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ПЕРЕДМОВА 

Детальний план території реконструкції житлового масиву Сирець в 

межах вул. Ризька, О.Теліги, Бакинська, Чаплигіна, Ясногірська, Котовського, 

Щусєва у Шевченківському 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». 

Інвестор  - ПрАТ «БІАРС». 

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

У складі проекту, відповідно до договору, виготовлено цифрову векторну 

топографічну основу М 1:2000 з нанесенням червоних ліній в державній системі 

координат УСК-2000.  

Виконано збір вихідних даних по існуючому житловому фонду, установам 

та підприємствам обслуговування та ін., зібрано анкети виробничих об'єктів, 

науково-дослідних організацій, установ освіти, виконано натурні обстеження та 

фотофіксація існуючої забудови для складання опорного плану та економічних 

розрахунків. 

Замовником – Департаментом містобудування та архітектури надано 

матеріали проектів, відповідно до яких розпочато будівництво. 
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ВСТУП  

Виконання детального плану території реконструкції житлового масиву 

Сирець в межах вул. Ризька, О.Теліги, Бакинська, Чаплигіна, Ясногірська, 

Котовського, Щусєва у Шевченківському районі м. Києва 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.  

Крім того, в роботі необхідно врахувати сучасну містобудівну ситуацію, а 

також рішення проекту Генерального плану міста Києва щодо формування 

транспортної інфраструктури, інвестиційних намірів щодо освоєння територій 

та принципів планувальної організації забудови територій з урахуванням 

об'єктів обслуговування, соціальної сфери, обсягів реконструкції, тощо.  

Згідно з положеннями проекту Генерального плану м. Києва розвиток 

зазначеної території пов’язаний з будівництвом нового житлового комплексу із 

зміною функціонального призначення території ПрАТ «БІАРС», 

обґрунтуванням ефективного використання території, розв’язанням проблеми 

транспортного обслуговування, формуванням нових житлових та громадських 

комплексів і створення розвиненої соціальної інфраструктури.  

Реалізація рішень проекту детального плану території сприятиме 

підвищенню якості життя населення і міста в цілому та спрямована на 

збереження і покращення умов діяльності бюджетоутворюючих підприємств, 

зайнятості населення, збільшення надходжень до міського і районного бюджету 

за рахунок ефективного використання ділянок непрацюючих підприємств та 

довгобудів, поліпшення транспортної ситуації завдяки формуванню 

комплексного багатофункціонального району.  

Основна мета проекту: 

 реалізація стратегії Генерального плану міста щодо ефективного 

використання деградованих територій промислових підприємств, що припинили 

виробничу діяльність, створення багатофункціональних планувальних утворень 
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із забезпеченням територіально-просторового об’єднання місць проживання і 

прикладання праці за принципом: «житло-робота-навчання-дозвілля», кварталу 

сучасного житла з об’єктами обслуговування та громадським центром 

районного рівня з об’єктами загальноміського значення, які повинні відповідати 

нинішнім тенденціям вітчизняного і світового містобудування, мати високу 

інвестиційну привабливість;  

 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 поруч з житлом, зменшення інтенсивності 

щоденних транспортних поїздок та ін.;  

 формування повноцінного високоякісного життєвого середовища. 

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. 

При розробленні проекту використано такі вихідні дані: 

- Генеральний план розвитку м. Києва та проекту планування його 

приміської зони на період до 2020 р, затверджений рішенням Київської міської 

ради № 370/1804 від 28.04.2002 р.; 

- Концепція стратегічного розвитку міста Києва. (Перша стадія 

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

схвалена рішенням Київської міської ради №35/4847 від 16.09.2010 р.; 

- Проект Генерального плану м. Києва, що наразі перебуває в стадії 

затвердження, розроблений на підставі та в розвиток схвалена Концепції 

стратегічного розвитку м. Києва; 

- Витяг з бази даних Державного земельного кадастру від 24.03.2016 р. № 

4807; 
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- Цифрова векторна топографічна основа М 1:2000 з нанесеними 

червоними лініями (виконано у складі ДПТ); 

- Дані Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації щодо 

існуючого багатоквартирного житлового фонду, гуртожитків, місткості 

загальноосвітніх шкіл, дитячих дошкільних закладів та ін., анкетні дані 

підприємств, громадських установ та інженерних об’єктів; 

- Передпроектні пропозиції. 

Проектні рішення прийняті відповідно до чинного законодавства України 

та державних будівельних нормативів: 

 Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»; 

 Земельний Кодекс України; 

 ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»;  

 ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови 

населених пунктів»; 

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

 ДСТУ-Н Б Б.2.2-9:2013 «Настанова щодо розподілу територій 

мікрорайонів (кварталів) для визначення прибудинкових територій 

багатоквартирної забудови».  



 

 12 

1. АНАЛІЗ МІСТОБУДІВНОЇ СИТУАЦІЇ 

1.1. Історична довідка 

Назву місцевість отримала від річки Сирець (її ще називають Сирецьким 

струмком), яка бере початок поблизу станції метро «Святошин» і впадає в 

Дніпро за 2 км від київської гавані. Масив розташований між Лук'янівкою, 

Бабиним яром,  Куренівкою, Волейковим, Петрівською залізницею, вулицями 

Дегтярівською й Олени Теліги. 

Місцевість Сирець вперше згадано 1381 року як село, подароване князем 

Володимиром Ольгердовичем Київському домініканському монастиреві, яку 

підтвердив його син Олелько Володимирович 1411 року; грамоту було 

зареєстровано Львівським підстаростою та замковим суддею Станіславом 

Порадовським. З 1661 року Сирець знаходився у володінні магістрату та 

забудовувався хуторами вздовж річки, будучи сільськогосподарським 

передмістям Києва. До меж міста Сирець увійшов в 1799 році. 

У 1840-х тут починають розміщувати військові табори, що дали назви 

місцевим вулицям – Лагерній (зараз Дорогожицька) та Тираспільській (від 

Тираспольського полку). Відповідний відвід міської землі був закріплений 

актом від 14 квітня 1869 року. Тут були збудовані легкі житлові будівлі, 

дерев'яна Дивізійна церква, обладнані плаци, навчальне поле, пізніше – 

військовий аеродром, з яким пов'язана діяльність льотчика П. Нестерова. 

У 1895 від Лук'янівської площі до Сирецьких військових таборів була 

прокладена лінія трамваю, режим роботи був сезонним – взимку вагони не 

курсували. У 1910 році маршрут отримав 21-й номер. Під час Першої 

світової війни, у 1916 році, внаслідок дефіциту рухомого складу, 21-й маршрут 

був закритий і вже більше ніколи не відновлювався. 

В період між Першою та Другою світовими війнами Сирецькі табори 

залишались у підпорядкуванні військових: тут розміщувались бронетанкові 

частини, був полігон. На розі сучасних вулиць Мельникова та Дорогожицької 

діяв Бронетанковий ремонтний завод №8 з обслуговування військовиків, від 

якого збереглись окремі корпуси та колишні гаражі. З 1942 року на місці 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%27%D1%8F%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD_%D1%8F%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5_%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%82%D1%8F%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B8_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/1981
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96_(%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1661
https://uk.wikipedia.org/wiki/1799
https://uk.wikipedia.org/wiki/1840
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/1869
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%86
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/1895
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%27%D1%8F%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/1910
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1916
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%BE%D0%BD
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військового табору окупантами було влаштовано Сирецький концтабір. 

У 1945 році на території колишнього Бронетанкового заводу було 

створено Київський мотозавод. 

Сучасний житловий масив Сирець забудований наприкінці 1950-х – у 

1960-ті роки, його головні вулиці – Олени Теліги, Щусєва. До Сирця влився 

також хутір Софіївка, що простягався вздовж Тираспольської вулиці (відомий з 

середини XIX століття, з1875 року – в межах Києва). 

Сирецький гай − це залишок колишніх великих листяних лісів, що 

займали територію Києва. Розташований в районі історичної місцевості – 

Сирця. Лісопарк було створено на базі існуючих природних насаджень у 1952 

році. Територія, де розміщено парк, має пересічений рельєф, чимало ярів. Через 

парк протікає річка Сирець, є багато джерел, декілька мальовничих озер, вони 

служать місцем масового відпочинку киян. 

Парк було створено в ландшафтному стилі. Особливо цінними в парку є 

унікальні вікові дубові насадження. В південно-східній частині гаю, крім дуба, 

ростуть вікові сосни і липи. За останні десятиліття тут висаджено багато інших 

видів і форм дерев:ялина звичайна, берези, клени, граб, гіркокаштан звичайний, 

горіхи, вільха, верби, тополі, ялівці, ліщину тощо. Узлісся обсаджені 

декоративними квітучими чагарниками. В гаю влаштовано куточки відпочинку 

з лісовими меблями, дитячий майданчик, фонтан із джерельною водою. 

Сирецький дендропарк є філією Державної агрофірми «Квіти України», 

має статус науково-дослідної природоохоронної установи, яка вивчає 

різноманіття видів дерев та чагарників, їх композицій для ефективного 

використання в озелененні міст, займається їх збереженням. 

3 рідкісних та екзотичних видів в колекції особливо цікаві тис 

далекосхідний, гінкго дволопатеве, кипарисовик горохоплодий, ліріодендрон 

(тюльпанне дерево), сосна австрійська, різні види ялин. 

Усі види рослин органічно пов'язані між собою за габітусом, 

декоративною мозаїкою листя, квітів, плодів. При проектуванні маточного 

дендрарію було застосовано мішане планування, при якому регулярному була 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/1945
http://www.kmz.com.ua/about
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B8_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%A9%D1%83%D1%81%D1%94%D0%B2%D0%B0_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/1875
https://uk.wikipedia.org/wiki/1952
https://uk.wikipedia.org/wiki/1952
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%85_(%D1%80%D1%96%D0%B4)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%80%D1%96%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%96%D1%82%D1%83%D1%81_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0)
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відведена менша площа. Більша частина площі дендропарку має вільне, або 

ландшафтне, планування. Враховуючи різницю у забарвленні різних видів 

хвойних та застосовуючи різні види стрижок (площинну та ажурну), у хвойному 

партері створено дуже цікаву об'ємну композицію. Центром композиції є 

п'ятипроменева клумба з туї західної, кипарисовика горохоплодого (форма 

юнацька), туї західної (форми кучерява і кульоподібна). Вся група оточена 

фоном ялини колючої сріблястої форми, форми Костера й іншими. Все це зараз 

називається меморіалом М. Птіцина. Партер хвойних, композицію з живоплотів, 

алейні посадки тощо можна віднести до ділянок регулярного типу. До 

ландшафтного типу планування належать фрагменти вертикального озеленення, 

групи гарноквітучих чагарників, вічно-зелені рослини, березовий гай. Дерева і 

чагарники висаджені з таким розрахунком, щоб з ранньої весни до пізньої осені 

дендрарій вражав декоративністю та виразністю. Ранньої весни зацвітають 

кизил та клен сріблястий, далі – магнолія падуболиста, форзиція зелена, 

мигдаль степовий, алича, терен, яблуні, таволги (спіреї), чубушники. У липні, 

коли кількість квітучих рослин зменшується, зацвітають катальпа чудова, 

вейгели, тюльпанні дерева. В цей період декоративний ефект підтримують 

рослини з яскравими плодами: бузина червона, жимолость, сніжноягідник 

округлий і інші. Зимою на перший план виступають хвойні і вічнозелені 

рослини. Рослини багатьох географічних областей (Північної 

Америки, Далекого Сходу, Кореї,Японії і ін.) добре пристосувались до місцевих 

умов. 

У 1989–1990 роках відбулася генеральна реконструкція дендрарію, під час 

якої провели омолодження, прочистку та поповнення асортименту рослин 

парку. Парк є зразком структурних паркових елементів та різних типів міських 

насаджень. 

Навколо дендропарку є охоронна зона площею 18 га, яка межує з 

господарством агрофірми і територією Сирецького гаю – парку-пам'ятки 

садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%94%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1989
https://uk.wikipedia.org/wiki/1990
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Струмок Сирець протікає вздовж залізниці, Тираспольської та Сирецької 

(в колекторі) вулиць і, перетинаючи Куренівку, впадає у Дніпро 

поблизу Оболоні. Походження назви невідоме. 

За результатами археологічних досліджень сучасного Києва, а саме 

розкопок вздовж Либеді і Сирця було відкрито низку укріплених давньоруських 

поселень, які являли собою сирецько-либідську оборонну лінію навколо 

Києва ХІ–ХІІІ століть. 

По території району проходять історичні вулиці: Дорогожицька, Олени 

Теліги, Щусєва, Ольжича, Академіка Грекова, Ризька, Володимира Сальського. 

Дорогожицька вулиця простягається від вулиці Мельникова до вулиць 

Парково-Сирецької і Ризької. Прилучаються вулиці Сім'ї Хохлових, 

Оранжерейна і Олени Теліги. Вулиця виникла у 1-й чверті XX століття, була 

частиною Лагерної вулиці. Сучасну назву отримала в 1961 році, від історичної 

місцевості Дорогожичі. У 70-і роки XX століття 1-й квартал вулиці 

Дорогожицької вулиці був відомий як Мотоциклетна вулиця (від розташованого 

вздовж неї Мотоциклетного заводу, назва з – 1959 року, ліквідована – 1977 

року). 

У 1975 році від Дорогожицької вулиці відокремлено вулицю Парково-

Сирецьку. Сучасна забудова Дорогожицької вулиці – з середини XX століття. 

У 1869–1922 і 1944–1957 роках назву Дорогожицька (за окремими 

джерелами – Велика Дорогожицька) мала сучасна вулиця Мельникова, а назву – 

Мала Дорогожицька – кінцева частина сучасної вулиці Герцена. 

Вулиця Олени Теліги – вулиця в Подільському та Шевченківському 

районах міста Києва, місцевості Куренівка, Дорогожичі, Сирець. Пролягає від 

Дегтярівської вулиці до проспекту Степана Бандери і Новокостянтинівської 

вулиці. 

Прилучаються вулиці Івана Гонти, Дорогожицька, Щусєва, Мельникова, 

Ольжича, Копилівська та Кирилівська. Є частиною Малої окружної дороги. 

Вулиця прокладена в 50-х роках XX століття. У другій половині 1950-х 

років разом з вулицею Олександра Довженка становила відтинок Новоокружної 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8C_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%8C_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/11_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/13_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%A1%D1%96%D0%BC%27%D1%97_%D0%A5%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B8_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%87%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%82%D1%8F%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%A9%D1%83%D1%81%D1%94%D0%B2%D0%B0_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B6%D0%B8%D1%87%D0%B0_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/1950-%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/XX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
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вулиці. З 1969 року – вулиця Дем'яна Коротченка, на честь радянського 

державного і партійного діяча Дем'яна Коротченка. Сучасна назва вулиці – з 

1993 року – на честь Олени Теліги (1907–1942), української поетеси та 

громадського діяча, яка загинула разом з чоловіком та іншими спілчанами по 

спілці українських письменників-початківців в Бабиному Яру. 

До проектованого району по вул. Олени Теліги примикають установи та 

заклади: 

Загальноосвітня школа № 24 з поглибленим вивченням російської мови, 

школа-лабораторія Академії педагогічних наук України. Побудована за типовим 

проектом арх. Й. Каракіса. (буд. № 15-А). 

Бібліотека Подільського району ім. С. Айні (буд. № 55). 

Бібліотека для дітей ім. В. Дубініна Шевченківського району (буд. №35). 

Вулиця Щусєва – вулиця у Шевченківському районі міста Києва, 

місцевість Сирець. Пролягає від вулиці Олени Теліги до залізничного 

шляхопроводу і вулиці Стеценка. 

Прилучаються вулиці Академіка Грекова, Максима Берлинського, 

Вавілових, Бориса Житкова, Орловська, Тираспольська, провулки Орловський 

та Щусєва. 

Вулиця виникла в середині XX століття під назвою Нова. У 1955 році 

отримала назву на честь архітектора Олексія Щусєва.  

Вулиця почала забудовуватись у другій половині 1940-х років. Серед 

житлових будинків – двоповерхові «сталінки» 1947–1952 років (буд. № 15, 25, 

27/4, 30/6), п'ятиповерхові «хрущовки» (буд. № 3, 6, 7), дев'ятиповерхові 

панельні «чешки» серії 1-КГ-480-12У (буд. № 36, 44) та ін. Приблизно у 

половині адресних табличок на будинках у назві вулиці міститься слово 

Академіка. 

До проектованого району по вул. Щусєва примикають установи та 

заклади: 

Технічний ліцей Шевченківського району (буд. № 20). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1969
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%94%D0%B5%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/1993
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD_%D0%AF%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%81_%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%B9%D0%BD%D1%96_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B8_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%92%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%A9%D1%83%D1%81%D1%94%D0%B2%D0%B0_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/XX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1955
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%83%D1%81%D1%94%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/1940-%D0%B2%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%89%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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Компанія «Національні інформаційні системи» – студія інформаційних 

програм телеканалу Інтер, Телевізійний канал К1 (буд. № 26). 

Вулиця Ольжича – вулиця в Шевченківському та Подільському районах 

міста Києва, місцевість Сирець. Пролягає від вулиці Олени Теліги до Сирецької 

вулиці. Прилучаються вулиці Академіка Грекова, Бакинська і Максима 

Берлинського. 

Вулиця виникла (за винятком початкової частини) на межі XIX – XX 

століть, мала назву вулиця Бабин Яр (прямувала в бік однойменного урочища 

Бабин Яр). З 1952 року – вулиця Дем'яна Бєдного, на честь радянського поета 

Дем'яна Бєдного. У 1961 році до неї було приєднано Сулимівську вулицю 

(виникла у середині XX століття, пролягала між теперішніми вулицями Олени 

Теліги і Бакинською). Сучасна назва на честь українського поета, науковця і 

політичного діяча Олега Ольжича – з 1993 року. 

Сучасна забудова вулиці відноситься до 1960-х – 1970-х років та 

представлена п'ятиповерховими «хрущовками» та дев'ятиповерхівками серії 1-

КГ-480 («чешки»). Кінцева частина вулиці пролягає по приватному сектору 

селища Сирець. 

До проектованого району по вул. Ольжича примикають установи та 

заклади: 

Санітарно-епідеміологічна станція Шевченківського району (буд.№10-А). 

Дитяча поліклінка Шевченківського району № 3 (буд. № 16). 

Вулиця Академіка Грекова – вулиця в Шевченківському районі міста 

Києва, місцевість Сирець. Пролягає від Ризької вулиці до вулиці Ольжича. 

Прилучаються вулиці Щусєва, Подвойського і Володимира Сальського. 

Вулиця виникла у 50-ті роки XX століття під назвою Нова. Сучасна назва 

на честь російського історика Бориса Грекова – з 1957 року. Сучасна забудова 

вулиці почалася у 1950-х роках; переважно складається з п'ятиповерхових 

«хрущовок» та будинків так званої перехідної серії (від «сталінки» до 

«хрущовки»). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A1_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B8_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD_%D0%AF%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/1952
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD_%D0%91%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/1961
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B6%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/1993
https://uk.wikipedia.org/wiki/1960-%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/1970-%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%89%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B6%D0%B8%D1%87%D0%B0_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%A9%D1%83%D1%81%D1%94%D0%B2%D0%B0_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/1950-%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/XX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/1957
https://uk.wikipedia.org/wiki/1950-%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%89%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
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До проектованого району по вул. Академіка Грекова примикають 

установи та заклади: 

Загальноосвітня школа-інтернат № 20 (буд. № 2). 

Дошкільний навчальний заклад для дітей с тяжкими вадами мовлення № 

323 (буд. № 16). 

Дошкільний навчальний заклад санаторного типу дітей № 343 (буд. № 24). 

Ризька вулиця – вулиця в Шевченківському районі міста Києва, 

місцевість Сирець. Пролягає від вулиць Парково-Сирецька і Дорогожицької до 

кінця забудови поруч з Сирецькою залізничною гілкою. Прилучаються вулиці 

Академіка Грекова, Максима Берлинського, Орловський провулок і вулиця 

Вавилових. Непарний бік вулиці забудований виключно одноповерховими 

приватними будинками, забудова парного боку змішана – спочатку домінує 

багатоповерхова забудова, в кінцевій частині – малоповерхова. До Ризької 

вулиці дотикаються парки «Сирецький» та «Дубки» («Сирецький Гай»). 

Вулиця виникла у середині XX століття під назвою 880-та Нова. Сучасну 

назву отримала 1953 року. Одне з тупикових відгалужень з «непарної» сторони 

Ризької вулиці у 1955–1961 роках мало назву Ризький провулок. 

В кінці вулиці знаходиться невеличке облаштоване кладовище – місце 

поховання військовополонених німців. За спогадами відомого києвознавця 

Дмитра Малакова, сюди було перенесено німецькі поховання з території парку 

імені Пушкіна. 

