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СКЛАД ПРОЕКТУ 

НІ! 
ПозначеННJI Назва Примітк: 

10)1'/ 

1 2 3 4 

1 438/1407-08 ПОЯСНІОВАЛЬНА ЗАПИСКА, ДОКУМЕНТИ І 
ВИХІДНІ ДАНІ для ПРОЕКТУВАННЯ, 

ДОДАТКИ 

КРЕСЛЕННЯ: 

438/1407-08-ГП-l Схема розташування території 

438/1407-08-ГП-2 ПЛан сучасного використання території. 

Схема планувальних обмежень МІ: 1 ооо 

438/1407-08-ГП-3 Ескіз заБУДОВI( з планом червоних ліній МІ: 1 ооо 

438/1407-08-ГП-4 ПЛан червоних ліній та розплануванНJI території 
М 1:2000 

438/1407-08-ГП-S Схема вертикального !ШануванНJI та інженерного 

підготовnеННJI Teplcropiї, МІ: 2000 

438/1407-08-ГП-6 Схема організації руху транспорту і пішоходів 

МІ: 2000 
; 438/1407-08-ЗІМ-l Схема магістралЬНIІХ інженерних мереж і 
І 

споруд МІ: 1 ООО І 

І 438/1407-08-ГП7 Поперечні профілі вулиць М 1 :200 

І... 
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~ 

~ 



Зl\IlІСТ ТОМУ 

-
Позначення Назва 

1 1 - Титульний аркуш 

Склад проекту 

Зміст тому 1 

Список авторського колективу 

І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

ПЕРЕДМОВА 

1. ЗАГ АЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

1.1. Характеристика сучасного ставу територіі 

1.2. Природно-екологічні умови 

1.3. С.lстема планувальНИХ обмежень . 
2. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ТЕРИТОРП 

2.1. Розташування території в структурі 
Генерального плану міста 

2.2. Функціональне зонування території 
І 

І 2.3. Об'єми житлового будівництва та виділення територій 
J 

L черг будівництва 
І 

І 2.4. Чисельність населення L 
І ТаБЛlЩЯ М2.1. Розрахунок :житлового фонду та І 
І 

L чисельності населення 
J 
І 2.5. Об'єми будівництва громадських об'єпів та іх розта-
І 

Г 
шування 

ТаблZЩR М2.2. Розрахунок нор.\lативної потреб" в "'ОУ-
І льтурно-освітніх закладах, установах і nідnрuє.lІствах 

L торговельно-побутового обслугОВ)lВаНlIЯ 
І 

І ТаблllllЯ N92.З. Перелік запроектованzlХ "'ультурно-
І 

І освітніх закладів, установ і nідnРllє.\lсmв торговельно-
І 

І 
побутового обслуговування. 

3. АРХІТЕктурНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ ТА ОБ'ЄМНО-

J 
ПРОСТОРОВЕВИРПllEННЯ 

І 3.1. Архітектурно-планувальна організація території 
о 

З.l.1. Житлова зонв. Розподіл території 

З.l.2. громадська зона 
о 

З.l.4. Зовнішній благоустрій та озenенеRВJI 

З.2. Об'ємно-просторове рішеlПUl 

----

Прm.lітка 
стор. 

J 

І 

2 

3 

6 

7 

8 

8 

9 

9 

10 

10 

10 

10 

11 

11 

12 

13 

14 

16 

17 

17 

17 

17 

18 

18' 



- І 1 J -
- 4. ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ ПІШОХОДІВ І ТРАНСПОРТУ 19 

4.1. організація дорожнього руху 19 

ТаБЛllllR Ng ./.1. Розра.ТУНОК територій автостоянок гра\lад- 21 
CbKlLT об 'єктів 

5. ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ ТЕРИТОРІІ 21 

5.1. Водопостачання 21 

5.2. Водопровідні мережі та споруди 22 

5.3. Протипожежні заходи 22 

5.4. Господарсько-побутова каналізація 23 

5.5. Дощова каналізація 23 

5.6. Санітарне очищення 24 

ТаБЛШIR Ng 5.1. Об 'є,\1ІІ водосnожuвання та водовідведення 25 

5.7. Теплопостачання 27 

5.8. Газопостачання 27 

5.9. Електропостачання 28 

5.10. Телефонізація і радіофікація 28 

6. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ПРОЕКТУ 31 

ТаБЛШJR Ng 6.1. Розподіл площі території за ФункціоналЬНIIJ\І 31 
nРllзначення.и 

ТаБЛUIJR Ng 6.2. Основні техніко-еКОНОJ\Іічні nоказНIІА'11 32 

проекту 

11. ДОКУМЕНТИ ТА ВИХІДІП ДАІП 34 

04.08.2008 Завдання на розроблення детального плану TepIlТopii XGlТло- 35 

.... вої забудови 

Викопіювання із Схеми планування VI -ro ЖIlТлового району 37 

І-
Генерального плану м. Бровари 

- Державні акти на право приватної власності 38 

ІІІ. ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ 42 -
ГПl 

'оо 43 
'--

Схема розташування теРИТОРll 

ГП2 ПЛан сучасного ВИКОРІIСТання території. 44 

f-- Схема планувальНІІХ обмежень 

- mз Ескіз забудови з планом червоних ліній 4S 

---- ГП4 ПЛан червоних ліній та розпланування тepllТopii 46 

rпs Схема веpnпашьного планування та інженерного ПЇДІ'ОТОВ- 47 
.оо 

r-- лення терИТОРll 

r--- ГП6 Схема організаціі руху транспорту і пішоходів 48 

І-----... ЗІМl Схема магістральних інЖенерних мереж 49 
І 



І 1 j 

-
ГП7 Профіль магістралі загальноміського значення 50 

ІV.ДОДАТКИ 51 

-
-
-



АВТОРСЬКИЙ КОЛЕІ(ТИВ 
ТА УЧАСНИКИ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ 

-Відділ. в якому розроблено Посада Прізвище 
ПіДПJIС 

проект виконавця виконавця 

І 2 J ., 
Департамент містобудування Директор департаменту, r АП Капрал М. В. .//~....,~I 

",,~.r~ І 

Провідний архітектор. Кіт В.І. A~ і 
Провідний інженер 1(1. t:.W І 

Новохатній о.с. 7?Т. , 
І 

Архітектор 11 кат Боярин Т. п. < Г;fjj~IsJ-
Департамент інженерного гт ДьомінЮ. п. ~/ 

проектування Інженер-проектувальник ЕП Попукaйnо о. г. в 
Інженер-проектувальник ВК Фріз Г.В. / k/' - 14~ Інженер-проектувальник ОВ Цапенко л. А. 

Інженер-проектувалЬНJІК ОВ Павлусь І. с. 
с::: ~ с: 



І. поясmoВAJIЬНА ЗАПИСКА 



ПЕРЕДМОВА 

ДеталЬНИЙ пл~ тери~оріі жи:гловоі забудови чаСТИНIІ кварталу УІ-го житлового ра
йону в м. Бровари КИІВСЬКОl обласТІ розроблеНllЙ Інститутом інвеспщїйноі стратегії регіо
нanьного РОЗВІІТКУ ссIlСРР» у 2008 році на замовлення ТОВ ссБроварїя». 

Житлова забудова на території площею 2,9707 га є складовою чаСТІІНОЮ VI - го жит
лового ройону міста БроваРІ. Київської області. 

Проектні рішення ~риймались згідно з Завданням на проектування затвердженого 
директором ТОВ ссБроваРIЯ» та погодженого заступником міського голови м. Бровари на 
основі: 

-Схеми планування УІ-го житлового району міста Бровари Київської області 

- плану топографічного знімання в М 1:500, складеного 07.2008 року; 

Об'єм проекту та скпад його документації ПрІІйняті згідно з : 
- ДБН 360-92·· "Містобудування. ПЛанування та забудова міських та сinьсьюtX 

поселень"; 

В проекті враховані вимоги: 

- ДБН А.2.2-3-2004 Скпад, порядок розроблеННJI, погодження та затвердженНJI 
проектної документації ДЛJI будівництва; 
- нормативними документами інженерних розділів проекту (СНиП 2.07.01-89, СНИП 

2-05.02-85, СНИП 2.04.07-86, СНИП 2.01.01-82, СНиП 2.04.08-87. 
- "Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів", 

- "Правила пожежної безпеки Украіни' та інші. 

1. ЗАГ АЛЬШ ВІДОМОСТІ 

Проект розроблено на замовлеННJI ТОВ ссБроварїя» з метою реалізації прогр~1И 
ЖИТлового будівництва в приміській зоні Києва з преференціями доступності якісного 
ЖИТла широким верствам населенНJI. 3абезпечеННJI населення комфорт.ним ЖИТЛОl\( 
ПРоводиться з ypaxyвaнНJI сучасних тенденцій розселеННJI та досвіду інших краін. 
ЗабезпеченНJI попиту різноріднltX типів Ж11Тла відповідає сучаСНllr.( вимогам plmкy житла та 
поcnyr, що динамічно розвивається. Тенденція роз~итку розселеННJI в ~ломераціях за 
Рахунок міст супутників базується на спроМОЖНОСТІ населеННJI до мобшьного способу 
ЖИТrя, більшій рухливості трудових ресурсів в ~а~штабах Yкpaiн~. Ринок Ж11Т~а 
розвивається також завДJIКИ упроваджеННtО теХИОЛОПI lНвестування буД1ВenьнltX проеКТ1В, 
що забезпечує поступальний розвиток буді~ельної галузі та. реаліз~є ~инкову тенденцію 
СТВорення переваги пропозиції над попитом 13 забезпеченою РІЗноманІТНІСТЮ вибору. 
. В проекті закладені принципи ринкової yнiBepC~HO~ на З~б~печеННJI 
ІНДИвідуальної потреби у якісних квартирах, враховуютьCJI СОЦІальНІ та еКОНОМІЧН1 аспекти 

СПособу ЖИТТя різних верств HaceneHНJI. 
Вибагnивість до комфортності ж:ит~а зро_ствє разом з розв~ом coцiВnЬHo

ПСихологічної незалежності громадин УкрВ1НИ, з ІХ прагненНJIМ до ствБШЬ~ОГО способу 
~JI, націленого на прогнозоване майбутнє. Це. ~орює передумови до швес~ВННJI 
БУДІВНицтва • . ...uт.:па неподалік стоJIИЦ1 ІЗ забезпечеНІIМ cтaндapТНl1М РІВНем 

РІЗних ТИП1В 1&6& •• 

ПОбутового комфорту, що має ряд переваг У порlВНJlННI з проживанним в густонаселешlХ 



раі10НВХ міста Києва, при усвідомленні нашим населеННJlМ важливості екологічних умов 
ПРО>КІlванНJI ДЛJI утверджеННJI здорового способу ЖllтrJl. 

Будівельна інвестиціJl ТОВ «БроваріJl» направлена на реалізацію проекту Ж.ІТЛОВОГО 
комплексу. 

1.1. ХарактерllСТllка сучаСIІОГО CTallY TepllTopii 

Земельна діnянка площеlO 2,9101 га розміщена у північній частині VI-ro житлового 
ройону М Бровари, Jlка зна."(ОДИТЬСJl на відстані 1 3 км від межі забудованої території М. 
IUlєва, та за 6 км від автодороги Київ-Чернігів. 

Земельна діЛJlНка з північної сторони ПРИЛJlгає дО СМУГИ cahitapho-зах.IСНОЇ зони 
ЛЕП-35кВ та пересікаЄТЬСJl ЛЕП-ІІ0кБ у північно-західній стороні , південна сторона 
відведеної території межує із частиною території кварталу, де передбачено вnаштувВННJI 
скверу. 

Tep.lТopїJI вїЛьна від забудови і за своїм природним станом є необроблюване рiлmr. 

На даній території відсутні будівлі і підземні комунікації. 

Санітарно-захисні зони ЛЕП-35кВ та ЛЕП-ІІ0кВ кв формують планувanьні 
обмеженНJI, пі своїми СМУГами відчужують частину відведеної території - 0,866 га 
(29,15%), па не підnягає забудові. 

Частина площі (0,3082 га) відведеної діЛJIНКИ накладаЄТЬСJl на магістраль міського 
звачеННJI і обмеЖУЄТЬСJl червоною лінією. Частка втрати - складає 10,31%. 

1.2. ПРllродно-еКОJlоrіЧ.lі У1\1081. 
Рельєф невиражений з незначним підвищенНJIМ у центрально-східній частині та 

понижеНВJIМ у напрямку до південно-західної чаСТИШI. 

