


 1 

 
 МІНІСТЕРСТВО    РЕГІОНАЛЬНОГО    РОЗВИТКУ,     

БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 
 

 

Д Е Р Ж А В Н Е   П І Д П Р И Є М С Т В О 

УКРАЇНСЬКИЙ      ДЕРЖАВНИЙ     НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ     ІНСТИТУТ 

ПРОЕКТУВАННЯ      МІСТ     «ДІПРОМІСТО»     ІМЕНІ     Ю.М.БІЛОКОНЯ  

 
 

 

 
 
Державні ліцензії 

Топографо-геодезичні, картографічні роботи  – Серія АВ № 547484 від 03.08.2010 р.  

Проведення робіт із землеустрою - Серія АГ № 583330 від 19.04.2011 р. 
Пожежна сигналізація та інші – Серія АГ № 595095 від 20.05.2011 р. 

 

 
 

EN ISO 9001:2008 

Реєстраційний номер: 
01.467.804 

 

 

 

 

 

 
 

БОРИСПІЛЬ 
 

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ ОБМЕЖЕНОЇ 

ВУЛИЦЯМИ БЕЖІВКА, КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ, 

ЄВРОПЕЙСЬКА 

 

 
Замовник:  Управління містобудування та архітектури Бориспільської міської ради 

Договір: № 1116-02-1-2017 від 10.04.2017р. 

                Додаткова угода №1-2017    

 

Директор інституту 

 

Начальник АПУ 

 

Начальник АПМ – 5                                           

 

Головний архітектор проекту 

 

Головний інженер проекту 

 

Головний економіст проекту 

 

Начальник відділу НМЗМП 

І.І. Шпилевський 

 

В.О. Токар 

 

Т.В. Губенко 

 

Д.В. Купрієнко 

 

Л.Г.Безкоровайна 

 

І.Г. Волобой 

 

А.О. Економов 

 
 

 

Київ – 2017р. 



 2 

 

Склад проекту 
 

№ 

з/п 
Найменування матеріалів Масштаб 

Номери креслень 

чи томів 

проектної 

документації 

 І. Графічні матеріали 

1. Схема розташування території в 

планувальній структурі населеного пункту 

1:10000 191011 

2. План існуючого використання території 1:1000 191012 

3. Опорний план 1:1000 191013 

4. Схема існуючих планувальних обмежень 1:1000 191014 

5. Проектний план 1:1000 191015 

6. Схема прогнозованих планувальних 

обмежень 

1:1000 191016 

7. Схема організації руху транспорту і 

пішоходів 

1:1000 191017 

8. Схема інженерної підготовки території 

та вертикального планування 

1:1000 191018 

9. Схема інженерних мереж, споруд і 

використання підземного простору 

(теплопостачання та газопостачання, 

каналізація) 

1:1000 191019 

10. Схема інженерних мереж, споруд і 

використання підземного простору 

(електропостачання, телефонний зв’язок та 

проводове мовлення) 

1:1000 191020 

11. Креслення поперечних профілів вулиць 1:200 191021 

12. Об’ємно-просторова модель забудови б/м 191022 

13. Схема зонування території 1:1000 191023 

 ІІ. Текстові матеріали 

1. Пояснювальна записка  книга 91618 

ІІІ. Довідкові матеріали 

1. Довідкові графічні матеріали: Тека з 

кресленнями 

 

026867 

 Інженерні мережі, споруди та використання 

підземного простору (водопостачання),                

М 1:1000 

 План червоних ліній, М 1:1000 

2.  Довідкові текстові матеріали брошура 026868 



 3 

 

Зміст 

Вступ ....................................................................................................................................... 4 

1. Природні умови та інженерно-геологічні особливості території ................................. 7 

2. Оцінка існуючої ситуації в межах території проектування ......................................... 10 

2.1. Стан навколишнього середовища, планувальні обмеження ................................. 10 

2.2. Використання території ............................................................................................ 12 

2.3. Житловий фонд, населення, характеристика забудови ......................................... 13 

3. Архітектурно-планувальна організація території ........................................................ 14 

3.1. Розподіл території проектування за функціональним призначенням. ................ 14 

3.2. Характеристика видів використання території ...................................................... 17 

3.3. Встановлення режиму забудови території для перспективної містобудівної             

діяльності .......................................................................................................................... 22 

3.4. Переважні, супутні та допустимі види використання територій. ........................ 26 

3.5. Основні принципи планувально-просторової організації території .................... 43 

4. Житлове будівництво та розселення населення ........................................................... 44 

5. Система обслуговування населення, розміщення основних об’єктів            

обслуговування .................................................................................................................... 48 

6. Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху 

транспорту та пішоходів ..................................................................................................... 60 

7. Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж, споруд ............................. 65 

7.1. Водопостачання і каналізація .................................................................................. 65 

7.2. Теплопостачання ....................................................................................................... 68 

7.3. Газопостачання .......................................................................................................... 69 

7.4. Електропостачання .................................................................................................... 70 

7.5. Мережі зв’язку ........................................................................................................... 75 

8. Інженерна підготовка  та захист території .................................................................... 79 

8.1. Гідротехнічні заходи ................................................................................................. 79 

8.2. Вертикальне планування та дощова каналізація.................................................... 82 

9. Комплексний благоустрій та озеленення території ...................................................... 83 

10. Протипожежні заходи.................................................................................................... 86 

11. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища ........... 87 

12. Заходи щодо реалізації детального плану освоєння території .................................. 88 

13. Основні показники ......................................................................................................... 90 

ДОДАТКИ ............................................................................................................................ 94 



 4 

 

Вступ 

Детальний план території, обмеженої вулицями Бежівка, Київський шлях, 

Європейська в м. Бориспіль Київської області розроблений ДП «Український 

державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені                   

Ю.М. Білоконя». Проект виконаний на замовлення Управління містобудування та 

архітектури Бориспільської міської ради за рахунок коштів платника –                     

ТзОВ «АСТРУМ БІЛДІНГ КОМПАНІ» згідно договору від 10.04.2017р.  за  № 1116-

02-1-2017 та додаткової угоди за №1-2017 і Завдання на розроблення містобудівної 

документації, затвердженого в.о начальника Управління містобудування та 

архітектури Бориспільської міської ради та погодженим директором                            

ТзОВ «АСТРУМ БІЛДІНГ КОМПАНІ». 

Проектні рішення прийняті з урахуванням чинного законодавства України у 

галузі містобудуванні та вимог державних будівельних норм:  

- Земельний кодекс України зі змінами; 

- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» зі змінами від 

20.11.2012 р. № 5496-VІ; 

- Закон України «Про питну воду та питне водопостачання» від 18.11.2004 р.                      

№ 2196- ІV (стаття 29); 

- Постанова КМ України від «Про затвердження порядку розроблення та 

затвердження нормативів госппитного водопостачання» від 25.08.2004 р. № 1107; 

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

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

поселень»; 

- ДБН В.2.2.-15-2005 «Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення»;  

- ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення»; 

- ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»;  

- ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід и каналізація»; 

- ДБН В.2.5-39-2008 «Теплові мережі»; 

- ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання»; 

- ДБН В.2.5.-23-2010 «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного 

призначення»; 

- ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія»; 



 5 

 

- ДСТУ-Н Б Б.1.1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану зонування території 

(зонінг)». 

Мета проекту – уточнення положень Генерального плану м. Бориспіль, 

визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової 

композиції і параметрів забудови мікрорайону багатоквартирної житлової забудови, 

уточнення переважних, супутніх видів використання території та містобудівних умов 

і обмежень згідно з Планом зонування (зонінгу) м. Бориспіль («Внесення змін до 

Плану зонування території (зонінгу) м. Бориспіль Київської області»                              

(ДП «ДІПРОМІСТО», КИЇВ, 2016р.), затвердженого рішенням сесії Бориспільської 

міської ради в 2017р. 

Детальний план території після затвердження є основним документом для 

визначення вихідних даних щодо розміщення окремих об’єктів містобудування, 

відведення та вилучення земельних ділянок, встановлення та зміни їх цільового 

призначення, розміщення об’єктів будівництва; визначення містобудівних умов та 

обмежень; проектування будинків і споруд різного призначення; проектування мереж 

і споруд інженерно-транспортної інфраструктури та інженерного забезпечення 

території; проведення гідравлічних розрахунків інженерних мереж; проведення 

містобудівних розрахунків у разі інвестиційних намірів щодо забудови або зміни 

допустимого виду використання об’єкта нерухомого майна; розроблення схеми 

санітарного очищення і прибирання територій; розроблення проектів земельних 

відводів окремих земельних ділянок; розроблення проектів землеустрою щодо 

впорядкування території для містобудівних потреб. 

Рішення в проекті приймалися у розвиток рішень Генерального плану                            

м. Бориспіль, затвердженого рішенням сесії  Бориспільської міської ради від 

11.05.2007р. за № 1339 (ДП «ДІПРОМІСТО», Київ 2006р.), «Внесення змін до Плану 

зонування території (зонінгу) м. Бориспіль Київської області», затвердженого 

рішенням сесії 2017р. (ДП «ДІПРОМІСТО», Київ 2016р.).  

Згідно завдання на проектування основні показники детального плану території 

визначені на етапи реалізації: І етап реалізації (3-5 років) та розрахунковий етап – 15 

років (01.01.2032р.). 

Проект виконаний на основі топографо-геодезичної зйомки в системі 

координат УСК-2000 (М 1:1000), виконаній ТОВ «Авіаційний розрахунковий центр» 

(«Аерогеоінформатика») та наданій Замовником у складі вихідних даних. 
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Проект виконаний в архітектурно-планувальній майстерні № 5 (начальник – 

Губенко Т.В.) за участю спеціалістів інженерно-планувального відділу (начальник – 

Головань О.В.) та сектору транспортних мереж (начальник – Жуков Д. А.), 

авторським колективом у складі: 

Посада Підпис П.І.Б. 

Архітектурно-планувальна частина 

Начальник майстерні, 

Лауреат Державної премії України в галузі 

архітектури  

  

Губенко Т.В. 

Головний архітектор проекту  Купрієнко Д.В. 

Економічна частина 

Головний економіст проекту  Волобой І.Г. 

Керівник групи  Мельник М.В. 

Інженерно-планувальна частина 

Природні та екологічні умови освоєння території 

Заступник начальника ІПВ,  

Лауреат Державної премії України в галузі 

архітектури 

  

Муха В.Г. 

Керівник групи  Сугак Н.В. 

 Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування 

Начальник сектору транспортних мереж  Жуков Д.А. 

Керівник групи  Шаповалов О.О. 

Водопостачання, каналізація 

Головний фахівець  Ліговська В.О. 

Електропостачання 

Головний фахівець  Малюк Г.М. 

Теплопостачання та газопостачання 

Керівник групи  Срібний О.В. 

Інженерна підготовка та інженерний захист території.  

Дощова каналізація  

Головний інженер проектів  Безкоровайна Л.Г. 

Керівник групи  Геращенко О.М. 

  

Робота є авторським твором, що використовується згідно зі ст. 19 Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності» за призначенням. 

Забороняється тиражування твору без посилання на автора-розробника, 

забороняється використання авторського твору, яке пов’язане із його змінами, що 

може призвести до порушення авторського права. 
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1. Природні умови та інженерно-геологічні особливості території 

Ділянка,  що проектується, розташована в межах вулиць Європейська, 

Київський шлях, Бежівка у м. Бориспіль. Територія м.Бориспіль знаходиться в зоні 

Північного лісостепу, в межах Північної області Дніпровської терасової рівнини, в 

зоні перехідних північно-лісостепових зі значним проникненням елементів поліських 

ландшафтів.   

Рельєф території, що проектується, рівнинний, представляє собою 

слабохвилясту рівнину басейну р.Дніпро. Ділянка характеризується підтопленням 

ґрунтовими водами. 

Абсолютні відмітки коливаються в межах 111-119,5 мБС, із загальним ухилом 

поверхні у північно-східному напрямку. Ухили поверхні – від 0,5 до 3%.  

Характеристика кліматичних умов, основних метеорологічних показників, 

необхідних для обґрунтування й прийняття планувальних рішень наведена за даними 

багаторічних спостережень по метеостанції  “Бориспіль” (121 мБС). 

Температура повітря:   

 - середньорічна + 6,7 ºС, 

 - абсолютний мінімум – 36 ºС, 

 - абсолютний максимум + 39 ºС. 

Розрахункова температура:  

 - самої холодної п’ятиденки – 22 ºС, 

 - зимова вентиляційна – 10,1 ºС. 

Опалювальний період: 

- середня температура – 1,3 ºС, 

- період - 192 доби. 

Глибина промерзання ґрунту: 

 - середня 76 см, 

 - максимальна 130 см. 

Середньорічна відносна вологість повітря - 77 %. 

Атмосферні опади: 

 - середньорічна кількість - 495 мм; 

Домінуючі напрямки вітру та їх повторюваність: 

 - холодний період -  ПдСх – 17,6% 

 - теплий період - ПнЗх - 19,7% 
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Максимальна швидкість вітру (можлива): 

 18 м/с - кожний рік,  

 20-21 м/с - один раз  в 5-10 років, 

 22-23 м/с – один раз в 15-20 років.  

Повторюваність напрямків вітру й штилів, (%) 

Період року Пн ПнС С ПдС Пд ПдЗ З ПнЗ Штиль 

МС “Бориспіль” (216 мБС) 

Теплий період 14,0 11,1 8,4 10,6 9,4 12,9 13,9 19,7 8,3 

Холодний 

період 

9,4 8,8 9,6 17,6 11,8 16,4 12,4 14,0 3,2 

Рік 12,0 10,0 9,0 14,0 11,0 14,0 13,0 17,0 6,0 

 

На основі комплексного аналізу кліматичних параметрів, які використовуються 

при плануванні та забудові населених пунктів, та згідно архітектурно-будівельного 

кліматичного районування території України (ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна 

кліматологія») територія віднесена до І архітектурно-будівельного кліматичного 

району - Північно-Західний. 

Згідно Схеми районування України за потенціалом забруднення територія 

характеризується підвищеним природнім потенціалом забруднення приземних шарів 

повітря та відповідно малосприятливими умовами розсіювання викидів в 

атмосфері(районування України за потенціалом забруднення). 

В цілому, кліматичні умови для планувальної організації території населеного 

пункту сприятливі. При прийнятті планувальних рішень щодо розміщення ділянок 

забудови враховується існуючий характер вітрового режиму.  

Гідрологія. Територія міста розташована в басейні Дніпра та його лівої 

притоки Трубіж, але природними водотоками майже не дренується. У північно-

східній частині ділянки наявні блюдцеподібні зниження, в яких акумулюється значна 

частина поверхневого стоку.  В північній частині ділянки спостерігається низина, що 

осушена дренажною канавою (глибиною 1м), та декількома копанками.  

В геологічній будові ділянки беруть участь четвертинні відклади, що 

представлені суглинками, в тому числі лесовидними, лесами, пісками і глинами, що 

перекриті грунтово-рослинним шаром та подекуди насипними ґрунтами. 

Ґрунтовий покрив представлений переважно дерновими глибокими та 

лучними глейовими осушеними легкосуглинковими ґрунтами, також мають прояв 

чорноземи та темно-сірі опідзолені ґрунти. При проведенні будівельних робіт, 
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рослинний шар потужністю 20см необхідно знімати з послідуючим використанням 

для потреб зеленого будівництва.  

Інженерно-будівельні умови 

Відповідно схеми інженерно-геологічного районування України місто 

розташоване в зоні середньої складності будівельних умов освоєння. 

Основою фундаментів виступають частіше вологі піщано-супіщаними 

відклади, рідше – піщано-суглинисті. Інженерно-будівельні умови ділянки 

характеризуються переважно як малосприятливі. На переважній площі даної ділянки 

спостерігається підвищене залягання рівня ґрунтових вод (на глибині 1-2,5м).  

Також ділянка,  що проектується, розташована в зоні з найбільшою 

вірогідністю розвитку ґрунтів І типу просідання та проявом загально-кислотної 

агресивності ґрунтових вод по відношенню до бетонних конструкцій. Дані фактори 

мають локальне розповсюдження, тому для детального визначення їх прояву 

необхідне проведення вишукувань на фізико-хімічні властивості основ фундаментів і 

ґрунтових вод.  

Ділянка розташована в межах регіонального поширення порід, що мають 

здатність до карстування, з карбонатним типом карсту за літологічним складом порід 

що карстуються. Проте будь-які форми прояву карстового процесу на даній ділянці не 

фіксувались. 

В сейсмічному відношенні (ДБН В.1.1 – 12:2014 «Будівництво у сейсмічних 

районах України») відповідно карти «А», що застосовується при проектуванні 

будівель і споруд класу наслідків (відповідальності) СС1 згідно з ДБН В.1.2-14, а 

також класу наслідків (відповідальності) СС2 - для будівель заввишки до 73,5м та 

згідно карти «В», що застосовується при проектуванні будівель і споруд класу 

наслідків (відповідальності) СС2 згідно з ДБН В.1.2-14 - для будівель заввишки від 

73,5м до 100м, а так само об’єктів, які належать до потенційно небезпечних, але не 

ідентифікуються як об’єкти підвищеної небезпеки відповідно до ЗУ «Про об’єкти 

підвищеної небезпеки», територія міста відноситься до несейсмічної зони. Відповідно 

карти «С», що застосовується при проектуванні будівель і споруд класу наслідків 

(відповідності) СС3 згідно з ДБН В.1.2-14 необхідно враховувати 6-бальну 

сейсмічність території міста. 

За умов складності інженерно-будівельного освоєння в межах території що 

проектується виділяються: 
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- території сприятливі для будівництва: біля 25% території що проектується – 

це рівні ділянки, з ухилом поверхні менше 0,5-3%. Ґрунтові води залягають на 

глибинах нижче 2,5м; 

- території малосприятливі для будівництва: біля 75% території що 

проектується – це ділянки з високим рівнем ґрунтових вод, що залягають на глибині 

1- 2,5м; 

При освоєнні території що проектується необхідно провести інженерно-

геологічні вишукування щодо просідання ґрунтів та їх фізичних властивостей. 

Освоєння ділянок малосприятливих для будівництва потребує проведення комплексу 

заходів з інженерної підготовки та захисту території, що потребує додаткових 

капітальних затрат.  

 

2. Оцінка існуючої ситуації в межах території проектування 

2.1. Стан навколишнього середовища, планувальні обмеження 

В межах ділянки що проектується, існуючі планувальні обмеження 

представлені санітарно-захисними зонами від гаражів по вул. Карпенко, Нижній Вал  

(СЗЗ-15м), що розташовані в південно-східній частині території, що проектується; та 

(СЗЗ-35м) від гаражів, розташованих на суміжній території по вул. Європейська.  

 На території знаходяться ГРП, що потребують дотримання відстані 10м до будівель 

і споруд (згідно з ДБН В.2.5-20-2001, табл.8.), а також трансформаторні підстанції,  

мінімальна відстань від яких до житлової забудови має складати – 15м (ДБН 360-

92**, табл.1, додаток 3.1). 

Територія, що проектується, потрапляє в межі ІІІ-го поясу зони санітарної 

охорони для підземних джерел централізованого водопостачання від свердловин 

водоносного горизонту сеноман-келовейських відкладів і водоносного горизонту 

байоських відкладів, що вимагає дотримання відповідного режиму господарювання 

на даних територіях, згідно Постанови КМУ від 18.12.98р № 2024 «Про правовий 

режим зон санітарної охорони водних об’єктів».  

Стаціонарні джерела забруднення атмосферного повітря на території 

представлені котельнею. Розсіювання викидів забруднюючих речовин у атмосферне 

повітря регулюється технологічним регламентом експлуатації об’єкту, використання 

відповідних фільтрів та впровадження інших заходів зі зменшення викидів 

забруднюючих речовин у атмосферне повітря, передбачених проектною 
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документацією на будівництво даного об’єкту з метою дотримання ГДК 

забруднюючих речовин на межі з житловою та прирівняною до неї забудовою. 

Джерела забруднення ґрунтів твердими побутовими та іншими відходами 

відсутні.  

Джерелами електромагнітного випромінювання в межах території що 

проектується є базові станції мобільного зв’язку, що розміщені на будівлях по 

вул.Київських Шлях, 79 (4-поверхова будівля) та вул. Бежівка, 1а (9-ти поверхова 

будівля гуртожитка). 

На суміжній території, в південно-західному напрямку, джерелом 

електромагнітного випромінювання є радіорелейна станція по вул. Київський шлях, 

86. Згідно санітарного паспорту від даного об’єкту були встановлені зони обмеження 

забудови, з радіусом 78-108м на висоті Н=39м і вище. Дані обмеження не здійснюють 

впливу на прилеглу житлову забудову та не впливають на ділянку, що проектується. 

У зв’язку зі змінами, внесеними згідно  Наказу Міністерства охорони здоров’я 

№ 266 від 13.03.2017р., до «Державних санітарних норм і правил захисту населення 

від впливу електромагнітних випромінювань», затверджених наказом Міністерства 

охорони здоров’я України від 01.08.1996р № 239, щодо граничнодопустимих рівнів 

ЕМП для РТО, що працюють у діапазонах дуже високих та ультрависоких частот, 

наявні джерела електромагнітного випромінювання потребують переоформлення їх 

санітарних паспортів.  

Контроль за розміщенням та експлуатацією радіотехнічних об’єктів на дахах та 

у приміщеннях житлових, громадських та інших будівель, та за дотриманням вимог 

державних санітарних норм здійснюють відповідні органи і установи санітарно-

епідеміологічної служби МОЗ України. 

Джерелом акустичного забруднення є магістральні вулиці з підвищеною 

інтенсивністю транспортного руху. Основними ділянками значних акустичних 

навантажень з перевищенням ГДР є магістральна вулиця Київських шлях, де 

періодично спостерігається підвищена інтенсивність транспортного руху. Рівні 

акустичного забруднення від вулиці Київський шлях, відповідно інструментальних 

вимірювань, перевищують значення ГДР на 2-3 дБА.  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0625-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0488-96/print1489743222498574#n13
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0488-96/print1489743222498574#n13
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Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.1991р. №106, з 

урахуванням наступних поточних змін (Постанова від 29.08.1994 р. №600) територія 

міста не входить до переліку територій, забруднених в результаті аварії на 

Чорнобильській АЕС. Середня потужність експозиційної дози гамма-випромінювання 

у повітрі за результатами багаторічних спостережень не перевищують природного 

фону.  