До території проектування по вул. Ризька прилягають території установ та 

закладів: 

Київський інститут банківської справи (буд. № 12). 

Вулиця Володимира Сальського − вулиця в Подільському і 

Шевченківському районах міста Києва, місцевість Сирець. Пролягає від вулиці 

Академіка Грекова до вулиці Стеценка. 

Прилучаються вулиці Максима Берлинського, Вавілових, Ясногірська, 

Бориса Житкова і Тираспольська. Між вулицями Тираспольською і Стеценка 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%92%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%92%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/XX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1953
https://uk.wikipedia.org/wiki/1955
https://uk.wikipedia.org/wiki/1961
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B0_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B0_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
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наявна перерва у проляганні вулиці Володимира Сальського через 

розташування гаражів та залізниці. 

Вздовж вулиці лежать землі квіткового господарства та Сирецького 

дендропарку. 

Вулиця виникла в середині XX століття, мала назву 885-та Нова, з 1950-х 

років − Тираспольське шосе. У 1963 році набула назву вулиця Котовського, на 

честь радянського військового і політичного діяча, учасника радянсько-

української війни Григорія Котовського. 

Сучасна назва на честь українського військового діяча генерала Армії 

УНР Володимира Сальського − з 2016 року. Згідно з Рішенням Київради від 

20.12.2016 р. № 704/1708 вул. Котовського перейменовано на вул. Володимира 

Сальського, 

До території проектування по вул. Володимира Сальського прилягають 

території установ та закладів: 

Середня загальноосвітня школа № 169 (№ 2) 

Пенсійний фонд, Шевченківське районне управління (№ 33а) 

Шевченківська районна організація товариства Червоного Хреста м. 

Києва (№ 33). 

Парково-Сирецька вулиця − вулиця в Шевченківському районі міста 

Києва, місцевість Сирець. Пролягає від Дорогожицької і Ризької вулиць до 

вулиць Дегтярівської і Жамбила Жабаєва. Прилучається вулиця Івана Гонти. 

Вулиця відома з початку XX століття як частина Табірної вулиці, у 1964–1975 

роках − частина Дорогожицької вулиці. Відокремлена в 1975 році під назвою 

вулиця Тимофія Шамрила, на честь Тимофія Шамрила, секретаря Київського 

міському КП(б)У, член штабу оборони Києва, що загинув у вересні 1941 року. 

Згідно з Рішенням Київради від 12.10.2017 № 186/3193 вул. Тимофія 

Шамрила перейменовано на вул. Парково-Сирецька. 

Територія проектування частково розташована в межах Центрального 

історичного ареалу міста (відповідно до діючого Генерального плану міста 

Києва та проекту планування його приміської зони на період до 2020 року, 
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затвердженого рішенням Київради від 28.03.2002 № 370/1804), частково 

розташована в межах пам’ятки археології місцевого значення «Поселення ІІІ 

тис. до н.е.» (рішення Київського міськвиконкому від 17.11.1987 № 1112). 

Згідно з історико-архітектурним опорним планом міста Києва в межах 

Детального плану території за адресою: вул. Парково-Сирецька, вул. Ризька, 

вул. Академіка Грекова, вул. Щусева розташовується щойно виявлений об’єкт 

культурної спадщини «Пам’ятне місце Сирецького нацистського концтабору», 

по вул. Олени Теліги, 13/14 розташовується будинок – пам’ятка історії 

місцевого значення, по вул. Академіка Грекова, 20 розташовується щойно 

виявлений об’єкт культурної спадщини «Пам’ятний знак на місці розстрілів 

в’язнів в роки нацистської окупації Києва», по вул. Максима Берлінського, 12 

розташовується щойно виявлений об’єкт культурної спадщини «Будівля 

Інституту гематології та переливання крові». В межах території проектування 

розміщені об’єкти культурної спадщини згідно з переліком, наведеним у 

таблиці 1.1.1 (див. Графічні матеріали - Опорний план). Також на території 

проектування розміщена рядова історична забудова (вздовж вулиці Академіка 

Щусєва та в кварталі обмеженому вул. Академіка Щусєва, Максима 

Берлінського, Подвойського, Вавилових) та цінна історична забудова (див. 

Графічні матеріали - Опорний план). 

Таблиця 1.1.1. 

Об’єкти культурної спадщини 

№ 

згідно 

з ГП 

Назва Адреса, дата Охо

р.№ 

Назва документу про взяття 

на облік 

1.3 Будівля Інституту 

гематології та 

переливання крові 

вул. Берлінського 

Максима, 12 

№1

3 

Наказ Головного 

управління охорони 

культурної спадщини від 

25.09.2006 № 53 

1.2 Пам’ятний знак на 

місці розстрілів 

в’язнів в роки 

нацистської окупації 

вул. Грекова 

Академіка , 20 

1999 р. 

 

№1

284 

Наказ Головного 

управління охорони 

культурної спадщини від 

25.09.2006 № 53 
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№ 

згідно 

з ГП 

Назва Адреса, дата Охо

р.№ 

Назва документу про взяття 

на облік 

Києва 

1.4 Будинок, в якому 

мешкав в 1966-71 рр. 

Г.Н.Полторацький, 

учасник повстання на 

броненосці 

"Потьомкін" у 1905 р. 

вул. Теліги Олени, 

13/14 

60-ті роки ХХ ст. 

№1

141 

Рішення виконавчого 

комітету Київської 

міськради народних 

депутатів від 21.08.1975 

№ 840 

1.1 Пам’ятне місце 

Сирецького 

нацистського 

концтабору 

вул. Парково-

Сирецька, вул. 

Ризька, Грекова, 

Щусєва. 

1941-43 рр. 

№1

283 

Наказ Головного 

управління охорони 

культурної спадщини від 

25.09.2006 № 53 

1.5 Парк-пам'ятка садово-

паркового мистецтва 

Сирецький гай  204 га 

 

вул. Парково-

Сирецька, 

вул.Тимирязівська

1952 р. 

№1

282 

Постанова колегії 

Держкомприроди УРСР 

від 26.07.1972 № 22 – 

садово-паркове 

мистецтво 

Постанова Державного 

Комітету УРСР по 

екології і раціональному 

природокористуванню 

від 30.08.1990 №18. 

1.6 Пам'ятне місце 

масових страт 

громадян у період 

нацистської окупації 

Києва-"Бабин Яр" 

Сирецький парк, 

1941-1943 рр. 

№1

072 

Наказ Головного 

управління охорони 

культурної спадщини від 

25.09.2006 № 53- історія 

1.7 Поселення III тис. до н.е. №1

071 

Рішення виконавчого 

комітету Київської 

міськради народних 

депутатів від 17.11.1987 

№ 1112 -  пам'ятка 

археології 
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1.2. Межі території. Положення в системі міста. 

Аналіз існуючого стану території 

Територія площею 170,96 га, на яку розробляється детальний план, 

знаходиться у Шевченківському адміністративному районі Центральної 

планувальної зони м. Києва і обмежена:  

з північного заходу – Сирецьким лісопарком та Парковою зоною 

відпочинку; 

з півночі – комунальною та промисловою забудовою вздовж вул. 

Ольжича, частково Чаплигіна та вул. Бакинської; 

зі сходу – вздовж вул. Олени Теліги межує з Лісопарком Бабин яр, 

Парком відпочинку та станцією метро «Дорогожичі»; 

з півдня – частиною території першого мікрорайону Сирця, Сирецьким 

парком, частиною території Хутір «Сирець» та міською клінічною лікарнею 

№9; 

з заходу – парком «Сирецький гай» (Дубки), станцією метро «Сирець» 

та ГБК «Дружба» та «Дружба-2». 

Територія проектування розташована у центральній планувальній частині 

в Шевченківському районі міста Києва. 

Рельєф території переважно рівнинний, окрім західної частини біля 

метро «Сирець» та залізниці. Західна та північно-західна частина мають 

значне зниження в бік залізниці де позначки сягають значень 135,9 – 182,4 м. 

Складний рельєф, з великим перепадом висот,  зачіпає райони вулиць 

Ольжича, Ясногірської, Володимира Сальського, Щусєва та частково Олени 

Теліги. 

Територія в межах детального плану включає комунально-складську зони, 

зону зелених насаджень загального користування, а також зони житлової 

багатоквартирної забудови, садибної та громадської забудови.  

Територія проектування примикає до магістральних вулиць 

загальноміського значення вул. Олени Теліги, Щусєва та магістральних вулиць 

районного значення вул. Ризька, Дорогожицька, О. Ольжича.  В межах території 
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пролягають житлові вулиці та провулки: вул. Бакинська, пров. Бакинський, вул. 

Бердянська, вул. Бугорна, вул. Максима Берлінського, вул. Вавилових, вул. 

Грозненська, вул. Академіка Грекова, вул. Бориса Житкова, вул. Володимира 

Сальського, Орловська, пров. Орловський, вул. Миколи Подвойського, вул. 

Полянська, вул. Петропавлівська, вул. Тираспільська, вул. Чаплигіна, пров. 

Чаплигіна, пров. Щусєва, вул. Ясногірська. 

Маршрути громадського транспорту проходять на вулицях, які 

розташовані в межах розробки ДПТ – Олега Ольжича, Щусєва, Олени Теліги, 

Ризька, Вавилових, Бакинська. 

Територія  розташована орієнтовно на відстані 50 м від ст. метро 

«Сирець»  та 50 м від ст. метро «Дорогожичі» Сирецько-Печерської лінії 

метрополітену. 

Під’їзд до станцій метрополітену здійснюється автобусним маршрутом 

№ 47, який курсує вулицею Щусєва, а також маршрутами тролейбусу №№ 16, 

23, 35, лінія яких проходить по вул. Щусєва та безліччю маршрутних таксі. 

Східна межа території проектування проходить по вул. Олени Теліги, яка 

є частиною малої окружної автомобільної дороги (вул. Довженка, Степана 

Бандери просп., просп. Генерала Ватутіна, Братиславська вул., Гната Хоткевича 

вул., просп. Юрія Гагаріна, просп. Соборності, міст Патона, б-р. Дружби 

народів, Валерія Лобановського просп., Чоколівський б-р., вул. Вадима 

Гетьмана) і забезпечує транспортний зв’язок житлового масиву Сирець з ядром 

історичного центру. Також з східного боку ділянка проектування межує з 

станцією метро «Дорогожичі». 

З півдня територія проектування межує з магістральними вулицями 

районного значення Ризька та Дорогожицька. 

Із заходу ділянка межує з територією парку «Сирецький гай» (Дубки), 

станцією метро «Сирець». 

 Територією проектування проходять магістральні вулиці районного 

значення: Ризька, Ольжича - стиснуті існуючою забудовою магістралі мають 

зменшені параметри поперечного профілю, ширина в червоних лініях в деяких 
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місцях 30 м - 35 м, також вул. Академіка Щусєва – магістральна вулиця 

загальноміського значення має ширину в червоних лініях – 35 м, що не 

відповідає нормативним параметрам. 

Характеристика підприємств, установ та організацій, розташованих 

на території в межах детального плану 

На сьогодні в межах території проектування знаходиться територія 

Державної науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. 

Сухомлинського, яка розташована за адресою: вул. Максима Берлінського, 9. 

Будинок споруджено у 1947 р. військовополоненими з Сирецького 

концтабору. Державну науково-педагогічну бібліотеку України імені  

В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) засновано 30 

жовтня 1999 року відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 

України № 2018 «Про створення Державної науково-педагогічної бібліотеки 

України» внаслідок об’єднання двох спеціальних педагогічних бібліотек: 

наукової бібліотеки Інституту педагогіки НАПН України (в минулому – 

УНДІП) та Центральної освітянської бібліотеки Міністерства освіти України 

(ЦОБ). 

Довідково: Наукова бібліотека Українського науково-дослідного 

інституту педагогіки (УНДІП) була утворена в 1926 р. Вона успадкувала фонди 

довідково-педагогічної бібліотеки Харківського товариства поширення в народі 

http://dnpb.gov.ua/ua/history/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%BC%D1%83-%D0%B2%D1%96%D0%B4-30-%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F-1999-%D1%80-%E2%84%96-2018/
http://dnpb.gov.ua/ua/history/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%BC%D1%83-%D0%B2%D1%96%D0%B4-30-%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F-1999-%D1%80-%E2%84%96-2018/
http://dnpb.gov.ua/ua/history/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%BC%D1%83-%D0%B2%D1%96%D0%B4-30-%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F-1999-%D1%80-%E2%84%96-2018/
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грамотності, започаткованої в 1869 р. У 1917 р. фонд бібліотеки становив 

8645 прим. Згодом бібліотека УНДІПу отримала назву – науково-педагогічна. У 

20–30-ті рр. ХХ ст. науково-педагогічна бібліотека УНДІПу стала потужним 

всеукраїнським інформаційним центром із психолого-педагогічних питань, 

завдяки чому отримувала всесоюзний безоплатний обов’язковий примірник 

фахової літератури, зокрема 30 назв професійних вітчизняних і зарубіжних 

періодичних видань. 

У 1936 р. фонд науково-педагогічної бібліотеки переміщено до Києва, 

куди переїхав УНДІП. У 1941 р. загальний фонд науково-педагогічної бібліотеки 

УНДІПу становив близько 70 тис. прим. У повоєнні роки бібліотека втратила 

функції всеукраїнського інформаційного центру з психолого-педагогічних 

питань, забезпечуючи лише фахові інформаційні потреби науковців УНДІПу. 

Станом на 1.01.2000 р. фонд бібліотеки нараховував близько 350 тис. 

примірників документів. 

Центральна освітянська бібліотека Міністерства освіти України 

розпочала своє функціонування в 1993 р. як структурний підрозділ Інституту 

змісту і методів навчання МОН України відповідно до наказу Міністерства 

освіти України № 128 від 7 травня 1993 р. ЦОБ успадкувала фонди спеціальної 

педагогічної бібліотеки Київського будинку вчителя, заснованої в 1923 р. 

Головною метою новоствореної бібліотеки було інформаційне забезпечення 

фахових потреб спеціалістів освітянської галузі України. Упродовж 6 років (з 

1993 до 1999 рр.) ЦОБ формувала фонди завдяки державному фінансуванню й 

допомозі Київської міської ради профспілок освіти і науки, Міжнародного 

фонду «Відродження», Міжнародного освітнього фонду Ярослава Мудрого, 

Всеукраїнського педагогічного товариства, Українсько-американського 

доброчинного фонду «Сейбр-Світло» та інших державних і громадських 

організацій України, української діаспори, дарів науковців, письменників, 

учителів. На 1.01.2000 р. фонд ЦОБ налічував понад 120 тис. прим., зокрема 

40% становила фахова література. У ньому нараховувалося близько 560 назв 

періодичних видань України та країн СНД. 
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Першим директором ДНПБ України постановою Президії АПН України 

від 17 листопада 1999 р. (протокол № 1-7/10-125) було призначено кандидата 

історичних наук, старшого наукового співробітника, заслуженного працівника 

культури України Павлу Іванівну Рогову. Під її керівництвом колектив ДНПБ 

України ім. В. О. Сухомлинського здійснив велику роботу щодо організації 

фонду, капітального ремонту приміщення (вул. Берлинського, 9). Так, у 

бібліотеці було створено комфортні умови для роботи відділів і користувачів. 

З січня 2000 р. ДНПБ України працює як науково-дослідна установа з 

питань галузевого бібліотекознавства, бібліографознавства та книгознавства, 

як національне галузеве книгосховище, всеукраїнський науково-інформаційний, 

координаційний та науково-методичний центр бібліотек освітянської галузі 

України й входить до структури Національної академії педагогічних наук 

України. 

24 квітня 2003 р. за підтримки родини відомого українського педагога 

Василя Олександровича Сухомлинського було відкрито читальний зал Фонду В. 

О. Сухомлинського, що став науковою лабораторією для вивчення й 

популяризації його спадщини. 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України № 664-р від 5 

листопада 2003 р. Державній науково-педагогічній бібліотеці України було 

присвоєно ім’я видатного педагога-гуманіста Василя Олександровича 

Сухомлинського. 

Структура бібліотеки була сформована відповідно до основних напрямів 

її діяльності. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського мала головне приміщення 

й філію, 12 відділів. У головному приміщенні функціонували такі відділи: 

наукового комплектування фондів, наукового опрацювання і каталогізації 

документів, наукової організації та зберігання фондів, науково-документного 

забезпечення, наукового і прикладного бібліотекознавства, наукової 

реферативно-аналітичної інформації, наукової бібліографії, науково-

технічного забезпечення та впровадження комп’ютерних технологій, 

наукового формування фонду документів іноземними мовами, науково-

http://dnpb.gov.ua/ua/history/%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83-%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2-%D1%83%D0%BA/


 

 27 

редакційний; на Філії 1 – відділ науково-документного забезпечення, наукової 

організації та зберігання фондів. Протягом 2003–2015 рр. структура 

бібліотеки змінювалася. 

Нині книгозбірня налічує 8 відділів: наукового формування та 

опрацювання документних ресурсів; науково-документного забезпечення та 

зберігання фонду; соціокультурних комунікацій та міжнародних зв’язків; 

науково-методичного забезпечення діяльності мережі освітянських бібліотек; 

історії освіти; наукової інформаційно-бібліографічної діяльності; науково-

технічного забезпечення та впровадження комп’ютерних технологій; наукової 

реферативної та аналітичної інформації у сфері освіти. 

         Пріоритетними напрямами діяльності Бібліотеки є: 

– проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень із 

питань галузевого бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, 

інформаційної діяльності; педагогічного джерелознавства й біографістики, 

історії освіти; 

– формування системи документних та електронних ресурсів бібліотеки 

як галузевого наукового бібліотечно-інформаційного центру; 

– науково-інформаційне забезпечення розвитку наук про освіту, 

педагогіки і психології; 

– координація та науково-методичне забезпечення функціонування 

мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України; 

– розвиток соціокультурної діяльності та міжнародного 

співробітництва. 

Фонд бібліотеки налічує близько 600 тис. документів на традиційних й 

електронних носіях. Щорічно він поповнюється на 11 тис. прим. документів. 

Особлива частина фонду (28081 документ) – це рідкісні видання, 

документи психологічного, педагогічного та історико-культурного напряму 

XVII – початку XX століття, що сформовані в колекції: «Педагогіка», 

«Психологія», «Шкільні підручники і посібники», «Періодичні видання ХІХ – 

початку ХХ ст.», «Видання іноземними мовами ХVІІ – початку ХХ ст.». Згідно 
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з постановою Кабінету Міністрів України № 1709 від 19 грудня 2001 р. видання 

1850–1917 рр. віднесено до національного культурного надбання України. 

У ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського функціонують: 2 загальні 

читальні зали, дисертаційний читальний зал, кабінет бібліотекознавства, 

читальний зал Фонду В. О. Сухомлинського, медіацентр, персональний та 

міжбібліотечний абонемент. 

У 2016 р. із метою розкриття та популяризації наукового об’єкта 

створено кімнату-музей рідкісної книги як творчу лабораторію, де 

здійснюється науково-дослідна, культурно-освітня та виставково-експозиційна 

діяльність. 

Щорічно інформаційними ресурсами ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського користуються понад 40 тис. читачів, яким видається 

більше ніж 400 тис. документів. 

Дошкільний навчальний заклад № 155 санаторного типу для дітей з 

неспецифічними захворюваннями органів дихання та серцево-судинної системи 

по вул. Дорогожицька, 18А. 

ДНЗ №155 розташованний у місті Київ, неподалік від станції метро 

Дорогожицька. Дитячий садок введено в експлуатацію у 1965 році. Проектна 

потужність закладу - 6 груп на 110 дітей. В дошкільному навчальному закладі  

забезпечується гнучкий режим роботи з 7.00 до 19.00 години. Лікувально-

оздоровча робота в закладі раціонально поєднується з освітньо-виховним 

процесом. 

Середня загальноосвітня школа № 169 по вул. Академіка Грекова, 2 

1961 рік – заснування середньої школи № 169. Відповідно до рішення 

Шевченківського райвиконкому від 02.08.1961 року за № 1182 школа має статус 

середньої загальноосвітньої школи, в якій функціонують разом школи І, ІІ, ІІІ 

ступенів. СЗШ № 169 І ступеня має класи з розвивальним навчанням та групами 

подовженого дня (1 – 4 кл.)., ІІ – ІІІ ступеня з універсальним профілем 

навчання. З 1990 р. СЗШ № 169 працює як школа з українською мовою 

навчання. 
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Проектна потужність школи – 735 учнів, загальна кількість класів –27. 

Дошкільний навчальний заклад №428 для дітей з хронічними 

неспецифічними захворюваннями органів дихання по вул. Академіка Грекова, 

20.  