Ухил місцевості не перевищує - 6%·. 
Через незначний ухил рельєфу дощові ВОД.І накОПИЧУЮТЬСJl у верхніх шарах, чим 

можуть спричиНJIТИ підвищенНJI piвНJI підземШІХ rрунтових вод. r рунтові води 38JIJ1Гають на 
глибині близько 6 метрів. 

За кліматичними даними дiлJlНкa розташована У 11 В будівельно-кліматичному 
підрайоні (снип 2.01.01-02), ДЛJI вого opiєнтaцїJI вікон у ЖJІТЛОВИХ приміщеННJIX квартир з 
одностороннім пnануваННJIМ в межах сектору горизонту від 31 ООдо 500 не допускаЄТЬСJl. 

Основні клL,1аmllчні nОКQЗНIІКIІ за даНІlI1111 АlеmеостанціС БОРIІСnіль (121JlІБС): 

mЄJ1tnepamypa nроmяZОJ11 РОКУ: середня +6,30С 
а6с. J11iH. -360С 
а6с. Аlакс. + 390С; .. 

_ розрахуІІкава mЄJ1tnepamypa: наііхолодніlllа n 'яmllденка -22,00С 
Зlll1l0ва венmllляці1іна -1 0,1 ОС; 

оnалювальнш; період: середІІЯ mЄJlInepamypa -1,3 0С, період -192 до611,· 
аl1L110сферні опадІІ: середньорічна кількість -539 J1LlI; 

_ nерева:жаючш; напрям вітру на nРО1ll1l3і РОАУ: Пн-3х (17%), Пд-3х (14%),· 

J1ІаКСlllllальна "ІВІІдкість вітру річна: 18 J1vceK, 
за 5 років: 20 J1vceK.,· 

_ глll611на промерзання rpyнmy: середня 76 CJlI. 

JlІаКСllJlІQЛьна - 130 CJ". 
Н .. . данІ· характер.lЗуІОТЬ комфОРТНО-СПР·IJIТJПIві умові ДЛJI 
аведеНІ КЛІМатиЧНІ 

будіВlUЩТва житла на даній території. 
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rрунтовий . покрив . ділян~ складається з родючого шару, ЯКІІЙ при проведенні 
будівельних роБІТ необхІДНО ЗН1маТII на ГЛllбllНУ 20 см (СНиП 111-10-75, пl.6) з наетупНІIМ 
ВlІкорllСТанням ДJUI благоустрою. 

rрунти на ділянці дерново-підзолисті, піщані, які придатні для зеленого будівництва 
без обмежень. 

В геологічному відношенні територія характеРІІЗУЄТЬСЯ товщею четвеРПIННИХ 
відкладів, які В'lявлені піщанО-СУГЛИНКОВШ.IІI та глинисmr.ш нашаруваннями потужністю 
до 20 метрів. 

Інженерно-будівельна оцінка віДНОСІІТЬ дану територію до умов незначної складності 
освоєння (Схема інженерно-геологічного районування УкраїНІІ). Основою фундаментів є 
піщано-суглинкові відклади. 

rpyнтoBi води залягають на глибині близько 6 м і є неагресивними (СНиП ІІ-28-7З). 
Відведена територія відноситься до несейсмічної ЗОН'І (СНиП ІІ-7-81). fрунти такі, 

що не просідають. 

для забезпечення даними про інженерно-будівельні умови здійснення будівництва 
необхідно провести інженерно-геологічну розвідку для подальшого розроблення 
конструкторських проектних рішень та інженерного підготовлення території на наступн,1Х 

стадіях проектування. 

1.3. Cllcтel\la ПJJануваJJЬ1111Х обl\lежень 
Згідно з матеріалами чинного Генерального плаву м. Бровари, та CxeМlI 

манувальних обмежень система планувальних обмежень в межах дirurнш задана 
параметрами двох об'єктів: 

- санітарно-захисна зона ЛЕП-З5 кВ, яка проходить по північній стороні відведеної 
території має делімітацію обмеження забудови по обидва боки від проекції крайнього 
проводу на відстань 15 м. 

- санітарно-захисна зона ЛЕП-ll О кВ, яка пересікає північно-західну сторону 
відведеної території має делімітацію обмеження забудови по обидва боки від проекції 
крайнього проводу на відстань 20 м. 

2. АРХІТЕкТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕритоРIl 

2.1. РО3l\lіщеННR TepllТOpiї в структурі Генерального ПJJаl1У l\licтa БроваРII. 
Згідно з вирішеннями Схеми планування УІ-го ЖJlТлового раАону дана теРІІТОРія 

була вкmочена в межі міста, як територія Ж}lТлового району для розвитку міста в 
Південному напрямку до смуги відведення об'їзної дороги. 

Детальним планом території розроблено базове архітектурн~:планувальне В'!Ріше~ 
забудови відведеної території, функціональне зонування терИТОрІІ та розрахованІ основНІ 

показники. 

Уточнені архітектурно-планувальні та об'ємно-просторові ВІspішення будуть 
розроблені на стадії Ескізний проект. 

2.2. ФУllкціонаJJьне З0нуваННJI теРІnорії 
детальним планом території виділено п'ять фувкціональшlХ зон: . 
1) зона вбудовано-прибудован,1Х приміщень торговельно-поБУТОВIIХ ПІдприємств, що 

ФОРмується вздовж червоної лінії; . 
2) . "15 18 ерхової житлової забvДОВИ' зона дворових ПРОСТОРІВ l-r - -пов .І' , 
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3) зона дитячої дошкільної установи на 50 місць; 
4) зона окремо розташованого об'єкту громадського призначення; 

5) зона стоянок авто в межах санітарно-охоронних зон ЛЕП. 

Санітарно-захисні зони ЛЕП-І І О та ЛЕП-35 кВ забудові не піДJlJll'аІОТЬ. В межах 
відведеної СМУГИ передбачається розташування віДКРІПИХ стоянок автомобілів та 
влаштОВУ10ТЬСЯ ділянки розсадників ДnJI вирощування декораТIІВНИХ рослин. 

Червоні лінії вулиць прийняті Схемою планування території VI-ro житлового району. 
Відведена земельна ділянка має вихід на загальноміську магістраль упериметрі 

східної сторони 97 м. 
Магістраль загanьноміського значення має ширину в червоних лініях - 45 м; 

2.3. Об'ЄМII 'КІІТЛОВОГО будіВllІІцтва 

Рішення Детanьного плану, конфігураціяземеnьної дїЛJlнки, наявність планувальних 
обмежень при розчленуванні території санітарно-захисною зоною 1ІЕП-35 та ЛЕП-І І О кв 
визнаЧИJШ зонування території за тип забудови - житловий комплекс. 

ДетanьRИм планом визначено розташування секцій різної поверховості та виділена 
зона дитячої дошкільної установи на 50 місць. 

Житловий комплекс складається з 7 секцій (5 індивідуanьних типів). 
Об'єкти громадського призначення та інженерної інфраструктури будуються разом з 

житловими секціями з плануванням випередження готовності інженерних об'єктів. 

Комплекс будується за одну чергу будіВНlщтва. 

2.4. Чllсельність насеJlення 
Розрахункова чисельність населення визначена на основі проектного анanізу 

квартирного складу ескізно визначених схем секцій житлового комплексу. 

Використовуються наступні коефіцієнти заселення квартир для житла І категоріі. 
(комерційне житло): 

l-кімнатна-I,4; 2- кімнатна-2; З-кімнатна-З. 

Загanьна кількість квартир - 557 з них: 
І - кімнатних - 4З (60 осіб); 

- 2 - кімнатних - 248 (496 осіб); 
З.- кімнатних - 266 (798 осіб). 

Розрахунок житлового фонду та ЧlІСenьності населення ПРІlведено Нlrжче в mа6лzщі 2.1. 
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ТаблшlЯ 2.1 
РОЗРАХУНОК ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ТА ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ 

Назва Кількість Квартирний скпад секції Загальна Чисель- ПРllмітка 

секції секцій 
І-кімн. 2-кімн. 3-кімн. кількість ність 

квартир населен-

ня, 

осіб 

2 3 4 j 6 7 8 10 

18-поверхова- 1 - 34 68 102 568 ВБУД-ПРllБуд. 

Т-подібна приміщенНJ( 

(17 ЖlllnЛОВl1Х на площі 6 

поверхів) 
квартир І-го 
поверху. 

18-поверхова 1 - 36 72 108 
(Т -подібна) 

14-поверхова 1 28 28 56 112 263 
(Т -подібна) 

15-поверхова 1 15 ЗО ЗО 75 171 

2 - З9 ІЗ 104 2З4 І-А поверх-

14-поверхова 
вбудовані 

(права) 
приміщеНВJI 
торг-офісного 

призначеВНJI 

14-поверхова 1 - 42 14 56 126 

(ліва) 

ВСЬОГО 7 4З 248 266 557 1354 

Заселення 2 З коеф. 1,4 - -
квартири 

Чисельність 
60 496 798 

населення, 
осіб 1354 

і...-співвідношення % 4,4 З6,6 59 100 100 
о 

о 

Чllсельність населенНSl, що J\fоже npO:JICIIBamll в lIaBeдeHOJlIY ЖllmловtLlІУ фонді 
стаНОВІІть 1354 особи, як частка розрахуllковоі· Чllсельності населення дЛR кварталу "lІіСI/Я 
РозmаULуванНJl відведеноС теритОРІЇ Жll1nлового КtLlІnлеlCCJ'. 

Чисельності населення ДJUI кварталу площею 8,2 га становить: 
400 осіб/га х 8,2 га = З280 осіб 

Частка розрахункової чисельності населенИJI, що буде ПРОЖllваПI у житловому 
КОМплексі - близько 40% • 

Прийнята проектом чисельність населенИJI житлового комплексу -1350 осіб. 

І 
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2.5. Об'Є~111 будіВllllЦтва грО~lаДСЬКIIХ об'єктів та їх розташуваllНR 
Сllстема обслуговування району забезпечує населення соціально-гарантованим 

(.lінімanЬНIIП) об'ємом послуг, згідно з нормаnlВ~Ш ДБН 360-92 ••. 

Місткість ДИТЯЧИХ дошкільних установ та загальноосвітніх шкіл розрахована, 
ВІІХОДRЧИ з перспеКnIВНОЇ демографічної структури населення дошкільного та шкільного 
віку, виконаного Сектором прогнозування демографічного РОЗВІІТКУ ДНДІМЕ на період до 
2011 року (показник забезпеченості дошкільними установ~(и - 37 місць на 1,0 nlc. чол., 
шкопами -135 місць на 1,0 тис. чоловік). 

На території VI ЖІІТЛОВОГО району, що не охоплена даним проектом, передбачено буді
ВНІІЦТВО шкіл І-ІІІ ступеня на 36 класів (1080 місць). Школи розташовані у суміжних квар
Т8J1ВX з радіусами доступності, щО ПОКРИВ8ІОТЬ територію, охоплену даним проект01lt(. 

НаIlОВНЄ1l'fЯ класів до 30 учнів. Площа класн,,:, "р,,,,,іЩЄ1lЬ ІІІа навчалЬ1l'L"С кабі1lЄlllів розрсаову
ЄІІIЬСВ за нор.1І0Ю нє JlIeHllIe 2,4 ... і, лабораторій IІРllродНIIЧ'1Х наук - 2,8.,,1 (ДБН 82.2-3-97 "Будинки 
та Cllopyдll 1Іавчальн,1Х закладів ''). 

Потреба нової забудови в забезпеченні учнівськими місцями у школах, що розташова
ні на територіях суміжних кварталів - 182 уч. місця. 

Радіуси доступності дитячих дошкільних установ, що запроектовані у суміжних квар
талвх не покривають територію, охоплену даним проектом. 

Детальним планом території передбачається Дитяча дошкільна установа на 50 місць у 
CКJIaдi житлового комплексу. Двоповерховий корпус блокується до "глухого" торця секції. 
Територія розташування установи площею 0,22 га відокремлюється огорожею. 

Установи і підприємства повсякденного обслуговування населення передбачаються на 
перших поверхах у вбудовано-прибудовавих приміщеВВJIX, які ВЛ8ІПТовуються у східній 
частині комплексу, що виходять на магістраль загальноміського значення. 

Крім об'єктів, що забезпечують потреби населення у соціально-гарантованих поcnyrах 
згідво нормативів ДБН 360-92.·, передбачається також розміщеlПlJl наднормативних 
об'єктів соціальної інфраструктури загальноміського значення. 

Підприємства, які за вид01lt( діяльності не суперечать вимогам використання та забудо
ви даної території, можуть розміщуватись дoдaТК~BO у пр~будованих приміщеННJIX, в за
лежності від необхідності та наявних можливостей ІНвесторІВ. 

