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ВСТУП 

Детальний план території (ДПТ) в межах вулиць Юрія Кондратюка, 

Михайла Майорова (П. Калнишевського), північної та західної межі лісу в 

Оболонському районі м. Києва виконано ПП «АРГ» на замовлення та відповідно 

до завдання Департаменту містобудування та архітектури (Додаткова угода №1 

від 15 серпня 2018 р. до Договору № 1502/272/ДПТ від 12 лютого 2015 р.). 

Підставою для розроблення Детального плану території є рішення 

Київської міської ради від 13 листопада 2013 року № 518/10006 «Про 

затвердження міської програми створення (оновлення) містобудівної 

документації у м. Києві» (із змінами та доповненням в редакції від 23 травня 2018 

року, п.9). 

Детальний план території після затвердження є основним документом, 

який регламентує розміщення об’єктів містобудування, відведення земельних 

ділянок для будівництва, благоустрій території, прокладку інженерних мереж 

тощо. 

Виконання Детального плану території пов’язано з необхідністю 

деталізації рішень чинного Генерального плану м. Києва на період до 2020 р., та 

уточнення окремих його положень, пов’язаних з розміщенням житла та інших 

об’єктів містобудування, будівництвом установ освіти, охорони здоров’я, 

підприємств обслуговування, які відображають нормативний соціально-

гарантований рівень обслуговування населення.  

Основна мета розроблення проекту передбачає: 

- реалізацію стратегії Генерального плану міста щодо ефективного 

використання міських земель та уточнення його положень щодо використання 

деградованих територій та територій господарств, що припинили свою діяльність;  

- створення багатофункціонального планувального утворення, що 

відповідатиме тенденціям розвитку міста, екологічним та санітарним вимогам до 

середовища життєдіяльності людей та матиме високу інвестиційну привабливість; 

- формування принципів планувальної організації забудови та іншого 

використання території, спрямованих на створення комфортних умов для 

проживання мешканців – забезпечення нормативним соціально-гарантованим 
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рівнем установами і підприємствами обслуговування, місцями постійного 

зберігання автомобілів, нормативним рівнем озеленення, забезпечення 

можливості працевлаштування за різними видами економічної діяльності; 

- встановлення червоних ліній та ліній регулювання забудови; 

- визначення усіх планувальних обмежень використання території згідно з 

державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними вимогами (у тому 

числі визначення прибережно-захисних смуг водойм); 

- визначення містобудівних умов та обмежень;  

- встановлення черговості реалізації будівництва та заходів детального плану 

території; 

- розвиток інженерно-транспортної інфраструктури; 

- створення сприятливих умов для збалансованого економічного та 

соціального розвитку, забезпечення сумісності забудови окремих земельних 

ділянок з оточуючою забудовою та землекористуванням; сприяння та вирішення 

інших завдань детального плану території відповідно до 4.1 ДБН Б.1.1-14:2012. 

Проект виконано відповідно до Земельного Кодексу України, Водного 

Кодексу України, Законів України «Про основи містобудування», «Про 

регулювання містобудівної діяльності», «Про Генеральну схему планування 

території України», «Про землеустрій», «Про благоустрій населених пунктів», 

«Про охорону культурної спадщини», «Про охорону навколишнього 

середовища», «Про стратегічну екологічну оцінку», нормативно-правових актів 

та нормативно-методичних положень Міністерства регіонального розвитку 

будівництва та житлово-комунального господарства України. 

Вихідними даними для розроблення Детального плану території 

слугували: 

- витяг з бази даних державного земельного кадастру станом на 

02.02.2018 р., 19.02.2018 р. та на 14.08.2018. 

- анкетні дані щодо підприємств, організацій та установ в межах 

розробки ДПТ, наданні управліннями Оболонської районної у місті Києві 

державної адміністрації; 
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- дані Структурного відокремленого підрозділу «Київські теплові 

мережі» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», Департаменту експлуатації водопровідного 

господарства ПрАТ АК «Київводоканал», Управління охорони культурної 

спадщини Київської міської державної адміністрації, Головного управління 

Держсанепідслужби у м. Києві, ПАТ Київгаз, Департаменту промисловості та 

розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради; 

- інформація Боярського ЛВУМГ філії УМГ Київтрансгаз та УМГ 

«Київтрансгаз»; 

- дані ДП «Київське лісове господарство», КП «Святошинське 

лісопаркове господарство» та КП по утриманню зелених насаджень 

Оболонського району м. Києва; 

- пропозиції Департаменту містобудування та архітектури та 

відповідальних служб; 

- дані про існуючий стан та наміри щодо перспективного розвитку 

підприємств та організацій, розташованих в межах розробки ДПТ (ДП «Науково-

дослідний виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця», КП «Святошинське 

лісопаркове господарство», ТОВ «Виробничо-сервісне підприємство 

«Київгазпромсервіс», УМГ «Київтрансгаз», Автокооператив по будівництву та 

експлуатації гаражів «Мінський», ПАТ «Енергополь-Україна», Головне 

управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах 

захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи в м. Києві, ТОВ 

«РЕАЛ-КОНТРАКТ»). 

При розробленні Детального плану території були враховані раніше 

виконані проектні матеріали: 

- Генеральний план м. Києва на період до 2020 року, виконаний 

інститутом «Київгенплан АТ «Київпроект», затверджений рішенням Київської 

міської ради від 28 березня 2002 р. №370/1804; 

- Концепція стратегічного розвитку міста Києва. (Перша стадія 

Генерального плану розвитку м. Києва та його приміської зони до 2025 року), 

затверджена рішенням Київської міської ради № 35/4847 від 16.09.2010 р.; 
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- Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року, затверджена 

затверджена рішенням Київської міської ради № 824/7060 від 15.12.2011 р.; 

- Програма розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та концепції 

формування зелених насаджень в центральній частині міста, затверджена 

рішенням Київської міської ради від 19 липня 2005 року № 806/3381; 

- «Комплексна програма реалізації містобудівної політики на 2019-

2020 роки», затверджена рішенням Київської міської ради від 20.12.2018 № 

548/6599; 

- Техніко-економічне обґрунтування концепції реконструкції системи 

газопроводів в Києво-Святошинському, Вишгородському і Бородянському 

районах Київської області та в північно-західній частині м. Києва (ВАТ 

«УкрНДІінжпроект», 2008 р), схвалене НАК «Нафтогаз України» (протокол 

наради від 09.07.2008 р.); 

- Технічна документація щодо якісної характеристики ґрунтового 

покриву земельної ділянки, яка знаходиться на Великій Окружній дорозі у 

Оболонському районі м. Києва, виконана лабораторією «Родючість та охорона 

ґрунтів» ННІ рослинництва та ґрунтознавства НУБіП України, 2010 р.; 

- матеріали проектів, щодо яких прийнято рішення про будівництво, 

передпроектні пропозиції розміщення об’єктів на території, що охоплено 

проектом, містобудівні розрахунки тощо. 

Детальний план розроблено з урахуванням даних містобудівного кадастру 

на паперових і електронних носіях на оновленій картографічній основі в 

цифровій формі, у єдиній системі класифікації та кодування об’єктів.  

Детальний план виконано у відповідності до вимог Державних 

будівельних норм України, а саме: 

1. ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»;  

2. СН 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови 

населених пунктів» ; 

3. ДБН Б.2.2-3:2018 «Заклади освіти»;  

4. ДБН Б.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;  

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

1.1. Аналіз сучасного стану мереж водопостачання 

Джерелом водопостачання існуючої забудови є артезіанський водопровід. 

Зазначена територія знаходиться в зоні впливу гідровузла з насосною станцією 

«Мінська».   

Зазначена насосна станція знаходиться в межах детального плану 

території та має межу першого поясу зони санітарної охорони водопровідних 

споруд, яка збігається з огорожею майданчика відповідно до п. 15.2.3.1 ДБН 

В.2.5-74:2013.  Санітарно захисна смуга навколо першого поясу ЗСО гідровузла 

з НС «Мінська» згідно з п. 15.2.3.2 ДБН В.2.5-74:2013 повинна мати ширину не 

менше ніж 100 м.  

Через ділянку проектування прокладені водоводи Ø1400 мм, Ø1100 мм, 

Ø1000 мм, Ø1200 мм від НС ІІ підйому Дніпровського водопроводу. Зазначені 

водоводи мають санітарно-захисні смуги шириною 20 м згідно з п. 15.2.4 ДБН 

В.2.5-74:2013.  

