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1. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНІ РІШЕННЯ 
1.1. Вступ 

 
 Детальний план території по вул. Академіка Туполєва, 12 у Шевченківському 

районі м. Києва виконано Інститутом міського цивільного проектування ТОВ 

„МіськЦивілПроект”  згідно договору на розроблення містобудівної документації 

№27/05-2014 від 30.05.2014р., на підставі: 

– рішення Київської міської ради від 13 листопада 2013 року № 518/10006 
„Про затвердження міської програми створення (оновлення) містобудівної 
документації у м. Києві” (п. 75 додатку до програми з переліком 
містобудівної документації для розроблення (оновлення) у м. Києві 
у 2013-2016рр.), на виконання законів України „Про регулювання 
містобудівної діяльності”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, 
„Про столицю України – місто-герой Київ”, пункту 36 постанови Кабінету 
Міністрів України від 25.05.2011 №229 „Про містобудівний кадастр”, з 
метою реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, 
затвердженої рішенням Київської міської ради від 15 грудня 2011 року 
№ 824/7060; 

– завдання від 30.05.2014р. на розроблення Детального плану території по 
вул. Академіка Туполєва, 12 у Шевченківському районі м. Києва, 
погодженого та затвердженого у встановленому порядку. 

 При розробці ДПТ по вул. Академіка Туполєва, 12 були використані наступні 

вихідні дані: 

- Генеральний план м. Києва на період до 2020р.; 
- Генеральні плани розміщення окремих будинків і споруд у кварталах, що 

розглядаються; 
- історико-архітектурний та історико-містобудівний опорні плани Києва, 

додаток 2 „Історичні території Києва”, книга 6 „Лук”янівсько-Сирецька 
частина” (НДІТІАМ-2001р.); 

- дані Державного земельного кадастру щодо сучасного землекористування 
на заявленій та суміжних територіях; 

- топооснова М 1:2000 з нанесеними будівлями та спорудами, мережами та 
діючими червоними лініями вулиць; 

- топооснова М 1:500 з нанесеними мережами, спорудами та діючими 
червоними лініями вулиць; 

- Комплексна схема транспорту на період до 2020р.; 
- техніко-економічні показники та інші відомості по житлових будинках 

першого періоду індустріального домобудування по вул. Щербакова №№ 
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45, 43, 41, 39, 37, 35, 33, 31/40, 31-А, 31-Б, що надані ЖЕК 1019; 
- лист СПАТ „Київська овочева фабрика” № 197 від 14.03.2016р. щодо 

інвестиційних намірів при розробці ДПТ; 
- лист Департаменту містобудування та архітектури КМДА № 3252/0/12-

53/27-16 від 11.03.2016р.; 
- лист-висновок експлуатанта аеродромів ДП „Антонов” № 281/п від 

28.12.2015р. щодо 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 з 
умовами, що забезпечують необхідний рівень безпеки польотів у районі 
аеродрому та на приаеродромних територіях (3 арк.); 

- лист-висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 
05.03.02-07/56900 від 24.12.2015р. (5 арк.); 

- розпорядження КМДА №505 від 10.03.1998р. щодо надання СВАТ 
„Київська овочева фабрика” права користування земельною ділянкою на 
вул. Академіка Туполєва, 12 у Радянському районі м. Києва строком на 
24 роки; 

- Договір №88-5-00037 від 08.10.1998р. на право тимчасового користування 
землею; 

- Додаткова угода до договору на право тимчасового користування землею 
№91-5-00099 від 04.06.2002р; 

- Додаткова угода до договору на право тимчасового користування землею 
№ 91-5-00103 від 30.08.2004 р.; 

- Додаткова угода до договору на право тимчасового користування землею 
№ 91-5-00104 від 18.10.2004 р.; 

- Додаткова угода до договору на право тимчасового користування землею 
№ 88-5-00082 від 26.10.2006 р.; 

- Договір оренди земельної ділянки ВВС № 320295 від 23.06.2004р.; 
- Договір оренди земельної ділянки ВВЕ № 757915 від 15.07.2004р.; 
- лист Центральної геофізичної обсерваторії (ЦГО) № 16-13/736/05-238 від 

15.04.2014р. щодо надання фонових концентрацій; 
- лист управління освіти Шевченківської РДА в м. Києві щодо проектної 

потужності та фактичної кількості дітей у дошкільних та загальноосвітніх 
навчальних закладах в районі, що охоплює ДПТ; 

- дані інженерних галузевих схем; 
- дані натурного обстеження; 
- лист Головного Управління державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у м. Києві №65/9/5052 від 24.06.2015р. про розгляд та погодження 
розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)». 
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1.2. Історична  довідка 
 

Територія, що розглядається,  розміщена  в історичній місцевості Нивки, яка 

згідно з історико-архітектурним та історико-містобудівним опорними планами 

Києва входить до так званої Лук’янівсько-Сирецької частини міста. 

Державний науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і 

містобудування (НДІТІАМ) розробив у 2001 р. історико-архітектурний та історико-

містобудівний опорні плани м. Києва, котрі як документи, увійшли до Генерального 

плану м. Києва на період до 2020 р.  

Зважаючи на величину, різноманітність і складність організації територій 

Києва, з метою систематизації інформації щодо характерних історичних і 

ландшафтних зон міста та спрощення користування в подальшому історико-

архітектурним та історико-містобудівним опорними планами Києва, вони були 

поділені на 12 окремих частин, текстові і графічні матеріали яких містять 

відповідну інформацію про 12 близьких за площею, але суттєво відмінних історико-

ландшафтних утворень Києва. 

«Лук’янівсько-Сирецька частина» увійшла в книгу 6 вищеозначених опорних 

планів. Вона містить матеріали і дані про культурну і природну спадщину 

забудованих територій правобережної частини міста Києва, що розташовані на 

північний захід від історичного центру вздовж північного боку просп. Перемоги. 

Історична довідка висвітлює освоєння цих територій, розвиток їхнього 

розпланування та забудови, особливості ландшафту та характеризує архітектурну, 

містобудівну, археологічну, історичну спадщини. 

Лук’янівсько-Сирецька частина складає північно-західний сектор Києва. 

Клиноподібний у плані абрис утворення обмежений з півдня просп. Перемоги, зі 

сходу – вул. Чорновола, із заходу – вулицями Підлісною, Ген. Наумова, Антонова-

Овсієнка, Миколи Ушакова, з півночі – вулицями Мельникова, Акад. Щусєва, 

Стеценка, Акад. Палладіна, Олевською. 

Етимологія назви місцевості Лук’янівка має декілька варіантів. Найбільш 

поширеним є  походження назви від імені «Лук’ян» - старости швацького цеху Л. 

Олександровича, згадки про помешкання якого тут після 1845 р. зберігають у 

джерелах. Але так само збереглися і відомості більш ранішніх часів (1820-і рр.) 

про існування тут селища саме з такою назвою, а конкретно 1824 р. – хутора 

відомого київського золотаря С. Стрельбицького. Місцевість почала активно 

заселятися й забудовуватися після відомих повеней на Подолі (1845 р.), через які 

сюди стали переселятися подоляни. 
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Лук’янівка - формує більшість території північно-східної Лук’янівсько-

Сирецької частини міста утворення і є найбільш наближеною до його історичного 

центру історичною місцевістю. Межує з Сирцем та такими історичними 

місцевостями за межами утворення, як  Обсерваторний район зі сходу, Куренівкою  

- з півночі,  Шулявкою - з півдня. 

Обмежений вулицями Оранжерейною, Академіка Щусєва, Стеценка, 

Танковою, Дегтярівською,  Сирець  одержав свою назву від р. Сирець, що впадає 

у р. Дніпро. Перше літописне свідоцтво про Сирець як про село, що було 

подаровано князем Володимиром Ольгердовичем домініканському монастирю, 

датується 1381 р. Протягом 17-19 ст. Сирець, поряд з іншими приміськими 

землями (Куренівщиною, Пріоркою та ін.), входив до «передмістя» Києва. У 2-й 

половині 18 ст. тут мешкали «магістратські посполиті» селяни, в 1790 р. рішенням 

Сенату Сирець був причислений до сіл Київського повіту. З 1799 року увійшов до 

території Києва як «передмістя», а за планом 1833 р. – увійшов у міські кордони. З 

1-ї чверті 19 ст. тут «всегда располагались лагерем войска 3-го корпуса»,  при 

цьому зона військового табору послідовно розширювалася у 1841, 1869, 1870-

1880-х роках, а оренда територій подовжувалася до першої світової війни (саме 

тут знаходився військовий аеродром, з яким пов’язана діяльність знаменитого 

льотчика П. Нестерова). 

За матеріалами згаданої вище роботи, до складових частин території 

Лук’янівсько-Сирецької частини відносяться наступні місцевості: Лук’янівка, 

Дорогожичі, Шулявка, Сирець, Нивки, Дехтярі, Рубежівка, Берковець, 

Авіаоб’єднання ім. О.К. Антонова,  Святошин, Академмістечко, Біличі, Новобіличі, 

парк ім. Пушкіна, зоопарк, парк Дружби, Лук’янівське кладовище, парк Нивки. 

Межі зазначених історичних місцевостей приведено у графічній частині 

даного розділу. 

Нивки. Історична місцевість Нивки як хутір і дачне селище відома з 1850-х 

років. Етимологія назви – від ниви, яка була розташована праворуч від Києво-

Брестського шосе (в деяких джерелах фігурували як Нивка; увібрали в себе також 

місцевості Вовча Гора і Рубежівка). Розташована між Петрівською залізницею 

(поблизу вул. Баумана) та вул. Акад. Туполєва. З півночі та півдня граничними є 

вул. Стеценка і просп. Перемоги. Суміжні історичні місцевості – Сирець (з 

Волейковим), Шулявка, Святошин (з Академмістечком). З початку 20 ст. відомі як 

хутір, а з 1923 р. включені в межі м. Києва. До 1940-х років забудованими були 

тільки вулиці Невська (Нивська), Гончарова та Олександрівська. 
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Після війни почалося значне розширення сектору 1-2 поверхової приватної 

житлової забудови, а наприкінці 1950-х – у 1960-ті роки тут  зводиться житловий 

масив Нивки. До 1965 р. на Нивках велося будівництво 5-поверхових будинків за 

типовими проектами. При цьому житлову територію було розбито на дрібні 

квартали за прямокутно-січтастою розпланувальною схемою з високою щільністю 

периметральної і внутрішньоквартальної забудови. Після 1965 р. в забудові почав 

широко втілюватися принцип мікрорайонування. Нині тут більш ніж 300 

багатоповерхових споруд, майже 1500 котеджів для робітників і службовців, 

функціонує 2 тролейбусних та 7 автобусних маршрутів. 

В 1971 р. введена в експлуатацію станція метро «Нивки» Святошинсько-

Броварської лінії (арх. Б. Приймак, І. Масленков, В. Богдановський, Т.Целіковська). 

З визначних громадських споруд цього часу можна виділити зблокований комплекс 

з пошти, промтоварного магазину і ательє індпошиву одягу, а також кінотеатр 

«Нивки». Із значних громадських і житлових споруд останнього часу слід  назвати 

церкву Євангельських християн по вул. Олександрівській, 32 (кінець 1990-х рр.),  

комплекс споруд об’єднання «Біоспиртпродукт» (1990-ті рр., вул. Баумана, 9/12), 

житловий будинок (2000 р., вул. Черняховського, 36) та інш. 

В Лук’янівсько-Сирецькій частині згадується також річка Нивка, що протікає по 

західній околиці Києва (Борщагівка, Святошин, Біличі). З місцевістю, що 

розглядається, р. Нивка не пов’язана. 

Місцевість Нивки на сході межує з історичною місцевістю Дехтярі, на півдні – 

з історичною місцевістю Рубежівка та парком Нивки, з заходу – з місцевістю 

авіаційного виробничого об’єднання ім. О.К. Антонова, що в північній частині 

межує з історичною місцевістю Берковець. 

Дехтярі. На відміну від історичної місцевості Дегтярі у Давньокиївській 

частині міста, місцевість Дехтярі, що розташована на східній околиці Нивок і 

східною частиною прилегла до Петрівської залізниці, виникла як хутір у 19 ст. 

Планувальна структура Дехтярів з її вулицями – Магістральною, Толбухіна, 

Уссурійською та ін. – є регулярною, тут деякою мірою збереглася стара рядова 

садибна історична забудова першої третини 20 ст. До складу Києва місцевість 

увійшла в 1923 р. Більшість назв вулиць відноситься до початку 20 ст. 

Рубежівка. Або Рубежівська колонія є історичною місцевістю на території 

переважно Нивок. Вона розташована вздовж просп. Перемоги між станціями 

метро «Нивки» і «Святошин». Перші згадки – з 1804 р. Відома існуванням тут з 

1876 р. колонії для малолітніх правопорушників.  Нині тут розташована 
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одноповерхова садибна забудова Нивок, на території якої про колонію нагадує 

назва «Рубежівський» станції Петрівської залізниці. 

Авіаоб’єднання ім. О.К. Антонова.  Між історичними місцевостями 

Святошин  і Нивки (район вул. Акад. Туполєва, просп. Перемоги та залізниці Київ-

Коростень), на території історичної місцевості «Урочище Веселий Майдан», 

розташоване авіаційне виробниче об’єднання ім. О.К. Антонова – одне з 

найбільших у Києві  і в Україні промислових підприємств (площа понад 380 га), що 

було засноване       в 1920 р.  Назва Урочище «Веселий майдан»  походить від 

місцевості, на якій час від часу влаштовувалися різні «потіхи» - громадські заходи, 

потішалися, втішають і радісно збуджують публіку. Однак, і сама публіка нерідко 

приходила на подібні атракціони вже по-святковому підведеною, на хмелі і 

напідпитку. У найменшій мірі цей лоскітливий момент стосувався безпосередніх 

учасників «потіхи», особливо на початку XX століття, коли тут розмістився 

Святошинський (Сирецький) аеродром. Саме звідси один з піонерів вітчизняного 

планеризму, вчений у галузі механіки і професор Київського політехнічного 

інституту Микола Делоне (1856-1931) зробив навесні 1909 політ на планері-

біплані, побудованому в тут же недалеко розміщених майстернях Київського 

повітроплавного суспільства. Саме на цьому майдані кияни урочисто вперше 

спостерігали 21 квітня 1910 літак в польоті. Пілотував його один з перших 

російських авіаторів, член Одеського аероклубу Сергій Уточкін (1876-1916). Успіх 

був настільки великий, що 24 квітня Сергій Ісайович літав на «біс» і був 

нагороджений за популяризаторський політ Київським повітроплавним 

суспільством срібною медаллю. Саме звідси здійснював з 1911 року 160 польотів 

над містом Федір Андерс (1868-1926) на першому в Росії керованому дирижаблі 

власної «м'якої» конструкції - «Києві». Апогеєм «веселих потіх» стало 27 серпня   

(9 вересня по нов. Ст.) 1913 року, коли штабс-капітан Петро Нестеров (1887-1914) 

поклав початок вищого пілотажу і вперше в світі описав на літаку замкнуту криву у 

вертикальній площині - «мертву петлю», так і прозвану «петлею Нестерова».         

З цього ж аеродрому, військовий льотчик провів, у тому ж місяці, груповий переліт 

трьох літаків за маршрутом Київ-Одер-Ніжин-Київ (до цього групові перельоти не 

практикувалися в жодній країні світу), а 1 березня 1914 здійснив переліт Київ-

Одеса, встановивши відразу три рекорди - швидкості, дальності і відстані. У тому ж 

1914 році, 26 серпня, і рівно через рік після своєї тріумфальної «петлі», Петро 

Нестеров загинув неподалік від Львова в бою, вперше в світі застосувавши 

повітряний таран. З встановленням Радянської влади, на базі майстерень був 

створений у 1920 році Київський авіаційний завод, який спочатку ремонтував 
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авіаційну техніку, виготовляв запасні частини до літаків, а потім зайнявся 

конструюванням власних літаків (з 1923 року) і їх створенням (з 1925 року). Пізніше 

завод прославився турбогвинтовими пасажирськими і транспортними літаками 

конструктора Олега Антонова (1906-1984).  Звідти вийшли  всесвітньо відомі перші 

гелікоптери (1946 р.) і потужні транспортні літаки світового класу Ан-26, Ан-30, Ан-

72 та інш. На величезній території, крім цехових споруд та експериментального 

льотного поля, є великий Палац культури (арх. В.Єжов, В.Бавиловський, 

В.Старіков) з театральним (1012 місць), кінолекційним (574 місця) і танцювальним 

залами та бібліотекою (25 тис. томів). 

Берковець. Історична місцевість, відома за часів середньовіччя, сформована 

вулицями Берковецька, Газопровідна, Синьоозерна, Стеценка і межує з Пуща-

Водицьким лісовим масивом і Нивками. Назва походить від давньослов'янських 

"бір" - укріплення, чи "бірка" - вівця (тут знаходився монастирських вигін - пасо-

висько). Один з можливих варіантів - назва ціпка із зарубками, який був принале-

жністю збирачів податків на Київській Русі ("бірюч", "борич"), поселення яких тут 

знаходилося. 

У 1923 р. хутір Берковець було включено в межі Києва. Значну частину тери-

торії складає Берковецьке міське кладовище (знаходиться за межами ділянки, що 

розглядається), одне з найбільших у місті. До 60% території місцевості розплано-

вано під садибно-дачні ділянки. 

 

Містобудівна спадщина 
За своєю цінністю жодне планувальне утворення на території Лук'янівсько- 

Сирецької частини не увійшло до облікових списків пам'яток містобудування 

м.Києва. Звичайно, деякою мірою і тут збереглися як великі історичні території, так 

і фрагменти старих розпланувань. З цієї точки зору на певний інтерес заслуговує 

досить велика східна частина утворення, куди увійшли Лук'янівка і Шулявка. 

Порівнюючи нині існуюче розпланування району з планами Києва 1910-х ро-

ків, можна переконатися у майже повній незмінності ситуації променеподібної 

планувальної схеми з Лук'янівською площею, як центром і променями сучасних 

вулиць Дегтярівської, Мельникова, Шолуденка, В’ячеслава Чорновола. Майже 

незміненим на відміну від забудови, що майже повністю втратила історичне 

обличчя, залишилося старе дореволюційне прямокутно-сітчасте розпланування 

дачного селища — Святошин (район бул. Акад. Вернадського, просп. Перемоги, 

вул. Ірпінської). Лише у східній своїй частині всього з 1950-х років було радикально 

переплановане у зв'язку з побудовою Академмістечка. 
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Нове планування (за своїм характером - також регулярне) досить тактовно 

було сполучене зі старими паралельними просп. Перемоги трасуваннями вулиць 

історичного Святошина. Майже повністю збереглося сформоване у першій третині 

20 ст. прямокутно-сітчасте розпланування північної частини Новобіличів (район 

перехресть вулиць Олевської, Підлісної, Ген. Наумова). 

Історичне і регулярне планування Біличів збереглося фрагментами 

переважно у західній частині утворення, нове регулярне розпланування почало 

формуватися у 1970-х роках і нині охопило центральну та східну частини 

місцевості, тривають поступові зноси старої забудови у західній частині (район 

вул. Миколи Ушакова). Певну історичну цінність має і сформоване у 1950-х роках 

прямокутно-сітчасте розпланування житлового масиву Нивки. Регулярний 

характер планування Сирецького парку. Нивок, парку ім.Пушкіна і т.п. 

сформувався у нові часи. Вони розглядаються як суто ландшафтні утворення. 

Як значні історичні містобудівні об'єкти можуть розглядатись і такі локальні 

територіальні утворення в межах Шулявки і Лук'янівки, як Дегтярівські благочинні 

заклади (вул. Дегтярівська, 9), Луцькі казарми (вул. Дегтярівська, 11), безкоштовна 

лікарня для чорноробів (вул. Чорновола, 28). 

 

Архітектурна спадщина 
На території Лук’янівсько-Сирецької частини відсутні пам'ятки 

архітектури національного значення. Кількість пам'яток архітектури місцевого 
значення порівняно значна (10 од.), але майже всі вони розташовані в мак-
симально наближених до історичного центру міста територіях Лук'янівки і 
Шулявки. 

Звертає на себе увагу те, що у спектрі їх датувань немає жодної пам'ятки 
хоча б кінця 19 ст., найстаріші з об'єктів датуються 1910-ми роками (будинок 
контори трамвайно-тролейбусного управління, 1902 р., вул. Дегтярівська, 7-Б; 
будинок 6-ї чоловічої гімназії, 1912-1913 рр., вул. Мельникова, 81-а) і т.п. Більшість 
репрезентантів цієї категорії пам'яток представлена 1930-ми роками (Київський 
хлібозавод № 4, 1936 р., вул. Дегтярівська, 19; житловий будинок наркомату 
внутрішніх справ. 1930-ті рр., вул. Мельникова, 75) та інш. 

 

Археологічна спадщина 
З огляду на значну територію утворення, що розглядається, слід зауважити, 

що потенціал археологічних пам'яток є високим. Тут присутня одна пам'ятка наці-

онального значення, якою є поселення на території парку "Нивки". 
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Що ж до категорії пам'яток археології місцевого значення, то зафіксована на-

явність на території Лук'янівсько-Сирецької частини двох таких пам'яток. Одна з 

них має локалізацію на Сирці і є поселенням 3 тис. до н.е. Інше розташоване в ра-

йоні просп. Перемоги і є давньоруським поселенням, датування якого сягає         

10-12 століть. 
Історична спадщина 

Пам'ятки історії національного значення на території Лук'янівсько-Сирецької 

частини відсутні. Тут розташовано 24 пам'ятки місцевого значення. За типологією 

вони розподіляються наступним чином. Серед пам'ятників (монументів) особливо 

виділяється пам'ятник радянським громадянам і військовополоненим солдатам і 

офіцерам Радянської Армії, розстріляним німецькими фашистами у Бабиному Яру 

(скульпт. М. Лисенко, А. Вітрик, В. Сухенко; арх. А. Ігнащенко, М. Іванченко, В. 

Іванченков). Типовим репрезентантом такого виду пам'яток історії як пам'ятні 

знаки, є пам'ятний знак на честь робітників трамвайного депо, які загинули па 

фронтах Великої Вітчизняної війни (1983) по вул. Білоруській, 1, що на Лук'янівці. 

Наступним видом пам'яток історії, що репрезентовані на території 

Лук'янівсько-Сирецької частини, є обеліски, з яких певною виразністю 

відрізняється обеліск воїнам-автомобілістам, які загинули в роки Великої 

Вітчизняної війни, який встановлено в 1970 р. по вул. Дегтярівській, 17. 

Серед меморіальних будинків - будинок 6-ї чоловічої гімназії, де викладали 

відомі діячі української культури (вул. Мельникова, 81-а). 

Список історичних об'єктів, які пропоновані для постановки на державний облік в 

якості пам'яток історії місцевого значення і щойно виявлені, налічує 5 

найменувань. Серед них - 2 пам'ятні знаки, один з них - пам'ятний знак на місці 

Сирецького концтабору, де було закатовано десятки тисяч радянських патріотів 

(1980-ті рр., вул. Дорогожицька). Меморіальна дошка присвячена найменуванню 

вулиці на честь відомого державного і партійного діяча Т.В. Шамрила (1905-1941). 

Серед двох пропонованих у пам'ятки історії місцевого значення будинків - будинок 

по вул. Чорнобильській, 13-а, в якому мешкав відомий український поет-патріот 

Василь Стус. 

На території утворення знаходиться Лук'янівське кладовище, що з 1998 р. 

має статус історико-меморіального заповідника національного значення. 
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Мистецька спадщина 
Загальна кількість об'єктів монументального мистецтва на території 

Лук'янівсько-Сирецької частини - 19 од., серед них: 1 пам'ятка національного зна-

чення, 11 - місцевого значення, 3 - є  щойно виявленими і пропонуються для поста-

новки на державний облік як пам'ятки місцевого значення і 4 пам'ятки виділені як 

"значні". Пам'яткою мистецтва національного значення є відкритий в 1962 р.           

у Пушкінському парку 7,6-метровий пам'ятник поету (скульпт. А. Ковальов,             

арх. В. Гнєзділов). 

З двох наявних на території утворення пам'ятних знаків певний інтерес може 

викликати пам'ятний знак на честь футболістів київського "Динамо" - учасників 

"матчу смерті". Він встановлений в 1981 р. на стадіоні кінця 1920-х рр. "Старт" по 

вул. Шолуденка, 28/3, де був проведений знаменитий матч. Мабуть, найбільшою у 

відсотковому відношенні є група пам'ятників (монументів) - 5 од. З них, беззапе-

речно, на першому місці як за актуальністю тематики, так і за майстерністю вико-

нання є пам'ятник мирним жителям і військовополоненим, яких було страчено у 

Бабиному Яру німецькими окупантами (відкрито в 1976 р.; скульпт. М. Лисенко, 

А.Вітрик, В. Сухенко; арх. А. Ігнащенко, М. Іванченко, В. Іванченков). 

Серед мистецької спадщини об'єктів, пропонованої для взяття на облік як 

пам'яток місцевого значення, оригінальністю рішення сучасними засобами істори-

чної тематики виділяється пам'ятник знаменитому військовому льотчику П. Несте- 

рову (1989 р., просп. Перемоги, 100/1). 

 Серед значних мистецьких об'єктів - мозаїчне панно "Підкорення морських 

глибин" на фасаді спортивного комплексу по вул. Е.Потьє, 11 (1980-ті рр.), скульп-

турні сучасні композиції, серед яких особливою людяністю, камерністю і пластич-

ністю відрізняється виконана в металі скульптурна алегорія "Любов до книги", що 

встановлена на високому кам'яному п'єдесталі перед входом до громадської 

бібліотеки по вул. Баймана, 60.  

Безпосередньо територія, що розглядається даною роботою, обмежена вул. 

Салютна, Щербакова, Естонська, Акад. Туполєва. 

Далі подані стислі відомості про ці вулиці. 

Вул. Салютна пролягає від вул. Акад. Туполєва до Бауманської вулиці. Ви-

никла в середині 20 ст. під назвою вул. Нова 872-а. Сучасна назва з 1953 р. 
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Вул. Акад. Туполєва* пролягає від просп. Перемоги до вул. Стеценка. 