При проведенні будівельно-проектних робіт необхідно керуватись вимогами 

радіаційної безпеки щодо будівельних матеріалів та будівельної сировини 

(сертифікація радіологічної якості) відповідно НРБУ 97 і «Основні санітарні правила 

забезпечення радіаційної безпеки України», затверджені МОЗ України № 54 від 

02.02.2005р. 

Таким чином, аналіз екологічного стану території свідчить про те, що територія 

забудови в екологічному відношенні практично сприятлива для розвитку житлового 

будівництва.  

2.2. Використання території 

Територія, що розглядається, розташована в центральній частині міста. Згідно 

рішень генерального плану (ДП «ДІПРОМІСТО», Київ, 2006 р.) знаходиться в 

Центральному сельбищному районі і входить до складу ділянки житлового 

будівництва «Нахімова – Європейська (Червоноармійська)», яка передбачена під 

реконструкцію зношеного садибного житлового фонду. Площа розроблення 

детального плану території становить 36,2 га.  

Південною межею території проектування є магістральна вулиця 

загальноміського значення –  Київський Шлях. Із заходу та сходу територія 

обмежується вулицями районного значення: вул. Бежівка та вул. Європейська, на 

півночі - межує з кварталами існуючої садибної забудови по вул. Карпенка,  вул. 

Франка та  вул. Ярославської. 

Багатоквартирна забудова представлена здебільшого середньоповерховими              

(5 поверхів) та  багатоповерховими (6,7,9,10 поверхів) будинками. 

На території проектування, крім садибної та багатоквартирної забудови, 

розташовані підприємства епізодичного, повсякденного та періодичного 

обслуговування: театр, адміністративні споруди, торгівельні заклади, підприємства 

громадського харчування та побутового обслуговування, кредитно-фінансові 

установи, позашкільні установи, а також об’єкти інженерної інфраструктури.   
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Переважна частина території проектування представлена житловою забудовою 

(багатоквартирна та садибна забудова) – 61,9%; вулицями, проїздами, 

автомобільними стоянками з твердим покриттям – 9,9%; об’єктами громадського 

призначення – 5,2%.  Території, переважно вільні від забудови, які належать до 

земель запасу Бориспільської міської ради складають 4,7 %, інші – озеленені 

території та городи – 9,4%.  

Нижче, в таблиці 2.2.1, наведений існуючий розподіл території, що 

розглядається. 

Таблиця 2.2.1 

Існуюче використання території 

№ 

з/п 

Елементи території га %% 

1. Житлова забудова, в т.ч. 22,4 61,9 

  - багатоквартирна 12,1 33,4 

  - садибна  10,3 28,5 

2. Землі громадського призначення 1,9 5,2 

3. Вулиці, дороги, проїзди, автомобільні стоянки з 

твердим покриттям 
3,6 9,9 

4. Землі комунального призначення ( гаражі та об’єкти 

інженерної інфраструктури) 
0,7 

 

1,9 

5. Території поточного будівництва та відводів 

з них :   

- під житлову забудову; 

- під громадську забудову 

2,0 

 

1,4 

0,6 

5,6 

 

4,0 

1,6 

6. Землі запасу Бориспільської міської ради  

в тому числі самовільні гаражі 
1,7 

0,25 

4,7 

0,7 

7. Землі рекреації (спортивний майданчик) 0,5 1,4 

8. Інші території: 

з них:  

- озеленені території 

- городи 

3,4 

 

3,1 

0,3 

9,4 

 

8,6 

0,8 

 Всього в межах ДПТ 36,2 100,0 

 

2.3. Житловий фонд, населення, характеристика забудови 

Загальна кількість існуючого житлового фонду в межах території проектування 

становить 115,5 тис. м
2
 загальної площі, в тому числі багатоквартирний житловий 

фонд – 109,3 тис. м
2
, садибний житловий фонд – 6,2 тис. м

2
. 

Кількість мешканців, що проживає у житловому фонді, складає 4,6 тис. осіб. 
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В існуючому житловому фонді, в межах проектування, середня житлова 

забезпеченість становить 25,1 м
2
/чол. Характеристика існуючого житлового фонду 

наведена в таблиці 2.3.1. 

Таблиця 2.3.1 

Характеристика існуючого житлового фонду в межах ДПТ 

Види забудови Житловий 

фонд, 

тис. м
2
 

Кількість 

будинків, 

одиниць 

Чисельність 

населення, 

тис. осіб 

Середня 

житлова 

забезпеченість, 

м
2
/люд. 

Садибний житловий 

фонд 

6,2 0,08 0,2 31,0 

Багатоквартирний 

житловий фонд: 

109,3 1,77 4,4 24,8 

Середньоповерховий:  71,4 1,21 2,9 24,6 

- 5 поверхів 71,4 1,21 2,9 24,6 

Багатоповерховий: 37,9 0,56 1,5 25,3 

- 6 поверхів 3,0 0,04 0,1 30,0 

- 7 поверхів 4,3 0,26 0,2 21,5 

- 9 поверхів 18,4 0,06 0,7 26,3 

- 10 поверхів 12,2 0,2 0,5 24,4 

Разом 115,5 1,85 4,6 25,1 

 

3. Архітектурно-планувальна організація території 

3.1. Розподіл території проектування за функціональним призначенням. 

Проектне використання території 

Територія проектування знаходиться в центральній частині міста Бориспіль. 

Рішеннями генерального плану  м. Бориспіль  в північній частині ділянки проектування 

передбачалось проходження магістральної  вулиці (на кресленні – вул. Нова). 

Враховуючи забудову, що склалася в період після затвердження Генерального плану, а 

саме: будівництво 2 багатоквартирних будинків за адресою вул. Нова 31-а, вул. Нова 

має змінну ширину в червоних лініях.   

Садибна забудова, розташована північніше вул. Нова, генеральним планом 

передбачалась як  зона реконструкція під багатоквартирну забудову. 

Існуюче функціональне зонування представлене багатоквартирною 

житловою забудовою (переважно будинками поверховістю 5 поверхів, та частково 

будинками 6, 7, 9, 10 поверхів), садибною забудовою  та громадською забудовою.  
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Зокрема на ділянці проектування розмішуються: офісні будівлі, інститут 

земельних відносин, управління держкомзему Бориспільського району, кредитно-

фінансові установи, юридична консультація, театр, бібліотека, заклади охорони 

здоров’я (аптеки, оптика, медичний кабінет), підприємства торгівлі та побутового 

обслуговування та громадського харчування, гуртожиток. Крім того на території 

розміщені об’єкти комунального призначення, в т.ч. об’єкти інженерної 

інфраструктури. В районі житлових будинків за адресою вул. Бежівка, 9 розміщені 

самовільні гаражі. 

В районі проектування присутні відведені території під житлову та громадську 

забудову, об’єкти незавершеного будівництва, зокрема: культова споруда вул. Нижній 

Вал, житловий будинок по вул. Європейська.  

Основними недоліками існуючої планувальної організації території 

проектування є: 

- неоднорідна та розосереджена забудова; 

- великі та невпорядковані дворові простори; 

- значна кількість дрібних об’єктів обслуговування, їх хаотичне розміщення; 

- недостатня кількість закладів культурно-побутового обслуговування (зокрема 

дитячих дошкільних закладів); 

- транзитний рух автотранспорту через двори житлових груп; 

- відсутність місць паркування автомобілів для жителів, наслідком чого є 

самовільне будівництво гаражів; 

- монотонність забудови. 

Перевагами  району проектування у порівнянні з іншими районами міста є : 

- розташування в центральній частині міста; 

- об’єктна та інформаційна насиченість ділянки; 

- зручна доступність до епізодичних об’єктів обслуговування. 

Планувальна структура підпорядкована існуючій містобудівній ситуації; 

враховує існуючу житлову та громадську забудову в межах проектування та на 

суміжних територіях; рельєф ділянки та планувальні обмеження, що діють на 

території проектування. 

Основними завданнями планувальної організації території є: 

- створення впорядкованої функціонально-планувальної організації території, з 

урахуванням основних композиційних вісей, що склалися; 
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- дотримання чіткого функціонального зонування території кварталів; 

- створення виразної об’ємно-просторової композиції забудови вздовж основних 

композиційних вісей; 

- формування пішохідної зони як цілісної системи міських бульварів; 

- раціональне використання території; 

- формування зручних комунікаційних та планувальних зв’язків; 

- розвиток об’єктів соціальної інфраструктури; 

- розвиток транспортної інфраструктури, розосередження транспортних потоків.  

В результаті аналізу планувальної структури, вулично-дорожньої мережі міста 

Бориспіль та розміщення району, що проектується, в системі міста, передбачається 

відповідне функціональне зонування і архітектурно-планувальна організація 

території. В межах території проектування передбачені такі основні функціональні 

зони: 

- зона громадської забудови (території закладів освіти, спортивно-оздоровчих 

закладів, адміністративно-офісних будівель та торговельних об’єктів); 

- зона житлової забудови; 

- зона зелених насаджень (загального користування та спеціального призначення); 

- зона вулично-дорожньої мережі та пішохідної зони в межах червоних ліній. 

Проектні рішення детального плану території спрямовані на формування нових 

кварталів житлової забудови на півночі, та на завершення планувальної структури 

існуючих кварталів, створення комфортного середовища для проживання, 

забезпечення населення об’єктами культурно-побутового та соціального 

обслуговування та організації зручних комунікаційних зв’язків. 

В результаті прийнятих рішень передбачаються зміни у функціональному 

використанні території – збільшення територій багатоквартирної забудови за рахунок 

зменшення території садибної забудови та забудови земель запасу Бориспільської 

міської ради. 

Згідно з проектними пропозиціями територія багатоквартирної забудови 

становитиме 12,4%, частка садибної забудови відчутно зменшиться – 3,9%. Зелені 

насадження загального користування в межах території проектування становитимуть 

16,6%.  

Нижче, в таблиці 3.1.1, наведене проектне використання території в межах 

детального плану. 
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Таблиця 3.1.1  

Проектне використання території 

 

№ 

з/п 

Показники га % 

1. Житлові квартали: 25,2 69,6 

 житлова забудова, 

у тому числі: 

- квартали багатоквартирної забудови; 

- квартали садибної забудова 

5,9 

 

4,5 

1,4 

16,3 

 

12,4 

3,9 

 - ділянки установ і підприємств 

обслуговування  мікрорайонного значення 

1,0 2,8 

 - території дошкільного закладу та НВК 2,1 5,8 

 - зелені насадження зелених насаджень 

мікрорайонного значення 

6,0 16,6 

 - проїзди, стоянки автомашин 

мікрорайонного значення) 

9,7 26,8 

 - території  комунального призначення 0,5 1,3 

 Територія за межами червоних ліній, у 

тому числі: 

11,0 30,4 

1. ділянки установ і підприємств 

обслуговування (крім мікрорайонного 

значення) 

1,9 5,2 

2. вулиці, дороги (крім вулиць, доріг 

мікрорайонного значення) 

9,1 25,2 

 Територія у межах проектування 36,2 100,0 

 

 

3.2. Характеристика видів використання території 

Детальним планом території виділені наступні функціональні зони: 

1) зона багатоквартирної житлової забудови ( 9-12 поверхів, 5-9 поверхів); 

2) зона садибної забудови; 

3) зона громадської забудови, в т.ч. зона об’єктів освіти; 

4) зона зелених насаджень; 

5) зона вулично-дорожньої мережі; 

6) комунальна. 

Основні композиційні планувальні вісі були продиктовані напрямками 

існуючих вулиць та пішохідних зв’язків. Внаслідок чого територія проектування 

була розчленована на п’ять житлових кварталів.  Зростання  функціональної активності 

прослідковується від  вул. Нова до вул. Київський Шлях, де зосереджена велика 

кількість об’єктів обслуговування як існуючих так і проектних. 
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З метою відокремлення найбільш активної зони території проектування від 

спокійної зони житлових груп передбачається прокладення пішохідної вулиці 

(продовження вул. Нижній Вал).  Зазначена вулиця є перспективною композиційною 

поперечною віссю з активною пішохідною зоною, що в районі вул. Європейська 

завершується культовою спорудою, яка на даний час знаходиться в стадії 

будівництва. Таке рішенні зумовлене існуючими напрямками пішохідних зв’язків. 

Зона багатоквартирної житлової забудови. Проектна забудова представлена 

багатосекційними та точковими житловими будинками різної поверховості (5-12 

поверхів). Обмеження в поверховості - не вище 12 поверхів визначено рішенням сесії  

Бориспільської міської ради від 22.12.2016р за № 1423-20-VII.  Першочергове 

освоєння передбачається вздовж вул. Європейська (І етап).  Освоєння території 

частково розпочато, оскільки на даний час ведеться будівництво 2-секційного 

багатоквартирного житлового будинку 12 поверхів з вбудованими приміщеннями 

навпроти будинку за адресою вул.Європейська,11. Планувальна структура, 

запропонована проектними рішеннями, визначена існуючою містобудівною 

ситуацією, конфігурацією наданих під відповідний вид використання земельних 

ділянок з урахуванням санітарних та протипожежних вимог.       

У детальному плані території враховані інвестиційні наміри 

(пропозиції/проекти) в частині орієнтовних технічних характеристик об’єктів та 

проекти аналоги, передпроектні розробки, виконані ТОВ «Три-Пілля Проект», які на 

наступних стадіях проектування можуть уточнюватись.   

Максимальна поверховість - 12 поверхів  передбачається в кварталі вздовж    

вул. Європейська, в кварталах на розі вул. Європейської та вул. Нової, вул. Нової та 

вул. Франка.  У напрямку до вул. Бежівка рішеннями детального плану поверховість 

знижується. Також зниження відбувається у північному напрямку – по вул. Франка до 

північної межі розробки детального плану території.  

Запропонована проектом об’ємно-планувальна організація враховує  

перспективну забудову суміжних території («Детальний план території  мікрорайону 

в межах вулиць Шевченка, Нова Київський Шлях, Червоноармійська (Європейська) у 

м. Бориспіль», ДП «ДІПРОМІСТО», м. Київ 2008 р.)  

В композиційно насичених вузлах пропонується підвищити поверховість. 

Проектні будинки завершують композиційну структуру існуючих кварталів.  

Використовується змішана забудова (вільна та частково периметральна).  
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Використання вільної  забудови з активними пішохідно-зеленими зонами в 

центрі кварталів створює комфортний простір житлового кварталу (житлової групи) 

та нівелює значну різницю в поверховості,  і є максимально доцільною при забудові 

кварталів з об’єктами різної поверховості.  

Садибна житлова забудова частково зберігається на півночі вздовж                   

вул. Ярославська.  Вибуття зношеного  існуючого садибного  (одноквартирного) 

житлового фонду передбачено відповідно до матеріалів інвентаризації житлового 

фонду, згідно інформації інвентарно-технічного бюро м. Бориспіль, що надавалась при 

розробці детального плану території на зазначену територію в 2010р.   

Зона громадської забудови. В місці перетину вул. Нижній Вал з вул. Франка 

утворюється своєрідний композиційний вузол – громадський центр повсякденного 

обслуговування населення, головною особливістю якого є зручний зв’язок з               

вул. Київський Шлях і загальноміським центром. 

Проектом передбачається створення активної пішохідної зони між ними, на 

яку нанизані такі об’єкти, як: офісний центр, центр побутового обслуговування та 

торгівельно-офісний центр. Обслуговування цих об’єктів здійснюватиметься із       

вул. Київський Шлях та з вул. Нижній Вал. Пішохідні зв’язки максимально 

ізольовані від транспортних та пов’язані з пішохідною зоною - вул. Нижній Вал.  

Вздовж вул. Франка формується лінійна громадська зона, створена переважно 

існуючими об’єктами торговельно-офісного призначення.  На перетині вул. Франка та 

Нова розміщується торговельно-розважальний центр.  

Крім того, передбачено розміщення об’єктів обслуговування в перших поверхах 

проектних житлових будинків (№1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15).  В районі перетину 

вул. Європейська та Нижній Вал на момент розроблення детального плану частково 

сформований громадський центр у складі - культової споруди, що будується,  та 

відділенням «Нової пошти». Проектними рішеннями в району проектного будинку №1 

передбачено створення   спортивного комплексу (вбудований  на 2 поверхи) та 

прибудованого водно-спортивного комплексу (з басейнами). Формування зони 

громадських об’єктів в  районі будинків №5 та №6 передбачене за рахунок розміщення 

об’єктів громадського призначення  вбудованих у зазначені  житлові будинки  а також 

у стилобатній частині, що їх поєднує,  внаслідок чого досягається  ізоляція дворового 

простору  в районі перехрестя вул. Нова та вул. Європейська.   
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В житловому кварталі (вул. Франка - вул. Нова, Бежівка) передбачається 

розміщення дитячого дошкільного закладу (І етап); в районі вул. Карпенка 

створюється навчально-виховного комплекс (НВК). Розміщення вищезазначених 

об’єктів передбачене з урахуванням пішохідної доступності. Крім того в 

будинках № 2 та № 8 запропоновано розмістити центр дитячого розвитку та 

центру дошкільної освіти.  

Особливістю забудови вздовж вул. Бежівка є чергування громадських об’єктів 

як існуючих так і проектних (зокрема передбачене розміщення центру дозвілля з 

універсальним концертним залом та виставковими приміщеннями, приміщеннями для 

культурно-масової роботи (прибудований до будинку за адресою Бежівка,1), 

існуючими  підприємствами торгівлі, стоматологічним центром) із зеленими 

насадженнями загального користування. Така планувальна структура цього 

мікрорайону зумовлена по-перше існуючим станом, по-друге інформацією щодо 

відводів під громадську забудову. 

Отже, на території, яка розглядається, пропонується розмістити: 

торговельно-розважальний центр, торговельно-офісний центр, об’єкти 

громадського харчування (вбудовані), культову споруду, магазини продовольчих 

та непродовольчих товарів, офісні приміщення, центр дозвілля з універсальним 

концертним залом та виставковими приміщеннями, стоматологічний центр, 

спортивний комплекс (вбудовано-прибудований); центри (відділення) сімейної 

медицини; лабораторно-діагностичний центр, аптека, роздавальні пункти молочної 

кухні, позашкільні установи, салони краси, перукарні, об’єкти інженерного 

забезпечення.  

Зона зелених насаджень 

Плавний перехід від громадської до житлової зони забезпечується 

влаштуванням системи зелених насаджень та пішохідних алей, спрямованих до 

основних об’єктів тяжіння населення, зокрема до об’єктів повсякденного 

обслуговування. Вони є своєрідними дублерами транспортних вісей. Система 

пішохідних зв’язків побудована таким чином, щоб максимально ізолювати 

транспортний рух та рух пішоходів. Це значно підвищує комфортність перебування на 

території. 
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Вздовж вул. Нижній Вал пропонується створити пішохідну вулицю, яка веде 

до каплиці. Озеленені території загального призначення чергуються із територіями 

об’єктів обслуговування. 

Пропонується передбачити благоустрій громадського центру, та центру 

дозвілля. 

Зона вулично-дорожньої мережі 

Вулично-дорожня мережа представлена: 

Вулицею  загальноміського значення Київський Шлях з габаритами червоних 

ліній 45м та проїзною частиною 22м; вулицями районного значення Європейська, 

Бежівка, Франка з габаритами червоних ліній 22-25м та проїзною частиною 12м;  

житловими вулицями Франка (відрізок від вул. Нижній Вал до  вул. Нова), Карпенка, 

вул. Ярославська, Нижній Вал з габаритами червоних ліній 15-20м, та проїзною 

частиною 7м; проїздами до житлових будинків. 

Детальним планом території передбачається  продовження вулиць Нова та 

Нижній Вал. до перетину їх з вул. Бежівка та створення пішохідної вулиці Нижній 

Вал із забезпечення можливості проїзду обслуговуючого транспорту та спецтехніки з 

відповідним типом покриття. 

 Зберігання  індивідуального транспорту передбачається в напівпідземних 

паркінгах у дворових просторах житлових груп. Для зручності передбачається 

створення кількох в’їздів-виїздів до паркінгів.  На їх покрівлі пропонується 

розмістити дитячі та спортивні  майданчики та майданчики відпочинку населення 

житлових кварталів, прогулянкові доріжки. Вихід на експлуатовані покрівлі  

здійснюється завдяки влаштуванню системи сходів та пандусів. 

Згідно рішень містобудівної документації на суміжній території «Детальний 

план території мікрорайону в межах вулиць Шевченка, Нова, Київський Шлях, 

Червоноармійська» (ДП «ДІПРОМІСТО», Київ, 2008) в районі перетину вул. 

Європейська та Нова передбачалось створення багаторівневого паркінгу. Проектні 

розміщення об’єктів визначені з урахуванням проектних рішень вищевказаного 

детального плану території. 

В кожному житловому кварталі передбачаються відкриті стоянки для 

тимчасового зберігання автомобілів. Передбачається подальший розвиток зони за 

рахунок реконструкції проїзних частин, створення тротуарів, велосипедних доріжок, 

зелених насаджень спеціального призначення тощо. Зупинки громадського 
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транспорту розміщені біля місць основного тяжіння населення та для обслуговування 

сельбищних зон.  

Система житлових вулиць та проїздів підпорядкована існуючій вулично-

дорожній мережі, враховує необхідність під’їзду до забудови і забезпечує 

обслуговування житлових груп та об’єктів громадського призначення. 

 Комунальна зона зосереджена переважно в житловому кварталі в районі         

вул. Київський Шлях. Зокрема на території, яка розглядається розміщуються 

котельня, ГРП, розподільчий пункт. Кожна житлова група/квартал перспективної 

житлової забудови забезпечений об’єктами інженерної інфраструктури. 

