. При проектуванні слід забезпечити 

можливість проїзду пожежних машин.  

11 Вимоги щодо забезпечення 

необхідною кількістю місць 

зберігання транспорту. 

Згідно ДБН 360-92**, розділ 7 та зміна №4 

від 21.06.2011 № 67 паркування для автомобілів 

передбачене паркінгах та на гостьових стоянках 
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2.5. Житловий фонд та розселення 

Проектом детального плану території планується збереження існуючого 

житлового фонду та формування нового житлового мікрорайону. Проектна 

житлова забудова розміститься в 1 та 2-му мікрорайонах. Усереднене 

житлове забезпечення для проектної житлової забудови прийнято 

30 кв.м./особу. 

В таблиці нижче приведено показники проектної житлової забудови. 

Таблиця 2.5.1 

Показники проектного житлового фонду  

Адреса 

Загальна 

площа 

будинку, 

кв. м 

Загальна 

площа 

квартир, 

кв. м 

Загальна 

площа 

нежитлових 

приміщень,  

кв. м  

Будівель

ний 

об'єм, 

куб.м 

Кільк. 

квартир 

Чисель

ність 

населе

ння, 

осіб 
1 2 3 4 5 6 7 

І мікрорайон 

між просп.Перемоги та 

вул Дружківська  
246678 172887 15247 874401 2216 5762 

просп. Перемоги, 67 26385 18845 1715 79155 327 591 

Разом по мікрорайону 273063 191732 16962 953556 2543 6353 

ІІ мікрорайон 

вул. Кулібіна, 9/2,  

вул. Червонозаводська, 4 
12209 9464 484 58154 152 394 

просп.Перемоги, 69/1 25570 17700 790 76710 220 500 

вул. Кулібіна, 3 12900 7200 500 35200 58 150 

Разом по мікрорайону 50679 34364 1774 170064 430 1044 
 

Загалом по ДПТ 323742 226096 18736 1123620 2973 7397 

 

Показники проектного житлового фонду на І-шу чергу  

Адреса 

Загальна 

площа 

будинку, 

кв. м 

Загальна 

площа 

квартир, 

кв. м 

Загальна 

площа 

нежитлових 

приміщень,  

кв. м  

Будівел

ьний 

об'єм, 

куб.м 

Кільк. 

квартир 

Чисель

ність 

населен

ня, осіб 

1 2 3 4 5 6 7 

І мікрорайон 
між просп.Перемоги та 

вул.  Дружківська  
246678 172887 15247 874401 2216 5762 

ІІ мікрорайон 

вул. Кулібіна, 9/2,  

вул. Червонозаводська, 4 
12209 9464 484 49223 152 394 

 

Загалом по ДПТ 258887 182351 15731 923624 2368 6156 
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На розрахунковий строк передбачається вибуття житлового фонду: 

винесення гуртожитків по вул.Червонозаводська, 4 та вул.Кулібіна, 9/2. 

Житло для відселення проживаючих передбачено на проектній території. 

Показники вибуття житлового фонду приведені в таблиці 2.5.2.     

Таблиця 2.5.2 

Показники вибуття житлового фонду  

Загальна 

площа 

будинку, 

кв. м 

Загальна 

площа 

квартир, 

кв.м 

Будівельн

ий об'єм, 

куб.м 

Кількість квартир Чисельність 

населення, 

осіб 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 
всього 

ІІ мікрорайон 

Існуюча житлова забудова 

1837 702 5512 61 0 0 0   61 87 

 

Показники перспективного житлового фонду приведені в таблиці 2.5.3. 

Таблиця 2.5.3 

Показники перспективного житлового фонду  

Загальна 

площа 

будинку, 

кв. м 

Загальна 

площа 

квартир, 

кв. м 

Загальна 

площа 

нежитлових 

приміщень, 

кв. м 

Будівельний 

об'єм, куб.м 

Кількість квартир Чисельність 

населення, 

осіб  1 2 3 

 

4 5 

 

всього 

І мікрорайон 

Існуюча житлова забудова 

9144 6412  27433 17 72 34 2   125 258 

Проектна житлова забудова 

273063 191732 16962 953556 1278 767 434 21 0 2543 6353 

Разом 

282207 198144 16962 980989 1295 839 468 23 0 2668 6611 

ІІ мікрорайон 

Існуюча житлова забудова 

30864 25628   90199 167 175 145 10 5 502 1456 

57511 36868   369915,3      653 1593 

49259 40049   147779 356 308 186 0 0 850 1939 

51136 43609   153408 411 343 199   1 954 2099 
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Проектна житлова забудова 

37779 27164 1274 134864 224 80 68     372 894 

12900 7200 500 35200 29 15 14   58 150 

Разом 

239449 180518 1774 931365,3 1187 921 612 10 6 3389 8131 

                                                                        Ш мікрорайон 

Існуюча житлова забудова 

30729 22297   92188 11 291 75 19   396 873 

30255 26977  86648 288 215 103     606 1414 

8140 6725  24419 138         138 421 

Всього в межах ДПТ 

590780 434661 18736 2115611      7197 17450 
 

 

Показники перспективного житлового фонду на І-шу чергу приведені в 

таблиці нижче. 

Таблиця 2.5.4 

Показники перспективного житлового фонду на І-шу чергу 

Загальна 

площа 

будинку, 

кв. м 

  

Загальна 

площа 

квартир, 

кв. м 

Загальна 

площа 

нежитлових 

приміщень, 

кв. м 

Будіве

льний 

об'єм, 

куб.м 

Кількість квартир 
Чисельність 

населення, 

осіб  
1 2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

всьог

о 

  

І мікрорайон 

Існуюча житлова забудова 

9144 6412  27433 17 72 34 2   125 258 

Проектна житлова забудова 

246678 172887 15247 874401 1108 665 400 
43

  
  2216 5762 

Разом 

255822 179299 15247 901834 1125 737 434 45  2341 6020 

ІІ мікрорайон 

Існуюча житлова забудова 

30864 25628   90199 167 175 145 10 5 502 1456 

57511 36868   369915,3      653 1593 

49259 40049   147779 356 308 186 0 0 850 1939 

51136 43609   153408 411 343 199   1 954 2099 
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Проектна житлова забудова 

12209 9464 484 581544      152 394 

Ш мікрорайон 

Існуюча житлова забудова 

30729 22297   92188 11 291 75 19   396 873 

30255 26977  86648 288 215 103     606 1414 

8140 6725  24419 138         138 421 

Всього в межах ДПТ 

525925 390916 15731 2447934      6592 16208 

 

 

На першу чергу передбачається освоєння території між просп. Перемоги та 

вул. Дружківська, по вул. Кулібіна, 9/2 та вул. Червонозаводська, 4. 

Чисельність населення складається із: 

 чисельності населення, яке мешкає, в існуючій середньо- та 

багатоповерховій забудові – 10,139 тис. чол. за виключенням чисельності 

населення, що підлягає переселенню 0,087 тис.осіб; 

 чисельності населення у житловому фонді, що проектується, 

7,397 тис. осіб. 

На розрахунковий етап 20 років орієнтовна чисельність населення в межах 

детального плану території складатиме 17,450 тис. чол., з них на І-шу чергу 

16,208 осіб. 

Проектне функціональне використання та питомі розміри елементів 

житлової території мають відповідати розрахунковому балансу житлової 

території згідно з вимогами ДБН 360-92**, пп.3.15-3.16.  

Розрахункові показники прибудинкових майданчиків наведені в 

таблиці 2.5.5 
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Таблиця 2.5.5 

Питомі розрахункові показники прибудинкових майданчиків 

проектної житлової забудови  
 

№  

п/п 
Майданчики 

Питомі розміри 

майданчиків, кв. 