Виникла в першій третині 20 ст. як частина Гостомельського шосе (разом з 

частинами вулиць Стеценка і Міської). Відокремлена під сучасною назвою у 1973р. 

 
* Туполєв Анатолій Миколайович (1888-1972) - радянський 

авіаконструктор, академік АН СРСР (1953), тричі Герой Радянського Союзу 
(1945, 1957, 1972). Під його керівництвом створено понад 100 типів військових 
і цивільних літаків, переважно марки "Ту". 

 
Вул. Естонська пролягає від Бауманської вулиці до вул. Акад. Туполєва, Ви-

никла в кінці 40-х - на початку 50-х рр. 20 ст. Мала назву Вовчогірська (від місце-

вості і хутора Вовчі Гори). Сучасна назва з 1971 р. 

 
Вул. Щербакова* пролягає від просп. Перемоги до вул: Стеценка та 

Інтернаціональної площі. Виникла в середині 20 ст. під назвою вул. Нова 860-а. 

Сучасна назва з 1953 р. З кінця 50-х, в процесі будівництва житлового масиву 

Нивки, вулиця неодноразово продовжувалася. В 1977 р. від неї відокремлено вул. 

Маршала Гречка, після чого вона набула сучасних меж. 

 
* Щербаков Олександр Сергійович (1901-1945) - радянський партійний 

і державний діяч.      З 1941 р. - секретар ЦК ВКП(б), начальник Головного 
політичного управління Червоної Армії          та Радінформбюро. 

 
Відповідно до рішень Київської міської Ради № 920 від 16.07.79 р., 

розпорядження Київської міської державної адміністрації № 979 від 17.05.02 
територія (квартал, м/р 3 ж. м. Нивки), що обмежена вулицями Салютна, 
Щербакова, Естонська, Акад. Туполєва, не входить до історичної охоронної 
зони та зони регулювання забудови міста. 
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1.3.  Аналіз містобудівної ситуації 
та характеристика ділянки 

 
 Територія, що охоплена ДПТ, розташована в правобережній частині міста,   

в  Шевченківському  адміністративному районі і, згідно з планувальною структурою 

Генерального плану м. Києва, входить до складу мікрорайону № 3 житлового 

району «Нивки», 3-ї планувальної зони (3.1.1954.03). Межами мікрорайону,         

що розглядається, є вулиці Академіка Туполєва, Салютна, Щербакова, Естонська. 

 Відповідно до функціонального зонування міста, територія 3-го мікрорайону 

поділяється на кілька ділянок різного цільового призначення, а саме: 

сільськогосподарського (сільськогосподарське публічне акціонерне товариство 

«Київська овочева фабрика», далі – СПАТ «КОФ»), промислово-комунальних 

підприємств, мало та середньоповерхової житлової забудови, садибної                 

та багатоповерхової житлової забудови. Проте наразі, станом на 05.2014 р., 

ситуація дещо змінилася, окрім ділянки СПАТ «КОФ» на території 3-го мікрорайону 

знаходяться ділянки слідуючого цільового призначення: територія громадських 

будівель і споруд (ЗАТ «Центр агропромислових технологій», підприємство 

«Міський спортивно-технічний клуб» Київської міської організації ТСО України), 

територія автотранспорту (гаражі Центральної виборчої комісії, автостоянка біля 

Виставкового центру «Київ-Експоплаза», ГБК власників особистого автотранспорту 

Радянського району м.Києва), середньо- та багатоповерхової житлової забудови 

вздовж вул. Щербакова, територія об’єктів інженерного обладнання – територія ТП   

філії кабельних мереж «Київенерго», територія малоповерхової та садибної 

забудови (СПАТ «КОФ» та окремі фізичні особи), а також смуги садибної забудови 

вздовж вул. Естонської. Площа території в межах ДПТ                                                 

по вул. Академіка Туполєва, 12 – 61 га. 

  Житловий район «Нивки» розплановано на 6 мікрорайонів. Мікрорайон № 3 

житлового району «Нивки» з півночі межує з житловою забудовою                           

6-го мікрорайону  (уздовж межі мікрорайонів – вул. Салютна, - в напрямі з заходу 

на схід, наразі розташовані парк «Веселка», багато- та середньоповерхова 

житлова забудова, АТ «Ринок «Нивки»); зі сходу, по вул. Щербакова, - межує            

з багато- та середньоповерховою житловою забудовою 4-го мікрорайону; з  півдня 

– садибною забудовою  мікрорайону  № 1; з заходу – промрайоном               

«Завод ім. О.К.Антонова» (наразі уздовж межі – вул. Академіка Туполєва наразі 

розташовані будівлі ДП «Авіаційний науково-технічний комплекс ім. О.К.Антонова, 
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Київського державного авіаційного заводу «Авіант», ТОВ «науково-виробничої 

фірми «АСЛ», гаражного кооперативу «Сокіл-2»,  станції техобслуговування      

ТОВ «Автотехцентру-Київ»). 

 В південній частині 3-го мікрорайону, поміж вул. Естонської та території 

СПАТ «КОФ», в межах червоних ліній, розташовано квартал 1-2-3- поверхової 

садибної забудови, яка згідно рішення Київради № 35 від 05.03.1992 зберігається  

з регламентом подальшого розміщення садибного типу забудови. 

 Капітальні споруди мікрорайону, уздовж вул. Щербакова, представлено 

житловими будинками першого періоду індустріального домобудування. Це вісім 

5-поверхових та три 9-поверхових житлових будинки (цегляні і панельні). 

 В північній частині 3-го мікрорайону, в межах червоних ліній, уздовж          

вул. Салютної, розміщені будівлі та тимчасові споруди різних землекористувачів,  

а саме: 4-поверхова панельна споруда (на розі вул. Салютна – Щербакова) 

підприємства „Міський спортивно-технічний клуб” Київської міської організації 

Товариства сприяння обороні України (автошкола) (вид землекористування – 

оренда до 26.12.2021р.), кілька невеликих інженерних споруд та теплиць СПАТ 

«КОФ», споруди  фірми «Украфлора», СТО, автостоянка та споруди виставкових 

залів Виставкового центру «Київ-Експоплаза» (ЗАТ «Центр агропромислових 

технологій). Матеріалами ДПТ зазначені споруди, крім будівлі міського спортивно-

технічного клубу, планується поетапно демонтувати. З півдня з територією клубу 

межує ділянка ТП-194. Проектними матеріалами передбачається реконструкція її 

технологічного устаткування. 

 Біля південної межі виставкового центру „Київ-Експоплаза”, з боку СПАТ 

„КОФ”, розміщено наразі будівлю її 2-поверхової котельні, розміром в плані 82х20 

м, з двома димарями, заввишки 25 м. Котельня наразі не працює. Проектними 

матеріалами планується її демонтувати, а для теплопостачання житлової та 

громадської забудови, що проектується до розміщення в 3-ому мкр. – планується 

будівництво нової квартальної котельні. 

 В західній частині 3-го мікрорайону, за межами червоних ліній, уздовж       

вул. Академіка Туполєва знаходиться смуга гаражів (одноповерхових металевих, 

цегляних), частину яких побудовано на землі, що не надано у власність                 

чи користування, частина землекористувачів – Об’єднання кооперативів               

по будівництву та експлуатації колективних автостоянок власників особистого 

автотранспорту Шевченківського району м. Києва. В межах червоних ліній, вздовж 

вул. Академіка Туполєва розміщено різноманітні технологічні споруди СПАТ 
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«КОФ», одноповерхові гаражі власників особистого автотранспорту, гараж 

Центральної виборчої комісії (постійне землекористування ділянкою).  

 В південно-західній частині мікрорайону, на території СПАТ «КОФ», 

розміщена малоповерхова житлова забудова, гуртожиток, що побудовані в 50-60-х 

рр. (ступінь зносу, за даними інвентаризації 30.12.2004р., складає 50,55%, 50,81% 

та 50,6%), садибна забудова працівників СПАТ „КОФ”, двоповерхові адмінспоруди, 

склади та гаражі овочевої фабрики. З заходу, біля цієї ділянки розташовано 

модульну котельню, що працює. 

 Розпорядженням КМДА № 505 від 10.03.1998 р. СВАТ «Київська овочева 

фабрика» надано в тимчасове  довгострокове користування строком на 24 роки 

для ведення сільськогосподарської діяльності на вул. Академіка Туполєва, 12             

у Радянському районі міста, загальною площею 461612 кв. м. Договір                    

№ 88-5-00037 на право тимчасового користування  землею укладено                    

08 жовтня 1998 р. 

  Київською міською радою кількома Додатковими угодами було зроблено 

кілька змін щодо зменшення площі СВАТ «Київська овочева фабрика», а саме: 

- Додаткова угода до договору на право тимчасового користування землею 

№91-5-00099 від 04.06.2002 р. – площа становить 458344 кв.м; 

- Додаткова угода до договору на право тимчасового користування землею 

№91-5-00103 від 30.08.2004 р. – площа становить 431722 кв. м; 

- Додаткова угода до договору на право тимчасового користування землею 

№91-5-00104 від 18.10.2004 р. – площа становить 376736 кв. м; 

- Додаткова угода до договору на право тимчасового користування землею 

№88-5-00082 від 26.10.2006 р. – площа становить 375726 кв. м. 

 

На підставі рішення Київської міської ради № 67/1277 від 12.02.2004 р. 

Договором оренди земельної ділянки ВВС № 320295 від 23.06.2004 р. надано          

в оренду на 15 років ЗАТ «Центр промислових технологій» ділянку площею            

26612 кв. м для будівництва, експлуатації та обслуговування виставкового центру 

(надана  - за рахунок земель СВАТ «КОФ»); місце розташування ділянки –         

вул. Салютна, 2-Б у Шевченківському районі міста. 

 На підставі рішення Київської міської ради № 187/1397 від 15.04.2004 р. 

Договором оренди земельної ділянки ВВЕ № 757915 від 15.07.2004 р. надано        

в оренду на 15 років ЗАТ «Центр агропромислових технологій» ділянку площею 

54996 кв. м для будівництва, експлуатації  та обслуговування промислово-
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торговельного комплексу (надання – за рахунок земель СВАТ «КОФ»); місце 

розташування ділянки – вул. Салютна, 2-Б у Шевченківському районі м. Києва. 

 На території овочевої фабрики розміщено значна кількість теплиць різного 

розміру та призначення, що виконані в легких металевих конструкціях, 

різноманітних технологічних споруд як капітальних, так і в легких металевих 

конструкціях, а також невеликі інженерні споруди різного призначення. 

 Житлові будинки першого періоду індустріального домобудування, масової 

житлової забудови 60-х років, що розташовані за межами території овочевої 

фабрики, вздовж вул. Щербакова, мають досить значний ступінь зносу (більш ніж 

40% - дев’ятиповерхові будинки, більш ніж 50% - п’ятиповерхові будинки). 

Рішенням КМДА № 592 від 23.04.1996 р. «Про затвердження переліку 

п’ятиповерхових будинків масової житлової забудови 60-х років, які підлягають 

реконструкції» шість будинків 3-го мікрорайону було внесено до цього переліку 

(див. табл.. 1.3.1). 

Таблиця 1.3.1. 

ПЕРЕЛІК 
п’ятиповерхових будинків масової житлової забудови 

60-х років, які підлягають реконструкції  
(викопіювання з додатку до рішення КМДА № 592) 

Адреса будинку 
Серія 

типового 
проекту 

Матеріал 
стін 

Кількість 
квартир 

Загальна 
площа, 

кв.м 

Радянський район 

вул. Щербакова, 31/40 1-480 Цег. 80 3183 

вул. Щербакова, 37 1-438 Цег. 121 6478 

вул. Щербакова, 39 1-438 Пан. 70 2982 

вул. Щербакова, 41 1-480 Пан. 70 2952 

вул. Щербакова, 43 1-480 Пан. 70 3188 

вул. Щербакова, 45 1-480 Пан. 70 2966 

 

З метою вирішення в м. Києві проблеми модернізації, реконструкції 

житлових будинків та ущільнення забудови мікрорайонів першого періоду 

індустріального домобудування, на виконання розпорядження КМДА № 592 від 
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23.04.1996 р. «Про затвердження переліку 5-поверхових  будинків масової 

житлової забудови 60-х років, які підлягають реконструкції», № 1044 від 01.07.1996 

р. «Про затвердження Положення про організацію робіт і порядок залучення 

інвесторів до реконструкції 5-поверхових будинків масової житлової забудови 60-х 

років», № 1756 від 05.11.1996 р. «Про організацію відселення мешканців з 5-

поверхових будинків масової житлової забудови 60-х років, що підлягають 

реконструкції або знесенню», Управління «Київгенплан» ВАТ «Київпроект» разом з 

ДКП НДІСЕП розробили 1998 році «Комплексну програму реконструкції 5-

поверхових житлових будинків, побудованих у 60-ті роки», що була затверджена 

розпорядженням КМДА № 1400 від 14.08.2000 р. 

Необхідність розробки програми комплексної реконструкції п’ятиповерхової 

житлової забудови 60-х років визначилась з обсягів та фізичного стану міських 

мікрорайонів Києва. За даними ДКП «Київжитлоспецексплуатація» з 1560 

обстежених будинків 37 будинків підлягають знесенню, 1481 будинок підлягає 

повній або частковій реконструкції, 44 будинки потребують капремонту. 

Основні завдання, що були розглянуті та пророблені цією роботою: 

- узагальнення та аналіз міжнародного досвіду щодо  реконструкції 

застарілої забудови; 

- визначення  та оцінка сучасного стану п’ятиповерхової забудови 60-х років 

з розробкою основних принципів комплексної реконструкції та можливостей 

об’ємно-просторових рішень; 

- визначення етапів реконструкції, обґрунтування термінів розробки 

проектної документації, вартісних показників реалізації програми; 

- розробка пропозицій щодо створення механізму вирішення соціальних, 

організаційних, інвестиційних аспектів реалізації програми; 

- вибіркове соціологічне опитування мешканців районів реконструкції  та 

узагальнення його результатів; 

- пропозиції щодо механізму вивчення та урахування громадської думки 

мешканців будинків, які підлягають реконструкції; 

- пропозиції щодо порядку відселення та надання житлової площі 

мешканцям будинків, що реконструюються, в залежності від форм власності, 

соціально-демографічного складу родин, тощо; 

- пропозиції щодо джерел та принципів інвестування різних складових 

частин реконструкції (реконструкція жилих будинків, внутрішньоквартальних            

і магістральних інженерно-транспортних мереж, благоустрою, об’єктів 
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обслуговування) в залежності від джерел фінансування (коштів державного                

та місцевого бюджетів, коштів юридичних і фізичних осіб, тощо); 

- пропозиції щодо змін і доповнень до нормативно-правової документації, які 

входять до компетенції Київської міськдержадміністрації. 

Проте питання впровадження рішень програми, з різних обставин, при 

розробці проектів детального планування районів  з найбільш концентрованим 

розміщенням 5-поверхових житлових будинків 60-х років або проектів комплексної 

забудови окремих мікрорайонів з паралельним виконанням проектної документації 

будинків, що реконструюються, вирішуються дуже повільно. 

Завданням на розробку ДПТ передбачено терміни першого та 

розрахункового етапів реалізації проектних рішень Детального плану території: 

розрахунковий період – 2025 р., з виділенням першого етапу 3 – 7 років. 

Матеріалами ДПТ на розрахунковий період запропоновано модернізацію з 

санацією (без перепланування) існуючих 9-поверхових та 5-поверхових житлових 

будинків вздовж вул. Щербакова. Для реалізації цих пропозицій, на послідуючому 

етапі проектування, необхідно вирішити перш за все питання щодо залучення 

додаткових інвесторів до реконструкції зазначених житлових будинків. 

За матеріалами «Схеми розміщення пожежних депо Головного управління 

Міністерства надзвичайних ситуацій України в м.Києві», що була розроблена            

ДП «Інститут Київгенплан» ВАТ «Київпроект» у 2006 році та затверджена рішенням 

№ 269/326 від 12.12.2006 р. Київською міською радою, 3-й мікрорайон,                 

що розглядається ДПТ, як і весь житловий район «Нивки», знаходиться                        

в нормативному радіусі обслуговування пожежної частини СДПЧ-9 (на 4 пожежних 

машини відповідно муніципального підпорядкування), що розташована по  просп. 

Перемоги, 69/1. Крім того по вул. Академіка Туполєва, 1А розташовано відомче 

пождепо, також на 4 пожежних машини. 

Рельєф території 3-го мікрорайону рівний, спокійний. Характеризується 

позначками поверхні землі 179,4 – 185,4 м.  За даними звіту про інженерно-

геологічні вишикуванні інституту „Київгео ПАТ „Київпроект – 2005р.”, з інженерно-

геологічних умов – це зандровий район, будова ґрунтів на глибину до 25 м 

представлена флювіогляціальними відкладами – пісками, супісками, суглинками, 

рідше глинами. Ґрунтові води зустрічаються на глибині більше 3 м від поверхні 

(174 м). Прогнозований підйом рівня підземних вод в періоди рясних дощів 

можливий до 1,5 м відносно зафіксованого при інженерно-геологічних 

вишукуваннях. Крім того в зазначеному районі спостерігається формування 
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тимчасових горизонтів типу „верховодка” на відм. 178-179 м.  Територія 

відноситься до водозбірних басейнів річок Нивки та Сирець. Відкриті природні 

водойми та водотоки в межах проекту відсутні. Вздовж вул. Академіка Туполєва 

знаходяться два штучних басейни для технологічних потреб овочевої фабрики. 

Зелені насадження представлені окремими породами малоцінних дерев 

листяних порід, кущами, трав’яними газонами або клумбами з квітами, які 

висаджено біля  окремих об’єктів мікрорайону: біля споруд Виставкового центру 

«Київ-Експоплаза», біля малоповерхової житлової забудови та дирекції СПАТ КОФ 

при в’їзді з боку вул. Академіка Туполєва, на окремих ділянках біля теплиць 

овочевої фабрики, на  прибудинкових майданчиках середньо- та багатоповерхової 

житлової забудови вздовж вул. Щербакова. Виключення складає бульвар 

посередині території овочевої фабрики, в напрямку із заходу на схід, з 

поперечними проїздами. На його газонах  висаджені багаторічні дерева цінних 

хвойних порід. Бульвар передбачається зберегти, реконструювати та 

облаштувати. Зелені насадження планується максимально зберегти. Остаточна 

кількість дерев і чагарників, що потрапляють під «пляму забудови», буде 

визначена на послідуючій стадії проектування. Знесення зелених насаджень 

необхідно проводити в установленому порядку. Акт знесення зелених насаджень 

буде виконано на наступному етапі проектування. 

З заходу, вздовж вул. Туполєва, знаходиться аеродром «Святошин» 

державного авіаційного об’єднання «Авіант», що обумовило ряд планувальних 

обмежень. 
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1.4. Планувальні обмеження,  
що розповсюджуються на земельну ділянку 

 
 Для обґрунтованого прийняття рішення відповідно до вимог нормативно-
регламентуючих документів проведена еколого-містобудівна характеристика 
сучасного стану території, у складі якої розглянуто чинники, що регламентуються 
нормативно-правовими документами: Земельними і Водними кодексами України, 
Державними санітарними нормами і правилами забудови населених місць, ДСП 
№173-96, ДБН 360-92** „Містобудування. Планування та забудова міських і 
сільських поселень”, рядом нормативних актів і положень відомчого профілю. 
 Територія, що розглядається, має ряд планувальних обмежень, які 
розповсюджуються на земельну ділянку: 
 1. Матеріалами ДПТ розглядається можливість розміщення житлової та 
громадської забудови в межах 3-го мікрорайону житлового району „Нивки” в 
існуючому містобудівному оточенні та з урахуванням перспективи його (житлового 
району) подальшого розвитку. Планувальними межами мікрорайону, що 
розглядається, є вулиці Академіка Туполєва, Салютна, Щербакова, Естонська. 
Більшість території 3-го мікрорайону розпорядженням КМДА № 505 від 
10.03.1998р. надано СВАТ „Київська овочева фабрика” в тимчасове довгострокове 
користування строком на 24 роки для ведення сільськогосподарської діяльності на 
вул. Академіка Туполєва, 12 у Радянському районі міста, загальною площею 
461612 кв. м. Договір № 88-5-00037 на право тимчасового користування землею 
укладено 08 жовтня 1998р. Подальшими додатковими угодами щодо 
землекористування було виділено ділянки цілому ряду підприємств для 
розміщення споруд і господарської діяльності за рахунок зменшення площі СПАТ 
„КОФ”, а саме: підприємству „Міський спортивно-технічний клуб” Київської міської 
організації ТСО України (автошкола) – оренда ділянки до 26.12.2026р.; ЗАТ „Центр 
агропромислових технологій” (Виставковий центр „Київ-Експоплаза”) - оренда 
ділянки до 30.08.2019р.; гараж Центральної виборчої комісії – постійне 
землекористування. 
 Завданням на розроблення ДПТ територія СПАТ „КОФ” передбачена для 
реалізації І черги проектних рішень. 
 Планувальними межами овочевої фабрики служать: з півдня – межі 
кварталу 1-2-3-поверхової садибної забудови; із заходу – частково червоні лінії 
забудови вул. Академіка Туполєва, частково  межа території гаражу ЦВК; з півночі 
– частково червона лінія забудови вул. Салютна, частково межа території 
Виставкового центру „Київ-Експоплаза”, частково межа території автошколи; зі 
сходу, вздовж вул. Щербакова – межа території житлових будинків першого 
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періоду індустріального домобудування, масової житлової забудови 60-х років. 
 Матеріалами ДПТ на розрахунковий період, відповідно до завдання на 
проектування, запропоновано модернізацію з санацією (без перепланування) 
існуючих 9-поверхових та 5-поверхових житлових будинків вздовж                         
вул. Щербакова, передбачено знесення існуючих двох 2-3 поверхових житлових 
будинка та гуртожитку, розташованих на території овочевої фабрики по вул. А. 
Туполєва, 12/1, 12/2а, 12к2), знесення  двоповерхових адмінспоруд, складів та 
гаражів овочевої фабрики з послідуючим будівництвом на їхньому місці 
малоповерхової житлової забудови та розміщення багаторівневого паркінгу. 
 2. Наявність біля території ділянки із заходу, вздовж вул. Академіка 
Туполєва, аеродрому „Святошин” Державного авіаційного об’єднання „Авіант”, 
обумовило ряд планувальних обмежень щодо обмеження нової забудови по висоті 
із умов необхідного рівня безпеки польотів на приаєродромних територіях. 

Зона обмеження висоти забудови з умов безпеки польотів – практично вся 
територія в межах  проекту.  
       Проектними рішеннями ДПТ згідно до Наказу Міністерства інфраструктури 
України № 721 від 30.11.2012р. „Про затвердження порядку погодження місця 
розташування та висоти об’єктів на приаеродромних територіях, діяльність яких 
може вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних приладів цивільної 
авіації” враховано Висновок експлуатанта аеродромів Київ/Антонів-1 та 
Київ/Антонів-2, №281/п від 28.12.2015р. щодо погодження місця розташування та 
висоти об’єктів на приаєродромних територіях. (Див. розділ «Вихідні дані»).  Згідно 
висновку, мінімальна погоджена висота забудови – вздовж вул. Академіка 
Туполєва дорівнює 200 м у БСВ, максимальна – 240,0 м у БСВ у північно-західній 
частині ділянки на розі вулиць Салютної та Щербакова. На наступній стадії 
проектування висоту кожної будівлі необхідно погодити додатково в 
установленому порядку.  

  Санітарно-захисні зони – (5,95% від загальної площі ДПТ), обумовлені 
виробництвами, які розміщені на території ДП „Авіаційний науково-дослідний 
комплекс ім. О.К. Антонова”, зовнішня межа СЗЗ співпадає тут з вул. Академіка 
Туполєва і не є перешкодою для реорганізації території під громадську та житлову 
забудову. 

3. Основними джерелами акустичного забруднення, яке може впливати на 
акустичний стан території в межах ДПТ, є авіаційний шум від операцій злету та 
посадки літаків під час іспитів на аеродромі Київ/Антонів-1 та автотранспортні 
потоки, які рухаються вулицями Академіка Туполєва, Щербакова, Салютною і 
Естонською. 
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3.1. Вплив авіаційного шуму. 
Згідно з наданими матеріалами (Висновок державної санітарно-

епідеміологічної експертизи № 05.03.02-07/56900 від 24.12.2015р.) аеродром 
Київ/Антонів-1 належить Державному підприємству «АНТОНОВ». Основний режим 
роботи денний (Див. розділ «Вихідні дані»). На аеродромі одна злітна смуга, яка 
має два магнітні курси виконання польотів: МК 1380 та МК 3180, але МК 3180 (від 
центру міста Київ) є переважним для застосування. На аеродромі Київ/Антонів-1 
введена заборона експлуатації ПС вбік житлової забудови за курсом злету МК 
1380 та курсом посадки МК 3180 (AIP of Ukraine. UKKT AD 2-5, 25 JUN 2015). У 
зв’язку із введенням заборони виконано коригування С03 з умов авіаційного шуму 
(які були обґрунтовані в лютому 2015р. відповідно до договору № 770-Х14/1 від 
10.11.2014р. Державного підприємства «Антонов» з НАУ) та рівні максимального 
звуку авіаційного шуму на території житлової забудови масиву Святошин м.Києва 
створюються тільки в результаті розбігу літаків по ЗПС під час злету за курсом МК 
1380 і випромінюванням шуму в задній сектор від двигунів. Відповідно до СП №173 
(п. 5.21) відстань від трас прольоту літаків (вертольотів) до межі існуючої або 
перспективної забудови та зон масового відпочинку повинна забезпечувати на цих 
територіях гігієнічні нормативи шуму відповідно до ГОСТ 22283-88 «Шум 
авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы 
их измерения», «Санитарных норм допустимого шума в помещениях жилых и 
общественных зданий и на территории жилой застройки» №3077-84. Стандарт 
«ГОСТ 22283-88» визначає: «п.1.4. Допускается превышение в дневное время 
установленного уровня звука LA на значение не более 10 дБ(А) для аэродромов 1-
го, 2-го классов и для заводских аэродромов, но не более 10 пролетов в день». 