 

3.3. Встановлення режиму забудови території для перспективної містобудівної 

діяльності 

Забудова та благоустрій ділянок в межах детального плану території 

передбачається на основі переліку переважних, супутніх та допустимих видів 

забудови, єдиних умов та обмежень, що діють в межах територіальних зон: 

Г-1 – зона громадсько-ділова загальноміського значення з підзонами 

Г-1г – підзона громадсько-ділових об’єктів загальноміського значення в межах 

громадсько-ділової зони 

Г-1ж – підзона багатоквартирної забудови в межах громадсько-ділової зони 

Ж-1 – зона садибної забудови; 

Ж-4 – зона змішаної  багатоквартирної житлової та громадської забудови з 

підзонами: 

Ж-4-1 – підзона багатоквартирної житлової забудови поверховістю до 9 поверхів 

в  межах зони Ж-4; 

Ж-4-2 – підзона багатоквартирної житлової забудови поверховістю до 12 

поверхів в  межах зони Ж-4; 

Ж-4-1г – підзона ділових центрів районного значення в межах зони Ж-4; 

Ж-4-2г – підзона ділових центрів районного значення в межах зони Ж-4 

Ж-4н - навчальна підзона в межах зони Ж-4; 

Ж-4р - підзона озеленених територій загального користування в межах зони Ж-4; 

Ж-4п – зона змішаної  багатоквартирної житлової та громадської забудови 

(перспективна) з підзонами: 

Ж-4п-1 – підзона багатоквартирної житлової забудови поверховістю до 10 

поверхів в  межах зони Ж-4п; 
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Ж-4п-2 – підзона багатоквартирної житлової забудови поверховістю  до 12 

поверхів межах зони Ж-4п; 

Ж-4п-г – підзона ділових центрів районного значення в межах зони Ж-4п; 

Ж-4п-н - навчальна підзона в межах зони Ж-4п; 

Ж-4п-р - підзона озеленених територій загального користування в межах зони 

Ж-4п; 

ТР-2 – зона вулиць в червоних лініях з підзонами: 

ТР-2а – підзона магістральних та житлових вулиць в червоних лініях, 

ТР-2п – підзона пішохідних зв’язків в червоних лініях; 

 Зони визначені з урахуванням містобудівної документації «Внесення змін до 

плану зонування території (зонінгу) м. Бориспіль Київської області» (ДП 

«ДІПРОМІСТО», Київ, 2012 р.), затвердженого рішенням сесії Бориспільської міської 

ради від 07.03.2017р. 

Обмеження забудови та використання ділянок, будинків та споруд для 

перспективної містобудівної діяльності в межах району проектування визначені 

відповідно до Плану зонування території міста з урахуванням дії планувальних 

обмежень, а також державних будівельних, санітарно-гігієнічних, екологічних норм 

та стандартів. 

Для кожної ділянки в межах території проектування дозволяється 

використання, що відповідає видам забудови та режиму використання територій з 

відповідними планувальними обмеженнями.  

При розміщенні ділянки в зоні дії декількох планувальних обмежень, до неї 

застосовуються всі види обмежень та режимів використання територій або найбільш 

жорсткий з цих режимів. 

Режим забудови територій в межах району проектування, на яких діють 

планувальні обмеження. 

1. В санітарно-захисних зонах від об’єктів V класу шкідливості (виробничих, 

комунальних, складських та транспортних підприємств): 

- заборона на розміщення житлових будинків з прибудинковими територіями, 

гуртожитків, готелів; дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, 

лікувально-профілактичних та оздоровчих установ, наркологічних диспансерів; 

спортивних споруд, скверів, парків; 
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 - заборона розглядати зону як резервну територію для розширення 

підприємств, розвитку сельбищних територій, якщо містобудівною 

документацією не передбачається перенесення або перепрофілювання 

промислових та складських підприємств. 

2. В зонах підтоплення ґрунтовими водами: 

 Запобіжними заходами для попередження території від підтоплення згідно                       

ДБН В.1.1-25-2009 є: 

- штучне підвищення планувальних відміток поверхні території; 

- нормативне ущільнення ґрунту при засипанні котлованів та траншей; 

- забезпечення належного відведення стоку поверхневих вод; 

- забезпечення ретельного виконання робіт із будівництва водонесучих мереж, 

штучних водомістких об’єктів; 

- улаштування гідроізоляції фундаментів, заглиблених споруд і комунікацій; 

- улаштування протифільтраційних екранів під промисловими накопичувачами та 

завіс навколо них; 

- будівництво берегових, головних, перехоплюючих та інших видів дренажів  для 

запобігання підтопленню території; 

- заборона на розміщення споруд, що можуть призвести до потрапляння 

шкідливих речовин до ґрунтових вод (місць тимчасового зберігання відходів, 

дворових туалетів, помийних та вигрібних ям); 

- проведення робіт з локального захисту будинків, споруд, ґрунтів основ і захист 

забудованої території в цілому; 

-  проведення робіт з водовідведення поверхневого стоку; 

-  проведення робіт очищення (за необхідності) вод, що скидаються (дренажні, 

поверхневі, стічні); 

- вести моніторинг режиму підземних і поверхневих вод, за витратами (втратами 

води) і напорами в водонесучих комунікаціях, за деформаціями основ, будинків і 

споруд, а також за роботою споруд інженерного захисту. 

 Кожний із заходів обирається на основі аналізу наступних характеристик 

території, що захищається: грунтово-геологічних, зонально-кліматичних, 

функціонально-планувальних, соціальних, екологічних, тощо. 
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3. В коридорах проходження магістральних мереж інженерної інфраструктури 

та їх охоронних зонах: 

3.1. Магістральних електромереж: 

Режим використання території визначається Постановою Про затвердження 

Правил охорони електричних мереж  (від 4 березня 1997 р. за № 209), згідно якої  

Охоронні зони електричних мереж встановлюються: 

- за периметром   трансформаторних   підстанцій,   розподільних пунктів  і  

пристроїв - на  відстані  3  метрів  від огорожі або споруди; 

- уздовж підземних  кабельних ліній електропередачі - у вигляді земельної 

ділянки, обмеженої вертикальними площинами, що віддалені по обидві сторони лінії 

від крайніх кабелів на відстань 1 метра; 

- уздовж підземних кабельних ліній  електропередачі  до  1  кВ, прокладених у 

містах під тротуарами,  у вигляді земельної ділянки, обмеженої вертикальними 

площинами від крайніх кабелів на  відстань 0,6  метра  у  напрямку будинків і споруд 

та на відстань 1 метра у , напрямку проїжджої частини вулиці. 

 Забороняється  в  охоронних  зонах  повітряних і кабельних ліній, 

трансформаторних  підстанцій,   розподільних   пунктів   і пристроїв: 

- будувати житлові, громадські будинки; 

- розташовувати автозаправні    станції    або   інші   сховища пально-мастильних  

матеріалів; 

- саджати дерева та інші багаторічні насадження; 

- влаштовувати спортивні майданчики для ігор,  ринки; 

 Перелік видів діяльності, заборонених без письмової згоди 

енергопідприємств,  у віданні яких перебувають мережі та споруди визначений у п.9 

Постанови.  

3.2. Магістральних водоводів, колекторів водовідведення, колекторів зливової 

каналізації: 

- обов’язкове проведення заходів щодо утримання та експлуатації інженерних 

мереж; 

-  забороняється будівництво будівель та споруд в охоронних зонах 

магістральних мереж; 

- забороняється будівництво, ліквідація будівель та споруд, вирубання дерев, 

встановлення огорожі, проведення земляних робіт на глибині понад 0,3 м, 



 26 

 

розрівнювання ґрунту без письмового дозволу підприємства, якому підпорядковані 

мережі.  

Режим забудови на ділянках нового будівництва визначається згідно переліку 

переважних, супутніх та допустимих видів використання територій з урахуванням дії 

планувальних обмежень. 

 

3.4. Переважні, супутні та допустимі види використання територій.  

Містобудівні умови та обмеження 

 Відповідно до містобудівної документації  «Внесення змін до плану зонування 

території (зонінгу) м. Бориспіль Київської область» (ДП «ДІПРОМІСТО» Київ, 

2012р.), затвердженого рішенням сесії Бориспільської міської ради від 07.03.2017р. 

в межах території проектування формуються наступні зони: 

Г-1 – зона громадсько-ділова загальноміського значення з підзонами 

Г-1г – підзона громадсько-ділових об’єктів загальноміського значення 

Г-1ж – підзона багатоквартирної забудови середньої поверховості в межах 

громадсько-ділової зони 

Ж-1 – зона садибної забудови; 

Ж-4 – зона змішаної  багатоквартирної житлової та громадської забудови з 

підзонами: 

Ж-4-1 – підзона багатоквартирної житлової забудови поверховістю до 9 поверхів в  

межах зони Ж-4; 

Ж-4-2 – підзона багатоквартирної житлової забудови поверховістю до 12 поверхів 

в  межах зони Ж-4; 

Ж-4-1г – підзона ділових центрів районного значення в  межах зони Ж-4; 

Ж-4-2г – підзона ділових центрів районного значення в  межах зони Ж-4; 

Ж-4н - навчальна підзона в  межах зони Ж-4; 

Ж-4р - підзона озеленених територій загального користування в  межах зони Ж-4. 

Ж-4п – зона змішаної  багатоквартирної житлової та громадської забудови 

(перспективна) з підзонами: 

Ж-4п-1 – підзона багатоквартирної житлової забудови поверховістю до 10 поверхів 

в  межах зони Ж-4п; 

Ж-4п-2 – підзона багатоквартирної житлової забудови поверховістю  до 12 

поверхів в  межах зони Ж-4п; 
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Ж-4п-г – підзона ділових центрів районного значення в  межах зони Ж-4п; 

Ж-4п-н - навчальна підзона в  межах зони Ж-4п; 

Ж-4п-р - підзона озеленених територій загального користування в  межах зони        

Ж-4п. 

 

ТР-2 – зона вулиць в червоних лініях з підзонами: 

ТР-2а – підзона магістральних та житлових вулиць в червоних лініях, 

ТР-2п – підзона пішохідних зв’язків в червоних лініях. 

Межі зон нанесені на креслення «План зонування території» (М 1:1000), 

розробленого додатково складі Детального плану території. 

Детальним планом території уточнюється перелік переважних, супутніх та 

допустимих видів використання земельних ділянок в межах територіальних зон: 

Г-1 – зона громадсько-ділова загальноміського значення з підзонами 

Г-1г – підзона громадсько-ділових об’єктів загальноміського значення в  межах 

громадсько-ділової зони 

Переважні види використання :  

1. адміністративні споруди, офіси, організації управління; 

2. проектні організації та наукові заклади;  

3. кредитно-фінансові установи; 

4. відділення зв’язку, поштові відділення 

5. заклади культури та мистецтва: центр дозвілля з універсальним залом та 

виставковими приміщеннями, театр, позашкільні установи, приміщення для 

культурно-масової роботи. 

6. підприємства громадського харчування; 

7. підприємства побутового обслуговування; 

8. заклади торгівлі,  торгівельно-офісні центри; 

9. заклади охорони здоров’я: аптеки, оптики, кабінети лікарів, що займаються 

практикою. 

10. сквери, бульвари; 

 

Супутні види використання: 

1. стоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів; 

2. малі архітектурні форми;  
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3. провулки, підходи, проїзди, пішохідні доріжки, велосипедні доріжки. 

 

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або погодження): 

1. споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для 

обслуговування даної зони.  

 Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється 

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

Г-1ж – підзона багатоквартирної забудови середньої поверховості в межах 

громадсько-ділової зони 

Переважні види використання :  

1. будівлі змішаного використання – з житловими приміщеннями у верхніх 

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

комерційного використання (до 9 поверхів); 

2. сквери, бульвари; 

3. заклади культури та мистецтва: бібліотека, театр; 

4. позашкільні установи; 

5. підприємства громадського харчування; 

6. підприємства побутового обслуговування; 

7. заклади торгівлі, торгівельно-офісні центри; 

8. адміністративні споруди, офіси, організації управління; 

9. кредитно-фінансові установи; 

10. відділення зв’язку, поштові відділення; 

11. заклади охорони здоров’я, вбудовані у перші поверхи житлових будівель: 

аптеки, оптики, кабінети лікарів, що займаються практикою. 

 

Супутні види використання: 

1. стоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів; 

2. малі архітектурні форми;  

3. провулки, підходи, проїзди, пішохідні доріжки, велосипедні доріжки. 

 

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або погодження): 

1. споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для 

обслуговування даної зони.  
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 Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється 

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

Ж-1 – зона садибної забудови 

Переважні види використання:  

1. окремі житлові будинки садибного типу; 

2. окремо розміщені  блоковані житлові будинки на 2 сім’ї; 

 

Супутні види використання: 

1. сади, городи (в межах присадибної ділянки); 

2. споруди для  утримання дрібної  домашньої худоби (в межах присадибної 

ділянки); 

3. бані, сауни, басейни за умов каналізування стоків (в межах присадибної 

ділянки); 

4. теплиці, оранжереї, парники та інші споруди, що пов’язані з вирощуванням 

квітів, фруктів та овочів (в межах присадибної ділянки); 

5. вбудовані або окремо розміщені гаражі та відкриті стоянки (в межах присадибної 

ділянки без порушення принципів добросусідства); 

6. об’єкти пожежної охорони (гідранти, резервуари, протипожежні водойми); 

7. провулки, підходи, проїзди, пішохідні доріжки, велосипедні доріжки. 

 

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або погодження): 

1. споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для 

обслуговування зони. 

 Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється 

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

 

Ж-4 – зона змішаної  багатоквартирної житлової забудови 

та громадської забудови з підзонами: 

Ж-4-1 – підзона багатоквартирної житлової забудови поверховістю до 9 поверхів 

в  межах зони Ж-4 

Переважні види використання: 

1. багатоквартирні 5-9 поверхові житлові будинки; 
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2. будівлі змішаного використання – з житловими приміщеннями у верхніх 

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

комерційного використання; 

Супутні види використання: 

1. клубні приміщення багатоцільового та спеціалізованого призначення, 

позашкільні установи; 

2. приміщення для занять спортом; 

3. дитячі центри розвитку,центри дошкільної освіти 

4. вбудовані, підземні, напівпідземні гаражі; 

5. відкриті стоянки для тимчасового зберігання автотранспорту з розрахунку 

відповідно ДБН 360-92**; 

6. провулки, підходи, проїзди, пішохідні доріжки, велосипедні доріжки; 

7. малі архітектурні форми; 

8. майданчики: дитячі, для відпочинку дорослого населення, господарські, для 

занять фізкультурою; 

9. комунальні підприємства по обслуговуванню та експлуатації житлового фонду; 

10. зелені насадження загального користування. 

 

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або погодження): 

1. споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для 

обслуговування зони; 

 Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється 

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

 

Ж-4-2 – підзона багатоквартирної житлової забудови поверховістю до 12 поверхів 

в  межах зони Ж-4 

Переважні види використання: 

1. багатоквартирні 5-9 поверхові житлові будинки; 

2. багатоквартирні 10-12 поверхові житлові будинки;  

3. будівлі змішаного використання – з житловими приміщеннями у верхніх 

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

комерційного використання. 
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Супутні види використання: 

1. клубні приміщення багатоцільового та спеціалізованого призначення, 

позашкільні установи; 

2. приміщення для занять спортом; 

3. дитячі центри розвитку,центри дошкільної освіти 

4. вбудовані, підземні, напівпідземні гаражі; 

5. відкриті стоянки для тимчасового зберігання автотранспорту з розрахунку 

відповідно ДБН 360-92**; 

6. провулки, підходи, проїзди, пішохідні доріжки, велосипедні доріжки; 

7. малі архітектурні форми; 

8. майданчики: дитячі, для відпочинку дорослого населення, господарські, для 

занять фізкультурою; 

9. комунальні підприємства по обслуговуванню та експлуатації житлового фонду; 

10. зелені насадження загального користування. 

 

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або погодження): 

1. споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для 

обслуговування зони. 

 Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється 

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

 

Ж-4-1г– підзона ділових центрів районного значення в межах зони Ж-4 

 Переважні види використання: 

1. будівлі змішаного використання – з житловими приміщеннями у верхніх 

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

комерційного використання. Поверховість проектних житлових будинків – 

згідно рішень детального плану території; 

2. бібліотеки; 

3. клубні приміщення багатоцільового та спеціалізованого призначення, 

позашкільні установи; 

4. приміщення для занять спортом; 

5. заклади охорони здоров’я, центри сімейної медицини, аптеки, кабінети лікарів, 

що займаються практикою, роздавальні пункти молочної кухні; 
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6. відділення зв’язку, поштові відділення; 

7. підприємства торгівлі; 

8. підприємства громадського харчування; 

9. підприємства побутового обслуговування; 

10. кредитно-фінансові установи. 

 

Супутні види використання: 

1. адміністративні споруди, офіси. 

2. вбудовані, підземні, напівпідземні гаражі; 

3. відкриті стоянки для тимчасового зберігання автотранспорту з розрахунку 

відповідно ДБН 360-92**; 

4. гаражі, гаражні кооперативи, що існували на момент створення Зонінгу; 

5. провулки, підходи, проїзди, пішохідні доріжки, велосипедні доріжки; 

6. малі архітектурні форми; 

7. майданчики: дитячі, для відпочинку дорослого населення, господарські, для 

занять фізкультурою; 

8. комунальні підприємства по обслуговуванню та експлуатації житлового фонду; 

9. приймальні пункти пральні та хімчистки; 

10. зелені насадження загального користування. 

 

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або погодження): 

1. споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для 

обслуговування зони; 

 Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється 

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

 

Ж-4-2г – підзона ділових центрів районного значення в межах зони Ж-4 

 Переважні види використання: 

1. будівлі змішаного використання – з житловими приміщеннями у верхніх 

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

комерційного використання. Поверховість житлових будинків –12. 

2. бібліотеки; 



 33 

 

3. клубні приміщення багатоцільового та спеціалізованого призначення, 

позашкільні установи; 

4. приміщення для занять спортом, спортивні клуби; 

5. прибудовані до нижніх поверхів житлових будинків водно-спортивні центри з 

басейнами. 

6. заклади охорони здоров’я, центри сімейної медицини, аптеки, кабінети лікарів, 

що займаються практикою, роздавальні пункти молочної кухні; лабораторно-

діагностичні центри; 

7. відділення зв’язку, поштові відділення; 

8. підприємства торгівлі; 

9. підприємства громадського харчування; 

10. підприємства побутового обслуговування; 

11. кредитно-фінансові установи. 

 

Супутні види використання: 

1. адміністративні споруди, офіси; 

2. вбудовані, підземні, напівпідземні гаражі; 

3. відкриті стоянки для тимчасового зберігання автотранспорту з розрахунку 

відповідно ДБН 360-92**; 

4. провулки, підходи, проїзди, пішохідні доріжки, велосипедні доріжки; 

5. малі архітектурні форми; 

6. майданчики: для відпочинку дорослого населення 

7. комунальні підприємства по обслуговуванню та експлуатації житлового фонду; 

8. приймальні пункти пральні та хімчистки; 

9. зелені насадження загального користування. 

 

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або погодження): 

1. споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для 

обслуговування зони; 

 Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється 

відповідно до вимог ДБН 360 - 92** та діючого законодавства. 
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Ж-4н - навчальна підзона в межах зони Ж-4 

Переважні види використання: 

1. загальноосвітні школи; 

2. дитячі дошкільні установи; 

3. навчально-виховний комплекс; 

4. позашкільні установи; 

5. дитячий центр розвитку; 

6. центр дошкільної освіти; 

7. зелені насадження обмеженого користування для обслуговування зони;  

8. спортивні майданчики різного типу за умови дотримання шумових розривів до 

прилеглої сельбищної забудови; 

9. малі архітектурні форми. 

 

Супутні види використання: 

1. споруди для тимчасового зберігання транспортних засобів, що обслуговують 

зону; 

2. провулки, підходи, проїзди, пішохідні доріжки, велосипедні доріжки. 

 

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або погодження): 

1. споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для 

обслуговування зони. 

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється 

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

 

Ж-4р - підзона озеленених територій загального користування в межах зони Ж-4 

Переважні види використання: 

1. зелені насадження загального користування; 

2. сквери, бульвари, алеї;  

 

Супутні види використання: 

1. культові споруди до 50 відвідувачів; 

2. допоміжні споруди та інфраструктура для відпочинку; 

3. підходи, пішохідні доріжки, велосипедні доріжки; 
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4. проїзди для обслуговування зони; 

5. майданчики дитячого відпочинку, ігрові майданчики, спортивні майданчики, 

майданчики для відпочинку; 

6. малі архітектурні форми. 

Допустимі види використання, що потребують спеціального дозволу або 

погодження: 

1. об’єкти інженерної інфраструктури, що пов’язані з експлуатацією існуючих або 

проектних будівель і споруд. 

Ж-4п – зона змішаної  багатоквартирної житлової забудови та громадської 

забудови (перспективна) з підзонами: 

Ж-4п-1 – підзона багатоквартирної житлової забудови поверховістю до 10 

поверхів в межах зони Ж-4п 

Переважні види використання: 

1. будівлі змішаного використання – з житловими приміщеннями у верхніх 

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

комерційного використання (поверховість – до 10 поверхів); 

2. бібліотеки; 

3. клубні приміщення багатоцільового та спеціалізованого призначення, 

позашкільні установи; 

4. приміщення для занять спортом; 

5. заклади охорони здоров’я, центри сімейної медицини, аптеки, кабінети лікарів, 

що займаються практикою, роздавальні пункти молочної кухні; 

6. відділення зв’язку, поштові відділення; 

7. підприємства торгівлі; 

8. підприємства громадського харчування; 

9. підприємства побутового обслуговування; 

10. кредитно-фінансові установи. 

 

Супутні види використання: 

1. адміністративні споруди, офіси. 