Дошкільний навчальний заклад №428 був відкритий в 1964 році. Тут 

виховуються та навчаються в 6 групах понад 123 дітей: 30 дітей раннього віку, 

93 дитини дошкільного віку. 

Спеціалізована школа № 24 з поглибленим вивченням російської мови 

та літератури імені Олександра Білаша по вул. Олени Теліги, 15А. 

Школа була заснована у 1963 році. 
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Етапи становлення і розвитку: 

1963 – 1993 – середня загальноосвітня школа № 24; 

1994 – 2003 – школа – лабораторія № 24 АПН України; 

2004 – 2013 – спеціалізована школа № 24 з поглибленним вивченням 

російської мови та літератури; 

2014 – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 24 ім. О.Білаша з 

поглибленним вивченням російської мови та літератури Шевченківського 

району м.Києва. 

2015 – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 24 ім. О.Білаша з 

поглибленним вивченням іноземних мов Шевченківського району м. Києва. 

Відповідно до рішення Київської міської ради № 983/4421 від 8 липня 

2010 року «Про присвоєння закладам освіти міста Києва імен видатних 

українських діячів» спеціалізованій школі № 24 з поглибленим вивченням 

російської мови та літератури було присвоєно ім’я видатного українського 

композитора Олександра Білаша. 

Загальноосвітня санаторна школа-інтернат № 20 для дітей з малими і 

неактивними формами туберкульозу по вул. Дорогожицька 2/20. 

Загальноосвітня санаторна школа-інтернат № 20 функціонує з 1961 року, 

розташована в одному із затишних мальовничих куточків Києва по вул. 
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Грекова, 2. Тінисті алеї парку дитячої залізниці, простора територія інтернату, 

обсаджена багаторічними деревами, що надійно  захищають заклад від 

вуличного шуму і вихлопних газів транспорту, створюють можливість 

дотримуватися повітряного режиму вихованцями - це є необхідною умовою 

реабілітації дітей з ризиком захворювання туберкульозом. 

 

Відповідно до Рішення Шевченківського райвиконкому м. Києва від 

15.08.1961 року за №1001 школа-інтернат має статус загальноосвітньої 

санаторної школи-інтернату, в якій разом функціонують школа I ступеня (1-4 

кл.) і II ступеня (5-9 кл). Режим дня, що забезпечує педагогічно обґрунтоване 

поєднання навчання, лікування, праці і відпочинку дітей, складається з 

урахуванням цілодобового перебування учнів у школі-інтернаті. 

Бібліотека імені Івана Котляревського 

Бібліотека знаходиться у Шевченківському районі по вул. Максима 

Берлінського, 4. Бібліотека ім. Івана Котляревського заснована у 1951 році по 

вул. Вавилових, 18. У нове приміщення переїхала у 1967 році. У бібліотеці 

організовано меморіальний куточок видатного українського письменника, 

новатора української літературної мови Івана Котляревського, де зібрані його 

твори, фотографії та матеріали з архіву. 1991 року до її фондів влились фонди 

бібліотеки імені І. С. Тургенєва. У 1997 році на базі фондів бібліотеки № 124 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%94%D0%B2_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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для дітей створено дитячий відділ. Структура бібліотеки: абонемент, читальний 

зал, дитячий відділ. 

Площа приміщення бібліотеки — 450 м², книжковий фонд — 60,8 тис. 

примірників. Щорічно обслуговує 6,9 тис. користувачів, кількість відвідувань за 

рік — 35,0 тис., книговидач — 120,0 тис. примірників. 

Покинута будівля кінотеатру ім. Гагаріна по вул. Щусєва, 5.  

Кінотеатр закрили в середині 90-х років ХХ ст., пізніше тут 

розташовувався нічний клуб "gagarin". В даний час будівля кінотеатру 

занедбана і не використовується. 

 

Бізнес-Центр «Фарго» 

Архітектурний та будівельний проект БЦ розроблено та реалізовано 

протягом 2007- 2008 рр. провідним архітектурним та проектувальним бюро 

міста. 

Сьогодні це комплекс, розташований на власній огородженій території 

площею 0,7га, що складається з 2 суміжних корпусів: А – 5-поверховий з 

двома входами та корпус B – 6-поверховий з одним входом.  

Загальна площа нежитлових приміщень – 4022 м
2
, корисна площа – 3500 

м
2
, висота приміщень від 2,6 до 3,0 м. 
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Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН 

України по вул. Максима Берлінського, 9 

Інститут створений 16 червня 1999 року рiшенням Президiї Академiї 

педагогiчних наук України вiдповiдно до Постанови Кабiнету Мiнiстрiв 

України вiд 7 червня 1999 року № 988.  

Інститут є Головною установою з інформатизації НАПН України та 

провідною в системі освіти України науковою установою, діяльність якої 

спрямована на проведення фундаментальних і прикладних досліджень щодо 

розв’язання актуальних теоретико-методологічних і науково-методичних 

проблем створення, впровадження та застосування програмних і технічних 

засобів навчання та інформаційно-комунікаційних технологій в освіті. 

Довідково: Співробітники Інституту беруть активну участь у 

розробленні й виконанні державних документів з розвитку освіти, державних 

програм, зокрема, Національної доктрини розвитку освіти України в ХХІ ст., 

Національної доповіді про стан і перспективи розвитку освіти в Україні, Білої 

книги національної освіти України, Державної цільової соціальної програми 

підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 

2015 р., Програми спільної діяльності МОН України та НАПН України, 



 

 34 

Комплексної програми забезпечення загальноосвітніх, професійно-технічних і 

вищих навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з 

природничо-математичних дисциплін, Державної програми «Інформаційні та 

комунікаційні технології в освіті і науці», Національного проекту «Відкритий 

світ».  У складі колективу науковців Інституту працюють видатні вчені – 

дійсні члени НАПН України В.Ю.Биков, А.М. Гуржій, М.І., Олійник та ін. 

Упроваджено в освітню практику численні матеріали з науково-

методичного забезпечення процесів інформатизації та комп’ютеризації 

освіти, створення новітніх засобів навчання з різних предметів для навчальних 

закладів всіх типів і рівнів акредитації. Розроблені та підтримуються 

електронні освітні ресурси (сайти, портали, дистанційні курси та ін.). 

Важливою складовою роботи Інституту є організація 

експериментальної діяльності, що здійснюється на базі загальноосвітніх, 

професійно-технічних, позашкільних навчальних закладів, спільних лабораторій 

з університетами України взаємодопомогу та науково-технічне 

співробітництво з навчальними закладами та науковими установам. 

У межах угод здійснюється співпраця з навчальними закладами та 

науковими установами, діють спільні науково-дослідні лабораторії з 

Вінницьким державним педагогічним університетом ім. Михайла 

Коцюбинського, Херсонським державним університетом, Криворізьким 

національним університетом, Тернопільським національним педагогічним 

університетом ім. В. Гнатюка, здійснює спільні дослідження з Науково-

дослідним центром навчально-наукових приладів Інституту прикладної фізики 

НАН України, фізико-математичним факультетом КДПУ ім. В. Винниченка, з 

2005 р. є співзасновником та здійснює координацію роботи Наукового Центру 

розробки засобів навчання для загальноосвітніх навчальних закладів на базі 

КДПУ ім. В. Винниченка. Здійснюється міжнародна співпраця з питань науко-

вого співробітництва, обміну досвідом, спільних публікацій, наукових заходів 

(Університет ім. Я. Коменського, м. Братислава, Словаччина; Копенгагенський 

університет, м. Копенгаген, Данія; Університет м. Кельце, Польща). Інститут 
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плідно співпрацює з провідними світовими компаніями в галузі інформаційних 

технологій: Microsoft, Intel, Oracle, Cisko, VMware та ін. Інститут є ініціато-

ром з відкриття нової спеціальності з захисту кандидатських та докторських 

дисертацій 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті. У 2010 р. 

в установі вперше в Україні розпочалася підготовка аспірантів за цією 

спеціальністю.  

Для підвищення якості процесу підготовки й атестації наукових і 

науково-педагогічних кадрів започатковано низку постійно діючих заходів: 

- Всеукраїнський методологічний семінар для молодих науковців 

«Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та наукових дослідженнях»;  

- Всеукраїнський науково-методичний семінар «Системи навчання й 

освіти в комп’ютерно орієнтованому середовищі». Після реструктуризації 

2015 року наукову структуру Інституту складають шість відділів, а саме: 

Відділ хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти, Відділ комп’ютерно 

орієнтованих засобів навчання, Відділ технологій відкритого навчального 

середовища, Відділ відкритих освітньо-наукових інформаційних систем, Відділ 

мережних технологій і баз даних, Відділ компаративістики інформаційно-

освітніх інновацій.  

Кладовище німецьких військовополонених знаходиться між вул. 

Ризькою і Щусєва, в кінці забудови. На території кладовища знаходяться 

пам’ятні знаки-хрести німецьким військовополоненим. 
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Дошкільний навчальний заклад компенсуючого (санаторного) типу 

№ 343 по вул. Академіка Грекова, 24. ДНЗ було засновано виконавчим 

комітетом Київської міської ради в 1962 році. Приміщення побудовано за 

типовим проектом та розраховано на 4 вікові групи (планово на 75 дітей). 

В 2000 році ДНЗ № 343 отримав статус компенсуючого дошкільного 

закладу санаторного типу для дітей з ранніми проявами туберкульозної 

інфекції, з малими і згасаючими формами туберкульозу. Тому одне з 

пріоритетних завдань колективу дошкільного закладу - збереження та зміцнення 

фізичного і психічного здоров’я дітей. 

Дошкільний навчальний заклад компенсую чого типу №323 для дітей 

з вадами мовлення по вул. Академіка Грекова, 16. 
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Дитячий садок №323 був заснований в грудні 1961 року і існує по 

сьогоднішній день. Основне гасло роботи саду: «якщо не ми допоможемо дітям, 

то хто». З цього гасла виходить основне правило роботи: «своє серце віддаємо 

дітям». 

Інститут гематології та трансфузіології НАМН України 

Інститут є однією із найстаріших науково-дослідних медичних установ 

України. Відлік своєї історії він веде з березня 1935 р., коли за розпорядженням 

Наркомздоров’я УРСР №В021 у будинку колишньої Зайцевської лікарні була 

відкрита Київська філія Українського НДІ невідкладної хірургії та переливання 

крові. 

В штаті Інституту 213 працівників, серед них 63 науковця, із яких 10 

докторів наук, з них 9 професорів, 2 заслужених діяча науки і техніки України, 

32 кандидати наук. 

Довідково: На протязі всієї історії Інституту його директорами були 

визнані хірурги, науковці та організатори охорони здоров’я. Найбільш відомими 

з них були М.В.Нежданов (перший директор установи, 1935-1937 р.р.), 

Т.К.Гнедаш (1944-1959 р.р.) канд. мед. наук, заслужений лікар УРСР, 

нагороджений орденом Леніна, С.С.Лаврик (1960-1970 р.р.) д-р мед. наук, 

професор, чл.-кор. АН УРСР, заслужений діяч науки УРСР та М.Т.Терехов 

(1975-1988 р.р.) д-р мед. наук, професор, заслужений діяч науки УРСР. З 1988 

року Інститут очолює д-р мед. наук, професор, Лауреат Державної премії та 
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заслужений діяч науки і техніки України П.М.Перехрестенко, з 2011р. виконує 

обов'язки директора д-р мед.н., професор А.С. Тимченко. 

Щороку в клінічних підрозділах та консультативній поліклініці 

одержують допомогу до 20 тисяч осіб. Інститут здійснює курацію та надає 

організаційно-методичну допомогу лікувально-профілактичним закладам 16 

східно-південних регіонів України. 

Технічний ліцей Шевченківського району по вул. Щусєва, 20. 

Створений у 1992 році. Технічний ліцей – це загальноосвітній навчальний 

заклад. Ліцей приймає талановитих учнів на конкурсній основі, починаючи з 5-

го класу. 

Спортивний комплекс «Сирець» знаходиться за адресою: вул. 

Володимира Сальського, 4 

У спортивному комплексі розташовується зал (площею близько 700 м
2
) 

для гри у великий теніс, волейбол, баскетбол, футбол, бадмінтон. Гімнастичний 

зал (площею близько 340 м
2
) для занять шейпінгом, танцями, східними 

єдиноборствами. Тренажерний зал (площею близько 130 м
2
). Басейн (довжиною 

25 метрів) обладнаний трампліном, гіркою для дітей, водяними гарматами і 

системою підводного масажу. 

http://techlyceum.kiev.ua/priymalna-komisiya/pravila-priyomu/
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Державне підприємство “Головний навчально-методичний центр 

Держпраці” (ДП ―ГНМЦ‖) створений наказом Держнаглядохоронпраці від 

25.04.2001 № 49, знаходиться за адресою вул. Вавилових, 10а. Щорічно у ДП 

―ГНМЦ‖ проходять навчання з питань охорони праці близько 10 тисяч осіб.  

В навчальному процесі беруть участь понад 120 осіб професорсько-

викладацького складу провідних вищих навчальних закладів, науково-

дослідних інститутів України та найкращі фахівці-практики. Загальна площа 

двох навчальних корпусів близько 2000 м
2
, куди входять навчальні аудиторії, 

приміщення відділу організації навчання, відділу програмно-методичного 

забезпечення, договірного відділу, науково-методичний кабінет, а також 

приміщення Центру психофізіологічної експертизи працівників небезпечних 

професій. 

Національний науково-дослідний інститут охорони праці, з 2007 року – 

Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони 

праці (ННДІПБОП), створено Державним комітетом України з нагляду за 

охороною праці відповідно до Закону України "Про охорону праці" за рішенням 

Уряду України в 1994 році та розташований по вул. Вавилових, 13. 

З 2012 року інститут набув подвійне підпорядкування - 

Держгірпромнагляду України, а з 2015 року Держпраці, та Національної 



 

 40 

академії наук України (Наказ Держгірпромнагляду України та НАН України від 

31.01.2012 №№19; 40). Діяльність інституту спрямована на наукову підтримку 

Державної служби України з питань праці щодо забезпечення промислової 

безпеки та охорони праці, збереження життя, здоров'я та працездатності людини 

у процесі трудової діяльності. 

Ділянка по вул. Ольжича, 29. На даний час на ділянці розташовані об’єкти 

нерухомого майна, що належить ПрАТ  «БІАРС», це - майновий комплекс. 

Раніше на території цієї ділянки знаходилась редакція газети «Київські 

відомості», в 2010 році вийшов останній номер газети. На цій ділянці 

планується будівництво житлового комплексу з об’єктами соціально-

побутового призначення. 

Дитячий дошкільний навчальний заклад № 429 знаходиться за 

адресою вул. Олени Теліги, 25/29. Дитяча дошкільна установа приймає дітей з 

2-х років, вивчається англійська мова, хореографія, математика, також 

проводяться заняття з оздоровчої фізкультури на свіжому повітрі та заняття 

дитячим хором в музикальному залі. Проектна потужність закладу – 220 місць. 

Дитячий дошкільний навчальний заклад № 159 знаходиться по вул. 

Бориса Житкова, 7б. Садочок працює за програмою "ДИТИНА". Прийом дітей 

за статутом садочка з 2-х років. Проектна потужність – 220 місць. Є музично-

спортивна зала, також в садочку працює інструктор з фізкультури, музичний 
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керівник, психолог, дефектолог, логопед. Відкрито старшу логопедичну групу з 

загальним недорозвитком мовлення. 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 199 знаходиться за адресою: 

вул. Бакинська, 12. Навчальний заклад було засновано в 1970 році. Школа має 

історичний профіль, на даний час в закладі працює 39 вчителів. Додатково в 

школі є: стоматологічний кабінет, логопедичний кабінет, спортивний зал, 

бібліотека, стадіон. Розрахункова потужність закладу – 1176 місць. 

Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови № 28. 

Школа знаходиться за адресою вул. Бориса Житкова, 7Б та межує з ДНЗ № 159. 

Проектна потужність закладу – 1176 місць. Англійська мова вивчається з 1 по 

11 клас та німецька з 5 класу. Також школа співпрацює з педагогічним 

коледжем при Університеті ім. Т.Г. Шевченка. 

Київський інститут банківської справи розпочав свою історію у 1997 

році. Знаходиться за адресою: вул. Ризька, 12. Понад 17 років тому 

Промінвестбанк України, за ініціативою Голови Правління банку, Героя 

України, професора Матвієнко Володимира Павловича, започаткував перший 

навчальний заклад України по підготовці спеціалістів банківської сфери. 

Основною метою створення інституту на початку активної розбудови 

банківської системи України, було задоволення швидко зростаючих потреб 



 

 42 

однієї з найпотужніших в Україні банківської установи Промінвестбанку, 

філіальна мережа якої в той час складала понад 140 відділень. 

Довідково: За замовленнями філій, що направляли до Києва на навчання 

свою талановиту молодь, інститут протягом 4-х років готував та виховував 

гідну зміну, формував кадровий резерв спеціалістів, які після отримання 

дипломів були готові приступити до роботи. Розвиток талантів, як відомо, 

відбувається саме в молоді роки, тому, найважливішим напрямком політики 

Промінвестбанку та Київського інституту банківської справи було і є надання 

гарантій доступного навчання, професійної підготовки та працевлаштування. 

Де кожна молода людина має можливість знайти своє гідне місце в 

суспільстві, самореалізуватися і проявити свої здібності. Вона повинна 

розвиватися, а не боротися за виживання. У 2000 році, в очікувані першого 

випуску студентів інституту (2001 рік), Промінвестбанк підготував вже 

понад 400 робочих місць по всій Україні для тих, хто має добру базову освіту, 

аналітичний розум, прагне до знань, кмітливий, зважливий і водночас рішучий, 

для кого справа – понад усе! Саме за цими критеріями відбираються банківські 

кадри. Травень 2002 року приніс перше підтвердження виваженості курсу 

Промінвестбанку щодо забезпечення умов для розвитку різноманітних 

обдарувань своїх учнів. На острові Родос (Греція) відбувся чемпіонат світу з 

кікбоксінгу, де почесне трете місце зайняла студентка ІІ курсу інституту 
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Христина Стецька, спонсором участі якої у чемпіонаті виступив 

Промінвестбанк. У 2003 році на базі одного з Київських відділень 

Промінвестбанку розпочинає свою роботу Навчально-виробничий комплекс 

«Банк – Інститут», функції якого забезпечують поєднання теоретичних знань, 

отриманих студентами в інституті, з практичними навичками професії. 

Можливість працювати поруч з банкірами, досвідченими практиками дозволяє 

молоді оволодівати мистецтвом кредитної справи, бухгалтерсько-касової 

роботи, надання клієнтам банківських послуг. В травні 2004 року, знову на 

спортивних майданчиках, вже Києва лунає ім'я вихованки Інституту 

Стародубцевої Ганни – переможниці світового чемпіонату з пауер-ліфтингу. 

2006 рік. Київський інститут банківської справи визнаний кращим ВУЗом 

України у працевлаштуванні випускників та нагороджений Дипломом 

Міністерства освіти України «За досягнення у працевлаштуванні випускників 

вищих навчальних закладів». 2007 рік визначальний в історії Київського 

інституту банківської справи. В цьому році інститут відсвяткував свій 

перший ювілей – 10 років! За ці 10 років Інститут отримав суспільне визнання, 

підкріплене Подякою від Секретаріату Президента України, врученою Ректору 

інституту представником Секретаріату Президента Володимиром Бичек, як 

ВУЗ що став вагомим кроком у реалізації стратегії підтримки української 

молоді. Президент Асоціації навчальних закладів України приватної форми, 

Член Колегії Міністерства освіти та науки України Іван Тимошенко вручив 

Володимиру Павловичу Матвієнко Нагрудний знак «За розбудову освіти». З 

нагоди річниці Інституту за сумлінну і чесну працю отримали срібні ювілейні 

медалі та грамоти Промінвестбанку викладачі інституту – професор 

П.Єщенко, професор В.Данилов, академік А.Чухно, професор Н.Пода, професор 

М.Алексеєнко, проректор Л.Тутік, професор В.Дейнека, доцент Ю.Пасенченко 

та інш. Колектив самодіяльності, в якому виступають студенти всіх курсів, 

подарував гостям свята чудовий концерт. В 2009 році Промінвестбанк 

приєднується до Державної корпорації "Банк розвитку і зовнішньоекономічної 

діяльності (Зовнішекономбанк), а у 2010 році, за результатами рейтингу ТОП-
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100 "Лідери бізнесу України - 10 років розвитку", вже з новим керівництвом, 

продовжуючи традиції, входить до числа найважливіших для розвитку країни 

фінансових установ. Правління ПАТ Промінвестбанк, його голова – Башкіров 

Віктор Володимирович намітили нові перспективи розвитку Київського 

інституту банківської справи, спрямовані на налагодження міжнародних 

зв'язків в межах обміну професорсько-викладацьким і студентським складом, 

здійснення паралельного навчання студентів, спільних науково-дослідницьких 

проектів, розробок навчально-освітніх програм в рамках співпраці з вищими 

навчальними закладами Росії, запровадження нових спеціальностей та 

удосконалення матеріально-технічної бази. В 2010 році з нагоди 65-й річниці 

Дня перемоги Інститут отримує нагороду, якою особливо пишається. Президія 

Організацій ветеранів України нагородила інститут пам'ятний кубком за 

вагомий внесок в розвиток ветеранського руху, соціальний захист ветеранів, 

пенсіонерів, турботу за людей похилого віку та патріотичне виховання молоді. 