Таким чином, події утворення шуму від літаків Ан-124, Ил-76, інших, рівні 
максимального звуку від яких перевищують відповідні значення для літаків Ан-26, 
Ан-148 (Ан-158), вилучено з умов встановлення зон обмеження забудови і границі 
зон вбік від торця ЗПС 32 становлять наступні значення: границя зони Г – 160 м; 
границя зони Б/В – 220 м. Обидва значення вказують, що границі С03 з умов 
авіаційного шуму не розповсюджуються за межі території підприємства «Антонов». 

3.2. Вплив шуму автотранспортних потоків. 
За матеріалами Генерального плану міста Києва на період до 2020 року, 

вплив шуму від автотранспорту, що рухається по вулицях Щербакова та Академіка 
Туполєва, оцінюється на рівні 71-75 дБА (еквівалентний рівень шуму в денний 
час), по вулицях Салютній та Естонській  - не перевищує 70 дБА (еквівалентний 
рівень шуму в денний час). 
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Згідно Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи 
№05.03.02-07/56900 від 24.12.2015р.: 

- очікуваний еквівалентний рівень звуку біля найближчих житлових будинків 
перспективної забудови, у денний час доби від автотранспортного потоку, який 
рухається по вул. Салютній, дорівнює 59,8 дБА, що перевищує допустимий, згідно 
з СН № 3077-84 на 4,8 дБА; 

- очікуваний еквівалентний рівень звуку біля найближчих житлових будинків 
перспективної забудови, у нічний час доби від автотранспортного потоку, який 
рухається по вул. Салютній, дорівнює 48,5 дБА, що перевищує допустимий, згідно 
з СН № 3077-84 на 3,5 дБА. 

Таким чином, для виконання вимог СН № 3077-84 на подальших стадіях 
проектування проектними рішеннями необхідно вжити шумозахисні заходи: 

- фасади найближчих житлових та громадських будинків перспективної 
нової забудови мікрорайону №3, обернені у бік ЗПС аеродрому Київ/Антонів-1 
повинні бути обладнані шумозахисними вікнами; 

-  для усунення вказаних перевищень від автотранспортного шуму (для 
житлових та громадських будинків) передбачити рішення по застосуванню 
шумозахисних вікон. 

4. Електромагнітне поле  (ЕМП). Територія в межах проекту знаходиться 
поза межами санітарно-захисних зон та зон обмеження забудови радіотехнічних 
об’єктів (РТО), які обслуговують аеродром «Святошин» ДП «АНТОНОВ». 

5. Рельєф території 3-го мікрорайону рівний, спокійний, характеризується 
позначками поверхні землі 179,4 – 185, 4 м. За даними звіту про інженерно-
геологічні вишукування інституту „Київгео ПАТ Київпроект – 2005р.”, з інженерно-
геологічних умов – це зандровий район, будова ґрунтів на глибину до 25 м 
представлена флювіогляціальними відкладами – пісками, супісками, суглинками, 
рідше глинами. Ґрунтові води зустрічаються на глибині більше 3 м від поверхні 
(174 м). Прогнозований підйом рівня підземних вод в періоди рясних дощів 
можливий до 1,5 м відносно зафіксованого при інженерно-геологічних 
вишукуваннях. Крім того, в зазначеному районі спостерігається формування 
тимчасових горизонтів типу „верховодка” на відм. 178-179 м. 

Такий стан ґрунтів при проектуванні підземних паркінгів мікрорайону, 
заглиблених відносно спланованого рівня землі, блоків торгівельно-розважального 
комплексу, а також організації заглиблених під’їздів до них автотранспорту, 
потребує спеціальних водозахисних і гідроізоляційних заходів або влаштування 
дренажних систем. У відповідності з висотним вирішенням рельєфу відведення 
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поверхневих вод передбачено в закриту мережу дощової каналізації. Детальніше 
див. інженерний розділ проекту. 

6. Посередині території овочевої фабрики, наразі, в  напрямку із заходу на 
схід, розбито бульвар з поперечними проїздами в деяких місцях. На його газонах 
висаджено багаторічні дерева цінних хвойних порід. При проектуванні нової 
забудови на зазначеній території необхідно передбачити збереження бульвару, а 
також виконати його реконструкцію та облаштування. 

На решті території багаторічна рослинність представлена переважно 
деревами та чагарниками малоцінних листяних порід, ділянками з трав’яним 
газоном. Знесення зелених насаджень необхідно проводити в установленому 
порядку. Акт знесення зелених насаджень буде виконано на наступній стадії 
проектування. 

7. Біля південної межі Виставкового центру „Київ-Експоплаза”, з боку СПАТ 
„КОФ”, знаходиться 2-поверхова котельня, що працює на газу, розміром в плані 
82х20 м, з двома димарями заввишки 25 м. Котельня на даний час не працює. 

Проектними матеріалами планується демонтаж існуючої та будівництво 
нової котельні, що забезпечить теплопостачання нової забудови 3-го мікрорайону.  

Таке проектне рішення спричиняє появі трьох обмежувальних діянь, а саме: 
- при новому будівництві котельні у житловому кварталі, що підлягає 

реконструкції, потрібно передбачити санітарно-захисну зону в 50 м (мінімальна 
СЗЗ, п. 4.5., ДБН 360-92**) від димарів до житлових будинків, що проектуються; 

- на наступній стадії проектування у зв’язку з тим, що, виходячи з умов 
безпеки польотів повітряних суден з аеродрому „Святошин”, діють обмеження по 
висоті і, таким чином, висота будівель та споруд в районі впливу викидів котельні в 
радіусі 50-100 м має бути уточнена за розрахунками розсіювання для запобігання 
задування шкідливих речовин у вікна житлових будинків (ДСП - № 173-96); 

- на наступній стадії проектування при новому будівництві котельні необхідно 
виконати акустичні виміри рівня шуму від роботи котельного обладнання і при 
необхідності передбачити заходи щодо зменшення шуму до нормативного рівня. 
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1.5. Пропозиції щодо уточнення функції 
 

 Генеральним планом м.Києва до 2020 р., згідно прийнятого рішення 
розвитку міста в проектних межах Києва, намічено розмістити 26 млн. кв. м житла. 
З цією метою для освоєння обсягів нового житлового будівництва було 
опрацьовано 130 районів, кварталів та окремих ділянок. 
 Для визначення більш раціональної організації сельбищних територій 
райони і ділянки розглянуті в залежності від розташування в планувальній 
структурі міста. Виявлено найбільш характерні типи районів і застосовано 
диференційований підхід до забудови і реконструкції. В їх числі житлові райони і 
квартали центральної частини міста, що формувалися на протязі тривалого часу, 
райони, що прилягають до центральної зони міста, нові житлові райони, райони 
малоповерхової садибної забудови, райони садівницьких товариств, приміські 
території, включені в проектну межу міста. 
 Виходячи із завдань розміщення та оновлення житлової забудови, кожний із 
зазначених районів вимагає індивідуального підходу як на першу чергу реалізації  
Генерального плану (2010 р.), так і на віддалену перспективу. 
 Особливе місце відведено питанням реконструкції районів малоповерхової 
садибної забудови, а також модернізації території садівницьких товариств і 
об’єднань. Райони садибної забудови займають значну за розмірами площу 
міських земель – біля 2690 га, а території під колективними садами – 1500 га, що в 
сукупності становить приблизно 5% від усієї території міста. 
 З урахуванням різноманітних містобудівних та інженерно-технічних умов  
формування і реконструкції, для районів реконструкції забудови садівницьких 
товариств та сільськогосподарських територій Генеральним планом на 
розрахунковий період передбачаються наступні містобудівні заходи: 
 - спеціальні заходи щодо інженерного захисту території від затоплення та 
підтоплення на територіях, що періодично підтоплюються, з подальшими 
заходами по функціонально-планувальному впорядкуванню цих районів; 
 - впровадження заходів, що дозволяють зменшити зони акустичного 
дискомфорту; 
 - комплекс відповідних планувальних та інженерно-технічних заходів з 
урахуванням умов перетворення існуючої вулично-дорожньої мережі та 
інженерного обладнання до нормативів забудови міських поселень; 
 - доущільнення великорозмірних присадибних ділянок і використання 
вільних територіальних резервів для додаткового розміщення забудови. 
 Планувальна організація нових сельбищних утворень передбачається на 
основі застосування різних типів житлової забудови, включаючи багатоповерхову 
(переважаючий тип), малоповерхову садибного типу та змішану, а також 
подальший розвиток соціальної сфери, з відповідним формуванням її 
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інфраструктури громадського обслуговування. 

Як було зазначено вище, наразі станом на 05.2014 р., територія 3-го 

мікрорайону відповідно до функціонального зонування має кілька ділянок різного 

цільового призначення , а саме: сільськогосподарського, громадських будівель і 

споруд, території автотранспорту та об’єктів інженерного обладнання,  середньо-, 

малоповерхової та багатоповерхової житлової забудови, а також садибна забудова. 

Згідно з рішенням Генерального плану розвитку м.Києва та його приміської 

зони на період до 2020 р., затвердженого рішенням Київської міської ради № 

370/1804 від 28.03.2002 р., територія 3-го мікрорайону, відповідно до 

функціонального зонування, поділяється на кілька ділянок різного цільового 

призначення, а саме: сільськогосподарського призначення (більшість території), 

території  громадських будівель та споруд, середньо та малоповерхової житлової 

забудови, садибної забудови, багатоповерхової житлової забудови. 

Матеріалами нового Генерального плану розвитку міста Києва на період до 

2025 р., що наразі розробляє КО «Київгенплан», за функціональним зонуванням 

територію 3-го мікрорайону передбачено поділити за цільовим призначенням на 

слідуючі території: садибна забудова, громадська забудова, комунально-складська 

та інженерного обладнання, житлово-громадська забудова. 

Враховуючи наміри замовника щодо комплексної забудови території 3-го 

мікрорайону, зважаючи на планувальні обмеження, що пов’язані з роботою 

аеродрому «Святошин», проробками ДПТ по вул. Академіка Туполєва, 12, 

пропонується уточнити функціональне призначення території мікрорайону, а саме: 

перевести до категорії зелених насаджень загального користування смугу існуючого 

бульвару СПАТ «КОФ» із розвиненим благоустроєм прилеглої до нього території 

(сквер); вздовж вул. Академіка Туполєва, від вул. Салютна до садибної забудови 

планується розмістити територію громадських будівель та споруд (торгівельний 

центр з фітнес-комплексом та офіси), також комунально-складська територія на якій 

заплановано надземні та підземні паркінги; частину території поміж садибною 

забудовою та існуючим бульваром перевести в середньо та малоповерхову житлову 

забудову; решту території пропонується перевести в категорію багатоповерхової 

житлової забудови (детальніше див. графічну частину проекту). 
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1.6. Архітектурно-планувальні рішення 
щодо розміщення забудови на ділянці 

 
 На підґрунті умов цільового використання території та підставі аналізу 

дозвільної документації, вивчення ринкового попиту в сфері нерухомості, а також 

визначення можливостей містобудівної ємності територій, архітектурно-

планувальним рішенням передбачається: 

 Розміщення на території 3-го мікрорайону комплексної житлової та 

громадської забудови, з урахуванням планувальних обмежень, що 

розповсюджуються на зазначену територію.  Наявність вздовж  вул. Акад. 

Туполєва, аеродрому Державного авіаційного об’єднання «Авіант» обумовило два 

основних планувальних обмеження щодо обмеження нової забудови по висоті та 

захисту від акустичного дискомфорту, які суттєво вплинули на формування 

архітектурно-планувального рішення щодо розміщення та висотності забудови на 

території 3-го мікрорайону.  

    Визначення проробками, відповідно до завдання на проектування, 

термінів та етапів реалізації проекту (1 черга будівництва з терміном реалізації 3-7 

років, розрахунковий період - 2025 р.). Перша черга включає два етапи реалізації. 

Житлове будівництво 1-го етапу реалізації розпочинається з південної 

частини, від вул. Щербакова до існуючої та запланованої громадської забудови, з 

виходом на фасад вул. А. Туполєва. В західній частині ділянки, біля вул. Акад. 

Туполєва, на 1-му етапі реалізації, планується розпочати будівництво паркінгу для 

житлової забудови та торгівельного комплексу з фітнес-центром для 

обслуговування мешканців. Перший етап реалізації також передбачає будівництво 

дитячого садка суміщеного з початковою школою місткістю 150 і 275 відповідно. 

 Подальша динаміка будівництва, з поділенням на етапи, представлена в 

графічній частині проекту. Розподіл на етапи реалізації проекту, значна кількість 

будівель житлового та громадського призначення з паркінгами та гостьовими 

автостоянками для них, різноманітність громадських об’єктів, пропозиції щодо 

модернізації з санацією (без перепланування) існуючих житлових будинків 

першого періоду індустріального домобудування, масової житлової забудови 60-х  

років, що розташовані за межами території овочевої фабрики, вздовж вул. 

Щербакова, - всі ці заходи дозволять залучити додаткових інвесторів. 

  Номенклатурний склад квартир для всієї забудови планується 
наступним: однокімнатних квартир – 45%, двокімнатних квартир – 40%, 
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трикімнатних квартир – 15%. 
 Розширення проїзної частини до 15,0 м з організацією 4-рядного 

дорожнього руху по вул. Салютна в межах діючих червоних ліній – 25 м. 
 Організація 6-рядного дорожнього руху, з розширенням проїзної частини 

до 24,0 м, по вул. Щербакова, від вул. Стеценка до просп. Перемоги, в межах 
діючих червоних ліній – 50 м. 

 Розширення проїзної частини до 15,0 м з організацією 4-рядного 
дорожнього руху по вул. Академіка Туполєва від просп. Перемоги до вул. Стеценка 
без розширення вулиці в межах червоних ліній. 

 Передбачено постійне зберігання автомобілів мешканців мікрорайону у 

наземних та підземному паркінгах на 3800 маш/місць. Крім того, біля кожного 

житлового будинку передбачено гостьові (відкриті) автостоянки загальною 

кількістю 1100 маш/місць. Для об’єктів обслуговування – 790 маш/місць. Детально 

див. розділ «Транспорт» та графічну частину проекту. 

 Будівництво підземних пішохідних переходів під проїзними частинами вулиць.  

 Демонтаж будівель і споруд Київської овочевої фабрики 

сільськогосподарського та інженерного призначення, демонтаж виставкового 

комплексу «Експоплаза». 

 Матеріалами ДПТ на розрахунковий період запропоновано модернізацію 

з санацією (без перепланування) існуючих 9-поверхових та 5-поверхових житлових 

будинків вздовж вул. Щербакова. Для реалізації цих пропозицій, на послідуючому 

етапі проектування, необхідно вирішити перш за все питання щодо залучення 

додаткових інвесторів до реконструкції зазначених житлових будинків. 

 Пропозиції щодо інженерного забезпечення та інженерної підготовки 

території району проектування наведено в книзі 3 даного проекту. 

 Основні техніко-економічні показники та орієнтовна вартість будівництва 

наведено в розділі 2 «Техніко-економічна частина» проекту. 
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1.7. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) 
 

 Згідно з завданням на розроблення детального плану території по вул. 

Академіка Туполєва, 12 у Шевченківському районі м. Києва, додатка №4 до 

Договору на розроблення містобудівної документації №27/05-2014 від 30 травня 

2014 року та у відповідності до вимог ДБН Б.1.1-14:2012 „Склад та зміст 

детального плану території”, ДБН Б.1.1-5:2007 „Склад, зміст, порядок 

розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів 

цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації”, ДБН 

В.1.2-4-2006 „Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)” 

було розроблено даний розділ, який складається з двох частин: на  мирний час 

та на особливий період. 

«Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)» 

(ІТЗЦЗ (ЦО)) у складі Детального плану території по вул. Академіка Туполєва, 

12 у Шевченківькому районі м. Києва, виконано ПАТ «КиївПроект» ДП «Інститут 

Київгенплан» за договором субпідряду № Г-1408. 

 За матеріалами Генерального плану м. Києва на період до 2020р., 

затвердженого рішенням Київради №370/1804 від 28.03.02р. та Комплексної 

схеми транспорту м. Києва на період до 2020р., вул. Щербакова, Академіка 

Туполєва, що прокладено повз території 3-го мікрорайону в меридіональному 

напрямі, а також вул. Стеценка та просп. Перемоги, що з’єднують їх в 

широтному напрямі, відносяться до магістралей сталого руху. 

 За даними топозйомки території проектування (М 1:2000, розроблено 

Київгеоінформатика 05.2014, погоджено Департаментом містобудування та 

архітектури), а також за натурним обстеженням навпроти території 

проектування, на розі вул. Щербакова - Вільгельма Піка, за адресою: 

Щербакова, 52 – побудовано житловий 20-поверховий будинок. 

 Відповідно до вимог ДБН В.1.2-4-2006 п.п. 2.27, 2.28, в частині меж 

максимально можливого розповсюдження завалів в особливий період житлової 

та громадської забудови, під час розробки ДПТ було з’ясовано, що вже існуюча 

ця 20-поверхова новобудова та п’ятиповерхові житлові будинки з протилежного 

боку вул. Щербакова, повністю завалюють проїзну частину вулиці, не 

залишаючи жодного метру для проїзду на цій ділянці (довжина завалів - 

близько 207 м). 

 Виходячи з викладеного, матеріалами ДПТ пропонується вул. Щербакова 
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вивести з категорії магістралі сталого функціонування, залишивши діяти в цій 

категорії лише вул. Академіка Туполєва. 

Розділ ІТЗЦЗ (ЦО) виконано ПАТ «КиївПроект» ДП «Інститут Київгенплан» 

за договором субпідряду № Г-1408 та погоджено (лист Головного управління 

державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві №65/9/5052 від 

24.06.2015р. про розгляд та погодження розділу «Інженерно-технічні заходи 

цивільного захисту (цивільної оборони)» , що додається). 
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2.  ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА 
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2.1. Територія 
2.1.1. Існуючий  стан 

 
          Детальний план території по вул. Академіка Туполева,12  у Шевченківському 

адміністративному районі  згідно з планувальною структурою Генерального плану 
м.Києва охоплює   мікрорайон 3  житлового району "Нивки" (1.1954) 3-ої 

планувальної зони та прилеглі території. 

Межами мікрорайону 3 є вул.Академіка Туполева, вул.Салютна, 

вул. Щербакова  та вул. Естонська. 

Територія, на яку розробляється детальний план (територія мікрорайону 3  
житлового району "Нивки") у червоних лініях  складає 53,03 га. 

Баланс території мікрорайону 3 встановлений шляхом обміру опорного 

плану, який розроблявся на підставі кадастрового плану . 
  Баланс території мікрорай0ну 3 житлового  району "Нивки" наведений у 

таблиці 2.1.1.1.  

Як випливає з балансу території, більшу частину мікрорайону 57,4% займає 
територія сільськогосподарського призначення (територія СПАТ "Київська овочева 

фабрика")  і складає  30,4 га.   

До складу мікрорайонної території входять території житлової забудови, 

підприємств і установ обслуговування населення відповідного рівня, гаражі, 

розташовані в межах мікрорайону, озеленені території та проїзди.  

 На території мікрорайона 3 заклади освіти відсутні, а підприемства 

обслуговування місцевої мережі представлені декільками об’єктами, які  вбудовані 

в 1-поверхи житлових будинків.  

Мікрорайонна територія даного мікрорайону становить 8,9 га (16,8%) та за 

своєю функцією є житловою. Із загального обсягу  існуючої житлової забудови  4,2 

га  (7,9 %) займає багатоквартирна , 4,7 га ( 8,9%)  садибна забудова .   

Території загальноміського значення включаючи виставковий центр "Експо-

плаза", центр агропромислових технологій "Украфлора" то що складають  43,7 га   

( 82,4%). 
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Таблиця 2.1.1.1 
Баланс території  

мікрорайону 3 житлового району "Нивки"   
( існуючий стан) 

 

Класифікація території 

Використання території 

Площа, 
га 

%% до 
загальної 

території в 
межах 

мікрорайону 
1 2 3 

А. Сельбищна територія  
(територія мікрорайону в червоних лініях) 53,0 100,0 
1.Території мікрорайону 
 у т.ч. 8,9 16,8 

1.1 . Житлова територія, всього 
у т.ч. 8,9 16,8 

- багатоквартирна   забудова 4,2 7,9 
- садибна забудова 4,7 8,9 
1.2. Установи, заклади і підприємства обслуговування,  
всього 
у т.ч. 

-  

 - дошкільні та  загальноосвітні   навчальні заклади -  
 - фізкультурно-спортивні споруди -  
1.3. Озеленені території загального користування (сквери 
та бульвари) -  

2.Територія житлового району     
 у т.ч. 

0,4 0,8 

2.1. Підприємства  торгівлі, громадського харчування, 
побутового обслуговування -  

2.2.Об’єкти інженерного обладнання -  
2.3. Автомобільного транспорту 0,4 0,8 
3. Території загальноміського значення,  
у т. ч. 43,7 82,4 

3.1.Підприємства  торгівлі, громадського харчування  
та побутового обслуговування 1,5 2,8 

3.2. Культурно-інформаційні і мистецькі установи 9.3 17,5 
3.3. Представництв компаній, фірм, центрів, організацій 0,9 1,7 
3.4. Сільскогосподарського призначення 30,4 57,4 
3.5.Озеленені території спеціального призначення -  
3.6. Автомобільного транспорту  1,6 3,0 
Всього в межах ДПТ: 53,0 100,0 
Примітка: *)  - вбудовані 
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2.1.2. Проектне рішення 
Проектні рішення детального плану території спрямовані на підвищення 

інтенсивності та ефективності використання території за рахунок  розміщення 

нової житлової забудови, змін у функціональному використанні, реконструкції та 

впорядкуванні територій, які цього потребують, освоєння територій, що не 

використовуються. 

Виходячи з проектних рішень, в структурі сельбищної території відбудеться 

збільшення мікрорайонної території, а саме з 8,9 га до 42,5 га, або в процентному 

співвідношенні з 16,8% до 80,8%. Збільшення мікрорайонної території означає 

збільшення її складоутворюючих елементів, тобто приріст таких територій : 

- багатоквартирної житлової забудови з 4,2 га до 32,6 га; 

- садибна забудова збережеться практично на існуючому рівні.  

Крім того, передбачається  збільшення мікрорайонної території за рахунок 

будівництва установ, закладів та підприємств обслуговування населення, які 

були повністью відсутні, у т.ч.: 

-   дошкільні навчальні  заклади та початкова школа( 2,4 га); 

- фізкультурно-спортивні  (відкриті) споруди  (0,5 га); 

-    озеленені території загального користування (2,3га). 

Ці зміни  відбуватимуться  за рахунок розміщення нового житлово-

цивільного будівництва на території СПАТ " Київська овочева фабрика"   та 

виставкового центру "Експо-плаза".   

         Проектний та порівняльний баланси території мікрорайоону 3 житлового 

району "Нивки"    наведені в таблицах  2.1.2.1 та 2.1.2.2. 
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 Таблиця 2.1.2.1 
Баланс території  

мікрорайону 3 житлового району "Нивки"   
( проектне рішення) 

 

Класифікація території 

Використання території 

Площа, 
га 

%% до 
загальної 

території в 
межах 

мікрорайону 
1 2 3 

А. Сельбищна територія  
(територія мікрорайону в червоних лініях) 53,0 100,0 
1.Території мікрорайону 
 у т.ч. 42,5 80,8 

1.1. Житлова територія, всього 
у т.ч. 37,3 70,9 

- багатоквартирна   забудова 32,6 62,0 
- садибна забудова 4,7 8,9 
1.2. Установи, заклади і підприємства обслуговування,  
всього 
у т.ч. 

2,9 5,5 

 - дошкільні та  загальноосвітні   навчальні заклади 2,4 4,6 
 - фізкультурно-спортивні споруди 0,5 0,9 
1.3. Озеленені території загального користування (сквери 
та бульвари) 2,3 4,4 

2.Територія житлового району     
 у т.ч. 

3,4 6,5 

2.1. Підприємства  торгівлі, громадського харчування, 
побутового обслуговування 2,0 3,8 

2.2.Об’єкти інженерного обладнання 0,2 0,4 

2.3. Автомобільного транспорту 1,2 2,3 
3. Території загальноміського значення,  
у т. ч. 6,7 12,7 
3.1.Підприємства  торгівлі, громадського харчування  
та побутового обслуговування 0,5 0,9 

3.2. Культурно-інформаційні і мистецькі установи -  
3.3. Представництв компаній, фірм, центрів, організацій 4,2 8,0 
3.4. Сільськогосподарського призначення -  
3.5.Озеленені території спеціального призначення 1,7 3,2 
3.6. Автомобільного транспорту  0,3 0,6 
 
Всього в межах ДПТ: 53,0 100,0 
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Таблиця 2.1.2.2 
Порівняльний баланс території 

мікрорайону 3 житлового району "Нивки"   
 

Класифікація території 

Використання території 
Існуючий стан Проектні рішення 

площа, 
га 

%% до 
загальної 

території в 
межах 

мікрорайону 

площа, 
га 

%% до 
загальної 

території в 
межах 

мікрорайону 
1 2 3 4 5 

А. Сельбищна територія  
(територія мікрорайону в 
червоних лініях) 

53,0 100,0 53,0 100,0 

1.Території мікрорайону 
 у т.ч. 8,9 16,8 42,5 80,8 

1.1.  Житлова територія, всього 
у т.ч. 8,9 16,8 37,3 70,9 

- багатоквартирна   забудова 4,2 7,9 32,6 62,0 
- садибна забудова 4,7 8,9 4,7 8,9 
1.2. Установи, заклади і 
підприємства обслуговування,  
всього 
у т.ч. 

-  2,9 5,5 

 - дошкільні та  загальноосвітні   
навчальні заклади -  2,4 4,6 

 - фізкультурно-спортивні споруди -  0,5 0,9 

1.3. Озеленені території загального 
користування (сквери та бульвари) -  2,3 4,4 

2.Територія житлового району       
у т.ч. 

0,4 0,8 3,4 6,5 

2.1. Підприємства  торгівлі, 
громадського харчування, 
побутового обслуговування 

-  2,0 3,8 

2.2.Об’єкти інженерного обладнання -  0,2 0,4 

2.3. Автомобільного транспорту 0,4 0,8 1,2 2,3 

3. Території загальноміського 
значення,  
у т. ч. 