Значну частину території займає агрокомбінат «Пуща-Водиця» та 

лісопарк, а також комунальні території та садибна забудова, водопостачання 

яких здійснюється трубопроводами Ø400 мм, Ø300 мм, Ø150 мм, Ø100 мм від 

НС «Мінська».  

Частина мереж, які були побудовані при забудові району, знаходяться в 

технічно незадовільному стані. 

1.2. Розрахунок витрат на водопостачання 

Розрахунок водоспоживання перспективної забудови виконано у 

відповідності до ДБН В.2.5-74:2013, ДБН В.2.5-64:2012. 

Чисельність населення, склад, номенклатура, місткість і параметри 

установ, підприємств, споруд культурно-побутового обслуговування населення 

прийнято на підставі техніко-економічних показників.  

Середньодобова (за рік) норма господарсько–питного водоспоживання 

одним мешканцем прийнята для населення забудови, обладнаної водопроводом, 

каналізацією, централізованим гарячим водопостачанням – 269 л/добу (ДБН 

В.2.5-74:2013). Норму господарсько–питного водоспоживання прийнято з 
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урахуванням коефіцієнта 1.2, як для найзначніших міст (ДБН В.2.5-74:2013, ДБН 

В.2.5-64:2012). 

Водоспоживання установами і підприємствами культурно-побутового 

обслуговування населення визначено за відповідними галузевими нормами та 

аналогами.  

Невраховані витрати води для районів багатоповерхової забудови 

прийнято відповідно до ДБН В.2.5-74:2013. Розрахункові витрати води в добу 

(годину) максимального і мінімального водоспоживання визначено із 

застосуванням коефіцієнтів добової (годинної) нерівномірності (ДБН В.2.5-

74:2013) 

Кдоб.макс. = 1,3; Кдоб.мін. = 0,7. 

 

Витрати води на зрошення зелених насаджень і полив прийнято 3 л/м2 

(ДБН В.2.5-64:2012).  

Об’єм води на пожежогасіння визначено згідно ДБН В.2.5-74:2013 

табл.3,4 виходячи з розрахунку гасіння двох одночасних пожеж при витратах 

води на зовнішнє пожежогасіння 35 л/с, внутрішнє пожежогасіння 10л/с. Термін 

пожежогасіння – 3 години. 

Qпож. = [2 х (35+10)+28,8] х 3,6х3 = 1283,04 м3/добу = 427,7 м3/год. = 118,8 л/с. 

Автоматичне водяне пожежогасіння приміщень, які його потребують, 

належить вирішувати від локальних споруд (резервуари, насосна) з поповненням 

резервуарів від мережі міського водопроводу в години мінімального 

водоспоживання, у будівлях, що безпосередньо прилягають до водопровідної 

мережі Ø400 мм і більше - можливо вирішувати окремими вводами від 

зазначених мереж. Об’єм води на автоматичне пожежогасіння становить 28,8 л/с. 

Згідно чисельності населення, місткості установ і підприємств культурно-

побутового обслуговування населення а також планувального ступеня 

інженерного благоустрою житлової забудови проектна загальна потреба у воді 

питної якості у добу максимального водоспоживання складе в межах детального 

плану території 4,80 тис.м3 (табл. 1.1;1.2). 

Таблиця 1.1 
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Водопостачання 

Назва об'єкту 

Водопостачання 

(доба максимального водоспоживання м3/добу) 

Існуючий стан Етап 3-7 років Етап 20 років 

Багатоповерхова житлова 

забудова 
- 4396,78 4396,78 

Установи та підприємства 

обслуговування населення 
114,40 396,14 396,14 

Всього 114,40 4792,92 4792,92 
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Таблиця 1.2 

Розрахункові витрати води 

№ 

п/п 

Найменування 

споживачів 

Одиниці 

виміру 

Кількіст

ь 

Питоме 

водопостачання

, л 

Добові витрати, м3 Т, 

го

д 

Середньогодинн

і витрати, м3 

Середньосекундн

і витрати, л середн

і 

максимальн

і 

мінімальн

і 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Існуюча забудова 

  Громадська забудова 

1 

Заклади 

громадського 

харчування 

пос.місц

я 
200 400 80,00 104,00 56,00 12 6,67 1,85 

  

Невраховані 

витрати (10%) 
      8,00 10,40 5,60       

  

Всього з 

неврахованими 

витратам 

      88,00 114,40 61,60   6,67 1,85 

  

Всього по 

існуючій 

забудові 

      88,00 114,40 61,60   6,67 1,85 

  Проектна забудова (етап 3-7 років) 

  Нова житлова забудова 
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№ 

п/п 

Найменування 

споживачів 

Одиниці 

виміру 

Кількіст

ь 

Питоме 

водопостачання

, л 

Добові витрати, м3 Т, 

го

д 

Середньогодинн

і витрати, м3 

Середньосекундн

і витрати, л середн

і 

максимальн

і 

мінімальн

і 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Населення в 

будинках, 

обладнаних 

внутрішніми 

водопроводом, 

каналізацією, 

централізованим 

гарячим 

водопостачання

м 

осіб 11430 269 
3074,6

7 
3997,07 2152,27 24 128,11 35,59 

  

Невраховані 

витрати (10%) 
      307,47 399,71 215,23       

  

Всього з 

неврахованими 

витратами 

      
3382,1

4 
4396,78 2367,50   128,11 35,59 

  Нова громадська забудова 

1 

Дитячі 

дошкільні 

заклади 

місць 420 40 16,80 21,84 11,76 10 1,68 0,47 

2 

Середні 

загальноосвітні 

школи 

місць 1500 20 30,00 39,00 21,00 8 3,75 1,04 
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№ 

п/п 

Найменування 

споживачів 

Одиниці 

виміру 

Кількіст

ь 

Питоме 

водопостачання

, л 

Добові витрати, м3 Т, 

го

д 

Середньогодинн

і витрати, м3 

Середньосекундн

і витрати, л середн

і 

максимальн

і 

мінімальн

і 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3 

Амбулаторії, 

кабінети 

сімейного лікаря 

1відв. 150 10 1,50 1,95 1,05 8 0,19 0,05 

4 

Спортивні зали 

загального 

користування 

1відв. 24 10 0,24 0,31 0,17 8 0,03 0,01 

5 

Приміщення для 

фізкультурно-

оздоровчих 

занять, 

спортзали, 

фітнес центри 

1 відв. 80 50 4,00 5,20 2,80 8 0,50 0,14 

6 

Клубні установи 

та центри 

дозвілля 

1 відв. 230 8 1,84 2,39 1,29 8 0,23 0,06 

7 Бібліотеки 
чит.місц

я 
24 15 0,36 0,47 0,25 8 0,05 0,01 

8 

Крамниці 

продовольчих 

товарів 

1 прац.  140 250 35,00 45,50 24,50 10 3,50 0,97 
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№ 

п/п 

Найменування 

споживачів 

Одиниці 

виміру 

Кількіст

ь 

Питоме 

водопостачання

, л 

Добові витрати, м3 Т, 

го

д 

Середньогодинн

і витрати, м3 

Середньосекундн

і витрати, л середн

і 

максимальн

і 

мінімальн

і 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

9 

Крамниці 

непродовольчих 

товарів 

1 прац.  80 20 1,60 2,08 1,12 10 0,16 0,04 

10 

Заклади 

громадського 

харчування 

пос.місц

я 
260 400 104,00 135,20 72,80 12 8,67 2,41 

3 

Підприємства 

побутового 

обслуговування  

1 прац. 30 56 1,68 2,18 1,18 8 0,21 0,06 

  Всього       197,02 256,13 137,91   18,96 5,27 

  

Невраховані 

витрати (10%) 
      19,70 25,61 13,79       

  

Всього з 

неврахованими 

витратам 

      216,72 281,74 151,71   18,96 5,27 

  

Всього по 

етапу 3-7 років 
      

3598,8

6 
4678,52 2519,20   147,07 40,85 

  
Всього по ДПТ       

3686,8

6 
4792,92 2580,80   153,74 42,70 

 



 20 

 

1.3. Проектні рішення 

Водопостачання та пожежогасіння існуючої та перспективної забудови 

передбачається від існуючих вуличних водопровідних мереж, при умові: 

 прокладання нових вуличних та внутрішньоквартальних мереж 

водопроводу;  

 виконання гідравлічних розрахунків для перевірки пропускної 

спроможності існуючих водопровідних мереж та визначення 

діаметрів нових водопровідних мереж, а також визначення 

необхідних заходів по забезпеченню водопостачання та 

пожежогасіння; 

 перекладки мереж, які попадають під пляму забудови або 

знаходяться в незадовільному технічному стані. 

