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ІНФОРМАЦІЯ 

Додаток І .( ,'I~' 
. U, 

до РІшення Броварської 
міської paдll 
від ,{/4!/N!IН.R. 2006р. 
Н!! It?ї);:OF 

"ро заllrвердЗlСеннл Деll'nЛЬНОZО IlЛану теритОРІЇ 
1-2 ,,";крорайонїв IV:НCIIIIUlOBOZO раIЇОНУ. 

1. Детальний ІШан території 1-2 мікрорайонів IV житлового району 
розроблений інститутом "Діпромісто " згідно З договором ВАТ 

" Постійно-діючий будівельний поїзд Н!!2 " Н!! 1180-02-3-2005 від 
06.12.2005. У відповідності з завданням на проектування, затвердженим 
першим заступником Броварського міського голови і погодженим 
начальником управління містобудувавии і архітектури та розвитку 
інфрастрYJC'11'PИ Київської обласної держадміністрації. 

2. Даний проект являється скЛадовою частиною комплексу проектно _ 
ШІа&уВальиих робіт здійснюваних інститутом" Діпромісто" В м. Бровари і 
завершальним етапом в розробці містобудівної документації ДJUI IV 
житлового району. 

З. Ріше:ния в проекті приймались на основі діючого генерального ману 
міста, затвердженого сесією Броварської міської ради ( ріmеШDI від 
2б.08.99р. Н!! 150-11-23), згідно з яким дп " Радіо передавальний центр 
Концерну РРТ" по вул. Київській підлягає виносу а звільнена BHaC~OK 
цього територія передбачена під розміщеRНJI житлового - Іромадської 
забудови. на протязі останнього часу радіостанція вивільвила частину 
своєї території , на яку вже розроблена проеІСТИо-п.лаиувальна 
ДОІ<уМеитація. 
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4 
І. Вступ. 

"Детальний план території 1-2 мікрорайонів IV житлового району 

М. Бровари" розроблений інститутом «Діпромісто)), згідно з ДОГОВОРО.І З ВАТ 

"Постійно-діючий будівельний поїзд N!!2" N!!1180-02-З-2005 від 6.12.2005 р. У 

.ЇJllloBЇJDIocтi З завданням на проектуванвя, затвердженим перlПНld заступником 

Броварського міського голови і погодженим начальником управління 

.uстобуДУВВНИJI і архітектури Київської обласної держaдltriвiстрації. 

Мета роботи - надати пропозиції по архітектурно-планувальній орraнiзації 

території та об'ємио-просторовому рimенвю ЖИТЛОВО-ГРОlftадської забудови з 

ypaxyвllНВJlМ інвестиційних пропозицій потенujйвих забудовників. 

РішеННJI в проекті приймались на основі діючого генерального плану .Пста, 

затвердженим сесією Броварської міської ради (рішеННJI від 26.08.99р. N!150-11-

23), зriдво з яким дп "Радіопередавальвd: центр Концерну РРТ" по вул. 

Київській підпигає виносу, а звільнена внаслідок Цioro територія передбачена під 

розміщеВВJI житлово-громадської забудови. На протязі ocтaвньoro часу 

радіостанція вивільнила частину своєї території, на яку розроблена rшанувanьна 

JtO~lеlПaцїJI. На сьогодні міською радою ПРИНltИIJОВО вже прИЙВJ1ТO рішеВНJI про 

зllpllТrJl радіопередавanьного цеитру по вул. Київській (див. розділ XIV 

"Документи"). 

в проепі надані пропозиції по освоєввю існуючих виробничо-комунальних 

teplП'Opій під житлово-громадську забудову, що відповідає рimеlПШt reнерального 

DIJaaY міста. 

даний проект є складовою частиною комплексу проепво-плаиувальвих робіт, 

здійсНlOВавих jиСТИ'lYl'ом "Діпромісто" ДJIJI м. Бровари і завершальним етапом в 

PD3pобці містобудівної докумеитації PJUI rv житлового району. 
ПроеlQ' виконано в ув'язці з рimеввями раніше розроблених ЇНС'1'И'1'УТом 

«ДinpOмicтo)) проепів на суміжні території (Детальний план териroріі З-го 
&lїapОраіону 1v ЖИТлового району, 2004Р. та Детальний план території частини IV 

~JIOBOro раіону по вул. Симоненка, 2004р.). 
дeтanьвий пnaн території піСJIJI затверджеИIIJI стане основним дС!ку,ментом, за 

lIIatJ.t пов' . буn111НИЦТВО відведення ділянок під 
Н!tнo здійснюватись усе кamТ8JIЬHe,..,... , 



іКІІТnове та громадське будівництво, будіВНИЦТВо та блarоустрій вулиць, 

npoкnaaкaif.DKeHepEDD(~lepe~ 

Ескізні розробки проекту були розгляНУтІ ; схвалені на нараді 11ои головному 

geimeKnJopi ~\licma. 

Об'єм та склад проектно-пnанувanьноі документації прийшrri у відповідності 

3: 

• "Инструкцией по составлешпо, порядку разработки. согласоваиии и 

yrверждеНИJI схем и проепов районной пnанировки, манировки и застройки 

roродов, посеnков и сельских населевных nyвпов" (Бен 38-82); 

• ДБн 360-92* "Містобудувавни. Плавувавви і забудова r.riських і 

сіпьсьІСИХ поселень"; 

• фаховими нормативними документами інженерних розділів (ДБн Б.l.3-

97, СН 173-96, НіП 2.07.01-89, БНіП 2-05.02-85. БНіП 2.04.07-86. БНіП 2.01.01-82,. 

БНіП 2.04.08-87); 

• "Правиnaми пожежноі безпеки Украіви" , розробленими Міністерством 

Iвyrpimвix справ Украіви, тощо. 

Проеп розроблений в архітепурно-пnанувальиїй майстерні N!З (керівник

Ісакав В.А). при участі івжеиерио-пnавувальвого відділу (керівиик - Шаповалов 

Є.В.) і відділу інженерного обладв8ВВJI (керівник - Павлов АГ.) авторським 

ІШJIeПИВом у складі: -
НаіімеиувВВИJI розділів Прізвище виковавЦJI Посада 

10.... 

АрхітсІа'урНО_ НесвітТ.Р. керівник архітепурно-

lUlaayвanьHa орraиiзаціи пnаиувальноі бриraди. 

УерlіТорії головний архітепор 
проекту 

РОд'евич Я.В. головний архітепор 
проеxriв 

кологр.щська Г.Б. керівник групи 

Деrrиpеико Т.М. архітепор 

koJ.au.lОТерие ЛJIxов М.О. iвzeнep 

3а6езnС'lСItВJt ""-



'-_~==~.~--Т-~==~77--.-___________ б 
Texkiko-еКОНОl\uчна Ярошенко А.А. головний спеціаліст 

оокенер 
час11U1D Паmxовська Л.В. -транспорт Скоробогатов Б.В. 

Anбаєв Р.В. 

головний спеціаліст 

Інженер -Теплопостачання, Прокопенко Л.І. провідний інженер 
raзопостачaнRJI 

водопостачання, 

водовідведення 

ЕлектропОСтачання 

Телефонний зв' язок, 
npоводове мовлення, 

телебачеНИJI 

Вертикальне плавувавни 

та зливостоки 

Інженерна 
території 

підготовка 

Охорона навКОJIИПmього 
середовища 

Ліговська В.О. 

КиппкоЛ.М. 

Павлов А.г. 

Колотіліиа Л.М. 

БезкоровaйRа Л.Г. 

Геращенко О.М. 

Марущак О.К. 

провідний ішкенер 

керівних групи 

головний спеціаліст 

керівних групи 

головний спеціаліст 

керівних групи 

провідний інженер 

11. Характеристика сучасного ставу території. 
ТериторiJI. охоплена проекroм, розташована в північно-західній частині 

міста і займає площу 48 га. Межами розробки проекту ПРИЙИJl'rа система вулиць, 

що визначена генеральним ШІ8Вом та наступною містобудівною ДОкyltlентацією по 

1v житловому району: КиївСЬКІ, Шевченка, Чорновоna, Симоненка та Соборна. 

ТериторiJI, на пу розроБJDIЄТЬСJl детальний пnaв, частково звахОДИТЬСJl на 

зеltUJJDt "Радіопередавального центру" по вуп. КиівСЬЩ JПCИЙ ДЇЮЧИllrl генеральним 

lJJIaвOM міста передбачений до закрИТl'Jl. На сьогодні в)ке прИЙВJ1ТО рішення про 

&оro ЗВІСрIlТrJl тв, дозволено сnисaшDI основних фондів (наказ Міністерства 
1paacnopty та зв'язку Украіни N!!S7З від 22.09.200Sp.). Але, оскільки paдiocтaнцiJI 

!це Не ІІрипивипа своєі роботи, значна частива території, що проектуєтьсJl, 
~nneHa системою планувальних обмежень, ПОВ'JlЗ8ИИХ з роботою 
Ра..: '"'\IOllepeJraвa~"'. _6U зоВ .... 6U та зовами обмежеНВJI забудови по '" .~ - сaвtтарно-захиспп&п.- - ~~ 
'lIen...: • • 

-V'1. В зв'JIЗ .. території l\IОЖJIИВО ТІЛЬки ШСJIJI остаточного 
3arcp ку з цим, ОСВОЄВИJI давОl 

It'rra Радіоставції та демонтажу облвдвавии. 

"Ч' ".- .: 
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На території району розтamовВRJdi рнд установ обслуговування 

иаселеНJIJI - БудИНОК куnь1УРи, ltlагазини, кафе. В стадії будівництва зна."<одиться 

цсрква парафії Св. апостолів Петра і Павла по вул. Київській. 

Житлова забудова представлена 3- та 5-повеРХОВDОІ будинІСаМИ по вул. 

Шевченка, загальною площею 7,7 тис. м2 і чисельвїС'ПО мешканців бnизько 3 ОО 

чоловік та декількома будинками відомчого ЖИТлового фонду Радіопередавального 

цСІПРУ по вул. Киівській, загальною площею 2,3 тис. ~ (37 квартир) з чисenьніс'11О 

'ІСJПICВИЦЇВ в них 1 ОО чоловік (див. розділ XVI "Додатхи"). 

По вул. Шевченка сформувалася невеmпca виробничо-комунальна зона, до 

скп8дУ пої вхоДІТЬ ТОВ «УкрпромсЮІО», виробнича база комyнroспу, 

«Київтепnокомуиенерго», ВО «Київзв'язою), СТО та ветлабораторія. По вул. 

Київській розташована АЗС (сБаггі». 

На частині вільних територій, переважно в районі громадського центру, що 

проектується (перетин вул. Київської та проеImlоі вул. Чорновола), виділені 

земелью ділянки під установи обслуговувlUDlJl та комунального призначення 

(торгово-офісний центр та готельно-офісний КОМІШехс, цеитр сервісного 

обсnyroвувВНИJI комп'ютерної техвіхи, тощо). Крім цього, в стадії будівництва 

знаходиться торговельний заклад по вул. Київській. 

В стадії проектувaвиJI та будівництва звахОДlТЬСJl 3 житлові будинки по вул. 

Шевченка та СвмонеlПC1L 

Частина території має неупОРJlДКOвані зелені васаджеНВJI. Нижче, в табmщi Н!! 

П-І, навОДИТЬСJl сучасне використання території, що проекryється. 
Таблиця Н!! П-l 

Сучасний розподіn території - Кількість }& Елементи території 
r-!!. га % 

~ :1 3 4 
1 Радіопередавальвий центр, всього 15,5 32,3 

1.1 
в тому числі: 2,3 

1.1 ОІСремі хвойні масиви 6,1 
Із 

зелені вас8ДЖеННJI 2,1 ... ~ 
вільні землі (городи) 

1.4 відоМЧИй житловий фонд. ЩО зsaxодиrьСJl ва З,1 

1., балавсі РІЩ по вул. КИівсьІСіі 1,9 ~~a.ц 

АО, . .: 



'-1 2 3 4 r-", ВиРобничі об' єкти 3,5 7,3 ... 
3 Ко)fVНВЛЬні об' єкти 3.1 6,5 

-4 Бaraтоквартирна житлова забудова 2,3 4,8 
-5 Баraтоквартирна житлова забудова, що 1,7 3,5 

знаходиться в стадії будівництва 

6 ПідІІРиємства та установи обсnyrовування 0.9 1,9 

7 Зелені насаджеRНJI 0,6 1,2 

8 Вулиці 2,3 4,8 

9 Культова споруда 1,8 3,8 

10 Вільні території 16,3 33,9 
'Усього 48,0 100,0 

ІП. Природио-еколоІічне обrруитування. 

Рельєф території, що проепується, спокійний, з незначним загальним 

нахилом на південний захід. Абсоmoтнї відмітки поверхні cтaнOBJIJIТЬ 122,0-

124,ОмБС. 

В кліматичному відношенні дана територія характеризується сприятnивими 

умовами. 

Зriдно з "СНиП" 2.01.01-82", територія відноситься дО ІІВ 

будівеnьво-кniматичноro підр!Йону, 11JUI JIКoгo орієнтація вікон житлових кімнат 

ОДllосторовиіх І<Вартир в межах сепору rоризоиту від 310а до 50
а 

не 

АОnyскається. 

Територія характеризується дерново-, середньо-, слабопідзолистими 
супіСЧВИИМи і глинистими rpyитaм:и, придатними 11ДJI ведеВИJI зеленого 

roсподарства без обмежень, а в rеопоriчиому відвошевві - ПО'1')'ЖRою товщею 

'leТвсP'ПUШиx 'відЮІадів, представлених ПЇсК8JrlИ, супісками. сугJIIUIК!МИ. ГJDUlами 

3aranьиою потужиіспо до дecJl11Ciв метрів. 
у ВЇДПовідиосп зі "Схемою івженерно-reолоriчвого рвйонуваиня 

''Раї_1І - •• ---. територія відноситься до категорії незнаЧНОl сКJIВДВОCn UDКeBepHo-
l'eОпо' .. б' -' nЧВlDt умов OCBOЄННJI і Є спрИЯТJJИВою в пnВН1 ІВЖеверно- УД1ВеЛЬНОl ОЦ1НlCИ. 
. ПРиродною основою фундаментіВ будівель і споруд виС1}'ПВЮТЬ породи 
1IiIцauО-ГnИВИстої товщі потужніС'ПО до 50м. розрахунковий опір даних гр)'НТЇВ спід 
"P1db.rа11l2.0_З.о ю:с/см2 ("СН:иП 2.02.01-83"). Гр)'ІІТИ відносяться до іеІіросадиих. 