За 14 років існування дипломи бакалаврів отримали понад 1000 студентів 

інституту за спеціальностями «Банківська справа» і «Облік і аудит», біля 200 

осіб одержали дипломи з відзнакою. Значна кількість випускників інституту 

продовжила навчання в Інституті магістерської та післядипломної освіти 

Університету банківської справи Національного банку України, магістратурах 

Київського Національно-економічного, торгово-економічного університетів. 

Більшість студентів інституту працюють в системі Промінвестбанку, на 

посадах керівників структурних підрозділів, заступників керуючих філій банку, 

директорів департаментів, але й інші фінансові установи зацікавлені у 

фахівцях такого рівня та із задоволенням користуються послугами випускників 

Київського інституту банківської справи. 

Храм на честь святителя Петра Могили розташований, поруч з 

пам'ятником жертвам фашистських розстрілів у 1941-1943 роках.  

Довідково: Першу Літургію в храмі святителя Петра Могили на Сирці 

служили на Лазареву суботу, 9/22 квітня 2000 року. Тоді храм розміщувався в 

переобладнаному приміщенні підвалу житлового будинку № 23 / 8А по вул. 
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Максима Берлінського; воно залишилося в розпорядженні храму під 

неофіційною назвою «Малий храм». 

Історія «Великого храму» почалася в 2007 році, коли на вул. Щусєва, 12А 

був розташований храм-намет. 28 серпня/12 вересня 2007 року була розпочато 

будівництво дерев'яного храму за цією ж адресою. Будівництво закінчилося в 

грудні, а 8/21 червня 2008. Блаженніший Митрополит Володимир звершив чин 

освячення храму на честь ікони Божої Матері "Пом'якшення злих сердець". 

Ділянка за адресою вул. Володимира Сальського (біля будинків 23, 25, 

27 та 29). Згідно з кадастровим планом станом на 24.03.2016р. територія 

належить Шевченківській районній у місті Києві раді, але термін дії оренди 

скінчився 03.03.2012р. 

По вул. Олени Теліги, 25 знаходиться недобудований житловий будинок, 

будівництво якого призупинено. Планувалось будівництво багатоповерхового 

житлового будинку «Grand Park» з офісними, торгівельними приміщеннями та 

підземним паркінгом. На даний час територія занедбана, а недобудова має 

негативний вплив на оточуючий простір.  

Ділянка з кадастровим номером 91:052:030 по вул. Вавилових має площу 

0,89 га. Згідно з витягу з бази даних міського земельного кадастру станом на 

24.03.2016 р. відсутні дані про землекористувачів, шляхом натурних обстежень 

було встановлено, що це - сквер. 

Також в межах території проектування знаходяться медичні заклади: 

дитяча поліклініка №3 Шевченківського району, медичний центр Сирець, 

київський міський центр крові. Ці медичні заклади можуть надати повний 

спектр послуг якісної професійної медичної допомоги.  

В зоні громадської забудови також розташовані заклади загального 

громадського призначення, громадського харчування, інші адміністративно-

офісні та торгівельні будівлі, приміщення інших організацій та установ.   

Громадська забудова характеризується достатньо високим рівнем 

архітектурно-будівельного вигляду, технічного стану будівель та ландшафтного 

благоустрою території. 
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До території проектування входить житлова садибна забудова, яка в 

основному представлена індивідуальними будинками 1-3 пов. Посеред кварталу 

житлової садибної забудови розташований автогаражний кооператив 

«Мотозаводець», за адресою вул. Бердянська, 8/10. 

Існуюча житлова багатоквартирна забудова представлена цегельними 3-

5-9 поверховими будинками перших масових серій, та 12-16 поверховими 

будинками  які знаходяться в задовільному технічному стані. Прибудинкова 

територія існуючих житлових будинків озеленена, побудовані дитячі 

майданчики та інші елементи благоустрою. 

Житлові будинки серії 114-87. Серія 87 цегельних житлових будинків 

розроблена КиївЗНДІЕП для Української РСР по прототипу 438-ї серії 

житлових будинків в 1960-х роках. Автори проектів: архітектори: А. Заваров, І. 

Голець, Б. Левенберга, Д. Яблонський, В. Павленко, інженери: М. Медведєв, Н. 

Сапак, Н. Бакаєв, В. Варшавська, З. Вейнберг, О. Згурський, Л. Биховський. У 

серії 5 і 9-поверхові будинки і блок-секції для будівництва в звичайних 

грунтових умовах, а також 5-поверхові блок-секції для будівництва на 

просадних ґрунтах і над гірничими виробками. Конструктивна схема - 

поздовжні несучі стіни з прольотами 5,4 і 4,2 м для 5-поверхових будинків і 

блок-секцій; 6,0 і 4,8 м - для 9-поверхових будинків. Перекриття з 

багатопустотних настилу. Для різних кліматичних районів, наявних на території 

УРСР, запроектовані секції, що відрізняються числом квартир на поверсі, 

розташуванням і розмірами літніх приміщень. 

Таблиця 1.2.1 

Розподіл території проектування за землекористувачами 

(існуючий стан) 

№ 

п/п 
Найменування 

Територія, 

га 

Кількість 

працюючих 

на 01.01.2016 

Населенн

я 

тис. осіб 

Мікрорайон 1 

Промислові підприємства та транспортно-інженерні споруди 
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№ 

п/п 
Найменування 

Територія, 

га 

Кількість 

працюючих 

на 01.01.2016 

Населенн

я 

тис. осіб 

1 Філія кабельні мережі «Київенерго» 0,131   

2 Департамент експлуатації водопровідного 

господарства ВАТ «АК «Київводоканал» 
0,004   

3 Публічне акціонерне товариство 

«Укртелеком» 
0,353   

4 Публічне акціонерне товариство «Київгаз» 0,010   

5 Публічне акціонерне товариство 

«Київенерго» 
0,026   

6 Філія «Житлотеплоенерго Київенерго» 0,343   

7 Департамент експлуатації водопровідного 

господарства ВАТ «АК «Київводоканал» 
0,004   

8 ТОВ «Проект» 0,094   

9 Науково-виробнича фірма «Практика» 0,295   

10 МП «Кокіс» 0,161   

11 Обслуговуючий кооператив «Гаражний 

кооператив-ГК «Промінь» 
0,600   

 ВСЬОГО 2,021   

Громадська забудова 

1 ТОВ «Холдингова компанія «Системні 

інвестиції» 
0,142   

2 Державне управління справами 0,073   

3 ТОВ «Тетрада» 0,097   

4 Державна акціонерна холдингова компанія 

«Артем» 
0,911   

5 ПП «Інформаційна фінансова компанія» 0,076   

6 Шевченківське районне управління 

головного управління МВС України в м. 

Києві 

0,413   

7 Управління освіти Шевченківської 

районної в місті Києві державної 
2,553   

8 Територіальний центр соціального 

обслуговування пенсіонерів м. Києва 
0,395   

9 Державна організація «Київський міський 

лабораторний центр Держсанепідслужби 

України» 

0,393   
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№ 

п/п 
Найменування 

Територія, 

га 

Кількість 

працюючих 

на 01.01.2016 

Населенн

я 

тис. осіб 

10 Комунальне некомерційне підприємство 

«Центр первинної медико-санітарної 

допомоги №3» Шевченківського району м. 

Києва 

0,235   

11 ВАТ «Гастроном» 0,808   

12 ТОВ «Рент-Ефект» 0,051   

 ВСЬОГО 6,147   

Житлова забудова 

1 Багатоквартирна забудова 16,363   

2 Садибна забудова 10,921   

 ВСЬОГО 27,284   

Мережа вулиць 

1 Вулиці в межах червоних ліній 6,879   

2 Місцеві проїзди 3,508   

 ВСЬОГО 10,387   

Зелені насадження 

1 
Зелені насадження (крім зелених 

насаджень мікрорайонного значення) 
2,441   

2 
Зелені насадження спеціального 

призначення (захисні зелені насадження) 
0,540   

 ВСЬОГО 2,981   

Інші території 

1 Інші території  3,829   

 ВСЬОГО 3,829   

 

Мікрорайон 2 

Промислові підприємства та транспортно-інженерні споруди 

1 
Публічне акціонерне товариство 

«Укртелеком» 
0,016   

2 Філія кабельні мережі «Київенерго» 0,265   

3 Філія «Житлотеплоенерго Київенерго» 0,328   

4 Публічне акціонерне товариство «Київгаз» 0,023   

5 ТОВ «Євросто Автогруп» 0,486   
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№ 

п/п 
Найменування 

Територія, 

га 

Кількість 

працюючих 

на 01.01.2016 

Населенн

я 

тис. осіб 

6 ТОВ «ВІЧЕ» 0,072   

7 ТОВ «Ранн-монтаж» 0,607   

8 Кооператив «Мотозаводець»  0,172   

9 ТОВ «Благоустрій» 0,114   

 ВСЬОГО 2,083   

Громадська забудова 

1 Суб’єкт підприємницької діяльності 0,006   

2 

Управління освіти Шевченківської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

6,016   

3 ТОВ «ІСТРЕЙТ» 0,155   

4 

Релігійна громада Української 

Православної Церкви парафії Святителя 

Петра Могили у Шевченківському районі 

м. Києва 

0,199   

5 ДП «Капро» 0,212   

6 Київський міський центр крові 0,602   

7 

Державна установа «Інститут  гематології 

та трансфузіології академії медичних наук 

України» 

0,309   

8 
Комунальне підприємство «Центрінвест» 

Шевченківського району 
0,292   

9 ТОВ «Лізко» 0,250   

10 
Національний науково-дослідний інститут 

охорони праці 
1,609   

11 ТОВ «МТД» 0,105   

12 
МП науково-технічний інженерний центр 

«Піраміда» 
0,121   

13 ТОВ «С.М.К.» 0,065   

14 
ТОВ «Підприємство інформаційних 

технологій «НТТ» 
0,699   

15 ТОВ «Ukraine NTT Systems» 0.149   

16 ТОВ «Маки» 0,435   

17 ПрАТ «БІАРС» 0,426   
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№ 

п/п 
Найменування 

Територія, 

га 

Кількість 

працюючих 

на 01.01.2016 

Населенн

я 

тис. осіб 

 ВСЬОГО 11,650   

Житлова забудова 

1 Багатоквартирна забудова 36,942   

2 Садибна забудова 14,469   

 ВСЬОГО 51,411   

Мережа вулиць 

1 Вулиці в межах червоних ліній 12,962   

2 Місцеві проїзди 7,117   

 ВСЬОГО 20,079   

Зелені насадження 

1 
Зелені насадження (крім зелених 

насаджень мікрорайонного значення) 
4,022   

2 
Зелені насадження спеціального 

призначення (захисні зелені насадження) 
0,301   

 ВСЬОГО 4,323   

Інші території 

1 Інші території  3,870   

 ВСЬОГО 3,870   

 

Мікрорайон 3 

Промислові підприємства та транспортно-інженерні споруди 

1 Філія кабельні мережі «Київенерго» 0,025   

2 Публічне акціонерне товариство «Київгаз» 0,004   

3 Публічне акціонерне товариство 

«Київенерго» 
0,08   

4 Філія «Житлотеплоенерго Київенерго» 0,083   

5 Тролейбусне ремонтно-експлуатаційне 

депо №2 
0,027   

 ВСЬОГО 0,194   

Громадська забудова 

1 ТОВ «Культурний центр «Сирець» 0,504   

2 ТОВ «КИЇВРУСЬ» 0,137   
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№ 

п/п 
Найменування 

Територія, 

га 

Кількість 

працюючих 

на 01.01.2016 

Населенн

я 

тис. осіб 

3 ТОВ «Чайка» 0,059   

4 ПрАТ «Діжитек-Сервіс» 0,453   

5 Управління освіти Шевченківської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

4,552   

6 Централізована бухгалтерія 

профтехучилища 
0,967   

7 Акційний комерційний промислово-

інвестиційний банк (закрите акціонерне 

товариство) 

0,221   

8 ТОВ «АВАКС» ЛТД 0,057   

 ВСЬОГО 6,950   

Житлова забудова 

1 Багатоквартирна забудова 11,782   

2 Садибна забудова 4,051   

 ВСЬОГО 15,833   

Мережа вулиць 

1 Вулиці в межах червоних ліній 5,975   

2 Місцеві проїзди 1,842   

 ВСЬОГО 7,817   

Зелені насадження 

1 
Зелені насадження (крім зелених 

насаджень мікрорайонного значення) 
1,220   

2 
Зелені насадження спеціального 

призначення (захисні зелені насадження) 
1,136   

 ВСЬОГО 2,356   

Інші території 

1 Інші території  0,227   

 ВСЬОГО 0,227   

 

Основні проблеми: 

Нераціональне землекористування із незручною конфігурацією, 

ламаністю меж та складними зсувонебезпечними ділянками. 
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На даний час квартал існуючої садибної житлової забудови знаходиться 

поза межами радіусу обслуговування діючих дитячих дошкільних закладів. 

Наявність довгобуду - об’єкта незавершеного будівництва за адресою: 

вул. Олени Теліги, 25, що створює незручності для життєдіяльності населення 

та погіршує стан навколишнього середовища. 

Наявність покинутої та занедбаної будівлі кінотеатру ім. Гагаріна по вул. 

Щусєва, 5, яка погіршує стан навколишнього середовища. 

Низька щільність вуличної мережі, недостатність транспортного 

обслуговування існуючих та проектованих будівель, перевантаження маршрутів 

громадського транспорту. 

Розміщення боксових гаражів в кварталі існуючої житлової садибної 

забудови. 

Частина території знаходиться в межах санітарно-захисних зон від 

об’єктів інженерної інфраструктури, які розміщені на території проектування. 

Значна частина території проектування знаходиться в зоні регулювання 

забудови за умови польотів, але не підпадає в зону обмежень забудови за 

акустичними умовами. 

Недостатність озеленених територій мікрорайонного значення на 

території існуючої багатоквартирної житлової забудови.  

ВИСНОВКИ 

В межах території проектування знаходяться різногалузеві 

бюджетоутворюючі підприємства та організації, що грають значну роль не 

тільки в економічному комплексі міста Києва та Шевченківського району, а і 

важливі для України в цілому. 

Стратегічною концепцією детального плану території є створення 

поліфункціонального планувального утворення з комунально-складською, 

громадською та житловою зонами, збереженням бюджетоутворюючих 

державних підприємств та ефективно працюючих приватних підприємств з 

новітніми технологіями, а також освітянських та науково-дослідних установ.  
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 Територія, що охоплює детальний план за функціональним 

призначенням, характеризується наявністю значної кількості житлової садибної 

забудови. На цій території недостатньо розвинена інфраструктура та не 

вистачає об’єктів, які б забезпечували соціально-побутові потреби населення. 

Одним з аспектів аналізу існуючого стану території проектування є оцінка 

планувальних обмежень та екологічний стан відповідно до функціонального 

призначення існуючої забудови території. 

Так, за даними матеріалів схеми існуючих планувальних обмежень слід 

зазначити, що значна частина існуючої житлової садибної забудови вздовж 

вулиць Ольжича та Ясногірської  потрапляє до зсувонебезпечних територій та 

вся територія проектування потрапляє до зони обмеженого використання 

території від аеропортів. 

 Згідно з п.5.4 Державних санітарних правил планування та забудови 

населених пунктів (Затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я 

України від 19 червня 1996 р. № 173): «Промислові, сільськогосподарські та 

інші об'єкти, що є джерелами забруднення навколишнього середовища 

хімічними, фізичними та біологічними факторами, при неможливості створення 

безвідходних технологій повинні відокремлюватись від житлової забудови 

санітарно-захисними зонами».  

Згідно з схемою існуючих планувальних обмежень значна частина 

існуючої житлової садибної забудови, багатоквартирної забудови та 

громадської потрапляє в  санітарно-захисну зону від комунально складських 

об’єктів. Зокрема, це територія вздовж провулку Чаплигіна від гаражного 

кооперативу «Автолюбитель-5», територія вздовж провулку Чаплигіна та вул. 

Ольжича від гаражного кооперативу «Вимпел», територія по вул. Бердянська 

від автогаражного кооперативу «Мотозаводець», пересічення вул. Ольжича та 

М. Берлінського - від станції технічного обслуговування, об’єктів інженерної 

інфраструктури та ВАТ «Гастроном». Також на території проектування 

розміщенні об’єкти інженерної інфраструктури (котельні, бойлерні), від яких 

утворюються санітарно-захисні зони. 
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 Також можна зазначити, що в межі санітарно-захисних зон потрапляють 

об'єкти благоустрою житлових територій: прибудинкові території, дитячі, 

спортивні майданчики та майданчики для відпочинку населення. Всі ці фактори 

вказують на необхідність винесення об'єктів комунально-складського 

призначення за межі житлово-громадської забудови. 

З метою зменшення транспортних потоків, поліпшення ефективності 

використання території у детальному плані території доцільно передбачити нові 

пропозиції шляхом надання більш якісних умов руху існуючим автобусним 

маршрутам та передбачити реконструкцію вуличної мережі селищ. Вулиці 

потребують розширення проїзних частин, будівництва тротуарів. 
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2.  ПРОЕКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ 

2.1. Розподіл території за функціональним використанням 

Згідно з матеріалами проекту Генерального плану м. Києва на території, 

що охоплена проектом за функціональним використанням, можна виділити 

території:  

житлової багатоквартирної забудови; 

житлової садибної забудови; 

громадської забудови; 

комунально-складські та інженерного обладнання;  

транспортної інфраструктури; 

зелені насадження загального користування; 

зелені насадження спеціального призначення (захисні зелені насадження). 

Відповідно до рішень проекту Генерального плану м. 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. 

частина територій, де планується нове будівництво, повинна змінити своє 

функціональне призначення згідно з проектним рішенням. 

В центральній частині території проектування формується нова житлова 

багатоквартирна забудова з об’єктами соціально-побутового призначення, 

комплекс громадського призначення - центр дозвілля з кінотеатром та 

підземним паркінгом, також зберігається існуюча житлова садибна забудова та 

проектуються зблоковані житлові будинки, дитячий дошкільний навчальний 

заклад. 

Територія проектування умовно розділена на 3 житлові квартали: 

Мікрорайон 1 обмежений вулицями: Олени Теліги, Ольжича, провулком 

Чаплигіна та вул. Бакинською та має площу 50,01 га. Мікрорайон 2 обмежений 

вулицями : Олени Теліги, Щусєва, Тираспільська, Володимира Сальського, 

парком «Сирецький гай» та вулицею Ольжича, має площу  - 89,23 га. 
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Мікрорайон 3 обмежений вулицями: Щусєва, Ризька та Олени Теліги та має 

площу 31,72 га. Загальна площа території проектування – 170,96 га. 

Черговість забудови території ДПТ розподіляється на два етапи: 

перший етап реалізації проектних рішень розрахований на 5 років; 

другий етап - на 20 років. 

Черговість забудови території І етапу будівництва новими житловими, 

громадськими будинками та підземно-наземним паркінгом залежить від 

прийняття конкретних рішень щодо можливості вирішення майново-правових 

питань. 

Черговість забудови території ІІ етапу та реалізація будівництва нових 

житлових та громадських будинків з закладами соціально-побутового 

обслуговування напряму залежатиме від інвестиційної складової та економічної 

ситуації в країні, а також вищезазначених чинників. 

Детальний план території реконструкції житлового масиву Сирець в 

межах вул. Ризька, О.Теліги, Бакинська, Чаплигіна, Ясногірська, Котовського, 

Щусєва у Шевченківському районі м. Києва матиме позитивний вплив на 

соціальне середовище, за умови дотримання санітарно-гігієнічними параметрів 

стану навколишнього природного середовища та норм санітарних правил 

планування і забудови території територія, покращаться соціально-побутові та 

житлові умови населення. 

Зона житлової та громадської забудови. 

Зона багатоквартирної житлової малоповерхової та багатоповерхової 

забудови. 

Існуюча багатоквартирна забудова представлена  багатоквартирними 2-5, 

7-9, 12-16-поверховими житловими будинками. 