Передбачається випереджаюче забезпечення запроектованих об’єктів 

мережами централізованого водопостачання. Для цього на наступних стадіях 

проектування забудовник отримує технічні умови ПрАТ «АК «Київводоканал». 

Надійне водопостачання та пожежогасіння перспективної забудови ДПТ 

можливо тільки після виконання загальноміського заходу: 

- комплексна реконструкція гідровузла з  НС «Мінська». 

В зв’язку зі зростанням вартості 1м3 води, зрошення зелених насаджень 

доцільно здійснювати від локальних свердловин з поливальними насосними 

установками. Витрати води на полив зелених насаджень в межах ДПТ становлять 

90,00 м3/добу (30,00 м3/год). 

Полив тротуарів і проїзної частини вулиць з удосконаленим дорожнім 

покриттям передбачається поливомийними машинами.  

Всього в межах проектної території на етап 3-7 років проектом 

передбачено будівництво 3,60 км мереж хоз-питного та протипожежного 

водопроводу. 
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Орієнтовна вартість влаштування водопровідних мереж в межах ДПТ на 

етап 3-7 років складає 6,00 млн. грн. (табл. 1.3). 

 

 

Таблиця 1.3 

Орієнтовна вартість влаштування водопровідних мереж 

№ 

з/п 

Найменування  

робіт 

Одиниці 

виміру 

Проектні мережі 

Етап 3-7 років 

    

В межах ДПТ 

1 

Прокладання нових вуличних мереж 

водопроводу з чавунних труб у 

мокрих грунтах на глибині до 3м 

км 

млн. грн. 

3,60 

6,00 

 Всього млн. грн 6,00 

Загальноміські заходи 

1 
Комплексна реконструкція 

гідровузла з НС «Мінська» 

шт 

млн. грн. 

1 

15,0 

 Всього млн. грн 15,00 
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2. ВОДОВІДВЕДЕННЯ 

 

2.1. Аналіз існуючого стану мереж водовідведення 

Існуюча забудова території ДПТ в Оболонському районі м. Києва 

знаходиться в басейні каналізування Мостицького каналізаційного колектора 

міського значення Ø600-2400мм та Приорксько-Оболонського каналізаційного 

колектора міжрайонного значення Ø800-1200 мм. Вздовж проектної території 

прокладені напірні колектори від м. Вишгород 2Ø300 мм та Ø500 мм, які 

підключені в початок Приорсько-Оболонського колектора.  

Самопливні мережі каналізації в межах території прокладені від НС 

«Мінська» Ø500 мм по вул. Кондратюка та від агрокомбіната «Пуща-Водиця» 

Ø150 мм. 

Мережі каналізації, які були побудовані при забудові району, частково 

знаходяться в незадовільному стані. 

 

2.2. Проектні рішення 

Питоме водовідведення та розрахункові витрати стічних вод 

Розрахунок водовідведення від населення  перспективної забудови 

території ДПТ виконано у відповідності ДБН В.2.5-64:2012. 

Чисельність населення, склад, номенклатура, місткість і параметри 

установ, споруд культурно-побутового обслуговування населення прийнято на 

підставі техніко-економічних показників.  

Питоме водовідведення від населення, яке прогнозується на території, 

прийнято з урахуванням досягнення житловим фондом сучасного світового 

рівня по ступеню благоустрою і дорівнює на одного жителя у добу середнього 

водовідведення – 269л для будинків з централізованим гарячим 

водопостачанням (ДБН В.2.5-74:2013). При визначені норми водовідведення 

врахований коефіцієнт 1.2, як для найзначніших міст (ДБН В.2.5-74:2013).   
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Коефіцієнти добової нерівномірності водовідведення прийнято згідно 

ДБН В.2.5-74:2013   п. 7.1.6: 

максимальний    -  1,3 

мінімальний       -  0,7. 

Загальні  коефіцієнти  нерівномірності  припливу  стічних  вод  прийнято 

згідно з ДБН В.2.5-75:2013 п.7.1.3. 

Розрахунки водовідведення від населення, установ обслуговування, 

підприємств громадського харчування та комунальних об'єктів наведено в 

таблиці 1.2. розділу «Водопостачання». 

 

Схема каналізування 

Для каналізування проектної забудови необхідно будівництво нових 

вуличних та внутрішньоквартальних мереж каналізації з відведенням стоків до 

Приорсько-Оболонського каналізаційного колектора.  

Для забезпечення надійного каналізування зазначеної території на 

перспективу потрібне будівництво нового колектора-дублера Приорсько-

Оболонського каналізаційного колектора.  

Всього в межах проектної території на етап 3-7 років проектом 

передбачено будівництво 2,70 км каналізаційних мереж. 

Орієнтовна вартість будівництва каналізаційних мереж на етап 3-7 років 

в межах ДПТ складає 8,10 млн. грн. 

План проектних та існуючих мереж каналізації території ДПТ 

представлений на кресленні. 

Основні обсяги робіт та орієнтовна їх вартість наведено в таблиці 2.2. 
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Таблиця 2.2 

Основні обсяги робіт та орієнтовна вартість каналізаційних мереж 

№ 

з/п 

Найменування 

робіт 
Одиниці виміру Етап 3-7 років 

1 2 3 4 

В межах ДПТ 

1 Самопливні мережі каналізації 
км 2,70 

млн. грн. 8,10 

 Всього млн. грн. 8,10 

 

2.3. Висновки 

1. Для каналізування проектної забудови необхідно будівництво нових 

внутрішньоквартальних та вуличних мереж. Для цього на наступних стадіях 

проектування забудовник отримує технічні умови ПрАТ «АК «Київводоканал». 

3. Діаметри та протяжність мереж каналізації визначаються 

гідравлічними розрахунками на наступних стадіях проектування. 

4. З метою запобігання забруднення ґрунту та підземних вод необхідно 

вчасно робити обстеження та, за необхідності, ремонт каналізаційних мереж. 
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3. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 

3.1. Аналіз існуючого стану електропостачання 

Територія, що розглядається в даному проекті, розташована в зоні  

електропостачання ПС 110/10кВ «Мінська».  

ПС 110/10кВ «Мінська» – підстанція закритого типу з ВРУ-110кВ та ЗРУ-

10кВ введена в експлуатацію в 1979 році. Територіально розміщена за адресою 

вул. Лебединська, 11 у Оболонському районі м. Києва. На підстанції встановлені 

два силові трансформатори типу ТРДН-40 000/110. РУ 110кВ підстанції 

виконана за схемою «два блоки лінія-трансформатор з відокремлювачами і 

неавтоматичною перемичкою з боку ліній електропередавання».  Підстанція 

живиться тупиковими повітряними лініями 110кВ «Північна – Мінська №1,2» 

від шин 110кВ ПС 330/110кВ «Північна» загальною довжиною по трасі 14,895км, 

на яких змонтовано провід марки АС-185.  

Трансформатори відпрацювали більше 25 років. На сьогоднішній день 

електропідстанція в нормальному режимі на стороні 10кВ завантажена 

приблизно на 50-60%, при аварійному відключенні одного з трансформаторів 

завантаження іншого трансформатора становить майже 100%. 

Біля західної межі ДПТ прокладені повітряні лінії електропередачі 110кВ 

«Нивки – Північна/Вишгород №1,2», «Північна – Ірпінь №3», «Північна – 

Біличі», «Північна – Оболонь» та 35кВ «ДВС – СТ-2». 

Розподіл електроенергії на території, що розглядається, здійснюється 

через трансформаторні підстанції 10/0,4кВ (ТП-10/0,4кВ) по кабельним мережам 

10кВ та 0,4кВ. 

Забудова території передбачається багатоквартирна житлова. Також 

передбачається будівництво нових об’єктів торгівлі, освіти, побутового 

обслуговування, тощо. 