Рівні звлягання rpунтових вод >3.0 від поверхні. В сульфатному відношенні 

ПЇJI3е~mi води не arpесивні до бетону. 

ВіJПJовідио до "СНиП ІІ-7-81" дана територія відноситься до несейсмічиої 

30101. 

Е«ологО-nЛQIlУIlIlЛIIIlQ Сlllпуація. 

Сучасний стан. 

Зriдно з генеральним планом. система планувальних обмежень в l\lежах 

території. що проектуєтьсJl, представлена фактором елехтромamiтноro 

забруднення. JIКИЙ створюється радіопередавanьним центром по вул. Киівсьщ 

225. 

Територія, ЩО проектуєтьси, розташована частково в межах ВІДВоду 

рвдіопередавальноro центру. Орієнтовно. БJIИЗЬКО 40% території проектних 

иікрорвйонів 1 та 2 потрaпJDIЄ в зони обмежень. 

Відповідно до матеріалів наукового звіту "Оценка зnктpомагнитной 

обстановІСИ создаваемой Р!щ г. БроварьІ, и определеlШе пригодности территории 

под усадебную застроіку в районе размещеRИJI РТО" (ІиCТИ'JYТ гігієни та l\lедичноі 

eJcOпоrii ім. О.М. Марзеєва N!! 25/4088 від 28.10.02), радіопередавальний центр по 

вул. Київській є джерелом випроміиювавия середньої, високої, ультрависокої та 

1ІІДВисоІШЇ частот. 

На час розробки проепу система плaнyD81ІЬJIИX обмежень представлена сзз 

Радіопередавanьного центру та зовами регуmoв8ВВJI забудови (див. "Опорний 

1DIaВ. Схема планувальних обмежень 11). 

Крім ТОГО. на території розташовані виробвицтва та об'єкти господарського 

UpВ3Вa1felDlJ[ V-ro класу mкiд1Iивості з СЗЗ 50 .. (ТОВ ССУХРПРОltIСJШО», виробництво 

ПО СlC1I8Данвю КОРПУСНИХ меблів. виробнича база комув:господарства. АЗС 

«ВАІТЬ). СТО. «Київтеплокомуиенерго», ВО ссКиївЗВ'JlЗОIO). Броварська фiлiJr 

~ОБ1ІІ'аз»), які обмежують забудову території. що проеюується. 
lвxпi потужні джерела забруднеНВJ[ оточуючого середовищ&; ЩО є на 

'ttpJrrn..ii . trd1:lU територію. 
-.,,1' Мlcтa, не мають негативного вПnИВУ на"...-.1 :1_7 
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Зона акустичного впливу від вул. Київської та Шевченка складає 501\1 

АО 1\ІеіКЇ забудови, а при застосуванні ~(озахисних приС1рОЇВ - 251\(. (ДБН-3БО-

9211 п. 7.8, 7.32.). 

Персnектllва. 

ЯК зазначалось вище, радіопередавальний центр по вул. Киівській, 225 

niJиutгaє закритno та демоН1'lШ<у; виробlПЩТВа та об' єкти господарського 

npизначеННJI ПЇД1lJП'аІОТЬ виносу. 

В зв' JlЗКУ З ЦИМ, територія, що проеПУЄТЬСJl, ціпком вивinьНИТЬСJl від 

lUIIlН}'Вальних обме>кень і може бути використана під житлову забудову. Освоєкюr 

.mтmки під забудову можливе ІШИ умові обов' JlЗкового виконaннJI проектних 

рішень щодо знвтrя системи манувальиих обмежень від радіопередавального 

пекmу . Дана проблема має правове обrpувтуваннв відповідно до Закону Украіни 

"Про місцеве самоврядув8ННJI" та соціальної пріориreтності питань 

територіального розвитку містІ. 

Господарські об'єкти V класу ппсідливості повинні бути переJDIСЛОКОВані у 

виробничу зону. 

Необхідне також ДО'ІрИМ8ИНJI нормативів щодо показників зелених 

насаджень загального користуваннв та об' єxriв соціальної інфрастрyraypи. 

Iv. АрхітеКТУРИО-ШІавувальва організація територіt 

Iv.l. Розміщення території, що nроеюnуєmьCR, 
_ в планvвальній структурі генерального плану. 

Зriдно з маиувальною струпурою генерального плану міста територія, що 
npоекtyЄТЬСJl, є частиною IV житлового району (1 та 2 f,dtcpорlЙОНИ) і 
neредбачаЄТЬСJl під розміщеННJI житлової багатоквартирної забудови, а також 

1іастнки зaraльНОМЇського центру. 
lУ.2. ФУIfl(l(іОllальне зонування та планувалыla організаl(ія теритОРІї. 06'Є/lІНО

просторове ріluеll1lJL 

IInR'Innt •• .. OUV обvмовлена ІШ8НУВальНОЮ СТРУКТУРОЮ, 
-.J.uUJIЬна орІ'8И1З8ЦIJI ран AA.J.J"- ... 

3bll .. __ • • ..-пnn;n[ детальних ппанах територІИ, 
--ІІЩСІ!ОЮ у генеральному JI,JIIВ1 МІСТІ та·на" ... .1-- ""-

lJCi .. (див "Вступ") 
ВlDcoаувались на окремі чаСТИНИ IV жиrповОro ракову. . 
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Прое~"'ОМ охоплена теРІПОРЇJI двох міІСрОРайонів. 1 l\Iіхрорайон 

оБМСікуєrьСJl вул.Киівсьха, Шевченха, Соборна, Проехтна 2. 2-й мікрорайон 

обllСiJ(екиіі вул. Київсьц Проектна 2, Соборна, Чорновола. 

Мережа мanстральних ву1IИШt скnадаЄТЬСJl з r.sariстрольюlХ вуJIИЦЬ 

зaraJJЬноміського значеННJI - вул. Київсьха та вул. Чорновола (продов)кеННJI вул. 

rarapiHa) та мariстральних вулиць районного значеННJI - вул. СШtlоненка та 

Шсвчеика. для ФОРМУВIННJI мікрорайонів та раціонального обслyrовувaННJI 

забудови передбачаЄТЬСJl вулична мережа місцевого значеННJI ()китлові вулиці), 

представлена вул. Соборною та Проекrними 1 і 2. 

Основними ШІанувальними осями, JПd формують забудову та об' єднують 

мікрорайони, є пimохідні зв'JI3ки (алеі), що проходять паралельно та 

перпекдикулярно вул. Київській. В кварталах, об1'tlежених цими пішохідними 

зв'изками, розміЩУЮТЬСJl житлові групи та інші елементи мікрорайонів - mxоnи, 

дошкільні навчальні ЗaIOlвди, тощо. 

ПроеІСТНа забудова ФОРМУЄТЬСJl у вигляді rpуп )китлових будинхів висотою, 

переважно, у 9-поверхів. На периферії 1 мікрорайону, по вул. Соборній, ЩО межує 

3 районом садибної забудови розміщуюТЬСJl 5-поверхові будинки. В пості 

архітепурних акцентів, на перетині вул. Київської і Шевченка застосовані 14-16-

ПОВсрхові будинки баштового типу, а в районі центру, ва перетині вул. Київської і 

ЧорноволІ, 14-16-22 поверхи. Змінна поверховість забудови дасть МОЖJIИВість 

СТВореИИJI привабливого силуе1У та фор~8ИНJI архітепурвих акцентів на 

DepСТИИі магістральних вулиць. В даному проекri використані проекти будивків

ВRanoriв, пі застосовуються при забудові міст Украіви. На подanьmиx стадіях 

11роеkТyвання необхідна розробка індивідуальних проехаів житлових будинків. 

РОЗМЇЩеИВJI житлових будинків ПРОВОДИnОСЬ З урахуваввя:м забезпечеННJI 

ОIl'rимВnЬноі орієнтації ДJIJI більшості однокімнатних квартир. З метою економії 

терИТорії в u;vn ... TOBY-'СJl принцип суміщеНВJI )Іситла і зaкnадів , --.t''ораиОIП викорис ~ ..... 
06cJlyroByвauu.. • oeV'l'Vll\ТIICJl вбудованими в перших поверхах 

і6ППА, JIК1, перевв>кно, пр 6'6 J.-

~ІІИХ ~~_ uv орієвтовавих фасаавми ва BYmrцi, або в 
u.1Д1UUW1, В OCHOBBO-J • 

IІрltбу.цОВJluu.. б . ~ ~ алей та ва прибудивковщс? територіях 
~ лоКWL вздовжпппо~ 

3acepelUk~ .••. _ ._:t. .. аuauYИ 
"Q1. СПОРТИВІП та 1I'pOBl ДИТJlЧl ~---' 



12 
Дошкільні навчальні заклади та загальноосвітня 1ПХ0ла 

розташовані з додеРікаНЮIМ нормативного радіусу пimохі.аної ДОС1}'ПНості: 2 

ДJrrJIЧJІХ сaдJCИ та школа У 1 міхрорайоні і один диТJIЧИЙ садок - у 2 r-UкpораЙоні. 

ГРОl\lадСЬКIiЙ центр іКИТЛОВОГО району з елеr.rентlU.ПІ зага.льНОftlіського 

uell11'Y, у відповідності до генерального [Шану, формується на переmнi 

зaranьномісьКІіХ магістралей (вул. Київська та Чорновола). На сьогодні тут, зriдно з 

інвестиційними пропозшriими, вже відведені зеl'trельні дimппcи під будівНИIn'ВО 

окремих об' єктів обслуговування, таких як: сервісний центр по обслуговуваюпо 

JШ,m'ютерноі техніки готельно-офісний центр та об' єкти комунальної сфери -

АЗС та СТО з автомагазином. 

Центр ДОПОВlПОється установами періодичного та епізодИЧНОГО 

обслуговув8ННJI, такими JП( полікліиіка житлового району та торгово-офісний 

цсІПр. Вулицю Київську формують окремо розташовані та вбудовані в 

бaraтоповерхові )Іситлові буДИНІСИ об' єкти обслуговування, церковний комплекс. 

Зона зелених насаджень міхрорайонів формується зеленими насадженнями 

подвір'їв, пішохідними апеями, скверами. В зоні зелених насаджень розміщуються 

спортивні та дитJAi ігрові мвйдавчики, площадки ДПJI відпочинку. для благоустрою 

зenсноі зони слід використовувати мапі архітектурні форми. лавп. світильники. 

ТОщо. 

Озелененими повинні бyrи також території перед закладами обслуговування 

V. Об'єм та розміщевви жиrлового будівництва. 
у відповідності з архітектурно-планувальними рimеВВJIМИ із загальної 

тepllТopiї району, що проепується (48,0 га) - 22,8 га передбачаються для 

ОР1'lНiзації мікрорайонів (в тому числі мікрорайону Х!!1 - 16,8 ra. мікрорайону Н!!2 -
6,0 1'1). Прийнята cepeДВJI поверховість житлової забудови в мікрорайоні НеІ - 1 О 

nOBcpxiв, в мікрорайоні Н!!2 - 12 поверхів. 

Зriдно із завд8ННJIМ ва проекry&ВВНІ, в проепі 
Саівв; - . ' • ВИХ' ~ОПlеВВJI квартир по ЮПЬКОСТ1юмиат в . 

- 1 ІСім:натні _ 40%, загальною площею 40-45 142; 

- 2 кімнатні -50%, зaraльною ІШощею 60-65 м2; 
2 

- 3 кімнатні ":'30%, загальною ІШощею 85-95 14 • 

ПРИЙНJ1Те наступне 
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Спід відмі1'И"n1., що зПдко з ДБН В.2.2-15-2005 (додаток Б) іКИТЛОВНЙ 

фОlU1в районі, що проекryється, віднесений до житла 1 категорії (комерційне) _ "з 

нормованими ЮDtсніми і ненормованими BepXНЇltDl межаltDl площі квартир, икі 

забезпечуюТЬ рівень комфорty nPОіlCИВaнюr не НИЖЧе за мінімально ДО пустим и'й" . 

ТаюDt ЧlIНОl\l, прийняті в проекті розрахункові показники відносно параметрів 

рарпір відповідають нормативам ДБН В.2.2-15-2005. 

ВИХОДЯЧИ із вищевказаної стрУК1УРи, середній розмір квартири складе 

орієнтовно 65 м2 загальної площі. Середній розмір сім'ї, що меппсає в квартирі (2,2 

чоловіка), визначено на підставі рекомендацій дп "Інститут КиївгеlПUlан" ВАТ 

"Кltївпроект" відносно показників заселеНИJI квартир з різною кількіс11О кімнат. 

розрахунхова cepeДНJI житлова забезпеченість на 1 людину, з урахувaинnl 

вищенаведених даних, становитиме бiJJJI30 м2• 

Щільність населеНИJI в мікрорайоні N!!l (з ypaxyвaннJllfI розмїщеННJI частини 

об'єктів ПОВСJП<Денного обслуговув8ИИJI - у вбудоваио-прибудованих примiпtеНЮІХ 

та на перших поверхах ,китлової забудови, а гаражів - в ЦОКОЛЬНИХ поверхах 

житлових будинків) становитиме бiшr 440 люТJIга. 

В зв'язку з відсутніс11О загальноосвітньої mкoли, в 2 мікрорайоні щільність 

васелеRНJI ПРИЙНJlта по максимальвим показникам, що рекомевдуютьсJt ДБН 360-

92·· (п.3.7, примітка 2) - 450 люТJIга. 