м/1 особу (ДБН 

360-92 ** пп.3.15-

3.16) 

Етап 5 років Етап 20 років 

Разом Розрахункові 

показники, 

кв. м 

Розрахункові 

показники, 

кв. м 

1 2 3 4 5 6 

1 

Озеленені території, пішохідні 

доріжки (без урахування 

територій шкіл та дошкільних 

навчальних закладів)  

6,0 36936 7446 44382 

2 

Ігрові майданчики для дітей 

дошкільного і молодшого 

шкільного віку * 

0,7 4309,2 868,7 5177,9 

3 
Майданчики для відпочинку 

дорослого населення * 
0,1 615,6 124,1 739,7 

4 
Майданчики для 

господарських цілей * 
0,3 1846,8 372,3 2219,1 

5 Майданчики для вигулу собак 0,3 1846,8 372,3 2219,1 

6 
Майданчики для стоянки 

автомашин *** 
0,8 4924,8 992,8 5917,6 

7 
Майданчики для занять 

фізкультурою * 
0,1 615,6 12431 

13046,

6 
*   Пункт 3.16. Таблиця 3.2.(примітка 2)  

** Детальні розрахунки наведені в розрахунку потреби в місцях паркування автомобілів 

 

 

 

2.6. Об’єкти та установи обслуговування 

 

В детальному плані території розрахунок підприємств та установ 

обслуговування населення виконаний у відповідності з Державними 

будівельними нормами України ДБН 360-92** ―Містобудування. Планування 

і забудова міських і сільських поселень‖ та забезпечує соціально-

гарантований мінімум, що не виключає можливість будівництва додаткових 

об’єктів та споруд обслуговування.  

Мережа громадського обслуговування населення формується з 

підприємств та установ обслуговування, які поділяються на: 

- підприємства та установи обслуговування населення мікрорайонного 

значення, які обслуговують населення в межах максимально – допустимих 
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радіусів, до складу яких входять: дошкільні навчальні заклади, 

загальноосвітні навчальні заклади, підприємства продовольчої і 

непродовольчої торгівлі, підприємства громадського харчування (кафе, 

їдальні, кафетерії), підприємства побутового обслуговування, заклади 

охорони здоров’я (аптеки), роздавальні пункти молочної кухні, заклади 

культури (приміщення для культурно-масової роботи з населенням, дозвілля 

та аматорської діяльності, підприємства зв’язку (філії відділення ощадбанку, 

відділення зв’язку), приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять; 

- підприємства та установи обслуговування населення житлового району з 

радіусом обслуговування не більше 1500 м, до складу яких входять: 

підприємства непродовольчої торгівлі, підприємства громадського 

харчування (кафе, ресторани), підприємства побутового обслуговування, 

заклади охорони здоров’я (поліклініки для дорослих та дітей, аптеки), 

заклади культури (масові бібліотеки, клубні установи та центри дозвілля), 

заклади позашкільного виховання дітей (школи мистецтв), фізкультурні та 

спортивні споруди (спортивні зали та басейни), пожежні депо. 

Для визначення обсягів нового будівництва установ та підприємств 

обслуговування виконані розрахунки, виходячи із розрахункової чисельності 

населення мікрорайонів.  

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.  

Показники існуючих установ та підприємств обслуговування приведені в 

розділі «Аналіз існуючого стану» «Установи та підприємства обслуговування». 

Розрахункові показники установ та підприємств обслуговування 

приведені в таблицях нижче. 

 



 

 87 

Таблиця 2.6.1  

РОЗРАХУНОК 

потреби в підприємствах і установах громадського обслуговування 

мікрорайонного значення для мікрорайону 1 
       

  Розрахункова чисельність населення    6,611 тис.чол 

  В існуючому фонді, що зберігається     0,258      тис.чол 

  у фонді, що проектується                        6,353 тис.чол  

№ 

п/п 
Види підприємств і установ 

Одиниця 

виміру 

Розрахункова 

норма на 1000 

чол. 

Потрібно за 

розрахунком 

1 2 3 4 5 

1 Дошкільні навчальні заклади: місць 34 225 

2 Загальноосвітні навчальні заклади: місць 
 

114 
 

754 

3 Підприємства торгівлі м2торг. пл.     

  у тому числі:       

       продовольчої _ // _ 68 450 

       непродовольчої _ // _ 19 126 

4 Підприємства громадського харчування місць 5 33 

5 Магазини-кулінарії роб.місць 0,15 1 

6 
Підприємства побутового обслуговування, 

всього 
роб.місць 1,34 9 

  у тому числі:      

        п/п пральні _ // _ 0,18 1 

         п/п хімчистки _ // _ 0,15 1 

         ремонт взуття _ // _ 0,28 2 

         ремонт трикотажних виробів роб.місць 0,05 - 

         ремонт металовиробів, шкіргалентереї та ін. _ // _ 0,16 1 

         пункти прокату _ // _ 0,1 1 

         перукарня _ // _ 0,33 2 

         інші послуги _ // _ 0,09 1 

7 Аптеки м
2
 норм.пл. 34 225 

8 Роздавальні пункти молочної кухні порц./добу 100 661 

9 

Приміщення для культурно-масової роботи з 

населенням, дозвілля та аматорської 

діяльності 

м
2
 заг.пл. 60 397 

10 
Приміщення для фізкультурно-оздоровчих 

занять 
м

2
 заг.пл. 60 397 

11 ЖЕО (житлово-експлуатаційна організація) 

1 об.на м/р 

до 20 

тис.жит. 

1 - 

12 Приймальні пункти вторсировини _ // _ 1 7 

13 Філії відділення ощадбанку м
2
 норм.пл. 20 132 

14 Відділення зв'язку м
2
 заг.пл. 38 251 

15 Спортплощадки га 0,08 1 

16 Громадські вбиральні прилад 0,2 1 
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Таблиця 2.6.2  

РОЗРАХУНОК 

потреби в підприємствах і установах громадського обслуговування 

мікрорайонного значення для мікрорайону 2 
       

  Розрахункова чисельність населення     8,131 тис.чол 

  В існуючому фонді, що зберігається         7,087 тис.чол 

  у фонді, що проектується                         1,044 тис.чол  

№ 

п/п 
Види підприємств і установ 

Одиниця 

виміру 

Розрахункова 

норма на 1000 чол. 

Потрібно за 

розрахунком 
1 2 3 4 5 

1 Дошкільні навчальні заклади,  всього місць 34 277 

2 
Загальноосвітні навчальні заклади, 

всього 
місць 114 927 

3 Підприємства торгівлі м2торг. пл.     

  у тому числі:       

       продовольчої _ // _ 68 553 

       непродовольчої _ // _ 19 154 

4 
Підприємства громадського 

харчування 
місць 5 41 

5 Магазини-кулінарії роб.місць 0,15 1 

6 
Підприємства побутового 

обслуговування, всього 
роб.місць 1,34 11 

  у тому числі:      

        п/п пральні _ // _ 0,18 1 

         п/п хімчистки _ // _ 0,15 1 

         ремонт взуття _ // _ 0,28 2 

         ремонт трикотажних виробів роб.місць 0,05 0,4 

  
       ремонт металовиробів, шкіргалентереї 

та ін. 
_ // _ 0,16 1 

         пункти прокату _ // _ 0,1 1 

         перукарня _ // _ 0,33 3 

         інші послуги _ // _ 0,09 0,7 

7 Аптеки 
м2 

норм.пл. 
34 276 

8 Роздавальні пункти молочної кухні порц./добу 100 813 

9 

Приміщення для культурно-масової 

роботи з населенням, дозвілля та 

аматорської діяльності 

м2 заг.пл. 60 488 

10 
Приміщення для фізкультурно-

оздоровчих занять 
м2 заг.пл. 60 488 

11 
ЖЕО (житлово-експлуатаційна 

організація) 

1 об.на м/р 

до 20 

тис.жит. 