Для вирішення схеми електропостачання виконано розрахунок 

електричних навантажень.  
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Розрахунок електричних навантажень здійснено у відповідності до 

"Інструкції з проектування електромереж 110 – 0,38кВ в м. Києві" по таблиці  

2.1.7 та для об'єктів обслуговування  міської та районної мережі по таблиці 2.2.1. 

Навантаження окремих споживачів, що відносяться до об’єктів обслуговування, 

прийняті відповідно до типових проектів та аналогів. 

Прийняті нормативи та підсумки розрахунків наведено в таблицях. На 

подальших стадіях проектування всі розрахунки підлягають уточненню. 

Таблиця 3.1 

Розрахунки електричного навантаження 

№ 

з/п 

Найменування 
(номер за експлікацією) 

Одиниця 
виміру 

Кількість 

одиниць 

Питома 
норма 

Розрахунк. 
наванта- 

ження, кВт 

Коеф. 
участі у 

макс. 
навантаж. 

Наванта- 
ження на  

шинах 
0,4кВ, 

кВт 

Існуючий стан 

 Підприємства та установи обслуговування 

1 
Підприємства 
громадського 
харчування  

місць 200 
1,03кВт/ 

місце 
206,0 1,0 206,0 

2 Гаражі наземні  місця 549 
0,12кВт/ 

місце 
68,9 0,8 52,7 

  

 
Всього в існуючому 

стані 
   274,9  258,7 

 Нове будівництво на етап 3-7 років 

 Житлова забудова 

1 

Багатоквартирна 

забудова: 

- з електроплитами 

тис. м2 475,12 23,74 Вт/м2 11279,3 1,0 11279,3 

 Підприємства та установи обслуговування 

1 
Дитячі навчальні 
заклади  

місць 420 
0,45кВт/ 

місце 
189,0 0,4 75,6 

2 
Загальноосвітні 
навчальні заклади  

місць 1500 
0,25кВт/ 

місце 
375,0 0,4 150,0 

3 
Амбулаторії сімейного 
лікаря 

відв. за 
зміну 

150 
0,15кВт/ 

відв. за зм. 
22,5 0,7 15,8 

4 Спортзали загального м2 заг. 500 0,04кВт/м2 20,4 0,7 14,0 
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№ 

з/п 

Найменування 
(номер за експлікацією) 

Одиниця 
виміру 

Кількість 

одиниць 

Питома 
норма 

Розрахунк. 
наванта- 

ження, кВт 

Коеф. 
участі у 

макс. 
навантаж. 

Наванта- 
ження на  

шинах 
0,4кВ, 

кВт 

користування площі заг. площі 

5 
Приміщення для 
фізкультурно-
оздоровчих занять 

м2 заг. 
площі 

800 
0,045кВт/м2 
заг. площі 

36,0 0,8 28,8 

6 
Клубні установи та 
центри дозвілля 

місць 230 
0,45кВт/ 

місце 
103,5 0,9 93,2 

7 Бібліотеки 
тис.од. 
зберіг. 

24 
0,4кВт/тис. 

од.зберіг. 
9,6 0,6 5,8 

8 
Магазини продовольчої 

торгівлі  

м2 торг. 

площі 
4800 

0,25кВт/м2 

торг.пл. 
1200,0 0,8 960,0 

9 
Магазини 
непродовольчої 
торгівлі 

м2 торг. 
площі 

3520 
0,15кВт/м2 

торг.пл. 
528,0 0,8 422,4 

10 
Підприємства 
громадського 
харчування  

місць 260 
1,03кВт/ 

місце 
267,8 0,7 187,5 

11 
Установи побутового 
обслуговування 

робочих 
місць 

30 
0,6кВт/роб. 

місце 
18,0 0,6 10,8 

12 
Багатоповерхові 
наземні гаражі 

місця 2430 
0,22кВт/ 

місце 
534,6 0,8 427,7 

13 Комори 
м2 заг. 
площі 

5685 
0,02кВт/м2 
заг. площі 

113,7 0,8 91,0 

Нове будівництво на етап 20 років 

1 
Багатоповерхові 
наземні гаражі 

місця 540 
0,22кВт/ 

місце 
118,8 0,8 95,0 

Всього по новому будівництву   14816,2  13856,9 

 

Таблиця 3.2 

Загальне електричне навантаження в межах детального плану території 

№ з/п 
Найменування 

Загальне навантаження, 

кВт 

 Існуючий стан  

1 Підприємства та установи обслуговування 262,7 

 Всього 262,7 

 Етап 3-7 років  
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№ з/п 
Найменування 

Загальне навантаження, 

кВт 

1 Житлова забудова 11279,3 

2 Підприємства та установи обслуговування 2482,6 

 Етап 20 років  

1 Підприємства та установи обслуговування 95,0 

Всього 13856,9 

3.2. Проектні рішення 

Відповідно до проекту «Коригування «Схеми перспективного розвитку 

електричних мереж 35кВ і вище м. Києва до 2020 року» (долі – Схема) на етап 3-

7 років передбачається наступне. 

До 2012 року з метою підвищення надійності електропостачання 

споживачів передбачається виконати реконструкцію підстанції «Мінська» з 

заміною відокремлювачів та короткозамикачів на елегазові вимикачі. 

У 2012 році ПрАТ «ДЕКС» у відповідності до технічного завдання, 

затвердженого ПАТ «Київенерго», виконано робочий проект  «Перевлаштування 

на кабельні ділянок ПЛ 110кВ «Сєвєрна – Октябрська – Вишгород №1,2», 

«Сєвєрна – Ірпінь №3», «Сєвєрна – Біличі»». 

Відповідно до зазначеного проекту передбачається перевлаштування 

ділянок вказаних ПЛ 110кВ між опорами №№30-36 та 89-84 в кабельні.  

У відповідності до виконаних проектних розрахунків з урахуванням 

навантажень, довжин ділянок КЛ 110кВ, схем та умов прокладання кабелів, а 

також величин струмів і напруг, прийнято наступні перерізи жили та екрану 

кабелів і схеми заземлення екранів: 

 Сєвєрна – Октябрська – Вишгород №1,2 – 1600/135мм2;  

 Сєвєрна – Ірпінь №3 та Сєвєрна – Біличі – 800/95мм2. 

У період до 2021 року при введені в експлуатацію ПС 330/110/35кВ 

«Західна» намічено виконати «захід-вихід» ПЛ 110кВ «Сєвєрна – Ірпінь №3» та 

«Ірпінь – Біличі» («Сєвєрна – Біличі») на КРУЕ 110кВ цієї підстанції. 
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Крім того, рішеннями проекту Генерального плану на етап 20 років 

передбачено подальше перевлаштування у кабельне виконання ПЛ 110кВ 

«Північна – Нивки».  

Виходячи з розрахунків електричних навантажень, для розподілу та 

передачі електроенергії споживачам на території, що розглядається в даному 

проекті, на етап 3-7 років передбачено: 

 будівництво розподільчого пункту 10кВ (РП-10кВ) з живленням 

кабельними лініями 10кВ від ПС «Мінська» (приблизно 1,1км); 

 будівництво 9-ти трансформаторних підстанцій 10/0,4кВ (ТП-

10/0,4кВ) з трансформаторами розрахункової потужності. 

Живлення ТП-10/0,4кВ передбачається здійснити шляхом 

прокладання кабельних ліній 10кВ (приблизно 2,1км) від нового 

РП-10кВ. 

Орієнтовна вартість заходів на етап 3-7 років складає 48,8 млн. грн., крім 

того загальноміських – 16,78 млн.грн. 

Кількість, місце розташування нових РП-10кВ, ТП-10/0,4кВ, схема їх 

підключення та траси кабельних ліній електропередачі 10-110кВ вирішуються 

при подальшому проектуванні згідно з технічними умовами енергопостачальної 

організації. 

Існуючі електричні мережі та об’єкти 10-0,4кВ, які потрапляють під 

перспективну забудову, підлягають перенесенню за межі забудови або 

демонтажу при їх недоцільності. 

На протязі всього розрахункового періоду необхідно проводити заміну 

зношеного та морально застарілого обладнання й мереж, впроваджувати 

енергозберігаюче обладнання та технології. 

Проектні електричні мережі всіх рівнів напруг в межах ДПТ повинні бути 

кабельними. 