До них відносяться підприємства торгівлі, громадського харчування, побутового об-
, б' CJIyroвувавня, пункти банківських установи, офіси, о ЄКnI культури. 

Архітектурно-планувальне вирішення передбачає будівництво вбудовано-
прибудоваНих приміщень до 2200 м2 загальної площі, в T01ltlY числі ПРllбудовані - 500 м2• 

Наведений об'єм вбудовано-прибудов~~ ПР.I~!щень може бути СКОРllГОВаний при 
Проеnyванні житлового комплексу на наСТУПНІИ стадll. 

НIІ:JIсче, в таблlщі не 2.2 .• наведено нор.lІатиВНlIlї розрахунок потреб" у А.")Ільтурно
ОСВітніх закладах установах та nідnрllє.lІствах торговельно-побутового обслуговування 
та в таблиці не 2.3. наведені запроектованІ 06'є,lІ"установ і nідnриє,lІств обслуговування 
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ТаБЛlllpl М2.2. 

роЗРАХУНОК НОРМАТИВНОУ ПОТРЕБИ В КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ. 
УСТАНОВАХ І ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГОВЕЛЬНО-ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

,.. 
У станови. підприємства, споруди Примітка N!! ОЩІНІІЦJI Міст-

піп виміру кість 

1 2 J " S 

Заклади освіт" 

1 Дитяча дошкільна установа місць SO 

2 Зarальноосвітня школа І-ІІІ ступеНJI уч. місць 182 

Установи соціального забезпечення, заклад" охорони здоров R, спортивні та 
фЬА.ультурно-оздоровчі 

3 Аптека об'єкт 1 

4 РоздавальНIІЙ пункт молочних кухонь м2 зar. площі 9 1 

5 Відкритіпло~нніспортивніспоруди га 0.01362 136м2 

6 ПриміщенНJI реабілітаційного призначенНJI м2 заг. площі 20 

7 ПриміщеННJI для фізкультурно-оздоровчих зaнJl1'Ь м2 заг. площі 224м" 

- нарівні . 
ЖllТЛОВОro 

кварталу 

8 Спортивні зали загального користуванНJI -11- 110 
Об'ЄJaИ 

9 Басейн критий 
r.(z площі paiiOHHoro 
дзеркала 6S значенНJI 
води -

"-
Установи культури і J\шстецтва, культОВі споруди 

10 ПриміщенНJI для ~nЬ!ypHo-MacoB~~ р.оботи з . м.lплощі 30 -
~ 

иасenеННJIМ, дозвinnя и амаТОРСЬКОl Д1JIJIЬHocn підлоп( 

11 Танцювальні зали місць 8 Об'єJaИ 
~ районного 

12 місць 60 
Клубні установи та центри дозвinпя BiдвiдyвaнllJ[ 

значенНJI 

r--
13 Кіно- та відеозaJШ місць 16 

r---
14 Зали атракціонів та іrpових автоматів 

м" площі 7 
r-- підлОГI( 

15 Бібліотека тис. оп. зб-НJI ~ 
чит. місць 3 

r--........ 
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ПідnРIlє.\lсmва торгівлі, гроАlадсы\гоo харчуваllllR і побутового обслyzовуванНR 

- Магазини продовольчих товарів tiTOpr. На площі 16 109 
площі 0,3 га 

17 Магазини неПРОДОВОЛЬЧІIХ товарів -11- 204 

18 Магазини кулінарії -11- S 

19 mдприємства громадського харчування місць S4 (10·) (·на рівні 
житлового 

кварталу) 

20 Підприємства побyrового сервісу робочих 7 (3·) -11-
місць 

Підnри&\lства КОJ\lунального обслуговування 

20 Пральня самообслуговування кгбinизниl 14 (14·) -11-
зміну 

21 ~сткасамообслуговування кгречей/ S,4 -/1-
зміну 

22 Сауна помив. місць 7 

Кредитно-фінансові установи, nідnрlІ&Jlсmва зв 'язку та офіси 

23 Відділення зв'язку об'єкт - 1- нарівні 
ЖJlТловоrо 

кварталу 

24 Відділення і філії ощадних банків опеР.аціЙне - 2 - нарівні 
ВІКНО 

ЖJlТЛОВОro 

кварталу 

Установи :НСllmлОВО-КОJ\Іунального господарства 

25 Громадські вбиральні прибор 2 4 - нарівні 
раПону -
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Таблrщя N92.З. 

ПЕРЕЛІК ЗАПРОЕКТОВАНИХ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ, 

УСТАНОВ І ПІДПРИЄМСТВ ТОРГОВЕЛЬНО-ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

У станови, підприємства, СПОРУЩІ ОДИНllЦЯ Міст- Примітка 

ВІІміру кість 

2 J -І J 

За1\Ладll освітll 

ДllТяча дошкільна установа 
місць 50 

100% 
пcnpеБJI 

Установи ОХОРОlm здоров я, соціального забезпечення, сnортllвні і 

фізкультурно-оздоровчі установи 

Аптечний кіоск об'єкт І в СКaJlадї то· 

Роздавальний пункт молочної кухні -ІІ- І 
рroвenьного 

піДЩШЄI\ІСТВI 

Відкритий майданчик ДJIJI занять фізкультурою м'- 270 

ПриміщеННJI реабілітаційного призначення -11- 20 ОПОРЮІR 
пункт 

Установи культури і JlIIlCmeIImBa 

ПриміщеННJI ДЛJI культурно-масової роботи з мZплощі ЗО -
насenеННJIМ, дозвiлna й аматорської діяльності підлоги 

ПідnРIlЄі\Ісmва торгівлі, грОJ\lадського харчування і побутового обслуговування 

Магазини продовольчих товарів 
м2 торг. 400 ВБУllовано-

Магазини непродовольчих товарів площі 
nPllБУllовані 
nP'D.іщенlUI 

Магазини кулінарії 
, 

Підприємства побутового сервісу робочих З 

"Іісць 

Підприємства громадського харчування: місць 32 

мініреаторан з зимовим садом 



3. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ ТА ОБ'ЄIVІНО-ПРОСТОРОВЕ ВИРІШЕННЯ 

3.1. ApxiteK'1}'pllo-пnаllуваnыla організація тер.порії 
3.1.1. Житлова зона. Функціональне зонування та розподіл території 

Функціональне зонування і структурний розподіл території проведено з урахуванням 
Схеми планування VI-ro планувального району міста Бровари. 

Структурний розподіл TepI.Topiї між кварталами Вll3начений червоними ліНЇnI1l ма
гістрanьних і житлових вулиць, саllітарно-захисним •• зонами ЛЕП 11 О кВ та зовнішньою 
межеІО території. 

Площа відведеної ділянки - 2,9707 га, з них: 
землі загального користування (вулиці в червоних лініях) - 0,3081 га; 
території санітарно-захисних зон - 0,8168 га. 

Площазони забудови складає 1,8458 га. 
Корисна площа відведеної ділянки з урахуванням проїздів та автостоянок в ме>ках 

СЗЗ ЛЕП складає 2,061 га. 
Планувально територія забудови розділяється на три складові частини: 

дinяикa першого елементу житлового комплексу, що включає три житлові секції та 
вбудовано-прибудовані приміщення підприємств торговельно-побутового обслуго

вування; 

ділянка другого елементу житлового комплексу, що формує внутрішній п-
подібний двір; 
ділянка третього елементу житлового комплексу, що включає ПРllбпокований кор
пус ДИТJIЧої ДOmxinьHOЇ установи з спіЛЬНІ.М внутрішнім двором. 

Зона дошкільного навчального закладу визначається JIJ( окрс!ма зова. На даній терито
ріі розташовуються ДитJlЧа дошкільна установа на SO місць. 

3.1.2. Громадська зона 
Об'єкти громадського призначення розташовуються У двох функціональних зонах. 
Зона перша _ ділянка розташування прибудованих приміщень та під'їзди до прибудо-

вавих приміщень, що в цілому формують вигJIJIД комплексу на рівні першого поверху. 

Прибудовані приміщення видітпотьСJl для торговельного залу магазинів продоволь
чих і непродовольчих товарів площею 500 м2• 

Вбудовані приміщення на першому поверсі площею 1700 м2 ВИКОР.ІСТОВУЮТЬСЯ JIJ( те
хнологічні, підсобні та офісні приміщеННJI підприємств та громадсьКІIХ організацій. 

Зона друга _ територія розташування ДlIТJlЧої дошкільної устанОВІI ~a ~O місць площею 
0,22 га та окремо розташованого об'єкту громадського харчування - МІНІресторану ва 32 
місця. 

Будівництво громадських об'єктів ведеться за індивідуanьНІIМІI проектами. 
Перелік запроектованих установ і закладів складено згідно з розрвх)'НlC8ltш Детального 

ПЛаву території і приведені в таблиці 2.3. • 
В основу arpупури вбудовано-прибудованих ПРJIМlщень, що безп~середньо H~ 

Використовуються торговenьшlМИ підприємСТВ~1 закладається пр~ш ymверсальноСТ1 
Функціонального використанни ДJUI організацІІ ІХ. ореНДІІ. ФУНКЦ10нальн.е ПРJl3начення 
ПРИМіщень визначається за пропозиціями і інвеСТИЦІШDfJI МОЖJJИВостJlМИ .пщприємств, що 
n ного складУ громадських об'ЄКТІВ. 
ередбачається ДЛJI розвитку позанорматив 
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3.1.3. Зовнішній благоустрій та озеленення 

Озеленення теРІІТорій, що проектуlOТЬСЯ, складається з зелених насаджень 
спецпризначення вздовж СЗЗ ЛЕП-11 О кВ, озеленеНllХ периметру території та внугрішньо 
дворового простору та вуличних зелеНІIХ насаджень. 

для створення ОППIМanьних умов проживання населення виконано розрахунок площі 
озеленених територій у відповідності з нормативами ДБН 360-92··. ВИХОДЯЧІІЗ розрахунку 
6м1 на 1 ЛІОДИНУ (норма житлового району), площа озеленено ділянок навколо житлового 
комплексу забезпечується розподілом площі 0,8 га. 

Потреба у зелених насадженнях загальноміського значення ПОКРllвається за рахунок 
озеленених територій у межами району, в зоні ЗarВJIьноміського районного громадського 
центру. 

Крім того, передбачена організація зелених насаджень обмеженого користуванНJ( на 
території дитячої дошкільної установи. 

Зелені насадження спеціального призначення розміщуються вздовж проїздів у 
санітарно-захисній зоні ЛЕП-35 кв та ЛЕП-ll О кВ. 

На території житлового комплексу передбачено розміщення майданчиків, розміри 
пих прийняті згідно ДБН 360-92·· і приведених в таблиці 3.1. 

Майданчики 

для irop дітей дошкільного і 
молодшого шкільного віку 

для відпочинку дорослого 
населення 

Спортивні та фізкультурні 
майдаичики 

для господарських потреб 

для виrymoвання собак 

для стоянки автомобілів 

Питомі розміри 
майданчиків, 
м2 на 1 люд. 

0,7 

0,1 

0,2 

0,3 

0,3 

0,8 

3.2. Об'ємно-просторове рішення 

Та6ЛZIIJЯ 3.1 
Розрахункова 

Площа майданчиків 
площа 

за проектом, 
(нормативна), 

м1 

м2 

390 400 

135 140 

270 270 

405 410 

405 440 
(по краю саНЗОНIІ ЛЕО) 

1080 1430 
(+ nідзє.\lНIІIЇ nар,,;нг) 

Об'~о-просторове рішення витікає з а~хі~~ктурно-пл~~ної структури 
Комплексу при дотриманні принципів формування ІдеІ КОМПОЗИЦ11. Об ємно-просторова 
КОмпозиція забудови комплексу сформована з вико~истанням житлов~ багатоквартирних 
ЇНдив;nv их секцій які есК1ЗНО запланованІ для подальшого 

~Jально запроектован , 
проепувания на наступних стадіях. 

А . Рl'шення визначило тpll елемеНnI комплексу, що 
PX1tektypho-плавувальне .' 

СТРУктурно відображаються в об'ЄМНО-ПРОСТОРОВIЙ БУДО~I. 
Основна мета використання r -П-подібНИХ ел~~нТ1~ комплексу -бстворен~ затиППІИХ 

BR1rrn" • П на забудова з П1ВН1ЧНОl сторони за езпечує ІЗолювання 
~t"!' ~1X двopl~. . ~риметральних коридорів ЛЕП-І 1 ОкБ, іх cahitapho-захисюlX смуг. 