Вважається за недоцільне ущільнення кварталів існуючої житлової 

забудови.  

Концепцією проекту передбачається формування нової квартальної 

житлової забудови, яка визнана найбільш комфортною для проживання людини 

і сприяє створенню благоустроєного внутрішньоквартального середовища.  
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Житлову забудову пропонується здійснювати секційними будинками 

висотою від 9 до 16 поверхів. 

Всі запроектовані будинки мають  підземні паркінги. Таке планувальне 

рішення  забезпечує створення прибудинкових безпечних зон.  

На прибудинкових територіях передбачається розміщення гостьових 

автостоянок, дитячих майданчиків, зон відпочинку дорослого населення, 

спортивних майданчиків, господарських зон. Квартали обмежені місцевими 

проїздами, вздовж проїздів формуються зони озеленення. У плануванні 

житлових будинків передбачаються компактні, комфортні квартири, 

експлуатовані покрівлі з влаштуванням бігових доріжок, соляріїв, озеленення. 

Передбачені оздоблювальні матеріали – фасадні панелі з теплозберігаючими 

характеристиками із природних екологічних матеріалів. 

Пішохідні зв'язки вздовж територій кварталів проходять до основних 

об'єктів тяжіння – зупинок пасажирського транспорту, дитячих дошкільних 

закладів, загальноосвітньої середньої школи, громадського центру районного 

значення з об'єктами загальноміського значення. 

Згідно з проектом забудови приміщення громадського призначення 

формуються вбудованими в перші поверхи житлових будинків. В них 

розміщуються заклади повсякденного обслуговування: аптеки, магазини, кафе, 

підприємствами зв’язку, побутового обслуговування, офісні приміщення, 

торгівельні заклади, спортивні зали, кабінети сімейного лікаря, бібліотеки, 

центри дитячої творчості, дошкільні заклади короткочасного перебування тощо.  

Зона садибної забудови. 

Значну частину території в межах детального плану займають квартали 

садибної забудови, площа якої становить 32,98 га, або 19,3%. В межах 

сельбищної території розміщені квартали садибної забудови, які зберігаються 

на проектний період з частковим ущільненням для породинного розселення. 

Зона закладів обслуговування. 

Згідно з проектом забудови ця зона формується частково в стилобатах 

житлових будинків, частково передбачається за рахунок мікрорайонного 
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простору і формується закладами повсякденного обслуговування: аптеками, 

магазинами, кафе, підприємствами зв’язку, побутового обслуговування, 

офісними приміщеннями, торгівельними закладами, спортивними залами, 

кабінетами сімейного лікаря тощо, а в середині кварталів доповнюється 

дитячими дошкільними закладами та загальноосвітньою середньою школою. 

На території мікрорайону №2 передбачається розміщення одного 

дитячого дошкільного закладу. 

Озеленені території мікрорайонного значення. 

Озеленені території мікрорайонного значення формуються з озеленених 

прибудинкових територій житлової забудови, територій дитячих дошкільних 

закладів та загальноосвітньої середньої школи. В зоні зелених насаджень 

прибудинкових територій розміщуються спортивні та дитячі ігрові майданчики, 

майданчики для відпочинку. Для їх благоустрою передбачається 

використовувати малі архітектурні форми, декоративні басейни, лави, 

світильники, тощо.  

Озеленені території спецпризначення. 

Озеленені території спеціального призначення складаються з озеленених 

територій вздовж проїжджих частин, навколо автостоянок, в санітарно-захисних 

зонах від комунальних та інженерно-транспортних об’єктів. 

Зелені насадження загального користування. 

 Зона озеленених територій загального користування формується за 

рахунок зелених насаджень основних пішохідних шляхів до об'єктів тяжіння – 

зупинок пасажирського транспорту, навчальних закладів, громадського центру 

районного значення з об'єктами загальноміського значення а також парку 

«Сирецький гай». Проектними пропозиціями передбачається здійснення заходів 

комплексного благоустрою території парку «Сирецький гай» , яка потрапляє в 

межі детального плану. 

Озеленені території запроектовані як єдина безперервна система, що 

включає внутрішньо-квартальні (дворові) простори, об’єднані озелененими 

вулицями та пішохідними еспланадами. 
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Громадсько-ділова зона.  

В межах території проектування існують громадські будівлі і споруди 

районного і загальноміського значення. Існуюча зона закладів 

адміністративного та громадського призначення розміщена переважно вздовж 

магістралей загальноміського значення – вул. Щусєва та Олени Теліги та 

вздовж вулиці районного значення – Ольжича. 

У мікрорайоні № 1, який обмежений вулицями: Ольжича, Олени Теліги, 

провулком Чаплигіна, Бакинською та місцевим проїздом знаходяться 

адміністративно-офісні будівлі таких установ та підприємств обслуговування 

населення як: ТОВ «Холдингова компанія «Системні інвестиції», Державне 

управління справами, ТОВ «Тетрада», Державна акціонерна холдингова 

компанія «Артем», ПП «Інформаційна фінансова компанія», Шевченківське 

районне управління головного управління МВС України в м. Києві, 

Територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів м. Києва, 

Державна організація «Київський міський лабораторний центр 

Держсанепідслужби України», Комунальне некомерційне підприємство «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги №3» Шевченківського району м. Києва, 

ТОВ «Рент-Ефект». 

У мікрорайоні № 2, який обмежений вулицями: Ольжича, Олени Теліги, 

Щусєва, Тираспільська, Володимира Сальського та парком «Сирецький гай» 

розміщені такі установи: ТОВ «ІСТРЕЙТ», ДП «Капро», Київський міський 

центр крові, Державна установа «Інститут  гематології та трансфузіології 

академії медичних наук України», ТОВ «Лізко», Національний науково-

дослідний інститут охорони праці, ТОВ «МТД», МП науково-технічний 

інженерний центр «Піраміда», ТОВ «С.М.К.», ТОВ «Підприємство 

інформаційних технологій «НТТ», ТОВ «Ukraine NTT Systems», ТОВ «Маки», 

ПрАТ «БІАРС». 

В мікрорайоні № 3, який обмежений вулицями: Щусєва, Олени Теліги та 

Ризька розміщенні основні адміністративно-офісні будівлі таких підприємств та 

установ: ТОВ «КИЇВРУСЬ», ТОВ «Чайка», ПрАТ «Діжитек-Сервіс» (бізнес 
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центр «Фарго»), ТОВ «АВАКС» ЛТД, Київський інститут банківської справи, 

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 

Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського. 

На даний час на ділянці по вул. Щусєва, 5 розташована будівля 

занедбаного кінотеатру ім. Гагаріна, яка створює незручності для 

життєдіяльності населення та погіршує стан навколишнього середовища. Тому 

передбачається реконструкція цієї будівлі та створення закладу громадського 

призначення - центр дозвілля з кінотеатром та підземним паркінгом. 

Згідно з МУО передбачається реконструкція існуючих установ та 

будівництво нових, а саме: реконструкція нежитлової будівлі з прибудовою для 

розміщення територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів м. 

Києва та центру ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів (поз. 1.3), 

будівництво храму (поз. 1.4), реконструкція адміністративного будинку з 

влаштуванням автостоянки (поз. 1.5). Також передбачається будівництво нової 

адміністративно-офісної будівлі по вул. Вавилових, 15-б. 

Комунально-складська зона. 

Проектом передбачається збереження наступних комунально-складських 

територій та об’єктів транспорту: Державна акціонерна холдингова компанія 

«Артем», Відкрите акціонерне товариство «Гастроном», Кооператив 

«Мотозаводівець», гаражно-будівельний кооператив «Вимпел». 

Зона інженерних об’єктів та споруд. 

В межах території проектування розміщені інженерні споруди, які 

підлягають збереженню: Філія кабельні мережі «Київенерго», Публічне 

акціонерне товариство «Укртелеком», Публічне акціонерне товариство 

«Київгаз», Департамент експлуатації водопровідного господарства ВАТ «АК 

«Київводоканал», Публічне акціонерне товариство «Київенерго», Філія 

«Житлотеплоенерго Київенерго». Передбачається розміщення інженерних 

об’єктів, необхідних для обслуговування кварталів та району в цілому. 
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2.2. Переважні, супутні і допустимі види використання території 

Переважні та допустимі види використання визначено з дотриманням 

вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та окремих 

деталізацій його положень, зокрема: 

з урахуванням попередніх рішень щодо планування і забудови території; 

з виділенням зон обмеженої містобудівної діяльності та визначенням 

обмежень використання територій у відповідних зонах згідно з державними 

будівельними нормами, стандартами і правилами та санітарними, пожежними та 

іншими спеціальними нормами і правилами з питань захисту територій від дії 

надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, охорони 

навколишнього природного середовища;  

з відображенням існуючої забудови територій, інженерно-транспортної 

інфраструктури, а також основних елементів планувальної структури територій 

у визначених межах, з урахуванням забезпечення їх реконструкції та розвитку, 

раціонального природокористування і ресурсозбереження; 

з визначенням у функціональних зонах будівельного зонування територій 

з виділенням граничної поверховості (висотності) забудови, планувальної 

організації, допустимих перетворень під час будівельної діяльності; 

з встановленням для кожної функціональної зони допустимих видів 

забудови та іншого використання земельних ділянок з урахуванням державних, 

громадських та приватних інтересів, вимог державних будівельних норм щодо 

граничних показників щільності населення, забезпечення населення 

прибудинковими територіями, зеленими насадженнями загального 

користування, об’єктами соціальної сфери, інженерно-транспортної 

інфраструктури; 

з узгодженням меж функціональних зон з межами планувальних утворень 

– мікрорайонів (кварталів), природних комплексів, смугами санітарно-захисних, 

санітарних, охоронних зон та інших зон обмеженого використання земель, 

червоними лініями, смугами відводу, межами основних землеволодінь і 

землекористувань. 
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Переважний вид використання території – вид використання, який 

відповідає переліку дозволених видів для даної зони і не потребує спеціального 

погодження. До них відносяться види забудови та використання територій, які 

за умови дотримання будівельних норм та стандартів безпеки, інших 

обов'язкових вимог, не можуть бути заборонені. 

Супутній вид використання території – вид використання, який є 

дозволеним та необхідним для забезпечення функціонування переважного виду 

використання земельної ділянки. 

До допустимих видів забудови та використання території у межах 

окремих зон відносяться види забудови та використання нерухомості, для яких 

необхідне отримання відповідних узгоджень або відповідних дозволів. 

Спеціальне погодження – погодження щодо видів землекористування, 

використання нерухомості, які не відповідають переліку переважних та 

супутніх видів використання для зазначеної територіальної зони, але 

відносяться до допустимих. 

Для кожної зони встановлюються, як правило, декілька видів допустимого 

використання території. 

Інженерно-технічні об'єкти, споруди та комунікації, що забезпечують 

реалізацію переважних та допустимих видів використання території (електро-, 

водо-, газозабезпечення, каналізація, телефонізація тощо), є також дозволеними, 

за умови їх відповідності будівельним нормам та правилам, технологічним 

стандартам безпеки, що підтверджуються при узгодженні містобудівної 

документації. 

Інженерно-технічні об'єкти, споруди, що розташовуються на спеціально 

виділених для них земельних ділянках, і які забезпечуватимуть використання та 

функціонування об'єктів нерухомості в масштабах однієї або декількох зон, є 

об'єктами, для яких необхідне отримання відповідних узгоджень. 

Відповідно до проекту Генерального плану міста Києва, територія 

проектування за функціональним призначенням відноситься до зон житлової 

садибної забудови, малоповерхової забудови, багатоповерхової забудови, 
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громадської забудови, об’єктів інженерної інфраструктури, комунально-

складських та об’єктів транспорту, зелених насаджень загального користування 

та зелених насаджень спеціального користування (захисні зелені насадження), 

міських і районних вулиць (у червоних лініях). 

Зона багатоквартирної житлової забудови  та громадської забудови 

Дозволені переважні види використання та будівництва: 

середньо-поверхові та багатоповерхові житлові будинки, зблоковані або 

окремо розташовані (відповідно до розробленої містобудівної документації); 

житлові будинки з апартаментами і квартирами у верхніх поверхах і 

розміщенням у нижніх рівнях об'єктів культурного, сервісного призначення, з 

вбудованими паркінгами; 

спортивні, ігрові, господарські майданчики; 

загальноосвітні та спеціалізовані навчальні заклади всіх типів; 

окремо розміщені, вбудовано-прибудовані дитячі заклади; 

 окремо розташовані і вбудовано-прибудовані позашкільні заклади; 

окремо розташовані і вбудовано-прибудовані адміністративні установи та 

організації, підприємства торгівлі, обслуговування, громадського харчування 

первинного рівня; 

 технічні будівлі і споруди для обслуговування житлових будинків; 

бульвари, алеї, сквери, ділянки газонів, озеленення та благоустрій 

території, згідно з державними нормами; 

бібліотеки; 

виставкові зали; 

аптеки; 

амбулаторії, консультативні медичні заклади, кабінети родинного лікаря; 

поштові відділення, телефонні станції. 

Дозволені види використання, які супутні переважним видам: 

відкриті тимчасові автостоянки (парковки, паркінги), напівпідземні 

гаражі, багатоповерхові підземні гаражі; 

вбудовані в житлові будинки паркінги та інші об'єкти обслуговування; 
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житлово-експлуатаційні і аварійно-диспетчерські служби; 

об'єкти пожежної охорони; 

клуби багатоцільового та спеціалізованого призначення (крім казино та 

залів ігрових автоматів). 

Допустимі види використання: 

тимчасові павільйони і кіоски для будь-яких видів роздрібної торгівлі та 

обслуговування; 

відділення, пункти поліції; 

майданчики для вигулу тварин;  

громадські туалети. 

Зона садибної та блокованої житлової забудови 

Дозволені переважні види використання та будівництва: 

одноквартирні індивідуальні житлові будинки та котеджі (садибна 

забудова); 

будинки одноквартирні малоповерхові (не садибна забудова); 

зблоковані житлові будинки поверховістю до 4 поверхів з виходом з 

кожної квартири на земельну ділянку; 

багатоквартирні житлові будинки поверховістю до 3 поверхів; 

будинки житлові готельного типу до 4 поверхів;  

багатоквартирні житлові будинки до 4 поверхів з розміщенням на 1 

поверсі громадських приміщень ділового, культурно-побутового і комерційного 

призначення при умові облаштування окремих входів; 

господарські будівлі; 

офіси вбудовані або окремо розташовані малоповерхові офісні та 

адміністративно-ділові будинки; 

дитячі дошкільні установи, загальноосвітні школи, навчально-виховні 

комплекси; 

поштові відділення, телефонні станції;  

аптеки, пункти швидкої медичної допомоги, амбулаторії 

культові будівлі; 
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магазини товарів першої потреби, ринки (відкриті, закриті);  

ательє, майстерні ремонту побутової техніки, взуття, одягу, перукарні та 

інші об’єкти побутового обслуговування; 

житлово-експлуатаційні служби і аварійно-диспетчерські служби; 

підприємства громадського харчування;  

споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для 

обслуговування зони. 

Дозволені види використання, які супутні переважним видам: 

гаражі або відкриті автостоянки (в межах приватних земельних ділянок 

без порушення умов добросусідства); 

споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для 

обслуговування даної зони;  

сади, городи, палісадники, теплиці, оранжереї;  

резервуари, свердловини для забору води, індивідуальні колодязі; 

індивідуальні лазні. 

Допустимі види використання: 

відділення, пункти поліції; 

тимчасові павільйони і кіоски для будь-яких видів роздрібної торгівлі та 

обслуговування; 

об’єкти пожежної охорони (гідранти, резервуари, протипожежні 

водоймища); 

споруди для занять індивідуальною трудовою діяльністю (без порушення 

принципів добросусідства) згідно з санітарним і протипожежним нормам. 

Громадсько-ділова зона  

Дозволені переважні види використання та будівництва: 

торгівельно-розважальні комплекси; 

виставкові зали; 

підприємства громадського харчування (їдальні, кафе, бари, ресторани); 

ательє, майстерні побутової техніки, перукарні, інші об'єкти побутового 

обслуговування; 
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нотаріальні контори і юридичні консультації; 

банки, філії (відділення) банків; 

офіси професійних, громадських організацій; 

телевізійні та радіостудії; 

готелі; 

туристичні інформаційні центри; 

ділові та бізнес-центри; 

центри зайнятості; 

озеленені території: бульвари, парки, сквери. 

Супутні переважним видам: 

автостоянки для зберігання автомобілів, підземні паркінги при 

громадських будівлях; 

комерційні підземні гаражі; 

багатоповерхові паркінги; 

громадські вбиральні. 

споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для 

обслуговування даної зони; 

Допустимі види забудови, які потребують спеціальних погоджень: 

станції провідникового мовлення, об’єктів радіомовлення, телебачення; 

автозаправні станції. 

Громадська зона спеціалізованих медичних центрів,  

лікарень, поліклінік 

Дозволені переважні види використання та будівництва: 

заклади з надання невідкладної медичної допомоги населенню; 

спеціалізовані лікарні, психіатричні та інші диспансери;  

лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних 

закладів; 

поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації;  

спеціалізовані поліклініки;  

лікарні профільні, диспансеризації, амбулаторії; 
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науково-дослідні медичні центри;  

материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки; 

шпиталі силових структур, виправних закладів;  

санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації; 

заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші;  

станції невідкладної швидкої допомоги;  

станції переливання крові (відповідно до містобудівної документації); 

 аптеки; 

Супутні переважним видам: 

вбудовані, прибудовані, вбудовано-прибудовані та розташовані окремо 

торгівельні павільйони, магазини (крамниці) роздрібної торгівлі з торгівельною 

площею до 50 м
2
;  

заклади харчування та сервісного обслуговування з торгівельною площею 

до 50 м
2
 ;  

споруди комунальної та інженерної інфраструктури. 

 

Допустимі види забудови, які потребують спеціальних погоджень: 

необхідні для обслуговування даної зони;  

гостьові автостоянки;  

громадські туалети; 

установи, що надають ритуальні послуги;  

культові споруди. 

Зона міських і районних вулиць (у червоних лініях) 

Дозволені переважні види використання та будівництва: 

проїзні частини, пішохідні тротуари міських вулиць; 

підземні пішохідні переходи з виходами; 

захисні зелені насадження вздовж проїзної частини; 

мости, тунелі, транспортні розв'язки, об'єкти транспортної 

інфраструктури; 

майданчики для стоянки автотранспорту; 
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пункти зупинки пасажирського транспорту та їх обладнання; 

тролейбусні лінії та їх облаштування; 

споруди лінійного та енергетичного господарства; 

споруди сигналізації та зв'язку міського електротранспорту; 

інженерні комунікації; 

огорожа вулиць та відбійники; 

дорожня інформація (знаки та ін.). 

Супутні переважним видам: 

елементи зовнішньої реклами; 

вуличні меблі; 

архітектурні форми благоустрою (фонтани, клумби, декоративні 

насадження, майданчики відпочинку); 

озеленення; 

пам'ятники. 

Об'єкти, що заборонені до розміщення в межах червоних ліній: 

елементи зовнішньої реклами, що погіршують умови видимості; 

елементи в зоні трикутника видимості вищі за 0,5 метри, включаючи 

зелені насадження; 

гаражі всіх видів, крім підземних. 
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2.3. Містобудівні умови та обмеження 

Умови та обмеження використання територій в залежності від виду 

призначення містобудівної зони визначені відповідно до державних 

будівельних норм «Містобудування. Планування та забудова міських і 

сільських поселень» ДБН 360-92**, Державних санітарних правил планування і 

забудови населених пунктів, Правил пожежної безпеки в Україні», кодів 

планувальної структури і функціонального зонування прийнятих у проекті 

Генерального плану м. Києва, граничних показників інтенсивності 

використання відповідної території. 

Встановлені містобудівні зони – території з визначеними межами, 

використання яких здійснюється за відповідним видом призначення, 

деталізовано характер і ступень їх забудови та допустимих перетворень. 

Таблиця 2.3.1 

№ 

п/п 
Житлові будинки в кварталах нової житлової забудови 

1 2 3 

1. Гранично допустима висота будівель Необхідно отримати погодження в частині 

визначення максимальної відмітки висоти об’єкта 

Міноборони України, Укравіатрансу, Украероруху 

та Науково-дослідницького інституту пам’ятко-

охоронних досліджень. 

2. Максимально допустимий відсоток 

забудови території 

40 % 

3. Максимально допустима щільність 

населення в мікрорайонах 

Від 480 до 500 осіб/га 

Згідно з ДБН 360-92**, п. 3.7, прим. 5 

 

4. Відстані від об’єкта, що проектується 

до червоних ліній та ліній 

регулювання забудови. 

