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Детальний план території в межах вулиць Оноре Де Бальзака, Милославської, Миколи Закревського, Олександра 

Сабурова у Деснянському районі м. Києва, виконується на замовлення Департаменту містобудування та архітектури 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до рішення Київської 

міської ради від 13.11.2013 № 518/10006 «Про затвердження міської програми створення (оновлення) містобудівної 

документації у м. Києві» та завдання на розробку, затвердженого заступником голови Київської міської державної 

адміністрації.  

Замовник: Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київради (Київської міської державної 

адміністрації». 

Виконавець  – КО «Інститут Генерального плану м. Києва». 

Детальний план території після затвердження є основним документом, який регламентує розміщення об’єктів 

містобудування, відведення земельних ділянок для будівництва, благоустрою території, прокладку інженерних мереж тощо. 

Виконання Детального плану території пов’язано з необхідністю деталізації проектних рішень Генерального плану 

розвитку м. Києва та проекту планування його приміської зони на період до 2020 р., коригування або уточнення окремих 

його положень, особливо в частині функціонально-планувальної структури.  

Основна мета проекту – розвиток інфраструктури, створення комфортних умов для проживання мешканців 

мікрорайонів, а також забезпеченість нормативним соціально-гарантованим рівнем установ і підприємств обслуговування, 

місцями постійного зберігання автомобілів, озеленення та формування повноцінного високоякісного життєвого середовища.   

Переважна частина території на даний час забудовано 10-22 та 16 - 25 поверховими житловими групами.  

На перехресті вулиць Милославської та Закревського будується ЖК «Милославичі» що має поверховість по фронту 

вулиці  -  22-25 поверхів.   Поверховість перспективного житла на ділянці інвестора планується виконати в межах 27 поверхів 



- створити композиційний акцент групою житлових будинків. В межах ділянки що розглядається, вздовж вулиці 

Милославської передбачено влаштування скверу та будівництво торгівельного центру. 

Композиційний задум побудований на тому, що багатоповерхові житлові будинки, що стоять на відстані один від 

одного дозволяє якісно і раціонально використати дворовий простір для мешканців комплексу.  

Квартали нової забудови передбачається повністю забезпечити закладами освіти. Враховуючи що на сьогоднішній день 

на сусідній території ЖК «Милославичи» будується дитячий дошкільний заклад на 280 місць, потреба у місцях у дитсадках 

буде забезпечена. Також, в межах ЖК «Милославичи» передбачається будівництво загальноосвітньої школи на 1080 місць. В 

при її будівництві, потреба у місцях у загальноосвітніх навчальних закладах буде забезпечена повністю.   

Для забезпечення соціально-гарантованого рівня установами та підприємствами обслуговування проектом 

пропонується  розміщення нової лікарні з поліклінікою та пологовим будинком на вулиці Милославської ріг 

вул.Електротехнічна, поруч з озером.  

В ДПТ намічено будівництво основних поїзних частин вул. Оноре де Бальзака по 3 смуги руху в кожному напрямку. 

Існуючи проїзні частини перетворяться на місцеві проїзди магістралі загальноміського значення безперервного руху 

Троєщина-Осокорки.  

По східній межі ДПТ намічено будівництво подовження вул. Електротехнічної, яка перетвориться на загальноміську 

магістраль та з’єднається з подовження Великої Кільцевої дороги. 

В межах території детального плану передбачена реконструкцію вул. Закревського з  розширенням поїзної части до 15 

м.  

Освоєння виробничої території намічено за рахунок подовження існуючих та будівництво нових районних та 

житлових вулиць. Подовжуються вулиці Милославська та Цвєтаєвої.  



В ДПТ намічено будівництво велосипедних доріжок вздовж магістральних вулиць. Основні велосипедні маршрути 

будуть прокладені проспектом Маяковського та вул. Оноре де Бальзака. 

На виробничій території ДПТ передбачено будівництво комплексів багатоповерхових гаражів для постійного 

зберігання автомобілів. Загальна місткість нових гаражів складатиме 8650 машино-місць. В межах забудови території 

інвестора  передбачено будівництво трьох механізованих на 800 м/місць. 

Вздовж проїздів до житлових будинків та громадських об’єктів передбачені відкриті автостоянки для постійного та 

тимчасового зберігання автомобілів.  

В ДПТ передбачена повна забезпеченість місцями постійного зберігання автомобілів, що належать жителям заданої 

території, та тимчасового зберігання автомобілів. 