Таким чином, сельбищва ємність району, з урахув8НИJllltt існуючої 

6агатоквартириоі 5-поверхової забудови (7,7 тис. ,і) в 1 мікрорайоні становитиме 

310 ТИс. м2 зaranьноі площ в тому числі - в мікрорайоні N!!l - 228,5 тис. м2, в 

lIЇJqJорвйові N!!2 - 81.5 тис. ,і. 
Загальна чисельність васелеВНJI ставовиrиме: 10,4 тис. чоловік, в тому числі 

• &lїJcpор8ЙОні N!!1 - 7,7 тис. чоловік та в мікрорайоні N!!2 - 2,7 тис. чоловік. 
ХарВkreристика житлових будинків, ЩО пропонуються до будівництвІ, 

Raleдена lІІІЖче в табnицi N!! V-l. 

o .• ~ 

;.1)3 
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Табnиця Ни У-І 

XopaICТeplICT1iKa ЖJ.lТnОВllХ БУДИНКів, що передбаЧDIОТЬСЯ до будіВНIІUТВD 

1& БУllЩІКУ Поверховість Зaranьиа пnоща Кinькїcть Площа вбудованих 
ва kВар'!'ИР kВартир приміщень 

с:кспniкawі (м2) 10ДИНИЦЬ) iri) ,.......-
1 2 3 4 5 

!'""""" 1 J",iK/l0ll.aйou. 
r- 1 10 -12 12230 196 990 
r- 2 10 15100 240 -
~ 3 10 20387 284 -r-- 4 18 7956 108 -- 5 6 5370 86 270 
r--

б 6 5370 86 270 
r--

7 10 9400 150 -
г-

8 10 19200 160 -
10 10 14700 230 -
12 12 5100 84 -
13 10 15640 254 -
14 14-16 11050 182 1700 
15 12 5100 84 -
16 14-16 11050 182 1700 
17 18 7650 126 -
18 10 12900 210 -
19 10 9300 180 -
20 10 9040 155 360 
21 10 9040 144 360 
22 10 15220 240 

УСЬОГО 220803 3381 5650 

2.",ilS/l.o/l.aйoH 

1 9 12060 194 270 

2 9 13970 222 360 
~ 

З 9-12 9180 147 360 r--

4 22 20520 288 1620 
1"-0-

2550 .... S 14-16 10200 169 
1"'--6 9 -10 15580 240 

5160 
""""'- УСЬОГО 81510 1260 

U_ б ... " V 2 ""0 V-3 наведене співвідвоmеВIUI ІСВартир по 
АUUltЧе в та пица ",51 - І .,,:. І 

1ЇJn.1Co.....: tМ_.- --""'ового фонду по поверховості . ...... .. ~aT в вих та струхаура 4~"J" "'_ 



15 

Таб1IИWl Н!! V-2 
Співвідношення кварТІІР по кількості кі МНОТ в НОВОМУ житловому фонді 

N!! Кількість кімнат в 
піп квартирі Кількість одиниць % 

М1ІФОDаАон Ngl 
1 1 кімнатні lЗ50 
2 2 кімнатні 

40,0 

З З кімнатні 
lЗ50 40,0 

Усього 
б80 20.0 
ЗЗ80 100,0 

мцфОDаАон Н!!2 
1 1 кімнатні 505 40.0 
2 2 кімнатні 505 40.0 
З З кімнатні 250 20.0 

Усього 12БО 100.0 

ТаБJIИWI N!! v-з 

Структура житлового фонду по поверховості 

N!! Поверховість Об' єм житлового фонду 
піп тис. ~ загальної площі % 

Мікрорайон Ngl 
1 5-6 18,5 8,0 
2 9-10 lб2.0 71.0 
З 12-18 48.0 21.0 

Усього 228,5 100 
~орайон Н!!2 

1 9-10 50,8 б2.З 

2 12-18 20.5 25,2 

З вище 18 10.2 12.5 

Усього 81,5 100,0 
Разом 310,0 

. Слід вїдмї'l'ИТИ, що вказані параметри житлового будівНИЦІВа, JПCi визначені на 

lІІдставі похазНИIdв житлових будиmciв-ВНалогів, є орієнтовними і можуть бути 

СІориrОВаві на подальших стадіях проеюув8ИИJl. 
Ва"""" . дб . r"" звзначити, що житлове БУД1ВВИЦІВО пере ачаЄ'l'IaСJl JП( ва вІЛЬНИХ 

тер . 
IrropїJlx так і за рахунок територій, що звїJIЬНJПOТЬСJI піСЛJI виносу: 

.. дп "Радіопередавальний центр концерну РРТ", з передислокацією його 
~_7 

вехс на вул. Кyryзова, б; 
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• існуюЧОГО одноповерхового житлового фонду по вул. Киівській, 

225, шо знахОДИТЬСJl на балансі радіопередавального центру. Зriдно з 

намірами інвесторів, населенню, що проживає в 

житловому фонді, передбачаЄТЬСJl H8ДaННJI житла 

проектується; 

вищевказаноr.ty 

в районі, що 

• рвДУ виробничо-комунальних об'єктів: ТОВ «Укрпромскnо)), виробництва 

по складанню корпусних меблів, ВО «Київзв'язоlO), Броварської філії 

«Київобnгnз)), виробничої бази комунгоспу, «Київтепnокомуненерго)), 

ветеринарної станції, тощо 

УІ. Об'єм і розміщевни підприємств та уставов обслуговування. 

Систеlf[а оБСЛУГОВУВaRIIJI мікрорайонів, що проеК'lYЮТЬСJl, повинна 

забезпечити для його населеННJI, насамперед. соціально-гарантований 

(мінімальний) об'єм ПОСЛУГ, згідно з нормативами ДБН 360-92 ••. 

Ємкість ДИТJIЧИX дошкільних установ та загальноосвітніх шкіл розрахована, 

ВНХОДІЧИ з перспеЮ'ИВної демографічної структури населення доппcinьного та 

mкiльного віку, виконаного Сехтором прогиозуваннв демоrpафічного розвитку 

ДНДІІМЕ ва період до 2011 року (показник забезпеченості доппcinьними 

)'C'raВовами - 37 міСЦЬ на 1,0 тис. чол., m::колами - lЗ5 місць на 1,0 тис. чоловік). 

Ємність доm::кinьвих уставов для населеННJ[ мікрорайонів, вихоДІЧИ із 

розрахованого покl!ЗНИІСа, становить 385 міСЦЬ. Враховуючи максимальво 

ADnyСТИМі радіуси обслуговув8ВНJI та умову забезпечення нормативних потреб 

llacenевив в доmкinьних навчальних закладах згідно з нормативами ДБН 360-92··, 

• ll4ЇItpopaiioвi передбачено розмістити 2 дитJIЧЇ садки на 150 та 125 місць, а в 2 

IlїapОРаіоиі розміщуЄТЬСJl 1 дошкільний навчальний заклад ва 150 місць. 

ЄlrlИiсть m::кinьвих установ для населеВВJI мікрорайонів, вихоДSЧИ із 

РОЗРахованого. показника, становить 1404 місЦІ. Обспуговуваввв дітей ппcinьвого 
в' 
1ky буде здійснюватись за рахунок запроектованої шкоnи І-Ш ступеmo по вул. 
C~ . 

Онеllka та загальноосвітньої ПIIWли. ЯX'f передбачено РОЗМ1стити, даним 

l1poetro.., на території 1 міхрорВЙоиу. Враховуючи. що з 2001 року ппcinьна освіта 
l1ере8едева ва 12-річвий термін иавчaвlDl, пропоиуєтьCJI розмістиrи.JJIКОnY І-Ш 
~1IlO ва 36 кnaciв. ВИХОДJIЧИ з наповнюваності кпасів по ЗО учнів загanьва 
~ctь -. . пп Пl1' масних примimень та навчальних 

ОІ&&\опи становитиме 1080 МІСЦЬ. о 
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рбінетів на одного учня, зriдно ДБН В.2.2-3-97 "БудИНКИ та споруди 

. " . 
навчальних закладІВ, повИНН1 становити не "(eнme 2.4 .(2, лабораторій 

nPl!рОдкичих наук - 2,8 li). Крім ЦЬОГО, ПРaImAвий досвід показує, шо близько 7 

% від загальної кількості дітей mкinьHOГO віку навчається в спеціалізованих 

JllКonax, розташованих за межами мікрорайонів. 

Порад з об'єктами. що забезпечують ЗІДоволеJlВJ( соціально-гарантованих 

державою послуг зriдно нормативів ДБН 360-92 •• , передбачаєrься також 

розміщеННJI ненормованих об' єктів соціальної інфраcтpyxrypи загальноміського 

значеННJI. 

Так. враховуючи необхідність формув8ННJ( забудови магістральної вулиці 

Київської, а тако>к рішеННJ[ генерального плаву щодо формуванни центру району 

l3Довж вул. Чорновола. в IV житловому районі пропонується розмістити ділові 

зaкnади та об' єкти соціальної інфраструпури загальноміського значенни. 

Це поліклініка. представНИЦІва та офіси оргавізацій, фірм. виставково

експозиційні зали, інформаційні цеатри, а також мультиплексвий кінотеатр, 

ресторани. кафе, клуби, спеціалізовані торговельні заклади, готель, тощо. 

Підприємства сфери обслуговув8.RИJI розміщується JII( на окремих земельних 

Аітппсах. так і в вбудовано-прибудовавих приміщеRНJIX перпmx поверхів 

бaraТОkВартирних житлових будинків. Зriдно архітектурно-планувальних рішень, 

об'єм Вбудоваио-прибудовавих приміщень може становити орієнтовно - 10,8 тис. 

і зaranьиої площі (з JIКИX В І мікрорайоні - 5,6 тис . .; загальної площі, в 2 

мікрорайоні - 5,2 тис. ,; загальиої площі). 

Об'ЄМ вбудовано-прибудованвх приміщень иа подальшу перспexrиву може 

бути СКОригований при конкретному проепуваниі. 
Нижче, в таблиці Ки VI-l, наведений перелік установ і підприємств 

06сI1yroВУВаини. щО рекомеидуєтьси розмістити иа території IV житлового району. 



ТаБПlЩЯ N!! "\-\ • 

Об'см •• установ і піДПР'іЄІ\ІІСТВ оБС:ЛУГОВУВnIШЯ. 

.Ni! Уставови, підприємств&, споруди Одииици виміру Ємність 

ІІ1п Разом в т. 'І. МІ 

1 2 3 .. 5 6 

Ycma,.,oSll ІІародної освІти 

1 ДитJIЧi навчальні заклади місць 425 125 150 
150 

2 3anшьноосвітві навчальні заклади -11- 1080 1080 -
З Позaпmiпьні установи 1JJП(ола мистсцтв) -11- 200 - 200 

Установи охорони здоров'л, cnopmtlBII; і JjJ]З!(JJльmур,.,о-о,доровч; усmаllОВU 
4 Поniклiніка відвідувань за зміну 1000 - )000 
S Amcки об'єкт 2 1 J 
6 Роздавальні llYDA.~n мопочних кухонь м2 заranьноі мощі ]5 ]5 -
7 ВiдtФиті пnощинні спортивні споруди у ЖИТЛОВОМУ кварталі (мікрорайоні) га О, І 0,07 0,0] 
8 ПриміщСНИJI ДJIJI фіз~'у"ЛЬТ.УііИО-ОЗДО1)ОВЧИХ ЗaнJlТЬ м7. загальної мощі 710 710 І -
9 Спортивні зanи зaranьИОro кориcтvв8ВЮІ -/1- 8ЗО 8ЗО 

І -
10 КУJПaТУРИО-ОЗДОI!ОВЧИЙ цcl1ТP об'єкт 1 - І 

Установи культJlРll ; ItІl1стецmва, культові СnОРJЮl1 
11 Приміщення ДIIJI Jtyпьтурио-масовоі роботи 3 иасспсНIIJIМ. ДОЗВІJ1JJJ1 й '-lісць Bїдвi.цyв1lННJl 

аматорськоі~иосri 200 - 200 
12 БуДИl{ОК купьтури 

"Іісць 600 600 оо 

13 Муnьтиnnсксниіі кінотеатр -11- 500 500 оо 

14 Зanи атракціонів та іrpових автоматів "і1. площі пiдnОГ11 зо зо -IS Центр сервісного обсnyroвуваШUJ комп'Іотерноі теXJlіЮI об'єкт 1 І оо 

16 Бібліотека 
тис.од. зб. 40 40 
чито місць ЗО - зо 



2 
І 3 

, 4 , 5 \ , \ 

f І f об"ЄКt" \ 1 \ 1 \ \ 

І 17 І ЛООIlФів CIUIТIOC anocтomв Петра і Павла 
-

{ 
ЛідnРUЄJflсmfIQ mОJJг/tlлі. гРОJllадського хаР'/)lflанllЯ і побутового обслуговува",1Л 

, ІВ Магазюm 
м2 Tonr. мощі 2400 1400 1000 

19 -rri mmиємства громадського харчувaRНJI 
МІСЦЬ 260 160 100 

20 lнтeрвет-хафе 
місць 40 40 -

21 Пілпnиємства безпосереднього побутового обспyroвуваннл населеННJI робочих місць 22 22 

22 Торгово-офісний центр: 
- торгові приміщеннл м2 торг. площі 600 - 600 

- офісні приміщеВЮІ м2 загальної плоmі 3200 - 3200 
роб. місць 160 160 

Підприємства КОАtjlНQJlьного обслуговування 

23 Пl1aJ1ЬП кг білизни за зміну 100 - 100 

24 Хімчистка кг j)_ечей за зміну 40 - 40 

25 Бані, саvви помивочиих місць 50 - SO 

26 Готельно-офісний компnекс: 

- roтепь t.ticЦb 100 100 -
- офісні прнміщеНВJ1 м2 загальної lШоші 3000 3000 -

роб. 1\lісць 150 150 
Кредuтllо-dJiнаНСОВі устаНОВIІ та niд''IPIIЄ1tlcтBa 3В Юl(Y 

27 ВiAцinСИВJ1ЗВ'ЯЗ1tY об'є1СТ 2 І 1 
28 ВіддinСIПIJI і сЬілі8JПI ощадних банків -11- 2 1 1 
29 ІОридичиа консультація -ІІ- І І -. УстаНОВll житлово - коАIуIlQлыlгоo господарства 

зо Житлово-комунальні орraнiзації -/І- 1 1 -
ЗІ Громадські вбиРanьнї DPIШад 11 8 3 .. 
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Спід відміт.rrи, що вказані пар аметри об' єктів обслуговування є 

оріЄJПОВЮВIИ і можуть бути скориговані при конкретному проеюуванні. 