Необхідно витримати нормативну відстань до 

червоних ліній. Відступ житлових будинків від 

червоних ліній магістральних вулиць не менше 

6 м, житлових вулиць - не менше 3 м (за умов 

розташування житлових прміщень на першому 

поверсі житлових будинків), громадських 

будинків – не регламентується.  
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№ 

п/п 
Житлові будинки в кварталах нової житлової забудови 

1 2 3 

5. Планувальні обмеження (зони 

охорони пам’яток культурної 

спадщини, зони ландшафту, що 

охороняється, межі історичних 

ареалів, прибережні захисні смуги, 

санітарно-захисні та інші 

планувальні (охоронювані) зони) 

Район знаходиться в зоні регулювання висоти 

забудови із умов безпеки польотів. 

Ділянка не потрапляє в межі історичного ареалу 

міста; знаходиться поза межами зон охорони 

пам’яток та заповідних територій міста. 

6. Мінімально допустимі відстані від 

житлових будинків, що 

проектуються до існуючих будинків і 

споруд 

Мінімальна допустима відстань від житлових 

будинків, що проектуються, до існуючих будинків 

і споруд  - відповідно до пожежних норм. 

7. Зони охорони інженерних 

комунікацій 

Згідно з ДБН 360-92** розділ 8. 

8. Вимоги до необхідності проведення 

інженерних вишукувань згідно з 

державними будівельними нормами 

ДБН А.2.-1-1-2014 «Інженерні 

вишукування для будівництва»  

Будівництво нових житлових та громадських 

об’єктів потребує додаткових інженерних 

вишукувань 

9. Вимоги щодо благоустрою На вказаній території передбачити благоустрій та 

озеленення, формування алей та будівництво 

мережі пішохідних доріжок, спортивних, дитячих 

майданчиків, велосипедних доріжок, встановлення 

малих архітектурних форм. 

 

10. Забезпечення умов транспортно-

пішохідного зв’язку 

Під'їзди до запроектованих житлових будинків та 

громадських споруд будуть влаштовані  

відповідно до ДБН 360-92**.  

Система пішохідних шляхів — до основних 

об'єктів тяжіння – зупинок пасажирського 

транспорту, дитячих дошкільних закладів, 

загальноосвітньої середньої школи, об’єктів 

обслуговування мікрорайонного рівня та 

громадського центру районного значення з 

об'єктами загальноміського значення. При 

проектуванні слід забезпечити можливість проїзду 

пожежних машин.  

11. Вимоги щодо забезпечення 

необхідною кількістю місць 

зберігання транспорту. 

Паркування для автомобілів передбачене в 

підземних паркінгах та на гостьових стоянках. 
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№ 

п/п 
Житлові будинки в кварталах нової житлової забудови 

1 2 3 

12. Вимоги щодо охорони культурної 

спадщини 

Територія проектування не потрапляє в межі 

історичного ареалу міста. 

Вздовж вулиці Академіка Щусєва та в кварталі 

обмеженому вул. Академіка Щусєва, Максима 

Берлінського, Подвойського, Вавилових 

розташована рядова історична забудова.  

 

Таблиця 2.3.2 

№ 

п/п 
Громадсько-діловий центр 

1 2 3 

1 Гранично допустима висота 

будівель 

Необхідно отримати погодження в частині 

визначення максимальної відмітки висоти об’єкта 

Міноборони України, Укравіатрансу, Украероруху 

та Науково-дослідницького інституту пам’ятко-

охоронних досліджень 

2 Максимально допустимий відсоток 

забудови території 

Відповідно до Державних будівельних норм по 

видах забудови 

 

3 Максимально допустима щільність 

населення в мікрорайонах 

 

Згідно з ДБН 360-92**, п. 3.7, прим. 5 

 

4 Відстані від об’єкта, що 

проектується до червоних ліній та 

ліній регулювання забудови. 

Згідно з ДБН 360-92**, п. 3.32.  

Відступ до громадських будинків не 

регламентується 

5 Планувальні обмеження (зони 

охорони пам’яток культурної 

спадщини, зони ландшафту, що 

охороняється, межі історичних 

ареалів, прибережні захисні смуги, 

санітарно-захисні та інші 

планувальні (охоронювані) зони) 

Район знаходиться в зоні регулювання висоти 

забудови із умов безпеки польотів. 

Ділянка не потрапляє в межі історичного ареалу 

міста; знаходиться поза межами зон охорони 

пам’яток та заповідних територій міста. 

6 Мінімально допустимі відстані від 

об'єктів та будинків, що 

проектуються, до існуючих 

будинків і споруд. 

Згідно з ДБН 360-92** дод. 3.1 

7 Зони охорони інженерних 

комунікацій 

Згідно з ДБН 360-92** розділ 8. 
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№ 

п/п 
Громадсько-діловий центр 

1 2 3 

8 Вимоги до необхідності 

проведення інженерних 

вишукувань згідно з державними 

будівельними нормами ДБН А.2.-

1-1-2014 «Інженерні вишукування 

для будівництва»  

Згідно з ДБН 360-92**, ДБН А.2.1-1-2014 

«Інженерні вишукування для будівництва».  

Будівництво нових громадських об’єктів потребує 

додаткових інженерних вишукувань 

9 Вимоги щодо благоустрою Згідно з Законом України про благоустрій 

населених пунктів, ст. 22,23. 

На вказаній території передбачити благоустрій та 

озеленення, формування бульварів, алей  та 

будівництво мережі пішохідних доріжок, 

встановлення малих архітектурних форм. 

10 Забезпечення умов транспортно-

пішохідного зв’язку 

Під'їзди до запроектованих громадських споруд 

будуть влаштовані  відповідно до ДБН 360 − 92**  

розділ 7. При проектуванні слід забезпечити 

можливість проїзду пожежних машин.  

11 Вимоги щодо забезпечення 

необхідною кількістю місць 

зберігання транспорту. 

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 7 та зміна №4 від 

21.06.2011 №67 паркування для автомобілів 

передбачене в підземних паркінгах та на гостьових 

стоянках. 

 

Таблиця 2.3.3 

№ 

п/п 
Території споруд для зберігання автотранспорту 

1 2 3 

1 Гранично допустима висота 

будівель 

Визначається відповідно до ДБН В.2.3-15:2007 

«Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для 

легкових автомобілів», ДБН 360-92** п. 7.45, ДБН 

В.1.2-7-2014 «Пожежна безпека». 

2 Максимально допустимий відсоток 

забудови території 

Відповідно до Державних будівельних норм по 

видах забудови 

 

3 Максимально допустима щільність 

населення в мікрорайонах 

 

Відступ від червоних ліній до об’єктів транспорту 

не регламентується. Ширина вулиць в межах 

червоних ліній приймається згідно з ДБН В.2.3- 

5:2001 «Споруди транспорту. Вулиці і дороги 

населених пунктів», ДБН В.2.3-4:2007 «Споруди 

транспорту. Автомобільні дороги». 
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№ 

п/п 
Території споруд для зберігання автотранспорту 

1 2 3 

4 Відстані від об’єкта, що 

проектується до червоних ліній та 

ліній регулювання забудови. 

Згідно з ДБН 360-92**, п. 3.32.  

Відступ до громадських будинків не 

регламентується 

5 Планувальні обмеження (зони 

охорони пам’яток культурної 

спадщини, зони ландшафту, що 

охороняється, межі історичних 

ареалів, прибережні захисні смуги, 

санітарно-захисні та інші 

планувальні (охоронювані) зони) 

Район знаходиться в зоні регулювання висоти 

забудови із умов безпеки польотів. 

Ділянка не потрапляє в межі історичного ареалу 

міста; знаходиться поза межами зон охорони 

пам’яток та заповідних територій міста. 

 

6 Мінімально допустимі відстані від 

об'єктів та будинків, що 

проектуються, до існуючих 

будинків і споруд. 

Згідно з ДБН 360-92** додаток 3.1, табл. 7.5, 7.5а*, 

7.9* з урахуванням санітарних норм та норм 

інсоляції. 

7 Зони охорони інженерних 

комунікацій 

Згідно з ДБН 360-92** розділ 8. 

8 Вимоги до необхідності 

проведення інженерних 

вишукувань згідно з державними 

будівельними нормами ДБН А.2.-

1-1-2014 «Інженерні вишукування 

для будівництва»  

Згідно з ДБН 360-92**, ДБН А.2.1-1-2014 

«Інженерні вишукування для будівництва». 

Будівництво нових громадських об’єктів потребує 

додаткових інженерних вишукувань 

9 Вимоги щодо благоустрою Згідно з Законом України про благоустрій 

населених пунктів, ст. 22,23 ДБН Б.2.2-5:2011 

«Благоустрій територій». 

На вказаній території передбачити благоустрій та 

озеленення, формування бульварів, алей  та 

будівництво мережі пішохідних доріжок, 

встановлення малих архітектурних форм. 

10 Забезпечення умов транспортно-

пішохідного зв’язку 

Під'їзди до запроектованих транспортних споруд 

передбачити відповідно до ДБН 360-92** розділ 7, 

ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для 

маломобільних груп населення». При проектуванні 

слід забезпечити можливість проїзду пожежних 

машин.  

11 Вимоги щодо забезпечення 

необхідною кількістю місць 

зберігання транспорту. 

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 7 та зміна №4 від 

21.06.2011 №67, ДБН В.2.3-15:2007 «Споруди 

транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових 

автомобілів» паркування для автомобілів 

передбачене в підземних паркінгах та на гостьових 

стоянках. 
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Таблиця 2.3.4 

№ 

п/п 
Території зелених насаджень загального користування 

1 2 3 

1 Гранично допустима висота 

будівель 

Визначається відповідно до профільного ДБН за 

типом об’єкта обслуговування. 

2 Максимально допустимий відсоток 

забудови території 

Згідно з містобудівним розрахунком. 

3 Відстані від об’єкта, що 

проектується до червоних ліній та 

ліній регулювання забудови. 

Відступ від червоних ліній до об’єктів 

обслуговування, пов’язаних з цільовим призначенням 

озелененої території, не регламентується. 

4 Планувальні обмеження (зони 

охорони пам’яток культурної 

спадщини, зони ландшафту, що 

охороняється, межі історичних 

ареалів, прибережні захисні смуги, 

санітарно-захисні та інші 

планувальні (охоронювані) зони) 

Район знаходиться в зоні регулювання висоти 

забудови із умов безпеки польотів. 

Ділянка не потрапляє в межі історичного ареалу 

міста; знаходиться поза межами зон охорони 

пам’яток та заповідних територій міста. 

5 Мінімально допустимі відстані від 

об'єктів та будинків, що 

проектуються, до існуючих 

будинків і споруд. 

Згідно з ДБН 360-92** додаток 3.1. 

6 Зони охорони інженерних 

комунікацій 

Згідно з ДБН 360-92** розділ 8. 

7 Вимоги до необхідності 

проведення інженерних 

вишукувань згідно з державними 

будівельними нормами ДБН А.2.-

1-1-2014 «Інженерні вишукування 

для будівництва»  

Згідно з ДБН 360-92**, ДБН А.2.1-1-2014 

«Інженерні вишукування для будівництва».  

 

8 Вимоги щодо благоустрою Згідно з Законом України про благоустрій 

населених пунктів, ст. 22 ДБН Б.2.2-5:2011 

«Благоустрій територій». 

На вказаній території передбачити благоустрій та 

озеленення, формування бульварів, алей  та 

будівництво мережі пішохідних доріжок, 

встановлення малих архітектурних форм. 

9 Забезпечення умов транспортно-

пішохідного зв’язку 

Під'їзди до запроектованих транспортних споруд 

передбачити відповідно до ДБН 360-92** розділ 7, 

ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для 

маломобільних груп населення».  
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3. ЖИТЛОВИЙ ФОНД ТА РОЗСЕЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ 

3.1. Існуючий житловий фонд та розселення  

Існуючий житловий фонд в межах ДПТ представлений 

багатоквартирними 2-5, 7-12, 9-16-поверховими житловими будинками та 1-3 

поверховими індивідуальними садибними будинками. Територія проектування 

умовно розділена на 3 мікрорайони. Мікрорайон 1 обмежений вулицями: Олени 

Теліги, Ольжича, провулком Чаплигіна та вул. Бакинською та має площу 50,01 

га. Мікрорайон 2 обмежений вулицями : Олени Теліги, Щусєва, Тираспільська, 

Володимира Сальського, парком «Сирецький гай» та вулицею Ольжича, має 

площу  - 89,23 га. Мікрорайон 3 обмежений вулицями: Щусєва, Ризька та Олени 

Теліги та має площу 31,72 га. Загальна площа території проектування – 170,96 

га. Чисельність мешканців, що проживають в багатоквартирній забудові, 

становить 30,965 тис. осіб., середня житлова забезпеченість по багатоповерховій 

забудові становить 20,9 м
2
 на мешканця. Чисельність мешканців, які 

проживають в індивідуальних садибних будинках складає 1,053 тис. осіб. 

Нижче, в табл. 3.1.1-3.1.4, наведені дані про існуючий житловий фонд та 

розселення кварталів існуючої багатоповерхової та садибної забудови. 
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Таблиця 3.1.1 

Показники житлового фонду та чисельності населення існуючої багатоповерхової та садибної забудови 

Мікрорайон 1 

Існуюча  багатоквартирна забудова 

 

№ Адреса 
поверх

овість 

Загальна 

площа 

будівлі, кв. м 

Загальна 

площа 

квартир 

Будівельний 

об'єм будівлі, 

куб.м 

1-кімн. 2-кімн. 3-кімн. 
4+5 

кімн. 

Загальна 

кількість 

квартир 

Чисельність 

населення, 

чол. 

1 Бакинська, 26 9 4447,72 2527,50 20527 0 36 36 0 72 200 

2 Бакинська, 28 9 3309,47 1822,70 14252 28 44 0 0 72 128 

3 Бакинська, 30 5 2987,60 1922,20 11640 15 50 5 0 70 149 

4 Бакинська, 34 5 3004,26 1931,60 11218 15 50 5 0 70 149 

5 Бакинська, 37 9 20270,94 13221,40 73091 2 186 188 0 376 981 

6 Бакинська, 37-А 9 4310,40 2504,20 21319 171 0 0 0 171 295 

7 Бакинська, 37-Б 9 4304,30 2513,20 20395 171 0 0 0 171 256 

8 Бакинська, 37-В 9 4311,30 2501,00 22356 171 0 0 0 171 310 

9 Грозненська, 18 16 7989,61 4592,40 34247 0 68 60 0 128 345 

10 Ольжича, 2/33 5 2449,38 1502,90 12559 20 60 0 0 80 114 

11 Ольжича, 4 5 3762,24 2422,10 7122 0 38 20 0 58 163 

12 Ольжича, 6 5 3270,17 2106,40 12680 20 60 0 0 80 150 

13 Ольжича, 8 5 3405,04 2187,80 17174 20 20 20 0 60 114 

14 Ольжича, 10 5 1878,28 1224,00 8545 0 30 10 0 40 97 

15 Ольжича, 12 5 3451,02 2179,10 15889 20 20 20 0 60 135 

16 Ольжича, 14 5 4519,16 2913,35 15776 33 48 25 0 106 205 

17 Ольжича, 14-А 5 2648,99 1706,30 11078 15 37 10 0 62 132 

18 Ольжича, 14-Б 5 2632,93 1689,00 10449 15 37 10 0 62 146 

19 Ольжича, 18а 9 7770,1 5977,0 23310 54 - - 0 54 139 

20 Ольжича, 18 9 12912,9 9933,0 38739 90 - - 0 90 231 

21 Теліги Олени, 35 5 2631,32 1610,10 15923 16 48 0 0 64 112 

22 Теліги Олени, 35-Б 5 3440,02 2172,50 15690 20 20 20 0 60 128 
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№ Адреса 
поверх

овість 

Загальна 

площа 

будівлі, кв. м 

Загальна 

площа 

квартир 

Будівельний 

об'єм будівлі, 

куб.м 

1-кімн. 2-кімн. 3-кімн. 
4+5 

кімн. 

Загальна 

кількість 

квартир 

Чисельність 

населення, 

чол. 

23 Теліги Олени, 35-В 5 3275,36 2107,80 12184 20 60 0 0 80 164 

24 Теліги Олени, 35-Г 5 3256,55 1975,20 12210 20 60 0 0 80 149 

25 Теліги Олени, 35-Д 9 2572,15 1619,20 11591 28 44 0 0 72 113 

26 Теліги Олени, 35-Е 9 2622,19 1644,00 11825 28 44 0 0 72 128 

27 Теліги Олени, 37 5 3251,69 1960,60 12126 20 60 0 0 80 152 

28 Теліги Олени, 37-А 5 2923,78 1896,20 2007 1 37 20 0 58 124 

29 Теліги Олени, 37-Б 5 3286,79 1999,40 12840 20 60 0 0 80 143 

30 Теліги Олени, 37-В 5 3286,58 2002,00 12692 20 60 0 0 80 152 

31 Теліги Олени, 37-Д 5 1883,98 1292,20 8679 0 30 10 0 40 79 

32 Теліги Олени, 37-Е 5 3216,57 2068,00 15246 20 60 0 0 80 159 

33 Теліги Олени, 39 9 3239,94 1817,80 14194 28 44 0 0 72 133 

34 Теліги Олени, 39-А 5 2831,10 1578,00 8493 110 0 0 0 110 190 

35 Теліги Олени, 39-Б 5 2693,63 1522,86 8081 104 0 0 0 104 214 

36 Теліги Олени, 39-В 5 3010,16 1935,80 11545 15 50 5 0 70 143 

37 Теліги Олени, 41 9 5174,20 3217,60 27775 0 48 48 0 96 276 

38 Теліги Олени, 41-А 5 3035,38 1947,60 11602 15 50 5 0 70 154 

39 Теліги Олени, 41-Б 5 3028,42 1948,40 11187 15 50 5 0 70 153 

40 Теліги Олени, 41-В 5 3017,00 1933,70 11376 15 50 5 0 70 149 

41 Теліги Олени, 43 9 5040,76 3166,20 23360 0 48 48 0 96 280 

42 Теліги Олени, 45 5 4148,42 2844,55 13838 174 0 0 0 174 318 

43 Теліги Олени, 45-А 5 3748,98 2727,20 15851 181 0 0 0 181 319 

44 Теліги Олени, 49 5 15372,5 11825,0 46118 107 - - 0 107 275 

45 Теліги Олени, 51 9 25434,5 19565,0 76304 177 - - 0 177 455 

46 Теліги Олени, 53 9 24596,0 18920,0 73788 171 - - 0 171 440 

47 Теліги Олени, 55 9 10341,5 7955,0 31025 72 - - 0 72 185 

48 Теліги Олени, 57 9 24596,0 18920,0 73788 171 - - 0 171 440 

 Всього по 

багатоквартирній забудові 
- 278591,28 191549,06 1003704 - - - - 4710 10166 
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Існуюча  садибна забудова 

 

№ Адреса 
поверх

овість 

Загальна 

площа 

будівлі, кв. м 

Загальна 

площа 

квартир 

Будівельний 

об'єм будівлі, 

куб.м 

1-кімн. 2-кімн. 3-кімн. 
4+5 

кімн. 

Загальна 

кількість 

квартир 

Чисельність 

населення, 

чол. 

1 Індивідуальні житл. будинки 1-3 28560,0 20400,0 126235 - - - - 136 408 

 
 Всього по садибній забудові - 28560,0 20400,0 126235 

- - - - 
136 408 

 

 
 Всього по існуючій забудові - 307151,3 211949,1 1129939 - - - - 4846 10574 

 

Таблиця 3.1.2 

Показники житлового фонду та чисельності населення існуючої багатоповерхової та садибної забудови 

Мікрорайон 2 

Існуюча  багатоквартирна забудова 

 

№ Адреса 
поверх

овість 

Загальна 

площа 

будівлі, кв. м 

Загальна 

площа 

квартир 

Будівельний 

об'єм будівлі, 

куб.м 

1-кімн. 2-кімн. 3-кімн. 
4+5 

кімн. 

Загальна 

кількість 

квартир 

Чисельність 

населення, 

чол. 