1 8 

12 Приймальні пункти вторсировини _ // _ 1 8 

13 Філії відділення ощадбанку 
м2 

норм.пл. 
20 163 

14 Відділення зв'язку м2 заг.пл. 38 309 

15 Спортплощадки га 0,08 1 

16 Громадські вбиральні прилад 0,2 2 
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                                                                                                                Таблиця 2.6.3  

РОЗРАХУНОК 

потреби в підприємствах і установах громадського обслуговування 

мікрорайонного значення для мікрорайону 3 
       

  Розрахункова чисельність населення    2,708 тис.чол 

  В існуючому фонді, що зберігається     2,708         тис.чол 

  у фонді, що проектується                         ------ тис.чол  

№ 

п/п 
Види підприємств і установ 

Одиниця 

виміру 

Розрахункова 

норма на 1000 чол. 

Потрібно за 

розрахунком 

1 2 3 4 5 

1 
Дошкільні навчальні заклади,  

всього 
місць 34 92 

2 
Загальноосвітні навчальні заклади, 

всього 
місць 114 309 

3 Підприємства торгівлі м2торг. пл.     

  у тому числі:       

       продовольчої _ // _ 68 184 

       непродовольчої _ // _ 19 51 

4 
Підприємства громадського 

харчування 
місць 5 14 

5 Магазини-кулінарії роб.місць 0,15 - 

6 
Підприємства побутового 

обслуговування, всього 
роб.місць 1,34 4 

  у тому числі:      

        п/п пральні _ // _ 0,18 - 

         п/п хімчистки _ // _ 0,15 - 

         ремонт взуття _ // _ 0,28 1 

         ремонт трикотажних виробів роб.місць 0,05 - 

  
       ремонт металовиробів, 

шкіргалентереї та ін. 
_ // _ 0,16 - 

         пункти прокату _ // _ 0,1 - 

         перукарня _ // _ 0,33 1 

         інші послуги _ // _ 0,09 - 

7 Аптеки м
2
 норм.пл. 34 92 

8 Роздавальні пункти молочної кухні порц./добу 100 271 

9 

Приміщення для культурно-масової 

роботи з населенням, дозвілля та 

аматорської діяльності 

м
2
 заг.пл. 60 162 

10 
Приміщення для фізкультурно-

оздоровчих занять 
м

2
 заг.пл. 60 162 

11 
ЖЕО (житлово-експлуатаційна 

організація) 

1 об.на м/р до 

20 тис.жит. 
1 - 

12 Приймальні пункти вторсировини _ // _ 1 3 

13 Філії відділення ощадбанку м
2
 норм.пл. 20 54 

14 Відділення зв'язку м
2
 заг.пл. 38 103 

15 Спортплощадки га 0,08 - 

16 Громадські вбиральні прилад 0,2 1 
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                                                                                                                                   Таблиця 2.6.4 

Розрахункові потреби в підприємствах і установах громадського 

обслуговування мікрорайонного значення  
 

Види підприємств і установ  

Одиниця 

виміру 

  

Розрахун-

кова 

норма на 

1000 чол.  

Потрібно за 

розрахунком по 

мікрорайонам Всього  

1 2 3 
1 2 3 4 5 6 7 

Дошкільні навчальні заклади: місць 34  225 277 92 594 

Загальноосвітні навчальні заклади: місць 114 754 927 309 1990 

Підприємства торгівлі 
м2торг. 

пл. 
     

у тому числі:        

     продовольчої _ // _ 68 450 553 184 1187 

     непродовольчої _ // _ 19 126 154 51 331 

Підприємства громадського харчування місць 5 33 41 14 88 

Магазини-кулінарії роб.місць 0,15 1 1 - 2 

Підприємства побутового обслуговування, 

всього 
роб.місць 1,34 9 11 4 24 

у тому числі:       0 

      п/п пральні _ // _ 0,18 1 1 - 2 

       п/п хімчистки _ // _ 0,15 1 1 - 2 

       ремонт взуття _ // _ 0,28 2 2 1 5 

       ремонт трикотажних виробів роб.місць 0,05 - 0,4 - 0,4 

       ремонт металовиробів, шкіргалентереї та ін. _ // _ 0,16 1 1 - 2 

       пункти прокату _ // _ 0,1 1 1 - 2 

       перукарня _ // _ 0,33 2 3 1 6 

       інші послуги _ // _ 0,09 1 0,7 - 1,7 

Аптеки 
м

2
 

норм.пл. 
34 225 276 92 593 

Роздавальні пункти молочної кухні порц./добу 100 661 813 271 1745 

Приміщення для культурно-масової 

роботи з населенням, дозвілля та 

аматорської діяльності 

м2 заг.пл. 60 397 488 162 1047 

Приміщення для фізкультурно-

оздоровчих занять 
м2 заг.пл. 60 397 488 162 1047 

ЖЕО (житлово-експлуатаційна 

організація) 

1 об.на м/р 

до 20 

тис.жит. 
1 - 1 - 1 

Приймальні пункти вторсировини _ // _ 1 7 8 3 18 

Філії відділення ощадбанку 
м2 

норм.пл. 
20 132 163 54 349 

Відділення зв'язку м2 заг.пл. 38 251 309 103 663 

Спортплощадки га 0,08 1 1 - 2 

Громадські вбиральні прилад 0,2 1 0 1 2 
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Соціально-побутове обслуговування кварталів здійснюватиметься як за 

рахунок існуючих об’єктів, так і за рахунок нових об’єктів.  

Загальна розрахункова потреба закладів освіти на перспективне 

населення складає: 594 місць дитячих дошкільних закладів та 1990 місць 

загальноосвітніх шкіл. Проектними рішення зберігаються існуючі заклади 

освіти: дитячий дошкільний навчальний заклад № 735, НВК «Лісова казка», 

середня загальноосвітня школа-гімназія № 154, Приватна гуманітарна 

гімназія «Апогей» та запроектовано нові: дитячий дошкільний навчальний 

заклад на 195 місць в межах проектної житлової забудови між 

просп. Перемоги та вул. Дружківською, а також дитячий дошкільний заклад 

на 200 місць і загальноосвітню школу на 780 місць в межах території НВК 

«Лісова казка». Окрім того, по просп. Перемоги, 67 в проектному житловому 

будинку передбачено вбудований дитячий садок на 30 місць. 

 

Таблиця 2.6.5 

Проектні пропозиції по перспективній потужності закладів освіти  

№ 

п/п 

Види підприємств і 

установ 

Вбудовані 

приміщення чи 

окремо 

розташовані 

Територія, 

га 
Потужність, місць  

1 2 3 4 5 

Дошкільні навчальні заклади 

1 
Дошкільний дитячий 

заклад №735 
окремо розташ. 0,24 75 

2 
НВК «Лісова казка» 

(існуюча) 
окремо розташ 3,1 125 

3

3 

Проектний дошкільний 

дитячий заклад (в межах 

НВК «Лісова казка») 

окремо розташ. 2,85 200 

4 

Проектний дошкільний 

дитячий заклад 

(просп. Перемоги) 

окремо розташ. 0,62 195 

5 Всього   595 

Загальноосвітні школи 

6 
Гімназія «Академія» 

№154 
окремо розташ. 1,78 840 

7 гімназія «Апогей» окремо розташ. 

2,85  

200 

8 НВК «Лісова казка» окремо розташ  175 

 Проектна школа  780 

 Всього   1995 
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Таблиця 2.6.6 

Розрахунок території проектних закладів освіти  

№ за 

експл. 
Назва об’єкту 

Одиниця 

виміру 
Потужність 

Нормативна 

площа 

території 

Територія, 

га 

73 
Середня загальноосвітня 

школа 
місць  

780 

 (26 класів) 

780х17=13260  
2,85 

60 Дошкільний дитячий заклад місць 195 195х40х0,8=5920        0,62 

74 Дошкільний дитячий заклад місць 200 200х17=3400 2,85 

 

Розміри ділянок дошкільних закладів зменшена на 20 % відповідно до 

ДБН 360-92**, п. 2: скорочення площ ділянок за рахунок озеленення 

допускається в умовах реконструкції на 20 %. 