При перспективному будівництві необхідно забезпечувати охоронні 

розриви від мереж та об’єктів електропостачання. 



 30 

 

3.3 Зовнішнє освітлення 

Проектом детального плану території передбачається будівництво мережі 

зовнішнього освітлення на проектних вулицях та реконструкція існуючої мережі 

зовнішнього освітлення. 

Відповідно до ДБН В.2.3-5-2008 зовнішнє освітлення передбачає 

створення середньо-горизонтальної освітленості покриття проїзної частини 

районної магістралі – 10лк, під’їзних доріг до будинків, пішохідних доріжок – 

4лк. 

Зовнішнє освітлення виконується на металевих опорах гарячого 

цинкування з сучасними енергозберігаючими світильниками. 

Мережа зовнішнього освітлення виконується кабельною, в ПВХ трубах. 

Живлення мережі зовнішнього освітлення передбачається від ТП-

10/0,4кВ, що мають бути запроектовані на послідуючих стадіях проектування. 

Управління зовнішнім освітленням – централізоване. 

 

3.4 Енергозбереження 

Система електропостачання є однією з основних складових частин 

системи енергозабезпечення життя населення району. 

Основними заходами по економії електроенергії є: 

- надійна та безпечна робота системи електропостачання; 

- прийняття заходів по своєчасному запобіганню аварій та інших пору-

шень у роботі системи електропостачання, що дають можливість уникнути 

матеріальних витрат на ліквідацію наслідків аварії; 

- введення жорсткої системи контролю за споживанням та обліком 

спожитої електроенергії, як на підприємствах, так і в будинках і квартирах. 
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4. ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ 

4.1. Аналіз існуючого стану 

Вся забудова в межах ДПТ тепловою енергією забезпечується від 

місцевих котелень, розташованих як в межах даного ДПТ, так і поза його 

межами.   

Транспортування теплової енергії в межах ДПТ здійснюється по 

трубопроводах місцевих котелень.  

Паливом служить природний газ. 

Регулювання відпуску теплової енергії – якісне.  

  

4.2. Розрахунок теплових навантажень 

Витрати тепла передбачаються на: 

1. Опалення та гаряче водопостачання житлового фонду. 

2. Опалення, вентиляцію та гаряче водопостачання вбудовано-

прибудованих приміщень. 

3. Опалення, вентиляцію та гаряче водопостачання установ та 

підприємств обслуговування населення. 

На основі вихідних даних виконано розрахунок теплових навантажень в 

цілому та по окремих видах споживачів. Розрахунки навантажень в існуючому 

стані наведені в таблиці 4.1. Розрахунок теплових навантажень на етап 7 років та 

20 років наведено в таблиці 4.2 та 4.3 відповідно. 

Розрахунки теплових потоків виконано на підставі наступних 

кліматичних характеристик: 

- розрахункова температура для проектування опалення – 22°С; 

- середня температура за опалювальний період – 1,1°С; 

- тривалість опалювального  періоду  – 176 діб. 
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Таблиця 4.1 

Розрахунок теплових навантажень в існуючому стані 

Види підприємств і установ 
Одиниця 

виміру 
Показники 

Qоп 

Гкал/год 

Qв 

Гкал/год 

Qгвпсер 

Гкал/год 

Qгвп макс 

Гкал/год 

Qз  

Гвп сер 

Гкал/год 

Qз 

Гвп макс 

Гкал/год 

Підприємства торгівлі, громадського 

харчування, побутового обслуговування: 
        

- заклади громадського харчування 

централізоване теплопостачання 

м2 заг. площі/ 

посад місць 
4000/200 0,205 0,242 1,048 1,048 1,495 1,495 

Загальні витрати теплової енергії       1,495 1,495 

Загальні витрати теплової енергії з 

неврахованими витратами 10% 
      1,645 1,645 

 

Таблиця 4.2 

Витрати теплової енергії. Етап 3-7 років. Нове будівництво 

Види підприємств і установ 
Одиниця 

виміру 
Показники 

Qоп 

Гкал/год 

Qв 

Гкал/год 

Qгвпсер 

Гкал/год 

Qгвп макс 

Гкал/год 

Qз  

Гвп сер 

Гкал/год 

Qз 

Гвп макс 

Гкал/год 

Житлова забудова: 

-багатоповерхова, теплопостачання 

централізоване вище 10 поверхів 

м2 заг. площі 475120,0 30,564 - 3,344 6,560 33,908 37,124 

квартир 

мешканців 

6307 

11430 
      

Установи освіти:         

-дошкільні дитячі заклади 
м2 заг. площі/ 

місць 
7560/420 0,482 0,202 0,252 0,252 0,936 0,936 
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Види підприємств і установ 
Одиниця 

виміру 
Показники 

Qоп 

Гкал/год 

Qв 

Гкал/год 

Qгвпсер 

Гкал/год 

Qгвп макс 

Гкал/год 

Qз  

Гвп сер 

Гкал/год 

Qз 

Гвп макс 

Гкал/год 

-середні загальноосвітні школи 
м2 заг. площі/ 

місць 
21000/1500 1,626 0,116 0,581 0,581 2,323 2,323 

Заклади охорони здоров’я         

Без стаціонару 
м2 заг. площі/ 

відвідувачів 
600/150 0,400 0,039 0,021 0,021 0,460 0,460 

Спортивні зали загального користування м2 заг.площі 500 0,036 0,049 0,010 0,010 0,095 0,095 

Приміщення для фізкультурно-оздоровчих 

занять, спортзали, фітнес- центри 
м2 заг.площі 800 0,057 0,078 0,016 0,016 0,151 0,151 

Приміщення для культурно-масової роботи з 

населенням, дозвілля та аматорської 

діяльності, клуби 

м2 заг. площі/ 

відвідувачів 
6150/230 0,435 0,527 0,005 0,005 0,967 0,967 

Бібліотека 
м2 заг./ 

чит.місць 
750/24 0,052 0,005 0,002 0,002 0,059 0,059 

Підприємства торгівлі, громадського 

харчування, побутового обслуговування: 
        

-продовольчої торгівлі 

централізоване теплопостачання 

м2 заг. площі/ 

роб.місць 
6900/140 0,338 0,029 0,047 0,047 0,414 0,414 

-непродовольчої торгівлі: 

центральне теплопостачання 

м2 заг. площі/ 

роб.місць 
6560/80 0,321 0,130 0,002 0,002 0,453 0,453 

-заклади громадського харчування 

централізоване теплопостачання 

м2 заг. площі/ 

посад місць 
5200/260 0,266 0,315 0,503 0,503 1,084 1,084 

-підприємства побутового обслуговування 

централізоване теплопостачання 

м2 заг.площі/ 

роб.місць 
690/30 0,046 0,003 0,005 0,005 0,054 0,054 

Загальні витрати теплової енергії 40,904 44,120 

Загальні витрати теплової енергії з неврахованими витратами 10% 44,994 48,532 
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4.4. Проектні рішення  

На етап 3-7 років 

Перспективне будівництво — багатоповерхові житлові будинки та 

об’єкти обслуговування населення. Орієнтовні витрати теплоти (з урахуванням 

неврахованих витрат 10%) перспективною забудовою  в межах ДПТ складуть: 

 в проектний період 3-7 років: з урахуванням середнього ГВП- 

44,994 Гкал/год,  

  максимального ГВП-48,532 Гкал/год; 

Загальні витрати теплоти перспективної  забудови на період 3-7 років 

орієнтовно складуть з урахуванням сер. ГВП- (1,645+44,994)=46,639Гкал/год,  

максимального ГВП (1,645+48,532)= 50,177 Гкал/год.   

Перспективні споживачі теплової енергії підключаються до власних 

джерел теплоти.  

За розрахункове паливо в котельних установках прийнято природний газ. 

Заходами з енергозбереження на найближчу перспективу в 

теплопостачанні, впровадження засобів обліку та регулювання споживання 

теплової енергії у житловому фонді та об’єктах громадського призначення; 

застосування огороджувальних конструкцій будівель із підвищеним показником 

опору теплопередачі, застосування систем теплопостачання об’єктів через 

впровадження ІТП. Для комунальних об’єктів, шкіл, лікарень, при відповідному 

техніко-економічному обґрунтуванні, пропонується використання 

альтернативних джерел теплопостачання – геліосистем та теплових насосів чи 

комбінованих систем, що забезпечували б надійне та безперервне 

теплопостачання. 