1 Берлінського, 14 5 2609,91 1657,30 15611 32 16 16 0 64 132 

2 Берлінського, 16 3 1186,58 800,30 5446 0 9 9 0 18 44 

3 Берлінського, 18/7 4 2590,31 1708,50 10117 12 36 0 8 56 149 

4 Берлінського, 17 2 1732,9 1333,0 5199 - - - 0 12 31 

5 Берлінського, 20 5 3148,30 1943,90 13811 136 0 0 0 136 236 

6 Берлінського, 21/5 2 561,20 359,60 3294 3 7 0 2 12 39 

7 Берлінського, 23/8 5 2372,57 1364,52 11093 0 0 0 24 24 232 

8 Берлінського, 23/8-А 5 1994,18 1327,86 8445 0 25 15 0 40 88 

9 Берлінського, 25 9 2154,88 1138,80 11531 57 8 0 0 65 102 

10 Берлінського, 25а 5 7043,4 5418,0 21130 - - - 0 49 126 

11 Берлінського, 27 5 2326,40 1326,60 10975 6 13 8 11 38 252 

12 Берлінського, 27а/9 10 4583,8 3526,0 13751 - - - 0 32 82 
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№ Адреса 
поверх

овість 

Загальна 

площа 

будівлі, кв. м 

Загальна 

площа 

квартир 

Будівельний 

об'єм будівлі, 

куб.м 

1-кімн. 2-кімн. 3-кімн. 
4+5 

кімн. 

Загальна 

кількість 

квартир 

Чисельність 

населення, 

чол. 

13 Берлінського, 31 5 3236,39 1966,30 13250 135 0 0 0 135 238 

14 Вавилових, 13-А 9 4964,20 3131,88 12322 13 50 27 4 94 208 

15 Вавилових, 14/13 2 559,35 346,30 3027 4 6 0 2 12 33 

16 Вавилових, 15а 16 17217,2 13244,0 51652 - - - 0 120 308 

17 Вавилових, 16/12 5 5149,94 3494,55 21406 26 74 21 1 122 248 

18 Вавилових, 18 5 2859,83 1875,25 13478 22 44 4 0 70 139 

19 Вавилових, 20/13 5 3193,70 2054,89 12407 26 48 6 0 80 162 

20 Грекова, 14/9 5 10062,0 7740,0 30186 - - - 0 70 180 

21 Грекова, 15 5 4039,90 2632,30 14258 10 70 10 0 90 202 

22 Грекова, 15а 9 6204,9 4773,0 18615 - - - 0 43 111 

23 Грекова, 18 5 1524,66 1071,58 7140 0 30 10 0 40 63 

24 Грекова, 18-А 5 1941,82 1357,50 8505 0 30 10 0 40 83 

25 Грекова, 22 3 1526,94 987,80 8484 10 30 0 0 40 66 

26 Грекова, 22-А 5 3154,24 2104,10 13248 30 40 10 0 80 135 

27 Грекова, 26 5 3324,70 2197,30 12741 20 60 0 0 80 160 

28 Дорогожицька, 14а 5 10062,0 7740,0 30186 - - - 0 70 180 

29 Дорогожицька, 16 5 11515,4 8858,0 34546 - - - 0 80 206 

30 Дорогожицька, 16а 5 10062,0 7740,0 30186 - - - 0 70 180 

31 Дорогожицька, 18 5 11515,4 8858,0 34546 - - - 0 80 206 

32 Житкова, 3 5 1898,38 1235,20 8149 2 30 10 0 42 85 

33 Житкова, 5 5 1829,66 1267,30 7776 0 24 8 0 32 108 

34 Житкова, 5а 5 10788,7 8299,0 32366 - - - 0 75 193 

35 Житкова, 7 4 1290,64 825,59 5642 8 24 0 0 32 46 

36 Житкова, 7-А 4 1007,82 684,10 4721 8 18 3 0 29 62 

37 Житкова, 9 3 1877,61 1258,40 8135 18 24 6 0 48 90 

38 Житкова, 11/17 3 931,40 609,60 4735 6 18 0 0 24 36 

39 Володимира Сальського, 3 4 2597,96 1601,18 10178 16 48 0 0 64 130 
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№ Адреса 
поверх

овість 

Загальна 

площа 

будівлі, кв. м 

Загальна 

площа 

квартир 

Будівельний 

об'єм будівлі, 

куб.м 

1-кімн. 2-кімн. 3-кімн. 
4+5 

кімн. 

Загальна 

кількість 

квартир 

Чисельність 

населення, 

чол. 

40 Володимира Сальського, 5 3 1797,40 1170,40 8648 6 12 12 0 30 66 

41 Володимира Сальського, 8 9 7865,04 4637,60 31344 18 72 53 0 143 316 

42 Володимира Сальського, 11 5 5143,88 3318,38 31284 66 32 31 0 129 255 

43 Володимира Сальського, 19 5 10788,7 8299,0 32366 - - - 0 75 193 

44 Володимира Сальського, 21 5 10062,0 7740,0 30186 - - - 0 70 180 

45 Володимира Сальського, 23 5 4087,48 2688,90 14449 10 70 10 0 90 187 

46 Володимира Сальського, 25 5 2993,83 1920,00 10269 15 50 5 0 70 149 

47 Володимира Сальського, 27 5 2419,37 1545,40 11355 12 40 4 0 56 137 

48 Володимира Сальського, 29 5 10062,0 7740,0 30186 - - - 0 70 180 

49 Володимира Сальського, 31 5 3113,73 1996,50 11630 16 52 5 0 73 143 

50 Володимира Сальського, 33 5 2995,98 1920,70 12513 15 50 5 0 70 164 

51 Ольжича, 3 5 1879,36 1340,70 6958 0 30 10 0 40 97 

52 Ольжича, 5 5 3894,40 2597,30 18014 21 72 7 0 100 162 

53 Ольжича, 7 5 3870,98 2476,75 17034 28 62 4 0 94 188 

54 Ольжича, 7-А 5 3280,11 2078,00 12401 40 20 20 0 80 156 

55 Ольжича, 9 5 1935,48 1322,43 8449 0 30 10 0 40 90 

56 Ольжича, 9-А 5 1990,77 1385,70 7206 0 22 18 0 40 90 

57 Ольжича, 11 5 3341,29 2216,70 14765 32 19 27 0 78 153 

58 Ольжича, 11-А 5 3285,16 2185,90 14474 30 45 11 0 86 158 

59 Ольжича, 13 5 3306,55 2111,40 14428 36 16 24 0 76 135 

60 Ольжича, 15 5 3397,74 2242,00 15333 15 60 4 0 79 155 

61 Ольжича, 15-А 5 3312,92 2199,10 12162 40 20 20 0 80 161 

62 Ольжича, 17 5 1916,76 1313,10 8314 0 30 10 0 40 77 

63 Ольжича, 17-А 5 1968,06 1366,40 7168 0 22 18 0 40 95 

64 Ольжича, 19/28 5 3709,96 2439,10 16399 45 22 22 0 89 179 

65 Ольжича, 21 5 3144,59 2079,40 11700 30 40 10 0 80 159 

66 Ольжича, 23 5 1924,52 1318,50 8118 0 24 16 0 40 79 
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№ Адреса 
поверх

овість 

Загальна 

площа 

будівлі, кв. м 

Загальна 

площа 

квартир 

Будівельний 

об'єм будівлі, 

куб.м 

1-кімн. 2-кімн. 3-кімн. 
4+5 

кімн. 

Загальна 

кількість 

квартир 

Чисельність 

населення, 

чол. 

67 Ольжича, 25 5 3135,84 2140,60 13016 30 40 10 0 80 158 

68 Ольжича, 27/22 5 2247,47 1397,60 10525 95 0 0 0 95 171 

69 Орловська, 16 5 6204,9 4773,0 18615 - - - 0 43 111 

70 Петропавлівська, 47а 3 2014,4 1548,0 6037 - - - 0 14 36 

71 Петропавлівська, 51 2 2291,9 1763,0 6876 - - - 0 16 41 

72 Подвойського, 2 5 2499,53 1590,00 9989 15 33 10 0 58 99 

73 Подвойського, 4 5 2368,35 1488,85 10366 15 33 10 0 58 98 

74 Подвойського, 7 2 563,60 361,50 3224 4 6 0 2 12 34 

75 Подвойського, 7-А 2 558,72 352,70 3168 3 6 1 2 12 33 

76 Подвойського, 9-А 16 5524,78 3046,81 29249 75 46 0 0 121 226 

77 Подвойського, 10 5 3181,91 2080,05 14041 20 58 2 0 80 152 

78 Подвойського, 10-А 5 3198,76 2077,60 13215 24 51 5 0 80 156 

79 Подвойського, 11 2 567,51 364,50 3183 3 7 0 2 12 23 

80 Подвойського, 11-А 2 569,92 364,50 3107 4 6 0 2 12 38 

81 Теліги Олени, 21 5 2098,17 1452,90 9062 0 17 25 0 42 102 

82 Теліги Олени, 21-А 5 1907,12 1253,33 8156 1 30 11 0 42 89 

83 Теліги Олени, 23 5 2566,99 1664,50 16528 20 20 15 0 55 112 

84 Теліги Олени, 23-А 5 2643,99 1705,20 11855 16 39 11 0 66 117 

85 Теліги Олени, 25-А 5 1912,71 1270,60 8452 0 30 10 0 40 82 

86 Теліги Олени, 25-Б 5 1909,60 1311,00 7990 0 30 10 0 40 94 

87 Теліги Олени, 27 5 2629,77 1759,70 15109 24 32 8 0 64 125 

88 Теліги Олени, 27-А 5 2704,68 1795,80 11736 15 40 11 0 66 116 

89 Теліги Олени, 29 5 2107,03 1480,10 9155 0 31 10 0 41 99 

90 Теліги Олени, 29-А 5 1905,89 1347,10 8223 0 31 10 0 41 93 

91 Теліги Олени, 31/1 5 3113,64 2033,20 16973 17 52 3 0 72 137 

92 Щусєва, 2/19 5 2975,20 1938,40 16196 35 20 19 0 74 147 

93 Щусєва, 4 5 1731,22 1151,90 8372 0 32 10 0 42 86 
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№ Адреса 
поверх

овість 

Загальна 

площа 

будівлі, кв. м 

Загальна 

площа 

квартир 

Будівельний 

об'єм будівлі, 

куб.м 

1-кімн. 2-кімн. 3-кімн. 
4+5 

кімн. 

Загальна 

кількість 

квартир 

Чисельність 

населення, 

чол. 

94 Щусєва, 6 5 3683,51 2421,04 17108 46 24 23 0 93 183 

95 Щусєва, 8 5 3129,66 2124,30 13224 30 40 10 0 80 169 

96 Щусєва, 8а 9 31024,5 23865,0 93074 - - - 0 216 555 

97 Щусєва, 10а 9 23254,4 17888,0 69763 - - - 0 162 416 

98 Щусєва, 12 5 3152,44 2137,22 11376 30 40 10 0 80 132 

99 Щусєва, 12-А 9 2408,90 1333,95 13224 30 40 10 0 80 91 

100 Щусєва, 14 5 3513,84 2252,30 15551 20 40 19 0 79 171 

101 Щусєва, 16 5 1926,51 1273,00 6837 0 30 10 0 40 108 

102 Щусєва, 18/14 5 3580,70 2319,00 14085 19 47 20 0 86 175 

103 Щусєва, 22/13 5 562,60 360,00 1688 3 7 2 0 12 24 

104 Щусєва, 24 5 1235,33 740,30 3706 24 0 0 0 24 52 

105 Щусєва, 24-А 5 2644,45 1670,40 14342 34 15 17 0 66 154 

106 Щусєва, 28 5 1238,21 736,40 3715 2 17 7 0 26 59 

107 Щусєва, 30/6 5 567,59 350,10 1703 3 9 0 1 13 44 

108 Щусєва, 34/1 16 5464,49 3200,20 29338 16 48 34 0 98 220 

109 Щусєва, 36 9 23254,4 17888,0 69763 - - - 0 162 416 

110 Щусєва, 38 9 2430,33 1531,90 8854 8 35 10 0 53 90 

111 Щусєва, 40 9 2431,48 1526,30 8856 8 35 10 0 53 101 

112 Щусєва, 42 9 2405,77 1515,50 8864 8 35 10 0 53 110 

113 Щусєва, 42-А 9 2343,34 1477,30 8768 8 35 10 0 53 106 

114 Щусєва, 44 9 8330,05 5327,20 38716 27 99 36 0 162 363 

115 Ясногірська, 26 2 404,10 263,90 2285 0 2 4 0 6 25 

116 Ясногірська, 27 2 401,80 270,30 1749 2 2 2 0 6 26 

117 Ясногірська, 28 2 527,31 316,70 1582 0 1 8 2 11 23 

 Всього по багатоквартирній 

забудові 
- 469178,5 329807,6 1750030 - - - - 7358 16063 
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Існуюча  садибна забудова 

 

№ Адреса 
поверх

овість 

Загальна 

площа 

будівлі, кв. м 

Загальна 

площа 

квартир 

Будівельний 

об'єм будівлі, 

куб.м 

1-кімн. 2-кімн. 3-кімн. 
4+5 

кімн. 

Загальна 

кількість 

квартир 

Чисельність 

населення, 

чол. 

1 Індивідуальні житл. будинки 1-3 31500 22500 139230 - - - - 150 450 

  Всього по садибній забудові - 31500 22500 139230 - - - - 150 450 

 

  Всього по існуючій забудові - 500678,5 352307,6 1889260 - - - - 7508 16513 

 

Таблиця 3.1.3 

Показники житлового фонду та чисельності населення існуючої багатоповерхової та садибної забудови 

Мікрорайон 3 

Існуюча  багатоквартирна забудова 

 

№ Адреса 
поверх

овість 

Загальна 

площа 

будівлі, кв. м 

Загальна 

площа 

квартир 

Будівельний 

об'єм будівлі, 

куб.м 

1-кімн. 2-кімн. 3-кімн. 
4+5 

кімн. 

Загальна 

кількість 

квартир 

Чисельність 

населення, 

чол. 

1 Берлінського, 4 5 8049,6 6192,0 24149 - - - 0 56 144 

2 Берлінського, 6 2 2012,4 1548,0 6037 - - - 0 14 36 

3 Вавилових, 3 6 2571,4 1978,0 7714 - - - 0 18 46 

4 Грекова, 3/2 3 3745,3 2881,0 11236 - - - 0 26 67 

5 Грекова, 3/1 3 3465,8 2666,0 10397 - - - 0 24 62 

6 Грекова, 3 5 12912,9 9933,0 38739 - - - 0 90 231 

7 Грекова, 3к1 9 7211,1 5547,0 21633 - - - 0 50 129 

8 Грекова, 10 5 10788,7 8299,0 32366 - - - 0 75 193 

9 Грекова, 12 5 10062,0 7740,0 30186 - - - 0 70 180 

10 Грекова, 12а 5 10062,0 7740,0 30186 - - - 0 70 180 

11 Грекова, 12б 5 10062,0 7740,0 30186 - - - 0 70 180 

12 Грекова, 13 3 1013,19 620,70 4501 6 6 6 0 18 42 

13 Орловський пров., 2/7 2 1565,2 1204,0 4696 - - - 0 11 28 
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№ Адреса 
поверх

овість 

Загальна 

площа 

будівлі, кв. м 

Загальна 

площа 

квартир 

Будівельний 

об'єм будівлі, 

куб.м 

1-кімн. 2-кімн. 3-кімн. 
4+5 

кімн. 

Загальна 

кількість 

квартир 

Чисельність 

населення, 

чол. 

14 Орловський пров., 4-6/2 9 18391,1 14147,0 55173 - - - 0 128 329 

15 Орловський пров., 15 16 18223,4 14018,0 54670 - - - 0 127 326 

16 Ризька, 6/1 5 3475,00 2155,00 13621 19 39 14 4 76 156 

17 Ризька, 8 5 2807,00 1665,00 10166 15 35 10 0 60 105 

18 Ризька, 14 9 3760,00 2346,00 17350 9 35 26 1 71 168 

19 Ризька, 16 9 9399,00 6182,00 41334 10 88 80 1 179 445 

20 Ризька, 18 16 6360,00 3275,00 25211 62 33 32 0 127 264 

21 Теліги Олени, 13/14 5 3569,00 1700,00 14044 33 17 16 0 66 131 

22 Теліги Олени, 15 5 3881,00 1699,00 15550 33 17 16 0 66 123 

23 Теліги Олени, 17 5 3723,00 1684,00 14447 32 16 16 0 64 117 

24 Теліги Олени, 17а 5 2975,00 1910,00 10361 15 50 5 0 70 130 

25 Теліги Олени, 17б 5 2942,00 1892,00 10437 15 50 5 0 70 142 

26 Щусєва, 3 5 3299,00 2103,00 12669 36 24 16 0 76 147 

27 Щусєва, 7 5 3453,00 2116,00 13137 36 16 24 0 76 116 

28 Щусєва, 13 3 754,00 536,00 3312 6 18 0 0 24 49 

29 Щусєва, 15 2 1056,00 740,00 5299 8 12 0 4 24 67 

30 Щусєва, 15а 2 825,00 378,00 3934 3 5 4 0 12 36 

31 Щусєва, 17/8 2 613,00 351,50 2642 4 6 1 1 12 39 

32 Щусєва, 19/11 2 854,00 512,00 2562 1 9 6 0 16 53 

33 Щусєва, 21/12 2 836,00 497,70 2508 2 8 6 0 16 53 

34 Щусєва, 23/9 2 610,00 370,00 2545 0 8 4 0 12 33 

35 Щусєва, 25 2 777,00 431,00 3519 2 7 6 0 15 43 

36 Щусєва, 27/4 2 881,00 501,00 3469 3 7 5 1 16 37 

37 Щусєва, 33 4 1317,00 893,00 5638 8 25 0 0 33 52 

38 Щусєва, 35 3 1261,00 794,00 6086 0 9 9 0 18 57 

 Всього по 

багатоквартирній забудові 
- 179563,1 126984,9 601710 - - - - 2046 4736 
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Існуюча  садибна забудова 

 

№ Адреса 
поверх

овість 

Загальна 

площа 

будівлі, кв. м 

Загальна 

площа 

квартир 

Будівельний 

об'єм будівлі, 

куб.м 

1-кімн. 2-кімн. 3-кімн. 
4+5 

кімн. 

Загальна 

кількість 

квартир 

Чисельність 

населення, 

чол. 

1 Індивідуальні житл. будинки 1-3 13650 9750 60333 - - - - 65 195 

  Всього по садибній забудові - 13650 9750 60333 - - - - 65 195 

 

 
 Всього по існуючій забудові - 193213,1 136734,9 662043 - - - - 2111 4931 

 

Таблиця 3.1.4 

Показники житлового фонду та чисельності населення існуючої багатоповерхової та садибної забудови 

 

 

№ Адреса 
поверх

овість 

Загальна 

площа 

будівлі, кв. м 

Загальна 

площа 

квартир 

Будівельний 

об'єм будівлі, 

куб.м 

1-кімн. 2-кімн. 3-кімн. 
4+5 

кімн. 

Загальна 

кількість 

квартир 

Чисельність 

населення, 

чол. 

  Всього по 

багатоквартирній забудові 
- 927332,88 648341,56 3355444,00 - - - - 14114 30965 

 
Всього по садибній забудові - 73710,00 52650,00 325798,00 - - - - 351 1053 

 Всього по існуючій забудові - 1001042,88 700991,56 3681242,00 - - - - 14465 32018 
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3.2. Перспективний житловий фонд та розселення 

Перспективна чисельність населення, в межах території проектування, 

визначена з врахуванням кількості квартир та розрахункового коефіцієнта 

сімейності (дивись таблицю 3.2.1) та складається із: 

чисельності населення в кварталах існуючої багатоквартирної забудови – 

орієнтовно 30,965 тис. осіб (табл. 3.1.4); 

чисельність населення в кварталах існуючої садибної забудови – 

орієнтовно 1,053 тис. осіб (табл. 3.1.4); 

чисельності населення в проектній багатоквартирній забудові 2,182 тис. 

осіб. (табл. 3.2.4). 

На розрахунковий етап 20 років орієнтовна чисельність населення 

багатоквартирної забудови в межах детального плану території буде складати 

33,147 тис. осіб. (табл. 3.2.4). 

Чисельність населення в кварталах садибної забудови залишиться без змін 

- орієнтовно 1,053 тис. осіб. (табл. 3.2.4). 

Таблиця 3.2.1 

Тип квартир 

(кімнати) 

Розселення населення 

(розрахунковий коефіцієнт сімейності)* 

1 1,43 

2 2 

3 2,6 

*ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013 «Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії 

складності об'єктів будівництва») 

Проектом детального плану території передбачається формування нової 

житлової забудови секційними будинками різної поверховості зокрема: 4-9-16 

поверхів. Окремі будинки (поз. експл. №№1101-1105 згідно з Арк № 6 

(Проектний план)) мають вбудовані приміщення громадського призначення та 

підземні паркінги. 
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Таблиця 3.2.2 

Показники житлового фонду та чисельності населення мікрорайону, що проектується по чергам 

№ будинку за 

експлік. 

Поверх

овість 

Площа 

забудови, кв. 

м 

Загальна 

площа 

будівлі, кв. 

м 

Загальна 

площа 

квартир,  

кв. м 

Будівельн. 