2. вбудовані, підземні, напівпідземні гаражі; 
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3. відкриті стоянки для тимчасового зберігання автотранспорту з розрахунку 

відповідно ДБН 360-92**; 

4. гаражі, гаражні кооперативи, що існували на момент створення Зонінгу; 

5. провулки, підходи, проїзди, пішохідні доріжки, велосипедні доріжки; 

6. малі архітектурні форми; 

7. майданчики: дитячі, для відпочинку дорослого населення, господарські, для 

занять фізкультурою; 

8. комунальні підприємства по обслуговуванню та експлуатації житлового фонду; 

9. приймальні пункти пральні та хімчистки; 

10. зелені насадження загального користування. 

 

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або погодження): 

1. споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для 

обслуговування зони. 

 Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється 

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

 

Ж-4п-2 – підзона багатоквартирної житлової забудови поверховістю до 12 

поверхів в межах зони Ж-4п 

Переважні види використання: 

1. будівлі змішаного використання – з житловими приміщеннями у верхніх 

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

комерційного використання (поверховість – до 12 поверхів); 

2. бібліотеки; 

3. клубні приміщення багатоцільового та спеціалізованого призначення, 

позашкільні установи; 

4. приміщення для занять спортом; 

5. заклади охорони здоров’я, центри сімейної медицини, аптеки, кабінети лікарів, 

що займаються практикою, роздавальні пункти молочної кухні; 

6. відділення зв’язку, поштові відділення; 

7. підприємства торгівлі; 

8. підприємства громадського харчування; 

9. підприємства побутового обслуговування; 
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10. кредитно-фінансові установи. 

 

Супутні види використання: 

1. адміністративні споруди, офіси. 

2. вбудовані, підземні, напівпідземні гаражі; 

3. відкриті стоянки для тимчасового зберігання автотранспорту з розрахунку 

відповідно ДБН 360-92**; 

4. гаражі, гаражні кооперативи, що існували на момент створення Зонінгу; 

5. провулки, підходи, проїзди, пішохідні доріжки, велосипедні доріжки; 

6. малі архітектурні форми; 

7. майданчики: дитячі, для відпочинку дорослого населення, господарські, для 

занять фізкультурою; 

8. комунальні підприємства по обслуговуванню та експлуатації житлового фонду; 

9. приймальні пункти пральні та хімчистки; 

10. зелені насадження загального користування. 

 

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або погодження): 

1. споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для 

обслуговування зони. 

 Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється 

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

 

Ж-4п-н - навчальна підзона в межах зони Ж-4п 

Переважні види використання: 

1. навчально-виховний комплекс; 

2. зелені насадження обмеженого користування для обслуговування зони;  

3. спортивні майданчики різного типу за умови дотримання шумових розривів до 

прилеглої сельбищної забудови; 

4. малі архітектурні форми. 

 

Супутні види використання: 

1. споруди для тимчасового зберігання транспортних засобів, що обслуговують 

зону; 
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2. провулки, підходи, проїзди, пішохідні доріжки, велосипедні доріжки. 

 

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або погодження): 

1. споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для 

обслуговування зони. 

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється 

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

 

Ж-4п-р - підзона озеленених територій загального користування в межах зони    

Ж-4п 

Переважні види використання: 

1. зелені насадження загального користування; 

2. сквери, бульвари, алеї;  

 

Супутні види використання: 

1. допоміжні споруди та інфраструктура для відпочинку; 

2. підходи, пішохідні доріжки, велосипедні доріжки; 

3. проїзди для обслуговування зони; 

4. майданчики дитячого відпочинку, ігрові майданчики, спортивні майданчики, 

майданчики для відпочинку; 

5. малі архітектурні форми. 

 

Допустимі види використання, що потребують спеціального дозволу або 

погодження: 

1. об’єкти інженерної інфраструктури, що пов’язані з експлуатацією існуючих або 

проектних будівель і споруд. 

 Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється 

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

 

ТР-2 – зона вулиць в червоних лініях з підзонами 

ТР-2а – підзона магістральних та житлових вулиць в червоних лініях 

Переважні види використання: 

1. проїзні частини (центральні та місцеві (бічні) проїзди); 
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2. резервні, розділювальні смуги; 

3. зупинки громадського транспорту з кіосками продажу проїзних квитків з 

необхідним обладнанням; 

4. пішохідні переходи в одному та різних рівнях; 

5. штучні споруди; 

6. інженерне устаткування, що забезпечують безпеку руху, носії інформації 

дорожнього руху (турнікети, огородження небезпечних місць, освітлювальне 

обладнання, світлофорні пристрої, дорожні знаки, розмітка проїзної частини, 

тощо); 

7. вузли вулиць. 

 

Супутні види використання: 

1. інформаційна реклама; 

2. спеціальні види інформації для безпеки руху маломобільних груп населення; 

3. тротуари, пішохідні доріжки, пандуси; 

4. велосипедні доріжки; 

5. тимчасові стоянки для зберігання велосипедів; 

6. зелені насадження спеціального призначення. 

 

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або погодження): 

1. малі архітектурні форми; 

2. тимчасові споруди; 

3. відкриті майданчики для  стаціонарного та тимчасового зберігання транспортних 

засобів, але не більше 5 автомашин; 

4. споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для 

обслуговування зони. 

 Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється 

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

 

ТР-2п – підзона пішохідних зв’язків в червоних лініях 

Переважні види використання: 

1. пішохідні вулиці, алеї, доріжки за умови забезпечення проїзду спецтехніки та 

обслуговуючого транспорту. 
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2. інженерне устаткування, що забезпечують безпеку руху, носії інформації 

пішохідного руху (турнікети, огородження небезпечних місць, освітлювальне 

обладнання, світлофорні пристрої, дорожні знаки, розмітка проїзної частини, 

тощо). 

 

Супутні види використання: 

1. тимчасові та стаціонарні об’єкти для проведення культурно-масових заходів; 

2. інформаційна реклама; 

3. спеціальні види інформації для безпеки руху маломобільних груп населення; 

4. пандуси; 

5. велосипедні доріжки; 

6. тимчасові стоянки для зберігання велосипедів; 

7. зелені насадження, в т.ч. мобільне озеленення. 

 

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або погодження): 

1. малі архітектурні форми; 

2. тимчасові споруди; 

3. споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для 

обслуговування зони. 

 Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється 

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

Містобудівні умови та обмеження, 

визначені для ділянок в межах детального плану території: 

1. Вид об’єкта 

містобудування 

Відповідно до переліку переважних, супутніх та 

допустимих видів використання, наведеного в 

Детальному плані території. 

Відповідно до архітектурно-планувальної організації 

території згідно затвердженої містобудівної 

документації. 

Розміщення об’єктів визначених проектними 

рішеннями детального плану, може бути уточне  на 

наступних стадіях проектування за умови 

дотримання санітарно-гігієнічних, норм освітленості, 

інсоляції шумозахисту та протипожежних норм 

згідно чинного законодавства.  
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2. Площа земельної ділянки  

(мінімальна розрахункова) 

При житловому будівництві площа земельної ділянки 

з прибудинковою територією приймається за 

матеріалами затвердженого детального плану 

території з урахуванням проектної кількості 

мешканців мікрорайону, кількості мешканців 

будинку та згідно показників нормативної площі 

прибудинкової території ДБН 360-92**, але не менше 

для 5 поверхових будинків з розрахунку 15,2 

м
2
/особу;  10 поверхових – 11,2м

2
/особу,                     

для 12 –  10,9 м
2
/особу. 

Для громадської забудови – згідно з ДБН 360-92** 

табл. 6.1; ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та 

споруди. Основні положення» та згідно з профільним 

ДБН за типом об’єкту, згідно затвердженої 

містобудівної документації та відповідно до 

профільних ДБН за типом об’єкту. 

3. Гранично допустима 

висота будівель 

Згідно ДБН 360-92**; 

ДБН.В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. 

Основні положення»; ДБН В.2.2-3-97 «Будинки і 

споруди навчальних закладів»; ДБН В.2.2-4-97 

«Будинки і споруди дошкільних закладів»; ДБН 

В.В.1-7-2002 «Основні вимоги до будівель і споруд. 

Пожежна безпека»; 

ДБН В.1.2-12-2008 «Будівництво в умовах 

ущільненої забудови. Вимоги безпеки»; та згідно 

профільних ДБН за типом об’єкту. 

 

Гранично допустима висота:  

для громадської забудови – 16 м (4 поверхи);  

для житлової забудови – 42 м (12 поверхів). 

4. Максимально допустимий 

відсоток забудови 

земельної ділянки 

Згідно затвердженої містобудівної документації за 

умови дотримання необхідних протипожежних, 

санітарно-гігієнічних вимог з  дотриманням 

нормативного показника озеленення згідно 360-92** 

Максимальний відсоток забудови 

Житлових кварталів не більше 70% 

Ділянок дитячих установ не більше 50% 

Ділянок громадської забудови не більше 60% 

5. Максимально допустима 

щільність населення (для 

житлової забудови) 

Для сельбищних територій щільність визначається 

згідно ДБН 360-92** п.3.7  

Для багатоквартирної забудови –  408 люд/га (але не 

більше 450 люд/га) 

Для садибної забудови – 17 люд/га. 

6. Відстані від об’єкта, який 

проектується, до меж 

червоних ліній та ліній 

регулювання забудови 

Мінімальні відступи будівлі/споруди від червоних 

ліній визначаються відповідно до ДБН 360-92** 

п.3.14 та відповідно до профільних ДБН за типом 

об’єкту. 
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Будівлі та споруди, що передбачаються до 

розміщення, не повинні виходити за лінію забудови 

кварталу. 

7. Планувальні обмеження 

(санітарно-захисні та 

охоронювані зони)  

Згідно креслень: 

- Схема існуючих планувальних обмежень 

(санітарно-захисні, охоронні зони, мінімально-

допустимі відстані до об’єктів інженерної 

інфраструктури); 

- Схема прогнозованих планувальних обмежень 

(санітарно-захисні, охоронні зони, мінімально-

допустимі відстані до об’єктів інженерної 

інфраструктури). 

8. Мінімально допустимі 

відстані від об’єктів, які 

проектуються, до 

існуючих будинків та 

споруд 

Відстані між житловими будинками, житловими і 

громадськими будівлями обумовлені вимогами 

інсоляції та освітлення (згідно ДБН 360-92** п. 3.13), 

а також протипожежними вимогами (згідно ДБН 360-

92** додатку 3.1). 

9. Охоронювані зони 

інженерних комунікацій 

Згідно з ДБН 360-92** 

- мінімальна відстань від трансформаторної 

підстанції до житлової забудови – 15м (ДБН 360-

92**, табл.1, додаток 3.1).; 

- охоронна зона ТП (від огорожі) – 3,0м (ДБН 360-

92**, п. 8.23*, табл. 8.5.а*); 

- мінімальна відстань від газорегуляторного пункту 

(ГРП, ШРП) до житлових будівель – 10,0 м згідно з 

ДБН В.2.5-20-2001, табл.8. 

10. Вимоги до необхідності 

проведення інженерних 

вишукувань  

Згідно ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування 

для будівництва». 

11. Вимоги щодо благоустрою 

(в тому числі щодо 

відновлення благоустрою) 

Благоустрій територій передбачається згідно 

детального плану з урахуванням уточнених 

параметрів об’єкту та уточнюється на наступних 

стадіях проектування відповідно до вимог розділу 9 

«Комплексний благоустрій та озеленення територій», 

з урахуванням технологічних, санітарно-гігієнічних 

та пожежних норм та чинного законодавства. 

Розрахунок майданчиків, що розміщується на 

території  мікрорайону передбачити згідно ДБН 360-

92** п. 3.16 

- майданчики ігрові для дітей 0,7 м
2 

на 1 люд.  

-  майданчики відпочинку дорослих 0,1 м
2 

на 1 

люд.  

- майданчики для занять фізкультурою 0,2 на 1 

люд.  

- майданчики для господарських цілей 0,3 на 1 

люд.  

Набір окремих майданчиків та їх розміщення 

детально проробляється на наступних стадіях 

проектування. 
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12. Забезпечення умов 

транспортно-пішохідного 

зв’язку 

Мінімальна ширина пішохідних комунікацій на 

території проектування (згідно п.5.6 ДБН Б.2.2.-

5:2011 «Благоустрій територій») приймати:              

основних – не менше 2,25м, додаткових – не менше 

1,5м,  а розрахункову ширину – виходячи з 

потужності пішохідних потоків. 

Ширину тротуарів передбачити - 2,25м, ширину 

велосипедних доріжок передбачити - 1,5м. 

Усі об’єкти повинні бути доступними для 

маломобільних груп населення  згідно вимог п.п 5.1- 

5.13 ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для 

маломобільних груп населення», ДБН Б.2.2-5:2011 

«Благоустрій території». 

 

13. Вимоги щодо 

забезпечення необхідною 

кількістю місць зберігання 

автотранспорту  

Для об’єктів громадської забудови обов’язковим є 

дотримання показників щодо забезпечення місць 

паркування в залежності від виду об’єкту відповідно 

до ДБН 360-92** п. 7.50, табл. 7.5; п 7.51, таблиця 7.6 

(зміна 4) 

ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для 

легкових автомобілів». 

14. Вимоги щодо охорони 

культурної спадщини  

Вимоги щодо охорони культурної спадщини відсутні 

15. Вимоги щодо створення 

безперешкодного 

життєвого середовища для 

осіб з обмеженими 

фізичними можливостями 

та інших маломобільних 

груп населення 

ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для 

маломобільних груп населення». 

ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій». 

 

3.5. Основні принципи планувально-просторової організації території 

Застосування системи житлових будинків/секцій проектів-аналогів, їх 

взаєморозміщення  було запропоновано відповідно до вимог  нормативної щільності 

населення. Запропонована  проектом планувальна структура дозволяє створити 

пластичне планувальне рішення житлових груп, а зниження поверховості до 

периферії та пластика фасадів пом’якшує контраст садибної та багатоквартирної 

забудови. 

В місцях перетину композиційних осей передбачається підвищення 

поверховості житлових будинків до 9-12 поверхів. Фронт забудови формується 

вздовж магістральних вулиць та розкривається вбік внутрішньоквартального 

простору. Пропонується вільна (частково периметральна) забудова житлових 

кварталів. Забудова передбачена житловими  секційними та точковими будинками. 
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Формування фасадів вулиць  передбачене г-подібними житловими будинками 

(переважно по 2-3 секції), лінійними, або лінійними зі зміщенням, розташованими під 

кутом до вулиць. Цей принцип дає можливість створення громадського простору 

вздовж магістралей, зокрема розміщення зелених насаджень загального користування, 

крім того підкреслюється особливість існуючої планувальної структури. Принцип 

попарного розміщення  існуючих будинків за адресою вул. Нова,31, перспективною 

планувальною структурою врахований в розміщенні пар будинків №7-№8, №9-№10 та 

№18-№19. Зокрема застосований один тип секцій.   

Для завершення формування забудови вздовж вул. Бежівка запропоновано 

застосування типу секції сусідніх житлових будинків  (за адресою вул. Бежівка 31а,б), 

Внаслідок чого досягається єдність композиційного рішення зазначеної вулиці.  

Об’ємно-просторова композиція громадської забудови побудована на принципі 

чергування пластичних 2-4 поверхових об’єктів з озелененими територіями, при чому,  

об’єкти громадського обслуговування, з метою уникнення монотонності забудови, 

повинні максимально контрастувати з існуючою забудовою.  

Торговельно-офісний комплекс, влаштований за принципом  пасажу, як в 

плані, так і просторово  являє собою 3 об’єми, об’єднані між собою  скляною 

покрівлею. Такий прийом у забудові дозволить відвідувачам театру та центру дозвілля 

без перешкод потрапляти до основної пішохідної алеї між вул. Нижній Вал та 

Київський Шлях, а також безпосередньо до торговельно-офісного і спортивного 

комплексу.  

Запропоноване об’ємно-просторове вирішення  громадської забудови візуально 

ізолює дворові простори житлових груп від активного руху, а разом із тим створить 

умови безперервного руху  пішоходів між житловими  групами.  

В місці перетину вулиць Київський Шлях та Бежівка,  вздовж осі підземного 

переходу, що проектується, передбачається створення підземної торговельної зони. 

Один із виходів підземної торговельної зони безпосередньо виводить до пішохідного 

зв’язку до торговельно-офісного  комплексу в І житловому кварталі, другий – до 

пішохідного зв’язку вздовж вул. Дзержинського до об’єктів обслуговування 

населення.  

4. Житлове будівництво та розселення населення 

Проектом передбачається вибуття садибного житлового фонду на 

розрахунковий етап – 5,5 тис. м
2
, в тому числі на І етап – 0,4 тис. м

2
. 
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Обсяги нового житлового будівництва визначені виходячи із завдання на 

проектування, проектів житлових будинків, використаних як проекти-аналоги та 

рекомендованих до забудови, і становитимуть на розрахунковий етап (01.01.2032р.) 

148,1 тис.м
2
 загальної площі багатоквартирної забудови, в тому числі на І етап (3-5 

років) – 60,0 тис. м
2
 загальної площі багатоквартирної забудови. 

Багатоквартирне будівництво планується здійснювати 5,6,7,9,10,12-

поверховими будинками. 

Загальна кількість квартир складатиме  на розрахунковий етап 2521 одиниць, в 

тому числі на І етап 1125 одиниць.  

Орієнтовна кількість мешканців у новому багатоквартирному житловому фонді 

становитиме 5,4 тис. осіб, в тому числі на І етап – 2,4 тис. осіб. Детальний аналіз 

розподілу багатоквартирного житлового фонду по етапам реалізації та будинкам 

наведено в таблиці 4.1. 

Загальний обсяг житлового фонду в межах території проектування на етап 

01.01.2032р. становитиме 258,1 тис.м
2
 загальної площі, з якого 0,7 тис.м

2
 загальної 

площі (0,3%) – це садибний житловий фонд і 257,4 тис. м
2
 загальної площі (99,7%) – 

багатоквартирний. Загальний обсяг житлового фонду в межах території проектування 

на І етап (3-5 років) становитиме 175,1 тис.м
2
 загальної площі, з якого 5,8 тис.м

2
 

загальної площі (3,3%) – це садибний житловий фонд і 169,3 тис. м
2
 загальної площі 

(96,7%) – багатоквартирний.  

У багатоквартирній забудові на І етап 71,4 тис.м
2 

(42,2%) становитиме 

середньоповерховий житловий фонд, 97,9 тис. м
2 

(57,8%) – багатоповерховий  

житловий фонд. На 01.01.2032р. відповідно 83,0 тис. м
2 

(32,2 %) становитиме 

середньоповерховий житловий фонд, 174,4 тис. м
2
 (67,8%) – багатоповерховий 

житловий фонд. 

Загальна чисельність населення в межах території проектування на 

розрахунковий етап (01.01.2032р.) становитиме 9,82 тис. осіб, із них в 

багатоквартирних будинках – 9,8 тис. осіб, в будинках садибного типу – 0,02 тис. 

осіб. На І етап загальна чисельність населення становитиме 6,95 тис. осіб, із них в 

багатоквартирних будинках – 6,8 тис. осіб, в будинках садибного типу – 0,15 тис. 

осіб. Середня житлова забезпеченість становитиме 26,3 м
2
/особу на 01.01.2032р. і                

25,2 м
2
/особу на І етап. Причому, в багатоквартирній забудові цей показник 

складатиме 26,3 м
2
 /особу, а в садибній –35,0 м

2
/особу. 
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Житловий фонд, населення в межах проекту по етапам реалізації наведені в 

таблицях 4.1, 4.2.Зазначені параметри житлового будівництва є орієнтовними і 

можуть бути скориговані на подальших стадіях проектування. 

Таблиця 4.1 

Розміщення нового житлового будівництва в межах детального плану території  

Види забудови, місце 

знаходження, поверховість 

Житловий 

фонд, 

тис. м
2
 

Кількість 

будинків, 

одиниць 

Кількість 

квартир, 

одиниць 

Населення, 

тис. осіб 

(орієнтовна) 

Багатоквартирний житловий фонд 

Етап реалізації ( 01.01.2021 р.) 

▪ будинок №1 (12 – 

поверховий ) 

12,0 1 241 0,5 

▪ будинок №2 (12 – 

поверховий) 

4,8 1 84 0,2 

▪ будинок №3 (12- поверховий) 6,8 1 150 0,3 

▪ будинок №4 (12-поверховий) 4,0 1 70 0,1 

▪ будинок №5 (12- поверховий) 7,9 1 172 0,4 

▪ будинок №6 (12- поверховий) 11,0 1 180 0,4 

▪ будинок №7 (12- поверховий) 6,3 1 96 0,2 

▪ будинок №8 (12- поверховий) 7,2 1 132 0,3 

Всього по І етапу 60,0 8 1125 2,4 

Етап реалізації ( 01.01.2032 р.) 