Відповідно до плану розміщення будинків і споруд, під забудову 

попадають мережі що живили промислове підприємство, що не діє. Дані 

підприємства із розташованими на території тепловими мережами та власними 

джерелами теплопостачання ліквідуються. 

За вимогами ДБН В.2.5-39:2008, для споживачів першої категорії, в яких 

неприпустимо перерву в подачі теплоти лікарні (операційні, реанімаційні, 
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пологові будинки), дитячі дошкільні заклади з цілодобовим перебуванням дітей, 

картинні галереї, тощо, необхідно резервувати 100% подачу теплоти тепловими 

мережами, або передбачити наявність місцевого резервного джерела 

теплопостачання.  

На наступних стадіях проектування при розробці проекту забудови 

мікрорайонів та уточнення типу будинків, об’єктів соціально-культурного 

призначення, конфігурації паркінгів, необхідно провести техніко-економічне 

обґрунтування варіанту теплозабезпечення. 

Обсяги та вартість будівництва системи теплопостачання на етап 3-7 

років визначено орієнтовно, за аналогами вартості виконаних робіт по 

будівництву теплових мереж з урахуванням будівельно-монтажних робіт, 

матеріалів, обладнання та наведені у таблиці 4.4. 

Діаметри розподільчих перемичок та розподільчих теплових 

визначаються на наступних стадіях проектування. 

Таблиця 4.4 

Обсяги та вартість будівництва системи теплопостачання 

Найменування 
Кількість, 

од. 

Орієнтовний 

діаметр 

Орієнтовна 

вартість 

будівництва, 

млн. грн. 

1 2 3 4 

Будівництво дахових та  

модульних котелень 
23  - 48,3 

Усього   48,3 

 

4.5. Енергозбереження 

Система теплопостачання є однією з основних складових частин системи 

енергозабезпечення життя населення району. 

Від її надійної та гарантованої роботи залежить ефективність 

теплотехнічного обладнання, його коефіцієнт корисної дії. 

Основними заходами економії тепла є: 

1. Надійна та безпечна робота системи теплопостачання. 
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2. Прийняття заходів по своєчасному запобіганню аварій та інших 

порушень у роботі системи теплопостачання, що дають можливість 

уникнути матеріальних витрат на ліквідацію наслідків аварії. 

3. Введення жорсткої системи контролю за споживанням та обліком 

спожитої кількості теплової енергії, як на підприємствах, так і в 

будинках і квартирах. 

4. Застосування нових будівельних матеріалів, систем теплоізоляції 

при будівництві, які сприяють зменшенню втрат тепла в житлових, 

громадських і адміністративних будинках. 

5. Встановлення лічильників у квартирах і будинках на тепломережах 

і мережах гарячої води, що буде стимулювати економне їх 

споживання. 
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5. ГАЗОПОСТАЧАННЯ 

5.1. Аналіз існуючого стану мереж газопостачання 

Земельна ділянка, яка знаходиться на околиці міста Києва в 

Оболонському районі по вулиці Кондратюка 4, обумовлена територією 

обмеження охоронних зон магістральних газопроводів «Тула-Шостка-Київ Ду-

500мм, Pу-5,5МПа», «Тула-Шостка-Київ Ду-700мм, Pу-5,5МПа» та 

газорозподільчої станції ГРС-9 та з вихідним магістральним газопроводом 

«Київ-Брянськ Ду-500мм Pу-1,2 МПа». 

На даний час газопостачання району здійснюється газопроводами 

середнього (до 0,3 МПа) від ГРП, ШРП до комунальних та промислових 

підприємств та низького тиску (до 0,005 МПа) від ГРП, ШРП до житлових 

будинків, топкових, підприємств невиробничого характеру через 

газорозподільчі пункти.  

До газопроводів середнього тиску підключені промислові та комунально-

побутові підприємства, на території яких розташовані споживачі газу – котельні, 

які знаходяться у власності підприємств. Газопроводи низького тиску 

забезпечують потреби житлової забудови, газ використовується для 

приготування їжі, опалення та гарячого водопостачання.  

Газопроводи низького та середнього тиску складають розвинену мережу 

по території ділянки проектування. 

Існуючі газові мережі середнього та низького тиску обслуговуються 

ПАТ «Київгаз». 

 

5.2. Проектні рішення. 

На етап 3-7 років 

Витрати газу для вироблення теплової енергії, згідно розрахунків, 

складуть 15,6 млн.м3/год. 

Перспективна житлова забудова, в основному, вище 10-ти поверхів. На 

приготування їжі газ не використовується.  
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Для забезпечення газом перспективних власних джерел теплоти  

необхідним є будівництво ділянок газопроводу середнього тиску. 

Також газ не використовується для приготування обідів  в установах 

освіти та інших громадських закладах. 

Збільшується кількість об'єктів обслуговування населення.  

Відповідно до плану розміщення будинків і споруд, що проектуються, під 

плями забудови попадають газопроводи середнього тиску та газопровід високого 

тиску Ду-500мм, які підлягають виносу. Згідно рішень детального плану, 

демонтуються газопроводи, котельні та ГРП не діючого підприємства. 

Обсяги та вартість прокладання газопроводів середнього тиску та 

винесення газопроводу високого тиску Ду-500мм на етап 3-7 років визначено 

орієнтовно, за аналогами вартості виконаних робіт з урахуванням будівельно-

монтажних робіт, матеріалів, обладнання та наведені у таблиці 5.1. 

Діаметр та напрямок прокладання визначаються на наступних стадіях 

проектування. 

Таблиця 5.1 

Орієнтвні обсяги та вартість прокладання газопроводів 

Найменування 
Кількість, 

км 

Орієнтовний 

діаметр 

Орієнтовна  

вартість 

будівництва, 

млн. грн. 

1 2 3 4 

Прокладання газопроводу 

середнього тиску  
3,0 50-600 22,3 

винесення газопроводу 

високого тиску етап 3-7 років 
0,8 500 10,4 

винесення газопроводу 

високого тиску етап 20 років 
0,7 500 9,5 

Усього   42,2 

 

На етап 20 років 

Проектом Генерального плану м. Києва на етапі 20 років передбачено 

улаштування двостороннього живлення ГРС-5 як від ГРС-9, так і від нової ГРС-
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5а. Для цього необхідно побудувати газопровід високого тиску (Р=1,2 МПа) 

діаметром 700мм довжиною 10км. Крім того, такий газопровід дає можливість 

подачі газу від ГРС-5а на ГРС-9 і ГРС-6 у випадку виходу з ладу магістрального 

газопроводу, який подає газ на ГРС-9. 

5.3. Електрохімічний захист 

Існуючі системи електрохімзахисту зберігаються для запобігання 

руйнуванню існуючих сталевих трубопроводів. При прокладанні проектних 

газопроводів середнього тиску та перекладці існуючих сталевих газопроводів, 

тощо, передбачити функціонування систем електрохімзахисту та відновити їх за 

необхідності.Перерахунок параметрів систем здійснюється спеціалізованою 

організацією на наступній стадії проектування з урахуванням запланованих змін 

системи газопостачання на території ДПТ.  
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6. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ 

6.1. Аналіз існуючого стану  

Детальний план розробляється для території в межах вулиць Юрія 

Кондратюка, Михайла Майорова (П. Калнишевського), Північної та західної 

межі лісу в Оболонському районі м. Києва. 

Загальна площа території в межах детального плану складає 94,45 га. 

Архітектурно-планувальним рішенням на даній території передбачається 

комплексна багатоповерхова забудова з об’єктами житлового, громадського, 

адміністративного призначення та влаштування паркової зони. 

Рельєф території переважно рівнинний з чергуванням незначних 

височинних та низинних ділянок, загалом є сприятливим для будівництва. 

Абсолютні позначки коливаються в межах 102,0-115,2м БС.  

Незначна частина території характеризуються наявністю ґрунтових вод 

на глибині менше 3-х метрів. В окремі періоди року внаслідок сніготанення чи 

значних атмосферних опадів можливе утворення «верховодки» вище 

встановлених рівнів.  