Культурно-побутове обслуговування буде здійснюватися як за рахунок 

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

комплексно. 

Розрахунок установ та підприємств обслуговування для мешканців 

проектної забудови було виконано відповідно до вимог ДБН 360-92**. 

Проектні установи та підприємства обслуговування забезпечують соціально-

гарантований мінімум, що не виключає можливість будівництва додаткових 

об’єктів та споруд обслуговування.  

В таблиці нижче приведено розрахунок установ та підприємств 

обслуговування рівня житлового району. 

 

Таблиця 2.6.7 

Розрахунок установ та підприємств обслуговування рівня житлового 

району  
Розрахункова чисельність населення   17,450  тис.чол. 

№ 

п/п 
Види підприємств і установ Одиниця виміру 

Розрахункова 

норма на 1000 чол. 

Потрібно за 

розрахунком 
1 2 3 4 5 

1 
Підприємства непродовольчої 

торгівлі 
м

2
 торг.пл. 22 384 

2 
Підприємства громадського 

харчування 
місць 5 87 

3 
Підприємства побутового 

обслуговування, всього 
робочих місць 0,94 16 

4 

  

  

  

Поліклініки, всього відвідувань/зміну 17,6 307 

у тому числі:     

        для дорослих _ // _ 13,9 243 

        для дітей _ // _ 3,7 65 
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№ 

п/п 
Види підприємств і установ Одиниця виміру 

Розрахункова 

норма на 1000 чол. 

Потрібно за 

розрахунком 
1 2 3 4 5 

5 Бібліотеки 
тис. одиниць 

збереження 
2,1 37 

6 
Клубні установи та центри 

дозвілля 
місць 15 262 

7 

  

  

  

  

Школи мистецтв, всього 
учнів 9 157 

місць 3 52 

у тому числі:     

    музичні _ // _ 
4,5 79 

1,5 26 

    художні _ // _ 
2,7 47 

0,9 16 

    хореографічні _ // _ 
1,8 31 

0,6 10 

8 Кінотеатри місць 20 349 

9 Культові споруди об'єкт 1 17 

10 

  

  

Фізкультурно-спортивні споруди:     

     спортивні зали загального 

користування 
м

2
 площі підлоги 46 803 

    басейни криті і відкриті 

загального користування 

м
2 

площі дзеркала 

води 
19 332 

11 Громадські вбиральні прилад 0,1 2 

12 Пожежні депо пожежний 

автомобіль 
1 на 20,0 тис. чол 1 

 

Установи та підприємства рівня житлового району та загальноміського 

значення розміщуються в окремо розташованих будівлях і приведені в таблиці 

нижче. 

 

Таблиця 2.6.8 

Установи та підприємства обслуговування населення  

рівня житлового району та загальноміського значення 
 

№ за 
експл 

Назва об’єкту Потужність 
Поверховість, 

пов. 

Площа 
забудови, 
кв.м 

Загальна 
площа, 
кв.м 

1 2 3 4 5 6 

Мікрорайон 1 

59 Офісно-готельний комплекс 1900 р.м. 6-12 24890 127582 

72 Поліклініка 307 відв.за 
зміну 

3 1000 3000 

65 Торгово-адміністративний 
комплекс «Кармен-Трейдінг» 

280 р.м. 2-9 1240 6200 

Мікрорайон 2 

61 Адміністративно-офісні приміщення  3 3294 9882 

офіси 215 р.м  3294  

63 Адміністративно-офісні 
приміщення, в т.ч. 

 3 1918 5755 



 

 94 

№ за 
експл 

Назва об’єкту Потужність 
Поверховість, 

пов. 

Площа 
забудови, 
кв.м 

Загальна 
площа, 
кв.м 

1 2 3 4 5 6 

офіси 310р.м.   4707 

Відділення банку 10 р.м.   292 

Заклади громадського харчування 70 п.м 
17 р.м. 

  755,35 

66 Адміністративно-офісні 
приміщення, в т.ч. 

 7 564 3954 

офіси 350   3954 

69 Спортивно-громадсько-
адміністративний комплекс 

 1-3-7 7650 34119 

Спортивні зали загального 
користування 

70 прац. 
250 одн. від. 

  10000 

Фітнес-центр з басейном 
 

10 прац. 
100 одн. від. 

20 прац. 
120 одн. від. 

  1000 
5000 (1250 

м
2
 

дзеркала) 

Адміністративно-офісні 
приміщення 

1800 р.м.   18119 

67 Діловий центр «Нивки-Сіті»  10 3081 30810 

-адміністративно-офісні 
приміщення 

1000 прац.   10000 

підприємства торгівлі, всього в т.ч.:     

продовольчої 120 прац. стилобат  5 000 

непродовольчої 70  прац. стилобат  3 810 

- готель  100 номерів 
/160 чол./10 

прац 

  7 000 

- ресторани 200 пос. місць; 
50 прац. 

  2 000 

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

20 прац.   1 800 

- боулінг 10 доріжок, 
10 прац. 

  1 200 

Мікрорайон 3 

70 Офісний центр   6 2761 16871 

- офісні приміщення 1000 прац.   10 000 

- конференц-зал 500 чол. одн. 
відв. 

  1 000 

- кінотеатр  350 місць   1 000 

- підприємства громадського 
харчування 

430 пос. місць; 
70 прац. 

  4 871 

64 Адміністративно-офісний центр  3 497 1483 

офіси 90 р.м.   1400 

68 Адміністративно-офісні 
приміщення, в т.ч. 

 3 3488 10464 

Офісні приміщення 470 р.м.   9464 

підприємства громадського 
харчування 

100 пос. місць; 
20 прац. 

  1000 
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2.7. Промисловий та науково-виробничий комплекс 

На сьогоднішній день більшість підприємств збанкрутілі і територія за 

призначенням не використовується, а в діючих підприємств показники 

ефективності  використання території дуже низькі. 

Детальним планом території передбачається збереження існуючої 

промислової функції наступних землекористувачів: ВАТ «Завод сантехнічних 

заготовок», ЗАТ «Київмашпостачзбут», ДП «Конструкторське бюро 

«Артилерійське озброєння», ДП МОУ «703 металообробний завод котельного 

обладнання», ЗАТ «ОТІС», ВАТ «Київмедпрепарат», автотранспортний цех – 

815 ЦПМ-8 дирекції первинної мережі, ПП «ААЗ ТРЕЙДІНГ КО».  

Промислові підприємства, які на сьогоднішній день використовуються 

не за основним функціональним призначенням, детальним планом території 

передбачається на перспективу реорганізувати. 

Промислові підприємства, які зберігаються в місті, повинні набути 

цивілізованого образу з орієнтацією на інноваційні технології та 

мінімізацію збитку навколишньому середовищу. Для реорганізації під 

інноваційні технології передбачається територія колишнього 

ВАТ «Київський верстатобудівний концерн», ще раніше Київський завод 

верстатів-автоматів імені Максима Горького, на сьогоднішній день - це вже 

територія ТОВ «Термогальванічний завод», ТОВ «ГРАНДВІЛЬ», 

ВАТ «ВЕРКОН», ТОВ «ВІСТАР», ТОВ «АК-ІНЕКС», ТОВ «БУЛАТ», 

ТОВ «ЕНЕРГЕТИК», ТОВ «ТОРЕНТ», ТОВ «ГРАНДВІЛЬ», ТОВ «ПЛАТУМ»,  

ТОВ "Сердолік", ТОВ "Ліана" та ЗАТ «АТЕК». З 2006 року Товариствами 

здійснювалася реалізація концепції розвитку підприємства, яка передбачала 

створення сучасного наукоємного ефективного виробництва і нових 

напрямків діяльності.  