Крім Вllщевказаиих об' єкriв, на териrоріі 1 та 2 мікрорайонів IV житлового 

рВІ10НУ додатково можуть розміщуваТИСJl інші види послуг та об' єкти соціальної 

інфраструктурИ, що не суперечать дозволеним видам ВИkОрИСТанна та забудови 

даної теРІпорії, в залежності від необхідності та можливостей інвесторів. 

ПрІUЩИIIИ розміщеИНJI об' єкriв обcnyrовувaннJI наведено в розділі 

"Архітектурно - пnанувальна організація териrоріі". 

VII. Зелені насадження. 
На CJIoroднi озеленені території району, що npоеКТУЄТЬСJl, представлені: садом 

(1,9 ra), окремі fvlасиви хвойних дерев (2,3 га) та (б, 1 га) на терпгорії 

радіопередавального центру, а тахож О,б га - захисні. зелені насаджеННJI вздов)к 

вуп. Київської. 

дпи cтвopeННJI оптимальних умов npоживaИIIJI населеННJI виконано 

розрахунок площі озеленених територій у відповідності з вормативами ДБН 3БО-

92··. ВИХОДІЧИ з показника бtl ва 1 JПOДИНУ (норма озеленених територій 

ЖИТлового аартany) і 7м2 на 1 JПOдину (норма зaranьноміська), площа озеленених 

ТСРВТОРій зaranьного користувaвmI 11JUI населеВНJI даного міхрорІіЙону повинна 

СlJJ8дaти 13,5 га (б,2 га _ мікрорайонного звачеИВJI і 7,3 га зaraльвоr.lїського 

3НачеНВJI). 

ПО'Іреба в зелених насаджеИНJIX мікрорайонного звачеННJI буде покриваТИСJl, 

в ОСНОВНОМУ, за рахунок озеJIененого виутрimвьодворового простору груп 

illlтЛових будинків З спортивними та ігровими майданчиками. 

Озелевені території зaraпьного користувaВВJI 2.б га ва території 1 та 2 

l.Iittt._p":t. • • '11 ПроеIC1'lШ 1 та озелененими --vu U10И1В представлеm сквером по ву, 

Уерlttо ' . mш' o.ntnnfY anей, буnьварів і 
РUIМи в' центрі ЖИТJIОВОГО району у вигJlJlд1 ~ ... 

~~.. • вavvv JПCi ФОрМУЮТЬСJl на базі 
• -1'&11 З Майданчиками 11JUI короткочасного в1ДПО~ • .1' 

І К . СіІуІочоro .. ..~ зеJIених насаджень. РІМ цього. 
ХВоивого масиву та невпорJIДКОВ~ •• -

lIottJеба 8 vористуваввя частково покриваЄ1'ЬСJl за 
зелених васаджеВЮІХ зaranьного ~ 
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,,-ток лісопаркової зони в IV житловому райоНІ· Ф . 
p~J.. ,па 0p~lYєrьCJl на базІ 

ісJl)'1OЧJIХ лісових Hacaдitceнь Дарницького лісопаркового господарства. 

організація зелеlПfX насаджень обмеженого кори б 
стуваииа перед ачена на 

території ДИТJIЧИX навчалыпfx закладів та зaranьноосвітиіх mкin. за рахунок 

MВКCIBIIUlЬHO МОіКЛНВОГО збере)кеИНJI існуючих зелених насаджень. 

Зелені насaдitсення спеціального призначеИНJI роз~riщyються вздовж BYJIНUЬ, 

проіздів і 1ротуарів. 

VIІІ.Інженерна підготовка теРllторії. 
VI!! 1. Гїдроmє."("ЇЧllЇ заходll. 

Рельєф території рівнинний, з незначними перепадами. Зaranьний ухил 

AiлJoпcи забудови на південний захід. Абсоmoтиї відмітки 121,0-127,0 М БС. 

в геологі~ будові дimпп<и приймають участь amoвіanьні вi.aкnади 

четверnmного віку з поверхні, перекриті груитово-рослинним Ш~РОМ ПО1)')киїс'ПО 

0,4-0,6 М. Потім шар лесовидвоro супіску потужиіС'ПО 3,7 - 5,2 М. Супісок 

nпaстичний з прошарками сугJПППCY потужністю 1,3 - 5,5 М. 

під супіском зanпають кварцові водоиасичені піски по1}'ЖНЇСТЮ шарів 1,7-

30,0 М. 

За положенням рівии грунтових вод територія є ве пїдтопnеною, але 

будівельне освоЄВИJI мікрорайону порушить riдpологічвий режим території. тому 

без виконВВЮІ відповідних інженерних заходів по звхиС1У від підтоплення 

будівель, споруд і комуиіІсацій можливе підвищеИИJI рївии rpувтових вод та 

lICrивізаціи процесу підтопnеиия. Потік підземних вод формується за рахунок 

11риродної інфільтрації атмосферних опадів і вавантажеИИJI з боку забудованої 

території. Шдтоплеюпо спрИJlТИМе і наявність в верхній частині геолопчного 

РОзрізу спабопровикних Ірувтїв (пnaсТИЧВИЙ супісок з прошарками СУГJIИИКY) з 
lОІзь-· 91'. ф. . .. 

'ЩМ &\оОе 1Ц1єитом водовJДДaЧ1. 

По інженерНО-будівельних умовах дана територія є досить сприпnива ДJUl 

ЗабудовІ(, за ВИlШТКом тoro, що ПО1ребує вирimеННJI lПIТ8ИИJI по орraиiзації 
nOlepxвeBoro стоку та поиижеИИJI рівня rpувтових вод. ... ~ 

rLl( 
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ОПОИУЄТЬСJt влаштувати 

wnс:ИЮК!ІУ систему на території забудови ВЗДОВіК про··· . .. 
І'>Г. •• • lЗД1В та кшьцевин дренаж длJI 
~дiвenь 1 споруд ЗВІДJ<И ВСІ дренажю. води потраnlY--, 
ul'''w~ I.naty'rЬ В колеь.їори дощової 

каналізації (див. схему "1юкенерної DЇдrотовки терит ... . 
ори 1 вертикального 

ПJlанування"). 

Всі підземні комунікації і споруди необхідно виконувати із стійких 

aвmкорозійних матеріалів з посиленою гідроізоmщiєю. 

Об' єми по riдротехнічних заходах обраховані орієиrовно і наведені в таблиці 

N!VП1.l.-I. 

ТаБЛИWt Н!! VIII.I. -1. 

Орієнтовна вартість гідротехнічних заходів 

Одиниці 
N! Назва заходів Кількість 

Орієиrовна 
ВИМ1ру Bapncть, тис.грн 

1 Дренажні самопливні км 6,56 8,633 
колеkТOРИ 

2 Захист 
. 

ВІД mдтоплеВИJI - Bapтїcn 

древажна мережа будівель і га 23,4 віднесена до 

СПООУД ва'РТОсті будівель 

J.. Разом 8.633 

Вартісні. поК8ЗВИ:КИ прийшrri по проепам-анanоI'D1 водогосподарського 

будівництва; всі гідротехнічні заходи показано на схемі "Інженерної підготовки 

'Іер1rrOpіі і вертикального пnаиувавви" . 

VIIL 2. СХема вєртzlкального плануваllllЯ та дОЩОВОf каНflЛlзаl(lї. 

Схему вертикального ппавувaнIOl і ЗJJИВостоІСів виконано зriдно 

lllJaayвanьиих рішень на топографічному матеріалі масштабу 1 :2000. 

Вevrикaпьне пnанувавии нових мікрорайонів вирішено в УВ'JJЗці з 

1tpllJIегlIlD.!и міхрОР8Йовами rv житловоro району, на JПCi розроблені схеми 

~BOГO ПЛIИ}'Ваиня. 
Вер1'ИIcaJIьне IDIaвyDlВВJl представлено відмітками на перетиві осей ВУJIИЦЬ, 

t&1JatreрllИX точках зміни поздовжньоro npофіто і yxиnaми вздовж BYJIНlUa та 
~ItJtoНauo за умови мінімального обсJtJ}' зеМJIJIИИX робіт, без корtниих змін 
~'Ioro рельєфу. 
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Схема дощової каналізації передбачає відведеlПlJl атмосферних вод 

зaJCP1lТln'UІ проеКТНИltIИ дощовИШІ колеПОРDIИ за межі дimпum до дощового 

хопеJ\1'oРУ по вул. Київській і дani до проепннх очисних споруд. розташованих в 
Р8l1оні вул. Боryнської, передбачених геmшаном ltlicтa. 

Розроблена схема дощової каналізації і верТИIm1IЬного rша.нування 

niJrrвepДiКYЄ можливість зДЇЙснеНВJI планувального виріmеННJI території, потребує 

yroчиеRВJI і беретьСJ( за основу ва наступних стадіях проектуванни. 

ІХ. Організація руху транспорту і пішоходів. 

В основу розробки рUnевь по op~~ руху транспорту і пUпоходШ 

покпвденї рішеНВJI генерального плаву міста. 

ВУJIИЧНо-дорожия мережа мікрорайону К!! 1 сфорltlована наСТУІПDlМИ 

ВУJIИЦl[МИ: 

ТаБЛИWI Н!! ІХ. - 1. 

Ширина в Ширина 
N! Категорія вулиці Назва вулиці червових проїзної 

піиіцм частини. м 

Магістралі 
1. зaraльноміського Київська 50 16 

значеНВJI 

Магістраль рвйоииого Симоненка 35 12 
2. 

35 12 звачеввя Шевченка 

ПроеЮ'На 1 25 7,5 

3. ВуЛИIVI місцевого Проектиа2 25 7,5 
значеИВJI 

25 7,5 Соборна - . .. 
Ву.пичво-дороЖИJl мережа М1Крораиону Н!!2 сформована 

ВУllИЦo.m: 

на пним и 

r--

}(g . 
I<aTeгopїJI вулиці Назва ВУ1ІИЦ1 

І--

Мariстралі Чорвовола 1. 
зaranьноміського 

Київська r-. t-- ЗRaчеllВJl 

2. ВуЛИЦІ місцевого Проекrва2 

"--- звачеllВJl Соборна 
'оо 

.. асовим 06сnyrовув8.ИIIJI територu ракову м 

1)lIIcnOPTOM передбачаЄТЬСJ( иастyIIIDIl-І чином: 

Таблицl.N!! ІХ. - 2. 

ПІиринав Ширина 

червових проїзної 

JJiВiЦ м частини, м 

45 16 

50 16 

25 7,5 
25 7,5 

МЇсьКИllrl ііаЬажирсь 
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АвтобусюlЙ рух оргаиізоваио по вул. І<иївській, Чорновола та 

Шевченка; 

Зymuucи автобусів розміщуюТЬСJl у фокусах пасажироформувань на відстані 
OJDII від другої 400-600 м. ( У відповідносn з ДБН 360-92 •• ). 

для забезпечеННJ( необхідного piвНJI безпеки руху транспорту та пішоходів 
передбачені наступні заходи: 

- організація наземних пішохідних переходів на перехрестях і через вуnицi в 
ltIicWDt формувaННJ( фокусів пішохідного руху; 

- ва С8мореryльоваиому пішохідному переході в районі ПРИltlик8ННJI вул. 

Проепна 2 до Київської, зважаючи на неподалік розташовану lПХолу, спід 

встановити додатковий реrymoючиИ пристрій. 

- організація світлофорного рехуmoв8ВВJI передбачена на перехрестJIX вуnиць 

зaraльвоміського та місцевого значеННJI (див. схему "Організauiи руху 

транспорту і пішоходів"). 

АвтостоJIНКИ ДJDI постійного зберігання автомобілів мешканців мікрораАонів 

передбачево у цокольних поверхах житлових будинків. Місткість іх становить У 

мікрораіоні Х!!1 1950 маш. місць, у міхрораіоні Х!!2 - 680 Маш. місць. Це 

З8ДовоJlЬИИТЬ потребу в місцп постійного зберiraввя автомобілів на 100 % при 

простому рівні автомобілізаЩі у 250 автомобілів ва тисячу меппсавців. 

Нижче у таблиці Х!! ІХ - 3. наведені показники ємності та території під 

ЬтостоlВІСИ ДJDI тимчасовоro зберiraв:вJI івдивїдуальвих автомобілів та гаражів 

(BїдnOBЇДВO дО ДБН 360-92.*). 

Розрахунок територій автостояНОIС. 

у стаиови, підприємства, споруди 

з 

ТаБJlИIU( Х!! ІХ. - 3. 

1 

ra 

4 

маш. 

місць 

5 

2 

ra 

6 

~ Установ,,, народноС освіти 
І -- S 0.0125 s 0.0125 
~ д.rnrчi навчальні Зaюr8ДИ s 0.0125 

2 5 UШ '1-~~HOOCBiтнi навчальні заклади) 14 0.035 
;-::- ПозВШІсіль . {] ола мистеф'8 

о....;.; Rl установи шк . фі3 'ІІьтурно-оздоровчі установ" 
~maн08l1 охорони здоров ~ спортиВНІ і ку. _ _ 30 0.075 

4 По~ 



-
1""""'1 2 . 

3 .. 5 6 
"""'5 Аптски 3 0,0075 3 0,0075 
~6 роздавальні пункти молочних кухонь 3 0,0075 - -
~7 ПриltlіщсННJI Д1IJI Фізкуnь'!УРНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗВНJIТЬ - - 15 0,0375 

Спортивні зали загального корис!ування 
. 