:nОВОI теРИТОРl1 ВІД Інженер .. . 
О . вирішенню комплексу ЗІ СТОрОЮI магІстралІ - вул. 

Пр соблива увага придшяється рибvдоваНux приміщень визначають масштабність 
оеКТНа 1, де пеРШІ поверхи п J. 

ЧЛенування б • • 
, УДШШ'. ск них динамічних форм з двома 18-повеРХОВIВIII 

. Об ЄМВО-ПРОСТОРОВI акценти ка ад соТИ секцій CТВOPIOIOТЬ виразність СIШУету 
сеlЩ1ЯМИ. навколо яких спадають ви • 
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різноманітність виглядових пе~с~ектив, як для динамічного СПР}IЙНятrя простору 
учасниками дорожнього руху так І ПІшоходами, ЩО рухаються вздовж фасадів будівлі. 

Зона торговельних підприємств, ЩО ПРИJlJ[гає до магістралі, ФОРМУЄТЬСЯ ЯК зона 
піДВ}lщеного відвідування мешканцями іНШ}IХ кварталів. Об' ЄМНО-ПРОСТОРОВИЙ елемент 
входу У магаз}IНИ розміщується на приблокованому корпусі торговельного залу. ЩО 
Bllcтynaє вперед на площу перед будівлею. Невелика за розмірами площа є зручною ДJIJ[ 
відвідувачів і своєю скошеною формою запрошує до відвідування. 

Таке розташування В}lзначене, в першу чергу, з позиції функціональної доцільності. 
як Нalївигідніше використання близькості розташування громадського об'єкту до 
трВНЗ}IТНИХ потоків вздовж вулиці. 

Дві найвищі секції. що розташовані симетрично. сприймаються зі сторони магістралі 
як врівноважені акценти активного периметру житлового комплексу. 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ руху ПШІОХОДІВ І ТРАНспорту 

4.1. Організація дорожнього руху 
Мережа проїздів і під'їздів житлового комплексу запроектована у вигляді єдиної 

системи з урахуванням вимог раціональності і зручності руху пішоходів і транспорту. 
Параметри проїздів прийняті відповідно до класифікації таблиці 7.1 ДБН 390-92··. 
Розрахункова швидкість прийнята ДЛJI проїздів - 30 км/год. 

Організація дорожнього руху розроблена відповідно до вимог ГОСТ 218-
03450778.092-2002, ДБН В.2.3-5-2001, ДСТУ 2587-94, ДСТУ 4100-2002. Рух транспортних 
засобів по магістралі вул. Проектна 1 та проїздами навколо житлового коltпшексу 
регуmoються за допомогою дорожніх знаків і горизонтальної розмітки проїзної частини 
вулиці. Дорожні знаки 11 типорозміру розташОВУЮТЬСЯ в загальній зоні вулиці на відстані 
0,6 м від бордюру до краю дорожнього знаку і на В}lсоті 2,0 м. 

На проїзній частині і тротуарах влаштовується асфальтобетонне покритrя різних типів 
в залежності від призначення вулиці. 

Вулично-дорожня мережа виконана у відповідності до Схеми планування ІУ-го 
житлового району містІ. 

Вулично-дорожня мережа кварталу сформована нacтymпlМИ ВУJUlцями: 

Ш}IР}lНав 

Назва червоних 

Категорія вулиці вулиці лініях, 

м 

Ширина 

проїзної 

частини. м -1 --2 
Магістраль загальноміського значення 

ВУлиця місцевого значення 

Проектна 1 

ПроектнаS 

4S 

2S 

17 

7 

Обслуг 1
··1· району масовим міським пасажирським транспортом 

овуванRЯ територ .. б . 
(авТОбусом) здійснюється по Об'їзній ДОРОЗІ; '!-О заюнче~ня 1 черги УД1Вництва 
~~реДбачено організувати автобусний рух загальНОМІСЬЮIМИ MaгlCТPaJIJIМIl по вул. Проектна 

1 Проектна 2 
З •. ов ся на території охопленій Д8Н}1М проектом у 

ФОltuс YDИнки автобусш, що РОЗТВШтиnе':"их сторонах вул. Проектна 1 на відстані одна від 
."J .. ах пасажироформувань на про 

OДII0160 м. 
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Згідно з рішенням генерального плану міста найБЛllжча вулиця по якій 
передбачається організація тролейбусного руху - вул. Кyryзова. 

для забезпечення необхідного рівня безпеки руху транспорту та пішоходів 
передбачені наступні заходи: 

організація наземних пішохідних переходів на перехрестях і через ВУЛJщі в ltlicЦJIX 
найбіЛЬШІІХ потоків пішохідного руху по вул. Проектна 1 та Проектна S; 
організація світлофорного регулlOВання на перехрестях магістралей 
загальноміського та районного значення по вул. Проектна 1 та Проектна 2. 

Проектом передбачається будівництво підземного паркінгу. крім того передбачені 
відкриті стоянки в санітарно-захисних зонах ЛЕП 35 кв та ЛЕП 11 О кВ вздовж місцевого 
проїзду. паралельного ЛЕП. 

Короткочасне зберігання автомобілів здійснlОЄТЬСЯ на відкритих внyrpіквартальних 
автостоянках. 

Загальна місткість всіх відкритих автостоянок становитиме 1 ОО маШIІномісць. з них 7S 
МВlПИномісць розташовані в СЗЗ ЛЕП. з яких для тривалого зберігання під охороноlO 
виділено 65 мапшномісць. 

Місткість підземного паркінгу житлового комплексу складає 200 мamиномісць. 
Загальна кількість місць для паркування автомобілів на територіі ОХОПJIеній даним 

проектом становить 300 машиномісць. 
Нижче у таблиці 4.1 наведені показНllІСИ місткості та ПJIощі територій стоянок 

громадських об'єктів для тимчасового зберігання автомобілів. 
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Таблrщя N'g-l.l 

.- розрАХУНОК ТЕРИТОРІЙ ВІДКРИТИХ АВТОСТОЯНОК ГРОМАДСЬКИХ ОБ'ЄКТІВ 
І"'"' 

Територія автостоянки 

N! Установи, підприємства, споруди. 
Кількість ,і 
маш. місць 

Заклади освіти 

1 Дитяча дошкільна установа 2 44 

Установи ОХОРОIll' здоров'я, соціального забезпечення, спортивні установи 

2 Аптечний кіоск 1 22 

З Роздавальні пункти молочних кухонь 1 22 

4 Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять 2 44 

5 Приміщення реабілітаційного призначення 1 22 

Установи культури і J\.lIIcmeZIInBa, культові спорудІ' 

6 Приміщення для культурно-масової роботи з населенням, до-
І 

звілля та аматорської діяльності 
22 

Підnрuє.\lства торгівлі, zpoJ'I,ladCbKozO харчуваНІІЯ і побутового обслуговуванНR 

7 Магазини npодовольЧ11Х товарів 

8 Магазини непродовольчих товарів ЗО 660 

9 Магазини кулінарії 

10 Підприємства громадського харчування 8 176 

Ділові, кредитно-фінансові устаНОВІ' та nідnриє.\lства зв 'язку 

Установи жиmлОВО-КОJ\lунального господарства 

11 Житлово-експлуатаційна контора 2 44 

12 Громадські вбиральні 2 44 

Всього 50 1100 

. 

5. ПDКEНЕРНЕ ОБJIAДНAННЯ ТЕритоРІІ 

5.1. ВодопостачаНllП ... . 
Розділ виконаний у вигляді схеМ}I, на якій поданІ nPІlНЦІlПОВІ рuпення Інженерного 

Забезпечення житлового комплексу в м. Бровари Київської області. . 
на територіі житлового комплексу перед~ача~ся будувати 14,~5 ~a 18-повеРХОВI 

ЖИтлові секції, а також установи освіти, дозвUIJD(, ПЩnРІlємства TopnВnl. громадського 

харчування та побутового обслуговування. 

Прое б б'єдвана централізована система водопостачвнНJI на госпо-
ктом перед ачена о -

даРСЬКо-питні та протипожежні потреби житлового масиву. 
Но йняn згідно з табл. 1 СНиП 2.04.02-84. табл. 8.1 ДБН 360-

рми водопостачання при 

92·· та дод. 3 СНиП 2.04.01-85. 
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В11траТ11 води на зовнішнє гасіння пожежі та кількість одночаСНllХ пожеж прийняті 
згідно СНІІП 2.04.02-84 табл. 5,6; на внутрішнє гасіння пожежі (для споруд громадського 
ПРllзначення) - табл. 1 СНІІП 2.04.01-85. 

НОРМІІ витрат води на полив прийняті згідно з табл. 8.3 ДБН Б.2.4-1-94. 

Категорія надійності систем водопостачання - 11 (п.4.4 СНиП 2.04.02-84). ЕлемеНПI 
СllСтеми водопостачання 11 категорії, пошкодження яких порушують подачу води на поже
жогасіння, відносяться до І категорії (кільцеві вуличні мережі водопроводу, дві воДонапір
них вежі). 

Розрахункові витрати води на зовнішнє гасіння пожежі - 15,0 n/сек., згідно СНlIП 
2.04.02-84 табл. 6; на внутрішнє пожежогасіння - 2)(2,5 n/сек. 

Розрахункова кількість пожеж - 1. 
Розрахункові витрати води дпт відкорlІговані данІІМ проектом і приведені в табл. 

Н!!6. Нормативний розрахунок ВОДОСПОЖlIВання та водовідведення по житловому масиву 
приведені в табл. Н!!6. 

Поливання зелених насаджень та газонів здійСНIОЄТЬСЯ із об'єднаного госпо
дарсько-питного, протипожежного водопроводу. Розрахункові витрати води на ПОШIВання 
прилеглої до забудови території, газонів та зелених насаджень житлових кварталів - дlІВ. 
табл. Н!! 5. 

Джерелом господарсько-питного водопостачання ПрІIЙНЯТО водопровідні мережі по 
вул. Кірова і вул. Красовського. Проектом передбачається кільцювання двох водопроводів 
водопровідною мережею з підключенням згідно ТУ Н!! 978 для подачі води до кільцевої 
MaгiCТP~HOЇ мережі об'єднаного господарсько-питного та протипожежного водопроводу 
житлового масиву. 

5.2 Водопровідні &Іережі та СПОРУДІІ. 
Мережі госп-питного водопроводу прокладаються на глибині - 1,8 м від рівня ЗeltШЇ 

(СНиП 2.04.02-84) та передбачаються з поліетиленових труб типу ПНД сеТ)) за ГОСТ 
18599-2001. 

на кільцевих водопровідних мережах встановлюються пожежні гідранти 0 125 мм за 
ГОСТ 8220-85. Відстань між пожежними гідрантами не перевищує-150 м (п. 12.12 ДБН 
Б.2.4-1-94). 

Водопровідні колодязі на мережах передбачаються круглі із збірних залізобетонних 
елементів 0 1500; 2000 мм за m 901-09-11.84. 

Розрахунок водопровідної мережі виконується на наступній стадії проектування (ста
дія «Проект))). 

5.3 ПРОТllПожежні заХОДII. 
При· розробці проекту врахОВУВВШIСЬ вимоги п~же~ої безпеки у відпо~ідності з 

розробленими Міністерством внутрішніх справ YКPВIНII Правилами пожеЖНО1 безпеки 
УКРаіни" та ДБН 360-92 ••. 

Розрахункова кількість одночасних пожеж - 1. 
Розрахунковий час гасіння пожежі - 3 години (п. 2.24 СНиП 2.04.02-84; п.6.1 О СlbllI 

2.04.01-85). 
Проектом передбачені наступні протипожежні захоДІ!: . 
- організація безперервної системи магістральшlХ ву:Ш'ць для забезпечення спйких 

транспортних зв'язків району, що проектуєтьСЯ, з МІстом; 

організ ів системи житлових вулиць, JПCi у випадКах пожежної небезпеки повинні 
бути W::Xвми евакуації населення і Під'їзду. пожежн~ машин; . 

_ дотримання нормативних протипожmкних В1Дствней МІЖ будинкамl11 спорудar.lll; 
. .дприємств обслуговування з головним виходоr.1 на - РОЗМІщення установ та nІ • 

вулицю, або пішохідну алею і створення БUIJI них зелених насаджень. 
~---=~. 
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Зовнішнє по~е~огаСіНН~ передбачається від пожеЖНllХ гідрантів. встановлених на кільце
вій ВОДОПРОDІДНІЙ мереЖІ. 