43,7 82,4 6,7 12,7 

3.1.Підприємства  торгівлі, 
громадського харчування  
та побутового обслуговування 

1,5 2,8 0,5 0,9 
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1 2 3 4 5 

3.2. Культурно-інформаційні і 
мистецькі установи 9.3 17,5 -  

3.3. Представництв компаній, 
фірм, центрів, організацій 0,9 1,7 4,2 8,0 

3.4. Сільськогосподарського 
призначення 30,4 57,4 -  

3.5.Озеленені території 
спеціального призначення -  1,7 3,2 

4. Автомобільного транспорту  1,6 3,0 0,3 0,6 
Всього в межах ДПТ: 53,0 100,0 53,0 100,0 
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2.2. Житловий фонд. Населення  
2.2.1. Існуючий стан 

          Розробка техніко-економічних показників у складі ДТП по вул.Академіка 

Туполева,12 виконана у межах планувальної одиниці території – мікрорайону 3 
житлового району "Нивки".  

Існуюча житлова забудова даної території складається в основному    з 

середньоповерхових і декількох багатоповерхових  будинків, які побудовані у 

другій половині 20-го століття та будинків садибного типу. 

Обсяг житлового фонду на території мікрорайону 3 за даними Головного 

управління статистики у м.Києві та Шевченківської районної державної 

адміністрації станом на 01.01.20014р. становить 37,9 тис.кв.м загальної площі 

квартир, у тому числі: 

- житловий фонд квартирного типу – 31,3 тис.кв.м (82,6%) 

- гуртожиток – 0,5 кв.м (1,3%) 

- житловий фонд садибного типу – 6,1кв.м (16,1%) 

В структурі житлового фонду за поверховістю в межах мікрорайону 3 

переважає середньоповерхова забудова – 24,4 тис.кв.м заг.площі (64,4% ). 

Середня поверховість існуючого житлового фонду, яка розрахована по 

формулі середньогармонічної, становить 3,5 (таблиця 2.2.1.1). 

П’ятиповерхові житлові будинки першого періоду індустріального 

домобудування (кінець 1950-х та перша половина 1960-х років) в межах 

мікрорайону 3 складають 24,4 тис.кв.м загальної площі квартир (64,4% від 

загального обсягу житлового фонду). 

За технічним станом в існуючому житловому фонді на території мікрорайону 

3   переважає фонд зі зносом  41 - 60% - 25,6 тис.кв.м заг.площі (67,5% від 

загальної кількості житла) житловий фонд зі зносом до  40% складає 9,8 тис.кв.м 

заг.площі, або 25,9% (таблиця 2.2.1.2). 

На основі даних Головного управління статистики у м.Києві та 

Шевченківської районної державної адміністрації, постійна чисельність населення 

мікрорайону 3 житлового району "Нивки"   станом на 01.01.2014р. становить 1,81 

тис.чол., у тому числі: 

- у житловому фонді квартирного типу – 1,66 тис.чол.; 

- у житловому фонді садибного типу – 0,09 тис.чол.; 

- у гуртожитках – 0,05 тис.чол. (таблиця 2.2.1.3). 
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Середня житлова забезпеченість в існуючому житловому фонді складає 

21,1 кв.м загальної площі на 1 людину, у тому числі: 

- у житловому фонді квартирного типу – 18,9 кв.м на 1 людину; 

- у житловому фонді садибного типу – 67,8 кв.м на 1 людину; 

- у гуртожитках – 9,2 кв.м на 1 людину. 

Щільність населення   мікрорайону 3 житлового району "Нивки" складає: 

- у багатоквартирному житловому фонді та гуртожитках  – 400 

люд./га; 

- у житловому фонді садибного типу – 19 люд./га, 

що відповідає нормативним показникам ДБН 360-92** (п.3.7 – від 180 до              

450 люд./га у багатоквартирному житловому фонді та дод.3.2. – 18-26 люд./га в 

межах житлової забудови садибного типу). При цьому даний мікрорайон є 

кварталом з неповним обсягом послуг (відсутні ДНЗ, ЗНЗ та більшість  об’єктів 

мікрорайонного рівня). 

Щільність житлового фонду мікрорайону в межах ДПТ по вул. Академіка 

Туполєва, 12 у  Шевченківському районі складає: 

- у багатоквартирному житловому фонді та гуртожитках – 7480 кв.м 

заг.пл./га; 

- у житловому фонді садибного типу – 1320 кв.м заг.пл./га. 
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Таблиця 2.2.1.1 
СТРУКТУРА ІСНУЮЧОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ЗА ПОВЕРХОВІСТЮ 

В МЕЖАХ МІКРОРАЙОНУ 3 ЖИТЛОВОГО РАЙОНУ "НИВКИ" 
 

Структурно-
планувальні 

одиниці 
території, 

код 

Житловий 
фонд, всього 
тис.м2заг.пл. 

%% 

У  тому числі за поверховістю 

Середня 
поверхо-

вість 

садибного 
типу 

Багатоквартирний 
та гуртожитки 

з   н ь о г о 
малоповер-

ховий 
середньо-

поверховий багатоповерховий 

 1-3 1-20 і вище 1-3 4-8 9-10 11-16 17-19 20 і 
вище 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ж/р "Нивки" 
3.1.1954.03 

 
 

37,9 6,1 31,8 1,8 24,4 5,6  - - 3,5 

100,0 16,1 83,9 4,7 64,4 14,8  - -  
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Таблиця 2.2.1.2 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

технічного стану існуючого житлового фонду 
в межах мікрорайону 3 житлового району "Нивки" 

 

Структурно-планувальні 
одиниці території, 

код 

Житловий фонд (тис.кв.м заг.пл.квартир/%%) 

Всього 
капітальний придатний непридатний 

0-40% 41-60% 60-75% з нього 
аварійний 

1 2 3 4 5 6 

ж/р "Нивки" 
3.1.1954.03 

37,9 9,8 25,6 2,5 - 
100,0 25,9 67,5 6,6 - 

 

 

 

Таблиця 2.2.1.3 
ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ 

в існуючому житловому фонді в межах  
мікрорайону 3 житлового району "Нивки" 

 

Структурно-планувальні 
одиниці території, 

код 

Всього у тому числі Житлова 
забезпече-

ність 
кв.м 
люд. 

тис.чол. 
%% 

у будинках 
садибного 

типу 

у багато-
квартирних 

будинках 
у гурто-
житках 

1 2 3 4 5 6 

ж/р "Нивки" 
3.1.1954.03 

1,81 0,09 1,66 0,05 21,1 
100,0 5,0 92,2 2,8 - 
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2.2.2. Проектне рішення 
 

Відповідно до архітектурно-планувальної та функціональної організації 

території по вул. Академіка Туполєва, 12 у Шевченківському районі міста Києва на 

розрахунковий термін передбачається розміщення нового житлового будівництва 

в обсязі 314,4 тис.кв.м загальної площі, у тому числі на І чергу (1 та 2 етапи) – 

314,4 тис.кв.м, з нього: 

 1 етап – 119,3 тис.кв.м заг.площі квартир; 

 2 етап – 195,1 тис.кв.м заг.площі квартир. 

          У таблиці 2.2.2.1 наведений перелік багатоквартирних житлових будинків, 

що передбачені для будівництва в межах ДПТ по вул.Академіка Туполєва, 12 у 

Шевченківському районі із зазначенням типу проекту, поверховості, загальної 

площі і кількості квартир та замовника на будівництво.  

Житлові будинки згруповані по чергах та етапах будівництва. 

По будинках, наведених у таблиці, прийняті показники, розраховані 

виходячи із структури житлового будівництва, наданої замовником  

Структура житлового будівництва за поверховістю в межах ДПТ наведена в 

таблиці 2.2.2.2.  

Із загального обсягу більшість складає будівництво багатоповерхових 

житлових будинків (9 поверхів і вище) – 59,2%, у тому числі на   І етап – 43,2%; 

частка середньоповерхового житлового фонду дорівнює 40,8%, у тому числі на І 

етап – 56,8%.                                                           
Середня поверховість житлового будівництва складає 7,6 поверхів, у тому 

числі на І етап – 6,6 поверхів. 

На розрахунковий термін намічено побудувати 5640 квартир, з них на першу 

чергу –5640 квартир, у тому числі по етапах будівництва:   
              -   1 етап будівництва  -  2367 квартир; 

              -  2 етап будівництва  -  3264 квартири. 
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                                                                                                                            Таблиця 2.2.2.1   
Перелік 

багатоквартирних житлових будинків, 
що передбачені для будівництва 

в межах ДПТ по вул. Академіка Туполєва,12 у Шевченківському районі м. Києва 

 

           

№ 
п.п 

№ 
буд. 

 за ГП 

Серія, 
тип 

будинку 
Поверховість 

(пов.) 
Загальна 

площа 
квартир (м2) 

Кількість 
квартир  

(шт) 
Замовник 

1 2 3 4 5 6 7 

 
І  ЧЕРГА 

 
1  етап 

1 1 інд. цегл. 9 3550 102 СПАТ "Київська овочева фабрика" 
2 2 інд. цегл. 9 2110 32 СПАТ "Київська овочева фабрика" 
3 3 інд. цегл. 9 5450 158 СПАТ "Київська овочева фабрика" 
4 4 інд. цегл. 9 2110 32 СПАТ "Київська овочева фабрика" 
5 5 інд. цегл. 6 3550 104 СПАТ "Київська овочева фабрика" 
6 6 інд. цегл. 6 5260 126 СПАТ "Київська овочева фабрика" 
7 7 інд. цегл. 9 2030 32 СПАТ "Київська овочева фабрика" 
8 8 інд. цегл. 6 5830 143 СПАТ "Київська овочева фабрика" 
9 9 інд. цегл. 6 1730 22 СПАТ "Київська овочева фабрика" 
10 10 інд. цегл. 6 3710 104 СПАТ "Київська овочева фабрика" 
11 11 інд. цегл. 6 6580 163 СПАТ "Київська овочева фабрика" 
12 12 інд. цегл. 6 2390 67 СПАТ "Київська овочева фабрика" 
13 13 інд. цегл. 6 1350 22 СПАТ "Київська овочева фабрика" 
14 14 інд. цегл. 9 2130 32 СПАТ "Київська овочева фабрика" 
15 15 інд. цегл. 9 4140 77 СПАТ "Київська овочева фабрика" 
16 16 інд. цегл. 9 8270 153 СПАТ "Київська овочева фабрика" 
17 17 інд. цегл. 9 2130 32 СПАТ "Київська овочева фабрика" 
 18 18 інд. цегл. 9 2130 32 СПАТ "Київська овочева фабрика" 
19 19 інд. цегл. 6 5610 103 СПАТ "Київська овочева фабрика" 
20 20 інд. цегл. 6 2750 51 СПАТ "Київська овочева фабрика" 
21 21 інд. цегл. 9 7210 202 СПАТ "Київська овочева фабрика" 
22 22 інд. цегл. 9 2130 32 СПАТ "Київська овочева фабрика" 
23 23 інд. цегл. 9 5680 139 СПАТ "Київська овочева фабрика" 
24 24 інд. цегл. 6 7130 134 СПАТ "Київська овочева фабрика" 
25 25 інд. цегл. 6-9 4910 82 СПАТ "Київська овочева фабрика" 
26 26 інд. цегл. 5 1350 14 СПАТ "Київська овочева фабрика" 
27 27 інд. цегл. 5 1350 14 СПАТ "Київська овочева фабрика" 
28 28 інд. цегл. 4 1080 11 СПАТ "Київська овочева фабрика" 
29 29 інд. цегл. 4 1080 11 СПАТ "Київська овочева фабрика" 
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1 2 3 4 5 6 7 

30 30 інд. цегл. 4 1080 11 СПАТ "Київська овочева фабрика" 
31 31 інд. цегл. 4 1080 11 СПАТ "Київська овочева фабрика" 
32 32 інд. цегл. 5 1350 14 СПАТ "Київська овочева фабрика" 
33 33 інд. цегл. 5 1350 14 СПАТ "Київська овочева фабрика" 
34 34 інд. цегл. 4 1080 11 СПАТ "Київська овочева фабрика" 
35 35 інд. цегл. 4 1080 11 СПАТ "Київська овочева фабрика" 
36 36 інд. цегл. 5 1350 14 СПАТ "Київська овочева фабрика" 
37 37 інд. цегл. 5 1350 14 СПАТ "Київська овочева фабрика" 
38 38 інд. цегл. 4 1080 11 СПАТ "Київська овочева фабрика" 
39 39 інд. цегл. 4 1080 11 СПАТ "Київська овочева фабрика" 
40 40 інд. цегл. 5 1350 14 СПАТ "Київська овочева фабрика" 
41 41 інд. цегл. 5 1350 14 СПАТ "Київська овочева фабрика" 

Разом 1 етап: 119 310 2 367  

2  етап 

42 42 інд. цегл. 9 7860 97 СПАТ "Київська овочева фабрика" 
43 43 інд. цегл. 9 10450 167 СПАТ "Київська овочева фабрика" 
44 44 інд. цегл. 9 9440 213 СПАТ "Київська овочева фабрика" 
45 45 інд. цегл. 9 5620 139 СПАТ "Київська овочева фабрика" 
46 46 інд. цегл. 9-16 18650 238 СПАТ "Київська овочева фабрика" 
47 47 інд. цегл. 9-16 13350 164 СПАТ "Київська овочева фабрика" 
48 48 інд. цегл. 9-16 11300 150 СПАТ "Київська овочева фабрика" 
49 49 інд. цегл. 9-16 13350 164 СПАТ "Київська овочева фабрика" 
50 50 інд. цегл. 9-16 6620 130 СПАТ "Київська овочева фабрика" 
51 51 інд. цегл. 9 16640 280 СПАТ "Київська овочева фабрика" 
52 52 інд. цегл. 9 2130 31 СПАТ "Київська овочева фабрика" 
53 53 інд. цегл. 9 12960 189 СПАТ "Київська овочева фабрика" 
54 54 інд. цегл. 9 6150 252 СПАТ "Київська овочева фабрика" 
55 55 інд. цегл. 6 5720 113 СПАТ "Київська овочева фабрика" 
56 56 інд. цегл. 6 9850 154 СПАТ "Київська овочева фабрика" 
57 57 інд. цегл. 6 4190 82 СПАТ "Київська овочева фабрика" 
58 58 інд. цегл. 6 3880 92 СПАТ "Київська овочева фабрика" 
59 59 інд. цегл. 6 5570 103 СПАТ "Київська овочева фабрика" 
60 60 інд. цегл. 6 3980 83 СПАТ "Київська овочева фабрика" 
61 61 інд. цегл. 6 1390 21 СПАТ "Київська овочева фабрика" 
62 62 інд. цегл. 6 8800 134 СПАТ "Київська овочева фабрика" 
63 63 інд. цегл. 6 2750 51 СПАТ "Київська овочева фабрика" 

64 64 інд. цегл. 6 1560 21 СПАТ "Київська овочева фабрика" 
65 65 інд. цегл. 6 8780 134 СПАТ "Київська овочева фабрика" 
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1 2 3 4 5 6 7 

66 66 інд. цегл. 6 2750 51 СПАТ "Київська овочева фабрика" 
67 67 інд. цегл. 6 1390 21 СПАТ "Київська овочева фабрика" 

Разом 2 етап: 195 130 3 264  

РАЗОМ    І ЧЕРГА: 314 440 5 640  
 

РОЗРАХУНКОВИЙ ТЕРМІН 

РАЗОМ   РОЗРАХУНКОВИЙ ТЕРМІН: 314 440 5 640  
 

ВСЬОГО В МЕЖАХ ДПТ: 314 440  
(100%) 

5 640 
 (100%)  

 

 

     
 

Таблиця 2.2.2.2   
Структура за поверховістю житлового фонду, що передбачений 

до розміщення в межах ДПТ по вул.Академіка Туполєва,12 
у Шевченківському районі 

       
Житловий фонд, у тому числі Середня 

всього середньоповерховий багатоповерховий поверхо- 
тис.кв.м заг.пл.    вість 

%% 4 5 6 9 16   
1 2 3 4 5 6 7 
              

Розрахунковий термін 
         

314,4 8,6 10,8 109,0 154,4 31,6 7,6 
100,0 2,7 3,4 34,7 49,1 10,1   

         
         

у тому числі І черга 
         

314,4 8,6 10,8 109,0 154,4 31,6 7,6 
100,0 2,7 3,4 34,7 49,1 10,1   

         
1 етап 

         
119,3 8,6 10,8 48,4 51,5 0,0 6,6 
100,0 7,2 9,1 40,5 43,2 0,0   

         
2 етап 

         
195,1 0,0 0,0 60,6 102,9 31,6 8,3 
100,0 0,0 0,0 31,1 52,7 16,2   
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Структура житлового будівництва за квартирним складом прийнята згідно з 

інвестиційними намірами замовника, а саме: 

1-кімнатні квартири – 45%; 

2-кімнатні квартири – 40%; 

3-кімнатні квартири – 10%; 

4-кімнатні квартири –  5%. 

Середній розмір однієї квартири в нових багатоквартирних будинках 

становитиме 55,6 кв.м заг.площі. 

Кількість населення в новому житловому фонді визначена на основі 

структури і кількості квартир та чисельного складу родин. 

Згідно з проектом в новому житловому фонді намічено розселити              

11,2 тис. чоловік, з них на І чергу  – 11,2 тис. чоловік, у тому числі по етапах 

будівництва: 

           І етап – 4263 чоловіка; 

ІІ етап –6969 чоловік. 

    Середній показник заселення становитиме 28.0 кв.м заг.площі/люд. 

Згідно з архітектурно-планувальним рішенням на розрахунковий термін 

передбачається вибуття  та модернізація  26,2 тис.кв.м загальної площі квартир 

існуючого фонду (розрахунковий період). Перелік житлових будинків, що 

передбачені до вибуття та модернізації наведений у таблиці 2.2.2.3. 

Із загального обсягу фонд, що підлягає модернізації становить 24,4 тис.кв.м 

заг.площі (93,0%  житлового фонду, що трансформується), це існуючі 5-поверхові 

житлові будинки першого періоду індустріального домобудування, що розташовані 

вздовж вул. Щербакова. Модернізація зазначеного житлового фонду передбачає 

повну санацію існуючих будинків, але без перепланування. 

 Крім того, передбачається зменшення кількості існуючого житлового фонду  

у зв'язку з вибуттям 1,8 тис.кв.м заг.площі. Це існуючі 2-3-поверхові житлові 

будинки, що розташовані на території овочевої фабрики по вул.Туполєва,12. 
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Таблиця 2.2.2.3 

Перелік 
 житлових будинків, що передбачені до модернізації та перепрофілюванням 

в межах ДПТ по вул. Академіка Туполєва, 12 у Шевченківському районі 
             
      Повер- Загальна Кількість Кількість 

№№ Балансо- Адреса ховість площа квартир,  мешканців, 

з/п утримувач     квартир, шт. чол. 

        кв.м     

1 2 3 4 5 6 7 
              
  Перша черга   
          
  Разом на першу чергу:   0 0 0 
  Розрахунковий термін   
     

1* СПАТ "Київська Акад.Туполєва, 12/1а 3 774 24 61 

  
овочева 

фабрика"           
2* СПАТ "Київська Акад.Туполєва, 12/2 2 589 18 44 

  
овочева 

фабрика"           

3* СПАТ "Київська 
Акад.Туполєва, 

12/2а** 2 485 22 53 

  
овочева 

фабрика"           
4 ЖЕК-1019 Щербакова, 31/40 5 3185 80 161 
              
5 ЖЕК-1019 Щербакова, 33 5 2541 56 149 
              
6 ЖЕК-1019 Щербакова, 35 5 2584 64 146 
              
7 ЖЕК-1019 Щербакова, 37 5 4952 122 236 
              
8 ЖЕК-1019 Щербакова, 39 5 2985 70 163 
              
9 ЖЕК-1019 Щербакова, 41 5 2967 70 148 
              

10 ЖЕК-1019 Щербакова, 43 5 2952 70 158 
              

11 ЖЕК-1019 Щербакова, 45 5 2235 70 115 
              
  Разом на розрахунковий термін:   26249 666 1434 
         
  Всього в межах ДПТ:   26249 666 1434 
              
       
 Примітки: */перепрофілювання     

                           **/гуртожиток     
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Загальний обсяг житлового фонду в межах мікрорайону 3 житлового району 

Нивки на розрахунковий термін становитиме 350,5 тис.кв.м загальної площі 

квартир, у тому числі на І чергу –  352,3 тис.кв.м; з нього: 

- існуючий житловий фонд, що зберігається –36,1 тис.кв.м, на І чергу –37,9 

тис.кв.м; 

- житловий фонд, що запроектований – 314,4 тис.кв.м, у т.ч. на І чергу – 314,4 

тис.кв.м. 

           Обсяги існуючого житлового фонду садибного типу, що розташований 

вздовж вул.Естонської, згідно з рішеннями детального плану залишаються 

незмінними – 6,1 тис.кв.м заг.площі. 

Структура житлового фонду за поверховістю в межах мікрорайону 3 

житлового району Нивки наведена у таблиці 2.2.2.4. У порівнянні із сучасним 

станом (таблиця 2.1.1.1) частка житлового фонду садибного типу зменшується з 

16,1% до 1,7% на І чергу і на розрахунковий термін. Відповідно зростає показник 

середньої поверховості: з 3,5 поверхів до 6,5 поверхів на І чергу і до 6,6 поверхів 

на розрахунковий термін. 

Розрахункова чисельність населення в межах ДПТ по вул.. Туполєва, 12 з 

урахуванням мешканців в існуючому житловому фонді, що зберігається, 

становитиме: 

а) на І чергу – 13,0 тис.чол.; 

     у тому числі: 

- у багатоквартирному житловому фонді та гуртожитках – 12,9 тис.чол.; 

- у житловому фонді садибного типу – 0,1 тис.чол.; 

б) на розрахунковий термін – 12,5 тис.чол.; 

     у тому числі: 

- у багатоквартирному житловому фонді  – 12,4 тис.чол.; 

- у житловому фонді садибного типу – 0,1 тис.чол.; 

Середня житлова забезпеченість в межах мікрорайону 3 житлового району 

Нивки складає: 

а) на І чергу – 27,1 кв.м заг.пл. на 1 люд.; 

     у тому числі: 

- у багатоквартирному житловому фонді та гуртожитках – 26,8 кв.м заг.пл.         

на 1 люд.; 

- у житловому фонді садибного типу – 67,8 кв.м заг.пл. на 1 люд.
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         Таблиця 2.2.2.4 
Структура  житлового  фонду за поверховістю 

 в межах ДПТ по вул.Академіка Туполєва, 12 у  Шевченківському районі 
           

Структурно- 
Житловий 

фонд, у тому числі за поверховістю   
планувальні всього   багато- з нього Середня 

одиніци тис.кв.м заг.пл. садибного квартирний мало- середньо- багатоповерховий поверхо- 

території, код %% типу 
та 

гуртожитки 
поверхови

й 
поверхови

й         вість 

код   1-3 1-20 і вище 1-3 4-8 9-10 
11-
16 

17-
19 

20 і 
вище   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
                      
  Розрахунковий термін    
             

Житловий район 350,5 6,1 344,4 0,0 152,8 
160,

0 31,6 0,0 0,0 6,6 
Нивки 
(3.1.1954.03) 100,0 1,7 98,3 0,0 43,6 45,7 9,0 0,0 0,0   
                  
  у тому числі І черга    
             

Житловий район 352,3 6,1 346,2 1,8 152,8 
160,

0 31,6 0,0 0,0 6,5 
Нивки 
(3.1.1954.03) 100,0 1,7 98,3 0,5 43,3 45,4 9,1 0,0 0,0   
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б) на розрахунковий термін – 28,0 кв.м заг.пл. на 1 люд.; 

  у тому числі: 

- у багатоквартирному житловому фонді  – 27,6 кв.м заг.пл. на 1 люд.; 

- у житловому фонді садибного типу – 67,8 кв.м заг.пл. на 1 люд.; 

Житловий фонд та чисельність населення (проектне рішення) в межах  

мікрорайону 3 житлового району Нивки наведені в таблиці 2.2.2.6. 

Динаміка показників щільності населення і житлового фонду мікрорайонів у  

багатоквартирній та садибній забудові в межах мікрорайону 3 житлового району 

Нивки за розрахунковий період показана у таблиці 2.2.2.5. 

Таблиця 2.2.2.5 

Динаміка показників щільності населення і житлового фонду 
мікрорайонів у  багатоквартирній та садибній забудові  

в межах мікрорайону 3 житлового району Нивки  
(за розрахунковий період) 

Показники Одиниця 
виміру 

Сучасний 
стан І черга      

Розрахун-
ковий 

термін 
1 2 3 4 5 

Щільність населення     

- в багатоквартирній забудові люд./га 405 333 328 

      % до існуючого стану %% 100,0 82,2 81,0 

- в садибній забудові люд./га 21 21 21 

      % до існуючого стану %% 100,0 100,0 100,0 

Щільність житлового фонду     

- в багатоквартирній забудові кв.м 
заг.пл. 

6766 10334 10564 

            % до існуючого стану %% 100,0 152,7 156,1 

- в садибній забудові кв.м 
заг.пл. 

1298 1298 1298 

            % до існуючого стану %% 100,0 100,0 100,0 
 

 



57 
 

  
 

 

        Таблиця 2.2.2.6 
Житловий фонд та чисельність населення 

в межах ДПТ по вул. Академіка Туполєва,12 у Шевченківському  районі 
          
  Житловий фонд,  Населення,  Житлова забезпеченість, 

Структурно- тис.кв.м заг.пл./%% тис.чол./%% кв.м заг.пл./люд. 
планувальні  у тому числі   у тому числі   у тому числі 

одиниці Всього багато-   Всього багато-   Всього багато-   
території,  квартирна садибна   квартирна садибна   квартирна садибна 

код   забудова забудова   забудова забудова   забудова забудова 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
                    

Розрахунковий термін 
                    
Житловий район 350,5 344,4 6,1 12,5 12,4 0,10 28,0 27,8 67,8 
Нивки (3.1.1954.03) 100,0 98,2 1,8 100,0 99,2 0,8       
                    

у тому числі І черга 
                    
Житловий район 352,3 346,2 6,1 13,0 12,9 0,1 27,1 26,8 67,8 
Нивки (3.1.1954.03) 100,0 98,2 1,8 100,0 99,2 0,8       
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2.3. Установи та підприємства обслуговування населення 
 

2.3.1. Існуючий стан 
 

 Існуюча система обслуговування населення мікрорайону 3 житлового 

району "Нивки" представлена об'єктами мікрорайонного значення (магазин 

канцтоварів, ремонт взуття, п/п хімчистки, перукарня),    об’єктами рівня житлового 

району  (магазини непродовольчої торгівлі, підприємства громадського 

харчування, об'єкти побутового обслуговування, об’єкти фінансування та 

кредитування та інші)  і об’єктами міської мережі (виставковий центр "Експо-

плаза", міні готель, спеціалізовані магазини непродовольчої торгівлі ). 