1""'8 - - 21 0,0525 .-
9 культурно-оздоровчий центр - - 8 0.02 

Установи культури і Аlисmеllтва, культові споруди 
ПриміщсННJI ДlШ КYnЬТYPHo-MacOBoi роботи з 10 насслсННJIМ, дозвiлnи й аматорської діяльності - - 20 0,05 

11 Будинок куnьтури 60 0,15 - -
12 МУnЬТИПJlексний кінотеатр - - 50 0,125 
13 Зали а1])акціонів та ігрових автоматів - - 3 0,0075 
14 Ссрвісний центР комп'ютерної техніки - - 3 О,ОО75 

15 Бібniотеки - - 3 0,0075 
16 Парафія Святих апостоniв ПетРа і Павла 36 0,09 - -

ОФісні nРlll\.іщення 

17 ОсЬісні приміщеННJI 44 0,11 26 0,065 

Підnрuємства торгівлі, грОJ'fадського харчування і побутового обслуговування 

18 Магазини 98 0,245 10 0,115 

19 Підприємства громадського хаРЧУВаввя 16 0,04 10 0,025 

20 Івтернет-кафе 4 0,01 - -
21 Підприємства безпосереднього побyrового - - 5 0,0125 

обсnyrовувавня населеВНJI 
22 Торгово-офісний цеНтР - - 14 0,185 

Підприємства КОМУНQJIьного обслуго~ання 
.... 23 Пр8JIЬНJI - - 3,оо О,ОО15 

24 Хімчистка - - 3 0,0075 

.... 25 Бщсауии - - 13 0,0325 

2.6 Готельно-офісний KOМIDIeKC - - 38 0,095 

_ Кредитно-фінансові устаНОВІІ та nідnриЄ1.lства 3В ~ICJ' 
27 В' о 3 00075 3 0,0075 r-::.:... 1ДЦШевня зв'язку , 

--!.. Від.цілевня і філіали ощадних банків 3 0,0075 3 0,0015 

~ ЮридиЧН о 2 0,005 - -
а коисуnьТ8Ц1JI 

~_ Установи :ж:иmлово - комунального госnодаРСmflа 
31 жит. . о... 3 0,0075 - -
~~ :ПОво-комуиапью opГ8Н13aцJl 

0,0075 r!L!ромадські вбирanьні 3 0,0075 3 

Усього 263 0,6575 420 1,05 
о . . ом пасю ського Ііа p~ rpомадськоro Схещ транСПОР'l'Y показ8JD mhnJ-J 

~nOpтy ~_ о о о '"" 
, -J-~ mшоХ1ДН1 перехо~.о 



х. Інженерне обладнання TepllТopit 
ХІ. ВодО1l0сnzачаlllUl І 1(аllалізаl(ЇЛ. 

26 

ПО'lpеба у воді lIИТИої пості району, ЩО проеX'l}'ЄfЬСя. Сk1lаде: 3749,26 ,і 

середньодобова та 4467,91 мз за ltWCСИМanьву добу СДБН 360-92 •• ). Розрахунки по 
жрynвх водокористувачів наведені в таблиці Nз ХІ. - 1. 

Подача води передбачається із централізованого ltnСЬКОГО водопроводу. 

Мережа району проектується кільцевою, протипожежною низького тиску. Гасіння 

пожеiJС - через riдранти, ЩО встаиОВJПOються на кільцевій ltlережі. Розрахунхові 

протипожежні витрати при двох розрахунковий ПОікежах - IS ліс на зовнішнє і 

21С2,5 шс на внутрішнє пожежегасіиня, що у підсумку СlCЛ8Дає 378 ri (СНиП 

104.02-84). 

Потреба у воді технічноі пості на ПОnИВaввJl-МВТl'я територій складе 

416,0 мЗI макс. добу. На ці потреби передбачається ввхориCТ8ВВJI rpунтових вод З 

YJIВIПтуваниям місцевих групових або локальних систем. Вихористання води з 

КО~tyИanьного водопроводу на потреби поливавин та МII'IТJI передбачаєтьСJl тільки 

ДIJJJ територій, до caнiTapHoro стану JIКВX ставJIJlТЬся підвищені вимоrи (дитячі 

}'СТаИови, лікарні тощо). 

Відповідно до розрахунків, об'єм побyrових стічних вод складе: 3S9З,26 мЗ 

середНЬодобовий та 4311,93 мз за макс. добу (ДБН 360-92··). 

Відведення побутових стічних вод передбачаЄТЬСJl саr.rопливкими 

IОлекторами частково до існуючої самОПJJИВної IC8И8JIiзаціі по вул. Шевченка. та 

'ІІстхово. СІІМОШІИВВИМИ колеIC'l'OРами до раніше запроектованої СDlопливноі 

frIePeJКi по вул: СимонеНЮl і потім до насосної ставції, передбаченої гешшаном М. 

ВрОlари на території IV житлового району. Далі ввпірвими колекторами - до 
OЧsItlUDt Споруд каналізації. 

n . . вт, по BVJL Собориа, ПроеImlа 2, 
ротlЖНiсть мереж водопроводУ та канamз........J 

ЧОРІІ б . "ДІ1Т частини IV ОIОna та часТІ(ОВО по вул. симоненка бупа о тчена у 
1kIsтЛОDОro .. ~ " д rranOBO В межах 1 та 2 міхрораАонів 

PIUl.OВY по вул. Симоненка. o~ 
1Itoб~ . аціі самОШlИВиоі - 019 ВІ. 

(О поБУдуВати: водопроводу - 1,1 !СМ; каватз .. -
IсllyJочї напірні канaniзаційиі трубопровОДИ ПЇдJDП'8ІОТЬ перекпадці. 



Орієнтовна вартість заходів районного значеНЮt 0,9 MJIН. rpH. (у тому 

· ~epeкnВJUC8 - 0,40 МJПI. гри.). 
'II1CJ11 " 
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, . . . 
витрати, що пов ЯЗaR1 З mдкnюченню.[ до l\uських систем, визначаються на 

ПОJIIUIЬUIИX стадіях проеюуваНВJI відповідно до технічних У1\l0В міського 

водоканалу· 

Таблиця Н!! Х.l. - 1. 

Розрахунок об'ємів водоспоживання та водовідведення. 

.- НвйменувaннJt Одиниця Кільк. Норма Об'єм, 
споживачів виміру одиниць nI добу мЗ/добу 

виміру 
~ 1 3 4 5 б 

.ПСР.N!ll 
чол. 7700 290 2233,00 Saraтоаартирна забудова 

10% 10% 223,30 Иараховаві 
місць 275 30 8,25 Дumийсадок 
місць 1080 20 21,60 3araпьноосвітня школа 

роб.місць 5 16 0,08 Роцав. пyюcr мол. кухні та шrеu 
місць БОО 10 6,00 Будинок культури 

tl' заг. ПJlощ. 1400 аналог 9,31 Мarasии 
місць 200 400 80,00 ІІідпр. rpомадського харчування 
об'єп 15 16 0,24 Віта. зв'lЗку, ощадн. Банку 

роб.місць 220 16 3,52 Офісні приміщенНR 
2582,3 Усього по МКР.М1 

Мn.X!1 
2700 290 783,00 

1іamoаартириа забудова чол. 

10% 78,30 НеврахоВані 
місць 150 30 4,50 

Днrnий Садок 
місць 200 10 2,00 

1ІІхоПl мистецтв 
Поniмiнїц роздавanьиий nyюa МОJIочиоі 

відв. за зміну 1000 15 15,00 
'ухві та аптека 
ПPlМiщеllВR ДJIЯ фізк.-оздоров1ІИХ з8.ВJl1"Ь, 

місць 390 50 19,50 
QJoРТИВві ЗIUIИ 

місць 100 16 l.БО 
ХУ~н~доровчийцеитр 
Пр~1IВR ДJIЯ культмасової роботи, 

місць 200 10 2,00 
:11JJJUI. аматорської діяльності 

місць 500 4 2,00 
'~~ехсниі Id.вoтeaтp 

роб. місць 130 16 2,08 
І ~ nPИМЇЩенвя 1000 аналог 6,58 
І nни 14'1 торг. пл. 

100 400 40,00 
1 ~1ID4Crвa rpомадськоro харчувaJDUI місць 

~ побутового обc.пyrовув~ роб. місць 32 16 0,51 
1 tDpn, -ЗВ'ЯЗКУ, ощадного бвнк.у 

600 аналог 3,93 • ВQ.Офісний цешр: 
20 ,; тopr. IUL 

toрroві nPиміщевия 160 ·-716 2,56 · роб. місць 
4 офісаі. nPИМЇЩеиия 

кr речеilз.МЇВУ 100 75 7,50 
~~ .. 50 290 14.50 
~ СІ ІІОМИВ. МісЦЬ 



~ 2 3 
"foТCЛно-офісний коммекс 

. roтenь місць 

. офісні ПРllміщенЮІ роб. місць 

4 5 

100 230 
150 16 

-
б 

23,0 
2,4 

'''! ,~ с с.'. 

Усього IJОМКР. /'/92 1010,96 

1сьоro .середньодобово 3593,26 
- _ макс. доба 
поmtвВННJl-МlnТJl теРИТОDій: 

4311,93 

:-ь міськоro водопроводу ЧОП. 10400 15 156,00 
7ь локальних систем чоп. 10400 40 416,00 
puoal- вода ПІІТІІОЇ якості 4467,91 

_ ТUllїчна вода 416,00 
СтіЧllї ВОДИ: 4311,93 . . . 
ПРDnтка: Наведеш показники ШДJIJII'аІОТЬ yrо~енню при розробці (кориryванні) 

ranyзевих схем водопостачаиви і BOДOBiдвeдeНВJI 

Х2. Елекnzропосmачанн.я. 

Джерело елепропостач8.ВВJI 1 та 2 мікрорайонів IV жиrлового району -

існуюча ПСll О/І аКБ «Amoмівієви» з двома трансформаторами потужніс'ПО 2х63,0 

МВА. 

Забудова міхрорайову передбачаЩ'ЬСJl багатоповерховими будинками (5,6,9-

10,12-18 та вище поверхів), а також установами освіц охорони здоров'JI, 

соцїanьиого забезпечеНIIJI, культури і мистецтв, підприємствами торriвпі, 

rpОМвдського харчуванви та побутового обсnyrовув8.ВВJI. 

За ctyПенем иа.zrJЙВосri епектропостач8ВIIJI споживачів віднесено до П 

laтeropu. а Ko~eKC протипожежних пристроїв будинків висотою 12-16 поверхів

АО І категорії (у максимумі иавaиraжеИВJ[ не враховуєтьсJl, ПУЕ глl.2, дБН 

8.2.5.23-2003 табл.2.1). 
дпв вирimеRRJI схеми епектропостаЧ8IПIJI виконаио розрахунок еле1С1рИЧRИX 

IlaвlR'raaten. Господарсько-побутові та комунальні наваитажеRRJI JJJUI 

6araТОІСВарТИрНОї забудови підраховано згідно ПИТОМИХ норм ДБН 8.2.5.23-2003 

IСІІРОеtIyвlUlИJ[ електрооблвднаиия об'єпів цивinьвого призвачеННJD) У розрахунку 
~1'/kВаР1'Иру з ypaxyвaннJIМ кinьKOCТЇ квартир та електросилового облвднаННJl 
(JJiФтк) При и у 5-6-поверхових та 9-1 О-поверхових . цьому ПРИЙВJ1ТO, щО квартир 

~ax оБJIаднаВі газовими IIJIИТDМИ та мають оДИН ліфт ва секцію, 8,y~ 12-14-16-
lJoaерхОВIІХ б . два ліфти ва секцію, ІВ-поверхових та 
8Jn... УДИИКаХ - елепрИЧВ1 плити та . . 
~ ... еll ..ni., НавввтвжеННJI uппиx споживаЧІВ 

еkТpопnити та три mфти ва ce~-· 
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nPlUbиlТO зriдно mrrомих нормативів ДБН В.2.5.23-2003 та аналізу значної 

JCinьKOCТЇ типових проеюів. РеЗУJlЬтаm підрахунків наведено в таблиці H~""{.2. - 1. 

ТаБЛИIVlН!!Х.2. - 1. 

Підрахунок електричних навантажень 

- Розрахунк. Коеф. Нaвaкra-
]і ОДIDIИIVI Юm.кість Питома наваита- учаcri у женюrRa 

піп НайменувaJUUI виміру одиllИЦJ. норма жеННJI макс. шинах 

кВт навантаж. О,4кВ 
кВт 

-1 1 3 4 5 8 9 10 
~ НеІ 

1 Бвraтоквартирва 

забудова: 

Розрахункове 

вuaиrаження 

оартир 

- S,6,9-10-поверхові квартира 2780 0,6 кВт/ 1668.0 1 1680,0 
квартиру 

-12-18-поверхові квартира 740 1,32кВт/ 978,6 0,9 871,7 
квартиру 

Розрахункове 
вuaиraження ліфт 84 P1F8ICВT 672,0 Кс=О,35 235,2 
niфтових установок 
Разом 
РРжlб=Ркв+0,9Рп 1 2763.4 

2 Дитячий садок місць 275 0,45кВт/ 123,75 0,4 49,5 
місце 

3 3araпьиоосвіТИJI місць 1080 0,25кВт/ 270,0 0,3 81,0 

IПkOла місце 

4 Роздавальний пункт виалог 13,5 0,4 5,4 

МОJIОЧНОЇ кухні та 

аптека 
s БудиКок культури місць 600' О,35кВт/ 210,0 0,9 189,0 

місце 

6 Мaraзвии .; торг. 1400 0,2кВТ/Іі 280,0 0,8 224,0 

7 ШдпрИЄМC'l1lа 
ПJIОЩ торгПJIОЩ 

місць 200 1,03кВтІ 206,0 0,7 144,2 

8 ~OMВДCЬк. харч. місце 

ВІ,ЦЦ. зв'JlЗКУ,баик роб. 20 0,5кВт/ 10,0 0,4 4,0 

місць місце 
9 оф· . ';роб. 3080 О,055кВтІ 169,4 0,4 67,8 

lСВ1 приміщенвя 
.,( роб. ПJIощі 
ІШощі 

•• -7 

І1арафіх СвJIТИX аналог 
40,0 0,9 36,0 

10 Inoстопів Петра і 
ПавЛІ 

~,. 