В місцях розташування колодязів з пожежни~ш гідрантами встанОВJПOються світлові 
покажчИК'1 «ПГ» згідно ГОСТ 12.4.009-83. 

Місце розташування колодязів з пожежними гідрантами та світлових ПОКЮКЧJlків 
"ПГ" вказується на подальшій стадії проектування (стадія "Проект"). 

Житлова забудова буде обслуговуватися пожежним депо. що знахОДllТЬся на вул. 
Кірова. Радіус Об~уговування дозволяє забезпеЧИТІI обслуговування даного кварталу. але. 
враховуючи ВИСОКІ темпи забудови міста та збільшення чисельності його населення. на 
протязі першої черги будівництва VI-ro житлового району необхідно ПРИСКОРИnI 
будівництво нового пожежного депо по вул. Красовського. що передбачено ЧИНН'ІМ 
reиеральним планом. 

5.4 Господарсько-побyrова каналізація 
Проектом передбачається централізована система госп-побyrової каналізації. 
Схема каналізування прийнята наступна: побутові стоки від житлових секцій та гро

~Іадських приміщень надходять самопливною системою до локальноі І<НС та перекачу
ються до головної КНС. Від головної КНС побутові стоки подаюТЬСJ( двома напірних тру
бопроводах на існуючі очисні каналізаційні споруди м. Бровари. 

Передбачається виконання реконструкції цеху каналізаційних очисних споруд з ура
хуванням подачі стічних вод від житлового комплексу. 

Розрахункові об'єми стічних вод житлового комплексу приведені в таблиці Н!! 5.1. 
Розрахунок головної та локальних КНС, самопливної мере)кї каналізації та напірних 

трубопроводів виконується на подальшій стадії проектування- стадіа «Проект)). 
Самопливна вулична каналізаційна мережа передбачається з поліетилеНОВl1Х труб 

типу ПНД «С)) за ГОСТ 18599-2001. Напірні НИТКІІ трубопроводів - З поліетиленових труб 
ТИПУІПІД «Т)) за ГОСТ 18599-2001. 

Каналізаційні колодязі та камери на мережах каналізації передбачаютьса із збірних 
з/б елементів за ТП 902-09-22.84 та m 901-01-11.84. 
Каналізаційні насосні станції прийняті з глиБИНОIО підвіднОГ0 колектору до 4,0 м. 

5.5 Дощова каналізація 
Згідно із завданням на проектування та відповідно до вимог п. 9.4 ДБН 360-92··; 

СНиП 2.04.03-85 (п. 3.21), BiдвeдeННJI дощових та талих BOД.~ тер~ріїОо~Лагоустрою дo~iг 
1Grrлового масиву здійснюється закритою системою Д~ЩОВОІ канал1Зацll з подальшим ВІД-

ведеИWIМ найбільш забрудненої частиНИ стоку на ОЧИСНІ с~?руди·Оо' оо' . 
Розрахункова витрата ДОЩОВІІХ вод з благоrС~~ЄНОI терИТОрll, про1ЗД1В ~ дорІГ, що 

попадає у централізовану систему дощової канал1ЗnЦll )китлового комплексу, зГІДНО ВІІМОГ 

СНнп 2.04.03-85 (п. 2.11) та СН 496-77 (п. 4.8) становить: 
q = qc )( F )( k; де: 

qc - інтенсивність дощового стоку, ліс з 1 га. .'оо 
n . З~О з «Таблицями питомих розрахункових ВlІтрат оодощо~их CTO~ з ~еРИТОРll ДJIJ( 
еР10дІВ одноразових перевищень _ 0,33; 0,5; 1,0 Р»), ДJIJ( КиIВСЬКОl обл~СТ1 при. 

q20 = 100,0 лlсек з 1 га (СИиП 2.04.03-85, кресл. 1), 
n = 0,64 ( СНИП 2.04.03-85, табл. 4); 
Р = 0,5 (СНиП 2.04.03-85, табл. 5); 
С = 0,85 (СН 496-77., додат. 5); . 
t -14 тривалість зливового дощу (СFhIП 2.04.03-85, П. 2.15), 
r - ХВ. - розрахункова 

= 4 5 20
n = 4 5)( ~ = 6 ліс з lга(п.4.6 СН 496-77); 

qc ,)( t n ' 140М 

;: IIJIоЩа водозбору з бnarо;строєної території проїздів та доріг житлових кварталів 
~,8б Га (8600 м1). 



k _коефіцієнт, JlЮIЙ вра:<овує нерівномірність випадіння дощу по площі. 
k = 1,0 (СН 496-77, табл. 4). 

Таким чином: q = 6,0 )( 0,86 )( 1 = 5,2 лІсек .. 
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Максимально добові витрати дощових вод з благоустроєної TepIITopiї Ж}lТлового 
комплексу, згідно СНиП 2.01.01-82 (дод. 3), складають: 

Q = 8600 )( 0,103 = 885,8 м3/добу; де: 
0,103 - максимальна кількість опадів (м3) за добу. 

СереДНJlкількість опадів за рік стаНОВІІТЬ: 

Qccp рік = 8600 )( 0,685 = 5891 м3/рік; де: 
0,685 - сереДНJI кількість опадів ДЛJI Київської області (м3) за рік 
(дод. 3 СНиП 2.01.01-82). 

Найбільш забруднена частина дощового стоку централізованої системи дощової ка
налізації~ відповідно до вимог П.l.2 СНиП 2.04.03-85 та розділу - 4 СН 496-77, віДВОДИТЬСJl 
на ОЧИСНІ споруди. 

Продуктивність очисних споруд дощової каналізації визначається по середньодобо
вій витраті мало інтенсивних опадів і становить: 

Q01f. доб. = (0,685 : 11 О) )( 8600 = 53,55 мЗ/добу; де: 
11 О - cepeДНJI кількість днів з дощем на ПРОТJlЗі року ДlIJI Київської області (табл. 4 

СНИП 2.04.03-85). 
Розрахункові витрати дощових вод (л/сек), що піДlIJlгають очищенню на спорудах 

дорівнюють: 

Чоч.сск = ЧС )( Ь)( F, де: 
ЧС - інтенсивність дощового стоку л/сек з 1 га, що пїДlIJlгає очищенню. 
ЧС = 4,5 ліс з Іга (п.4.3 СН 496-77); 
При n = 0,64; tr = 14 хв; чс =4,5 лІсек. з 1 га (табл. 5 СН 496-77). 
h -коефіцієнт, що враховує нерівність випаданВJI дощу по мощі території. 
h = 1,0 - примітка табл. 4 СН 496-77. 

Чоч.сск = 4,5)( 1,0)( 0,86 = 3,87 n/сек. 
Таким чином, максимальна розрахункова кількість опадів, що збирається централі

зованою системою дощової каналізації з благоустроєної чаCТJIНИ житлового містечха, ста
новить: 

за добу- 885,8 мз; 
за секунду - 3,87 л. 

Найбільш забруднена частина дощового стоку, що потребує очищеНВJI, станОВІІТЬ: 
за добу - 54,0 мз; 
за секунду - 2,89 л. . 

. Дощові води надходить дО ВУШІЧНИХ ДОЩОПРlп1м~них КОЛОДИЗІ~ п~ вул.Проектна 1 
І самОпливом подаютьСJl на каналізаційну насосну станЦІю. З КНС СТІЧНІ ВОДІ! перекачу-
toтьCJl на існуючі очисні споруди дощових вод. 

Розрахунп системи дощової каналізації розроБЛJIЮТЬСJl на подальшій стадіі проек-
tyвВНIIJI (стадія ссПроект»). оо' '00 • 

Самопливна вулична мережа ДОЩОВОІ канamзацll передбачається з ПОЛlетилеНОВl1Х 
труб типу ПНД сеС) за ГОСТ 18599-2001. Напірні труБОПРОВОДІ! - З поліетиленових труб 
ТИПУ nНД сеТ» за ГОСТ 18599-2001. 

Каналізаційні колодизі, дощоприйМачі та квмери на мережах дощової каналізації пе-
редбаЧВЮТЬСJl із збірних з/б елементів за ТП 902-09-22.84; тп 902-09-46.88 та ТП 901-01-
11.84. 

5.6 СанітаРllе ОЧllщеННJI • 
. Сухе побутове сміТТJl, тверді відходи та СМІТТJl з вулиць збllраЄТЬСJl у контейнери-

Сlt1lтtєзбірRИIGI. ., 
П .. _ б г см: ....... передбачаЄТЬСJl один СМІТІЄВОЗ У день. При НОРМІ 
~UI. вивезеНВJI по утово о А ..... А. .., • 

СУХИХ ВI'дх' О 30 1 МУУІІ' за рlІС, загальна IQЛЬКІСТЬ СМІТІЯ станОВІІТЬ. 
~ OДlB-, тна -гометк ~ 
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1350 осіб)( 0,30 = 405 т/рік 
Площа земельної діJIJlНКИ, що забезпечується на смітrєзвалищі при нормі 0,05 га на 1 ООО т 
смітrя на рік складає: 0,05 )( 0,405 = 0,02 га. 

Періодичне ВІlвезення смітrя здійсНlОЄТЬСЯ у MicЦJI, які погоджуються ЗВІОВНІІКОМ з 
БроваРСЬКОIО РВЙСЕС. 

ТаблшІЯ Ngj. J 

ОБ'ЄМИ ВОДОСПОЖИВАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ 

НІ! СПОЖllвачі ОДlIЮIЦJI Кількість . Середня Водо- Водо- При-
піп ВИМІРІО- нарма во- спо- відве- .Іітка 

вання допоста- жива- дення, 

чаниита ння, .fJ/добу 
водовід- .fJ/добу 
ведении, 

л/добу 

1 Сещії житлового компnек- к-ть 1350 360 486,0 486,0 
су, що обладнані водопро- жителів 
водом, каналізацією, гаря-
чим водопостачанням та 

ваввами довжиною від 1500 
до 1700 мм 

2 Аптеки (кіоск) к-ть рІм 2 310 0,62 0,62 
3 Роздавальні пункти молоч- к-ть рІм 2 12 0,024 0,024 

ШlХкуховь 

4 ПриміщеВНJI для фізкульту- місць 10 50 0,5 0,5 
рко-оздоровчих занять 

S Приміщення реабілітацій- місць 4 150 0,6 0,6 
кого призначення 

б ПриміщеВНJI для культур- місць 5 8,6 0,043 0,043 
Ко-масової роботи з насе-

ленням, дозвілля та аматор-

І-- ської діяльності 
7 Магазини продовольчих к-тьр/м 12 250 3,0 3,0 -- Товарів 
8 МanlЗини к-тьр/м 10 12 0,12 0,12 

9 ПРОмислових товарів 
0,5 0,5 Магазини кулінарії k-nр/м 2 250 

rю 11,2 11,2 ПідПриємства громадського к-тьумов. 700 16 

ХВРЧ)'Ввнии блюд 

rтtt--· 12 0,024 0,024 Пtдnpиємства безпосеред- к-тьр/м 2 

НЬОГО побyrового обслуго-
ru--~ВНИя населении 

12 0,024 0,024 )КИтлово-експлуатацДіна к-тьр/м 2 

і13 ~opa (опорний пyнrr) 
130 0,52 0,52 ГРомадські ПРllбор 4 

r--..... В6ИРВЛЬИі 
503.18 503.18 

І'--- Разом: 
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ПРІІ коефіцієнті добо~ої нерівності Кдоб = 1,2 (п. 2.2 СНиП 2.04.02-84), макСllмальні 
витрати води за добу ДОРІВНIОJg,р.: 

(І)06 = 50~18x 1,2 = 6O~8 -І,і / доб} 

При КnUUlИ = 1,3 х 1,77 = 2,3 (п = 1350 чоловік) - п.2.2 СНиП 2.04.02-84: 

;:'':ин 60:\8 
q =~х2,З=57,86,\і lгод 

Максимальні значення за проектом 

Полив прилеглої теРlпорії, 
зелених насаджень та газонів 
- окрема система поливаль

ного водопроводу (10% від 
загальної площі) 

Відкриті площинні спортивні 
споруди 

.\IIU 

8000 4,0 

50 1,5 

Qd06 = 603,8 + 32 + 0,075 = 635,9 -І\l3 І добу 

32,0 

0,075 

ПРIIJ\lітка: Наведені показники підлягають уточненню при розробці (KopllzyвaHHi) 
галузеВl1Х CXЄJ\I водопостачання і водовідведення на настУnНl1Х стадія:, проектування. 
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5.7. ТепnопостачаllllЯ 

В розділі подаюТЬСJl попередні технічні і розрахункові дані з питань теплопостачаННJI. 