На перспективу пріоритетна галузева спеціалізація проекту – 

інформаційні та комунікаційні технології, фармацевтика та біотехнології, 

енергозбереження та енергоефективність. Зазначена спеціалізація науково - 

виробничої бази  не матиме негативного впливу на навколишнє природне 

середовище. 
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Ці напрямки будуть формуватися та уточнюватися з урахуванням намірів 

інвесторів. В інноваційному парку можуть розташовуватися представництва 

та відділення міжнародних інформаційних, комунікаційних, фармацевтичних  

компаній, біотехнологічних  фінансових установ та інших об’єктів супутньої 

інфраструктури інноваційного парку. Можуть вироблятися інноваційні зразки  

енергозберігаючих  приладів, «розумних будівель», тощо. 

На перспективу тут можливо створити 24,5 тис. робочих місць. 

Науково-виробнича зона призначається для розташування науково-

виробничих підприємств 5 класу шкідливості, які потребують встановлення 

санітарно-охоронних зон до 50 м з можливим скороченням до 25 м за умов 

вжиття відповідних захисних заходів та нових технологій. 

 

 

2.8. Комплексний благоустрій та озеленення території 

В детальному плані території присутні усі групи озеленених територій, 

що визначаються за функціональною ознакою, а саме: 

 загального користування – сквери, бульвари – елементи міської забудови;  

 обмеженого користування – насадження на територіях житлових і 

громадських будинків, шкіл, дитячих закладів, спортивних споруд, 

закладів охорони здоров’я; 

 спеціального призначення – насадження вздовж вулиць, у санітарно-

захисних зонах. 

Формування зеленої зони спрямовано на поліпшення екологічної 

ситуації на території міста. Формування зеленої зони регламентується 

Законом України «Про благоустрій населених пунктів», також урядовими 

постановами і наказами, державними будівельними нормами, а саме: 

 «Правила утримання зелених насаджень у населених пунктах України», 

наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального 

господарства України від 10.04.2006 р. № 106; 

 Державні будівельні норми ДБН 360-92, ДБН Б-1-3-97; 
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Для створення оптимальних умов проживання населення виконано 

розрахунок необхідної площі озеленених територій. Розрахунок виконаний 

відповідно до нормативів ДБН 360-92**(таблиця 5.1).  

Насадження загального користування. Нормативна забезпеченість 

озеленених територій загального користування житлових районів 

приймається відповідно до таблиці 5.1 ДБН 360-92 і становить 6 м
2
/чол. 

Нормативна площа об’єктів даної групи насаджень для перспективної 

чисельності населення мікрорайонів становить 10,47 га. Детальним планом 

території передбачається організація скверів та бульварів в межах ДПТ 

площею 3,7 га, а основна потреба територій цієї групи забезпечується за 

рахунок прилеглого парку «Нивки». Проектом передбачається формування 

пішохідних зв’язків у напрямку громадських зон з влаштуванням зон 

відпочинку, благоустроєм та озелененням. Передбачено створення ряду 

бульварів та скверів.  

Насадження обмеженого користування. В межах міста ця група 

насаджень включає ділянки зелених насаджень багатоквартирної забудови, 

установ обслуговування, громадських організацій і установ, закладів освіти, 

охорони здоров’я. 

Найбільшу і найважливішу частку в цій групі насаджень становлять 

озеленені ділянки на територіях житлової забудови, які складаються з 

внутрішньоквартальних насаджень і прибудинкових смуг. Площа озеленених 

територій відповідно до нормативів ДБН 360-92** на одного мешканця 

мікрорайону складає 6м
2
. Таким чином, для перспективного населення 

необхідно 10,47 га, що повністю забезпечується. 

Насадження спеціального призначення. 

 охоронні зони інженерних споруд, включно інженерних комунікацій, 

автошляхів; 

 озеленення вулиць, площ, транспортних розв’язок; 

 території санітарних зон. 
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2.9. Заходи щодо охорони навколишнього середовища 

З метою формування здорового і комфортного середовища для 

відпочинку та забезпечення охорони природного середовища в межах 

території, що проектується, рекомендовано виконання ряду планувальних та 

інженерних заходів по облаштуванню території:  

- дотримання санітарно-захисних зон та створення захисних рослинних 

поясів навколо виробничих підприємств та складських територій; 

- зниження рівня забруднення атмосферного повітря від автомобільного 

транспорту за рахунок раціональної організації системи дорожнього руху; 

- для захисту від акустичного забруднення вздовж вулично-дорожньої 

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; 

- створення шумозахисних екранів на ділянках примикання території 

забудови до залізничних колій. Також, на ділянках примикання до меж відводу 

залізниці доцільно формування складських комплексів, або комплексів 

багаторівневих гаражів, що одночасно виконують і шумозахисну функцію; 

- розширення мережі та благоустрій внутрішньо-квартального 

озеленення з використанням декоративних насаджень, передбачити 

можливість вертикального та дахового озеленення; 

- 100% забезпечення території централізованою системою водопостачання 

та водовідведення (див. ―Водопостачання‖ і ―Водовідведення‖); 

- передбачити випереджаюче забезпечення запроектованих об’єктів 

житлово-громадського будівництва інженерними мережами централізованого 

водопостачання та каналізування; 

- забезпечення території централізованою системою водопостачання та 

водовідведення (див. ―Водопостачання‖ і ―Водовідведення‖); 
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- 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 – рекультивація 

порушеної території та захист від підтоплення та затоплення (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; 

- погодження будівництва в межах зазначеної території з Державною 

авіаційною службою, ДП "Антонов" із умов впливу на безпеку польотів і 

роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації та обмеження забудови 

щодо умов впливу авіаційного шуму відповідно до наказу Міністерства 

Інфраструктури України № 721 від 30.11.2012 "Про затвердження 

погодження місця розташування та висоти об’єктів на приаеродромних 

територіях та об’єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і 

роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації"; 

- проведення санації виробничих майданчиків, на яких передбачена зміна 

цільового призначення, необхідно провести дослідження та виявити фактичні 

рівні забруднення території та провести контрольні дослідження до початку 

будівництва після здійснення санації; 

- на стадії проектування об’єктів житлової забудови необхідно врахувати 

розміри санітарно-захисних зон та зон обмеження забудови від впливу 

джерел електромагнітного випромінювання радіотехнічних об’єктів, в т.ч. 

базових станцій мобільного зв’язку; 

- 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 
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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". 

 

 

2.10. Санітарна очистка території 

Розрахунок кількості твердих побутових відходів виконано 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 № 2416. 

Об'єкт утворення ТПВ 
Розрахункова 

одиниця 
Кількість 

Норма на одну 

розрахункову 

одиницю 

Кількість твердих 

побутових відходів 

середня на 

добу, кг 

середня на 

рік, кг 

кг/добу т/рік 

1 2 3 4 5 6 7 

Житлові будинки 

багатоквартирні 

упорядковані (газ, вода, 

каналізація, центральне 

опалення) без 

сміттєпроводів 

мешканець 7397 1,168 425,70 8639,7 3148,9 

Загальноосвітні школи учень 780 0,181 44,85 141,2 34,98 

Дитячі дошкільні 

установи (дитсадки) 
місце 395 0,551 137,80 217,6 54,43 

Адміністративні 

установи (офісні 

приміщення, бібліотеки, 

відділення зв’язку, 

відділення ощадбанку) 

робоче місце 7123 0,398 99,40 2835,0 708,03 

Медичні центри, 

амбулаторії 
відвідування 307 0,13 32,43 39,9 9,96 

Підприємства торгівлі:       

- продовольчої 1 м2 торг. площі 3750 0,3230 96,90 1211,3 363,38 

- не продовольчої 1 м2 торг. площі 3048 0,195 58,50 594,4 178,31 

Заклади громадського 

харчування 
пос.місця 950 1,080 394,20 1026,0 374,49 

Приміщення для 

фізкультурно-оздоровчих 

занять, спортзали, фітнес 

центри, басейн 

місце 335 0,12 43,2 40,2 14,47 
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Об'єкт утворення ТПВ 
Розрахункова 

одиниця 
Кількість 

Норма на одну 

розрахункову 

одиницю 

Кількість твердих 

побутових відходів 

середня на 

добу, кг 

середня на 

рік, кг 

кг/добу т/рік 

1 2 3 4 5 6 7 

Установи побутового 

обслуговування 

населення, салони краси, 

аптеки  

робоче місце 52 0,84 252,2 43,7 13,11 

Приміщення для 

культурно-масової 

роботи з населенням, 

дозвілля та аматорської 

діяльності, клуби, 

конферец-зали, кінотеатр  

місце 862 0,087 31,9 75,0 27,50 

Готель місце 605 1,477 539,5 893,6 326,40 

Всього     15757,5 5253,95 
 

Система сміттєвидалення планово-подвірна. У дворовому просторі, на 

господарських майданчиках, передбачається місце для контейнерів для 

роздільного збору ТПВ та великогабаритного сміття. Обсяг сміття, що 

накопичуватиметься під час експлуатації автостоянок враховано в нормах 

накопичення твердого побутового сміття (ТПВ). 