зо 

І :1 3 4 5 8 9 10 

її ЖЕК аналог 20,0 0,4 8,0 
ЗовнішнЄ освітлеННJI 
r.riкpорайону 15,0 0,8 12,0 
рвзоr.f по r.ucp Н!! 1 3584,3 - ~H!!2 

1 Бaraтоквартирна 
забудова: 

Розр. Н8ВаБТв>кеННJI 

квартир 

- 9-10-поверхові квартира 620 0,86 кВт! 533,2 0,9 479,9 
квартиру 

- 12-18-поверхові квартира 630 1,43 кВт! 900,9 1 900,9 
розрахункове 

ліфт 
квартиру 

навaиraжеlПlJl ліфтів 38 Pn=8,OxВT 304,0 Кс=0,35 106,4 
Разом 
Рgжlб=Ркв+019Рл 1 1476,6 

2 ДитJIЧИЙ садок місць 150 0,45кВт! 67,5 0,4 27,0 
місце 

3 Шкопа мистецrв місць 200 0,25кВт! 50,0 0,3 15,0 
місце 

4 ПоniIcлiнiRa 
. 1000 0,15кВт! 150,0 0,7 105,0 В1ДВ.за 

зміну відн. зміну 

S Роздавальний пункт 
молочної кухні та аналог 13,5 0,4 5,4 

аптека . 
6 ПриміщеНИJ[ ДJIJI 

фізкульт. -оздоровч. ,іплощі 1540 о,03кВт/м2 46,2 0.8 37.0 
ЗUb1ТЬ.спортивні підлоги пл. підпоги 

зали 

7 Купьтурно-
І 

оздоровЧИЙ·центр aнanoг 
70,0 0,9 63.0 

І 

18 ПРИМЇЩеВВJI ДJIJI місць 200 О,25кВт! 100.0 0.8 80.0 

kynЬT мас. роботи, місце 

А~Звілли, аматорськ. 
9 AUlnьиості 

0.15кВт! 75.0 0.9 67,S lGвoтeaтp місць 500 
місце 

10 Мaraзини tl' торг. 1000 0.2кВт!м2 200.0 0.8 160.0 

11 IIiдnpиємства 
ПЛОЩ 

торг. Шlощ 
103.0 0,7 72,1 

місць 100 1,03кВт/ 

11 Ір.Омадськ. харч. 
місце 

~. побyrового 22 О,6хВт/ 13,2 0,7 9,2 
роб. 

місце 
~-t 

13 Т CJlyrOBYВ8IIВJI місць 480.0 0,8 384,0 
І OproBO-Офісвий: аналог 

........ 
Цеатр 
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1 
, 3 4 .. 5 8 

т4 прanьні, хімчистки кrреч.l 
9 10 

140 0,08tcВTI 11,2 0,7 
зміну кrречей 

7,8 

15 Готельно-офісний 
КО.ПUlекс: 

готель 
. 

100 - МІсць 0,5 tcВTI 50,0 0,7 
м2 роб. місце 

35,0 

- офіси ІШощі 2100 O,055tcВTI 115,5 О,б 

16 роб. м2 роб. 
б9,0 

Відд. зв'язку,банк МІсць 20 площі 10,0 0,6 б,О 

17 м2 роб. O,StcВT/ 

Офісні приміщеННJI ІШощі 1820 місце 100,1 0,6 60,1 
O,OSSICВTI 

18 ,і роб. 
~оввimиє освітлеНВJt площі 10,0 0,8 8,0 

Разом мкр N22. 2б87,7 

Усього Кс 0,8 5017,6 

ВИХОДJIЧИ з розрахунків та враховуючи містобудівні умови, В проекті 

пропонується: 

• На території мікрорайону побудувати розподільчий пунп 10кВ (рп-

10кВ). ПідключеВИJI РП-ІОкБ дО ПС «AmoмінієвВ» передбачити по ДВО"І 

ЖИВJIJIЧИМ кабельним ліиіям 10кБ від різних секцій ру -1 ОХВ 

пс сcAmoм:іиієвВ». 

• дmt розподілу епектроенерriї між споживачами мікрорайону передбачити 
споруджеВВJI необхідної кількості закриrиx трансформаторних підстанцій 

10/0,4І<В типу К-42 з двома трансформаторами розрах:унхової потужності. 

Кількість m-l0/0,4кБ та потужність 1р8Всформаторів в вих визначається 

ка подальших стадіях проектув8ИНJI зriдно Технічних умов 

енергопостачальної компанії (ВАТ А.Е.С. ссКиівобленерго»). 
• Розподіл електроенерrii між споживачами мікрорайону передбачити ва 

ИВnpузі О,4кВ від нових ТП-І0/0,4кБ. 

• Усі елеюричві мережі - кабельні. 
• РОЗМЇЩеВНJI РП-І0кВ та живJIJIЧИX мереж від ПС ссАлю"dиiєвВ» показано 

ііа IqJеслевві. 
:,~ 
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х 3. ТЄIUlо-газО/lосmачаlfll.R. 

ТепnопостачаНIIJI. 

На територіі 1-2 мікрорайонів 1V житлового району в r.1. Бровари, 

передбачається будівництво багатоквартирних житлових будинків, підпрИЄМСТВ 
та зaICJlВДЇВ обсnyrовуваНИJ[. 

Систему теплопостачання об'єктів багатоквартирної забудови ДlUI опалення 

та гарячого водопостачaинJI і об'єктів громадського призначеНIIJI ДJIJI опanеННJI, 

веНТИJIПtiї та гарячого водопостачання, JП( пріоритетну, намічено 

децентралізованою, через влаштування модульних котелень, або місцевими 

котельнями сучасного типу обладнання. 

Децентралізоване теШІопостачання об'єxriв житлового будївющтва ПlJIJlXоr.r 

впВІПТуВaннJ[ модульних котелень, вирішується на подальших стадіях 

проектувlННJl у відповідності до архітеюурних рішень об'єктів та з урахуванням 

вимог та рекомендацій нормативних документів (СНиП П-35-76, СП 41-104-

2000, посібник дО СНИП П-35-76). 

За основне паливо ДJDI котельних установок прИЙВJlТО природний газ. 

Необхідні теплові потоки визначено згідво з наведеними в проеxri 

nOКВЗНИКаМИ структури житлового фонду і ємності об' єxriв сфери обслуговування, 

у відповідності до вимог нормативних докумеиriв: 

·1. СНиП 2.04.07-86 "тепловы1e сети"; 

Ф ика" 2. СНиП 2.01.01-82 "СтроиreЛЬН8JI климатолоГИJI и гео из . 

За результатами розрахунків витрат теплоти по споживачах, необхідний 

'l'e1lJ10ВИЙ потік складе 37,2МВт, в тому числі 11JUI міхрорвйону Н!!1-27,4 МВт, 

ДJIJI мікрорайону Н!!2-9,8 МВТ. 

Вибір варіанту системи теплопОстаЧ8ИНJI (ДецеН'l'paJIЇзоване, або 
Цell'l'nllthR •• .~ територіях) кinькїcть джерел 
-·l''''&UОВІНе вІД lСRylОЧИХ джерел ва сум»ап- , 

tellJItrrr.· оо ОIl'IІМоППІХ стадівх проектування з 
- .... I41cЦl1X розміщеввя утоЧНЮЮТЬСЯ на п ,.,--

~A_ ... _ • ... ......:~ та відповідних Техиічиих.._умов із 
-UиUWJ. lНВесТИЦ1ИНИХ пропоз1'Щ&В 

~1DIJn.t спеціалізоваввх проеПВИХ орraвiзацій. 
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Газопостачання. 

Газифікацію території 1-2 міхрораАоиів IV ЖИТлового ~айону намічено 

здійснювати ШnИXОltl розбудови npоекткої СИстеl\ПІ розподільчих газопроводів 

IDIЗЬКОro тиску від ГРП, розташованих на териrоріц суміжних з даним районом. 

Одночасно необхідно передбачити: демонтаж дimппcи розподільчого газопроводу 

cepCJUlЬOгo тиску (Оу200), nPОЮJвденого по териrорії 1 l\ШсрораАону, нвпчену під 

забудову; збільшеННJI пропускної спроможності дimппcи розподільчого 

raзоnpоводу середнього тиску по вул. Шевченка (від вул. Киівськоі). 

Проектом передбачається 100% забезпечеННJ[ таких категорій споживачів: 

• )китлові будинки - для потреб харчув8НВJI ~ частково, гаричого 

водопостачання; 

• джерела теrшопостаЧ8.ВВJ[ (котельні установки) -JП( палива ДЛJI покритrя 

веобхідаого тепnового потоку житлових будинків та об' єктів громадського 

ПРИЗRaчеННJI. 

Приготування їжі у житлових будmпcax з повсрховіспо більше 1 О ПОВ., 

mкonax. дошкільних навчальних зaкnадах. установах охорони здоров'. та на 

підприємствах громадського харчувaRВJI вирimyєrься на базі ВlПСориcтaнюr 

enernpики. 

Норми річних витрат природного газу прийюrri зriдио з ДБН В.2.5-20-200 1 

ТазопостачllИВJl"', з ypaxyв8ВllJIll4 II8JIВ!lOcri В квартирі газової пmrrи і 

ЦСВтрапьвого тепnопостачaиRJl. Результати розрахунків річних витрат природного 

l13у дпJI СПоживачів наведено в таблиці N!!Х.З. - 1. 

ТаБJUПVI N!X.з. - 1. 

СПоживачі всього 
~.~~~~-------~~~~~~~~r-~ 
-~.!~ та об'єкти Іромадського 12 8 4,5 17,3 
!Ір ООІІІ& всьоro. в Т. ч: 'о О 8 
lIrOtYВ О 6 ,2 , 

'ЧIIuur IUUIJI їжі ТІ, частково, гаряче . • 

~Щ~~~~~~~~LL __ ~1~2~,2 __ ~--~~~3~м~_~~16~,5~ 

~ ота утоЧНЮЮТЬСЯ і вирішуютьс. 
&раса ПРОЮJВДIIВВJI розподільЧИХ газопров РІ- • • .. 

ііа IIoдanь. • CJUIJ(М спеціалізованих орralПЗ8Ц1И. 
ІІІИХ CТaДiJIX проепувlUlВJl 13 залуч 
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зaranьні положення. В даному розділі проекту розгnинyri ШІТаННJI r.rереж 

31'131\",/ в проекті детального плану териrоріі І та 2 мікрорайонів IV жиrлового 

рвйону 1\1. Бровари. 

Розділ проеlcty виконано на основі таких документів та матеріалів: 

• ДБИ 360-92·· м. Київ-2002 р. Містобудування. ПЛанування і забудова r.rіських і 

сільських поселень; 

• архітектурних та техніко-економічних розробок; 

• reHepВnЬHoro ІШану м. Бровари, розробленого іисnnyroм «Діпромісто» у 1999р 

та npоекriв детальних ІШанів териrорії IV житлового району М. Бровари 

розроблених інститутом «Діпромісто» у 2000-2004р . 

• карти покрИТl'Jl мобільного зв'язку операторів киІвСТАР, UМC, 

Wel1 сом, GOLDEN TELECOM. 

Телефоввий зв'зок. 

Існуючий стан. 

Иа існуючий час у м. Бровари діють ТaId ставціі: 

• АТС К-І типу «Alkateb) ва 1761 номерів; 

• АТС К-2 типу «A1kateb) ва 1756 номерів; 

• АТС К-3 типу «All(ateb) ва 1 ООО номерів; 

• ATC':I00I2000 Х!!4 на 2600 номерів; 

• АТСК Н!!5 на 8000 вомерів; 

• АТС Н!6 типу «Alkateb) ва 5548 номерів; 

• АТс «Квaвn) на 2048 номерів; 
В місті працюють оператори мобільного зв'язку Київстар, UМC, Well 

сом, GOLDEN TELECOM. 

Проектне ріzttення 

з,.;_. НIIJI в І мікрорайоні передбачається 
·w,no з табmщею Х!! Х.4.-1 наваитаже 

, . .. ві передбачається встановити 
ВJrrи 3620 телефонних апаратів, в 2 мпсрораио ~-

\170 
teJtефоllВВx апаратів. 
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розрахунок зроблено з урахувaииn( 100% телефонізації іlСИ1'ЛОВОЇ 

забуДОВ11 (1 телефонний апарат на 1 квартиру в багатоквартирКій забудові) і об' єктів 
нароl!ЯОГОСПОдарського сектора. 

Абоненти передбачаЄТЬСJ[ підюпочити до існуючої АТС К-l, яка зка."(одиться в 

1 мiJCpорВЙоні. для цього необхідно ємність існуючої АТС збinьшиrн на 4990 

Jlомерів. 

Телефонна мережа проеПУЄТЬСJ[ кабельною в каналізації і БУДУЄТЬСJ[ по 

ОДНОС1)'Пеневій шафній системі. 

Основні капрJIМICИ телефонної каналізації та МЇCЦJI розтamyваиии телефонних 

розподільчих шаф (ДИВ. "Схему магісtpaJIЬИИХ інженерних мереж і споруд") . 

. Проводове мовлеRИJl. 

Існуючий стан. 

Иа теперішній час в місті Бровари існує радіовузол потужністю 15 кВт.(типу 

Y��B-lS), пий розташовано в будинку МВЗ по вул. Гагаріна. 

Існуюча мережа проводового радіомовлеИllJ( повіtpяиа. 

Проектне рішення 

Зriдио з табmщею N!! Х.4.-1 передбачаєrьСJl встановити 3770 радіоточок в 1 

мікрорайоні і 1540 радіоточок в 2 мікрорайоні. 

Розрахунок зроблено з урахув8НИJIМ 100% радіофікації жиrловоі забудови 

(ірадіточка на lквартиру в багатоквартирній забудові) і об'єюів 

народноroсподарського секторІ. 

Запроектовані радіоточки передбачаєrьСJl підключити до існуючого 

Plдїо&узпа, потужність JlКOгo достатки, з поступовою заміною застарших 

IliдcИJПoвачів типа УІІВ на сучасні типу <<двіпро». 

