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території VI житлового району. 

І етап. Схема планування території. 
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Розглянувши Детальний план території VI житлового району. І етап. 
Схема планування території в складі пояснювальної записки та графічних ма
теріалів, що розроблені інститутом " Діпромісто ", керуючись ст.12 Закону 
України" Про основи містобудування ", пунктом 2.1 розділу 2 ,. Правил забу
дови м. Бровари ", затверджених рішенням Броварської міської ради Київської 
області від 21.09.2006. Н2 107-08-05, пунктом 42 ст.26 Закону України" Про 
місцеве самоврядування в Україні ", враховуючи наявність погоджень органу 
містобудування та архітектури, землевпорядного, природоохоронного, санітар
ного органів, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань розвитку 
благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та інвес
тицій, Броварська міська рада 
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про ДеlllllЛЬН',й "лан IІІеР"'''орії 
УІ :НСUl1IJ1DВDІО району 

І. ДеТ8J1ЬНИЙ план теРиторії VI ЖИТЛОВого району Б К .., 'w 

' б " , в м. ровари. ИIВСЬЮl-' облаСТІ розро ~ении IНСтиryтом "Діпромісто .. за договором 1 Броварс~кою 
MiC~KOIO paд~,?1 ТОВ ,,девелопер" Jfu 1180-02-2-2006 від 18.09.~006p. у 
відповіДНОСТІ ІЗ завданням на проектування, ПОГоджеНI1М ГОЛОВНИМ 
архітектором ~iCTa і flачал~ником Управління МіСТОбудування і архітеКТУРІ! т" 
Р'I1ВИТКУ і нфрострукryри КИЇВської облдержадм іНістрації, 1атверджеНПГl1 
'Jаступником Брnварського міського ГОЛови. 

1. Завдання проекту - дати ПРОПОЗИЦіЇ ПО ФУНКціонал~но-планувал~lІІіі 
організаl.1ії ,'а 'Jабудові території VI житлового району. 

Для забезпечення КОМплексної Зllбудови території, в проекті виділеНI1 І 
етап - попереднє проведення інженерної підготовки і спорудження ~овнішнjх 
інженерно-транспортних мереж з подальшим будіВ!lИЦТВОМ на РОlрахунковий 
період житnових будинків, об'єктів соціальної сфери Та lдійснення 
благоустрою території. 

З, Даний проект Е' етапом реалізації Генерального Гlла,.,у міс r СІ 
' 1зтвердженого сесісю Броварської міської ради ( рішення від 16.08.99р H~ J )0. 

J J -:!3), і складовою частиною комплексу проектно-плаНУВё1ЛЬJlJ'IХ роБІ'. 
'щіЙСНlОваних інститутом" Діпромісто" для м. Бровари. 

4. Основні техніко-економічні показники: 

N!п/п ПоказИИКИ 
. 

Одиниця виміру Проектні 
Оо. 

ПРОПОЗИЦll 

1 . 2 3 5 
І HacencHВJI тис. чоловік 32,0. 

га 558,0 11 Територія охоплена ~oeICТOM 
. в тому ЧИСЛІ: 

житлового райоиу -11- З}~,S 

із ких: 
11.1 житлова забудова, всього. 169,0 

в тому ЧИСЛІ: 

71,0 -11-• багатоквартирна забудова 
-11- 98,0 • одноквартирна забудова, в Т.Ч.: 
-11- 58,0 . - садибна забудова 
-11- 40,0 - блокована забудова 
-11- 25,0 ' ,.. бслуговувaиuа 11,2 у станови та органІзаЦІІ о 

19,5 
не мікрорайонного зиачеВНJI 

-11- .. ------11.3 Зона сервісного обслугов)'ваиия ~ .... -



r-t1.4 Зелені насадженНSI загального 3 5 
-, 

-11- -користування не Мікрорайонного 
значення 19,0 

ІІІ Житловий фОНД, Всього 
тис. м" загальної в тому числі по Видах забудови: 1160,0 площі квартир - багатоповерхова забудова 

- садибна заБУдова -11- 890,0 
-11- 105,0 - блокована забудова 
-11- 165,0 IV Середня житлова забезпеченість в 

мl/чол. 
багатоквартирній забудові 32,0 

V Основні об' єкти сфери обслуговуванни 
- дошкільні навчальні заклади 

місць 1280 - загальноосвітні шкоnи -11- 4220 
. - міжшкільний центр комп'ютерного та -11-

350 виробничого навчання -
- позашкільні _}'станови -11- 280 
- лік~НJI ліжок' 800 
- поліклініка відвідувань за зміl!У 800 
- спортзали м" заг. площі 3140 
- басейн M

Z дзеркала води 700 
- клуби та цен~и ДО3Вinmr місць 1600 . - магазини продовольчих та • м2 торг. площі 3300 непродоволь чих товарів 

- підприємства громадського місць 
225 

харчув8ННJI 

- підприємства побутового роб. місць 160 
обсnyго~ування 
- пожежне депо ПОЖ. машин 5 

VI Вулично-дорожня мережа: 

- протяжність магістралей км 3,2 
загальноміського значеННІ 

16,8 - ВУJIИці районного значення оо км 
-. 

УП lнженерне обладнання теРИТОРll: 
ТИС. м3 Ідобу 13,3 Водопостачання 

Водовідведення -11- 12,7 

Електропостачання 
МВт 42,1 - сумарне ел~ичне навантаженНІ 

Теплопостачання 

100,0 - потужність централізованих джерел 
МВТ тепла (житлово-комун. сектор) 

Газопостачання 

- споживання газу (житлово-комун. млн.мЗ/рік. 69,1 
сектор) 

- джерела газопостачання об'єкт 5 
ГГРП, грп(ШРп) 

Мережі зв'язку . 
шт. 15700 

- кількість телефОНІВ -/1- 16860 
- кількість радіоточ~к . -- . _. - .. ----- --

# --



, J J 2 
VIII Інженерна підготовка терито .... 3 5 

Л'д о " pll. , 'р техНІЧНІ заходи 

- захист від підтоплеиия: 
• влаштування ГОРИЗонтального га 445,0 

дренажу внутрішньоквартальний 
дренаж) га 320,0 

• дре~ажнj самопливнj колектори 
• км 22.0 натрннй дренажний колектор 

км 1,5 • дренажна насосна станція 
шт 3 - РОЗ1fистка ЇснУІО1fИХ канав 

- розчистка ставу 
км 3.6 
га 0.2 - влаштуванц канапу 

Дощова каналізація: 
км 0,4 

. - влаштування магістральних 
. - колекторів дощової каналізації в 15.8 

мехс8Х VI Житлового району 
км 

- влаштування головного колектора 

дощової каналізації від VI км 

ЖИТЛОВОГО району до очисних 

СПОРУД. згідно генплану в районі 
6.5 

села Перемога 

- влаштування очисних споруд· 

дощової каналізації в межах УІ об'єкт ] 

житлового району 

- влаштування оwmсних споруд 

дощової каналізації в районі села об'єкт І 
Перемога 

ІХ Орієнтовна вартість будівництва 

об' єктів соціальної, інженерно-
транспортної інфраструктури, млн. грн. 

інженерної підготовки та захисту 635.0 
території з врахуванням 
загальноміських заходів 

Х Витрати на 1 м'" загальної площі 
квартир нового багатоквартирного грн. 713.5 

житлового фоНдУ 

ХІ Витрати на 1 M.l загальної площі 547.4 
квартир всього житлового фоНдУ гон. 

Головний архітектор міста Л.Є.Рибакова 
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