








 

1. Зміст та основні цілі ДДП, його зв’язок з іншими ДДП 
ДПТ в межах вулиць Юрія Кондратюка, Михайла Майорова, північної 

та західної межі лісу в Оболонському районі м. Києва виконується на 

замовлення Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу 

Київської міської ради (КМДА). 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). 

Виконання ДПТ пов’язано з необхідністю реалізації міської цільової 

програми («Комплексна програма реалізації містобудівної політики на 2019-

2020 роки».), що затверджена рішенням Київської міської ради від 20.12.2018 

№ 548/6599. В п 1. 4 програми  зазначається важливість підвищення 

ефективності використання міських території одним із засобів, що сприятиме 

такому підвищенню є розміщення забудови з високою щільністю на 

деградованих від амортизованих виробничих підприємств територіях 

(сільськогосподарське виробництво).Таке рішення, крім того, спрямоване на 

стримування територіального розростання міста та реалізації затвердженої 

Стратегії розвитку м. Києва до 2025 р.. 

Зміст зазначених документів вказує на доречність внесення уточнень до 

окремих положень діючого  Генерального плану м. Києва на період до 2020 р., 

пов’язаних з розміщенням житла та інших об’єктів містобудування, які 

відображають нормативний соціально-гарантований рівень обслуговування 

населення на сьогодня.  

Основна мета проекту:  

- реалізація стратегії Генерального плану міста щодо ефективного 

використання міських земель та уточнення його положень щодо зміни 

використання деградованих територій та територій господарств, що 

припинили свою діяльність; 

- створення багатофункціонального планувального утворення, що 

відповідатиме тенденціям розвитку міста 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 

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; 

- 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 тощо. 

При розробленні ДПТ були враховані раніше виконані 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; 

- «Комплексна програма реалізації містобудівної політики на 2019-2020 

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

548/6599. - Концепція стратегічного розвитку міста Києва, затверджена 

рішенням Київської міської ради № 35/4847 від 16.09.2010 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; 

- 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.) тощо. 

2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я 

населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо ДДП не буде затверджено 

2.1 Кліматична характеристика 

Клімат району помірно-континентальний, із м'якою зимою і теплим 

літом. Взимку в Києві утворюється сніговий покрив, середня висота покриву 

в лютому 20 см, максимальна – 440 см. Рівень сумарної сонячної радіації 

взимку порівняно невеликий – близько 300 МДж/м2, протягом весни значно 

збільшується і може сягати 1340 – 1500 МДж/м2. Влітку відбувається 

подальше збільшення притоку тепла і в липні – серпні він становить близько 

1720 МДж/м2. Восени надходження сумарної радіації помітно знижується у 

жовтні – листопаді є в 1,5 – 2 рази меншим, ніж навесні. 

Важливою характеристикою температурного режиму є дати останнього 

і першого морозу. Весняні морози припиняються в середньому в третій декаді 

квітня. Перші осінні морози припадають на початок жовтня. 

Київ належить до районів України з достатнім зволоженням, з 

характерною кількість опадів за рік 500 – 600 мм. Близько 70% усієї кількості 

опадів випадає в теплий період, 30% припадає на холодні місяці року. 

Найменша їх кількість спостерігається в період з січня по березень. З квітня 

кількість опадів зростає і змінюється їх характер: починають переважати 

короткочасні великокрапельні дощі. Слід відзначити сильні дощі, які належать 

до стихійних метеорологічних явищ. 

 Кліматичні дані по місту Києву, за даними спостережень Центральної 

геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, приводяться далі у 

таблицях. 
 














































































