▪будинок №9 (12- поверховий ) 7,3 1 121 0,3 

▪будинок №10 (12 - 

поверховий ) 

7,3 1 121 0,3 

▪ будинок №11 (5- 7-9 -

поверховий ) 

11,6 1 176 0,4 

▪ будинок №12 (9-поверховий) 4,5 1 63 0,1 

▪ будинок №13 ((10 - 12 -

поверховий) 

9,5 1 151 0,3 

▪ будинок №14 (10-

поверховий) 

7,0 1 108 0,2 

▪ будинок №15 (7-9-

поверховий) 

10,6 1 162 0,3 

▪ будинок №16 (5-поверховий) 3,9 1 60 0,1 

▪ будинок №17 (5-7-

поверховий) 

6,9 1 104 0,3 

▪ будинок №18 (10-

поверховий) 

5,4 1 99 0,2 

▪ будинок №19 (10-

поверховий) 

5,4 1 99 0,2 

▪ будинок №20 (5-7-9-

поверховий) 

8,7 1 132 0,3 

Всього по ІІ етапу 88,1 12 1396 3,0 

РАЗОМ 148,1 20 2521 5,4 
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Таблиця 4.2  

Розселення населення у житловому фонді в межах детального плану 

 

  Існуючий стан Нове будівництво Проект 
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о
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Садибний житловий фонд 6,2 0,08 0,2 - - - - 0,7 5,8 0,01 0,08 0,02 0,15 

Багатоквартирний 

житловий фонд: 

109,3 1,77 4,4 148,1 60,0 2,5 1,1 257,4 169,3 4,27 2,87 9,8 6,8 

Середньоповерховий:  71,4 1,21 2,9 11,6 - 0,2 - 83,0 71,4 1,41 1,21 3,3 2,9 

- 5поверхів 71,4 1,21 2,9 11,6 - 0,2 - 83,0 71,4 1,41 1,21 3,3 2,9 

Багатоповерховий: 37,9 0,56 1,5 136,5 60,0 2,3 - 174,4 97,9 2,86 1,66 6,5 3,9 

- 6 поверхів 3,0 0,04 0,1 - - - - 3,0 3,0 0,04 0,04 0,1 0,1 

- 7 поверхів 4,3 0,26 0,2 14,6 - 0,3 - 18,9 4,3 0,56 0,26 0,6 0,2 

- 9 поверхів 18,4 0,06 0,7 19,9 - 0,3 - 38,3 18,4 0,36 0,06 1,4 0,7 

- 10 поверхів 12,2 0,2 0,5 20,3 - 0,3 - 32,5 12,2 0,5 0,2 1,3 0,5 

- 12 поверхів - - - 81,7 60,0 1,4 1,1 81,7 60,0 1,4 1,1 3,1 2,4 

Разом 115,5 1,85 4,6 148,1 60,0 2,5 1,1 258,1 175,1 4,28 2,95 9,82 6,95 
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5. Система обслуговування населення, розміщення основних об’єктів 

обслуговування 

Розрахунок потреби в установах і підприємствах громадського обслуговування на 

рівні житлового кварталу виконаний у відповідності з нормативами соціально-

гарантованого рівня забезпечення населення (ДБН 360-92**) та чисельністю населення  

на розрахунковий етап 9,82 тис. осіб, в тому числі на І етап – 6,95 тис. осіб. 

Ємність дитячих дошкільних установ та загальноосвітніх шкіл визначена  на 

підставі показника розрахованого в генеральному плані (інститут «ДІПРОМІСТО», 

Київ, 2006 р.), виходячи з перспективної демографічної структури населення 

дошкільного та шкільного віку. 

Показник забезпеченості згідно генерального плану дитячими дошкільними 

установами становить 50 місць на 1,0 тис. жителів, загальноосвітніх шкіл – 150 учнів на 

1,0 тис. жителів. 

Враховуючи максимально допустимі радіуси обслуговування, проектом 

передбачено розмістити нову дитячу дошкільну установу на 240 місць по вул. Франка 

(згідно Завдання на розроблення містобудівної документації), два центри розвитку 

дитини на 50 місць кожний, навчально – виховний комплекс на 360 місць (200 місць – 

дитяча дошкільна установа, 160 місць – початкова школа). Також за межами території 

проектування знаходиться будівля існуючої дитячої дошкільної установи, розташованої 

по вул. Шевченка.  

Потребу у місцях загальноосвітніх шкіл І - ІІІ ступенів враховано за межами 

проектування детального плану. Згідно генерального плану м. Бориспіль (інститут 

«ДІПРОМІСТО», 2006 р.) пропонувалося розширення існуючої гімназії «Перспектива» 

та розміщення нової загальноосвітньої школи на 1650 місць по вул. Крашенівська.  

Номенклатура установ і підприємств повсякденного обслуговування буде 

представлена відділенням сімейної медицини, аптекою, приміщеннями для культурно-

масової роботи з населенням, дозвілля і аматорської діяльності, спортзалом та 

приміщеннями для фізкультурно-оздоровчих занять, магазинами продовольчих та 

промислових товарів, підприємствами громадського харчування, побутового та 

комунального обслуговування тощо. Далі, в таблиці 5.1, наведений розрахунок потреби 

та розміщення установ і підприємств повсякденного обслуговування населення. 
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Таблиця 5.1 

Розрахунок потреби в установах і підприємствах обслуговування в межах детального плану  

№ 

з/п 

Установи, 

підприємства, 

споруди 

Одиниця 

виміру 

Нормативи 

ДБН 360-92** 

на 1000 

жителів 

Розрахункова 

потреба для 

населення, 

тис. осіб 

Етап 

реалізації 

01.01.2032р. 

в тому числі 

етап 

реалізації            

(3-5 років) 

Прийнято нове 

будівництво 

Розміщення  

Етап реалізації 

01.01.2032р. 

В тому числі етап 

реалізації 

(3-5 років) 

Установи освіти 

 

1 Дитячі дошкільні 

установи  

місце 50 490 

350 

500 

340 

1. Окремо 

розташована ДДУ - 240 

місць 

2. Центр розвитку 

дитини, вбудоване 

приміщення, будинок     

№ 8 – 50 місць 

3. Центр розвитку 

дитини, вбудоване 

приміщення,  будинок 

№ 2 – 50 місць 

Окремо розташований 

НВК – 200 місць 

1. Окремо 

розташована ДДУ - 

240 місць 

2. Центр розвитку 

дитини, вбудоване 

приміщення, будинок 

№ 8 – 50 місць 

3. Центр розвитку 

дитини, вбудоване 

приміщення, будинок  

№ 2 – 50 місць 

2 Загальноосвітні 

школи 

місце 150 1473 

1043 

160 Окремо розташований 

НВК – 160 учнів 
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№ 

з/п 

Установи, 

підприємства, 

споруди 

Одиниця 

виміру 

Нормативи 

ДБН 360-92** 

на 1000 

жителів 

Розрахункова 

потреба для 

населення, 

тис. осіб 

Етап 

реалізації 

01.01.2032р. 

в тому числі 

етап 

реалізації            

(3-5 років) 

Прийнято нове 

будівництво 

Розміщення  

Етап реалізації 

01.01.2032р. 

В тому числі етап 

реалізації 

(3-5 років) 

3.  Позашкільні 

установи 

місць 2,7%  

загальної 

кількості 

школ. 

5-9 класів 

 

20 

10 

60 

- 

1. Вбудоване 

приміщення, будинок 

№10   (200 м
2
) – 20 

місць; 

2. Вбудоване 

приміщення, будинок 

№15  (400 м
2
) – 40 

місць 

- 

Заклади охорони здоров’я 

4. Аптека 

 

 

 

 

 

об’єкт  0,09 1 

1 

1 1. Вбудоване 

приміщення, будинок 

№3   (70 м
2
)  

2. Вбудоване 

приміщення, будинок 

№11   (100 м
2
)  

Вбудоване 

приміщення, будинок 

№3   (70 м
2
)  

5. Роздавальний пункт 

молочної кухні  

м
2
 загальної 

площі на 1 

дитину до 1 

року 

0,3 3 

2 

120 

40 

1. Вбудоване 

приміщення, будинок 

№3   (40 м
2
)  

2. Вбудоване 

Вбудоване 

приміщення, будинок 

№3 (40 м
2
)  
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№ 

з/п 

Установи, 

підприємства, 

споруди 

Одиниця 

виміру 

Нормативи 

ДБН 360-92** 

на 1000 

жителів 

Розрахункова 

потреба для 

населення, 

тис. осіб 

Етап 

реалізації 

01.01.2032р. 

в тому числі 

етап 

реалізації            

(3-5 років) 

Прийнято нове 

будівництво 

Розміщення  

Етап реалізації 

01.01.2032р. 

В тому числі етап 

реалізації 

(3-5 років) 

приміщення, будинок 

№11   (80 м
2
)  

6. Відділення сімейної 

медицини  

відвідувань за 

зміну 

24 236 

167 

280 

170 

1. Вбудоване 

приміщення, будинок 

№3   – 170 відвідувань 

за зміну 

2. Вбудоване 

приміщення, будинок 

№11 – 70 відвідувань за 

зміну 

3. Окремо 

розташований 

стоматологічний центр 

по вул. Бежівка - 40 

відвідувань за зміну 

Вбудоване 

приміщення, будинок 

№3    – 170 

відвідувань за зміну 

Фізкультурно-спортивні споруди  

7. Відкриті площинні 

споруди у житловому 

кварталі 

га 0,01 0,098 

0,070 

0,005 

0,003 

На території житлової забудови 
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№ 

з/п 

Установи, 

підприємства, 

споруди 

Одиниця 

виміру 

Нормативи 

ДБН 360-92** 

на 1000 

жителів 

Розрахункова 

потреба для 

населення, 

тис. осіб 

Етап 

реалізації 

01.01.2032р. 

в тому числі 

етап 

реалізації            

(3-5 років) 

Прийнято нове 

будівництво 

Розміщення  

Етап реалізації 

01.01.2032р. 

В тому числі етап 

реалізації 

(3-5 років) 

 

8. Приміщення для 

фізкультурно-

оздоровчих занять у 

житловому кварталі 

м
2 
загальної 

площі 

70 687 

487 

 1. Спортивний 

комплекс вбудовано- 

прибудоване 

приміщення , будинок 

№1: 

Басейн для дорослих – 

275 м
2
 дзеркала води; 

Басейн для дітей – 60 

м
2
 дзеркала води; 

Спортивний зал – 300 

м
2
 площі підлоги; 

Спортивний зал – 750 

м
2
 площі підлоги; 

 

2. Торговельно-

розважальний центр, 

окремо розташований 

на розі вул. Франко та 

1. Спортивний 

комплекс вбудовано- 

прибудоване 

приміщення , будинок 

№1: 

Басейн для дорослих 

– 275 м
2
 дзеркала 

води; 

Басейн для дітей – 60 

м
2
 дзеркала води; 

Спортивний зал – 300 

м
2
 площі підлоги; 

Спортивний зал – 750 

м
2
 площі підлоги; 

 

9. Спортивні зали 

загального 

користування 

м
2
 площі 

підлоги 

80 786 

556 

 

 

 

10. Басейни м
2
 дзеркала 

води 

48 471 

334 
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№ 

з/п 

Установи, 

підприємства, 

споруди 

Одиниця 

виміру 

Нормативи 

ДБН 360-92** 

на 1000 

жителів 

Розрахункова 

потреба для 

населення, 

тис. осіб 

Етап 

реалізації 

01.01.2032р. 

в тому числі 

етап 

реалізації            

(3-5 років) 

Прийнято нове 

будівництво 

Розміщення  

Етап реалізації 

01.01.2032р. 

В тому числі етап 

реалізації 

(3-5 років) 

вул. Нова - басейн для 

дорослих – 212,5 м2 

дзеркала води  

 Установи культури і мистецтва 

11. Приміщення для 

культурно-масової 

роботи з населенням, 

дозвілля й 

аматорської 

діяльності за місцем 

проживання (центр 

дозвілля) 

 

місць 

відвідування 

м
2
 площі 

підлоги 

15 

50 

147/149 

491/348 

330/330 

400/400 

 

Центр дозвілля з 

універсальним залом та 

виставковим 

приміщенням), 

прибудоване до 

будинку по вул. 

Бежівка, 1: 

 Приміщення для 

культурно-масової 

роботи населення, 100 

м
2
, 80 місць; 

Універсальний зал 

(глядацький, 

танцювальний), 300 м
2
, 

250 місць 

Центр дозвілля з 

універсальним залом 

та виставковим 

приміщенням), 

прибудоване до 

будинку по вул. 

Бежівка, 1: 

Приміщення для 

культурно-масової 

роботи населення, 

100 м
2
, 80 місць; 

Універсальний зал 

(глядацький, 

танцювальний), 300 

м
2
, 250 місць 
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№ 

з/п 

Установи, 

підприємства, 

споруди 

Одиниця 

виміру 

Нормативи 

ДБН 360-92** 

на 1000 

жителів 

Розрахункова 

потреба для 

населення, 

тис. осіб 

Етап 

реалізації 

01.01.2032р. 

в тому числі 

етап 

реалізації            

(3-5 років) 

Прийнято нове 

будівництво 

Розміщення  

Етап реалізації 

01.01.2032р. 

В тому числі етап 

реалізації 

(3-5 років) 

Підприємства торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування 

12. Магазини, всього м
2
 торгової 

площі 

174
1/

 1709 

1209 

2745 

1100 

 

  

 у тому числі:       

 ▪ магазини 

продовольчих товарів  

м
2
 торгової 

площі 

60
1/ 

589 

417 

 1.Торговельно-

розважальний центр, 

окремо розташований 

на розі вул. Франко та 

вул. Нова - 1000 м
2
 

торгової площі; 

2. Торговельно-офісний 

центр, окремо 

розташований, між вул. 

Нижній Вал та вул. 

Київський шлях - 600 

м
2
 торгової площі; 

3. Магазин 

продовольчих товарів 

1. Торговельно-

офісний центр, 

окремо 

розташований, між 

вул. Нижній Вал та 

вул. Київський шлях - 

600 м
2
 торгової 

площі; 

2. Магазин 

продовольчих товарів 

та магазин кулінарії 

вбудоване 

приміщення у 

будинку №3 – 100 м
2
 

 ▪ магазини 

непродовольчих 

товарів  

м
2
 торгової 

площі 

114
1/

 1119 

792 

 

13. Магазини кулінарії м
2
 торгової 

площі 

3 30 

21 
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№ 

з/п 

Установи, 

підприємства, 

споруди 

Одиниця 

виміру 

Нормативи 

ДБН 360-92** 

на 1000 

жителів 

Розрахункова 

потреба для 

населення, 

тис. осіб 

Етап 

реалізації 

01.01.2032р. 

в тому числі 

етап 

реалізації            

(3-5 років) 

Прийнято нове 

будівництво 

Розміщення  

Етап реалізації 

01.01.2032р. 

В тому числі етап 

реалізації 

(3-5 років) 

та магазин кулінарії 

вбудоване приміщення 

у будинку №3 – 100 м
2
 

торгової площі 

4. Магазини 

непродовольчих 

товарів: 

- вбудовано-

прибудоване 

приміщення між 

будинками №5 та №6 – 

400 м
2
 торгової площі; 

- вбудоване 

приміщення у будинку 

№11 – 245 м
2
 торгової 

площі; 

- вбудоване 

приміщення у будинку 

№9 – 200 м
2
 торгової 

торгової площі; 

3. Магазини 

непродовольчих 

товарів: 

- вбудовано-

прибудоване 

приміщення між 

будинками №5 та №6 

– 400 м2 торгової 

площі 
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№ 

з/п 

Установи, 

підприємства, 

споруди 

Одиниця 

виміру 

Нормативи 

ДБН 360-92** 

на 1000 

жителів 

Розрахункова 

потреба для 

населення, 

тис. осіб 

Етап 

реалізації 

01.01.2032р. 

в тому числі 

етап 

реалізації            

(3-5 років) 

Прийнято нове 

будівництво 

Розміщення  

Етап реалізації 

01.01.2032р. 

В тому числі етап 

реалізації 

(3-5 років) 

площі; 

- вбудоване 

приміщення у будинку 

№13 – 200 м
2
 торгової 

площі 

 

14. Підприємства 

громадського 

харчування 

місць 7 69 

49 

100 

50 

 

1. Торговельно-

розважальний центр, 

окремо розташований 

на розі вул. Франко та 

вул. Нова – ресторан на 

50 місць; 

2. Вбудоване 

приміщення у будинку 

№3 – 25 місць; 

3. Вбудовано-

прибудоване 

приміщення між 

будинками №5 та №6 – 

1. Вбудоване 

приміщення у 

будинку №3 25 місць; 

2. Вбудовано-

прибудоване 

приміщення між 

будинками №5 та №6 

– 25 місць 
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№ 

з/п 

Установи, 

підприємства, 

споруди 

Одиниця 

виміру 

Нормативи 

ДБН 360-92** 

на 1000 

жителів 

Розрахункова 

потреба для 

населення, 

тис. осіб 

Етап 

реалізації 

01.01.2032р. 

в тому числі 

етап 

реалізації            

(3-5 років) 

Прийнято нове 

будівництво 

Розміщення  

Етап реалізації 

01.01.2032р. 

В тому числі етап 

реалізації 

(3-5 років) 

25 місць 

 

15. Підприємства 

побутового 

обслуговування  

робочих 

місць 

2 20 

14 

26 

4 

1. Торговельно-

розважальний центр, 

окремо розташований 

на розі вул. Франко та 

вул. Нова - сауна – 2 

робочих місця; 

2. Спортивний 

комплекс вбудовано- 

прибудоване 

приміщення , будинок 

№1 дві сауни -4 

робочих місця; 

3. Вбудовано-

прибудоване 

приміщення між 

будинками №5 та №6 – 

салон краси 150м
2
  на 

1. Спортивний 

комплекс вбудовано- 

прибудоване 

приміщення , будинок 

№1 дві сауни -4 

робочих місця; 
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№ 

з/п 

Установи, 

підприємства, 

споруди 

Одиниця 

виміру 

Нормативи 

ДБН 360-92** 

на 1000 

жителів 

Розрахункова 

потреба для 

населення, 

тис. осіб 

Етап 

реалізації 

01.01.2032р. 

в тому числі 

етап 

реалізації            

(3-5 років) 

Прийнято нове 

будівництво 

Розміщення  

Етап реалізації 

01.01.2032р. 

В тому числі етап 

реалізації 

(3-5 років) 

20 роб. місць 

16. Пральні 

самообслуговування 

(приймальний пункт) 

 

кг білизни 

за зміну 

10 98,2 

69,5 

98,2 

69,5 

1. Торговельно-

розважальний центр, 

окремо розташований 

на розі вул. Франко та 

вул. Нова; 

2. Вбудовано-

прибудоване 

приміщення між 

будинками №5 та №6 

 

 

 

 

 

Вбудовано-

прибудоване 

приміщення між 

будинками №5 та №6 

17. Хімчистки 

самообслуговування 

(приймальний пункт) 

кг речей за 

зміну 

 

4 39,3 

27,8 

39,3 

27,8 

 Кредитно-фінансові установи, відділення зв’язку, установи житлово-комунального господарства 

18. Житлово-

експлуатаційна 

організація 

об’єкт 1 1 

1 

1 

1 

Торговельно-офісний 

центр, окремо 

розташований, між вул. 

Торговельно-офісний 

центр, окремо 

розташований, між 
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№ 

з/п 

Установи, 

підприємства, 

споруди 

Одиниця 

виміру 

Нормативи 

ДБН 360-92** 

на 1000 

жителів 

Розрахункова 

потреба для 

населення, 

тис. осіб 

Етап 

реалізації 

01.01.2032р. 

в тому числі 

етап 

реалізації            

(3-5 років) 

Прийнято нове 

будівництво 

Розміщення  

Етап реалізації 

01.01.2032р. 

В тому числі етап 

реалізації 

(3-5 років) 

Нижній Вал та вул. 

Київський шлях 

вул. Нижній Вал та 

вул. Київський шлях 
 

1/
 згідно з Наказом Міністерства економіки України «Про затвердження нормативів забезпеченості населення торговельною площею у магазинах та порядку застосування 

нормативів забезпеченості населення торговельною площею у магазинах», цей норматив для Київської області складає 435 м
2
 торговельної площі. Норма розрахунку 

підприємств на рівні житлового кварталу визначена в співвідношенні, прийнятому у ДБН 360-92**. 
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На території, що розглядається в детальному плані території, передбачається 

розміщення лабораторно-діагностичного центра вбудованого у будинок № 10 та 

офісних приміщень: вбудовано-прибудоване приміщення між будинками №5 та №6, 

вбудоване приміщення - будинок  №9 та   вбудоване приміщення  - будинок №13. 

 

6. Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація 

руху транспорту та пішоходів 

Існуючий стан 

Територія, що розглядається обмежена вулицями Європейська, Київський 

шлях, Бежівка, Карпенка та вулицею Ярославська.  

Вул. Європейська проходить по північно-західній межі ділянки проектування 

та відноситься до категорії магістральних вулиць. Ширина проїзної частини на даний 

момент становить 9-10 метрів. 

Вул. Київський шлях проходить по південній та південно-західній межі ділянки 

проектування та відноситься до категорії магістральних вулиць. Існуюча ширина 

проїзної частини складає 16-17 метрів. 

Вул. Бежівка відноситься до категорії магістральних вулиць та проходить по 

південній та південно-східній межі ділянки проектування. Існуюча ширина проїзної 

частини складає 8 метрів. 

Вул. Франка проходить в східній частині ділянки проектування та відноситься 

частково до категорії магістральних вулиць, а частково до категорії житлової вулиці. 

Існуюча ширина проїзної частини складає 6 метрів. 

Вул. Нижній Вал проходить в широтному напрямку і сполучає вул. Бежівка та 

вул. Франка віднесена до категорії житлових вулиць. Існуюча ширина проїзної 

частини складає 6 метрів. 

Вул. Карпенка проходить в східній частині ділянки проектування та 

відноситься до категорії житлових вулиць. Існуюча ширина проїзної частини 

становить 6 метрів. 

Вул. Ярославська є житловою вулицею та проходить по північній межі ділянки 

проектування. Існуюча ширина проїзної частини складає 6 метрів. 

Проектні рішення 

На розрахунковий етап, згідно рішень генерального плану м. Бориспіль 

передбачається розширення проїзної частини вул. Європейська до 10,5 метрів, а 
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ширина вулиці в межах червоних ліній (в районі ділянки проектування) складатиме 

25 метрів. Протяжність даної магістральної вулиці в межах ділянки проектування 

становить приблизно 700 метрів. 

На розрахунковий етап передбачається розширення проїзної частини вул. 

Київський шлях до 22,5 метрів. Ширина вулиці в межах червоних ліній складатиме 40 

метрів. Протяжність даної магістральної вулиці в межах ділянки проектування 

становить приблизно 400 метрів. 

На розрахунковий етап проектом передбачається розширення проїзної частини 

вул. Бежівка до 12 метрів. Ширина вулиці в межах червоних ліній складатиме 25 

метрів. Довжина даної магістралі орієнтовно складе 700 метрів. 

На розрахунковий етап проектом передбачається розширення проїзної частини 

вул. Франка до 15 метрів  (ділянки від перехрестя вул. Нова у північному напрямку), 

яка на даний момент має ширину проїзної частини 6 метрів.  Ширина вулиці в межах 

червоних ліній складатиме 25 метрів. Протяжність даної магістральної вулиці в 

межах ділянки проектування становить приблизно 320 метрів. 