Крім ТПВ будуть накопичуватись люмінесцентні лампи, які будуть 

застосовуватись для освітлення вбудовано-прибудованих приміщень, 

коридорів та у приміщеннях паркінгів.  

Відпрацьовані люмінесцентні лампи, згідно з Класифікатором відходів 

ДК 005-96, затвердженим наказом Держстандарту від 29.02.96 р № 89, 

відносяться до відходів, які сортуються і збираються окремо, тому до них 

застосовуються певні вимоги щодо зберігання та утилізації. 

Відпрацьовані лампи відносяться до відходів, що містять хімічні речовини 

першого класу небезпеки, їх зберігання здійснюється в герметичній тарі (сталеві 

бочки, контейнери). У міру наповнення тару з відходами закривають герметично 

сталевий кришкою, при необхідності заварюють і передають за договором 

спеціалізованим підприємствам, що мають ліцензію на їх утилізацію. 

Відходи, які утворюються внаслідок побутової діяльності населення, 

будуть передані спеціалізованих організаціям, відповідно до укладених 

договорів з користувачами територій. 
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2.11. Транспорт та вулично-дорожня мережа 

Проектна транспортно-планувальна структура території детального 

плану намічена у відповідності до рішень проекту Генерального плану та 

Комплексної схеми транспорту м. Києва. 

Серед загальноміських заходів, що підвищать загальну пропускну 

спроможність вуличної мережі та поліпшать транспортне обслуговування 

населення міста слід відзначити:  

- будівництво хордової магістралі безперервного руху Схід-Захід від 

вул. Богатирської, переважно вздовж залізниці до Кільцевої дороги і далі до 

Житомирського шосе; 

- подовження бульв. І.Лепсе до вул. Щербакова – магістраль 

регульованого руху, частина перспективної півкільцевої загальноміської 

магістралі; 

- будівництво транспортних розв’язок в різних рівнях на перетинах 

магістральних вулиць та залізниці;  

- реконструкція загальноміської магістралі просп. Перемоги. з 

розширенням шляхопроводу через вул. Щербакова до 6 смуг руху; 

- реконструкція загальноміської магістральної вулиці Щербакова, з 

розширенням проїзної частини до 6 смуг руху; 

- реконструкція районної магістральної вулиці Туполєва, з розширенням 

проїзної частини до 4 смуг руху. 

- перенесення залізничного пасажирського зупинного пункту 

«Рубежівський» на вул. Дружківська; 

- організація зручного комплексного транспортно-пересадочного вузла 

між станцією метрополітену «Берестейська» та зупинного пункту залізниці 

«Рубежівський». 

В межах ДПТ передбачено будівництво частини хордової магістралі 

Схід-Захід. Її траса пройде вздовж залізничних колій. Магістраль намічена 

шириною 25 м – 6 смуг руху з розділювальною смугою – 2 м. 

Вул. Дружківська перетвориться на місцевий проїзд вздовж магістралі 

безперервного руху та подовжиться до вул. Чистяківської.  
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В ДПТ подовження загальноміської магістралі від бульв. І.Лепсе до 

вул. Щербакова (вул. Проектна-1) передбачено переважно по існуючим 

промисловим проїздам, по межам землевідводів основних забудовників 

проектної території. Ширина в червоних лініях вулиці передбачена 45 м, 

проїзна частина – 24 м.  

Для збільшення щільності магістральної мережі ДПТ та обслуговування 

мешканців існуючої та перспективної житлової забудови вул. Чистяківська 

перетворюється на магістраль районного значення. Стиснута існуючою 

житловою забудовою, її ширина в червоних лініях передбачена 33 м, проїзна 

частина – 15 м.  

При проектуванні та будівництві транспортних розв’язок необхідно 

враховувати існуючу лінію метрополітену мілкого закладання, що проходить 

вздовж просп. Перемоги, та існуючу житлову і громадську забудову, яка 

потрапляє в зону впливу транспортних вузлів.  

Перетин загальноміських магістралей Схід-Захід та вул. Проектна-1 

передбачений без ліво- та правоповоротних з’їздів.  

На етап 5 років намічено реконструкцію транспортної розв’язки в різних 

рівнях на перетині проспекту Перемоги з вул. Щербакова.  

В ДПТ передбачена реконструкція вулиць місцевого значення. Проїзну 

частину вулиць Кулібіна, Стрийська, Червонозаводська, Збручанська 

необхідно розширити до 6 м та побудувати тротуари.  

Для під'їзду до груп житлових будинків, великих установ і підприємств 

обслуговування, торгових центрів передбачається будівництво основних та 

другорядних проїздів шириною 6 м.  

Загальна характеристика перспективної вуличної мережі ДПТ наведена в 

таблиці 2.11.1. 

Загальна протяжність перспективної вуличної мережі території 

детального плану передбачена 10,95 км, з них довжина магістральних вулиць 

– 6,12 км, житлових вулиць – 4,83 км. 

Щільність перспективної вуличної мережі ДПТ становитиме 4,3 км/км
2
; 

щільність магістральної мережі - 1,7  км/км
2
. 
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Таблиця 2.11.1 

Загальна характеристика перспективної вуличної мережі в межах ДПТ 

№ 
п/п 

Назва вулиць 
Довжина, 

км 

Ширина 
проїзної 

частини, м 

Кількість 
смуг 

Ширина в 
червоних 
лініях, м 

1 2 3 4 5 6 

Загальноміського значення безперервного руху 

1 просп. Перемоги 1,87 30 8 65 

2 магістраль Схід-Захід 2,30 25 6 35-52-55 

Загальноміського значення регульованого руху 

1 вул. Чистяківська 1,14 15 4 33 

1 вул. Проектна-1 0,81 15 4 40 

Житлові вулиці 

2 
вул. Дружківська – 
місцевий проїзд 
магістралі Схід-Захід 

0,85 7,5 2 52-55 

3 
вул. Омеляна Горбачова 
(розділена на дві 
частини) 

0,25 6 2 20 

0,25 7 2 28 

4 пров. Чистяківський 0,31 6 2 24 

5 вул. Кулібіна  0,46 6 2 35 

6 пров. Кулібіна 0,24 6 2 - 

7 вул. Стрийська 0,49 6 2 15 

8 вул. Червонозаводська 0,26 6 2 14 

9 вул. Збручанська 0,17 6 2 - 

10 вул. Екскаваторна 0,38 6 2 - 

 Всього: 9,78    

 

На розрахунковий період щільність вуличної мережі зберігається 4,24 

км/км
2
; щільність магістральної мережі – 0,61 км/км

2
. 

Основним видом громадського пасажирського транспорту в м. Києві 

залишається метрополітен.  

Розвиток пасажирського транспорту в районі відбудеться за рахунок 

організації автобусного та тролейбусного маршрутів по новим магістральним 

вулицям Чистяківська та Проектна-1.  