Будівельне освоєння мікрорайону (привантаження території будинками і 

спорудами, будівництво підземних паркінгів)  може порушити гідрологічний 

режим території, а тому без виконання відповідних інженерних заходів по 

захисту від підтоплення будівель, споруд і комунікацій може призвести до 

підвищення рівня ґрунтових вод та активізації процесу підтоплення, особливо 

враховуючи  ймовірність утворення тимчасового водоносного горизонту типу 

«верховодка». 

На сьогоднішній день відведення дощового стоку на проектній території 

організоване по Великій кільцевій дорозі та вул. Ю. Кондратюка  закритими 

мережами дощової каналізації з подальшим випуском у о. Опечень без 

очищення. 

Загальна протяжність магістральної мережі дощової каналізації у межах 

проектної території складає 1,0 км. 
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Існуюча мережа дощової каналізації у межах проектної території загалом 

знаходиться у задовільному стані та при регулярному прочищенні має достатню 

пропускну спроможність. 

 

6.2 Проектні рішення 

Вертикальне планування 

Заходи з вертикального планування розроблено згідно планувальних 

рішень на топографічному матеріалі масштабу 1:2000 і виконано у відповідності 

з ДБН Б.2.2-12:2018, ДБН Б.1.1-14/2012, ДБН В.2.3-5:2018. Розділ підтверджує 

технічну спроможність та економічну доцільність планувального вирішення 

проектної території. 

При опрацюванні схеми у частині вертикального планування були 

вирішені наступні основні питання: 

• раціональна організація рельєфу; 

• надання нормативного профілю вулицям, що забезпечує нормальний 

рух транспорту та пішоходів; 

• максимальне збереження існуючого природного рельєфу; 

• встановлення проектних відміток на перетині осей вулиць та в точках 

зміни поздовжнього профілю вулиць.  

Вертикальне планування території виконано для вул. Проектної-1 та 

вирішено в ув’язці з прилеглими територіями та просп. Мінським. Вертикальне 

планування територій під окремі об’єкти забудови рекомендується виконати на 

наступних стадіях проектування. 

 Висотне вирішення проектної території подано відмітками та ухилами по 

осям проїзних частин вулиці. Проектні відмітки відносяться до верху покриття 

та встановлені у місцях перетину проїзних частин вулиць. Ухили та відстані 

представлені у вигляді дробу: в чисельнику – ухил в тисячних, в знаменнику – 

відстань ухилу в метрах. Величина проектних ухилів коливається в межах 6-7 ‰. 
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Вертикальне планування транспортних вузлів у різних рівнях, які 

обслуговуватимуть як проектну територію, так і прилеглі до неї, рекомендується 

виконати за окремим проектом на наступних стадіях проектування. 

При проектуванні нових проїздів передбачено влаштування проїзних 

частин з асфальтобетонним покриттям. На пішохідних доріжках і тротуарах 

пропонується влаштування асфальтобетонного покриття та покриття із ФЕМ. 

 

Організація відведення дощових та талих вод 

В основу проектної схеми та заходів щодо влаштування дощової 

каналізації покладено існуючу мережу зливостоків. Заходи з організації 

відведення дощових та талих вод виконано у відповідності з ДБН Б.2.2-12:2018, 

ДБН Б.1.1-14/2012, ДБН В.2.5-75:2013, ДСТУ-Н Б В.2.5-71:2013 з урахуванням 

рішень Генерального плану м. Києва. Розділ підтверджує технічну спроможність 

та економічну доцільність планувального вирішення проектної території. 

При опрацюванні схеми у частині відведення дощових та талих вод були 

вирішені наступні основні питання: 

• способи та напрями відведення дощових і талих вод; 

• запобігання забруднення водних об’єктів. 

Враховуючи інженерно-геологічні умови, архітектурно-містобудівні 

умови та рельєф території розвиток системи дощової каналізації, за умови 

подальшого освоєння території, полягатиме у збереженні існуючих та 

будівництві проектних закритих мереж по відведенню поверхневого стоку по 

проектним вулицям з подальшим підключенням у існуючу мережу поза межами 

детального плану території, та очисних споруд перед існуючими випусками 

стоків у о. Опечень.  

З огляду на обмеженість вільних територій для розміщення очисних 

споруд передбачено їх будівництво з використанням новітніх технологій, що 

дозволить зменшити площу території під саму споруду та розмір санітарно-

захисної зони.  
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Підключення проектних мереж у існуючу мережу здійснюється згідно 

«Правил приймання поверхневого стоку у київську міську дощову каналізацію», 

ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди». При порушенні 

гранично допустимої концентрації забруднюючих речовин у дощових стоках, 

перед скидом у міську мережу необхідно влаштувати локальні очисні споруди 

дощової каналізації. Для здійснення контролю за дотриманням нормативів 

випуски дощової каналізації необхідно обладнати контрольними колодязями.  

Всього на етап 3-7 років проектом передбачено будівництво мереж 

дощової каналізації – 2,0 км орієнтовною вартістю 2,5 млн. грн. 

Крім вище перерахованих заходів для забезпечення надійної роботи 

системи дощової каналізації у межах проектної території необхідно: 

- побудувати очисні споруди дощової каналізації перед випуском стоків у 

о. Опечень, передбачені Генеральним планом м. Києва; 

- проводити регулярні чергові обстеження водостічних мереж та вчасно 

ліквідовувати недоліки, виявлені під час обстежень. 

Остаточні умови підключення та будівництво проектних мереж дощової 

каналізації виконується згідно ТУ Департаменту транспортної інфраструктури. 

Даний розділ підтверджує можливість здійснення планувального рішення 

проектної території, потребує уточнення і береться за основу на наступних 

стадіях проектування. 

 

Інженерний захист території  

Внаслідок обстеження території, аналізу природних умов, вивчення 

наявного картографічного і планового матеріалів, а також враховуючи 

архітектурно-планувальні рішення та перспективи розвитку, визначився 

комплекс гідротехнічних заходів з інженерної підготовки та захисту території, 

який включає захист від підтоплення та рекультивацію порушених територій. 

Всі гідротехнічні заходи з інженерної підготовки території виконані, у 

відповідності з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій», ДБН 

В.1.1-25-2009 «Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та 
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затоплення», на стадії схеми і підтверджують технічну можливість і економічну 

доцільність прийнятих технічних рішень, та на наступній стадії проектування - 

підлягають уточненню. 

Для запобігання процесам підвищення рівня ґрунтових вод, особливо 

зважаючи на будівництво підземних паркінгів, необхідно виконати відповідні 

заходи із захисту від підтоплення, а саме: 

- проводити регулярно поточний та капітальний ремонт водонесучих 

комунікацій з метою попередження витікання води з труб у ґрунт; 

- для захисту підземних споруд глибокого закладання (підземні паркінги), 

рекомендується влаштування пластових дренажів, у випадках, коли 

улаштування трубчастого дренажу з оглядовими колодязями уздовж 

зовнішнього контуру є не доцільним. 

 Всі підземні конструкції (зовнішні, а при необхідності і внутрішні, стіни 

та днище фундаментів будівель і споруд) виконувати з посиленою 

гідроізоляцією. Всі підземні комунікації необхідно виконувати із стійких 

антикорозійних матеріалів.  

Для детального визначення рівня ґрунтових вод та можливого прояву 

підтоплення, на послідуючих стадіях проектування, необхідно виконати більш 

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

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

приймаються остаточні рішення з інженерного захисту. 

Пониження рівня ґрунтової води під капітальну забудову необхідно 

виконувати на глибину не менше 2,5 м від поверхні землі, а для парків, скверів, 

стадіонів – не менше, як на 1,0 м від поверхні землі. 

Пластовий дренаж передбачається влаштувати на площі біля 0,7 га, 

вартість становитиме біля 1,75 млн. грн.  

На даній території є ряд ділянок з порушеною поверхнею площею біля 0,7 

га. Насамперед це колишні водойми, що використовувались для потреб 

тепличного господарства. 
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Заходи по відновленню порушених територій вибираються залежно від 

інженерно-геологічних умов, виду використання і типів порушення (повне і 

часткове засипання глибоких ям і виробок, розрівнювання зритих місць, роботи 

по запобіганню подальшому руйнуванню порушених територій). 

Даним проектом передбачається повна засипка копанки шляхом підсипки 

території до планувальних відміток 106,0-107,0 м загальною площею біля 0,3 га.  

На всій території ДПТ передбачено виконати вертикальне планування та 

організацію поверхневого стоку. 