Ділянка вул. Франка (житлова), що проходить від вул. Нижній Вал до вул. Нова 

передбачається з проїзною частиною 6 м.  Ширина вулиці в межах червоних ліній 

складатиме 20 метрів. Протяжність даного відрізка вулиці в межах ділянки 

проектування становить приблизно 400 метрів. 

На розрахунковий етап проектом передбачається розширення проїзної частини 

вул. Нижній Вал до 6 метрів (ділянка до перехрестя з вул. Франка).  Ширина вулиці в 

межах червоних ліній складатиме 20метрів. Проектними рішеннями вул. Нижній Вал 

продовжується до перетину з вул. Європейська з влаштуванням пішохідної вулиці. 

Ширина пішохідного відрізку вулиці в межах червоних ліній складатиме 15 метрів. 

 Протяжність даної вулиці в межах ділянки проектування становить приблизно 

350 метрів (в т.ч. її пішохідна частина – 200м). 

На розрахунковий етап передбачається розширення проїзної частини вул. 

Карпенка до 6 метрів. Ширина вулиці в межах червоних ліній складатиме 15 метрів. 

Розширення проїзної частини вул. Ярославська проектом не передбачається. 

Ширина вулиці в межах червоних ліній складатиме 12 метрів. Довжина даної 

магістралі орієнтовно складе 300 метрів. 

Обслуговування населення громадським транспортом буде здійснюватися 

автобусними маршрутами, які проходять по вулицях Київський шлях, Європейська та 
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Бежівка. Загальна протяжність існуючих ліній руху автобуса становить 1,4 км. 

Проектом намічаються автобусні маршрути, які проходять по вулицях Франка і Нова. 

Відстань між зупинками громадського транспорту становитиме 400-500 метрів. 

Поблизу зупинок громадського транспорту передбачається влаштування пішохідних 

переходів типу “зебра”. Вздовж магістральних вулиць передбачається влаштування 

велосипедних доріжок. 

Всіх автовласників, які проживають на території проектного багатоквартирного 

житлового фонду на розрахунковий етап передбачається забезпечити місцями для 

постійного зберігання індивідуального автотранспорту. Також всіх мешканців 

передбачається забезпечити місцями для тимчасового зберігання автотранспорту.  

Всього до кінця розрахункового етапу для постійного та тимчасового зберігання  

автотранспорту необхідно передбачити 2226 та 223 машиномісця відповідно (в тому 

числі 1492 та 149 машиномісця на перший етап відповідно). 

Нижче в таблиці 6.1, наведено кількість місць для тимчасового зберігання 

легкового транспорту працівників та відвідувачів не житлових приміщень, що 

розташовано на ділянці проектування. 

Таблиця 6.1 

Організація Показник Значення 

показника 

Кількість місць для 

тимчасового зберігання 

автомобілів 

Дитяча дошкільна установа місць 240 4 

Дитяча дошкільна установа.  

будинок   № 8 

місць 50 2 (І етап реалізації) 

Дитяча дошкільна установа. 

будинок   № 2 

місць 50 2 (І етап реалізації) 

Дитяча дошкільна установа. 

(НВК) 

місць
 

200 3 

Загальноосвітні школи (НВК) місць 160 3 

Позашкільна установа. 

будинок   № 10 

м
2
 площа 

приміщень 

 

місць 

200 

 

 

20 

1 

Позашкільна установа. 

будинок   № 15 

м
2
 площа 

приміщень 

 

місць 

400 

 

 

40 

2 

Аптека. 

будинок   № 3 

м
2
 площа 

приміщень 

 

працюючих 

70 

 

 

4 

1 (І етап реалізації) 
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Організація Показник Значення 

показника 

Кількість місць для 

тимчасового зберігання 

автомобілів 

Аптека. 

будинок   № 11 

м
2
 площа 

приміщень 

 

працюючих 

100 

 

 

6 

1 

Роздавальний пункт молочної 

кухні. 

будинок   № 3 

м
2
 площа 

приміщень 

 

працюючих 

40 

 

 

2 

1 (І етап реалізації) 

Роздавальний пункт молочної 

кухні. 

будинок   № 11 

м
2
 площа 

приміщень 

 

працюючих 

80 

 

 

3 

1 

Відділення сімейної медицини. 

будинок   № 3 

м
2
 площа 

приміщень 

 

відвідувань 

за зміну 

850 

 

 

170 

 

 

20 (І етап реалізації) 

Відділення сімейної медицини. 

будинок   № 11 

м
2
 площа 

приміщень 

 

відвідувань 

за зміну 

390 

 

 

70 

8 

Стоматологічний центр, 

окремо розташований, вул. 

Бежівка, 12 

м
2
 площа 

приміщень 

 

відвідувань 

за зміну 

200 

 

 

40 

 

4 

Спортивний комплекс 

вбудовано- прибудоване 

приміщення. будинок №1 

м
2
 площа 

приміщень 

 

відвідувань 

за зміну 

1417 

 

 

230 

15 (І етап реалізації) 

Торговельно – розважальний 

центр, окремо розташований 

на розі вул. Франко та вул. 

Нова 

м
2
 площа 

приміщень 

 

 

1408,5 

 

 

 

30 

Приміщення для культурно 

масової роботи (Центр 

дозвілля з універсальним 

залом та виставковим 

приміщенням), прибудоване 

до будинку по вул. Бежівка, 1 

м
2
 площа 

приміщень 

 

місць 

400 

 

 

330 

60 

Торговельно-офісний центр, 

окремо розташований, між 

м
2
 площа 

приміщень 

850 

 

25 
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Організація Показник Значення 

показника 

Кількість місць для 

тимчасового зберігання 

автомобілів 

вул. Нижній Вал та вул. 

Київський шлях 

 

місць 

 

працюючих 

 

150 

 

50 

Пральні пункти пральні та 

хімчистки.  

між будинками №5 та №6 

м
2
 площа 

приміщень 

 

працюючих 

30 

 

 

5 

1 

Підприємства громадського 

харчування 

між будинками №5 та №6 

будинок   № 3 

місць 25 3 (І етап реалізації) 

Підприємство побутового 

обслуговування 

між будинками №5 та №6 

м
2
 площа 

приміщень 

 

роб. місць 

 

150 

 

 

20 

2 

Магазин продовольчих товарів 

та магазин кулінарії 

будинок   № 3 

м
2
 площа 

приміщень 

 

100 1(І етап реалізації) 

Магазин непродовольчих 

товарів 

між будинками №5 та №6 

м
2
 площа 

приміщень 

 

400 4 (І етап реалізації) 

Магазин непродовольчих 

товарів 

будинок   № 11 

м
2
 площа 

приміщень 

 

245 3 

Магазин непродовольчих 

товарів 

будинок   № 9 

м
2
 площа 

приміщень 

 

200 2 

Магазин непродовольчих 

товарів 

будинок   № 13 

м
2
 площа 

приміщень 

 

200 2 

Офісні приміщення 

між будинками №5 та №6 

м
2
 площа 

приміщень 

 

працюючих 

350 

 

 

60 

 

4 (І етап реалізації) 

Офісні приміщення 

будинок   № 9 

м
2
 площа 

приміщень 

працюючих 

145 

 

25 

2 

Офісні приміщення 

будинок   № 13 

м
2
 площа 

приміщень 

працюючих 

500 

 

80 

7 

Лабораторно-діагностичний 

центр 

м
2
 площа 

приміщень 

545 5 
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Організація Показник Значення 

показника 

Кількість місць для 

тимчасового зберігання 

автомобілів 

будинок   № 10  

Всього 219 (в тому числі на І 

етап реалізації – 53 

машиномісця) 

 

Постійне зберігання індивідуального автотранспорту мешканців, що 

мешкатимуть в проектній багатоквартирній забудові, буде здійснюватися на території 

проектних підземно-наземних гаражів та на відкритих. Тимчасове зберігання 

легкового індивідуального автотранспорту здійснюватиметься на відкритих стоянках, 

які розташовано в межах ділянки проектування. 

Крім того для забезпечення відвідувачів об’єктів обслуговування (об’єктів 

масового відвідування) місцями зберігання приватного автотранспорту 

передбачається організація мережі автостоянок для тимчасового зберігання 

транспортних засобів в тому числі на вуличних автомобільних стоянках (в межах 

червоних ліній) біля об’єктів громадського призначення, що розміщені на окремих 

ділянках резервних смуг руху.  

Частково передбачається зберігання індивідуального транспорту за межами 

ділянки проектування в проектному багаторівневому паркінгу, розміщення якого 

передбачено рішеннями містобудівної документації суміжної території 

«Детальний план території мікрорайону в межах вулиць Шевченка, Нова, 

Київський Шлях, Червоноармійська» (ДП «ДІПРОМІСТО», Київ, 2008).  

 

7. Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж, споруд   

7.1. Водопостачання і каналізація 

Водопостачання 

Існуючий стан 

Джерелом водопостачання території, що проектується, є магістральна мережа 

централізованого водопроводу, яка проходить по вул. Київський шлях, Бежівка, 

Європейська.  

Проектні рішення 

Нова забудова району передбачається багатоповерховими будинками (до 12 

поверхів), а також установами та підприємствами обслуговування. 
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Для вирішення схем водопостачання виконаний розрахунок необхідних 

об’ємів. Питомі показники водоспоживання прийняті за Державними будівельними 

нормами містобудування ДБН 360-92** «Містобудування. Планування та забудова 

міських та сільських поселень», до ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні 

мережі та споруди», ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація». 

Відповідно до рішень генерального плану підключення району, що 

проектується можливе після збільшення потужності систем водопостачання 

(будівництво нового водозабору «Кучаково»). Згідно ДБН360-92** п.8.2 « ... При 

відсутності вільних потужностей головних споруд (водопровідно–каналізаційного 

господарства) до відповідної їх реконструкції розміщення нових або збільшення 

водоспоживання (водовідведення) існуючих водокористувачів не допускається». 

Потреба у воді питної якості району, що проектується складе: на 

розрахунковий етап – 1028,92 м
3
/макс. добу, в тому числі на I етап – 478,89  м

3
/макс. 

добу.  

Подача води передбачається централізованим міським водопроводом з 

підключенням до існуючих магістральних вуличних мереж міста.  

Мережа району проектується кільцевою, протипожежною низького тиску. 

Гасіння пожеж - через гідранти, що встановлюються на кільцевій мережі та 

забезпечують гасіння кожної будівлі з двох гідрантів. Кількість та місце 

розташування гідрантів визначається на наступних стадіях проектування згідно п. 

12.16 ДБН В.2.5-74:2013 2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди». 

Протипожежні витрати з міського водопроводу: зовнішнє при розрахункової 

пожежі для населення – 35 л/с, внутрішнє 2×5,0 л/с, на автоматичне пожежогасіння – 

22,5 л/с та складе 549 м
3
.  

Норми витрат прийняти у відповідності ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. 

Зовнішні мережі та споруди», ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та 

каналізація». 

Потреба у воді технічної якості, на зрошення садиб, поливання-миття територій 

складе: на розрахунковий етап – 149,40  м
3
/ добу, в тому числі на I етап -  93,20 

м
3
/добу. Потреба у воді прийнята згідно ДБН 360-92**. На ці потреби пропонується 

використання ґрунтових вод, або мережі водопроводу два рази на добу у години 

мінімального водоспоживання. Полив проїзної частини вулиць передбачається 

поливальними машинами. Питання розробки локальних систем поливу вирішується 
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на наступних стадіях проектування з залученням галузевих організацій, через техніко-

економічні розрахунки і обґрунтування, визначення джерел, на підставі сучасних 

технічних умов та інвестиційних пропозицій.  

Заходи 1 етапу щодо забезпечення водою питної якості: 

- кільцювання існуючих водопровідних мереж. 

- перекладка водопровідних мереж, що потрапляють під забудову 

- розробка спеціалізованої проектної документації на реконструкцію і розвиток 

системи водопостачання з урахуванням рішень детального плану території щодо 

розміщення водокористувачів із метою визначення повного складу заходів на І 

етап та розрахунковий етап та економічного механізму реалізації цих заходів. 

Дані проектні рішення є вихідними даними для підготовки технічних умов на 

наступних стадіях проектування. Заходи, що пов’язані з підключенням до міських 

систем і місця підключення, а також щодо реконструкції споруд і мережі 

загальноміських систем і їх вартість уточнюються на наступних стадіях проектування 

відповідно до технічних умов підприємства водопровідно-каналізаційного 

господарства міста Бориспіль. 

Каналізація 

Існуючий стан 

На території, що проектується існують мережі централізованої господарсько–

побутової каналізації. Мережі самопливної каналізації проходять по вул. Шевченка, 

Нижній вал  та від існуючого багатоквартирного будинку по вул. Бежівка до КНС№5. 

Проектні рішення 

Нова забудова району передбачається багатоповерховими будинками (до 12 

поверхів), а також установами та підприємствами обслуговування. 

Для вирішення схеми каналізації виконано розрахунок об’ємів стічних вод. 

Питомі показники водовідведення прийняті за Державними будівельними нормами 

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

сільських поселень», до ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та 

споруди», ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація». 

Відповідно до рішень генерального плану підключення району, що 

проектується можливо після збільшення потужності системи каналізації (будівництво 

I черги каналізаційних очисних споруд). Згідно ДБН360-92** п.8.2 « ... При 

відсутності вільних потужностей головних споруд (водопровідно–каналізаційного 
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господарства) до відповідної їх реконструкції розміщення нових або збільшення 

водоспоживання (водовідведення) існуючих водокористувачів не допускається». 

Об’єм побутових стічних вод: на розрахунковий етап – 888,92  м
3
/ макс. добу, в 

тому числі на I етап -  417,29 м
3
/ макс. добу.  

Відведення стічних вод передбачається за рахунок будівництва 

внутрішньодворових самопливних колекторів з підключенням до існуючих 

самопливних каналізаційних мереж і далі до існуючої КНС№5, з подальшою 

перевіркою на пропускну здатність мереж та КНС.  

Заходи І етапу щодо системи каналізації: 

- будівництво мереж самопливної каналізації з підключенням до існуючих вуличних 

мереж. 

- розробка спеціалізованої проектної документації на реконструкцію і розвиток 

системи водовідведення з урахуванням рішень детального плану території щодо 

розміщення водокористувачів із метою визначення повного складу заходів І етапу 

та заходів розрахункового етапу та економічного механізму реалізації цих заходів. 

 

Дані проектні рішення є вихідними даними для підготовки технічних умов на 

наступних стадіях проектування. Заходи, що пов’язані з підключенням до міських 

систем і місця підключення, а також щодо реконструкції споруд і мережі 

загальноміських систем і їх вартість уточнюються на наступних стадіях проектування 

відповідно до технічних умов підприємства водопровідно-каналізаційного 

господарства міста Бориспіль. 

 

7.2. Теплопостачання 

Існуючий стан 

На теперішній час теплопостачання багатоквартирного  житлового фонду 

здійснюється від мереж котельні по вул. Нижній Вал, садибна забудова 

забезпечується від індивідуальних теплоустановок. 

Проектні рішення 

Виходячи з перспективи розвитку території в межах проектування, 

теплопостачання багатоквартирного  житлового фонду пропонується забезпечити від 

дахових котелень (12-ти поверхові будинки) та від мереж котельні по вул. Нижній 

Вал. За паливо в тепловому обладнанні прийнято природний газ. 
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Необхідні теплові потоки визначено згідно вимог нормативних документів:  

- ДБН В.2.5-39-2008 «Теплові мережі»; 

- ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія»; 

- ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель»  

та даних проекту щодо динаміки житлового фонду і розселення населення, 

ємності підприємств обслуговування. 

Розмір необхідного теплового потоку для перспективної забудови та об’єктів 

громадського призначення за умови 100% покриття потреб теплоспоживання 

відповідно до прийнятої забезпеченості опаленням, вентиляцією, гарячим 

водопостачанням, складе на розрахунковий етап – 11,20Гкал/год, у тому числі на І 

етап – 6,34 Гкал/год. 

Даним проектом пропонується прокласти на розрахунковий етап 1,0 км 

теплових мереж, у тому числі на І етап – 0,35 км. 

З метою підвищення коефіцієнту ефективності перетворення енергії, 

теплопостачання об’єктів громадського призначення пропонується розглянути через 

застосування обладнання сучасного типу – теплонасосних установок (ТНУ) з 

використанням тепла ґрунтів.  

Вибір варіанту системи теплопостачання об’єкту вирішується на подальших 

стадіях проектування за техніко-економічними розрахунками і обґрунтуванням, з 

урахуванням відповідних Технічних умов та інвестиційних пропозицій.  

Кількість джерел теплопостачання із розрахунку до наданих у проекті розмірів 

необхідного теплового потоку, місця їх розміщення, вибір основного обладнання, 

траси нових і підлягаючих реконструкції розподільчих тепломереж з урахуванням 

винесення існуючих мереж з-під плями нової забудови, конкретизуються на 

подальших етапах проектування.  

7.3. Газопостачання 

Існуючий стан 

На теперішній час газопостачання існуючої забудови здійснюється від двох 

ГРП (ШРП). В межах ДПТ прокладені газопроводи середнього та низького тиску. 

Проектні рішення 

Виходячи з перспективи забудови території в межах проектування 

газопостачання нових споживачів на розрахунковий етап вирішується шляхом 
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прокладання 0,30 км газопроводу середнього тиску і будівництва 2 ГРП (ШРП), у 

тому числі на І етап 0,06 км і 1 ГРП (ШРП). 

Розглядається забезпечення таких категорій споживачів: 

- житлові будинки – на господарсько-побутові потреби; 

- джерела теплопостачання – як паливо. 

Норми питомих витрат природного газу для споживачів на господарсько-

побутові потреби прийняті згідно з ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання». 

Приготування їжі в житлових будинках вищих за 10 поверхів, лікувально-

оздоровчих закладах, дитячих дошкільних та шкільних закладах, підприємствах 

громадського харчування передбачено на базі використання електроенергії. 

За результатами розрахунків розмір річних витрат природного газу, за умови 

100% покриття потреб газоспоживання, відповідно до прийнятої забезпеченості на 

кінець розрахункового етапу складе 7,38 млн.м
3
/рік, утому числі на комунально-

побутові потреби – 0,17 млн.м
3
/рік, а на І етап 4,00 млн.м

3
/рік. 

Виходячи з розміру паливного еквіваленту природного газу Е=1,16, прийнятого 

у даному проекті за вихідний (основний) вид палива, маса умовного палива всього по 

району на проектний етап складе близько 8,56 тис. тонн, у тому числі на І етап –               

6,64 тис. тонн. 

Місце врізання в існуючий газопровід, траса проектного газопроводу 

визначається відповідними Технічними умовами та розрахунками на наступних 

стадіях проектування. 

У комплексі заходів перспективного розвитку газифікації пропонується 

застосування сучасних технологій та матеріалів прокладання газових мереж, що 

дозволить значно зменшити капітальні витрати та збільшити терміни експлуатації 

газопроводів. 

7.4. Електропостачання 

Існуючий стан 

Електропостачання існуючих споживачів здійснюється через трансформаторні 

підстанції 10/0,4кВ (ТП-10/0,4кВ) по кабельним лініям електропередачі 10кВвід 

існуючих електростанцій 110/10кВ. 

Проектні рішення 

Розділ проекту, розроблений на підставі вихідних даних та чинних 

нормативних документів: 
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1)  завдання на проектування; 

2)  Генерального плану м. Бориспіль; 

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

4)  ДБН В.2.5.-23-2010 «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного 

призначення»; 

5)  Правил улаштування електроустановок. 

Для вирішення схеми електропостачання виконаний розрахунок електричних 

навантажень на І етап та розрахунковий етап. Електричні навантаження підраховані 

згідно до архітектурно-планувальних рішень та економічного завдання суміжних 

відділів, завдання на проектування та питомих нормативів. 

Господарсько-побутові та комунальні навантаження для багатоквартирної, 

блокованої та садибної забудови та підраховано за укрупненими показниками 

споживання електроенергії – кВт на одне житло (квартира, будинок) –  згідно норм 

ДБН В. 2.5-23-2010 «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного 

призначення», як для будинків з газовими та електроплитами плитами.  

Навантаження установ торгівлі, охорони здоров’я тощо, прийнято згідно 

питомих нормативів ДБН В. 2.5-23-2010 «Проектування електрообладнання об’єктів 

цивільного призначення» та аналізу значної кількості типових проектів.  

Підсумки розрахунків наведено  в таблиці 7.4.1. 

Таблиця 7.4.1 

Сумарні електричні навантаження нового будівництва 

№ 

з/п 
Найменування 

Одиниця 

виміру 

Кількість одиниць 
Розрахункове 

навантаження, кВт 

І етап 
Розрах. 

етап 
І етап 

Розрах. 

етап 

 Багатоквартирна забудова:      

1 Будинок №1(12 – поверховий ) квартира 241 241 506,10 506,10 

 
Вбудовано-прибудовані 

приміщення 

м
2 

кор. 

площі 
4500 4500 675,00 675,00 

 
Навантаження силових 

електроприймачів 
   32,70 32,70 

 Разом    1213,80 1213,80 

2 Будинок №2(12 – поверховий ) квартира 84 84 221,76 221,76 

 
Вбудовано-прибудовані 

приміщення 

м
2 

кор. 

площі 
300 300 45,00 45,00 

 
Навантаження силових 

електроприймачів 
   32,70 32,70 

 Разом    299,46 77,70 
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№ 

з/п 
Найменування 

Одиниця 

виміру 

Кількість одиниць 
Розрахункове 

навантаження, кВт 

І етап 
Розрах. 

етап 
І етап 

Розрах. 

етап 

3 Будинок №3(12 – поверховий ) квартира 150 150 351,00 351,00 

 
Вбудовано-прибудовані 

приміщення 

м
2 

кор. 

площі 
1200 1200 180,00 180,00 

 
Навантаження силових 

електроприймачів 
   32,70 32,70 

 Разом    563,70 563,70 

4 Будинок №4(12 – поверховий ) квартира  70 70 192,50 192,50 

 
Навантаження силових 

електроприймачів 
   32,70 32,70 

 Разом    225,20 225,20 

5 Будинок №5(12 – поверховий ) квартира 172 172 388,72 388,72 

 
Навантаження силових 

електроприймачів 
   32,70 32,70 

 Разом    421,42 421,42 

6 Будинок №6(12 – поверховий ) квартира 180 180 401,40 401,40 

 
Вбудовано-прибудовані 

приміщення 

м
2 

кор. 