Перелік існуючих підприємств і установ обслуговування населення, які 

розташовані в мікрорайоні 3 житлового району "Нивки" , складений на основі 

натурного обстеження та даних Шевченківської РДА і наведений в таблиці 2.3.1.1. 

 

Таблиця 2.3.1.1 

 

ПЕРЕЛІК 
існуючих підприємств і установ обслуговування населення  

мікрорайону 3 житлового району  "Нивки" 
 

 

Найменування Адреса Одиниця 
виміру 

Потуж-
ність 

Рівень в 
системі 
обслуго-
вування

*) 

1 2 3 4 5 
Дошкільні навчальні заклади 

відсутні 
Загальноосвітні навчальні заклади 

відсутні 
Підприємства продовольчої торгівлі 

відсутні 
Підприємства непродовольчої торгівлі 

Сервісний центр 
"Росавто" (продаж та 
обслуговування  
автомобілів)  Салютна, 2 об’єкт 1 ММ 
Магазин "Украфлора" Салютна, 2в об’єкт 1 ММ 
Магазин "Колібрі"  Щербакова, 45а м2 торг.пл. 50 ЖР 
Магазин "Все для шиття"  Щербакова, 45а -"- 40 ЖР 

1 2 3 4 5 
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Магазин 
"Автозапчастини" Щербакова, 45а -"- 80 ММ 

Магазин "Maestro" Щербакова, 45а -"- 80 ЖР 
Магазин "Канцтовари"  Щербакова, 45а -"- 20 М 
Магазин "Меблі на 
замовлення"  Щербакова, 45а -"- 40 ЖР 
Салон  меблів Щербакова, 33 -"- 80 ЖР 
 Разом: м2 

торг.пл. 400  

Підприємства громадського харчування 

Кафе-бар "Силін" Щербакова, 31а місць 30 ЖР 

 Разом: місць 75  

Підприємства побутового обслуговування 

Ателье пошиття та 
ремонту одягу  

Щербакова, 31/40 роб.місць 3 ЖР 

Ремонт взуття Щербакова, 31/40 -"- 1 М 

П/п хімчистки Щербакова, 31/40 -"- 1 М 

Багетна майстерня Щербакова, 45а -"- 3 ЖР 

Перукарня Щербакова, 45 -"- 3 М 

Фотоцентр Щербакова, 45а -"- 4 ЖР 

Ателье пошиття та 
ремонту одягу  

Щербакова, 39  3 ЖР 

Ремонт взуття Щербакова, 39 -"- 1 М 

 Разом: роб.місць 19  

  об’єкт 8  
Культурно-інформаційні і мистецькі установи 

Виставковий центр 
"Експо-плаза" Салютна, 2 об’єкт 1        ММ         

 Разом: об’єкт 1  

Бібліотеки 

Бібліотека ім.О.Теліги Щербакова, 33 тис. один. 
збер.  23 ЖР 

Підприємства зв'язку 
Mist експрес  

Щербакова, 45 об’єкт 1 ЖР 
 Разом: об’єкт 1  

Заклади фінансування та кредитування 

Банк " Надра" Щербакова, 45 об’єкт 
 

1 
 

ЖР 
 

1 2 3 4 5 
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Банк " Credi agricole" Щербакова, 45 об’єкт 
 

1 
 

ЖР 
 

Укрсіббанк Щербакова, 37 об’єкт 
. 

1 
 

ЖР 
 

БТА банк Щербакова, 35 об’єкт 
 

1 
 

ЖР 
 

 Разом об’єкт 
 

4 
 

 

Установи житлово-комунального господарства 
Міні готель " Абрікос" Щербакова, 45а об’єкт 1 ММ 
 Разом : об'єкт 2 

 
Інші об'єкти 

Автошкола  Щербакова, 45а 
об’єкт 1 ЖР 

Залізничні каси Щербакова, 45а 
-"-. 1 ЖР 

Ломбард Щербакова, 45 -"-. 1 ЖР 
Ломбард Щербакова, 45 -"-. 1 ЖР 
Нотаріус Щербакова, 39 

-"-. 1 ЖР 
 Разом : об'єкт 5 

 
Примітка:  *) Умовні позначення: 
                       М – мікрорайонний рівень; 
                       ЖР – рівень житлового району; 
                       ММ – міська мережа.                  

 

Як зазначено вище, в мікрорайоні 3 житлового району "Нивки" заклади 

освіти відсутні, діти молодшего дошкільного та шкільного віку відвідують ДНЗ і ЗНЗ 

прилеглих мікрорайонів.                                                                                                                                                       

 Інші установи та   підприємства обслуговування мікрорайонного значення 

представленні лише декількома об'єктами, тобто  практично відсутні. 

Об'єкти обслуговування населення рівня житлового району та міського 

значення утворюють найбільш разгалуженну мережу в межах мікрорайону 3. 

Враховуючі, що заклади освіти є об'єктами, які потребують значних теріторій 

для розміщення, аналіз наявності та рівень забеспеченності цими закладами 

виконаний  в межах житлового району  "Нивки". 

          Перелік існуючих закладів освіти в межах  житлового району "Нивки"   

наведений в таблиці 2.3.1. 

 

 



61 
 

                                                                                                

                                                                                                 Таблиця 2.3.1.2 

 
ПЕРЕЛІК 

існуючих закладів освіти в межах  житлового району "Нивки"  
 

Найменування Адреса Одиниця  
виміру 

Потуж- 
ність*) 

1 2 3 4 
 

Дошкільні навчальні заклади 
 

Мікрорайон 1 

№329(в) Туполєва, 4б місць 
дітей 

108(115) 
139 

№74 Невська, 4а -"- 113(115) 
141 

 Разом: місць 
дітей 

221 (230) 
280 

Мікрорайон 2 
№647 Бабушкіна, 25а -"- 90(115) 

138 
№227(в) –(Британська 

міжнародна школа) Толбухіна, 45 -"- -(250) 
оренда 

 Разом: місць 
дітей 

90(365)  
138 

Мікрорайон 4 

№42 (в) Щербакова, 36а місць 
дітей 

-(110) 
оренда 

№310 Щербакова, 48а -"- -(110) 
кап. ремонт 

№346 Щербакова, 46а -"- 93(115) 
152 

№320 Саратовська, 41 -"- 47(110) 
64 

Дитячий садок 
"Європейська освіта" Салютна, 42/46  35(110) 

27 

ШДС "Ягідка" В.Піка, 11а -"- 155(155) 
169 

 Разом: місць 
дітей 

330(710)  
412 

Мікрорайон 5 

№387  Щербакова, 60а  місць 
дітей 

200(220) 
277 

№434 Салютна, 23а -"- 115(220) 
81 

 Разом: місць 
дітей 

315(440)  
358 

Мікрорайон 6 
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№644  Туполєва, 28а місць 
дітей 

33(115) 
45 

1 2 3 4 

№419 Туполєва, 16 місць 
дітей 

205(220) 
231 

№465 Щербакова, 49г -"- 72(115) 
127 

№388(ранні прояви 
тубінфекції) Щербакова, 51б -"- 155(150) 

117 

№467 Щербакова, 57г -"- 116(115) 
142 

№154(  вади зору) Блюхера, 11 -"- 170(220) 
119 

№366( гімназія 
"Престиж") Щербакова, 61г -"- -(120) 

оренда 

ШДС "Райдуга" Блюхера, 3а -"- 60(180) 
51 

 Разом: місць 
дітей 

811(1055) 
832 

Мікрорайон 7 
№229( гімназія 

"Прем’єр") Туполєва,3 місць 
дітей 

25(220) 
22 

№276 Туполєва,11г -"- 176(220) 
245 

 Разом: місць 
дітей 

201(420) 
223 

 Всього: місць 
дітей 

1968(3963) 
2265 

    
 

Загальноосвітні навчальні заклади 

 
Мікрорайон 1 

№73 просп. Перемоги, 86 місць 
учнів 

660 
327 

Мікрорайон 2 

№163 Баумана,30 місць 
учнів 

660 
525 

Мікрорайон 4 
№172 В.Піка,30/32 місць 

учнів 
900 
727 

Мікрорайон 5 

№175 Щербакова,58а місць 
учнів 

660 
463 

Мікрорайон 6 
№27 Туполєва, 20є місць 

учнів 
900 
434 

№95 Щербакова,61 місць 
учнів 

900 
815 
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Гімназія "Престиж" Щербакова,61г -"- оренда 
26 

 Разом: місць 
учнів 

1800 
1249 

1 2 3 4 

Мікрорайон 7 
№203 Туполєва, 17 місць 

учнів 
720 
245 

Гімназія "Прем’єр" Туполєва, 3 місць 
учнів 

175 
174 

 Разом: місць 
учнів 

895 
359 

 Всього: місць 
учнів 

5575 
3710 

Примітка:  *) : у дужках – повна (проектна) потужність ( з урахуванням площ, наданих в аренду). 
 

 

 Перелік існуючих об'єктів обслуговування населення рівня житлового району 

в межах  житлового району "Нивки"   наведений в таблиці 2.3.1.3. 

 

Таблиця 2.3.1.3 
ПЕРЕЛІК 

 
існуючих об'єктів обслуговування населення рівня житлового району в 

межах  житлового району "Нивки"  
 
 

Найменування Адреса 
Одиниця  
виміру 

Потуж- 
ність 

1 2 3 4 
Позашкільні  установи 

Дитяча музична школа Академіка Туполєва, 20є учнів 305 
Державна дитяча 
хореографічна студія 
українського танцю 
"Барвінок" 

просп. Перемоги, 84а -"- 267 

 Разом: -"- 572 
Підприємства непродовольчої торгівлі 

Магазин "Колібрі"  Щербакова, 45а м2 торг.пл. 50 
Магазин "Все для 
шиття"  Щербакова, 45а -"- 40 
Магазин "Maestro" Щербакова, 45а -"- 80 
Магазин "Меблі на 
замовлення"  Щербакова, 45а -"- 40 
Салон  меблів Щербакова, 33 -"- 80 
Магазин "Меблі для 
дому"  Щербакова, 1/8 -"- 89 
Магазин "Одяг з 
Европи"  Щербакова, 56 -"- 172 
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Магазин "Взуття, одяг"  Щербакова, 45а -"- 60 
Магазин "Тканини"  Щербакова, 72 -"- 28 
Магазин "Prostor"  Щербакова, 70 -"- 40 

1 2 3 4 

Магазин "Сантехніка"  Туполева, 24 -"- 50 
Магазин "Одяг зЕвропи"  Туполева, 24 -"- 30 
Супермаркет  дверей  Туполева, 24 -"- 30 
Магазин "Зоомагазин"  Туполева, 24 -"- 20 
Магазин "Оптіка"  Туполева, 53 -"- 40 
Магазин "Дитячий"  Туполева, 53 -"- 90 
Магазин "Дісконт"  Туполева, 51 -"- 150 
Магазин "Сантехніка"  Туполева, 47 -"- 80 
Магазин "Взуття"  Туполева, 47 -"- 40 
Магазин "Ева"  Туполева, 47 -"- 60 
М-н "Автозапчастини"  Туполева, 3 -"- 45 
Магазин "Хозтовари"  Туполева, 13 -"- 50 
Магазин "Сантехника"  Туполева, 13 -"- 60 
Магазин "Квіти"  Туполева, 13 -"- 10 
Магазин "Ковдри"  Туполева, 13 -"- 40 
Магазин "Побутова 
техніка"  Туполева, 13 -"- 70 
Магазин "Оптика" Естонська, 7  24 
 Разом: м2 торг.пл. 1568 

Підприємства громадського харчування 
Кафе-бар "Силін" Щербакова, 31а місць 30 
Кафе "Бочонок" Щербакова, 32 місць 150 
Кафе "Дворік" Щербакова, 40 місць 30 
Кафе  Щербакова, 66 місць 20 
Кафе "Сити" Щербакова, 64 місць 40 
Дитячий бар Полупанова, 6 місць 20 
Кафе "Beer Hоuse" Щербакова, 57 місць 30 
Кафе "Смачно" Туполева, 11 місць 30 
 Разом: місць 350 

Підприємства побутового обслуговування 
Ателье пошиття та 
ремонту одягу  

Щербакова, 31/40 роб.місць 3 

Багетна майстерня Щербакова, 45а -"- 3 
Фотоцентр Щербакова, 45а -"- 4 
Ателье пошиття та 
ремонту одягу  

Щербакова, 39 роб.місць 3 

Ателье пошиття та 
ремонту одягу  

Щербакова, 72 роб.місць 3 

Ателье ремонту одягу  Полупанова,6 роб.місць 3 
Ателье пошиття  одягу  Туполева, 16 роб.місць 10 
Сауна Туполева, 20 роб.місць 3 
Фітнес центр "Cvvery" Туполева, 20 роб.місць 3 
Фотопослугі Туполева, 13 роб.місць 4 
 Разом: -"- 39 

Установи охорони здоров 'я 
Дитяча поліклініка №5 Салютна, 23 відв/ зміну 500 
Поліклініка №5  для Щербакова,70 -"- 720 
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дорослих 
 Разом: -"- 1220 

1 2 3 4 

Установи культури і містецтва 
Кінотеатр "Нивки" Щербакова, 58 місць 700 
Бібліотека №132 Щербакова, 46а тис.од.збер. 13 

Бібліотека ім. О.Теліги Щербакова, 33 -"- 23 

Бібліотека №135 Щербакова, 42/44 -"- 12 
Бібліотека 
ім.М.Костомарова 

Щербакова, 51в  
Блюхера,12 -"- 112 

 Разом : об'єкт  5 
 

Потужність об'єктів та рівень забезпеченості закладами освіти 

і підприємствами та установами обслуговування населення  рівня житлового 

району в межах житлового району "Нивки"  наведена в таблиці 2.3.1.4 

 

 
Таблиця 2.3.1.4  

Потужність об'єктів та рівень забезпеченості  
закладами освіти і  підприємствами та установами обслуговування 

населення  
рівня житлового району 

в межах  житлового району "Нивки" 
(існуючий стан) 

 
Чисельність населення на 01.01.2014р. -  56,8 тис.чол.  

 
    

№№ 
п/п 

Установи та 
підприємства 

обслуговування 
населення 

Одиниця 
виміру 

Норма-
тивний 

показник 
 на 1000 

чол.  

Потуж-
ність 

Забезпе-

ченість  
на 1000 

чол. 

Рівень 
забезпе-

ченості  
(% до 

норми) 

1 2 3 4 5 6 7 
         1. Заклади освіти 

1. 

Дошкільні навчальні 
заклади та школи-
дитсадки 
(мікрорайонного 
значення) 

місць  1968 35 86,9*) 

дітей  2265    

2. 

Середні 
загальноосвітні 
навчально-виховні 
заклади 
(мікрорайонного 
значення) 

місць  5575 98 >100*) 

учнів   3710     
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1 2 3 4 5 6 7 

        1.1. Позашкільні  установи 

1. 

Школи мистецтв  
у тому числі: учнів 9,0 572 10,1 >100 

- музичні                                         
 -"- 4,5 305 5,4 >100 

- художні -"- 2,7 - - 0 

- хореографічні -"- 1,8 267 4,7 >100 
        2. Підприємства торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування      

1. 
Підприємства 
непродовольчої 
торгівлі 

-"- 22 1568 27,6 >100 

2. 
Підприємства 
громадського 
харчування 

місць 5,0 350 6,2 >100 

3. 
Підприємства 
побутового 
обслуговування  

роб.місць 0,82 39 0,69 84 

         3. Установи охорони здоров'я 

1.  

Поліклініки, всього  
у тому числі 

відвід. за 
зміну 17,6 1220 21,5 >100 

  
 - для дорослих -"- 13,9 720 12,57 91 

 - для дітей -"- 3,7 500 8,8 >100 
         4. Установи культури і мистецтва 

1. Кінотеатри місць 11,0 700 12,3 >100 

1. Масові бібліотеки  тис. один. 
збереж. 1,9 160 2,8 >100 

2. 
Клубні установи та 
центри дозвілля  
 

місць 
відвідування 12,0 373 6,6 55 

         5. Спортивні і фізкультурно-оздоровчі установи 

1. 
Спортивні зали 
загального 
користування  
 

м2 площі 
підлоги 46 - - 0 

2. 
Басейни криті і 
відкриті загального 
користування 

м2 площі 
дзерк. води 6  -   -   0 

 
  Примітки:   1)   Рівень забезпеченості визначений із співвідношення потужності закладів  
                          освіти  і фактичного контингенту дітей в ДНЗ і учнів в ЗНЗ. 
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Рівень забезпеченості населення житлового району "Нивки"   дошкільними 

навчальними закладами складає 87%, загальноосвітніми навчальними закладами 

– більше 100%.  

Рівень забезпеченості населення об’єктами рівня житлового району  

перевищує нормативний показник по підприємствах непродовольчої торгівлі та 

громадського харчування,   музичних та хореографічних школах,   поліклініках, 

кінотеатрах та масових бібліотеках.  

Недостатнім є рівень забезпеченості населення  підприємствами  

побутового обслуговування , клубними установами та центрами дозвілля. 

 В районі відсутні художні школи, спортивні зали загального користування  

та  басейни. 
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2.3.2. Проектне рішення 

Проектні пропозиції щодо организації  системи обслуговування населення 

мікрорайону 3 житлового району  "Нивки"  розроблені згідно з: 

- планувальною структурою міста та функціональним використанням 
території; 

- принципами формування мережі громадського обслуговування, 
передбаченими Генеральним планом м. Києва на період до 2020 року; 

- Державними будівельними нормами України ДБН 360-92** та 
"Диференційованими розрахунковими нормами розвитку громадського 
обслуговування м. Києва", затвердженими рішенням Київського 
міськвиконкому, закладів освіти – згідно з нормативами затвердженого 
Генерального плану м. Києва; 

- номенклатурою типів підприємств обслуговування населення. 
В межах мікрорайону передбачається розміщення об'єктів обслуговування 

населення  міської і місцевої мережі.  
 Міська мережа буде представлена об'єктами обслуговування у складі 

торговельного та торговельно-розважального комплексу (діл.70 та 94) будівництво 
яких передбачено на першу чергу та  на розрахунковий строк.  

Для визначення обсягів нового будівництва підприємств та установ 
обслуговування місцевої мережі   виконані розрахунки потреби в  об'єктах 
мікрорайонного значення на     І чергу та розрахунковий термін, виходячи із 
розрахункової чисельності населення мікрорайону 3 і відповідно до чинних 
нормативів (таблица 2.3.2.1).  

Розміщення об'єктів мікрорайонного значення, які забезпечать комплексну 
забудову території проектування передбачені у повному обсязі і  пропонується 
переважно у вбудованих приміщеннях житлових будинків (за виключенням 
закладів освіти та частково клубних приміщень і  приміщень для фізкультурно-
оздоровчих занять). 

Заклади освіти.  В межах ДПТ по вул.Академіка Туполєва,12 
передбачається розміщення  школи - дитячого садка (ШДС)  на 425 місць (школа -
275 місць,  дитячий садок – 150 місць) та ШДС на 625 місць (школа – 350 місць,  
дитячий садок – 275 місць). 

Оскількі існуючі загальноосвітні школи житлового району "Нивки" мають 
наразі резерв вільних місць (1865 місць), розрахунок потреби в загальноосвітніх 
школах виконаний у межах житлового району "Нивки"  і наведений в табл.. 2.3.2.2.  

На першу чергу рівень забезпеченості становитиме 100% виходячи з фактичної 

кількості дітей , які відвідують ЗНЗ,  та 87% виходячи з нормативної потреби.  
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На розрахунковий термін рівень забезпеченості  загальноосвітніми 

навчальними закладами становитиме  98%. Однак, враховуючі що житловий район  

"Нивки"  забудований переважно 5-поверховими житловими будинками першого 

періоду індустріального домобудування, на перспективу буде здійснюватись його  

реконструкція, яка передбачає нову житлову забудову в комплексі з  об’єктами 

обслуговування, зокрема загальноосвітніми  школами.  

           Мережа закладів охорони здоров’я охоплює стаціонари (лікарні) усіх типів, 

поліклінічні відділення (амбулаторії, диспансери), станції швидкої медичної 

допомоги, санітарно-епідеміологічні установи, аптеки та молочні кухні із 

роздавальними пунктами. З перелічених до мікрорайонного рівня ( тобто тих чия 

присутність у складі мікрорайону (кварталу) є обов’язковою відносяться  аптеки та 

молочні кухні. 

          Решта  це  об’єкти міського рівня за винятком поліклінічних  відділень 

(амбулаторій сімейного лікаря), які відносяться до рівня житлового району. 

          Оскільки мережа лікарень повністю відноситься  до міської мережі, а отже 

розрахунок забезпеченості  в послугах цих закладів згідно з диференційованими 

розрахунковими нормами сфери громадського обслуговування м. Києва 

(затверджені рішенням Київради №233 від 22.03.1989 р. і підтверджені в 

матеріалах діючого генерального плану міста Києва на період до 2020 року) 

здійснюються на планувальний (адміністративний) район.  Згідно з матеріалами 

розробленого в 2006-2008 рр. ДПТ Шевченківського району м. Києва ( який 

включає і житловий район Нивки) визначено, що  потреба у  лікарнях (ліжках)  в 

межах району відсутня. Крім того необхідно зазначити, що в  рамках реформи 

медичних закладів України, що здійснюється останні роки в країні  передбачається 

скорочення існуючої потужності (ліжок) за рахунок запровадження новітніх світових 

методик, організації потужних спеціалізованих центрів тощо. 

            Стосовно забезпеченості поліклінічними закладами то у відповідності до 
запроваджених вже зараз заходів по реформуванню обслуговування населення   
шляхом запровадження інституту сімейних лікарів та   виокремлення блоку 
спеціалістів, передбачається  приближення сімейних лікарів до населення шляхом 
організації  амбулаторій сімейного лікарі  у складі мікрорайонів (кварталів) та 
сконцентрованого розташування спеціалістів. Передбачені у складі ДПТ  по вул. 
Академіка Туполева, 12 дві амбулаторії сімейного лікаря повністю відповідають 
вимогам по забезпеченням цими закладами населення мікрорайону.  

Перелік об'єктів обслуговування міської та місцевої мережі, які передбачені 
ДПТ по вул.Академіка Туполєва,12 , наведений в таблиці 2.3.2.3. 
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Таблиця 2.3.2 .1 
Р О З Р А Х У Н О К 

потреби підприємств і установ обслуговування мікрорайонного значення 
для населення мікрорайону 3  житлового району "Нивки"  

  
                                                                                                 Розрахунковий термін                    І черга           

                                                                        
                                                                 Розрахункова чисельність населення -                         12,5тис. чол.         13,0тис. чол. 
                                                                                                           у тому числі: 

                                         - в існуючому  житловому фонді, що зберігається  –              1,3 тис.чол.           1,8 тис. чол. 
                                           - у житловому фонді, що проектуеться                    _             11,2 тис.чол.          11,2 тис. чол.  
                                                                                         

Найменування Одиниця 
виміру 

Нормативна 
величина 

 на 1000 чол. 
Розрахункова  

потреба 
Існуючий  

фонд, 
що 

зберіга-
ється на 
1 чергу 

Потрібно 
 додатково  

Передбачено ДПТ 
(розміщення) 

на 
розрах. 
термін 

на 
 І 

чергу 

на 
розрах. 
термін 

у т.ч. 
на  І 

чергу 

на 
розрах. 
термін 

у т.ч. 
на І 

чергу 

Всього 
 на розрах. 

термін 
у т.ч. 

на  І чергу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Дошкільні навчальні 
заклади, всього 

 
місць   409 426 - 409 426 

ШДС - 
150місць  
( діл.69);  
ШДС – 
275місць 
( діл.83) 

ШДС - 
150місць  
( діл.69);  
ШДС – 
275місць 
( діл.83) 

у тому числі:         
- для районів 
забудови, що 
склалася -"- 25 25 28 45    
- для районів нового 
житлового 
будівництва -"- 34 34 381 381    
Загальноосвітні 
навчальні заклади,  
 
всього 

-"-   1620 1688 - 1620 1688 

ШДС -275місць 
(діл.69); 

ШДС -350місць 
(діл.83) 

Див. табл. 
2.3.2.2 

ШДС -275місць 
(діл.69); 

ШДС -350місць 
(діл.83) 

Див. табл. 
2.3.2.2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
у тому числі:           
- для районів 
забудови,  
  що склалася місць 98 98 108 176      
- для районів нового 
  житлового буд-ва -"- 135 135 1512 1512      
Підприємства 

торгівлі: 
   

       
- продовольчої 

кв.м 
торг.пл. 68 68 850 884 - 850 884 

У складі торг. 
центру діл.70-

500  
вбудовані: 
діл.71 -200 
діл.84 -200 

У складі торг. 
центру діл.70-

500  
вбудовані: 
діл.71 -200 
діл.84 -200 

- непродовольчої  кв.м. 
торг.пл. 19 19 238 247 20 238 247 

Вбудовані: 
діл.71 –120 
діл.84 - 120 

Вбудовані: 
діл.71 – 120 
діл.84 -120 

Магазини кулінарії кв.м 
торг.пл. 3 3  38 39 - 38 39 

У складі торгів. 
центру діл.70-
40 

У складі торгів. 
центру діл.70-
40 

Підприємства 
громадського 
харчування 

місць 5 5 63 65 - 63 65 
Вбудовані: 
діл.72 – 30; 
діл.85 - 35 

Вбудовані: 
діл.72 – 30; 
діл.85 -  35 

Підприємства 
побутового 
обслуговування, 
всього 
 
 

роб.місць 1,46 1,34 18 17 4 17 13 

У складі торг. 
центру діл.70 – 

7 вбудовані: 
діл.73 - 5 
діл.86 – 5 

У складі торг. 
центру діл.70 - 

7 вбудовані: 
діл.73 - 5 
діл.86 – 5 

у тому числі:           
-п/п пральні -"- 0,2 0,18 3 2  3 2   
-п/п хімчистки -"- 0,17 0,15 2 2  2 2   
- ремонт взуття 

-"- 0,3 0,28 4 4 1 3 3   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
-ремонт та вигот. 
трикот. виробів, 
прийом замовлень -"- 0,06 0,05 1 1  1 1   
- ремонт 
металовиробів, 
шкіргалантереї та ін. -"- 0,17 0,16 2 2 - 2 2   
- прокат  -"- 0,1 0,1 1 1 - 1 1   
- послуги перукарень -"- 0,36 0.33 4 4 3 4 1   
- інші види послуг -"- 0,1 0,09 1 1 - 1 1   

Аптеки 
кв.м 

норм.пл. 
34 34 425 442 - 418 442 

Вбудовані: 
діл.77 - 220 
діл.89 – 230 

Вбудовані: 
діл.77 - 220 
діл.89 – 230 

Роздавальні пункти 
молочної кухні 

порц. на 
добу 100 100 1250 1300 - 1250 1300 

Вбудовані: 
діл.72 - 1300 

Вбудовані:  
діл.72 - 1300 

Приміщення для 
культурно-масової 
роботи з 
населенням, 
дозвілля та 
аматорської діяльн. 