Щільність мережі наземного громадського пасажирського транспорту в 

районі проектування складатиме 1,7 км/км
2
. На розрахунковий період 

щільність зберігається 0,61 км/км
2
. 
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Гаражі та автостоянки 

Розрахунок потреби в місцях постійного зберігання легкових 

автомобілів 

Потреба в машино-місцях для житлової забудови проекту визначаться 

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

на 4 однокімнатних квартири, 1 місце 2 двох і більше кімнатні квартири та 1 

місце гостьової автостоянки на 10 квартир. В умовах існуючої забудови 

кварталів житлової забудови 60-х років кількість машино-місць на квартиру 

зменшується на 20%. В таблиці 2.11.2 наведена потреба в місцях постійного 

та тимчасового зберігання автомобілів для мешканців території детального 

плану.  

Таблиця 2.11.2 

Вид забудови та  

черги будівництва 

Кількість квартир Необхідна 

кількість 

машино-місць 

Гостьові 

стоянки 

машино-місць 
Загальна Однокімнатних 

1 2 3 4 5 

Існуюча забудова 4286 1200 1474 147 

Проект  

Етап 5 років 
6593 1978 2802 280 

Проект  

Етап 20 років 
7198 2159 3059 306 

 

Згідно з таблицею 2.12.2 для існуючої багатоповерхової забудови 

необхідно розмістити 1474 автомобілі для постійного зберігання та 147 авто 

на гостьових автостоянках.  

Постійне зберігання автомобілів для існуючої забудови намічено в 

існуючих гаражах.  

Для проектного населення в ДПТ передбачений 5-ти поверховий паркінг 

на 700 місць по вул. Дружківська, підземний паркінг під бульваром 100 місць 

в кварталі, що прилягає до вул. Дружківська. В житлових будинках по 

просп. Перемоги, 69/1 та 67 передбачені підземні паркінги на 82 та 125 місць. 

Місця тимчасового зберігання автомобілів під гостьові автостоянки 

передбачені на відкритих майданчиках біля будинків.  
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Тимчасове збереження автомобілів працівників і відвідувачів 

громадських комплексів та окремих будинків і споруд передбачено на 

відкритих автостоянках, що обслуговують ці об’єкти масового відвідування. 

 

Таблиця 2.11.3 

Розрахунок кількості місць тимчасового зберігання автомобілів для 

установ та підприємств обслуговування населення 

 

№ 

п/п 
Найменування об'єкту 

Одиниця 

вим. 

Проектна 

потужн. 

Прийнятий 

норматив 

забезпечення 

Необхідна 

кількість    

маш-місць 

  Мікрорайон 1         

59 Офісно-готельний комплекс роб. місць 1900 10 на 100 190 

72 Поліклініка відвідувачів 307 15 на 100 46 

65 
Торгово-адміністративний 

комплекс «Кармен-Трейдінг» 
роб. місць 280 15 на 100 42 

  Мікрорайон 2       0 

61 
Адміністративно-офісні 

приміщення 
роб. місць 215 10 на 100 22 

63  

  

Адміністративно-офісні 

приміщення 
роб. місць 310 10 на 100 31 

Відділення банку роб. місць 10 10 на 100 1 

Заклади громадського 

харчування 
посад. місць 70 10 на 100 7 

66 
Адміністративно-офісні 

приміщення 
роб. місць 350 10 на 100 35 

69 

  

Спортивні зали загального 

користування 
одн. від. 250 10 на 100 25 

  прац. 70 10 на 100 7 

Фітнес-центр з басейном одн. від. 220 10 на 100 22 

  прац. 30 10 на 100 3 

Адміністративно-офісні 

приміщення 
роб. місць 1800 10 на 100 180 

67 

  

Діловий центр «Нивки-Сіті»       0 

адміністративно-офісні 

приміщення 
прац. 1000 10 на 100 100 

підприємства торгівлі 
кв.м 

торг.площі 
8810 5 на 100 881 

- готель номерів 100 20 на 100 20 

- ресторани посад. місць 200 20 на 100 40 

- боулінг відвідувачів 40 20 на 100 8 

  Мікрорайон 3         

70 

  

Офісний центр  
    

- офісні приміщення прац. 1000 20 на 100 200 

- конференц-зал, кінотеатр відвідувачів 850 20 на 100 170 
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№ 

п/п 
Найменування об'єкту 

Одиниця 

вим. 

Проектна 

потужн. 

Прийнятий 

норматив 

забезпечення 

Необхідна 

кількість    

маш-місць 

- підприємства громадського 

харчування 
посад. місць 430 10 на 100 86 

64 
Адміністративно-офісний 

центр 
роб. місць 90 20 на 100 18 

68 

  

Офісні приміщення роб. місць 470 20 на 100 94 

підприємства громадського 

харчування 
роб. місць 100 20 на 100 20 

  Всього:       2248 
 

Загальна потреба в місцях тимчасового зберігання автомобілів складає 

2248 машино-місць. 

Система пішохідних зв’язків мікрорайону включає тротуарні смуги 

вздовж вуличної мережі та внутрішніх квартальних проїздів. Вона з’єднує 

житлову забудову з основними громадськими об’єктами та зупинками 

громадського транспорту. 

Відповідно до Концепції сталої мобільності м. Києва та його приміської 

зони в ДПТ передбачено будівництво велосипедних доріжок вздовж 

просп. Перемоги. 

Місця розташування транспортних об’єктів, штучних споруд, 

розташування зупинок громадського пасажирського транспорту, напрямки 

руху транспорту, основні шляхи руху пішоходів, місця переходів через 

магістральні вулиці, місця розташування паркінгів та автостоянок, наведені 

на «Схемі організації руху транспорту та пішоходів».  

Таблиця 2.11.4 

Орієнтовна вартість будівництва транспортних об’єктів  

№ Назва вулиць Потужність Заходи 
Орієнтовна 

вартість, млн.грн. 

Магістральні вулиці 

1 вул. Чистяківська 1,14 км Реконструкція 42,7 

2 вул. Проектна-1 0,81 км Будівництво 48,6 

Вулиці місцевого значення  

1 Існуючі житлові вулиці  3,7 км Реконструкція 33,3 

  Всього вулична мережа     143,5 

1 Гаражі багатоповерхові 2200 Будівництво 110 

  Разом     234,6 
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РОЗДІЛ 3. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 
 

Таблиця 3.1 
№ 

п/п 
Показники 

Одиниця 
виміру 

Існуючий 

стан 

Етап  

5 років 

Етап  

20 років 
1 2 3 4 5 6 

1. Територія      

 Територія в межах проекту  га / % 217 217 217 

 у тому числі:      

1.1 - житлова забудова » 23,27/10,7 32,97/15,2 35,05/16,15 

 У тому числі:      

 а) квартали садибної забудови  » - - - 

 б) квартали багатоквартирної забудови 

(з урахуванням гуртожитків)  
» 23,27/10,7 32,97/15,2 35,05/16,15 

1.2 - ділянки установ і підприємств 

обслуговування (крім підприємств і 

установ мікрорайонного значення)  

» 16,7/7,7 16,95/7,81 16,95/7,81 

1.3 - зелені насадження (крім зелених 

насаджень мікрорайонного значення) 
» 2,0/0,9 3,7/1,7 3,7/1,7 

1.4 - вулиці в межах червоних ліній » 22,12/10,2 26,88/12,4  40,2/18,53 

1.5 Території (ділянки) забудови іншого 

призначення (ділової, виробничої, 

комунально-складської, інженерного 

обладнання, курортної, лікувальної тощо), 

в т.ч.: 

 126,41/58,3 110,0/50,69 94,6/43,6 

1.6 Залізничного транспорту » 26,5/12,2 26,5/12,21 26,5/12,21 

2. Населення      

2.1 Чисельність населення, всього  тис. осіб 10,139 16,208 17,450 

 у тому числі:      