площі 
1130 1130 169,50 169,50 

 
Навантаження силових 

електроприймачів 
   32,70 32,70 

 Разом    603,60 603,60 

7 Будинок №7(12 – поверховий ) квартира 96 96 261,12 261,12 

 
Навантаження силових 

електроприймачів 
   32,70 32,70 

 Разом    293,82 293,82 

8 Будинок №8(12 – поверховий ) квартира 132 132 316,80 316,80 

 

Вбудовано-прибудовані 

приміщення 

 

м
2 

кор. 

площі 

300 300 45,00 45,00 

 
Навантаження силових 

електроприймачів 
   32,70 32,70 

 Разом    394,50 394,50 

9 Будинок №9(12 – поверховий ) квартира - 121 - 295,24 

 
Вбудовано-прибудовані 

приміщення 

м
2 

кор. 

площі 
- 345 - 51,75 

 
Навантаження силових 

електроприймачів 
   - 32,70 

 Разом    - 379,69 

10 Будинок №10(12 – поверховий ) квартира - 121 - 295,24 

 
Вбудовано-прибудовані 

приміщення 

м
2 

кор. 

площі 
- 745 - 111,75 

 
Навантаження силових 

електроприймачів 
 -  - 32,70 

 Разом    - 439,69 

11 Будинок №11(9-поверховий) квартира - 176 - 265,76 
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№ 

з/п 
Найменування 

Одиниця 

виміру 

Кількість одиниць 
Розрахункове 

навантаження, кВт 

І етап 
Розрах. 

етап 
І етап 

Розрах. 

етап 

 
Вбудовано-прибудовані 

приміщення 

м
2 

кор. 

площі 
 815 - 122,25 

 
Навантаження силових 

електроприймачів 
   - 25,70 

 Разом    - 413,71 

12 Будинок №12(9-поверховий) квартира - 63 - 111,51 

 
Навантаження силових 

електроприймачів 
   - 25,70 

 Разом    - 137,21 

13 Будинок №13(12 – поверховий ) квартира - 151 - 351,83 

 
Вбудовано-прибудовані 

приміщення 

м
2 

кор. 

площі 
- 700 - 105,00 

 
Навантаження силових 

електроприймачів 
   - 32,70 

 Разом    - 489,53 

14 Будинок №14(10 – поверховий ) квартира - 108 - 173,88 

 
Навантаження силових 

електроприймачів 
   - 25,70 

 Разом    - 199,58 

15 
Будинок №15(9 – поверховий ) квартира - 162 - 247,86 

 

 
Вбудовано-прибудовані 

приміщення 

м
2 

кор. 

площі 
- 400 - 60,00 

 
Навантаження силових 

електроприймачів 
   - 25,70 

 Разом    - 333,56 

16 Будинок №16(5 – поверховий ) квартира - 60 - 106,80 

17 Будинок №17(7 – поверховий ) квартира - 104 - 167,44 

 
Навантаження силових 

електроприймачів 
   - 25,70 

 Разом    - 299,94 

18 Будинок №18(10 – поверховий ) квартира - 99 - 160,38 

 
Навантаження силових 

електроприймачів 
   - 25,70 

 Разом    - 216,08 

19 Будинок №19(10 – поверховий ) квартира - 99 - 160,38 

 
Навантаження силових 

електроприймачів 
   - 25,70 

 Разом    - 216,08 

20 Будинок №20(9 – поверховий ) квартира - 132 - 207,24 

 
Навантаження силових 

електроприймачів 
   - 25,70 

 
Разом 

 
   - 232,94 
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№ 

з/п 
Найменування 

Одиниця 

виміру 

Кількість одиниць 
Розрахункове 

навантаження, кВт 

І етап 
Розрах. 

етап 
І етап 

Розрах. 

етап 

 
Окремо розташовані 

приміщення: 
     

21 Дитяча дошкільна установа місце 240 240 108,00 108,00 

22 Навчально-виховний комплекс місце - 360 - 162,00 

23 
Стоматологічний центр відв. за 

зміну 
- 40 - 6,00 

24 
Торговельно – розважальний 

центр 
об’єкт  - 1 - 368,50 

25 Торговельно-офісний центр об’єкт 1 1 239,70 239,70 

26 

Вбудовано-прибудоване 

приміщення для культурно 

масової роботи  

м
2 

кор. 

площі 
400 400 60,00 60,00 

 ВСЬОГО    4423,20 8257,71 

 

Виходячи з розрахунків та враховуючи місцеві умови, для забезпечення 

надійного електропостачання нових споживачів, що передбачені Детальним планом 

території,  рекомендується проведення наступних заходів: 

1. Для забезпечення перспективних електричних навантажень забудови 

території проектування, на підставі розрахунків і з урахуванням завантаження 

існуючих джерел електропостачання, а також відповідно до рішень проекту 

Генерального плану м. Бориспіль необхідно на розрахунковий етап поза межами 

розробки детального плану території провести будівництво нової ПС «Бориспіль-2» з 

двома трансформаторами. 

2. Для забезпечення електроенергією нових споживачів на розрахунковий етап 

побудувати закритий розподільчий пункт РП-10кВ з вбудованою трансформаторною 

підстанцією (ТП-10/0,4кВ). Для живлення РП-10кВ від проектної ПС «Бориспіль-2» 

прокласти дві живлячі кабельні лінії 10кВ. Місце розташування проектного РП-10кВ 

уточнюється на подальших стадіях проектування.  

3. Для розподілу електроенергії між споживачами перспективної забудови 

передбачити спорудження семи закритих трансформаторних підстанцій 10/0,4кВ на 

розрахунковий етап, в тому числі трьох закритих трансформаторних підстанцій 

10/0,4кВ на І етап. Живлення трьох ЗТП-10/0,4кВ, що рекомендовані до будівництва 

на І етап, здійснити від існуючих джерел кабельними лініями електропередачі 10кВ.  
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Живлення ЗТП-10/0,4кВ, що рекомендовані до будівництва на розрахунковий етап, 

здійснити від проектного РП-10кВ по КЛ 10кВ.   

4. Розташування, кількість, потужність ТП-10/0,4кВ, приєднання їх до 

розподільчої електричної мережі та траси кабельних ліній електропередачі 

вирішується та уточнюються на подальших стадіях проектування згідно до Технічних 

умов енергопостачальної організації. 

5. Низьковольтні кабельні електричні мережі рекомендується виконувати 

кабелем. Кабелі прокладаються в земляній траншеї на глибині 0,7м від планувальної 

позначки землі. Під проїзною частиною дороги кабелі прокладаються в 

азбестоцементній трубі на глибині 1м. 

6. Зовнішнє освітлення території виконується консольними світильниками з 

високо економними натрієвими лампами, встановленими на опорах покращеного 

архітектурного вигляду, висотою до 8м з кабельним підведенням живлення. Зовнішнє 

освітлення доріг, заїздів, пішохідних доріжок, стоянок автомобілів та прилеглої 

території  житлового масиву передбачити відповідно до технічних умов на 

проектування електромереж зовнішнього освітлення. Для можливості автоматичного, 

ручного, місцевого або дистанційного  управління мережами зовнішнього освітлення 

встановлюються шафи управління зовнішнім освітленням живлення яких 

передбачено від різних секцій існуючих та проектованих трансформаторних 

підстанцій та передбачаються кабелем.  

Схема розподільчих електричних мереж напругою 10кВ, 0,4кВ та мереж 

зовнішнього освітлення, марка та переріз кабелю, вирішується на стадії робочого 

проектування після розроблення спеціалізованого проекту. 

7.5. Мережі зв’язку 

Телефонний зв’язок 

Існуючий стан 

На даний час у м. Бориспіль діють такі станції: 

-АТС типу «CI-2000» ємністю 4016 номерів за адресою вул. Київський шлях, 86-а; 

-АТС «ЕС-11»  ємністю 2500 номерів за адресою вул. Київський шлях, 86-а; 

-ВК-1 типу «CI-2000» ємністю 5632 номера за адресою вул. Київський шлях, 33; 

-АТС типу «КВАНТ» ємністю 2048 номерів за адресою вул. М. Калмикова, 12. 

Телефонна мережа по місту кабельна в телефонній каналізації та повітряна і розбита 

на шафові райони. 
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В місті в основному працюють оператори мобільного зв’язку «Київстар» та 

«Vodafon». 

Проектні рішення 

Подальші розрахунки приведені на етап реалізації на 01.01.2032 р. з виділенням                 

І етапу (3-5 років). 

При розрахунках прийнята 100% телефонізація – 1 телефон на одну квартиру. 

Кількість телефонів нежитлового фонду для багатоповерхової забудови прийнята 20% 

від загальної кількості телефонів житлового фонду. 

Згідно таблиці 7.5.1 потреба в телефонному зв’язку на етапи реалізації проекту 

включаючи житловий і нежитловий сектори, складає: 

на І етап – 3525 номерів,  

на 01.01.2032р. – 5135 номерів.  

Рекомендується: 

1. Магістральні лінії зв’язку виконати оптичними кабелями. 

2. З урахуванням технологічних потреб в одночасному і гармонійному розвитку 

телекомунікаційних мереж, а також можливості випереджувального використання 

сучасних і перспективних  засобів телекомунікацій, основними напрямками розвитку 

телекомунікаційних мереж слід вважати: 

- створення сучасних широкосмугових мультисервісних транспортних мереж на базі 

єдиних протоколів, сумісних з Інтернет-протоколами;   

- розвиток  широкосмугового абонентського доступу з використанням перспективних 

технологічних рішень, зокрема волоконно-оптичних ліній;  

- забезпечення доступу до послуг, що надаються інформаційно-довідковими 

службами та службами екстреного виклику, зокрема системою екстреної допомоги 

населенню за єдиним телефонним номером 112;  

- забезпечення розвитку мереж загального користування (насамперед телефонної 

мережі) та мереж рухомого (мобільного) телефонного зв’язку шляхом поступового 

переходу до мереж наступних поколінь з конвергенцією (взаємопроникненням) 

інформаційних, мультимедійних, телекомунікаційних та комп’ютерних технологій і 

послуг; 

- забезпечити доступ споживачів до загальнодоступних телекомунікаційних послуг 

через створення і розвиток пунктів колективного доступу (універсальні таксофони, 

переговорні пункти тощо).  
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- час доступу до найближчого пункту надання загальнодоступних телекомунікаційних 

послуг без застосування транспортних засобів не повинен перевищувати 30 хвилин; 

- забезпечити доступ населення до послуг Інтернет шляхом створення мережі пунктів 

колективного доступу. 

Телефонна мережа передбачається кабельною в телефонній каналізації.  

Проводове мовлення 

Існуючий стан 

В місті Бориспіль існує радіовузол, який розташовано по вул. Київський шлях, 

86-а. Існуюча мережа проводового мовлення повітряна. 

Проектні рішення 

Проектом передбачається на території проектування 3-х програмне 

радіомовлення. При розрахунках прийнята 100% радіофікація квартир, тобто 1 

радіоточка на одну квартиру або садибну забудову.  

Кількість радіоточок нежитлового фонду в багатоквартирній забудові прийнята 

20% від загальної кількості радіоточок житлового фонду багатоквартирної забудови. 

Згідно таблиці 7.5.1 потреба в телефонному зв’язку на етапи реалізації проекту 

включаючи житловий і нежитловий сектори, складає:   

на І етап. –3525 радіоточок,  

на 01.01.2032р. – 5135 радіоточок.  

Таблиця 7.5.1 

№ 

з/п 
Види забудови 

Нове будівництво 
Всього існуючий стан і нове  

будівництво 

І етап 
Розрахунковий 

етап 
І етап 
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1 
Житлова 

забудова 
1125 1125 2521 2521 2950 2950 4280 4280 

2 

Нежитловий 

фонд 

багатоквартирної 

забудови 

225 225 504 504 575 575 855 855 

 Всього 1350 1350 3025 3025 3525 3525 5135 5135 
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Середня розрахункова потужність на кожну радіоточку складає 0,25 Вт з 

урахуванням вуличних гучномовців та втрат на довгих лініях. 

Всі запроектовані абоненти підключаються до існуючого радіовузла. 

Лінії проводового мовлення рекомендується виконувати в окремому каналі 

телефонної каналізації або повітряними. 

Телебачення 

Існуючий стан 

На теперішній час на території проектування широко використовуються 

індивідуальні аналогові та супутникові системи телебачення. 

Проектні рішення 

Головні станції кабельного телебачення у запроектованій багатоквартирній 

забудові необхідно розташовувати на верхніх поверхах висотних будинків. 

Приміщення з головними станціями повинні бути обладнані необхідними 

інженерними системами та системами охоронної сигналізації.  

Кабелі телебачення до навколишніх будинків слід прокладати в телефонній 

каналізації. 

Для розвитку телебачення необхідно впроваджувати сучасні системи 

телевізійного мовлення по трьом основним напрямкам: 

- зростання кількості колективних та індивідуальних установок супутникового 

телевізійного мовлення;  

- впровадження широкополосних мереж кабельного телебачення в полосі 5-862 МГц, 

які здатні надавати телеглядачу до 100 і більше телевізійних програм: 

- впровадження і розвиток наземного телебачення при реалізації систем так званого 

стільникового телемовлення  (багатоканальні мікрохвильові системи розподілення, 

локальні багатоточкові системи розподілення, локальні багатоточкові системи 

розподілення, локальні багатоточкові системи розподілення телевізійних програм). 

Впровадження стільникового телебачення має такі переваги: 

- використовування ретрансляторів з низьким рівнем випромінювання, що впливає на 

екологію ; 

- висока якість сигналів і практично повна відсутність мертвих зон і низький рівень 

завад; 

- можливість вибору користувачем більшої кількості програм; 

- більш підвищена надійність за рахунок розосередження ретрансляторів; 
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- більш дешева абонентська установка; 

- незалежність телевізійного прийому від стандартів за рахунок оцифровки сигналів. 

Крім того, рекомендується впроваджувати інтерактивне телебачення, яке 

дозволяє реалізувати  двобічний режим роботи, телефонію, телеконференції, 

високошвидкісний обмін інформацією по мережі Інтернет и яке легко можна 

реалізовувати в системах кабельного телебачення. 

 

8. Інженерна підготовка  та захист території 

8.1. Гідротехнічні заходи 

Існуючий стан 

Згідно розділу «Природні умови та інженерно-геологічні особливості 

території» на території проектування мають прояв такі інженерно-геологічні фактори:              

підтоплення -  глибина залягання ґрунтових вод до 2,5 м (на загальній площі до              

27,6 га); окремі ділянки заболочення; може мати місце просадність ґрунтів (І тип) і 

загально-кислотна агресивність ґрунтових вод по відношенню до бетону.  

Дані фактори мають локальне розповсюдження, тому для детального 

визначення їх прояву, на послідуючих стадіях проектування, необхідно виконати 

більш ретельні та детальні інженерно-геологічні, гідрологічні та інженерно-

будівельні вишукування та обстеження ділянок під будинки і споруди, виходячи з 

яких приймаються рішення по захисту від підтоплення. 

Проектні рішення 

Внаслідок обстеження території, аналізу природних умов, вивчення наявного 

картографічного і планового матеріалів, а також враховуючи архітектурно-

планувальні рішення по забудові даної території (багатоповерхова забудова) 

визначились наступні гідротехнічні заходи з інженерної підготовки території, які 

включають: 

- захист від підтоплення (влаштування кільцевого дренажу, розчистку 

каналів і канав); 

- ліквідацію заболоченостей, шляхом відведення поверхневих і ґрунтових 

вод з таких ділянок; 

- місцеву підсипку, в разі необхідності, під одну або декілька будівель і 

споруд капітального типу, орієнтовно, в середньому, на висоту 1,5÷1,7 м.          
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Розділ розроблений у відповідності з ДБН 360-92** «Планування і забудова 

міських і сільських поселень» і підтверджує технічну можливість і економічну 

доцільність прийнятих планувальних рішень. 

Проектні заходи подаються в межах території проектування. Архітектурно – 

планувальними рішеннями даного проекту передбачена, багатоповерхова забудова та 

влаштування штучних напівпідземних споруд - паркінгів і пішохідного підземного 

переходу.  

Конструкції штучних споруд пропонуються із залізобетонних збірних блоків  з 

влаштуванням водонепроникності дна і бокових зовнішніх стінок підземної та 

напівпідземної частин будівель і споруд з посиленою гідроізоляцією. Навколо них 

необхідно побудувати кільцевий дренаж на глибині нижче на 0,5 м від низу 

фундаментів будівель і споруд.  

Для поліпшення умов водного режиму на територіях з високим рівнем 

ґрунтової води та для збереження оптимальних умов водного режиму на підтоплених 

територіях, враховуючи характер забудови, передбачається будівництво дренажу 

закритого типу. На ділянках забудови передбачено влаштувати кільцевий дренаж під 

кожну будівлю чи споруду, з відведенням дренажних вод у проектні колектори 

дощової каналізації, або в найближчі існуючі водовідвідні канали і канави. 

У випадках проходження на окремих ділянках мереж дренажу на глибинах 

нижче проектної дощової каналізації, необхідне влаштовування автоматичних 

дренажних насосних станцій /АДНС/ для збору і подачі  дренажних вод в колектори 

дощової каналізації з подальшою очисткою на очисних спорудах дощової каналізації. 

На даній території пропонується будівництво двох АДНС №1 і №2: одна – на І етап 

забудови, а друга - на розрахунковий етап. Місцерозташування АДНС №1 і №2 

визначене орієнтовно, місця розташування дренажних насосних станцій уточнюються 

на подальших стадіях проектування. 

Даним проектом надані рекомендації щодо застосування як спеціальних заходів 

(будівництво дренажу закритого типу, посилена гідроізоляція підземної частини 

будівель і споруд),  так і заходи конструктивного, профілактичного і організаційного 

характеру. 

Вищезазначені заходи повинні забезпечувати пониження рівня ґрунтових вод 

на території капітальної забудови  не менше 2,5 м від проектної відмітки поверхні 

землі, а на ділянках зелених насаджень, скверів і стадіонів – не менше 1,0 м (п.9.6, 



 81 

 

ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень»).На території 

проектування необхідно виконати розчистку існуючих водовідвідних каналів, канав 

протяжністю 100 м,  вертикальне планування та організацію поверхневого стоку. 

Ділянка осушувального каналу, протяжністю 90 м, яка проходить в межах 

розташування проектних будинків і споруд, підлягає засипці. Ґрунтові води на даній 

ділянці відводяться з допомогою влаштування дренажу. 

У разі виявлення просадності ґрунтів, для будівель і споруд, що потрапляють 

на такі ділянки, необхідне виконання ряду заходів з підготовки основи під забудову, а 

саме: в межах просідного шару виконання ущільнення ґрунту, або виконання 

забудови на палях, з прорізкою просадних ґрунтів. Пазухи котлованів та траншей 

необхідно заповнювати якісним матеріалом; водонесучі комунікації і споруди 

будувати якісно без можливого витоку води.Для досягнення стійкої експлуатаційної 

надійності споруд необхідне виконання як водозахисних заходів при будівництві, так 

і підвищення якості конструктивних заходів (підвищення міцності і загальної 

просторової жорсткості споруд, збільшення їх піддатливості за допомогою гнучких та 

розрізних конструкцій, що забезпечують нормальну роботу обладнання при 

деформаціях основи). Вартість протипросадних заходів та посиленої гідроізоляції 

включається до вартості конкретних будівель і споруд на наступних стадіях 

проектування. 

Таблиця 8.1.1 

Основні техніко-економічні показники з інженерної підготовки території  

№№ 

з/п 

Назва заходів Один. 

виміру 

Кількість Вартість, тис. грн. 

Всього В т.ч. І 

етап 

Всього В т.ч. І 

етап 

1 Захист від підтоплення га 27,8 12,0 3840,0 1660,0 

1.1 Влаштування дренажу: 

- кільцевого дренажу/ 

напірний дренажний  

колектор; 

 

км/ 

п. м. 

 

4.5/ 

52 

 

2,0/ 

20 

 

3300,0 

 

1390,0 

1.2 Дренажна насосна 

станція 

шт. 2 1 540,0 270,0 

2 Розчистка існуючих 

каналів, канав 

км 0,10 0,10 30,0 30,0 

3 Підсипка територій: 

-(паркінги та ін. ); 

- ліквідація каналу; 

 

га 

км 

 

3,80 

0,09 

 

1,80 

0,09 

 

1972,0 

27,0 

 

943,0 

27,0 

4 Ліквідація копанок га 0,04 0,04 20,0 20,0 

 Разом    5889,0 2680,0 
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Всі проектні рішення по інженерній підготовці території в межах території 

проектування зазначені на «Схемі інженерної підготовки та захисту території». 

Об’єми і вартісні показники захисту території в межах ДПТ визначені орієнтовно та 

потребують уточнення на наступних більш детальних стадіях проектування. 

8.2. Вертикальне планування та дощова каналізація 

Існуючий стан 

На сьогодні відведення дощових вод з проектної території здійснюється 

поверхневим способом та дощовою каналізацією (закриті та відкриті мережі) 

побудованою по вулиці Київський Шлях, ділянках вулиць Європейська, Франка та 

внутрішньоквартальній території. 

Проектні рішення 

Схему вертикального планування та дощової каналізації розроблено згідно 

планувальних рішень на топографічному матеріалі масштабу 1:1000 і виконано  

відповідно до  ДБН 360-92**. Розділ  підтверджує технічну спроможність та 

економічну доцільність  планувального вирішення проектної території. 

 При опрацюванні схеми були вирішені наступні основні питання: 

 раціональна організація рельєфу; 

 надання нормативного профілю вулицям, що створює безпечні умови руху 

транспорту та пішоходів; 

 максимальне збереження існуючого природного рельєфу; 

 встановлення проектних відміток на перетині осей вулиць та в точках зміни 

поздовжнього профілю вулиць; 

 способи та напрями відведення  дощових і талих вод. 