кв.м 
заг.пл. 60 60 750 780 - 738 780 

Вбудовані: 
діл. 74 - 300 
У складі 
центра дитячої 
творчості, 
діл.94 -500 

Вбудовані: 
діл. 74 - 300 
У складі 
центра дитячої 
творчості, 
діл.94 -500 

Приміщення для 
фізкультурно-
оздоровчих занять 

кв.м 
заг.пл. 

70 60 875 780 - 875 780 
У складі торгів. 
центру діл.70- 
900 

У складі торгів. 
центру діл.70- 
900 

ЖЕО (житлово-
експлуатаційна 
організація) 

1 об. на 
м/р до  

20 
тис.жит. 

1 1 1 1 - 1 1 Вбудований: 
діл.81 

Вбудований: 
діл.81 

Філії відділення 
ощадбанку 

кв.м 
норм.пл. 20 20 250 260 - 250 260 

Вбудована: 
діл.75 – 130; 
діл.87 - 130 

Вбудована: 
діл.75  – 130; 
діл.87 - 130 

Відділення зв’язку кв.м 

заг.пл. 
38 38 475 494 - 475 494 

Вбудована: 
діл.75 – 250; 
діл.87 - 250 

Вбудована: 
діл.75  – 250; 
діл.87 - 250 

Громадські 

вбиральні 
прилад 

0,2 0,2 3 3 - 3 3 діл.82  -3 діл.82 - 3 
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Таблиця 2.3.2.2 
Р О З Р А Х У Н О К 

потреби загальньоосвітних навчальних закладів 
  для населення   

житлового району "Нивки"  
                                                        розрахунковий термін       1 черга                                                  

 
 Розрахункова чисельність населення                   -   65,9 тис.чол.                    67,7 тис. чол. 

   у т.ч.: 
       - в існуючому житловому фонді ,   
          що зберігається                            -    50,7 тис. чол.                     55,1 тис. 
чол.                                    
        - у житловому фонді,  
        що запроектований та будується    - 15,2 тис.чол                        12,6 тис.чол.  

 

 
 

Види підприємств і 
установ 
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П
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Рі
ве

нь
 

за
бе

зп
еч

ен
ос

т
і 

   
(%

 д
о 

но
рм

и)
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Розрахунковий термін 

Загальноосвітні 
навчальні заклади, 
всього 

 
місць  7021 5575 1446 1325 1) 98 

у тому числі:        

- для районів забуови, 
  що склалася 

 
-"- 98 4969 

    

- для районів нового 
  житлового будівництва 

 
-"- 135 2052     

1 черга 
Загальноосвітні  
навчальні заклади, 
всього 

 
місць  

53842) 
 7101 5575 

-2) 
1526 6251) 

>100 2) 
87 

у тому числі:        

- для районів забудови, 
  що склалася 

 
-"- 

- 
98 

37102) 
 5400 

 
    

- для районів нового 
  житлового будівництва 

 
-"- 135 1701     

 
Примітки:  1)  початкові школи у складі  ШДС  на 625 місць (275+350) та реконструкція з розшіренням 
на 700 місць існуючих шкіл, передбачених раніш розробленими проектами 
                   2) у чисельнику – наведено виходячи виходячи з фактичної кількості дітей, які відвідують                 
ЗНЗ, у знаменнику -  виходячи  з нормативної потреби;  
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Таблиця 2.3.2.3 
 

П Е Р Е Л І К 
об’єктів обслуговування міської та місцевої мережі, які передбачені  

ДПТ по вул. Академіка Туполева,12   у Шевченківському районі   
 
 

Найменування, 
 

№ ділянки за 
генпланом 

Одиниця 
виміру 

Потужність Рівень в 
системі 
обслу-

говуван-
ня1) 

І черга 
Розрахун-
ковиqй 
термін 

1 2 3 4 5 6 
1 етап      

Школа-дитячий садок 
(ШДС) 

діл. 69 місць для 
дітей 

місць для 
учнів 

 
150 
275 

  
М 

Торгівельний центр з фітнес-
клубом  
у тому числі: 
-підприємства громадського 
харчування, з них : 

 експрес- кафе 
 бари  
 ресторани-кафе 

- підприємства побутового 
обслуговування 
 
- підприємства торгівлі, з 
них: 

 продтовари 
 непродтовари 
 магазин кулинарии 

 
-  фітнес –клуб  

діл. 70 кв.м заг.пл. 
 
 

 
кв.м заг.пл. 

 
місць 
місць 
місць 

    
   кв.м заг.пл.   
   роб.місць 
   кв.м заг.пл 
 
   кв.м торг.пл. 
   кв. м торг.пл. 
   кв. м торг.пл.  

 
 кв.м заг..пл. 

10500 
 
 
 

1400 
 

30 
20 
70 
 

100 
7 

7200 
 

3000 
2000 

40 
 

1800* 

 М,ЖР,ММ 
 
 
 
 
 

 Підприємства 
(продовольчої  та непрод.) 
торгівлі 

 
діл. 71(вбуд)  кв.м торг.пл. 

  
 

 
320 

(200+ 
120) 

  
М 
 

Підприємства громадського 
харчування та 
роздавальний пункт 
молочної кухні  

діл.72 (вбуд) 
 

місць 
 

порцій на добу 
 

30 
 
1300 

 М 
 

М 

Підприємства комунально-
побутового обслуговування діл .73 (вбуд) 

 
роб. місць 

 

 
5 
 

  
М 
 

Офісний центр 
у тому числі: 
- приміщення для 
культурно-масової роботи з 
населенням, дозвілля та 
аматорської діяльності 
 

діл.74(вбуд) 
 
 
 
 
 
 

кв.м заг.пл. 
 
 
 
 
кв.м заг.пл. 
   

5500 
 
 
 
 

300 
 

 М,ММ 
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1 2 3 4 5 6 
Адміністративно-фінансові 
установи 
у тому числі: 
- відділення зв’язку; 
- філія відділення 
ощадбанку; 
- відділення комерційних 
банків 

діл.75(вбуд) 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
кв.м аг.пл. 

 
кв.м норм.пл. 
кв.м заг.пл. 

 
одиниць 

 
 

 

600 
 
 

250 
130 

 
      2 

 
 

 
М,ММ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Амбулаторія сімейного 
лікаря та стоматологічна 
допомога 

діл.76(вбуд) 
 
 
 

кв.м заг.пл. 
 
 
 

800 
  
 

  

ЖР 
 
 

 
Аптека діл.72 (вбуд) 

 
кв.м норм.пл. 

 
220 

  
         М 
 

Відкриті спортивні споруди діл.78 
 

га 
 

0,1 
  

       ЖР 
 

Комплекс дитячих 
майданчиков 

діл.79 
 

кв.м 
 

0,3 
   

Пункт прокату велосипедів діл.80 
 

кв.м заг.пл. 
 

100 
  

        ЖР 
 

Житлово-експлуатаційна 
контора 

діл.81(вбуд) 
 

об’єкт 
 

1 
  

        М 
 

Громадська вбиральня діл.82 
 

прилад 
 

5 
  

        М 
 

2 етап  
  

  

Школа-дитячий садок 
(ШДС) 

діл. 83 місць для 
дітей 

місць для 
учнів 

 
275 
350 

  
М 

Підприємства 
(продовольчої  та непрод.) 
торгівлі 

діл. 84 (вбуд) кв.м торг.пл. 320 
(200+ 
120) 

 М 

Підприємства громадського 
харчування 

діл.85 (вбуд) місць 
 

 

35 
 

 М 

Підприємство комунально-
побутового обслуговування 

 діл.86  (вбуд) 
 

роб. місць 
 

5 
 

 М 
 

Адміністративно-фінансові 
установи 
у тому числі: 
- відділення зв’язку; 
- філія відділення 
ощадбанку; 
- відділення комерційних 
банків 

діл.87(вбуд) 
  
 
 
 
 
 
 
 

кв.м заг.пл. 
 
 

кв.м норм.пл. 
кв.м заг.пл. 

 
одиниць 

 
 

600 
 
 

250 
130 

 
      2 

 
 

 М,ММ 
 
 
 
 
 
 
 

 
Амбулаторія сімейного 
лікаря та стоматологічна 
допомога 

діл.88(вбуд) 
 
 

кв.м заг.пл. 
 
 

800 
 
 

 ЖР 
 
 

Аптека діл.89 (вбуд) 
 

кв.м норм.пл. 
 

230 
  

         М 
 

Відкриті спортивні споруди 
 

діл.90 
 

га 
 

0,14 
  

       ЖР 
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1 2 3 4 5 6 
Комплекс дитячих 
майданчиков 

діл.91 
 

кв.м 
 

0,5 
   

Розрахунковий термін      
Офісний центр 
(будівництво та 
реконструкція) 

діл.92 
 

 
 

кв. м заг.пл. 
 
 
 

   
 
 
 

5500 
 
 
 

ММ 
 
 
 

Офісний центр  діл.93 
 

 
 

кв. м заг.пл. 
 
 
 

   
 
 
 

4000 
 
 
 

ММ 
 
 
 

Торгівельно-розважальний 
центр  
у тому числі: 
- приміщення для 
культурно-масової роботи з 
населенням, дозвілля та 
аматорської діяльності 
 

діл. 94 кв.м заг.пл. 
 
 

 
кв.м заг.пл. 

 
 
. 

 
 
 
 
 

4200 
 
 
 

500 

М,ММ 
 
 
 
 
 

*  Показник враховує крім мікрорайонного рівень житлового району. 
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2.4. Економічний комплекс 
2.4.1. Існуючий стан 

Економічний комплекс мікрорайону 3 житлового району "Нивки" включає 

промислові підприємства, наукові і освітні  установи, підприємства торгівлі, 

установи охорони здоров’я, фізкультури та спорту, фінансові та банківські 

установи, установи управління та інформатизації, організації по операціям з 

нерухомим майном. Всього 23 підприємства та установи, на яких зайнято 1046 

чол.   Характерною рисою  економічної бази району є переважне зосередження в 

ній підприємств торгівлі - 13 підприємств з 628 зайнятими (60,0% від  загальної 

кількості працюючих в економічному комплексі району). На другому місті 

підприємства промисловості  - 122 чол.(11,7% усіх працюючих в економічному 

комплексі). Третій щабель займають підприємства управління та інформатизації з 

одною установою та 119 працюючими(11,4%  усіх працюючих в економічному 

комплексі). 

Таблиця 2.4.1.1. 
Галузева структура економічного комплексу району  

№ 
з/п 

Галузі Кількість 
підприємств % 

Чисельність 
зайнятих, 

чол. 
% 

1. Промисловість 2 8,7 122 11,7 
2. Наука і освіта  1 4,3 22 2,1 
3. Торгівля 13 56,5 628 60,0 
4. Охорона здоров’я, фізкультура і спорт 2 8,7 37 3,5 
5.  Фінансова і банківська діяльність  3 13,1 70 6,7 
6. Управління і інформатизація 1 4,3 119 11,4 
7. Операції з нерухомим майном  1 4,3 48 4,6 
 Всього в межах ДПТ 23 100 1046 100 

 
Таблиця  2.4.1.2.  

Підприємства та установи 
в межах ДПТ по вул. Академіка Туполева,12 

№  
п/п Назва  Адреса 

Чисельність 
занятих  

(осіб) 
1 2 3 4 

Промислові підприємства 

1. ВАТ "Київська овочева фабрика" Академіка Туполєва,12 62 

2. "УКРКООПРЕКЛАМА» Щербакова, 45а 60 

Наукові та освітні установи 
1. ТОВ “Євротехсервіс” Щербакова, 45а 22 

Підприємства торгівлі 
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1. ТОВ "Росавто" Салютна, 2 84 

1 2 3 4 

2. Приватне підприємство “Крокус” 
із 100% іноземним капіталом Салютна, 2 60 

3. ТОВ "КОПІЛЕНД" Щербакова, 45а 50 

4. ТОВ "Росавто-сервіс" Салютна, 2 36 

5. ТОВ “Електро-торгова 
корпорація” Щербакова, 45а 42 

6. АТЗТ “Рамзай” Щербакова, 45а 18 

7. ТОВ “Пром-сервіс” Щербакова, 45а 16 

8. Приватне підприємство “САТЕЛІТ 
ПРО” Салютна, 2 30 

9. ТОВ “С.В.Д.” Академіка Туполєва,12а 12 

10. Мале спільне підприємство 
“Б.Н.В.” Щербакова, 45а 20 

11. АТЗТ “ГОСПТОВАРИ-ВЕСТА” Щербакова, 37  28 

12. КВІТКОВИЙ ЦЕНТР 
“УКРАФЛОРА“  Салютна, 2в 132 

13. Автосалон “Італмоторс Україна” Салютна, 2 100 

Фінансова та банківська діяльність 

1.  “ Піреус банк“ Щербакова, 37 20 

2. Акціонерний комерційний 
іноваційний банк"Укрсіббанк" Щербакова, 37 20 

3. Банк БТА Щербакова, 35 30 

Установи охорони здоров’я, фізкультури та спорту 

1. 

Підприємство "Міський 
спортивно-технічний клуб" 
Київської міської організації ТСО 
України 

Щербакова, 45а 37 

2 ТОВ “Алга” Академіка Туполєва, 12 н.д. 

Установи управління та інформатизації 

1. Виставковий центр 
“Київекспоплаза” Салютна, 2б 119 

Організації по операціям з нерухомим майном  

1. ТОВ "Квант М" Естонська, 120 48 

 Всього в межах ДПТ- осіб  1046 

 
2.4.2. Проектне  рішення 

За період розрахункового строку  відповідно до архітектурно-планувальних 

рішень території в межах ДПТ частина установ та підприємств, які складають 

економічний комплекс  району ліквідуються,  виносяться за межі житлового району 

або передислоковуються в межах мікрорайону на інше місце. 
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Галузева структура підприємств і установ, які складають економічний  

комплекс району і зберігаються до кінця розрахункового строку, та перелік 

підприємств та установ, які виносяться та зберігаються в межах ДПТ, наведені 

у таблицях  2.4.2.1 та 2.4.2.2. 

Таблиця 2.4.2.1 
Галузева структура економічного комплексу району, що зберігається  

 
№ 
з/п 

 
Галузі  

Кількість 
підприємств 

(одиниць) 
% 

Чисельність 
зайнятих, 

чол. 
% 

1. Промисловість 1 11,1 60 20,5 
2. Наука і освіта  1 11,1 22 7,5 
3. Торгівля 4 44,5 126 43,0 
4. Охорона здоров’я, фізкультура і спорт 2 22,2 37 12,6 
5.  Фінансова і банківська діяльність  - - - - 
6. Управління і інформатизація - - - - 
7. Операції з нерухомим майном  1 11,1 48 16,4 
 Всього в межах ДПТ 9 100 293 100 

 
Таблиця 2.4.2.2 

Підприємства та установи 
в межах ДПТ по вул. Академіка Туполєва,12  

(проектні пропозиції) 
№ 
п/п Назва  Адреса 

Чисельність 
занятих 

(осіб) 

Використання на 
розрахунковий 

строк 
1 2 3 4 5 

Промислові підприємства 

1. СПАТ "Київська овочева 
фабрика" 

Академіка 
Туполєва,12 62 виноситься  

2. "УКРКООПРЕКЛАМА» Щербакова, 45а 60 зберігається  

Наукові та освітні установи 
1. ТОВ “Євротехсервіс” Щербакова,45а 22 зберігається 

Підприємства торгівлі 

1. ТОВ "Росавто" Салютна, 2 84 виноситься 

2. 
Приватне підприємство 
“Крокус” із 100% 
іноземним капіталом 

Салютна, 2 60 виноситься 

3. ТОВ "КОПІЛЕНД" Щербакова, 45а 50 зберігається 

4. ТОВ "Росавто-сервіс" Салютна, 2 36 виноситься 

5. ТОВ “Електро-торгова 
корпорація” Щербакова, 45а 42 зберігається 

6. АТЗТ “Рамзай” Щербакова, 45а 18 зберігається 

7. ТОВ “Пром-сервіс” Щербакова, 45а 16 зберігається 

8. Приватне підприємство 
“САТЕЛІТ ПРО” Салютна,2 30 виноситься 
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9. ТОВ “С.В.Д.” Академіка 
Туполєва,12а 12 виноситься 

10. Мале спільне 
підприємство “Б.Н.В.” Щербакова, 45а 20 виноситься 

1 2 3 4 5 

11. АТЗТ “ГОСПТОВАРИ-
ВЕСТА” Щербакова, 37  28 виноситься 

12. КВІТКОВИЙ ЦЕНТР 
“УКРАФЛОРА“  Салютна, 2в 132 виноситься 

13. Автосалон “Італмоторс 
Україна” Салютна, 2 100 виноситься 

Фінансова та банківська діяльність 

1.   “Піреус банк“ Щербакова,37 20 виноситься 

2. 
Акціонерний комерційний 
іноваційний 
банк"Укрсіббанк" 

Щербакова, 37 20 виноситься 

3. Банк БТА Щербакова, 35 30 виноситься 

Установи охорони здоров я, фізкультури та спорту 

1. 

Підприємство "Міський 
спортивно-технічний 
клуб" Київської міської 
організації ТСО України 

Щербакова, 45а 37 зберігається 

2 ТОВ “Алга” Академіка Туполєва, 
12 н.д. виноситься 

Установи управління та інформатизації 

1. Виставковий центр 
“Київекспоплаза” Салютна, 2б 200 виноситься 

Організації по операціям з нерухомим майном  

1. ТОВ "Квант М" Естонська,120 48 зберігається 

 Всього в межах ДПТ- 
осіб  293*  

*/  - Чисельність зайнятих в установах та підприємствах, що зберігаються або   
перебазуються  

 
Крім установ та підприємств що зберігаються або перебазуються в межах 

території ДПТ, на розрахунковий строк передбачається розміщення нових об’єктів: 

офісного центру, торгівельно-розважального комплексу та мережі об’єктів 

громадського обслуговування населення. Загальна кількість зайнятих на цих 

підприємствах на розрахунковий період прогнозується на рівні 0,8 тисяч осіб. В цілому 

по району з урахуванням об’єктів, що зберігаються кількість зайнятих прогнозується на 

рівні 1,1 тис осіб. Отже, кількість зайнятих залишиться майже на рівні існуючого стану із 

значними змінами галузевого розподілу місць прикладання праці. 
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2.5.  Орієнтовна вартість житлово-цивільного  
та комунального будівництва 

 
У структурі вартості будівництва на розрахунковий термін (таблиця 2.5.1) 

найбільшу питому вагу приблизно у рівних частках мають житлове будівництво –       

29,9%, сфера громадського обслуговування – 34,0% та  інженерне забезпечення  - 

30,0%; вулично-дорожня мережа  складає лише 6,1%. 

На першу чергу питома вага вартості інженерного забезпечення і вулично-

дорожньої мережі та пасажирського транспорту складає 100%. Це зумовлено 

підготовчим, тобто випереджаючим житлово-цивільне будівництво, характером 

заходів, зокрема загальноміських. 

Щодо вартості будівництва житла, установ і підприємств обслуговування 

основні витрати передбачені, в основному, на першу чергу  і складають відповідно 

74,9%, 93,6% від обсягів, передбачених на розрахунковий термін в цілому. 

 

Таблиця  2.5.1  
                                                       Структура  вартості                                                                                                                  

 житлово-цивільного та комунального будівництва 
в межах  ДПТ по вул. Академіка Туполева,12 

                 /млн.грн./ 

 Види будівництва 
Розрахун-

ковий термін, 
всього 

%% 

у тому числі  

 І черга %% 

1 2 3 4 5 
1. Житлове будівництво 2126,0 29,9 1886,0 24,8 

%% 100,0  74,9  

2. Установи та підприємства  
   Обслуговування 850,0 34,0 720,0 35,2 

%% 100,0  93,6  

3. Вулично-дорожня мережа 
    та пасажирський транспорт 385,0 6,1 385,0 6,8 

%% 100,0  100,0  

4. Інженерне забезпечення 1893,8 30,0 1893,8 33,2 

%% 100,0  100,0  

Всього: 6312,2 100,0 5701,6 100,0 

%% 100,0  90,3  
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2.6. Основні техніко-економічні показники 

 ДПТ по вул. Академіка Туполева,12 у Шевченківському районі 
     
     

Показники Одиниця 
виміру 

В межах ДПТ 

Сучасний 
стан 

І черга 
  

Розрахун- 
ковий 

термін 
1 2 3 4 5 

Територія     
Територія в межах ДПТ  га 61,0  61,0  61,0  
Територія мікрорайону в межах 
червоних ліній, у тому числі:  га 53,0 53,0 53,0 

- житлові квартали та мікрорайони га 8,9 43,4 42,5 
       в розрахунку на 1 люд., з неї кв.м 49,4 33,4 34,0 
а) квартали садибної забудови га 4,7 4,7 4,7 
       в розрахунку на 1 люд. кв.м 470 470 470 
б) квартали багатоквартирної 
забудови   

   

    (з урахуванням гуртожитків) га 4,2 33,5 32,6 
       в розрахунку на 1 люд. кв.м 23,3 26,0 26,3 
 - ділянки установ і підприємств  
обслуговування (крім підприємств і 
установ мікрорайонного значення) га 10,8 2,0 2,5 
 - зелені насадження, всього га - 4,1 4,0 
- вулиці, дороги площі га    
       в розрахунку на 1 люд. кв.м - - - 
- інші території га 33,3 4,9 5,3 
Населення      
Чисельність населення, всього, 
у тому числі: 

тис.чол. 1,8 13,0 12,5 

- в садибній забудові -"- 0,1 0,1 0,1 

 - в багатоквартирній забудові  
(з урахуванням гуртожитків)  -"- 1,7 12,9 12,4 
Щільність населення      
- в садибній забудові люд./га 21 21 21 

 - в багатоквартирній забудові  
(з урахуванням гуртожитків) -"- 405 333 328 
Житловий фонд      

Всього загальної площі квартир 
тис.кв.м 37,9 352,3 350,5 

% 100,0 100,0 100,0 
Розподіл житлового фонду за 
поверховістю: 

  
   

- садибного типу 1-3 пов. 
 
 
 
 

тис.кв.м 
заг.пл. 6,1 6,1 6,1 

% 
16,1 1,7 1,7 
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1 2 3 4 5 

- малоповерхова 1-3 пов.  
тис.кв.м 
заг.пл. 

% 

1,8 1,8 - 

4,7 0,5 - 

- середньоповерхова 4-8 пов. -"- 
24,4 152,8 152,8 
64,4 43,3 43,6 

- багатоповерхова  -"- 
5,6 191,6 191,6 
14,8 54,5 54,7 

     у тому числі:      

9-10 пов. -"- 
5,6 160,0 160,0 
14,8 45,4 45,7 

11-16 пов.  -"- 
- 31,6 31,6 
- 9,1 9,0 

17-19 пов. -"- 
- - - 
- - - 

20 пов. і вище -"- 
- - - 
- - - 

 
Середня поверховість житлової 
забудови пов. 3,5 6,5 6,6 
Середня житлова забезпеченість кв.м 

заг.пл./люд. 
21,1 27,1 28,0 

- в садибній забудові -"- 67,8 67,8 67,8 

 - в багатоквартирній забудові  
(з урахуванням гуртожитків) -"- 18,7 26,8 27,8 
Щільність житлового фонду      
- в садибній забудові кв.м 

заг.пл./га 
1298      1298      1298 

 - в багатоквартирній забудові  
(з урахуванням гуртожитків) -"- 6766 10334 10564 
Вибуття житлового фонду, всього, 
у тому числі: 

тис.кв.м 
заг.пл. - - 1,8 

- знесення -"- - - 1,8 
Існуючий житловий фонд, що 
зберігається (модернізується) 

тис.кв.м 
заг.пл. 37,9 37,9 36,1 

Нове житлове будівництво тис.кв.м 
заг.пл. 

- 314,4 314,4 

 
Кількість квартир  в новому 
житловому фонді тис. шт. - 5640 5640 

 
Установи та підприємства обслуговування 

     
Дошкільні навчальні  заклади         
        Всього місць - 425 425 
        на 1000 чол. місць  33 34 
Загальноосвітні навчальні заклади    -   
        Всього місць - 625 625 
        на 1000 чол.( в межах 
житлового району "Нивки") 

місць 

- 102 105 
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1 2 3 4 5 
Магазини продовольчих товарів      
        Всього кв.м 

торг.пл. - 900 900 

        на 1000 чол. кв.м 
торг.пл. - 69 72 

Магазини непродовольчих товарів 
мікрорайонного значення 

  
   

        Всього кв.м 
торг.пл. 20 240 240 

        на 1000 чол. кв.м 
торг.пл. 8,0 18 19 

 
Підприємства громадського 
харчування мікрорайонного 
значення 

  

   
        всього  місць - 65 65 
        на 1000 чол. місць - 5 5 
Установи побутового 
обслуговування мікрорайонного 
значення 

  

   
        всього  роб. місць 6 17 17 
        на 1000 чол. роб. місць 2,4 1,31 1,36 
Поліклініки, амбулаторія сімейного 
лікаря 

  
      

        всього  відв./зм. - 200 200 
        на 1000 чол. в межах 
житлового району 

відв./зм. 
>100 100 100 

        на 1000 чол. в межах 
житлового району 

тис.один. 
збереж. >100 100 100 

Приміщення для фізкультурно-
оздоровчих занять     
        всього  кв.м заг. 