Об’єми та вартісні показники визначені орієнтовно та потребують 

уточнення на подальших стадіях проектування, виходячи із детального 

інженерно-геологічного обґрунтування ситуації на проектованій території по 

вищеперерахованих факторах.  
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6. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 

 

Назва показнику 
Одиниця 

виміру 

Існуючий 

стан 

Етап від 

3 до 7 

років 

Етап від 

15 до 20 

років 

Територія     

Територія в межах проекту  га 94,45 94,45 94,45 

  % 100 100 100 

у тому числі:     

Житлова забудова  га 0,11 24,84 24,60 

  % 0,12 26,30 26,05 

у тому числі:     

а) квартали садибної забудови га 0,11 - - 

  % 0,12 - - 

б) квартали багатоквартирної 

забудови (з урахуванням гуртожитків) 
га - 17,66 17,42 

  % - 18,70 18,44 

в) ділянки закладів дошкільної та 

середньої освіти 
га - 4,48 4,48 

  % - 4,74 4,74 

г) ділянки установ і підприємств 

повсякденного обслуговування 

мікрорайонного значення 

га - 1,30 1,30 

  % - 1,38 1,38 

д) вулиці та проїзди 

мікрорайонного значення  
га - 1,40 1,40 

  % - 1,48 1,48 

Не житлова забудова га 94,34 69,61 69,85 

- ділянки установ і підприємств 

обслуговування (крім підприємств і 

установ мікрорайонного значення) 

га 0,36 0,36 0,36 

  % 0,38 0,38 0,38 
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Назва показнику 
Одиниця 

виміру 

Існуючий 

стан 

Етап від 

3 до 7 

років 

Етап від 

15 до 20 

років 

- зелені насадження (крім зелених 

насаджень мікрорайонного значення), 

водні поверхні 

га 43,67 51,00 51,24 

  % 46,24 54,00 54,25 

- вулиці, площі (крім вулиць 

мікрорайонного значення) 
га 10,73 12,43 12,43 

  % 11,36 13,16 13,16 

Території (ділянки) забудови 

іншого призначення (ділової, 

виробничої, комунально-складської, 

курортної, оздоровчої тощо) 

га 33,38 3,37 3,37 

  % 35,34 3,57 3,57 

Інші території га 6,2 2,45 2,45 

  % 6,56 2,59 2,59 

Населення     

Чисельність населення, всього у 

тому числі: 
осіб - 11 430 11 430 

- у садибній забудові осіб - - - 

- у багатоквартирній забудові (з 

урахуванням гуртожитків) 
осіб - 11 430 11 430 

- у багатоквартирній забудові (без 

урахування гуртожитків) 
осіб - 11 430 11 430 

Щільність населення у тому числі:     

- у садибній забудові люд./га - - - 

- у багатоквартирній забудові (з 

урахуванням гуртожитків) 
люд./га - 465 465 

Житловий фонд     

Житловий фонд, всього  

тис. м2 

площі 

квартир 

- 366,24 366,24 

  % - 100 100 
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Назва показнику 
Одиниця 

виміру 

Існуючий 

стан 

Етап від 

3 до 7 

років 

Етап від 

15 до 20 

років 

у тому числі:     

- садибний 

тис. м2 

загальної 

площі 

- - - 

  % - - - 

- багатоквартирний 

тис. м2 

загальної 

площі 

- 366,24 366,24 

  % - 100 100 

Середня житлова забезпеченість  м2/люд. - 32 32 

у тому числі:     

- у садибній забудові м2/люд. - - - 

- у багатоквартирній забудові (з 

урахуванням гуртожитків) 
м2/люд. - 32 32 

Житлове будівництво, всього: 

тис. м2 

площі 

квартир 

- 366,24 366,24 

  
квартира 

(будинків) 
- 6307 6307 

у тому числі за видами:     

- садибна забудова (одноквартирна 

забудова) 

тис. м2 

квартир 
- - - 

- багатоквартирна забудова 
тис. м2 

квартир 
- 

366,24 

6307 

366,24 

6307 

з неї:     

- малоповерхова (1-3 поверхи) 
тис. м2 

квартир 
- - - 

- середньоповерхова (4-5 поверхів) 
тис. м2 

квартир 
- - - 

- багатоповерхова (6 поверхів та 

вище) 

тис. м2 

квартир 
- 

366,24 

6307 

366,24 

6307 
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Назва показнику 
Одиниця 

виміру 

Існуючий 

стан 

Етап від 

3 до 7 

років 

Етап від 

15 до 20 

років 

Установи та підприємства 

обслуговування 
    

Дошкільні навчальні заклади місць - 420 420 

Загальноосвітні навчальні заклади учнів - 1500 1500 

Амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини 

відвідувань 

за зміну 
- 150 150 

Магазини 
м2 торгової 

площі 
- 8320 8320 

Інші установи та підприємства 

обслуговування 

м2 загальної 

площі 
4 000 18 630 18 630 

Вулично-дорожня мережа та 

міський транспорт 
    

Протяжність вулично-дорожньої 

мережі (існуюча, будівництво), у т.ч.: 
км 1,87 2,98 2,98 

- магістральні вулиці 

загальноміського значення 
км 1,87 1,88 1,88 

- магістральні вулиці районного 

значення 
км - - - 

-вулиці місцевого значення км - 1,10 1,10 

Кількість транспортних розв’язок у 

різних рівнях 
од. - 1 1 

Кількість підземних та надземних 

пішохідних переходів 
од. - 3 3 

Щільність вулично-дорожньої 

мережі,* у т.ч.: 
км/км2 1,77 3,15 3,15 

- магістральної мережі км/км2 1,77 2,00 2,00 

Протяжність ліній наземного 

громадського транспорту (по осях 

вулиць)*, у т.ч.: 

км - 1,88 1,88 

 - автобус км - 1,88 1,88 

 - тролейбус км - - - 
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Назва показнику 
Одиниця 

виміру 

Існуючий 

стан 

Етап від 

3 до 7 

років 

Етап від 

15 до 20 

років 

 -трамвай швидкісний км - - - 

Щільність мережі наземного 

громадського транспорту (по осях 

вулиць)* 

км/км2 - 2,00 2,00 

Гаражі для постійного зберігання 

легкових автомобілів** 
м/м 540 2430 2970 

Охорона навколишнього 

середовища 
    

Санітарно-захисні зони, всього  га 54,7 18,36 18,60 

 % 57,91 19,44 19,69 

- у тому числі озеленені  га 3,01 15,04 16,82 

Інженерне обладнання      

Водопостачання     

Водоспоживання, всього тис. м3/добу - 4396,78 4396,78 

Каналізація     

Сумарний об’єм стічних вод тис. м3/добу - 4396,78 4396,78 

Електропостачання     

Споживання сумарне МВт 258,7 13761,9 13856,9 

- у тому числі на комунально-

побутові послуги 
МВт - 13761,9 13856,9 

Газопостачання     

Витрати газу, всього млн. м3/рік - 15,6 15,6 

у тому числі на комунально-

побутові послуги 
млн. м3/рік - 15,6 15,6 

Протяжність газових мереж 

(будівництво) 
км 1,4 0,8 3,0 

Теплопостачання     

Споживання сумарне Гкал/год - 50,177 50,177 

Протяжність мереж (будівництво, 

перекладання) 
км - - - 



 51 

Назва показнику 
Одиниця 

виміру 

Існуючий 

стан 

Етап від 

3 до 7 

років 

Етап від 

15 до 20 

років 

Інженерна підготовка та 

благоустрій 
    

Територія забудови, що потребує 

заходів з інженерної підготовки 
Га - 3,0 3,0 

  % - 3,1 3,1 

Протяжність закритих водостоків км 1,0 3,0 3,0 

Орієнтовна вартість будівництва (в 

цінах 2019 р.) 
    

Інженерне обладнання у тому 

числі: 
    

- електропостачання млн. грн - 48,80 48,80 

у т.ч. загальноміські заходи млн. грн - 16,78 16,78 

-газопостачання млн. грн - 29,40 32,70 

- теплопостачання млн. грн - - - 

- інженерна підготовка млн. грн - 1,75 1,75 

- дощова каналізація млн. грн - 5,00 5,00 

- водопостачання млн. грн - 15,00 15,00 

- каналізація млн. грн - 8,1 8,1 
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ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ 