Вертикальне планування території виконане для нових ділянок вулиць Нижній 

Вал, М. Карпенка, Ярославської та вирішене в ув’язці з прилеглими територіями та 

існуючими вулицями Франка та Європейською. 

  Висотне вирішення  території подано відмітками та ухилами по вісі проїзної 

частини нової вулиці. Проектні відмітки представлені у вигляді дробу. У чисельнику 

наведені проектні відмітки, які відносяться до верху твердого покриття. У знаменнику 

наведено існуючі  натурні відмітки (відмітки поверхні у даній конкретній точці).  
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Ухили також представлені у вигляді дробу. У чисельнику наведені величини 

ухилів у промілях (‰). У знаменнику наведено відстань у метрах між двома 

суміжними точками зміни поздовжнього профілю. 

При проектуванні нових вулиць передбачено влаштування асфальтобетонного 

покриття. На пішохідних доріжках і тротуарах  пропонується влаштування 

асфальтобетонного покриття та покриття із бетонних плит. 

Відведення  дощових вод  здійснюється  закритою системою  дощової  

каналізації. В основу схеми дощової каналізації покладено рішення генерального 

плану м. Борисполя та існуюча мережа.  

Проектними рішеннями передбачено будівництво дощової каналізації вздовж 

існуючих та ділянках нових вулиць з відведенням стоків  до системи дощової 

каналізації  і далі до  очисних споруд, згідно рішень генерального плану міста. 

Всього проектом передбачене будівництво орієнтовно 2,7 км дощової 

каналізації. Оскільки будівництво вулиць передбачено на І етап детального плану, 

облаштування  їх дощової каналізацією також пропонується на І етап. 

Орієнтовна вартість влаштування дощової каналізації в межах ДПТ буде 

складати близько 4,5 млн. грн. 

Розроблена схема вертикального планування та дощової каналізації 

підтверджує можливість здійснення планувального вирішення території, потребує 

уточнення і береться за основу  на наступних стадіях проектування. 

9. Комплексний благоустрій та озеленення території 

В межах території проектування передбачається здійснення комплексного 

благоустрою. На всіх ділянках забудови передбачається вертикальне планування 

території та організація поверхневого стоку: влаштування дощової каналізації з 

відведенням поверхневих вод за межі детального плану до очисних споруд, 

запроектованих згідно генерального плану.  

На території проектування передбачаються транспортні проїзди, пішохідні 

комунікації (основні, другорядні), велодоріжки, майданчики різного типу. В усіх 

місцях перетину пішохідних шляхів з проїздами необхідно влаштовувати плавні 

переходи для зручності пересування маломобільних груп населення. Обов’язковим є 

розмежування проїзної та пішохідної зон.  

Перелік елементів благоустрою на прибудинковій території повинен включати: 

тверді види покриття  проїзду, різні види покриття майданчиків, елементи сполучення 
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поверхонь, обладнання майданчиків, озеленення, освітлювальне обладнання, урни, 

обладнання для паркування велосипедів.  Вздовж фасадів будинків, які не мають 

входів передбачити смуги (майданчики) завширшки не менше 6м з типом покриття, 

що забезпечують проїзд пожежних машин.  

Розміщення майданчиків (дитячих, спортивних, для розміщення контейнерів) 

на прибудинковій території, що розміщена вздовж магістральних вулиць заборонено. 

Розрахунок майданчиків, що розміщується на території  мікрорайону передбачити 

згідно ДБН 360-92** п. 3.16 залежно від кількості населення: 

- майданчики ігрові для дітей 0,7 м
2 

на 1 люд.  

- майданчики відпочинку дорослих 0,1 м
2 

на 1 люд.  

- майданчики для занять фізкультурою 0,2 на 1 люд.  

- майданчики для господарських цілей 0,3 на 1 люд.  

Набір окремих майданчиків та їх розміщення, підбір ігрового та спортивного 

обладнання уточнюються на наступних стадіях проектування. 

Поєднання зони громадської забудови та зони житлової забудови 

забезпечується системою зелених насаджень та пішохідних зв’язків, при чому 

території зелених насаджень загального користування чергуються з ділянками 

об’єктів обслуговування. 

Рух транспорту, що обслуговує об’єкти громадської забудови, не перетинається 

з напрямками пішохідного руху, внаслідок чого створюється максимальний комфорт 

для пішоходів.  

Всіх автовласників, які проживають на території проектного багатоквартирного 

житлового фонду на розрахунковий етап передбачається забезпечити місцями для 

постійного та тимчасового зберігання індивідуального автотранспорту. 

Для забезпечення відвідувачів об’єктів обслуговування (об’єктів масового 

відвідування) місцями зберігання приватного автотранспорту передбачається 

організація мережі автостоянок для тимчасового зберігання транспортних засобів в 

тому числі на вуличних автомобільних стоянках (в межах червоних ліній) біля 

об’єктів громадського призначення, що розміщені на окремих ділянках резервних 

смуг руху.  

Територія громадської забудови, що формується об’єктами торгівлі, 

громадського харчування, фізкультурно-оздоровчого призначення тощо, 
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відокремлюється від житлової забудови озелененими територіями з мережею 

пішохідних алей та майданчиків відпочинку.  

На внутрішньоквартальних проїздах пропонується влаштування 

асфальтобетонного покриття, на пішохідних доріжках і тротуарах – 

асфальтобетонного покриття та покриття із бетонних плит або ФЕМ. На пішохідних 

доріжках, тротуарах, пандусах, якими користуватимуться особи з обмеженою 

здатністю пересування на кріслах-колясках та інші маломобільні групи населення  

передбачається влаштування твердого шорсткого покриття. 

Для благоустрою пішохідних зон передбачається розміщення малих 

архітектурних форм – лав, фонтанів, скульптурних композицій, світильників, 

парапетів, підпірних стінок, альтанок, пергол, тощо. Озеленення території 

передбачається за рахунок висадки дерев, кущів, влаштування живих огорож, 

газонних посадок, квітників з багаторічників тощо. 

Система зелених насаджень формується зеленими насадженнями житлових 

кварталів, насадженнями обмеженого користування на території установ освіти; 

зеленими насадженнями спеціального призначення вздовж вулиць, проїздів і 

тротуарів. 

Розрахунок нормативної потреби населення житлового кварталу в озеленених 

територіях виконано у відповідності до ДБН 360-92**(табл. 5.1) з урахуванням 

примітки 1 складає 6 м
2
 на 1 людину.  

Згідно з нормативами площа озеленених територій загального користування 

кварталу повинна скласти 5,9 га.  

Потреба населення в зелених насадженнях буде задовольнятися за рахунок 

озеленення внутрішньо-дворових територій житлових груп, озеленених прибережних 

територій, зелених насаджень загального користування біля об’єктів громадської 

забудови.  

Зелене будівництво у значній мірі залежить від підбору складу дерев та кущів, 

який відповідає лісорослинним умовам населеного пункту та видам насаджень. Під 

час підбору рослин мають бути дотримані фітоценологічний, типологічний, 

філогенетичний та естетичний принципи. Потрібно створювати та формувати 

високодекоративні та високоефективні в екологічному відношенні групи зелених 

насаджень. 
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Для зеленого будівництва рекомендується такий асортимент зелених 

насаджень: 

- дерева: дуб звичайний, сосна звичайна, сосна Веймутова, катальпа, липа срібляста, 

береза, груша лохолисна, верба біла, тополя Болле, черемшина пізня, яблуня 

Недзвецького; 

- кущі: глід, бузок, виноград амурський, форзиція європейська, троянда, скумпія, 

таволга, калина, маслина європейська, ялівець козацький 

Крім того, біля об’єктів громадської забудови, передбачається створення 

газонних посадок з багаторічників. 

10. Протипожежні заходи 

При розробці детального плану території враховувались вимоги пожежної 

безпеки у відповідності з ДБН 360-92**.  

Проектом передбачені наступні протипожежні заходи: 

- організація безперервної системи магістральних та житлових вулиць для 

забезпечення транспортних зв’язків кварталу; 

- організація системи проїздів, які у випадках пожежної небезпеки повинні бути 

шляхами евакуації населення та під’їзду пожежних машин; 

- забезпечення можливості проїзду пожежних машин до житлових і громадських 

будинків, в тому числі із вбудовано-прибудованими приміщеннями, доступ пожежних 

з автодрабин і автопідйомників у будь-яку квартиру чи приміщення при проектуванні 

проїздів і пішохідних шляхів; 

- вздовж фасадів будинків, які не мають входів передбачити пішохідні зони ( смуги, 

майданчики) завширшки не менше 6м з типом покриття, що забезпечують проїзд 

пожежних машин; 

- в кварталах садибної забудови відстань між наскрізними проїздами становить від 

100 м до 300 м; 

- дотримання нормативних протипожежних розривів між житловими будинками і 

господарськими спорудами; 

- розміщення установ та підприємств обслуговування з головним виходом на вулицю 

і створення біля них зелених насаджень.  

Мережа водопостачання району проектується кільцевою, протипожежною 

низького тиску. Гасіння пожеж - через гідранти, що встановлюються на кільцевій 

мережі та забезпечують гасіння кожної будівлі з двох гідрантів. Кількість та місце 
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розташування гідрантів визначається на наступних стадіях проектування згідно          

п. 12.16 ДБН В.2.5-74:2013 2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди». 

Протипожежні витрати з міського водопроводу: зовнішнє при розрахункової 

пожежі для населення – 35 л/с, внутрішнє 2×5,0 л/с, на автоматичне пожежогасіння – 

22,5 л/с та складе 549 м
3
.  

Норми витрат прийняти у відповідності ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. 

Зовнішні мережі та споруди», ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та 

каналізація». 

Відповідно рішень генерального плану м. Бориспіль (ДП«ДІПРОМІСТО» Київ, 

2006 р.) житлова забудова може обслуговуватися існуючим пожежним депо на 6 

автомашини по вул. Шевченка, 20. Радіус обслуговування і ємність пожежного депо 

дозволяють забезпечити обслуговування даної території.  

 

11. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього 

середовища 
З метою формування здорового і комфортного середовища проживання  та 

забезпечення охорони природного середовища в межах території, що проектується, 

рекомендовано виконання ряду планувальних та інженерних заходів з облаштування 

території:  

 - містобудівне освоєння ділянки по вул. Європейська, що розташована між вул. 

Нова та Ярославська, здійснювати лише після реалізації заходів з реконструкції 

гаражного кооперативу по вул. Європейська, з будівництвом паркінгу, що 

передбачено рішенням ДПТ на суміжну територію; 

 - на подальшій стадії проектування, при проектуванні приміщень підземних 

гаражів (паркінгів), які розміщуються під житловими та громадськими будинками, 

проїздами та майданчиками в середині квартальної забудови; та тих, що 

розміщуються під проїздами, дорогами, площами та майданчиками за межами 

житлового кварталу, при розміщенні витяжних вентиляційних шахт слід 

дотримуватись вимог, визначених у п. 8.39, ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі 

для легкових автомобілів»; при розміщенні в’їздів-виїздів з окремо розташованих 

підземних гаражів слід дотримуватись вимог, визначених у п. 6.50, ДБН В.2.3-

15:2007. 

- для захисту від акустичного забруднення вздовж мережі магістральних 

вулиць: застосування шумоізоляційних матеріалів щодо фасадної частини будинків 
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(шумоізоляційних склопакетів у оздобленні віконних отворів тощо) та внутрішню 

планувальну організацію житлових приміщень (спальні кімнати з виходом у дворовий 

простір), а також створення протишумового озеленення вздовж вулиць та 

максимально можливе озеленення в межах розриву від проїзної частини вулиць до 

лінії регулювання забудови; 

- проведення відповідними органами і установами санітарно-епідеміологічної 

служби МОЗ України контролю за розміщенням та експлуатацією радіотехнічних 

об’єктів на дахах житлових, громадських та інших будівель, та за дотриманням вимог 

«Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу 

електромагнітних випромінювань», затверджених наказом Міністерства охорони 

здоров’я України від 01.08.1996р № 239, зі змінами № 266 від 13.03.2017р.  

 - проведення комплексу заходів з інженерної підготовки та впорядкування 

поверхневого стоку території, (див. «Інженерна підготовка території», «Вертикальне 

планування та дощова каналізація»); 

 - забезпечення території централізованою системою водопостачання та 

водовідведення;  

 - забезпечення схемою санітарного очищення з запровадженням системи 

роздільного збирання сміття; 

 - впорядкування та благоустрій внутрішньо-квартального озеленення з 

використанням паркових і декоративних насаджень, створення протишумового 

вуличного озеленення. 

   

12. Заходи щодо реалізації детального плану освоєння території 

Перелік основних заходів, передбачених для транспортного обслуговування, 

інженерного облаштування, інженерної підготовки і захисту території району 

проектування, та їх орієнтовна вартість наведені у таблиці 12.1.  

Таблиця 12.1 

Основні заходи щодо транспортного обслуговування,  

інженерного облаштування, інженерної підготовки і захисту території  

№ 

з/п 

Заходи Орієнтовна 

вартість реалізації, 

млн. грн. 

1 
Орієнтовні капіталовкладення по основним 

заходам з розвитку транспортної інфраструктури 
 

 Реконструкція проїзної частини вулиці Київських 6,5 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0488-96/print1489743222498574#n13
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0488-96/print1489743222498574#n13
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0625-17
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№ 

з/п 

Заходи Орієнтовна 

вартість реалізації, 

млн. грн. 

шлях (в межах ділянки проектування) 

 
Реконструкція проїзної частини вулиці Європейська (в 

межах ділянки проектування) 

4,0 

 
Реконструкція проїзної частини вулиці Бежівка (в 

межах ділянки проектування) 

6,6 

 
Влаштування відкритих автостоянок для тимчасового 

зберігання транспорту 

5,5 

 Всього по п. 1 22,6 

2 Інженерне обладнання  

2.1 Водопостачання 0,95 

2.2 Каналізація 0,60 

2.3 Орієнтовні витрати на заходи для  забезпечення 

додаткового теплового    потоку. 

1,10 

2.4 Орієнтовні витрати на заходи для забезпечення 

додаткового газопостачання. 

0,80 

2.5 Електропостачання 18,75 

2.6 Мережі зв’язку 1,1 

 Всього по п. 2 23,3 

3 Інженерна підготовка та захист території  

3.1 Гідротехнічні заходи 2,68 

3.1.1 Захист від підтоплення, всього: 1,7 

 влаштування дренажу: 

- кільцевого дренажу/напірний дренажний колектор; 

 

1,4 

 дренажна насосна станція 0,3 

3.1.2 Розчистка існуючих каналів, канав 0,03 

3.1.3 Підсипка територій: 

-(паркінги та ін. ); 

- ліквідація каналу; 

 

0,9 

0,03 

3.1.4 Ліквідація копанок 

 

0,02 

 

3.2 Дощова каналізація 4,5 

 Всього по п. 3 7,18 

  Всього ( п.1+п.2+п.3)     53,08 
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13. Основні показники 

№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 

Сучасний 

стан 

Етап 

реалізації  

3-5 років 

Етап 

реалізації 

01.01.2032р. 

І. Територія      

 Територія в межах проекту га / % 36,2 

100,0 

 36,2 

100,0 

 у тому числі:     

 ▪ житлова забудова » 22,4 

61,9 

 25,2 

69,6 

 у тому числі:     

  - багатоквартирна   забудова » 12,1 

33,4 

 23,8 

65,7 

 - садибна забудова » 10,3 

28,5 

 1,4 

3,9 

 ▪ ділянки установ і 

підприємств 

обслуговування (крім 

підприємств і установ 

мікрорайонного значення)  

» 1,9 

5,2 

 1,9 

5,2 

 

 ▪ вулиці, дороги  (крім вулиць 

мікрорайонного значення) 

» 3,6 

9,9 

 9,1 

25,2 

 ▪ інші території » 8,3 

23,0 

 - 

2. Населення     

 Чисельність населення, всього тис. осіб 4,6 6,95 9,82 

 у тому числі:     

 -  у багатоквартирній забудові  » 4,4 6,8 9,8 

 -  у садибній забудові » 0,2 0,15 0,02 

 Щільність населення     

 у тому числі:     

 -  у багатоквартирній забудові  люд./га 360  408 

 -  у садибній забудові люд./га 20  17 

3 Житловий фонд     

 Житловий фонд, всього 

 

тис. м
2
 

загальної 

площі 

% 

115,5 

100,0 

175,1 

100,0 

258,1 

100,0 

 у тому числі:     

 -  багатоквартирний  тис. м2  

% 

109,3 

 

169,3 257,4 

 - садибний тис. м2  

% 

6,2 5,8 0,7 

 Середня житлова 

забезпеченість 

м
2
/люд. 25,1 25,2 26,3 

 - у багатоквартирній забудові » 24,8 24,9 26,3 

 - у садибній забудові » 31,0 38,7 35,0 
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№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 

Сучасний 

стан 

Етап 

реалізації  

3-5 років 

Етап 

реалізації 

01.01.2032р. 

 Вибуття житлового фонду тис. м
2
 

загальної 

площі 

 0,4 5,5 

  Житлове будівництво, всього тис. м
2
 

загальної 

площі 

квартир, 

будинків 

 60,0 

1125 

148,1 

2521 

 у тому числі:     

 ▪ багатоквартирна забудова тис. м
2
 

квартир  

 60,0 

1125 

148,1 

2521 

 із неї:     

 - середньоповерхова                     

(5 поверхів) 

тис.м
2
  - 11,6 

 - багатоповерхова 

(6-7-9 -12поверхів) 

тис.м
2
  60,0 136,5 

 ▪ садибна забудова тис.м
2 

будинків 

 - - 

4. Установи та підприємства 

обслуговування 

    

 Дитячі дошкільні установи місць - 340 540 

 Загальноосвітні навчальні 

заклади (НВК) 

учнів - - 160 

 Відділення сімейної медицини відв. за зміну - 170 280 

 Аптеки об’єкт  1 2 3 

 Спортивні зали загального 

користування 

м
2
 площі 

підлоги 

- 1050 1050 

 Басейни м
2
дзеркала 

води 

- 335 547,5 

 Приміщення для культурно-

масової роботи з населенням, 

дозвілля й аматорської 

діяльності 

місць 

відвідування 

м
2
 площі 

підлоги 

- 330 

400 

330 

400 

 Магазини продовольчих та 
непродовольчих товарів 

м
2
 торгової 
площі 

912 2012 3657 

 Підприємства громадського 
харчування 

місць 56 106 156 

 Підприємства побутового 
обслуговування 

робочих 
місць 

11 15 37 

5. Вулично-дорожня мережа та 
міський пасажирський 
транспорт 

    

 
Протяжність магістральної 

мережі 

км 3,2 3,2 4,1 

 
Щільність магістральної 

мережі 

км/км
2 

5,5 5,5 8,0 
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№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 

Сучасний 

стан 

Етап 

реалізації  

3-5 років 

Етап 

реалізації 

01.01.2032р. 

 
Протяжність ліній руху 

автобусу 

км 1,3 1,3 2,2 

 
Щільність мережі руху 

автобусу 

км/км
2 

1,8 1,8 4,3 

 
Кількість наземних 

пішохідних переходів 

одиниць - - 14 

 
Кількість підземних 

пішохідних переходів 

одиниць - - 1 

 
Місця для постійного 

зберігання автотранспорту 

машиномісць - 1492 2226 

 
Автостоянки для тимчасового 

зберігання автомобілів 

машиномісць - 202 442 

6. Інженерне обладнання 

території 

    

 Водопостачання     

 Водоспоживання, всього тис. м
3
/добу н.д. 572,09 1178,32 

 Каналізація      

 Сумарний об’єм стічних вод тис. м
3
/добу н.д. 478,89 1028,92 

 Електропостачання     

 Споживання сумарне  МВт н/д 4,42 8,26 

 в тому числі на комунально-

побутові послуги 
МВт н/д 4,02 7,31 

 Кількість квартир, що 

обладнані електроплитами 
од. н/д 1125 1518 

 Теплопостачання     

 Споживання сумарне Гкал/год н.д. 6,34 11,20 

 Протяжність мереж 

(будівництво, перекладання) 
км - 0,35 1,0 

 Газопостачання     

 Витрати газу, всього 

млн. м
3
/рік 

н.д. 4,00 7,38 

 у т.ч. на комунально-побутові 

послуги 

н.д. 0,01 0,07 

 Протяжність газових мереж 

(будівництво) 

км - 0,06 0,30 

7. Інженерна підготовка та 

захист території 

    

7.1 Захист від підтоплення га  12,0 27,8 

 Влаштування дренажу: 

-кільцевого дренажу/ 

напірний дренажний колектор; 

 

км / п. м. 

  

2,0 / 20 

 

4.5 / 52 

 Дренажна насосна станція шт.  1 2 

7.2 Розчистка існуючих каналів, 

канав 

км  0,10 0,10 
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№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 

Сучасний 

стан 

Етап 

реалізації  

3-5 років 

Етап 

реалізації 

01.01.2032р. 

7.3 Підсипка територій: 

-(паркінги та ін. ); 

- ліквідація каналу; 

 

га 

км 

  

1,80 

0,09 

 

3,80 

0,09 

7.4 Ліквідація копанок га  0,04 0,04 

7.5 Дощова каналізація км 1,3 4,0 4,0 

8. Орієнтовна вартість 

будівництва 

млн. грн.  53,08  

   у тому числі:     

8.1 Вартість заходів з розвитку 

транспортної інфраструктури  

млн. грн.  22,6  

8.2 Інженерне обладнання і 

благоустрій, всього 

млн. грн.  23,3  

 у тому числі:     

 - водопостачання -//-  0,95  

 - водовідведення -//-  0,60  

 - електропостачання  -//-  18,75  

 - мережі зв’язку  -//-  1,1  

 - газопостачання -//-  0,80  

 - теплопостачання -//-  1,10  

8,3 Інженерна підготовка та 

захист території 

-//-  7,18  

 - гідротехнічні заходи -//-  2,68  

 - дощова каналізація -//-  4,5  
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