Мережу проводового мовлеИИJI необхідно будувати по 1-2 ступеневій системі 
1108' 
I1рQою на труб0 стійках та опорах. 



36 

- .. ТаБЛИIVI Ко Х 4 1 - Кількість Кількість Кількість 

Найменування квартир (шт.) телефонів радіоточок 

І 
(шт.) (шт.l 

ІІ І 11 І 11 -БaraтокваРТllрна 3520 1250 3520 1250 3520 3520 .будова - .. 
!laРОДllогосподарськии - - 100 120 250 290 :спор 

Розам 3520 1250 3620 1370 3770 1540 

ТелебачеННJI. 

Проектне pilUeHНR. 

На даху двадцатидвохповерхового будинку по вул. КиівсьКRЙ, який 

розташований в 2 мікрорайоні (див. "Схему мariстрanьних інженерних ltrереж і 

споруд"), передбачається встаиовиrи телевізійні антени. 

На верхньому поверсі будинку в окремому приміщенні площею до 10 м2 

передбачається розташувати головну станцію кабельного телебачеИНJI. 

ПриміщеНВJI з головною станцією повивио бyrи обладнане засобами 

IІІОровноі сиrнaniзації. 

Від головної станції в телефонній каналізації ПРОЮlадаєrься телевізійний 

1Iбem.. 

п. 'Протипожежні заходи. 
При розробці проепу враховувались вимоги пожежноі безпеки у 

lїJaIoBЇДНocтi з розробленими Міністерством Bвyrpimнix справ Украіни 
'І1РІВIIJIaми пожежноі безпеІСИ України" та ДБН 360-92··. 

Проеnом передбачені наступні ПРО11ПІожежні заходи: 

... орraнiзaцiJl безперервної системи магіС1рaJIЬНИХ вулиць ДIIJI забезпечеНИJI 

стійких транспортних зв'язків району, що проеlt'l'YєrьсJl, з містом; 
... ОРIЧІ~Ааm... Bvmmт. ...; у випадках пожежної небезпеки 

.OOЦUow..y.a системи ЖИТЛОВИХJ.--'-' ААА 

ПовИННі бути IПJJJIX8МИ евакуації насenеНIDI і під'їзду пожежних ~~; 

... до1римВИИJI нормативних прОТИПОЖежних відстаней між будинками і 
СпорудаМИ. , 
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_ РОЗ~lішення установ та підприєr.IСТВ ОбсnyrО&уваwn. .. 

ІІОППА з головювs 

ВІІХОДОМ на вуnицю, або пimохідву алею і cтвopeU'U" б· 
ППА ШJI них зелених 

насDJIjКеиь. 

ЖJrrлова забудова буде обсnyrовуваТИСJ( новим пожежиим депо, будівництво 

~ro передбачено в IV житловому районі по вул. Чорновола. Радіус 

&пyrовувВИИJI ДОЗВО1lJlЄ забезпечити обсnyrовуваННJ( мікрорайонів. Запроектована 

~eмa водопостачання розрахована на гасіини пожежі (розділ х. "Інженерне 

J6naдНIUПUI території. Водопостачання і каналізація"). 

ХІІ. ПроеКТН}IЙ розподіл території. 

В результаті прИЙНЯТИХ в проепі рішень передбачаЄТЬСJl зміна в 

ПШЩіОВВJIЬному використанні території, що проеПУЄТЬСJl. 

ПіСМ nOBHoro демонтажу обладвавня дп «Радіопередавальний центр» ЙОГО 

IСмсвьну дinиикy передбачається використати ДJIJI буДЇВlDЩТВа багатоквартирної 

mЛОlоі забудови, установ і підприємств сфери обсnyrовувaвRJl, проЮІадку нових 

symщь, тощо. 

Особлива yвara в проекті приді1lJlЛась питаиню збережеНИJI існуючих зелених 

васад;кевь. 

Зri.цво npИЙНJIТИX рішень, лісові насадже~ сад, озеленені земcnьні дiтrнки. 

36epiraкm.ся і переводиться, головним чивом, в хатегорію «прибуДИНХових 

-иевих територій». Земельні дiлJIнки комунальних та виробвичих об'єктів ТОВ 

,yКPnPOMCКJIO», виробн:ицrва по скnа,цаивю корпусних мебniв, ВО «Київзв'JlЗОIO), 

6рОВlpСЬІСОі філії <<Киівобnraз», виробничої бази комyнroсny, 

«ВЇВТСlDIокоиуиеиерro»), ветеринарвої станції, пісЛJl іх вивосу передбачаЄТЬСJl 

IIIkoРИстати длJI будівництва багатоповерховоЇ багатоквартирної житлової 

1І6удови з Вбудованими ва перших поверхах об'єктами сфери обспyroвувВВИJl. 

Зriдно архітепурио-пnавувanьних рішень розрахункова територїJI 
~орайОIh" (47 5 OL\ територія об'єкriв ве мікрорайонного 

6UII складе 22,8 га ,то), а 

18аче1DlJr - 25,2 га (52,S %). 
1ІIІб;- ... .. ву що проеJCТYЄТJiСJI, займає житлова 

W&DIny питому вагу В територU рак0 , 
1І6уоЦоВІ 35% _ (16,7 га), до СкпадУ вої BXOДIТЬ: площа заБУдОВ~ r}!qП'ЛОВИХ 
~JIInOCiВ . вб . .nnntnBOЇ територu. 

,Ilpоїзди. озелевеRИJI та івші епемевти пр ~~-
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BIiК1DiВIIM слс:'tIСНТОМ тсриторії r-lїкрораЙонів. що займає бinя 14,0 ra., 

(29%), є установи і підприємства обслуговування різких рівнів. До їх складу 

IXO,llJlYЬ об' ЄЮ"И мікрорайоlUlОГО значсння (загальноосвітня школа і дошкільні 

' ... чanьні закладИ пnощеlО 4,5 га) та загальноміського значсння - 9,4 га. 

ТеРJпорiJJ магістральних і іКИТЛОВИХ ВУJIИЦЬ (в r-rсжах чсрвоних ліній) складає 

13,2 ra (27,5%). 

НltiКЧС, в табmnti Не ХІІ-І. навсдсний орієнтовний розподіл тсриторії, що 

проеК1}'ЄІЬСJl. 

ТаБJIНЦJI Не ХІІ-І. 

Розподіл території, що проектується 

.К! Елсмснти тсриторії Просктні пропозиuії 
піп га nlu 

1 Розрахункова територія мікрорайонів. усього 22.8 47.5 
в томУ числі: 

-3В7ловазабудова 16,7 34,9 

-зaraльноосвіТНJI школа та доппdльні навчальні з8КJIади 4,5 9,3 

- зелені насаджеНИJI 1,6 3,3 
2 Територія об' єктів нс міхрОРВЙОЮlого звачсВIIJI. усього 25,2 52.5 

в тому числі: 

-установи та підприємства обслуговування 9,4 19.6 - 2,6 - зелсні насаджеННJI - 54 . • 
-вулиці 13,2 27.5 -- Разом 48,0 100 
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ХІІІ. ОСНОВні texbiko-еКОВОl\Пчві показвпкп. 

І проеlC'l'Rl ПРОПОЗицul 
І Показники ОДІІНІІЦЯ Юnькість 

( 

о виміру Усього вт.ч. і 
о .. riкpораіони 

Н!!1 Н!!2 

--- 1 :1 3 4 - НаселеRНJt тис. чол. 10,4 7,7 2,7 

- Територія. що проектується, всього: га 48,0 
у ТОмУ числі мiкpopaioRВOГO зиачев:вя, BcLoro: ra 22,8 16,8 6,0 
--із впх житлова забудова -11- 16,7 12,3 4,4 
ЇвmОВ11Й IОВВ багатоквар І!рвоі за§юlов& всього тис.М" 310,0 228,5 81,S - У тому числі: 

-/1-
$.6-поверхова 18-,5 18,5 -
9-10-поверхова -/1- 212,8 162 50,8 
U·l8-поверхова -11- 68,S 48,0 20,S 
П,поверхова -/1- 10,2 - 10,2 
~кicть lCIартир ОДИНИЦЬ 4765 3505 1260 
UmшiазабезпечеEdсть JIl.~/moд 30 30 30 
'еред1ІІ поверховість поверхів 10 12 
~вaвi ПDиміщеВИJI тис . .г 10,8 5,6 5,2 

Осиоввї !стаиови сmепи обсnvroвvв8В1lJl: 
доDDdпьві иввчальEd з8КJIВДИ місць 425 275 150 

JII1JП.иоосвіТИJ1 школа -,,- 1080 1080 . -
lОІЬШіВіКа відвiдJзмів:у 1000 - 1000 

2400 1400 1000 
lIaraзвви ,і торг. ПJL 260 160 100 
IlїAnpИЄМства громадськоro харчувaв:вJI місць 

!IIu.o-офісваі пещр: 
';торг. ПJL 600 - 600 

toproBi ПРИМЇЩеВВJI 3200 - 3200 
офісні ПРВМЇЩеВIIJI ,; заг. П1L 

~Фісвиі ROМПJIеRC: 100 - 100 
місць 3000 - 3000 

~CВi nP~еlПlJ[ ,; заг. ПJI. 

~О-ІОРОЖВJI мережа: 1,37 0,5 0,87 
::::tть мanстрani зaranьиоміськоro км 

0.93 0,93 
~tть В}'1IRЦЬ рdоииоro зиачеИIIJI ки -

1Q\I 1,87 1,08 0,79 
Bl~ 

~ оБПЩ8ВВJ[ території: ., -. , nОС"'ачання: 3 4467,91 3214,36 1253,55 
тис. м 

ВОA1lмахе. добу 



~30 
40 

1 Z 3 4 
J(fJНanіЗQ.,ія: 

06'01 побyrОВlfX стічних вод макс. добу -11- 4311,91 3098,76 1213,15 

Е"еronРОlJОСnJQчання тис. кВт 5,0 2,9 

nlJ/lопосmачання: 

по_ча теПЛІ, всього 
lvIВT 37,2 27,4 

ГtDOІJОСnJачання: 

~чні вmpати природного газу .ШВ. м3 17,3 12,8 
1РіПl ва 1 Ml загальної площі квартир нового 
11О1іВаonФИОГО житлового фондУ 

rpи. 480,0 XJ 

. 
х) Зriдно проепу "Детальний план територІЇ IV житлового району. І етап . 

Схема плвиувавии території" І розробленого іиспnyrом ссДіпромісто)) У 2006 році і 
!&тверДЕеиого рішеВ1lJlМ сесії Броварської міської ради К!!980-46-04 від 

23.03.200бр. 

2,1 

9,8 

4,5 



XIV. ДО~lевти. 



1'U"'0'" 11:f1ECD."'R: ElВ44944696? 

{().М I-lеСААї·. І. н:JЯ. 29 2EIJS В9: 41""" f '" J...iI' ... ,r-~ 111\ . ., 
,- С' ... ,~ 

.-

.Ш·· 
ВРС'ВАРСЬ1(А МІСЬКА РАДА 'КИЇВСЬКQ! O&JlACl1 

ВІДДІЛ ]v'[IСТОВУДУВ.АІІВи ТААРХІтвктури 
, . . 

074110. М. 6раl.РИ. ІІУА Г,raріИI, 's. 1Ci~. "'12 ТМ.5-3о..&9 

Від 2.\1. '<,&{' МІ:.-' оіііііЗ_2З~ __ _ ї 
H.Na від ____ _ 

Про розробленв~sr 
ДnT 

. 
ДиреctoPу Украіисьхоro 
lIержавного науково-дос
nimioro іИС1'ВТу1У. 
проеxryвава міСТ 
ДиреlC'l'Op)' 
Бшохоиь Ю.М. 

-, 

Відділ містобуцувaвu та аF.'tiХ1)Їри ppoBapcazo" Mic .. ~oi 'paдu просить 
розробитв nетальві плани територіи l-ro та 2-ro мі.крораіоніа IV ZИТіІО30ro раАоиу 
м.Sровари. . . . 
Зl)lовmпcОN буде ви )'l')'Пати ВАТ .,Постійио-.шюш бу.ailem.виі поІ:щ .ма" • 

3ПОЗlrOЮ 
l'OJIовииА архітектор .,іста 

'. , 

К.Л.Тenошсза 

"ДІПРОМІСТО " 
. BxIJlII. 1&' t:l ./9~ 

Віll ф,9. {/ 200.lP . 

. . 



;І ,Jсрлlв Л ...... 
DІАКРИТІ! АКЦІОНЕРНЕ 

10DДРИСТВО 

UОС1'JВПО.ДI10ЧИЙ 
ВVДJDЕЛLJІИЙ поtЗ1( .м2 
IдоиrифlХDI(IАниА КОА 01354697 
РJ..".JPфtp.ffil.. 20Q.2p. 

н- .J.5!I.. 
~ 07400, lсиlnсыt� оОIlАС1Ь, 
м. Spооари. IIVII,KpOCODCbkOro,18 

1Іn.6·44-43, 6·46·13 

ПЕК. в6 2BBS 14:28 СТР1 1 ~ • 
, .. ~~ 

дllРСКТОРУ УДНДlП "Діnpоиїcro" 
&ілоlCOНIО Ю.М. 