Джерелом централізованого теплопостачаННJI об' єктів багатоквартирної заБУДОВІ! ДЛJI 
опanенни та гаРJlЧОГО водопостачаННJI, і об'єктів громадського призначенни ДnJl опаленни, 
веНПIЛJщії та гаРJlЧОГО водопостачаННJI, передбачаЄТЬСJl від нової котельної, що 
будуваТllметьСJl ДЛJI VI-ro житлового району за УМОВІІ одержанНJI відповіДНllХ техніЧНl1Х 
умов. ОріЄНТОВНllЙ тепловий потік від джерела складаПlме близько 2,8 МВт. 

Варіант децентралізованого теплопостачанНJI об'єктів житлового будівництва ШJUlXОМ 
влаштуванни окремо розташованих, модульних та дахових кртелень може бynl розгJIJIНУТИЙ 

ва подальших стадіих проектуванНJI за відповідними архітектурними рішенними об'єктів та 
з урахуванним вимог нормативних документів (СНиП 11-35-76 "котельны�e установки"). 

ОСНОВНІІМ паливом ДЛJI котельні прийнJlТО природний газ. 

Необхідні теплові потоки визначено згідно з даними про структуру житлового фонду і 
розсenенни населенНJI, а також у відповідності до вимог нормативних документів: 

- СНиП 2.04.07-86 "тепловы�e сети"; 
- СНиП 2.01.01-82 "Строительнаи климаТОЛОГИJl и геофизика". 

За результатами розрахунків витрат теплоти на нових споживачах в межах даної 
території необхідний тепловий потік на проектний період складе близько 2,8 МВт. 

Кількість джерел теплоти, місце ЇХ розміщенНJI yrОЧНЮЄТЬСJl на подальших стадіих 
проектувавни з урахуванним відповідних Технічних умов, одержаних в установлеНОl\IУ 

порядку. 

5.8. Газопостачання 
Згідно з проектом технічних умов Н!!67-1І-06, щО видані попередньо ДЛJI стадії ДПТ, 

rазопостаЧ8IIIUI зДЇЙсвюватиметьСJl новим газопроводом. ПiдкmoчеННJI передбачаЄТЬСJl від 
raзопровоДУ високого тиску: Р-6,окгс!см2, ду-зоо мм. 

Газифікація території у межах розробки проепу вирішується на базі подальшого 
розвитку мережі розподільчих газопроводів середнього (до о,З МПа) та низькому 
тиску (до 0,005 МПа) природного газу. 

Природним мережним газом передбачаЄТЬСJl стовідсоткове забезпечеlllUl таких 
катеrорій споживачів: 

- житлові будинки - ДЛJI потреб харчуванни і, частково, гарячого водопостачання; 

- котельні - ДJIJI покриття необхідного теплового потоку. 

Приготування їжі на підприємствах громадського xap~aнВJI та дитячому 

ДОlllКinьиому закладі вирішується на базі використання enектроеиеРПI. 

1& Нор~и витрат природного газу ПРИЙНJlТі. згідно з ДБ~ B.2.5.-2000200~. 
Газопостачання", з урахуванним наявності в кварПlp1 багатокваРТИРНОІ забудови газОВОІ 
1UUrrи. 

Зaraльні витрати газу скпадають близько 1070 вмЗ/год. 

П .. _ ОДІВ' Yn'OoЦO газозабезпечеlllUl нових СПОЖllВаЧЇв У межах 
~IA проведеВНJI вказаних зах ~ 

даного б . б ати близько 6· ВІ газопроводу високого тиску та 
• проекту нео ХІДНО по удув . б'єкт ГРП. Місце розташування ГРП 

РОЗПОД1n:ьчого газопроводу середнього тиску І ОДИН О ... 
Обрано" Бровари та показано на схеМІ. ОРІЄНТОВНІ витрати ДJUI 
б' зпдно з РІШенням генплану м. 
УД1ВНИЦтва ГРП - 0,1 МЛН. грН. 

У . ІХ стадіях проектування, пропонується розгmmynl 
1.10_ • перспеКТИВІ, на подальШІ систему газопостачанни середнього ПІСКУ із 
ВIlІСо ВІСТЬ перехо~ на одноступеневу е :nsтopїв тиску (КБРТ) та із застосуванНИl\l 
пр ристанним комБІНОВаних будинкоВИХ Р гу ня газопроводів з поліenшеНОВl1Х труб), що 
оrpесивиих технолоriй і матеріалів (пРокnвдан 
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ДОЗВОJUlє значно змеНШllПI 

газопроводів дО SO років. 
капітальні витраТ.1 та продовжує термін експлуатації 

Проект газопостачання 

проектування 

5.9. ЕJlСКТРОПОСТВЧВIIНЯ 

буде виконано окремою кн.rгою на наСТУПНJJХ стадівх 

для вирішення схеми електропостачання житлового комплексу виконано розрахунок 
електричних навантажень згідно ГНД 341.004.003.001-2002. 

Навантаження ДJIJI багатоквартирної забудови, установ торгівлі, освіПI, охорони здо
ров'я, культури, побутового обслуговування, тощо прийнято згідно питомих навантажень і 
дорівнює: 

Рр.м.р = 2,63 МВт 
Проектом передбачається спорудження окремої закритої трансформаторної підстан

ції типу 2-90-1 ООО с можливістю встановлення трансформаторів потужністю 1 ООО кВА. 
При цьому категорія споживачів розподіляється наступним чином: 

0,56 МВт - 1 категорії; 
2,07 МВт - 2 категорії. 
ВихоДJIЧИ з розрахунків з розрахунків та враховуючи місцеві умови, в проекті пропо

нується: 

1. Джерела живлення - існуючі підстанції ПС «І<няжичі)) 110/3511 О кВ, ПС «Кіровська)) 
35/10 кВ. При цьому остаточне ВJlрішення джерела живлення буде після отримання техні
чних умов в ссА.Е.С. lUlївобленерго)) та при узгоджені з зацікавленими організаціями та 
установами. 

2. ДmI електропостачання житлового комплексу - встановлення захритоі трансформато
рної підстанції розрахункової потужності, па приєднуються за Д80променевою схемою 
ДJU[ забезпечеННJI необхідної категорії. Електричні мережі 1 О кв передбачаються кабель
ию.IИ, щО прокладаються на глибині 0,7 м від проектної поверхні землі, під проїзною час
тиною - на глибині Ім в азбестоцементних трубах. Кабелі по всій довжині ДЛJI захисту від 
механічних пошкоджень передбачається ПОКРJІТИ захисною стрічкою. Марка та переріз ро
зраховуються на подальших cтaдїJIX проектув8ННJI. 
3. Розподіл електроенергії між споживачами житлового комплексу на напрузі 0,4 кв від 
нової зm-! 0/0,4 кв та кабельних збірок. Електричні lflережі кабельні. Марка та переріз ро
зраховуються на подальших cтaдїJIX проектув8ННJI; 
4. Мережа зовнішнього освітлення, виконується кабелем марки АВВГ, які ЖlIВЛJIТЬСЯ від 
кабельних збірок через шафи упрaвniННJI зовнішнім освітлеННDl, управління КОМбінов~
ие(ГОДИНИИК-фотореле). Освітлення ЖllТлового масиву виконується СВlТИnЬНIIКВМJI з наТРІ
ЄВИМИ лампами високого ПІСКУ, які встановJUQЮТЬСЯ на металевих квартальних опорах. 

5.10. ТелСфОllЬВЦія і радіофіквціп 
Розділ виконано ва освові документів та матеріалів: 
- технічних даних ва розвиток телефонного зв'язку та мереж проводового 

мовлевня; 

- ДБН 360-92 •• м. lUlїв-2002 р. Містобудування. ПпануванНJI і забудова 
міських і сinьсьюlХ поселень; 

- архітектурних та техніко-економічних розробок; 
- Б и розробленого інетитутО"I"ДlПPОМІСТО" У 1999р; 

генерального плану ,,1. ровар , 

б. 'юком операторів КИlВСТАР,UМС, Well СОМ, 
карти покриття мо 1ЛЬним зв 

GOLDEN TELECOM. 



Телефонний зв'язок. 

ІснуlOЧИЙ стан. 

На теперішній час у м. Бровар}! діють такі станції: 

-АТС К-l mпу "Alkatel" на 1761 номерів; 
-АТС К-2 типу "Alkatel" на 1756 номерів; 
-АТС К-З ПlПу "Alkatel" на 1000 номерів; 
-АТС -10012000 Ни 4 на 2600 номерів; 
-АТС Ни 5 на 8000 номерів; 
-АТС Ни 6 ПlПу "Alkatel" на 5548 номерів; 
-АТС "Квант" на 2048 номерів; 
В місті працюють оператори мобільного зв'язку КllївСтар, UМC, Well СОМ, 

GOLDEN ТELECOM. 
Проектне рішення 

Згідно з таблицею навантаженНJI передбачається встановити 600 телефонних 
апаратів. 

Розрахунок виконано з ypaxyвaнНJIМ 100% телефонізації житлових і 
народногосподарських об' єктів. Абонентів передбачається підКJIЮЧИТИ до існуючої 
АТС Ни 6, па знаходиться по вул. Гагаріна. ДmI цього необхідно на І чергу ємність 
існуючої АТС збільШllТИ на 600 номерів. Телефонна мережа проектується кабельною 
в каналізації і будується по одноступеневій шафній системі. 

Основні напрямки телефонної каналізаціі та MicЦJI розтamyванНJI телефонних 
розподільчих шаф показуються на схемі. 

Та6лшlЯ.N9 5.2 

НІ! Користувач Кількість телефонів ПРІВlітка 

З/П (шт.) 

1 Багатоквартирназабудова 557 100% ICВapТIlp 

2 Громадський сектор 43 Орієнтовні дані 

3 Всього 600 

Проводове мовленНJI. 

ІснуюЧИЙ стан. 
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На сьогодні в місті Бровари існує радіовузол потужністю 15 кВт (типу УПВ-15), 
РО3!ВWований в будинку МВЗ по вул. Гагаріна. Існуюча мере)ка проводового 

РIІДІомовленНJI - повітрша. 
Проектне рішенНJI 
Згідно з таблицею навантаженНJI передбачаєтьCJI встановити 580 телефоншlХ 

lIIJаратів. 
р НJIМ 100% радіофікації ЖИТЛОВІІХ і 

ііа озрахунок виконано з урахув8Н 
РОдиогосподарських об' єктів. .• 

з .. бачаєтьCJI пїДКJПOЧИТИ до ІСНУЮЧОГО р8Д10вузла, 
110тv-.~oekТoBaнl Р8Д1ОТОЧІСИ перед . ю застарілих підСИJПQвачів типа УПВ на 

-.1I1\1іIСТЬ JlКOГO ДOcтaTНJI З поступовОЮ замІН0 
С"'-.. - • , 
"~III типу "Дніпро". 



зо 

Мережа проводового мовлення передбачається повітряною на трубостіЙка.~ та 

опорах. 

Мережу проводового мовлення необхідно будувати за 1-2 ступеневою 

повітрянокабеЛЬНОIО системою. 

НІ! 

зlп 

1 

2 

3 

Користувач 

Багатоквартирназабудова 

Громадський сектор 

Всього 

ТелебаченНJI. 

Проектне рішенНJI. 

Кількість радіоточок 
(шт.) 

557 

2З 

580 

Передбачається облаштуванНJI кабельного телебаченНJI. 

Таблиця}{g 5.З 

Примітка 

100% кaapТIlp 
Орієнтовні дані 

дпи забезпеченНJI сигналу на даху 18-поверхової сещії по вул. Проектна 1 
передбачається встановити телевізійні антени. 

На верхньому поверсі житлового комплексу в окремому приміщенні площею до 
10 J.t передбачається розташувати головну станцію кабельного телебаченНJI. 

ПриміщеННJI з головною станцією повинно бути обладнане засобвUI охоронної 
сиrиалізації. 