 - у садибній забудові  » - - - 

 - у багатоквартирній забудові  

(з урахуванням гуртожитків)  
» 10,139 16,208 17,450 

2.2 Щільність населення (мікрорайонна) осіб/га 435 490 497 

 у тому числі:      

 - у садибній забудові  » - - - 

 - у багатоквартирній забудові  

(з урахуванням гуртожитків)  
» 435 491 497 

3. Житловий фонд      

3.1 Житловий фонд (загальна площа 

будинків), всього  

тис. м
2 
 

заг. площі 
%  

268,879 525,925 592,620 

 Житловий фонд (загальна площа 

квартир), всього 

тис. м
2 
 

площі квартир 
% 

209,691 390,916 435,787 

 у тому числі:     

 - садибний  тис. м
2 
 

заг. площі 

% 

- - - 

 - багатоквартирний  тис. м
2 
 

заг. площі 

тис. м
2 
 

квартир 

268,879 

209,691 

525,925 

390,916 

592,620 

435,787 
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3.2 Середня житлова забезпеченість  м
2
/особу 20,7 24,1 25 

 у тому числі:      

 - у садибній забудові  » - - - 

 - у багатоквартирній забудові (з 
урахуванням гуртожитків)  

» 20,7 24,1 25 

3.3 Вибуття житлового фонду  тис. м
2 
 

заг. площі 
тис. м

2 
 

квартир 

- 
1,837 
0,702 

 

3.4 Житлове будівництво, всього:  тис. м
2 
 

заг. площі 
тис. м

2 
 

квартир 

- 
258,887 
182,351 

323,742 
226,096 

 у тому числі за видами:  квартира 
(будинків) 

   

 - садибна та зблокована забудова 
(одноквартирна забудова)  

тис. 
м

2
/будинків 

- - - 

 - багатоквартирна забудова  тис. м
2 
 

заг. площі 
тис. м

2 
 

квартир 

- 
258,887 
182,351 

323,742 
226,096 

 із неї:     

  - малоповерхова (1-3 поверхи)  » - - - 

  - середньоповерхова (4-5 поверхів)  » - - - 

  - багатоповерхова (6 поверхів та вище)  
» - 

258,887 
182,351 

323,742 
226,096 

 у тому числі поверхів:     

 - 6-9  - - - 

 - 10 і вище 
» - 

258,887 
182,351 

323,742 
226,096 

3.5 Житлове будівництво за рахунок 
проведення реконструкції існуючої 
забудови 

тис. м
2
 - - - 

4. Установи та підприємства 

обслуговування  
    

4.1 Дошкільні навчальні заклади  місць 200 595 595 

4.2 Загальноосвітні навчальні заклади  учнів 1215 1995 1995 

4.3 Стаціонари (лікарні) усіх типів ліжок - - - 

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

відв. за 
зміну. 

- 307 307 

4.5 Спортивні зали загального користування м
2
 площі 

підлоги 
-  10000 

4.6 Відкриті площинні споруди у 
житловому кварталі  

га - 0,1 0,18 

4.7 Бібліотеки  тис. один.  
зберіг. 

- - 37 

4.8 Магазини  м
2
 торг. пл. 180,0 8045,0 12870 

4.9 Підприємства громадського харчування  місць - 70 1130 

4.10 Установи побутового обслуговування  роб. місць - 8 16 



 

 110 

№ 

п/п 
Показники 

Одиниця 
виміру 

Існуючий 

стан 

Етап  

5 років 

Етап  

20 років 
1 2 3 4 5 6 

5. Вулично-дорожня  мережа та міський 

пасажирський транспорт  
    

5.1 Протяжність вулично-дорожньої мережі, 

всього (існуюча, будівництво);  
км 6,67 8,7 10,95 

 у тому числі:      

 - магістральні вулиці загальноміського 

значення  
» 1,87 1,87 1,87 

 - магістральні вулиці районного 

значення  
» 1,14 1,14 1,14 

 Кількість транспортних розв’язок у 

різних рівнях   
 1 1 2 

5.2 

 

Кількість підземних та надземних 

пішохідних переходів  
од. 2 2 2 

5.3 Щільність вулично-дорожньої мережі, 

всього:  
км/км

2
 4,24 4,24 4,24 

 у тому числі:      

 - магістральної мережі  » 0,61 0,61 0,61 

5.4 Протяжність ліній наземного 

громадського транспорту (по осях 

вулиць) всього:  

км 1,87 1,87 1,87 

 у тому числі:      

 - трамвай  » - - - 

 - тролейбус  1,87 1,87 1,87 

 - автобус  » 1,87 3,8 6,12 

5.4а Міська залізниця  3,6 3,6 3,6 

5.5 

 

Щільність мережі наземного 

громадського транспорту (по осях 

вулиць) 

км/км
2
 0,61 1,2 1,7 

5.6 

 

Гаражі для постійного зберігання 

легкових автомобілів. 
м/м 2140 2840 3380 

5.7 

 

Гаражі для тимчасового зберігання 

легкових автомобілів 
м/м - - - 

5.8 Відкриті автостоянки для постійного 

(тимчасового) зберігання легкових 

автомобілів. 

м/м 1200 2200 4000 

6. Інженерне обладнання     

6.1 Водопостачання     

 Водопостачання, всього тис.м3/ 

добу 
5,23 6,86 8,90 

6.2 Каналізація     

 Сумарний об’єм стічних вод » 5,23 6,86 8,90 

6.3 Електропостачання     

 Споживання сумарне МВт 6,63 13,85 19,63 

 -у тому числі  
на комунально-побутові послуги 

» 6,63 13,85 19,63 

 Кількість квартир, що обладнані 
електроплитами 

од. 751 3119 3724 
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6.4 Газопостачання     

 Витрати газу, всього млн. м
3
/рік - - - 

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

» - - - 

 Протяжність газових мереж 
(будівництво) 

км - - 1,0 

6.5 Теплопостачання     

 Споживання сумарне Гкал/год 28,75 54,65 83,95 

 Протяжність мереж (будівництво, 
перекладання) 

км - 2,3 2,0 

7. Інженерна підготовка та благоустрій     

 Територія забудови, що потребує 
заходів з інженерної підготовки з різних 
причин 

га 
% до тер. 

- 1,1 
2,5 

10,0 
22,0 

 Протяжність закритих водостоків км 14,1 14,6 17,1 

8. Охорона навколишнього середовища      

 Санітарно-захисні зони, всього  га 194,29 159,48 159,48 

 - у тому числі озеленені  »    

9. Орієнтовна вартість будівництва  млн. грн.    

9.1 Загальна вартість житлово-цивільного 
будівництва, у т. ч: 

  11238,54 17154,4 

 - житлове*  »  3712,44 4642,46 

 - установи та підприємства 
обслуговування ** 

»  7526,1 12511,94 

9.2 Вулично-дорожня мережа та 
пасажирський транспорт  

млн. грн. - 87,2 253,5 

 у тому числі:      

 - вулично-дорожня мережа, всього  » - 37,2 143,5 

 - трамвайні ліні  - - - 

 - транспортні розв’язки в різних рівнях  - - - 

 - автостоянки і гаражі   - 50 110 

9.3 Інженерне обладнання, всього  млн. грн.    

 у тому числі:  »    

 - водопостачання  » - 2,85 - 

 - каналізація  » - 6,10 - 

 - електропостачання  » - 39,00 - 

 - зв'язок і сигналізація » - 1,03 - 

 - газопостачання » - - - 

 - теплопостачання  » - 36,0 - 

 - інженерна підготовка » - 0,50 - 

 - дощова каналізація » - 1,00 - 
 
* Наказ Мінрегіону №195 від 09.08.2018р. Прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості житла на 2018 рік. 
** Лист Мінрегіону від 25.10.2017р. 7/15-11337 про індекси зміни вартості станом на 01.10.2017р. 

 

 



 

 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д О Д А Т К И   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г Р АФ І Ч Н А   Ч А С Т И Н А  

 