3rlllllO рlшеН"JI ІІІКОНавчого КО.мітежу Броварськоf мIС'lСоl' PUII ІІА 22.11.2005 р. 
31М 520 ІIДlСрtrrом)' IUCцlоиорном), 'roаариспу "ПостIRJtо·дltО'llln G,/4Iаcnы�IIRR по'Ьд НІ 2" 
IIAJUllln J'n!llll/l ІІІ' розрuбку ДСТВnLННХ lli1uнiB територі" І-го ТА 2-. О Жll'rПОDllХ мlкрорallонів 
lУ ЖІІТПОРОГО раЯОІІУ м.8роварм, 

Пr')ІІІ), Впс )'КnICnl yrOIJ'I на ВИКОИlltН' вищеваса.111111Х проаКТlIІІХ РО6іт. 
11"к"I'"ТIІ Іlашого fllпприєм~а: 
ПЛ т "Постlnllо-дI10'lИЯ б),швenьtodt nоІ3д НІ 2". 
,(од сдрпоу о 1 ЗS4б~7 
l'/р :JtiOOi8S>1 р J)ф AnnS "Alanь", МФО 321615. 
1Н11 0""16910060, овlдоцтво ппатника пдв НІ 13635709. 
1(111111118К - ronoua правпlння Трошенка Irop ВIІ'ІСОПlаОІIІ'I, nlс 1&4 nlАс:т.п1 CТl11Y1Y 

nWlpllCMo'tlll. 
Шnl1lщеМQТВО е ппаТQИКОМ ПОДІпсу ІІа ПРJсбyrок ІІІ ~II'M'IIIIX n!JCT4111X, 

ДОnАТРК: копІя рlUlеННlІІІІСОНaDЧОro ltомlТІ1)' ВРОІ.ра.ІСоІ мlо.ІСОУ рАІIІ ІІА 
22. і ',~Oo, р. :tl\ НІІ 529 ІІа 1 аркушІ. 

tlIIПl'.Гnln, 
l'Onn"" пrарпllЩН 

, 

ТроШltt4КО 1.8. 

-.. 



"DоrоJIЖСПО" 

2005р. 

Гоnова ПрaвnіНIIJI 
. ВАТ "ПОсті~О-діJDЧПП будівenьmrR поїзд Н!2' 

.0 
.. 

LB. ТРОDlСВКО 
' .. : 

tf)~ -1'.2 2005р. 
. " 

ЗАВДАННЯ ВА ПРОЕКТУВАИІІЯ 

м ПСpenlК питань ОСНОВНІ даНІ та внмоrи lUUI npоекtylllНllJl 
Нauaтa 

1 IІісцаваходжеИIIJI Дeтanьний ман тсритооіі 1-2 мікрооalони IV anrrnовоro DaJlоиу t.I.БDоваDII 
l1IacrUl.IUIII 

1 apoextylllJlНl Закон Украіни "Про MВНYВВННI і забудову тсриroріЙ". 
рішеНIIJI. виконавчот0 комітету Броварськоі міської ради 14!S29 від 22.11.05. 
JDlСТ Броварського відділу міcmJбудyllННJl та архітеаури Nl339 aLa24.11.05. 
nИСТ-38МовnеJDUl ВАТ "ПоcтiRно-діJDчиА будіВeJlЬииА поїзд N!2" Н!854 Від. 
6.12.2005 

]' Iдui. про 3ІМовИНІСІ ВАТ "ПоcтiRво-дiJDчиЯ будівenьниR поїзд Н!2" 
... ІР/о Н!26001891 БФ АІП1В "Аваль". МФО 321615. Код ЄдJ8ПОУ 01354697 • 
4ДавІ про reисрanr.ного Украінсr.киR дсржаввиR НI)'kOBo-дOCJIЇдJIJIR iнcnnyт nPОСау&1НIIJI міст 

IlpacrryвlUlЬвип "Діnpомісто" 
м. Київ-133.буn. Л.Украіиu.26. Р/р 162600211117 В АІП1& "A8IJIЬ" 
ЗКПО 02497720 • .N! свідоцпа MIL'I'IIIID пдв 37377349. ьш. ПОда1'КОlиR 
.N!0249m26109 ,-

C1iiiiltнicn. opocкryвlННJl ДeтanьниR ман тсриторііз ВПдїлеllllJlМ І етапу заБУДОВП 
"'!ооо.., 

~1PUiJr 4,5 КВnСlUl&рВИХ Micвui з початку фіиансуванllJl. , npoeacryвlUlllJl 

Остаточні строки обумовnюJQ1'llCll кanеНдаР1П1М маном BIIICDRIНIIJI роб"rr 
r ~ Іу скпаді ДОТОВОРУ 

r 
~1Ii llIIDyxyвaннa ТОПО-I"ІІОДе3ична зйомка М 1:2000 

~дaRlnpо скnвдниR рen"єф (УХІШ <0,005) 
11 БУдівНИцтв потенцiJtне пїдтомеНІІІ. теріторЬІ. ша пiдnlnє рскоиcrpyкцit (ІС=l,I) .. ~ а 

• '::'-~ЩО поroджена IнхсеиернимИ Cllyzбамп топозПОМD М 1:2000 з npо~.оджсНIIJIМ 
CI3IМOBIIНКOM іlDUНСРИИХ мере. станОМ Hal.12~~05p, 

інвеСТІшlRні пропозиuії оо заБУДОВІ; 



_ розроБКlI npoeray, 

ІІІІ 

p11CТI1КI1 

JC1'OBВIIOГO 

lOIIJUIехсу 

зе:.шеlпорuиа документаціа (XIJIRr"I'no R 
Dласнocri, тощо); -'r ІІІ мІН, земельиі liдвOДl1 по формам 

ЖIПЛОlі БУДIIНІСІI-анanОПI що np0nOIlVМ'l'L,... б' , .. " .... - ма УlIllНllцтва (ПРІІ HIUIIHOc:ri) 

МеЖАМl1 розроБКlI проекty IIІЖаnl сш:rеr.IУ ІУЛІЩЬ IllЗначону ліЮЧlfМ 
генералЬНIВI маном та містобуліlНОЮ ЛО~lе"""'"' ІУ _ .. " ..... _ІЄЮ по жаrrловоr.IУ 

раАову: вуп.КИIIСЬЦ вуп.Шевчена. вуп.СlІмоненщ вуп.Проеmrа. 
вул.Соборна, ІУЛ. ЧОРНОВОЛІ. ЛnОlllа тер,rroріі -48ra (Схема r.fеж ро:JроБКlf 
npoeray додаєrься) 

На пi.llс:аві діючоrо генерального ману міста розроб.ml дeтam.He МIUI)'ІІННI 
теРІПОР" частини ІУ Жlrrnового рвПону,llСІВ1 встаИОВlmlчеРlоні лініі 
Dулиw..пініА реryлюванНl заБУllОIи. розроБИnI nPОПОЗJlUіі по об"ємио
просторовому рішенню забудови .. потребу І установах і підПРIIt:мствах 
обcnyrовуванlUI. Даns пропозицііі по забулові громадського цеJПPY "Ііськоro 
значенlUI з урахув8ННIМ (в разі HOBHOCТI1 іНlеcnsціRних ПРОПОЗJlUіR •• 
З метою реалізlЩlї рішень reHepanIIHoro плану .lIILТI1 ПРОПОЗІІWЇ по ОСlоt:иню 
територіА існуючих виробничих та комунально-скnадсыuх об't:mв під 

житлово-rpомадську забудову на розрахункоВІІА періол дпт (завод 

будіlельних конструкціА, виробниче управліННІ комунального госполарств .. 
Киівтемокомуненерro). 
Тип житлової забудови npиАНІТИ у IШПОВідноc:ri ло reнерального ману ,.1. 
Бровари -бaraтоквартириа, бaraтoПОlеРХОlа заБУЛОIL 
В проеш приAlurrи наступне співвідношеННІ квартир: 

однокімнатні -40% , зaranьною площею 40-4S а.М. 
двокімнатні -40%, зaranьною площею БО-БS КВ.М. 
трьохкімнатні -20%, зlU'8JlЬНОЮ мощею 8S-9S КВ.м. 

З урахуванНІм демографічної ситуаціі перелбаЧИТll3абезпеченНІ на 1 ООО 
ЧOJlовік дитJlЧИМИ устаНОВІМи -37 місць; ШКOnІМIІ-13S місць. Розрахунок 
місткості шкіл ПРОlести з УРаХУВаННІМ обcnyroву&IUIIUIЛолатковоro населенНІ 
частини 1у житловоrо раАону (І Mezax вул.Шевченка, вул. Чорновол .. вуn. 

Киівскоі) 
Вирішити IIИТIНIUI транспортноro об~Iу&DННІ, іюкенер~ого забезпечеННІ, 
блaroустрою та озеленена, інженеРН01 ПШГОТОВIUI терпroР11. 
Перелбачити забезпечена міCWIМИ постіАноro пархув~ nerкolllX 
іНДИliдyвllьних автомобілів у гаражах. CТODDCВX або naplWll"llX 

2 0cв0в11' П б ; '""""'''ellНJl"O цевтрlШЇ30Ваннх джерел забезпечеННІ. namllО -
ВИМоrи до еред ачити п_ .. -оа ,.. DOd 

laenpкoro забезп~ 1'13. Інженерні мережі та системи zиm:забезпечеlllUl бут IIШиачmя 
Ь ~. мінімanr.вими по lитратам 

.-а про необхідність . 
• б "'"' розrJUIIIYI'И та nOГO.lllmlltoгo ОСНОІні рішеННІ ва 

В процеСІ розро кн прое .... " • • 
містобудівніА plДi при Головному архпеаор' м.БроааРII 

В: .. ""rrіЗацію об"ЄМВО-nPОСТОРОIОro рішеННІ 
Виконати комп".ютерну w,,--

забудоаll 

оБИТІI ПРОПОЗНWЇ по знuжeИВЮ piвНll1JyнtOBl1X 80.11 
У clCJlui проекту розр .. ~ 



r (jCa6n"lі УМОІІІ 

іі КіІІІокіт nPlІмірників 
apomна-манувanьиоі 

IOIYМcкrauii, що 

aePeaamCI: 

ВрахОВУЮЧl1 містобудівну цінніСТІ. тepllТOpii, шо охомюєтьCJI проекrом і 
пїДВllшену rpошову вартіcn. її ОСВОЄННІ tIIемонтаж обnцнанНI рціостанціі). 3 
метою забезпеченНІ СПРІUIТЛІІВІІХ умов lUUI 31U1)'ЧенНІ іНlеmщіR І заБУДОlУ, 
nPIIRНJmI: 

маКСllмanьниR показНllК щinьноcri населенНІ JUlI r.liкpopaROHil- 450 чоnlra 
(3гШно д&н 360-92·· lUUI наR3на'lніШIIХ місць) ); 

Графl,,,,,.1Іатеріanu: 

Схема розміщеННІ тepnтopii в мані міста МІ: 10000; 
ОпорниR ман (ман сучасноrо BlncopllcтaННR TepllТOpii) МІ: 1000; 
Ескіз забудовн з маном червоних лініR (ronОlне кресленНІ) МІ: 1 ООО; 
Схема opraHbaцii руху тpaHCnOP'IY і пішоходів МІ :2000; 
Схема розміщенНІ мariстрanьНlIХ інженерlUlХ мереж і споруд МІ :2000 
Схема інженерної пiдroтoвки території і lертикальне плануванНІ МІ :2000, 
Об"ємно-просторова модель забудовн (комп"кm:рна вЬувпізацiR), бlм 

Попере'ІНі профinі вупнць МІ :200 
ПаЯСИlOвanьиа записка. 

замовнику - 3 примірники (екз.N! 2,3,4), архіlИIІR - 1 npиміРИІІК (еааоН!l) 

ГanовниЯ архитектор м.Бровари 
ТелеШОlаК. 

"" 200Sp. 

НССlітТ. . 
"/;":~ 200Sp. 

Швnоввnов Е. 
"~" /2. 200Sp. 

• . БVlIVRаввв і архітектури 
Доповвевви управлшВJI МІСТО .т"".т-

та розвитку івфрастрУКТУРО 

1Т___ .. .оо ПЇCJIJI проведеВВJI процедури 
ІІІ:: ~llU1ЬВИй ШІaR територn ва розгшrд 
uvroBopeuu.... • б . оо е.,спеnтrnи подати 
~ ~ 1 Місто ~Д1ВBOl аІ У.-

оБУlUВНОЇ ради упрaвпiввJl. 

Іромвдського 

архітеnypво-

" .. ..,. 1.11111( упраВJlїВВИ 
LшпonеВСIr!СВit 



xv. Графічні l\fатеріали. 



БРОВАРИ 
ДЕТАЛЬНИЙ nnAН ТЕРитор,r 1~ 
МІКРОРАЙОНІВ IVЖИТЛОВОro РАЙОНУ 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ТЕРИТОРlf В ПЛАНІ МІСТА 

ТЕРИТОРІЯ 1-2 МІКРОРАЙОНІІ 
,--:::;. 

.. - ... J МЕЖА МІСТА 
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БРОВАРИ 
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БРОВАРИ 
ДЕТАЛЬНИЙ МАН ТЕРИТОРІІ 1-2 МІКРОРАЙОНІВ 
W~ЛОВОnOРАЙОНУ 
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ПОПЕРЕЧНІ ПРОФІЛІ ВУЛИЦЬ 

УМО8НІПОЗНАЧЕННЯ 

в ВОДОПРОВІД 

К КАНАЛІЗАЦІЯ САМОПЛИВНА 

кд КАНАЛІЗАЦІЯ ДОЩОВА 

Д ДРЕНАЖНИЙ КОЛЕКТОР 

Тф ТЕЛЕФОН 

Г ГАЗОПРОВІД СЕРЕДНЬОГО ТИСКУ 

Уа ВУЛИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ 

W КАБЕЛЬ НАПРУГОЮ 10Кв 
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ПОДАННЯ: 

ВIfКОНУlоча обов'язки головного 
архітектора міста -
заСТУПlfltк головного архітектора 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови 

-----+;I---'~--- Л.Є.Рибаков~ 

+--+~~--iI'r-___ ~.В. Руденк 



5РОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КиJВСЬКоJ О&ЛАСТІ 
ВІДДІЛ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

07400, М. 5POBapll, вуn. raгapillD. 15. Тen.5-30-49 

Ош IJ-. о,. bJOt1N! ___ .28д ___ _ 
НаН! 30. _____ _ 

Про затвердження Детального 
плану території J -2 мікрорайонів 
lV J\1fТЛОВОro району. 

ПОДАННЯ 

Міському гоnові 
Антоненку 8.0. 

Відділ містобудування та архітектури Броварської міської ради подає 
на засідання Броварської міської ради питання про затвердження Детального 
nпанутериторії 1-2 мікрорайонів IV житлового району. 

ВlllЮllyюча обов'язки головного 
ар • 
~ITelCТopa міста-заступник 

fOnОВиого архітектора 

І 

Л.Є.Рибакова 
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