Від головної станції в телефонній каналізаціі та повітриною лінією 
ПРОКJIадається телевізійний кабель. 
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6. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ПРОЕКТУ 

Таблиця.N9 6.1 І 

РОЗПОДІЛ ПЛОЩІ ТЕРИТОРІУ ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНИМ ПРИЗНАЧЕННЯМ 

N! Наз ва Площа TepIlТopii 

зlп га І % І 

l Тершnорія об 'єктів J\IiKpOpalioIIHozO значеНl1R 

1 
Територія під житловими секціями (без площ при будованих примі- 0,4377 14,73 
щень) 

2 Установи, заклади, підприємства громадського призначенНJI 0,3659 12,32 

Територія благоустрою (майданчики відпочинку та занять фізкульту- 0,7432 25,02 
3 

рою, озеленені ділянки у межах зони забудови 

4 Проїзди з тимчасовими стоянками автомобілів в межах зони забудови 0,2990 10,06 

СтОJIВКИ легкових автомобілів та проїзди в межа.х cahitapho-захисНlIX (0,2150) (Поза 
S 

зоиЛЕП 
баланеО'1 
теР'lТОріІ) 

Всього у розділі І. 1,8458 62,13 

1! ТеРllторія об 'єктів не J\IiKpOpalioHHozo значення 

6 Устаиови, заклади, підприємства громадського призначення - -
7 

(Поза 

Зелені насадженНJI спеціального призначеННJI (в смузі СЗЗ) (0,08) баланеОАI 

- теР'lТОріі) 

8 Вулиці (магістраль загальноміського значення) 0,3081 10,37 -
9 

(Поза 

Території об'єктів комунального призначенНJI (ТП) (0,01) балансо .. 
теР'lТОріі) 

І""'--

10 Санітарно-захисні зони 0,8168 27,5 :--

---- Всього у розділі ІІ 1,1249 37,87 

Всього за проектом (відведена територіJl) 2,9707 100 

І'--
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Та6ЛШ/R ,Ng 6.2 

ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОЕКТУ 

32 

11"'" 
і 

Не ОЩІНИЦJI І Назва Кількість Примітка І 
зlп виміру 

І 
2 J ., S 

1 Пnоща території частини кварталу УІ-го га 2,9707 Відведена теРІІТОРік 

житлового району, в тому числі: 

- зона житлової та громадської забудови, 1,8458 
І - площа території СЗЗ ЛЕП 35 та 11 О кв І 0,8168 і 

- вулици В межах червоних ліній 0,3081 

2 Зона житлової та громадської забудови, га 1,8458 
в тому числі: 

-території під житловими секціями 0,4377 
- TepllТopii громадсыGх об' єктів 0,3659 ПРllбуд. ПРllArіщеННR 

-територія благоустрою 0,7432 

-підземний паркінг: (0,22) (Поза бanансо .. теРlпорі1) 

3 Житловий фонд багатоквартирної забудови, 
всього м2 52500 ПопередніВ розрахунок .... 

4 Кількість житлових квартир шт. 557 768 -S Чисельність населеНИJI І--
осіб 1350 Розрахункова 

6 Житлова забезпеченість м2 / люд. 38,9 ПерспеКТllВНllВ ПОкa:JНIIК 

t--

7 CepeдIIJI поверховість поверхів 16 
і"---

8 Щільність населенНя осіб/га 450 Без 8РахуванlUl С)'АlіЖНIIХ 

~ 
теРІпоріВ lCВapтвny 

9 В6удован~-прибудовані приміщення, м2 2200 -
і'- і-- - З них вбудовані: 1700 -

10 
Основні об'єпи сфери обслуговування: . 

50 ПРllбnОКОВВНllВ 2-ПО8ерх 
- дитячий дошкільний заклад місць 

КОРПУС 

- магазини продовольчих товарів м2 т. пп 180 
ВБУДО8ВНО-ПРllБУДО8ані 

- магазини непродовольчих товарів м2 т. пп 220 ПРllArіщенlUI 

- ПідпРиємства громадського харчування l.lісць 32 
п' раб. місць 3 - lДПРИЄМство побyrового обcnyrовувВННЯ 

Іrч- rв-- . 
~І::О-ДОРОЖНJI мере)ка у відведених -

['-... -магі 
СТРanі загальноміського значенИJI га 0,3081 



~ _ ПРОЇЗДІІ, піД'ЇЗДІІ та стоянки авто га 0,74 

- Інженерне обладнання території: 12 
ВодОlJосmачання: 

_ подача води макс. за добу мЗ 635,9 
КаналізуваНІІЯ: 

- об'єм побутових стічних вод, мЗ 603,8 
макс. за добу 

ЕлекmроnостачаН11Я: МВт 2,63 
Теплопостачання: 

- подача тепла, всього МВт 2,8 

Газопостачання: н. мЗ/год 1070 

. 
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ДИРЕКТОР 
ТОВ ссБРОВАРIЯ» 

Інституту інвестиційної стратегії регіонального розвитку 
на розроблення Детального плану теРllторії 

частини кварталу VI - го житлового району в М. БроваРl1 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. ЗавдвнНJl видане на підставі замовлення N!!438/1407-08. 
1.2. Розра:<унковий строк здійснення проекту ПРИЙНЯТИ 5 років, • 
1.3. Ділянка розташована у північній частині УІ-го житлового району м. Бровар" та 

виходить на вул. Проектна 1. Площа ділянки, що відводиться під ж.гглову забудову -
3га. 

1.4. При розробленні детального плану території частини кварталу в розрахунках 
чисельності населеННJJ застосовувати метод визначення частки нормаПІ8НОЇ щільності 
заселеНИJI всього Ісварталу площею 8,2 га з урахуванним перспеКnIВНОГО piBНJl 
ЖИТловоізабезпеченоСІЇ. 

1.5. РішеНИJI детального плану території ПРJIЙНЯnI у відповідності до рішень Схе~IИ 
плануввиНJl VI-ro житлового району міста Бровари та раніше розроблеНl1Х Детальних 
ПЛанів суміжних територій. -

1.6. Об'єми культурно-побутового обслуговуванНJl, іюкенерноro забезпеченни та 
1 благоустрою передбачити згідно з ДБН 360-92**. . . 
. 7. Провести Функціональне зонуванни TepllTopiї та Вllзначити раЦІОНальну аРХlтектурно-

1 8 планУВ~ну організацію житлової забудови, , 
· . Розподш площі території виконати згідно з ДБН та з урахуванням BIДBeдeHНJI чаCnIИlI 

теРИТОрії під об'єкти громадського призначення. 

~'1 ЖИ~ЛОВЕ БУДШНИЦТВО 
· . На ВІДведеній території передбаЧІlТl1 будівн.,цтво житлового компле~су :І .вбудов8ИО

ПРИбудоввиими приміщеннями громадського ПРJlзначення за ІНДИВІДУальними 
2 Проектами . 
. 2. зВ Проекті застосувати каскадний пш обtємно-просторов~ї КО~~ОЗ.lЦії житлової 

2 3 абуДови, використовуючи багатокварmрні 18-15-14-повеРХОВl сеКЦ11. • 
· . Розп~Діл площі між типами секцііі прийюml такий: сеlщії більш високої поверховоСТ1 

24 РОЗМІСТИти В середній частині будівлі. .' 
· . АРХітеКТурно-планувальне рішення виконати з урахуванням lсtlУЮЧЮС С8Иlтарно-

2 S захисних зон ЛЕnзs кв та ЛЕПІ І О кВ. . 
· . Параметри ВУЛИ . 'ніях Проектна І прийнити згідно З рlwеннnпr Схеr.IИ 

пп ЦІ в червоних m 
аиУВанни території VI житлового району. 



2.6. виконати Схему організаціі .руху транспор~ і пішоходів. Передбачити автостоянки 
ТllftlчасовОГО користування зпдно з ДБН та П1дземний паркінг. 

3. куЛЬТУРНО-ПОБУТОВЕ БУДІВНИЦТВО 
3.1. Обслуговування населення перед~~чати з ура.хуванням ступеневої системи, що 
розроблена Схемою пл~ування терИТОр1l VI-ro житлового району - вра.ховуваТ}1 об'єкти 
соціDJlьно-куЛЬТУРНО-ОСВ1~НЬОГО та .торгове.rrьно-побyrового призначення, що 
розташовуються на ср.ШКНltХ теРИТОРІЯХ та запроектувати об'єкти повсякденного 

обспуговування на відведеній для житлової забудови території згідно з ДБН. 
3.2. Сформувати зони громадських об'єктів. 
Перша: торговельно-побутові підприємства на вбудовано-прибудованих приміщеннях у 
14-18-поверхових сеrщїях, що розташовані зі сторони вул. Проектна І; 
Друга: прибудований блок ДlIТЯЧОЇ дошкільної установи на 50 місць 3 в}щїленнn( 
благоустроєної території. 

4.БJlAГОУСТРIЙ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 
4.1. Передбачити тверде покриття проїзної частини вулиць і тротуарів. 
4.2. Передбачити cтoSIНIGI автомобілів поБЛизу громадських об' єктів, в cahitaPHO-З8.хисніЙ 
зоні ЛЕП та окремі гостьові стоянІ<И у житловій зоні. 
4.3. Озеленення: передбачити озеленення території. Елементи благоустрою розміCnIТ}1 в 
.liCЦRX відпочинку та поблизу rpOMaдCbKIIX об' єктів. 
4.4. Забезпечити просторове ізолювання дворового простору житловог~ комплексу від 

впливу ЛЕП пеР~lМетральною секційною забудовою та зеленими насадженнями. 

5 ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. 
5.1. Водопостачання- централізоване згідно з ТУ. 
5.2. Каналізування- централізоване згідно з ТУ. 
s.з. Теплопостачання - централізоване згідно з ТУ. 
S.4. Газопостачання - природним газом від існуючих мереж міста . .3rtAKO .3'Г-1. 
5.5. Електропостачання - згідно з ТУ. 
S.6. Телефонізація - - згідно з ТУ. 

6. СКЛАД ПРОЕКТУ 
Проект виконати в такому складі: 
А. Текстові матеріали - пояснювальна записка; 
Б. Графічні матеріали: 
- Схема розташуванНJI території; . . 
- СYlf!lсний стан використання території та Схема планувальних обмежень (М 1.1 ООО), 
- ECK~ забудови з планом червоних ліній см 1 :500); 
- І1лвн червоних ліній та розпланування TepllТopiї (~ 1: 1 ООО); 
- Схема вертикального планування та інженерного пtДготовлення 
теРиторії (М 1: 1 ООО); 

- Схема організаціі руху пішоходів і транспорту (М 1: 1 ООО). 
- Схема магістральних інженерних мереж см 1: 1 ООО). 

7. ~Po~1CТ детального плану території погодИТИ з УкраїНСЬКІ'М державним науково
OCJrIДНим інститутом проектування міст ссДІПРОМІСТО». 

~А1ІЬНИК УПР АВЛІННЯ " 
БРа 10БУДУВАННЯ ТА АРХІТЕкТУРи 

8АРСЬКОІ МІської РАДИ ' 
л. Є. РИБАКОВА 
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Детальний пла':! території частинипкварталу V11-гом~~ор~~~:иаиону. 
Житловии комплекс по вул. poeкrHa в 

+ + + 

'&ІІІ '&181 

+ l8Ul 

114 ... 

+ + + + 

РIмя 

Межа вlдведеноТ терктарП 

CahitaPHD-захисна З0на 

~ І 1-1=1 ЛЕП 110 кв і опара 

а а ЛЕП 35 кв І опара 

D [] Червоні лlнП 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 
lоща територll аабудови (відведена) 2.9707 ra 
10ща :аон" :аа6уАО." 1.8458 ra 
'рисна моща відведена' ділянки :І урахуванням 
оТздlв та автаcraянок в межах С33 ЛЕП 

2.061 ra 

rоща під вул'nроекrна 1 в межах червоних лІній 0.3081 ra 

оща під СМУFЗМ.' С33 ЛЕП 110 кВ та ЛЕП 351С8 0.8168 ra 

+ 

gu, 

'IUJ 

+ ,,. .. 
',..11 

'14.11 + 

:ІІа. ICIIU 

ГМ кап~ 
PcDD06иа КІт 

~PiII1 

+ + 

,,.. · 
'14а 

11421 ..... 
+ · .,~ 
,,.. 

• ІІа" 

'14. 
,,.,., 

+ 
114.' '14а + 

МIaInII5 ,: 1ааа (.1 с 
3вмавниІС 
тов "&роваРlя· 

Дeтanьний ман терктарЬ чаcntни ааРТПI 

JIII8 VI житловому районІ мlСПІ &раІар., 
IUIIII ЖиmaaиA ІІІІІІІІІІID na ayn.ПJIDIIIНI1 ,C!RnIIII 

дптl 2 І Vl8Im01ІОПІ рвАаІІУ в u.&рсшари 

Пnан сучаQlоra виrcaриcraння 
територlf та ІІСР 

схема мануll8ПltНІUC оС5межень k..��-21 



ІВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

ПРcwtl чаc:mн" 
ayllМЦl818 "ро'3АМ а 

~ ПроЬА. anac:nlllМll8 

:=3 меа 8IдIeдeHD'tepмтapIf 

I~ 
1-

3en8HIHa~HHR 
_ran,,"DrD IIDpмl:lY88HНR 

CaнnapH~axмcнa:lDHa 

II[:JI ПIдJ8МН"~ naplliHr 

)~ лen1101СВІDПDра 

] а ЛЕП 351СВ IDnapa 

] ВIlli nD3Ha"IHHR nDnlnp8'CHDrD профlnlD aynмц! 