 

 



11. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 

№ п/п Показники 
Одиниця 

виміру 

Існуючий 

стан 

Етап на 

5 років 

Етап на 

20 років 

1 2 3 4 5 6 

1. Територія      

 Територія в межах проекту  га / % 410 / 100 410 / 100 410 / 100 

 у тому числі:      

1.1 - житлова забудова » 197,47 / 48,4 202,6 / 49,4 226,09/ 55,1 

 У тому числі:      

 а) квартали садибної забудови  » - / - - / - - / - 

 б) квартали багатоквартирної забудови (з урахуванням 

гуртожитків)  
» 197,47 / 48,4 202,6 / 49,4 226,09/ 55,1 

1.2 - ділянки установ і підприємств обслуговування (крім 

підприємств і установ мікрорайонного значення)  
» 29,93 / 7,3 25,19 / 6,1 30,72 / 7,5 

1.3 - зелені насадження (крім зелених насаджень мікрорайонного 

значення)  
» 29,24 / 7,1 29,96 / 7,3 31,52 / 7,7 

1.4 - вулиці  в межах червоних ліній » 69,99 / 17,1 70,20/ 17,1 70,20/ 17,1 

1.5 Території (ділянки)  забудови іншого призначення (ділової, 

виробничої, комунально-складської, інженерного обладнання, 

курортної, лікувальної тощо) 

» 73,57 / 17,9 72,25 /17,6 41,67 / 10,2 

1.6 - інші території (в т.ч. водні поверхні) » 9,8/ 2,4 9,8/ 2,4 9,8/ 2,4 

2. Населення      

2.1 Чисельність населення, всього  тис. осіб 93,086 96,275 112,686 

 у тому числі:      

 - у садибній забудові  » - - - 

 - у багатоквартирній забудові  

(з урахуванням гуртожитків)  
» 93,086 96,275 112,686 

2.2 Щільність населення (в межах ДПТ) осіб/га 227 235 275 

 у тому числі:      

 - у садибній забудові  » - - - 

 - у багатоквартирній забудові  

(з урахуванням гуртожитків)  
» 471 475 498 



3. Житловий фонд      

3.1 Житловий фонд, всього  

 

у тому числі: 

тис. м
2 
 

заг. площі 

% 

2461,107 

100 

2713,159 

100 

3328,759 

100 

 - садибний  тис. м
2
 

% 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 - багатоквартирний  тис. м
2
  

% 

2461,107 

100 

2713,159 

100 

3328,759 

100 

3.2 Середня житлова забезпеченість  м
2
/особу 26,44 28,18 29,54 

 у тому числі:      

 - у садибній забудові  » - - - 

 - у багатоквартирній забудові (з урахуванням гуртожитків)  » 26,44 28,18 29,54 

3.3 Вибуття житлового фонду  тис. м
2
  

загальної площі 
- - - 

3.4 Житлове будівництво, всього:  тис. м
2 
 

загальної площі  
- 252052 874152 

 у тому числі за видами:  квартира 

(будинків) 
   

 - садибна забудова (одноквартирна забудова)  тис. м
2
/будинків - - - 

 - багатоквартирна забудова  тис. м
2
/квартир - 252052 874152 

 із неї:  - - - 

  - малоповерхова (1-3 поверхи)  » - - - 

  - середньоповерхова (4-5 поверхів)  » - - - 

  - багатоповерхова (6 поверхів та вище)  » - - - 

 у тому числі поверхів:  - - - 

 - 6-9  - - - 

 - 10 і вище  - 252052 874152 

3.5 Житлове будівництво за рахунок проведення реконструкції 

існуючої забудови 
тис. м

2
 - - - 

4. Установи та підприємства обслуговування      

4.1 Дошкільні навчальні заклади * 
місць 3570 3850 4445 

4.2 Загальноосвітні навчальні заклади  учнів 9644 - 12169 



4.3 Стаціонари (лікарні) усіх типів ліжок - - 500 

4.4 Поліклініки 
відв. за зміну. 4052 - 6552 

4.5 Спортивні зали загального користування м
2
 площі 

підлоги 
9538 - 36433 

4.6 Відкриті площинні споруди у житловому кварталі (мікрорайоні) га 0,024 0,072 0,1170 

4.7 Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять у житловому 

кварталі (мікрорайоні) 

м
2
  

заг. площі 
-   - - 

4.8 Бібліотеки  тис. один.  

зберіг. 
- - - 

4.9 Магазини  м
2
 торг. пл. 34754,0 - 71832 

4.10 Підприємства громадського харчування  місць 1747 1747 - 

4.11 Установи побутового обслуговування  роб. місць 160 - - 

4.12 Орієнтовна кількість перспективних  робочих місць роб. місць   2260 

 

 






