площі - 900 900 
        на 1000 чол. кв.м заг. 

площі - 69 72 
Відкриті спортивні площадки га - 0,5 0,5 
Вулично-дорожня мережа та 
міський пасажирський 
транспорт 

    

 
Протяжність вулично-дорожньої 
мережі, всього: км 3,1 3,1 3,1 
у тому числі:     
- магістральні вулиці загально- 
  міського   значення -"- 0,9 0,9 0,9 
- магістральні вулиці районного 
значення -"- 1,5 1,5 1,5 

- вулиці місцевого значення -"- 0,7 0,7 0,7 
Кількість транспортних розв'язок в 
різних рівнях од. - - - 
Кількість позавуличних пішохідних 
переходів од. - 5 5 
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1 2 3 4 5 
Щільність вулично-дорожньої 
мережі, всього: км/км2 2,6 2,6 2,6 
у тому числі:     
- магістральної мережі -"- 2,0 2,0 2,0 
Кількість станцій метрополітену од. - - - 
Протяжність ліній наземного 
громадського транспорту, всього: км 2,4 3,1 3,1 
у тому числі:     
                         трамвай -"- - - - 
                         тролейбус -"- 0,9 0,9 0,9 
                         автобус -"- 2,4 3,1 3,1 
Щільність мережі наземного 
громадського транспорту км/км2 2,0 2,6 2,6 
Багаторівневі паркінги для 
постійного зберігання легкових 
автомобілів для житлової 
забудови 

маш.-місць - 2140 2700 

Відкриті автостоянки для постій-
ного та тимчасового зберігання 
легкових автомобілів для житлової 
забудови 

маш.-місць - 815 1100 

Місця для зберігання легкових 
автомобілів для об'єктів 
громадського обслуговування 

маш.-місць - 755 790 

Інженерне обладнання 
 
  

    

Водопостачання     

Водоспоживання     
      Всього тис.м3/добу  4,84 5,12 
      в розрахунку на 1 люд. л/добу  285 285 

Протяжність вуличної мережі 
(будівництво, перекладка) км  7,15 7,15 

Каналізація     

Сумарний об’єм стічних вод  тис.м3/добу  4,30 4,56 
      в розрахунку на 1 люд. л/добу  285 285 

Протяжність вуличної мережі 
(будівництво, перекладка) км  5,75 5,75 

Електропостачання     

Сумарне електричне 
навантаження МВт - 23,3 23,9 

у т.ч.  
на комунально-побутові послуги -"- - 23,3 23,9 

Протяжність живлячої мережі  
6-10 кВ км - 3,4 3,4 

Газопостачання     

Витрати газу, всього млн.м3/рік - 4951,0 4924,0 
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у т.ч.  
на комунально-побутові послуги -"- - 4951,0 4924,0 

Протяжність газових мереж 
(будівництво, перекладка) 

км - 8,8 8,8 

1 2 3 4 5 
Теплопостачання     

Теплове навантаження Гкал/год - 30,95 30,65 
Протяжність теплових мереж 
(будівництво) км - 2,6 2,6 

Інженерна підготовка та 
благоустрій 

    

Територія забудови, що потребує  
заходів з інженерної підготовки 
через активний розвиток ерозійних 
процесів 

га  - - % до тер.  

Протяжність закритих водостоків км - 2,9 2,9 

Охорона навколишнього 
середовища 
 

    

Санітарно-захисні зони, всього га 61,85 61,85 61,85 

у т.ч. озеленені га 0,46 2,28 2,28 

Рівень забруднення атмосферного 
повітря (середньорічні 
концентрації)     
завислі речовини % від ПДК 169 169 160 

окис вуглецю -"- 82 82 80 

двоокис азоту -"- 600 600 550 

двоокис сірки -"- 62 62 60 

 
Орієнтовна вартість 
будівництва 
 

  

      
 
Загальна вартість житлово-
цивільного та комунального 
будівництва, у тому числі: 
 млн.грн. - 5701,6 6312,2 
житлове будівництво -"-  - 1886,0 2126,0 

установи та підприємства 
обслуговування, з нього: 
 -"-  - 720,0 850,0 
- установи освіти -"-  - 120,0 150,0 
вулично-дорожня мережа та 
гаражі, у тому числі: 
 млн.грн. - 385,0 385,0 
- вулично-дорожня мережа, всього 

з неї: 

-"- - 130,0 130,0 

 вул. Щербакова,  -"- -   
включаючи 3 підземних переходи* -"-  76,0* 76,0* 
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 вул. Академіка Туполєва,      
включаючи 2 підземних переходи -"-  39,0 39,0 

1 2 3 4 5 
 вул. Салютна  -"-  15,0 15,0 

- гаражі,  всього -"- - 255,0 255,0 
у тому числі:     

 постійного зберігання -"- - 114,0 114,0 
 тимчасового зберігання -"- - 141,0 141,0 

інженерне обладнання і 
благоустрій території в межах 
району, всього млн.грн. - 

13142.0 13142.0 

у тому числі:     

- водопостачання -"- - 18,4 18,4 
- каналізація -"- - 9,2 9,2 
- електропостачання -"- - 576,4 576,4 
- газопостачання -"- - 17,4 17,4 
- теплопостачання -"- - 12517,0 12517,0 
- дощова каналізація -"- - 3,6 3,6 
Питомі витрати:     

- на 1 люд. в новому житловому 
фонді тис.грн. - 678,8 573,8 
- на 1 кв.м заг.площі нового  
  житлового фонду тис.грн. - 24,0 20,3 

*-загальноміський захід 
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3.1. Передмова 
 
Ділянка житлової забудови, що проектується, розташована в 

Шевченківcькому районі міста між вулицями Академіка Туполєва, Щербакова, 

Салютною та Естонською. 

Для вирішення питань транспортного обслуговування будівельного 

комплексу в проекті розглянуто вулично-дорожню та пасажирську мережі на 

території площею 6,4 км2 між вулицями Стеценка, Академіка Туполєва, проспектом 

Перемоги та залізницею (див. розділ 4). 

Проектні рішення щодо розвитку транспортної мережі району прийняті згідно 

з основними положеннями Генерального плану м. Києва до 2020 р. та Комплексної 

схеми транспорту, Державними будівельними нормами України: 

 
Споруди транспорту.  
Вулиці та дороги населених пунктів - ДБН В.2.3-5-2001 
  
Містобудування. Планування   

і забудова міських і сільських поселень 
 

 - ДБН-360-92** 
 

Проектні рішення відображені на кресленнях: 

- схема вулично-шляхової мережі району, М 1:10000 -   лист 4 (книга1); 

- схема мережі пасажирського транспорту району, М 1:10000- лист 5 ( кн.1); 

- схема організації руху транспорту та пішоходів, М 1:2000 - лист 10(кн. 2) 

- магістральні вулиці А. Туполєва та Салютної, М 1:2000 – лист 9 (кн. 2) 

 
3.2. Вулично-дорожня мережа 

За класифікацією Генерального плану вулиці району детального 
планування підрозділяються на: 

 магістральні вулиці загальноміського значення регульованого руху: 
вул. Щербакова; 

 магістральні вулиці районного значення: 
вул. Академіка Туполєва, вул. Салютна;  

 вулиці місцевого значення (житлові, прилеглі до ділянки будівництва): 
вул. Естонська. 
Перехрещення магістральних вулиць в межах району вирішені в одному 

рівні із світлофорним регулюванням руху транспорту. 
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Головними для ділянки будівництва є вулиці Академіка Туполєва та 
Щербакова, які обмежують його із заходу та сходу і мають проїзні частини 
шириною відповідно 9,0 та 14,0 м.  

З півночі ділянку обмежує вул. Салютна (ширина поїзної частини 12,0 м, з 
півдня – вул. Естонська (7,0 м). 

Всі названі магістральні вулиці потребують розширення проїзних частин. 
Заходи по вдосконаленню вулично-дорожньої мережі району спрямовані на 

приведення їх параметрів у відповідність до їх класу. На першу чергу намічена 
реконструкція магістралі загальноміського  значення вул. Щербакова, проїзну 
частину якої намічено розширити до 24,0 м для 6-ти смуг руху транспорту, 
магістралей районного значення – вул. Академіка Туполєва, вул. Салютної, проїзні 
частини яких розширюються  до 15,0 м (4 смуги руху) з влаштуванням карманів 
для зупинок громадського транспорту.  

Для впорядкування та забезпечення безпеки пішохідного руху на прилеглих 
до ділянки забудови вулицях передбачені підземні пішохідні переходи: 

 - по вул. Щербакова на перехрестях з вулицями Салютною, 
Краснодарською та Естонською; 

 - по вул. Академіка Туполєва  на перехресті з вул. Салютною та біля 
примикання внутрішньоквартальної пішохідної алеї. 
Житлові будинки та громадські споруди обслуговуються внутрішньо- 

квартальними проїздами (див. схему організації руху транспорту та пішоходів, лист 
10). 

Основні проїзди для обслуговування нової житлово-громадської забудови 
намічено від вул. А. Туполєва і вул. Салютної. Вони під’єднані до внутрішнього 
центрального проїзду шириною 7,5 м, який є пріоритетним для транспортного 
обслуговування житлової забудови та має додаткові виїзди на вул. Щербакова. 
Таке рішення сприятиме розосередженому виїзду з території 3-го мікрорайону. На 
наступній стадії проектування необхідно остаточно провести розрахунки потоків 
транспорту і переглянути габаритні параметри пріоритетного внутрішнього 
проїзду. 

Проїзди вздовж житлової забудови запроектовані шириною 6,0 м та 
запроектовані таким чином, щоб розділити під’їзди автотранспорту до будинків від 
пішохідних зон, утворюючи окремий простір для безпечного пішохідного зв’язку.  

Основні пішохідні доріжки намічені на напрямках:  
- з південної частини житлової забудови, де зосереджені об’єкти торгівлі, 

дитячий заклад та громадський озеленений простір в бік вулиці Салютна до парку 
міського значення «Веселка»; 

- вздовж існуючого озелененого бульвару, від вул. Щербакова до вул. 
Академіка Туполєва (існуюча ялинкова алея); 
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- в північній частині мікрорайону, між житловими групами будинків 
запланований пішохідний зв'язок через озеленений простір, від вул. Академіка 
Туполєва до вул. Щербакова (паралельно вул. Салютній). 

Зазначені основні пішохідні напрямки з’єднані між собою ортогональними та 
діагональними зв’язками. 

 
3.3. Пасажирський транспорт 

Пасажирські перевезення району здійснюються наземним пасажирським 
транспортом, маршрути якого курсують по вулицях Академіка Туполєва, 
Щербаковій та Салютній (див. основні показники в табл. 3.3.1). 

 Вся територія проектування знаходиться у пішохідній досяжності до 
зупинних пунктів цих маршрутів.  

Найближчі до району будівництва станції Святошино-Броварської лінії 
метрополітену «Святошин» та «Нивки» знаходяться на відстані 1,0 – 2,0 км від 
ньго. 

Схема мережі наземного пасажирського транспорту району забудови може 
бути доповнена автобусним сполученням по вул. Естонській. 

Таблиця 3.3.1 
 

 Основні  показники  маршрутів  міського пасажирського транспорту 
 

№  Довжина Інтервал Примітки 
марш 
рутів 

Найменування 
маршрутів 

маршр. 
в обороті, 

руху в  
год. “пік”, 

 

  км 
 

хв. 
 

 

1 2 3 4 5 
 Тролейбус    

5 Вул. Білицька -    
 вул. Терещенківська 27,1 5,2  
     

26 Просп. Свободи -    
 ст. м. «Нивки» 16,4 4,9  
 Автобус    

14 Ст. м. «Нивки»  -    
 Лісорозсадник 13,4 15,0  
     

23 Вул. Симиренка -    
 вул. Салютна 27,0 7,3  
     

32 Ст. м. «Нивки» -    
 масив Мінський 25,9 7,6  
     

47 Ст. м. «Нивки» -   внутрішньорайонний 
 ст. м. «Дорогожичі» 16,4 28,0 маршрут 
     

90 Вул. Г.-Барського -    
 Інтернаціональна пл. 26,6 6,92  
     

182 Ст. м. «Нивки» - 17,0 6  
 просп. Свободи    
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1 2 3 4 5 
     

186 Ст. м.  «Святошин» 11,0 6  
 вул. Стеценка    
     

226 Ст. м. «Нивки» - 28,1 20-25  
 вул. Селянська (Пуща-

Водиця) 
   

     
228 Вул. Гречка - 29,7 7  

 ст. м. "Універсітет"    
     

410 Ст. м. «Нивки» - 25,0 6  
 ст. м. "Петрівка"    
     

437 Вул. Наумова- 39,8 6  
 просп. Свободи    
     

455 Севастопольська площа -  33,6 5  
 просп. Свободи    
     

465 Просп. Свободи -  34,1 5-7  
 з/в "Південний"    
     

490 Ст. м.. "Дорогожичі" -  26,6 12  
 вул. Григоровича-

Барського 
   

     
518 Вул. Сирецька -  35,4 5  

 Севастопольська площа    
     

537 Ст. м. «Нивки» - 25,4 5  
 пл. Т. Шевченка    
     

540 Ст. м. «Нивки» - 6,1 10 внутрішньорайонний 
 Республіканська дитяча б-

ка 
  маршрут 

     
575 Вул. Сирецька -  30,2 5  

 вул. Терещенківська    
     

581 Ст. м. «Святошин» - 31,3 6  
 пл. Т. Шевченка    
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3.4. Гаражі, паркінги, автостоянки 
Матеріалами ДПТ на території 3-го мікрорайону передбачено розміщення 

комплексу об'єктів житлового та громадського призначення. 

Згідно планувального рішення з боку вул. Щербакова розміщується житлова 

забудова, а з боку вул. Академіка Туполєва – громадські споруди  та багаторівневі 

паркінги. 

А. Житлова частина комплексу. 
Зберігання та паркування легкових автомобілів мешканців та гостей 

житлової забудови, а також працівників і відвідувачів об'єктів громадського 

призначення передбачено у наземних або підземних паркінгах та на відкритих 

автостоянках комплексу. Розрахунок кількості маш-місць виконано відповідно до 

вимог п. 7.43 та табл. 7.4а ДБН-360-92** (зміна № 4 до нього за наказом 

Мінрегіонбуду № 67 від 21.06.2011). 

Наводимо розрахунок. 

Всього на території проектування в житлових будинках намічено спорудити 

5650 квартир, у т. ч. однокімнатних – 2825. У існуючому житловому фонді 

залишається 121 квартира, з яких однокімнатних – 26. 

За табл. 7.4.а п.1 строка "периферійній" для постійного зберігання 

автомобілів кількість машино-місць на двох – або більше кімнатну квартиру 

становить 0,5, на однокімнатну – 0,5 з коефіцієнтом 0,5 (примітка 1). 

Загальна потреба для житлового фонду на розрахунковий термін складе: 

(2825+26)*0,5*0,5+(5650+121-2825-26)*0,5=2172 маш.-місць. 

Аналогічно визначається потреба у машино-місцях для тимчасового 

зберігання автомобілів (гостьові стоянки) виходячи з норми 0,1 місце на квартиру 

(для однокімнатних з коефіцієнтом 0,5): 

(2825+26)*0,1*0,5+(5650+121-2825-26)*0,1=434 маш.-місць. 

Таким чином, загальна розрахункова кількість машино-місць для постійного 

та тимчасового паркування легкових автомобілів житлового фонду складає: 

2172+434=2606 маш.-місць. 

Проектом передбачено будівництво в районі вулиці Академіка Туполєва 

шість багатоповерхових паркінгів по 300 м/м, загальною кількістю на 1800 машино-

місць та двох підземних паркінгів на 600 та 300 машино-місць. Таким чином 

проектом передбачено на розрахунковий період загальну кількість постійного 

зберігання автомобілів у багаторівневих паркінгах – 2700 м/м. Крім того на 

перспективу передбачається демонтаж існуючих гаражів на території СПАТ 

«КОФ», загальною кількістю 340 машино-місць. Отже: (2700-2172)=528 м/м, на 
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перспективу, після демонтажу гаражів, є можливість надати компенсацію в потребі 

місця для зберігання автомобіля власникам демонтованих гаражів в 

багаторівневих паркінгах, що проектуються. 

Місця тимчасового та решта місць постійного паркування розміщуються на 

відкритих автостоянках загальною місткістю 1100 машино-місць вздовж 

квартальних проїздів, в т.ч. 565 місць тимчасового зберігання. 

Загальна кількість передбачених для паркування місць складає: 

1800+900+1100=3800 машино-місць. 

Б. Об’єкти громадського призначення 
Матеріалами ДПТ на території 3-го мікрорайону передбачено до розміщення 

слідуючі об’єкти громадського призначення: 

 торгівельний комплекс (продовольчої та непродовольчої торгівлі) 

та фітнес-центр для обслуговування мешканців загальною площею – 10 500м2; 

 офісні центри заг. площею – 9 500 м2, розрахункова кількість 

співробітників нового будівництва – 220 чоловік; 

 два дитячих дошкільних заклади (д.д.з.)  з початковими школами – 

загальною місткістю 425 місць у д.д.з. та 625 місць у початкових школах. 

Крім того, в житлових будинках, що проектуються, передбачені вбудовані 

приміщення торгівлі та обслуговування мешканців загальною площею – 8500м2, 

мікрорайонного рівня обслуговування. Призначення цих підприємств визначено в 

техніко-економічній частині проекту. 

Розрахунок кількості маш-місць у підземних, наземних паркінгах та 

відкритих автостоянках для працівників і відвідувачів об’єктів громадського 

призначення виконано окремо для кожного об’єкту відповідно до вимог ДБН 

360-92**, зміни №4 до нього (наказ Мінрегіонбуду № 67 від 21 червня 2011р.). 

Наводимо розрахунок. 

Торгівельний комплекс: 

а) Підприємства торгівлі – планується розмістити у кількох 

торгівельних залах, а саме: 

- промторгівлю, розрахунковою торгівельною площею 6000 м2,; 

- продторгівлю, розрахунковою торг. площею 4500 м2,  

За табл. 7.6, п. 4 на 100 м2 торг. площі потрібно передбачити у залах 2000-

5000 м2 - 5 маш-місць, понад 5000 м2 – 8 маш-місць, що за розрахунками 

становить: 
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- промторгівля – (6000х8):100=480 маш/місць; 

- продторгівля – (4500х5):100=225 маш/місць. 

Разом по підприємствам торгівлі це становить: 480+225 = 705 маш/місць. 

б) Підприємства громадського харчування з загальною кількістю 
пос. місць – 1200, з них: 

- експрес-кафе (швидкого обслуговування) –30 пос. місць; 
- бар – 20 пос. місць; 
- ресторан-кафе (звичайні) –70 пос. місць. 

Експрес-кафе – за табл. 7.6. п. 4 на 100 місць у залі потрібно передбачити 
10 маш-місць на автостоянках: (30х10):100=3 маш-місць. 

Бар – за табл. 7.6, п. 4 на 100 місць у залі потрібно розмістити на 
автостоянках 10 маш-місць: (20х10):100=2 маш-місць. 

Ресторан-кафе – за табл. 7.6., п. 4 на 100 місць у залі потрібно 
передбачити 10 маш-місць: (70х10):100=7 маш-місць. 

Разом по підприємствам громадського харчування це становить: 

3+2+7 = 12 маш/місць. 

Окремі підприємства громадського харчування (вбудовані): з заг. 
кількістю пос. місць – 65, з них: 

- дитяче кафе (та роздавальний пункт молочної кухні) –30 пос. місць; 
- кафе –35 пос. місць; 
Дитяче кафе (та роздавальний пункт молочної кухні) – за табл. 7.6. п. 4 

на 100 місць у залі потрібно передбачити 10 маш-місць на автостоянках: 
(30х10):100=3 маш-місць; 

Кафе– за табл. 7.6. п. 4 на 100 місць у залі потрібно передбачити 10 маш-
місць на автостоянках: (35х10):100=3,5(4) маш-місць; 

Разом по підприємствам громадського харчування це становить: 

3+4 = 7 маш/місць. 

Фітнес-клуб – планується на одночасне перебування 80 чоловік, до 
складу його приміщень передбачено включення чилаут-бару на 30 чол. 

Фітнес-клуб – за табл. 7.6, п. 5 на 100 відвідувачів потрібно передбачити 
на автостоянках 20 маш-місць: (80х20):100= 16 маш-місць. 

Чилаут-бар – за табл. 7.6., п. 4 на 100 місць у залі потрібно передбачити 
на автостоянках 10 маш-місць: (30х10):100=3 маш-місця. 

Разом по фітнес-клубу це становить: 16 + 3 = 19 маш/місць. 
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Офісні центри – розрахункова кількість співробітників планується – 220 
чол. За табл. 7.6., п. 2 на 100 працюючих потрібно передбачити на автостоянках 
10 маш-місць: (220х10):100=22 маш-місця. 

Проектними рішеннями у складі торгівельного комплексу передбачено 
паркінг на 540 маш-місць та 250 маш-місць на відкритих автостоянках для 
громадських об’єктів. Розрахункова кількість маш-місць для об’єктів 
громадського призначення становить: 705 + 12+7+19+22 = 765 маш/місць. 

Матеріалами ДПТ запроектовані місця для зберігання автомобілів 
громадських споруд загальною потужністю: 540 + 250 = 790 маш/місць. Вони 
розміщені з боку вул. Академіка Туполєва та вздовж основного проїзду.  

 
 
 

Таблиця 3.3.2 
 

Основні  техніко-економічні  показники  по  розділу 
«Вулично-шляхова  мережа  і  міський  транспорт» 

 

Показники Одиниця 
виміру 

В межах ДПТ 

Сучасний 
стан 

І черга 
 (в межах 

території 
Київської 
овочеої 

фабрики) 

Розрахун- 
ковий 

термін 

1 2 3 4 5 
Протяжність вулично-дорожньої 
мережі, всього: км 3,1 3,1 3,1 
у тому числі:     
- магістральні вулиці загально- 
  міського   значення -"- 0,9 0,9 0,9 
- магістральні вулиці районного 
  значення -"- 1,5 1,5 1,5 
- вулиці місцевого значення -"- 0,7 0,7 0,7 

Кількість транспортних розв'язок в 
різних рівнях од. - - - 
Кількість позавуличних пішохідних 
переходів од. - 5 5 
Щільність вулично-дорожньої 
мережі, всього: км/км2 2,6 2,6 2,6 
у тому числі:     

- магістральної мережі -"- 2,0 2,0 2,0 

Кількість станцій метрополітену од. - - - 
Протяжність ліній наземного 
громадського транспорту, всього: км 2,4 3,1 3,1 
у тому числі:     

                         трамвай -"- - - - 

                         тролейбус -"- 0,9 0,9 0,9 
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1 2 3 4 5 
                         автобус -"- 2,4 3,1 3,1 

Щільність мережі наземного 
громадського транспорту км/км2 2,0 2,6 2,6 
Багаторівневі паркінги для 
постійного зберігання легкових 
автомобілів для житлової 
забудови маш.-місць - 2140 2700 
Відкриті автостоянки для постій-
ного та тимчасового зберігання      
легкових авто мобілів для 
житлової забудови маш.-місць - 815 1100 
Місця для зберігання легкових 
автомобілів для об'єктів 
громадського обслуговування маш.-місць - 755 790 
Орієнтовна вартість 
будівництва 

  
      

вулично-дорожня мережа та 
гаражі млн.грн. - 385,0 385,0 
у тому числі:     

- вулично-дорожня мережа, всього -"- - 130,0 130,0 

з неї:     

 вул. Щербакова,  -"- -   
включаючи 3 підземних переходи* -"-  76,0* 76,0* 

 вул. Академіка Туполєва,      
включаючи 2 підземних переходи -"-  39,0 39,0 

 вул. Салютна  -"-  15,0 15,0 

- гаражі,  всього -"- - 255,0- 255,0- 
у тому числі:     

 постійного зберігання -"- - 114,0 114,0 
 тимчасового зберігання -"- - 141,0- 141,0- 

*-загальноміський захід 
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4. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА 
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4.1. Передмова 
Розділ «Охорона навколишнього середовища» до матеріалів Детального 

плану території по вул. Академіка Туполєва, 12 у Шевченківському районі м. Києва 

виконано у відповідності з ДБН А.2.2-3-2012 «Склад та зміст, порядок  

розроблення, погодження та затвердження проектної документації на 

будівництво», ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на 

навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, 

будинків і споруд».  

 

Підстави для розроблення проекту. 

 Рішення Київської міської ради від 13.11.2013 р. №518/10006 «Про 

затвердження міської програми створення (оновлення) містобудівної 

документації у м. Києві», п.75 Додатку.  

 Лист ТОВ «МіськЦивілПроект» від 12.03.2014р. № 409. 

 Інвестиційні наміри лист від 08.10.2014 р. № 331 СГ ПАТ «Київська овочева 

фабрика» 

 Завдання на розроблення Детального плану території по вул. Академіка 

Туполєва, 12 у Шевченківському районі м. Києва від 30.05.2014р. 

 Черговий кадастровий план, витяг з бази даних Державного земельного 

кадастру від 25.01.2014р.  

 
 Мета розділу: виявлення зон екологічного ризику в районі, зон, де 

спостерігаються зміни в стані навколишнього середовища техногенного характеру, 

а також визначення прийнятності планованої діяльності та розробка заходів щодо 

забезпечення нормативного стану навколишнього природного середовища та 

екологічної безпеки при експлуатації комплексу житлової та громадської забудови 

з дитячим дошкільним закладом, початкової загальноосвітньою школою в межах 

детального плану території по вул. Академіка Туполєва, 12 у Шевченківському 

районі м. Києва, а саме:  

- визначення характеру та ступеню небезпеки всіх потенційних видів 

забруднення, впливу на природне, соціальне та техногенне середовища 

запроектованої господарської діяльності; 

- запобігання деградації навколишнього середовища, відновлення у разі 

необхідності порушених в результаті господарчої діяльності природних систем; 

- створення сприятливих умов для життя та праці населення. 
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Нормативні та  методичні матеріали: 

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

2. ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє 

середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і 

споруд». Держбуд України. Київ,  2004р. із Зміною № 1 від 01.07.2010р. 

3. Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від 

забруднення хімічними і біологічними речовинами) ДСП-201-97. 

4. СанПіН № 4630-88. «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод 

от загрязнения». 

5. ДБН А.2.2-3-2012 «Склад та зміст, порядок  розроблення, погодження та 

затвердження проектної документації на будівництво».  

6. ДБН 360-92** «Планировка та забудова міських та сільських поселень». Держбуд 

України, Киев. 2002. 

7. ДСП № 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених 

пунктів. 

8. Закон України «Про охорону атмосферного повітря». 16 жовтня 1992 року 

№2707-ҲІІ. 

9. Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища”. 

10. Закон України «Про заборону ввезення і реалізації на території Україні 

етильованого бензину та свинцевих добавок до бензину» від 15 листопада 2001 

року № 2786-ІН. 

11. Норми утворення твердого побутових відходів у населених пунктах України», 

затверджені наказом Міністерства будівництва, архітектури і житлово-

комунального господарства України від 10.01.06 №7. 

12. Державний класифікатор відходів ДК- 005- 96. 

13. ВНТП-СГіП –46-16-96 «Підприємства автомобільного транспорту і 

автотранспортні підприємства  АПК України». 

 

Вихідні дані для проектування: 

- Висновок експлуатанта аеродромів Київ/Антонів-1 та Київ/Антонів-2, 

№281/п від 28.12.2015р. щодо погодження місця розташування та висоти 

об’єктів на приаєродромних територіях. 

– Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-

07/56900 від 24.12.2015р. 
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– лист Центральної геофізичної обсерваторії від 15.04.2014р. № 16-13/-

136/05-238 про фонове забруднення атмосферного повітря; 

– Детальний план території Шевченківського району, том 6 «Акустична 

оцінка шумового впливу транспорту на житлову забудову та рекомендації 

щодо його зменшення», відділ екології інституту «КиївГЕО» ВАТ 

«Київпроект», 2006.; 

– Карта техногенного забруднення почвогрунтів м. Києва; 

– Схема інженерно-геологічного районування м. Києва, АТ "Київпроект". 

 

4.2. Стисла характеристика природних умов 
Територія детального плану в межах вулиць Щербакова, Естонської, 

Академіка Туполєва та Салютної знаходиться на північному заході правобережної 

частини Києва. Загальна площа землевідводу 100 га. 

За фізико-географічним районуванням північно-західна правобережна 

частина м. Києва належить до північної лісостепової області Дніпровської 

терасової рівнини.  

Інженерно-геологічні умови. Ділянка знаходиться у зандровому районі. 

Будова грунтів на глибину до 25 м представлена флювіогляціальними відкладами 

– пісками, супісками, суглинками, рідше глинами. 

Ландшафт – моренно-зандрова хвиляста рівнина з дерново-слабко та 

середньо- підзолистими грунтами. 

Абсолютні позначки поверхні 179.4-185,4 м. 

Гідрологічні умови. Ґрунтові води зустрічаються на глибині більше 3-х м від 

денної поверхні. Рівень ґрунтових вод на ділянці проектування буде визначено під 

час геологічних досліджень  на наступному етапі проектування. 

Територія відноситься до двох водозбірних басейнів: - більша її частина, 

північно-західна, західна й частково північна, належить до водозбірного басейну р. 

Нивка (безпосередньо до її правобережної притоки – р. Любки), північно-східна, 

східна та південна частина – до водозбірного басейну р. Сирець.  

Відкриті водойми та водотоки в межах проекту відсутні. 

Рослинність. Багаторічна рослинність представлена, переважно, деревами 

та чагарниками малоцінних порід, ділянками з трав’яним газоном. Виключення 

складає бульвар (буде збережений), який перетинає ділянку із заходу на схід. Тут 

висаджені дерева хвойних порід. Акт знесення насаджень буде виконано на 

наступному етапі проектування.  
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Небезпечні геологічні процеси в межах проекту не спостерігаються. 

Клімат. Мікроклімат. 

Метеорологічні характеристики наведені за даними метеорологічної станції 

Київ, які осереднені Центральною геофізичною обсерваторією за 30-річний період. 

Основні кліматоутворюючі чинники. 

Температура повітря середня місячна: 

за липень  + 19,3° С,    за січень – 5,6° С,    за рік  7,7° С. 

Середня максимальна температура повітря найбільш жаркого 

місяця (липня) 24,5° С; 

середня мінімальна температура повітря найбільш холодного місяця (січня)  

 -8,2° С. 

Вітровий режим: не відрізняється від середніх міських показників. У 

зимовий період переважає західний та південно-східний напрямок вітру, влітку – 

північний та західний (див. табл. 4.2.1). 

Таблиця 4.2.1 
Дані вітрового режиму 

(середні за рік) 

Станція Пів- Півн.- Схід- Півд.- Пів- Півд.- За- Півн.- Штиль 
спостереже

ння 
нічн. східн. ний східн. ден. захід

н. 
хідни

й 
захід.  

          
Київ 14 9 9 13 13 12 18 14 13 
          

 
4.3. Існуючий стан навколишнього природного середовища. 

Загальна характеристика господарчої діяльності в зоні розміщення  
нового будівництва. 

Земельна ділянка, для якої розробляється детальний план території (ДПТ), 

площею 61 га, обмежена вулицями Щербакова, Естонською, Академіка Туполєва 

та Салютною. Із західного боку, вздовж вул. Академіка Туполєва, територія ДПТ 

межує з промисловою зоною, безпосередньо з територією Державного 

підприємства «АНТОНОВ», з північного боку, вздовж вул. Салютної – з житловою 

та зеленою зоною, крім перетину вулиць Салютної та Щербакова де 

розташований сільськогосподарський ринок.  

За сучасним станом на території в межах проекту є ділянки різного 

цільового призначення:  
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- сільськогосподарське підприємство – ПАТ «Київська овочева 

фабрика», далі  СПАТ «КОФ», займає більшу частину території ДПТ; 

- житлова забудова, розташована вздовж вулиць Щербакова та 

Салютної, 5-ти поверхова вздовж вул. Щербакова, переважно садибна 

малоповерхова – вздовж вул. Естонської; 

- промислово-комунальні підприємства, розташовані вздовж вулиць 

Академіка Туполєва та Салютної, у тому числі гаражі для зберігання 

легкового автотранспорту мешканців району розташовані вздовж вул. 

Академіка Туполєва. 

Територія в межах проекту не належить до території захисту 

традиційного характеру середовища і знаходиться поза зонами 

охоронюваного ландшафту та територій природно-заповідного фонду.  

Фонове забруднення атмосферного повітря визначено за показниками 

посту спостереження № 11розташованого на вул. Академіка Туполєва, 12, 

найближчого до ділянки проектування  і наведено в табл. 4.3.1. 

 
Таблиця 4.3.1. 

Фонове забруднення атмосферного повітря, 
показники поста спостережень № 11, вул. Академіка Туполєва, 12 

Речовини ГД
К 

се
ре

дн
ь

о-
до

бо
ва

 
Кл

ас
 

не
бе

зп
е

ч-
но

ст
і Концентрації, мг/м3 

0-2 швидкість вітру більше 2 м/сек. 
будь-
який півн. східн. півд. західн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Пил (завислі 
реч.) 

0,15 3 0,2531 0,2531 0,2531 0,2531 0,2531 

Діоксид азоту 0,04 3 0,2399 0,2399 0,2399 0,2399 0,2399 
Діоксид сірки 0,05 3 0,0308 0,0308 0,0308 0,0308 0,0308 
Оксид вуглецю 5,0 4 4,1019 4,1019 4,1019 4,1019 4,1019 

 
Грунт 

Техногенне забруднення ґрунтів не спостерігається, тобто накопичення в 

них важких металів та інших елементів не перевищує природний фон. 

Фізичні фактори впливу 

Шум. Згідно з наданими матеріалами (Висновок державної санітарно-

епідеміологічної експертизи № 05.03.02-07/56900 від 24.12.2015р.) аеродром 

Київ/Антонів-1 належить Державному підприємству «АНТОНОВ». Основний режим 
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роботи денний (Див. розділ «Вихідні дані»). На аеродромі одна злітна смуга, яка 

має два магнітні курси виконання польотів: МК 1380 та МК 3180, але МК 3180 (від 

центру міста Київ) є переважним для застосування. На аеродромі Київ/Антонів-1 

введена заборона експлуатації ПС вбік житлової забудови за курсом злету МК 

1380 та курсом посадки МК 3180 (AIP of Ukraine. UKKT AD 2-5, 25 JUN 2015). У 

зв’язку із введенням заборони виконано коригування С03 з умов авіаційного шуму 

(які були обґрунтовані в лютому 2015р. відповідно до договору № 770-Х14/1 від 

10.11.2014р. Державного підприємства «Антонов» з НАУ) та рівні максимального 

звуку авіаційного шуму на території житлової забудови масиву Святошин м.Києва 

створюються тільки в результаті розбігу літаків по ЗПС під час злету за курсом МК 

1380 і випромінюванням шуму в задній сектор від двигунів. Відповідно до СП №173 

(п. 5.21) відстань від трас прольоту літаків (вертольотів) до межі існуючої або 

перспективної забудови та зон масового відпочинку повинна забезпечувати на цих 

територіях гігієнічні нормативи шуму відповідно до ГОСТ 22283-88 «Шум 

авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы 

их измерения», «Санитарных норм допустимого шума в помещениях жилых и 

общественных зданий и на территории жилой застройки» №3077-84. Стандарт 

«ГОСТ 22283-88» визначає: «п.1.4. Допускается превышение в дневное время 

установленного уровня звука LA на значение не более 10 дБ(А) для аэродромов 1-

го, 2-го классов и для заводских аэродромов, но не более 10 пролетов в день». 

Таким чином, події утворення шуму від літаків Ан-124, Ил-76, інших, рівні 

максимального звуку від яких перевищують відповідні значення для літаків Ан-26, 

Ан-148 (Ан-158), вилучено з умов встановлення зон обмеження забудови і границі 

зон вбік від торця ЗПС 32 становлять наступні значення: границя зони Г – 160 м; 

границя зони Б/В – 220 м. Обидва значення вказують, що границі С03 з умов 

авіаційного шуму не розповсюджуються за межі території підприємства «Антонов». 

За матеріалами Генерального плану міста Києва на період до 2020 року, 

вплив шуму від автотранспорту, що рухається по вулицях Щербакова та Академіка 

Туполєва, оцінюється на рівні 71-75 дБА (еквівалентний рівень шуму в денний 

час), по вулицях Салютній та Естонській  - не перевищує 70 дБА (еквівалентний 

рівень шуму в денний час). 

Згідно Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи 

№05.03.02-07/56900 від 24.12.2015р.: 

- очікуваний еквівалентний рівень звуку біля найближчих житлових будинків 

перспективної забудови, у денний час доби від автотранспортного потоку, який 
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рухається по вул. Салютній, дорівнює 59,8 дБА, що перевищує допустимий, згідно 

з СН № 3077-84 на 4,8 дБА; 

- очікуваний еквівалентний рівень звуку біля найближчих житлових будинків 

перспективної забудови, у нічний час доби від автотранспортного потоку, який 

рухається по вул. Салютній, дорівнює 48,5 дБА, що перевищує допустимий, згідно 

з СН № 3077-84 на 3,5 дБА. 

Таким чином, для виконання вимог СН № 3077-84 на подальших стадіях 

проектування проектними рішеннями необхідно вжити шумозахисні заходи: 

- фасади найближчих житлових та громадських будинків перспективної 

нової забудови мікрорайону №3, обернені у бік ЗПС аеродрому Київ/Антонів-1 

повинні бути обладнані шумозахисними вікнами; 

-  для усунення вказаних перевищень від автотранспортного шуму (для 

житлових та громадських будинків) передбачити рішення по застосуванню 

шумозахисних вікон. 

Електромагнітне поле  (ЕМП). Територія в межах проекту знаходиться поза 

межами санітарно-захисних зон та зон обмеження забудови радіотехнічних 

об’єктів (РТО), які обслуговують аеродром «Київ/Антонов-1» ДП «АНТОНОВ». 

 
4.4.  Планувальні обмеження. 

До зон регламентованого обмеженого використання території 

відносяться: 

1. Зона обмеження висоти забудови з умов безпеки польотів – 

практично вся територія в межах  проекту.  
      Проектними рішеннями ДПТ згідно до Наказу Міністерства інфраструктури 

України № 721 від 30.11.2012р. „Про затвердження порядку погодження місця 

розташування та висоти об’єктів на приаеродромних територіях, діяльність яких 

може вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних приладів цивільної 

авіації” враховано Висновок експлуатанта аеродромів Київ/Антонів-1 та 

Київ/Антонів-2, №281/п від 28.12.2015р. щодо погодження місця розташування та 

висоти об’єктів на приаєродромних територіях. (Див. розділ «Вихідні дані»).  Згідно 

висновку, мінімальна погоджена висота забудови – вздовж вул. Академіка 

Туполєва дорівнює 200 м у БСВ, максимальна – 240,0 м у БСВ у північно-західній 

частині ділянки на розі вулиць Салютної та Щербакова. На наступній стадії 

проектування висоту кожної будівлі необхідно погодити додатково в 

установленому порядку.  
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Проектними матеріалами планується демонтаж існуючої та будівництво 

нової котельні, що забезпечить теплопостачання нової забудови 3-го мікрорайону.  

Отже на наступній стадії проектування у зв’язку з тим, що, виходячи з умов 

безпеки польотів повітряних суден з аеродрому „Святошин”, діють обмеження по 

висоті і, таким чином, висота будівель та споруд в районі впливу викидів котельні в 

радіусі 50-100 м має бути уточнена за розрахунками розсіювання для запобігання 

задування шкідливих речовин у вікна житлових будинків (ДСП - № 173-96); 

2. Санітарно-захисні зони – (5,95% від загальної площі ДПТ), обумовлені 

виробництвами, які розміщені на території ДП «Авіаційний науково-дослідний 

комплекс ім. О.К. Антонова», зовнішня межа СЗЗ співпадає тут з вул. Туполєва і не 

є перешкодою для реорганізації території під громадську та житлову забудову. 

3. Висота будівель в районі впливу викидів котельні - в радіусі 50-100 м, 

має бути уточнена за розрахунками розсіювання для запобігання задування 

шкідливих речовин у вікна житлових будинків. Розрахунок розсіювання 

виконується на наступному етапі проектування під час вибору основного 

обладнання котельні.  

Санітарно-захисна зона від котельні встановлюється у радіусі 50 м  від 

димарів, мінімальна відповідно до п.4.5 ДБН 362-92**. 

Висновки: 
Реорганізація території під будівництво комплексу житлової та 

громадської забудови з дитячим дошкільним закладом, початкової 

загальноосвітньою школою в межах детального плану території по вул. Академіка 

Туполєва, 12 у Шевченківському районі м. Києва, можлива при умові виконання 

ряду вимог, а саме.  

 

1. На території, де максимальні рівні шуму не перевищують допустимі 85 

дБА (зона Б, В) дозволяється будь-яке будівництво з застосуванням 

підвищеної звукоізоляції зовнішніх огороджень, додаток  № 19 до ДСП 

№ 173-96. 

2. Висота забудови визначається з умов безпеки польотів згідно до Наказу 

Міністерства інфраструктури України від 30.11.2012р. №721. 
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4.5. Заходи щодо забезпечення нормативного стану  
   навколишнього середовища та екологічної безпеки. 

Оцінка впливу на навколишнє середовище. 
Проектні пропозиції 
В межах детального плану території по вул. Академіка Туполєва, 12 

у Шевченківському районі м. Києва нове будівництво передбачено за рахунок 

реорганізації території, яка за сучасним станом має різне цільове використання, 

переважно - сільськогосподарське. Крім цього, проектом пропонується 

реконструкція з капітальним ремонтом існуючої житлової забудови вздовж вул. 

Щербакова. 

 У складі проекту ДПТ передбачено комплексну багато- і середньоповерхову 

житлову та громадську забудову з дитячими дошкільними закладами, які суміщені 

з початковою загальноосвітньою школою, а саме:  

- житлові будинки  переважно 5 і 9 поверхів з населенням 11,2 тис.чол. з 

вбудовано-прибудованими приміщеннями та об’єктами громадського 

обслуговування, офісними приміщеннями; 

- громадського центру включно з фітнес-клубом та торгівельним 

комплексом; 

- дитячими дошкільними закладами з початковою школою. 

 Для постійного зберігання легкових автомобілів мешканців передбачені 

багатоповерхові наземно-підземні паркінги загальною місткістю 2700 м-місць, 

гостьові автостоянки  на 1100 м-місць; 

наземно-підземні паркінги для громадської забудови загальною місткістю 790 м-

місць. 

         Рішення з інженерного забезпечення об’єктів в межах ДПТ розроблені в 

розділі «Інженерне забезпечення та інженерна підготовка території», кн.3 даного 

проекту: інженерне забезпечення об’єктів нового будівництва передбачається від 

міських мереж, за виключенням теплозабезбечення, за розрахунками та у 

відповідності до ТУ експлуатуючих організацій, які отримуються на наступному 

етапі проектування.  

 Поверхневий стік буде скидатися в міську мережу дощової каналізації. 

 Теплопостачання передбачається від нової квартальної котельні. 

Забезпечення нормативних параметрів якості природного середовища  

 в зоні житлової забудови пропонується планувальними заходами: 

1. Функціональне зонування території з врахуванням обмежень по висоті 

забудови, обумовлених впливом аеродрому «Київ/Антонов-1». 
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2. Створення санітарно-захисних зон та охоронних зон від запроектованих 

комунальних об’єктів: 

   - 35-ти метрові санітарно-захисні зони від наземно-підземних гаражів та 

автостоянок місткістю від 100 до 300 м-місць;   

   - 50-ти метрові санітарно-захисні зони від наземно-підземних гаражів та 

автостоянок місткістю понад 300 м-місць, та розміщення їх у комунальній зоні, 

додаток 10 [7]; 

    - розміщення гостьових автостоянок на нормативній відстані від жилих 

будинків, додаток 10 [7]; 

    - 10-ти метрової охоронної зони  від  ГРП, ДБН В.2.5-20-2001, п.5.5. 

3. Враховуючи, що проектування ведеться на при аеродромній території 

(аеродром «Київ/Антонов-1») згідно до Наказу Міністерства інфраструктури 

України № 721 від 30.11.2012р. щодо порядку погодження місця розташування та 

висоти об’єктів на при аеродромних територіях, діяльність яких може вплинути на 

безпеку польотів і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації у складі 

Проекту була виконана «Схема планувальних обмежень» складеної із умов 

безпеки польотів та за рівнем прольотного та наземного шуму аеропорту 

«Київ/Антонов-1». Мінімальна допустима висота забудови – вздовж вул. Академіка 

Туполєва дорівнює 200,0 м у БСВ, максимальна – 240,0 м у БСВ у північно-західній 

частині ділянки на розі вулиць Салютної та Щербакова. 

            На наступному етапі проектування висоту кожної будівлі необхідно 

погодити додатково в установленому порядку. 

3. Для досягнення нормативних параметрів звукового тиску згідно додатку 

19 до [7] житлові будівлі та будівлі дитячих дошкільних, шкільних закладів, що 

розташовані вздовж приаеродромної території та магістральних вулиць, матимуть 

підвищену звукоізоляцію зовнішніх огороджень.  Ці конструктивні шумозахисні 

заходи будуть розроблятися на наступному етапі проектування  конкретно для 

кожної будівлі  згідно додатку 19 до [7] та рекомендації експлуатанта аеродрому 

«Київ/Антонов-1», лист від 10.07.2014 р. №27/1153. 

 
Охорона ґрунту 

Для захисту ґрунту від забруднення передбачено тверде покриття 

внутрішньоквартальних проїздів, розвиток мережі внутрішньо квартальної дощової 

каналізації. Відведення поверхневого стоку запроектовано із швидкостями, які 

виключають  ерозію ґрунту. 
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Рекультивація порушених земель, підсипка території, захист території від 

небезпечних геологічних процесів в межах проекту не потрібні.  

 

Охорона водного басейну 
У складі проекту розроблені схеми господарчо-побутової і дощової 

каналізації. 

Господарчо-побутові стоки будуть направлені у міську господарчо-побутову 

мережу, див. розділ "Каналізування". 

Схемою дощової каналізації передбачено влаштування закритої мережі 

дощової каналізації. Територія відноситься до двох водозбірних басейнів: - більша 

її частина, північно-західна, західна й частково північна, належить до водозбірного 

басейну р. Нивка (безпосередньо до її правобережної притоки – р. Любки), 

північно-східна, східна та південна частина – до водозбірного басейну р. Сирець.  

Поверхневий стік спрямовуватиметься в міську мережу дощової каналізації 

(див. розділ "Дощова каналізація"). На випуску дощової каналізації в районі станції 

метро «Нивки», водозбірний басейн р. Сирець, передбачені міські очисні споруди 

дощового стоку.  

 

Охорона атмосферного повітря 
Екологічні обмеження відносно повітряного середовища  встановлюються 

відповідно до Законів України «Про охорону атмосферне повітря», „Про охорону 

навколишнього природного середовища”, ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. 

Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ 

промышленными предприятиями».    У зв’язку з перевищенням ГДК фонових 

концентрацій по діоксиду азоту та окису вуглецю у атмосферному  повітрі  м. 

Києва при розробці проекту прийняті такі проектні рішення (планувальні, технічні, 

технологічні, інженерні), які відповідають вимогам екологічних, санітарно-

гігієнічних, норм і правилам. З метою охорони атмосферного повітря від 

забруднення продуктами неповного згорання органічного палива та раціонального 

використання природних ресурсів (природного газу)  передбачається:  

- для зберігання автомобілів будівництво підземно-наземних паркінгів у 

комунальній зоні та підземних – у житловій зоні, що дасть можливість: - 

максимально убрати автотранспорт з прилеглої  до будинку території; 

- зменшити кількість викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

за рахунок зменшення  часу прогрівання двигунів при зберіганні автомобілів в 

закритому приміщенні; 
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н зменшити приземні концентрації викидів забруднюючих речовин  за рахунок 

розсіювання їх в атмосферному повітрі від вентиляційних шахт паркінгів, які 

виводяться на висоту від 8 до 30 м, що забезпечує розсіювання та кращі умови 

для процесу самоочищення атмосферного повітря. 

- У котельні  встановлення котлів на найбільш екологічно чистому паливі – 

природному газі, з високими екологічними характеристиками з підвищеним ККД  

(до 93%) з відносною низькою температурою вихідних димових газів. Котли  

обладнуються автоматикою, що передбачає регулювання температури сітьової 

води за температурою навколишнього середовища. Застосування 

низькотемпературних високоефективних та економічних котлоагрегатів, в 

конструкцію яких закладені азотоподавляючі заходи, забезпечує мінімально-

можливі значення викидів. 

 
Санітарна очистка території 

Сміття, що накопичуватиметься під час експлуатації жилих будинків, 

підземних, наземних автостоянок та адміністративних об’єктів, згідно до «Норм 

утворення твердих побутових відходів у населених пунктах України» затверджених 

10.01.06, № 7, нетоксичне, відноситься за складом до твердого 
побутового сміття (надалі ТПС). Відповідно до ДК-005-96 відходи від 

експлуатації об’єкту відносяться до групи 77, код 772 відходи комунальні. 

Розрахункова чисельність населення  12,5 тис. чоловік.  

Обсяг сміття, що накопичуватиметься під час експлуатації об’єктів 

громадського призначення, гаражів та автостоянок, об’єктів культурно-побутового 

призначення, враховано в нормах накопичення твердого побутового сміття (ТПС) і 

згідно п. 10.33 ДБН 360-92**, складає 300 кг/рік на одного мешканця. 

 Розрахунковий обсяг сміття, що накопичуватиметься складає  

             12,5 х 0,300=3,750 тис.т на рік та (3750:302) = 12,4 т на добу 

СДля захоронення та знешкодження сміття буде вивозитись на полігон 

побутових відходів у сел. Креничи або на сміттєспалювальний завод Енергія до 

побудови та введення в експлуатацію сміттєпереробного заводу. 

Оцінка впливу на повітряний басейний об’єктів  
громадсько-житлового будівництва 

 Проектні стаціонарні джерела забруднення – локальна котельня та 

підземно-наземні паркінги.  
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 Кількісні показники викидів шкідливих речовин, що містяться в продуктах 

згоряння теплоенергетичних установок, залежать від їх типу та конструктивних 

особливостей, викидів шкідливих речовин з паркінгів  - залежить від параметрів 

вентиляційних систем.  

 На стадії ДПТ, коли не визначене основне теплоенергетичне обладнання та 

параметри вентиляційних систем, може бути розрахований масовий викид 

забруднюючих речовин за витратами газу на опалення, вентиляцію, гаряче 

водопостачання та масовий викид забруднювачів з паркінгів. 

Вплив локальної котельні. 

 Питомі показники викидів теплоенергетичного обладнання прийняті за 

аналогом котлів фірми UNICAL модель TRIOPREX TX N1320 у кількості 87,48 

мг/кВт*год. 

 Потужність котельні 32 МВт, теплоспоживання на добу – 30,95 МВт, 

 Викид діоксиду азоту – 87,48 х 32 = 2,8 кг/год., або 0,777 г/сек., 

 Річний викид діоксиду азоту  з урахуванням 30-відсотковим навантаженням 

у неопалювальний період року дорівнює 15,877 т/рік. 

Вплив підземно-наземних паркінгів. 

Розрахунок виконано за методикою [13] для паркінгів загальною місткістю 

3800 м-місць. Результати розрахунку наведені у табл. 4.5.1. 

Таблиця 4.5.1 

Розрахунковий  викид  шкідливих  речовин 

Розрахунковий Речовина 

параметр СО СН NО2 Разом 

     

Максимальний разовий 3,018 0,15094 0,0457 3,2146 
викид, г/сек.,      

     

Річний викид, т/рік, 63,69 3,173 0,961 67,824 
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