:сnhUCAЦQ\ СЕКЦІЙ ЖИТn080ГD ICOМnnEКCY 

........ -:1..- Ч-..- l1PInIIna lIInWIIm -=-" ,. :ro :10 -Р1МР 

- :м u ,01 -_ ............... ............. 
""1I8IIIIIr 

- 31 n ,01 

2. 2. Н ,,2 2u 

, ,. 3D 3D 71 171 

2 - 21 ,2 ,04 2:м 

42 ,4 И ,21 

7 42 2СІ 2И lS7 ,254 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 
'РК1арВ :la6vAD'" ('IА'ед.на) 2.9707111 
ІН" :I.!5vAD'" 

~==~D~=~Y=laHHRM 
1.8458111 

2.0&1 111 

ІМDЩ8Т11 ;;. р"мрВ '1IDMIДQ,1OUC D6'cllТll 0.3В59111 
~. n","p"cuCnD ( ~ __ n\Anpltc І AD.aHI пр"мlщ,нНR) 17ООм' 
~A\\11МonJ МCI8D (np"!5vдoaaнl пр"мJЩlННR) 5ООм' 
~ AOWIlln"HDrD :lамеду 
..:;;;.; lІІіРІМа PID1IWaIlНara 

0.22 111 

!!!!!Уп.ПРIIeImta , • м D6'aIY 'lдnaчмнау 0.4 
!!.D'IДII. nlA':I"" .... "'P'DH"X пlнlй 0.3081111 --- -

""tШUIЬНИИ l!Ла!;! ItlfJИIЩJl1 частини кварталу VI-fО ЖИ'!JlUtiUI'О раиону. ~ 
ЖитловИИ комплекс по вул. Проектна 1 в міСТІ Бровари 

+ 

+ + 

+ + 

ЕКСПЛІКАЦІЯ 

1". ЖитПDІ"" IIDММ'МС (3 
7. T:PrD.en..H' ПlдnрltсмС::Dща lС8артир - 52500м8) 
8 ~ 6vДD.аНD-пр"6vДD.анl пр"мlщенНR 5=2200м8) 
8 ::.:"а ДDwldn .. Ha ycraHD.a на 50 мІсць 
9 а. Р IнІСУрIП'И,нl прltмlщеННR 
• еСУар.н а :lммD ..... садам ( In 

10. ТраНсфDРМ87Dрна "'-- ЦІ na. ..йан-Мlruмн) 1, PD3 _.аН R 12 М садн"lСИ A8I1DPImIIH* PDCn"H 
· .йданчм. ДnR ADPacn* 

~~. ~МТR"МЙ I'1ID'"'' маАдан"". 
15· М :Н'Р" - смma6lрн,,1ІИ 
,В· • НЧ".ДnR l .. rynY".p"H 
17· Alтм DCtaRHICI:I DXDPOНDID · .Адан" ........ 11 П'.. .. .. " а.н,"," .I:lКYn""PDID 

• _ІМН,," naplliHr НІ 200 МІ ,1. AltaCtaRHU м 
20. AIta"" АМ 11дІ1ду •• ,,11 rpDMaдc ...... аО 'cml 

.. ,СНІ :lУПИНIСІ 

+ 

.,".11 

+ 

L-.. 

+ + + + 

+ 

• ІКа . .,.., + ...... 
+ 

іТ 

3IUD~~t 
Мa:amII І: ІIlllO «. t ІМ. ІD М) - ТОВ· rr m --- - Д87М .. МИЙ МІІН те ---IIIIU NI'r.: • 

~ VI МПnO'DМ1 r;:::Н1 =н:::.:nr' ;lCll!Г I!m .--



Детальний ман теритоР.іі частини кaaPrcU1y. VI-ro житловоro району 
по вул. Проектна 1 в Mlcn Бровари 

+ 

+ + 

ОСНОВНІ nО~3НИЮИ 
.аЩ8 1ep"Tapll .бvда ... (.",.едекв) 
1ОЩ8 :ІО"И абудави 

ІРисна моща .lдведено' дln"НIuc s урахуаанням 
oIJДI. та 88tOc:tOR"OIC • межах сзз ЛЕП 

/оща під .уn.Проеmcв 18М .... червон"х "інІЙ 

оща під смуraми С33 леп 110 _В та леп 35 кв 

+ + 

• т", 

+ + 

Рім" 

Межа вlдведенаТ термторlt 

Леп 110 lС8 і опара 

ЛЕП 351С81 опора 

Чер80нl "імВ' 

2.9707 ra 
1.845В ra 
2.061 ra 

0.30В1 ra 
0.8188,.. 

. .,.. 

+ + 

.1,.., + .1,.. .. + . .,. .. 

+ 

;.: І,. • . . 
.WUl + :: 

45 

з .... аамwc 
~4--+~-f---I--t ТОВ "& оа • rn 

ДвтanbH"" ман tеритоplt чacnutИ IНpyany 'І 
V1житno8ОМ'І районІ ulcna &РаІаРК 

І 

"СРР 
Ки'.· 2001 



+ 
+ + 

+ + 
+ 

.. 

+ 

... 
. • УІ .. 

, n 11 іІ ІІІ аа 

, ,. » » 71 '71 

+ + + + + 

І-"Ї! 
І . » ,~ , .. ІМ І 

О ,. іІ '11 
I:,oro , .1 І' .118 15, 'W 

.......... 
," .. 
'\ 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 

21707,. 
1,8458,. 
208, ,. 

а НІ,,, 

17DO .. • 
500 .. ' 
оп,. 

, 1І.~r."""na-dN 1 І ., ...... IIІIО_1IIIItA 
' ~....,. •• IIQ'b:.. tlCtOI ... mo 

04 
0ЗD1, ,. 

0514,. , 
011111,. 

. І 38U08"Ис: 
m Т08 8'1101"''''' 

Аeтan""и,, ма" TelМ'Opїl 'f8cntми aaprany 'І ... ~ ... =-:u IIIQI VI JlИfnDIОUY paRD", Мlaa &РО18РИ 
..j liIJID 

~--CIID~1 [Іо"1ІІА" 
5 І І І-а - Vl8М1nDIaro РІЙІІМ11 uJipaaapм І· AnТ І 11 

~ 
~. 

1 c.~ ... ----

МIam5 1". (11СМ-'О.' 

І 



ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ І 
1r~ ___ АОІІ (11.11..,....) 

2.1707,. 
1rnUllМlldr=e. ,8458,. 
І -~.\.2С1IС11AU1''''''~:r''''''U 208, ,. ~1I1111aa"'1"""= Е , .... 
~1'nII:a, __ IPOUQO ...... CIN 03851,. 
~""'~";8Icu:tu (1Оу ... 1ІІ """ІІІІІІІ,,",,) '7ООм' ~~C_ .............. ) 5DDu' 
1~~А"""""а.UIЩ 022,. ~--"'8ІІІІІІ.аааа1l8'cay~ 04 І ~II,\IJI\~" U"'''IPI!IIIIIII\WA OJ08, ,. , ~u."'''''''''''''OU_8I!D 05'4 ,. tt.a~ n 

08'&8,. 1 

+ 

+ + 

+ + 

ЕКСПn І КАЦІЯ 

ІІІ: (3Ir.маща 18аpnчJ - 52500 .. , ,~. ЖмтnDIМЙ lDUМtI acn 
7. Tlljlra .... H. n~~ ... : .... U""eHНII І=2200111) С.D1да •• Но-nр .... ,.. ...._ 
8. ДImN8 ДDWIIIII"Н. ~NO" НІ 50 UI~ 
.. ~11М"1 "P*ll&Мul 
І . PemIJIIH ...... o ... IIQAaм (n •• ~АоН-...,..ин) 
,0 Трансфар .. 110РНіІ-"'_ 
" РDlС8АН1ШІ AlIDР""" pacnмн 
,2 М ......... ДrUI дOllllCnмa 
,3 ДмnIомй Jrpo."" ...... 
,4. Каmйнер" - CМlna5pм ... 
,5 ~дrull''''''''',pмн 
,. AlтDCТIIIIM18 а оаоflOOa 
,7 ~ дruI'.-фqqn..1JPOID 
,. ПllPeМН"і\ naРIІІ"' .. 200 UIU 
,. AlтDCnlIlНIІІІ ДrUI ·~'."I ~ оо ·cm. 
20 AIТOOrCН. a,n,,"e,D 

+ + 

....... 
+ о,'''' .u-.' 

---' 

-
~. J. ... ~ Іе;с !\.~ -rug ГМ 

~-- ll\lrll - -
~ ..... 

+ 

3auol""1: 
тов -&раl'D1''-

+ 

с.... .... 

" , . 
\ 

+ 

+ 

+ ....... 

+ 

+ 

m 
JIeтanWt~ МІ" TeJМТDPlI "аc::nttcи "'Р18ІІУ 'f 

VllIIМtnalD.., раАа..1 IIICfII &раNРИ 
ж..na..a8ll:1nla:1D~1 UODI:iJll'_I.5!D!!L 
VI~O"""M .. _I "тІ .. І _ 



+ 

+ + 

+ + 

ЕКСПЛІКАЦІЯ 

1 .. ж..ma .. " IIDммеlС (3ar.МОЩІ "ІРТИР - 52500М' 
1. Tapra ....... n","plClCt8O 

(I!lrДDIIHaonp .. 6yДOlIId npимlщеННIІ 5=2200 .. , 
• д.m."1 ДDWIIIII"HI vmмall НІ 50 .. 1_ .1 AAuIмIc:qIan .. tcI nlJl'.lliцeнц 
• РестоРIН І I .. Mal .. IICIДDU (nallmtі\аН'''lraJИН) 
10. ТраНс:фарuaтoРНІ--, 
Н. PCIIQAНМIIМ AtllIDpanIIМwc pacnин 

12. ~НII". дм да..,... 
13 ДиnN"" Irpal"" ""o'IIIN_ 
1" Кaмtеймери - Qamaв.p....... 
15. Мв_H ..... ДnIl ... ""'1Ilp"" 
11 Alтac:nallHII І a.alDQa 
11 Мв_НІІ_ДМ JII~4IIarn .. 1YpalO 
1. пІ",. .... "" naРIСІ"' .. 200 "' .. 
,. Alтаl:nlll"1а дп- '~""'I rpau~ .... оо 'CICnI 
20 AanlD,cмa :ar" ...... 

+ + 
+ 

+ + 

+ 

+ 

.11&" 
+ + ..... .. ,. .. .. ,.., 

+ .. - + 

lIIIIInaI 1: 

1 

IlrDD 



IV.ДОДАТКИ 



.. ' 
'. 

.: ..... 
.. 

, І .; 
'" 

" 

'. 

',. 

" 

.-

" 

,. І 

~, 

" 

І 

\ 
\ 
І 
І 

\ 
\ 
І 

І 



" 

" 

.. 

", 

" 
і, 

, : 

' •• ":.# . , 
: .. 

'- .... -.. ,_.". . . ', . ~.. . .. 
'~~.:':.. ','.: 
.. І: .; .... 

. .! .. -"': .' 
":., " .,. .. ' . ..... 



.•. - . 
ОО 

'о 

о' 

., '. 
О' О 

-- -- - ..... ------.. filljiiiB--=:I~:t-- з:: : 

_: Е 



-

~ 
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
YIlРАВЛІННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

07400, М. Бровари, вул. Гагаріна, 15. кім. 412 Тел.5-ЗО-49 

Від 13,lL. шоР Ng j7Jf 

На N!! _---- Від -:-:AnrPf--J!:-:.J 
Виконуючому обов"язк" . 
МІСЬКОГО голови, 

секретарю ради 

Сапожку І.В. 

Про затвердження ДПТ 
житлової забудови частини 
KBapTany УІ житлового району 
по вул.Проектна 1 в м.Бровари 

{3 .//. оі 

ПОДАННЯ 

Управління містобудування та архітектури Броварської міської ради подає 
на засідання Броварської міської ради питання про затвердження детального 
nnану території житлової забудови частини кварталу VI житлового району по 
ВУл.Проектна 1 в м.Бровари Київської області. 

Начальник управління місто
БУдування та архітектури, 
Головний архітектор міста 

Л.Є.Рибакова 
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