об'єм будівлі, 

куб.м 

Кількість квартир, шт 

Чис-сть 

нас-ня,  

чол. 

Загальна 

площа 

вбудовано- 

прибудов. 

приміщень 

кв.м 

1-

кімн. 

2-

кімн. 

3-

кімн. 
Всього 

Мікрорайон №1 

Етап 5 років 

1103 

Петропавлівська, 

49-51 

9 820,0 8800,0 6777,0 30090,0 - - 96 96 251 680,0 

Всього по забудові 

на етап 5 років 
 820,0 8800,0 6777,0 30090,0 - - - 96 251 680,0 

Мікрорайон №2 

Етап 5 років 

1101 

(Ольжича, 29) 
16 6395,0 42633,5 32795,0 181192,0 379 119 60 558 937 1800,0 

1102 

(Ясногірська,  

16-а) 

4 1171,0 6427,1 4590,7 27315,2 - - 80 80 170 280,0 

1106 

(Олени Теліги, 25) 
25 1854,47 21878,32 14884,5 85682,11 - - 263 263 683 1753,49 

Всього по забудові 

на етап 5 років 
 9420,47 70938,92 52270,2 294189,3 379 119 403 901 1790 3833,49 

Етап 20 років 
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№ будинку за 

експлік. 

Поверх

овість 

Площа 

забудови, кв. 

м 

Загальна 

площа 

будівлі, кв. 

м 

Загальна 

площа 

квартир,  

кв. м 

Будівельн. 

об'єм будівлі, 

куб.м 

Кількість квартир, шт 

Чис-сть 

нас-ня,  

чол. 

Загальна 

площа 

вбудовано- 

прибудов. 

приміщень 

кв.м 

1-

кімн. 

2-

кімн. 

3-

кімн. 
Всього 

1104 

(Володимира 

Сальського, 23) 

9 741,0 4949,1 3807,0 20786,2 - - 54 54 141 1320,0 

Всього по забудові 

на етап 20 років 
 741,0 4949,1 3807,0 20786,2 - - - 54 141 1320,0 
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Таблиця 3.2.3 

Зведені показники житлового фонду 

 

Тип 

забудови 

Існуючий стан 
Нове будівництво Всього по розрахунковим етапам 

Етап 5 років Етап 20 років Етап 5 років Етап 20 років 

Заг. 

S м
2
 

S 

житл м
2
 

Кіл. 

кв-р 

Заг. S 

м
2
 

S житл м
2
 

Кіл. 

кв-р 

Заг. S 

м
2
 

S житл 

м
2
 

Кіл. 

кв-

р 

Заг. S 

м
2
 

S житл 

м
2
 

Кіл. 

кв-р 
Заг. S м

2
 S житл м

2
 

Кіл. 

кв-р 

Мікрорайон №1 

Багато 

квартирна 
278591,28 191549,06 4710 8800,0 6777,0 96 - - - 287391,28 198326,06 4806 287391,28 198326,06 4806 

Садибна 28560,0 20400,0 136 - - - - - - 28560,0 20400,0 136 28560,0 20400,0 136 

Мікрорайон №2 

Багато 

квартирна 
469178,5 329807,6 7358 70938,92 52270,2 901 4949,1 3807,0 54 540117,4 382077,8 8259 545066,5 385884,8 8313 

Садибна 31500 22500 150 - - - - - - 31500 22500 150 31500 22500 150 

Мікрорайон №3 

Багато 

квартирна 
179563,1 126984,9 2046 - - - - - - 179563,1 126984,9 2046 179563,1 126984,9 2046 

Садибна 13650 9750 65 - - - - - - 13650 9750 65 13650 9750 65 

Всього: 

Багато 

квартирна 
927332,91 648341,57 14114 79738,92 59047,2 997 4949,1 3807,0 54 1007072 707388,8 15111 1012021,1 711195,8 15165 

Садибна 73710,0 52650,0 351 - - - - - - 73710,0 52650,0 351 73710,0 52650,0 351 
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Таблиця 3.2.4 

Зведені показники чисельності населення 

(кіл. чол.) 

 

Тип забудови 

 

Існуючий 

стан 

 

                    Нове будівництво 

                                    

Всього по розрахунковим етапам 

    Етап 5 років     Етап 20 років     Етап 5 років     Етап 20 років 

Мікрорайон №1 

Багато 

квартирна 
10166 

251 - 10417 10417 

Садибна 408 - - 408 408 

Разом 10574 251 - 10825 10825 

Мікрорайон №2 

Багато 

квартирна 
16063 1790 141 17853 17994 

Садибна 450 - - 450 450 

Разом 16513 1790 141 18303 18444 

Мікрорайон №3 

Багато 

квартирна 
4736 

- - 4736 4736 

Садибна 195 - - 195 195 

Разом 4931 - - 4931 4931 

Всього: 

Багато 

квартирна 

30965 2041 141 33006 33147 

Садибна 1053 - - 1053 1053 

Разом 32018 2041 141 34059 34200 
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3.3. Прибудинкові території 

Проектне функціональне використання та питомі розміри елементів 

житлової території мають відповідати розрахунковому балансу житлової 

території згідно з вимогами ДБН 360-92**, пп.3.15-3.16.  

Розрахункові показники прибудинкових майданчиків наведені в 

таблиці 3.3.1. 

Таблиця 3.3.1 

 

Питомі розрахункові показники прибудинкових майданчиків 

проектної житлової забудови  
 

№  

п/п 
Майданчики 

Питомі 

розміри 

майданчиків, 

кв. м/1 особу 

(ДБН 360-92 ** 

пп.3.15-3.16) 

Етап  5 

років 

(2041 осіб) 

Етап 20 

років 

(141 особа) 
Разом 

Розрахунков

і показники, 

кв. м 

Розрахункові 

показники, 

кв. м 

1 2 3 4 5 6 

1 

Озеленені території, 

пішохідні доріжки (без 

урахування територій шкіл 

та дошкільних навчальних 

закладів)  

6,0 12246,0 846,0 13092,0 

2 

Ігрові майданчики для 

дітей дошкільного і 

молодшого шкільного віку 

* 

0,7 1428,7 98,7 1527,4 

3 

Майданчики для 

відпочинку дорослого 

населення * 

0,1 204,1 14,1 218,2 

4 
Майданчики для 

господарських цілей * 
0,3 612,3 42,3 654,6 

5 
Майданчики для вигулу 

собак 
0,3 612,3 42,3 654,6 

6 
Майданчики для стоянки 

автомашин ** 
0,8 1632,8 112,8 1745,6 

7 
Майданчики для занять 

фізкультурою * 
0,1 204,1 14,1 218,2 

 
*   Пункт 3.16. Таблиця 3.2.(примітка 2) ДБН 360-92** 

** Детальні розрахунки наведено в розрахунку потреби в місцях паркування автомобілів 
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3.4. Розрахунок щільності населення 

Щільність населення існуючої багатоквартирної житлової забудови 

визначена, з врахуванням показників чисельності населення та території 

кварталу, і складає 427 осіб/га. 

На розрахунковий етап 20 років орієнтовна щільність населення 

багатоквартирної забудови складе 438 осіб/га, садибної забудови – 35 осіб/га, а 

в цілому в межах ДПТ - 321 осіб/га. 

Згідно з ДБН 360-92**, п.3.7 щільність населення житлового кварталу з 

повним комплексом установ і підприємств місцевого значення слід приймати в 

межах 180-450 осіб/га. 
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4. РОЗРАХУНОК ТА РОЗМІЩЕННЯ УСТАНОВ ТА 

ПІДПРИЄМСТВ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ 

Відповідно до завдання на проектування виконано обстеження та аналіз 

існуючого стану установ та підприємств обслуговування мікрорайонів в межах 

території проектування.  

Ємність дитячих дошкільних установ та загальноосвітніх шкіл визначена, 

з врахуванням розрахунку перспективної демографічної структури населення 

дошкільного та шкільного віку, виконаного Інститутом демографії та 

соціальних досліджень НАН України на період до 2026 року (показник 

забезпеченості на 1,0 тис. осіб дошкільними навчальними закладами – 34 місця, 

школами – 114 місць). Вказані показники були попередньо погоджені з 

Департаментом освіти, науки, молоді та спорту Київської міської державної 

адміністрації.  

На даний час в межах території проектування існують 8 дошкільних 

навчальних закладів та 6 загальноосвітніх шкіл. Зокрема, дошкільні навчальні 

заклади № 155 по вул. Дорогожицька, 18А, № 159 по вул. Бориса Житкова, 7Б, 

№ 293 по вул. Ольжича, 13А, № 323 по вул. Академіка Грекова, 16, № 343 по 

вул. Академіка Грекова, 24, №  429 по вул. Олени Теліги, 25/29, №  495 по вул. 

Олени Теліги, 43А, № 428 по вул. Академіка Грекова, 20 та загальноосвітні 

навчальні заклади Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 24 ім. О. Білаша по 

вул. Олени Теліги, 15А, Спеціалізована школа № 28 з поглибленим вивченням 

англійської мови по вул. Бориса Житкова, 7Б, школа І-ІІІ ступенів № 169 по вул. 

Володимира Сальського, 2, школа І-ІІІ ступенів № 199 по вул. Бакинська, 12, 

Технічний ліцей Шевченківського району по вул. Академіка Щусєва, 20, 

Загальноосвітня санаторна школа-інтернат № 20 по вул. Академіка Грекова, 2. 

Також існують дошкільні і загальноосвітні навчальні заклади на 

прилеглих територіях, які не входять в межі розробки детального плану 

території, але вони на даний час перевантажені. 
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Техніко-економічні показники існуючих закладів освіти наведені у 

таблиці 4.1.1.  

 

Таблиця 4.1.1 

Техніко-економічні показники існуючих закладів освіти, що знаходяться в 

межах території проектування 

Номер 

за 

експл. 

Назва об’єкта 

Потужність, місць 
Поверх

овість 

Територія

, га 

Загальна 

площа, м
2
 

Будівельни

й об’єм, м
3
 проектна фактична 

1 2 3 4 4 5 6 7 

МК-1 

202 ЗОШ № 199 1176 396 2-4 1,71 7267,92 25437,72 

102 ДНЗ № 495 220 256 2 0,828 2541,26 8894,41 

МК-2 

201 ЗОШ № 169 1176 668 3 1,49 4244,34 14855,19 

203 СЗШ № 28 1176 444 2-4 1,11 6142,52 21498,82 

103 ДНЗ № 159 220 160 2 0,758 2518,13 8813,45 

104 ДНЗ № 293 115 130 2 0,499 803,38 2811,83 

107 ДНЗ № 323 110 88 2 0,381 1337,68 4681,88 

108 ДНЗ № 343 75 82 2 0,395 803,38 2811,83 

101 ДНЗ № 429 220 232 2 0,949 2354,88 8242,08 

105 ДНЗ № 428 110 158 2 0,416 1409,09 4931,82 

МК-3 

204 Загальноосвітня 

санаторна школа- 

інтернат № 20 

400 323 1-4 2,60 9375,66 32814,81 

205 СЗШ № 24 1176 724 4 1,34 8936,52 31277,82 

106 ДНЗ № 155 110 152 2 0,564 1191,12 4168,92 

 

Розрахункова потреба для житлової забудови  становить: в дошкільних 

навчальних закладах – 1147 місць, загальноосвітніх шкіл – 3846 місць, в 

поліклініках без стаціонару – 821 відвідувань за зміну. Техніко-економічні 

показники існуючих закладів охорони здоров’я наведено в таблиці 4.1.5.  

Немає потреби в будівництві нових дитячих навчальних закладів, але для 

забезпечення радіусу доступності необхідно нове будівництво дитячої 
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дошкільної установи. На території мікрорайону №2 передбачається розміщення 

одного дитячого дошкільного закладу на 24 місця (нове будівництво) за 

адресою вул. Ясногірська, 35. Техніко-економічні показники проектних закладів 

освіти наведені у таблиці 4.1.10. Існуючі дитячі дошкільні установи мають 

переповнення на 78 місць за рахунок дітей з інших районів міста. 

Існуючі школи повністю задовольняють потребу мешканців та мають 

додатково 805 місць. Потреби в будівництві нових шкіл немає. Запланована 

реконструкція з надбудовою спеціалізованої школи № 24 по вул. Олени Теліги, 

15-А, згідно з МУО № 1614/0/12-3/009-14 від 24.02.2014 р. Школа буде 

реконструйована в існуючих межах фундаменту із збільшенням фактичної 

потужності закладу з 735 уч/місць до 752 уч/місць. Проектна потужність при 

забудові складає 1176 уч/місць. 

Відповідно до ситуації, яка склалася, було виконано розрахунок установ 

та підприємств обслуговування населення для мешканців нової 

багатоквартирної житлової забудови (див. табл. 4.1.6-4.1.9). 

Техніко – економічні показники існуючих установ та підприємств 

обслуговування населення в межах території проектування наведені в таблиці 

4.1.2-4.1.4. 

Розрахунки виконані відповідно до вимог ДБН 360-92** та забезпечують 

соціально-гарантований мінімум, що не виключає можливість будівництва 

додаткових об’єктів та споруд обслуговування. 
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Таблиця 4.1.2 

Техніко – економічні показники існуючих установ та підприємств 

обслуговування населення  
 

Показники існуючих приміщень обслуговування в межах  

Мікрорайону 1 

 №  Назва обєкта Адреса 

№ 

будинк

у 

Повер   

ховіст

ь 

Площа 

забудов

и   м2 

Загальна 

площа   

м2 

Будіве

льний 

обєм   

м3 

Торгіве

льна 

пло- ща   

м2 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

 
Установи охорони здоров’я, соціального забезпечення, спортивні  

і фізкультурно-оздоровчі установи 

Установи охорони здоров’я:    

1 
Дитяча поліклініка №3 

Шевченківського р-ну 
вул. Ольжича 16 3 860 3000   

Аптеки: 

1 
Аптека ―Будьте здорові ‖ 

(вбудована) 
вул.Теліги 41 9  100   

2 
Вет. Аптека ―Добрый 

доктор ‖( вбудована) 
вул. Ольжича 14 5  80   

3 Люкс оптика (вбудована) вул. Ольжича 8 5  100   

Фізкультурно-спортивні споруди: 

1 Фітнес клуб (вбудований) вул. Теліги 37д 25  150   

2 

Київське обласне 

управління з фізичного 

виховання і спорту 

(вбудоване) 

вул. Теліги 43 9  200   

 
Підприємства торгівлі, громадського харчування  

й побутового обслуговування 

Магазини продовольчих товарів: 

1 Магазин ―Продукти‖ вул. Ольжича  1  20   

2 АТБ маркет (вбудований) вул. Ольжича 2/33 5  500   

3 
Магазин  ―Єрмолино‖ 

(вбудований) 
вул. Ольжича  8 6  80   

4 
Магазин ―Великий віз ‖ 

(вбудований) 
вул. Ольжича 8 6  150   

5 Екомаркет(вбудований) вул. Ольжича 14 5  500   

6 Магазин ― Продукти‖ вул. Бакінська  1  40   

7 Гастроном ― Кумушка вул. Бакінська 30 1  500   

8 
Магазин ―Великий віз 

‖(вбудований) 
вул. Бакінська 37в 9  200   

9 
Продуктовий 

маркет(вбудований) 
вул. Бакінська 37д 9  400   

        Магазини непродовольчих товарів: 

1 

Магазин 

автозапчастин(вбудовани

й) 

вул. Теліги 35 5  50   
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 №  Назва обєкта Адреса 

№ 

будинк

у 

Повер   

ховіст

ь 

Площа 

забудов

и   м2 

Загальна 

площа   

м2 

Будіве

льний 

обєм   

м3 

Торгіве

льна 

пло- ща   

м2 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

2 
Магазин одягу  

― HUMANA ‖(вбудований) 
вул. Теліги 35 5  350   

3 
Магазин велосипедів  

― Giant‖(вбудований) 
вул. Теліги 41 9  400   

4 
Магазин  ― Двері 

України‖(вбудований) 
вул. Теліги 53 9  250   

5 
Магазин 

―Взуття‖(вбудований) 
вул. Ольжича 8 6  100   

6 
Магазин 

―BUDKA‖(вбудований) 
вул. Ольжича 8 6  80   

7 
Зоомаркет ― ЮА-

ВЕТ‖(вбудований) 
вул. Ольжича 8 6  100   

Підприємства громадського харчування: 

1 
ПАБ ― BEER WOOD ‖( 

вбудовано-прибудований) 
вул. Теліги 41 9  100    

Перукарні:  

1 Перукарня №1(вбудована) вул. Теліги 41 9  50   

2 
Салон красоты  

Левковская(вбудований) 
вул. Теліги 41 9  100   

Ательє ( ремонт одягу, взуття, годинників, побут.техніки та інш.): 

1 
Ательє ― 

ВіктОль‖(вбудоване) 
вул. Ольжича 14а 6  80   

2 
Ательє ―Модниця 

‖(вбудоване) 
вул. Теліги 55 9  80   

 Поштові відділення 

1 УКРПОШТА(вбудована) вул. Теліги 41 9  350   

                                        Заклади дозвілля  

1 

Бібліотека 

 ім.В.Дубініна для 

дітей(вбудована) 

вул. Теліги 35 5  350   

2 

Бібліотека сімейного 

читання  ім. Садрідіна 

Айні (вбудована) 

вул. Теліги 55 9  80   

3 
Школа танців «Dance 

Hayat»(вбудована) 
вул. Бакинська 12 2  50   

 Офісні установи 

1 

Офісні приміщення. Центр 

електротранспорту 

(вбудований) 

вул. Теліги 41 9  250   

2 
Офісне 

приміщення(вбудоване) 
вул. Теліги 53 9  450   

3 Нотаріус (вбудований) вул. Ольжича 2/33 5  60   
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 №  Назва обєкта Адреса 

№ 

будинк

у 

Повер   

ховіст

ь 

Площа 

забудов

и   м2 

Загальна 

площа   

м2 

Будіве

льний 

обєм   

м3 

Торгіве

льна 

пло- ща   

м2 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

4 
Офісне 

приміщення(вбудоване) 
вул. Ольжича 8 6  80   

5 

Офісне приміщення . 

Дільничний пункт поліції 

Шевченківського 

району(вбудований) 

вул. Ольжича 14а 5  80   

6 

Територіальний відділ 

Шевченківського УП, 

ГУНП в м. Києві 

вул. Теліги 43а 2 550 1100   

7 
Офісні приміщення 

(вбудовані) 
вул. Теліги 39г 3 688 1800   
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Таблиця 4.1.3 

Техніко – економічні показники існуючих установ та підприємств 

обслуговування населення  

 
Показники існуючих приміщень обслуговування в межах  

Мікрорайону 2 

 №  Назва обєкта Адреса 

№ 

будинк

у 

Повер   

ховіст

ь 

Площа 

забудов

и   м2 

Загальн

а площа   

м2 

Будівел

ьний 

обєм   

м3 

Торгіве

льна 

пло- ща   

м2 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

Установи охорони здоров’я, соціального забезпечення, спортивні  

і фізкультурно-оздоровчі установи 

Установи охорони здоров’я:    

1 
Стомат.кабінет 

(вбудований) 
вул. Щусєва 4 5  50   

2 
Сімейна стоматологія 

(вбудована) 
вул. Щусєва 18/14 5  70   

3 
Стоматологія ―Естет 

Клас‖(вбудована) 

вул. 

Подвойського 
9а 16  200   

4 
Стоматологія 

(вбудована) 

вул. 
Володимира 

Сальського 

11 5  150   

5 
Стомат.кабінет ― S.M.Art 

Dent‖ (вбудований) 
вул.Грекова 15а 9  100   

6 

Організація Червоного 

Хреста(соціальне 

обслугов. Інвалідів, 

пенсіонерів)(вбудована) 

вул. 

Володимира 

Сальського 

33 6  800   

7 
Мед. Центр ― Este 

Line‖(вбудований) 
вул. Щусєва 24а 5  500   

8 

ДНК лабораторія 

―Медичні 

аналізи‖(вбудований) 

вул. 

Подвойського 
9 2  250   

9 
Мед. Центр ― 

Сирець‖(вбудований) 

вул.Берлінськог

о 
23/8 5  700   

10 
Масажний кабінет 

(вбудований) 
вул.Щусєва 10а 2  100   

11 
Київський міський центр 

крові 

вул.Берлінськог

о 
12/1 3 1920 5700   

12 

ДУ «Інститут гематології 

та трансфузіології 

академії медичних наук 

України» 

вул.Берлінськог

о 
12 4 630 1200   

Аптеки: 

1 
Аптека ―Низьких цін‖ 

(вбудована) 
вул. Щусєва 4 5  60   
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 №  Назва обєкта Адреса 

№ 

будинк

у 

Повер   

ховіст

ь 

Площа 

забудов

и   м2 

Загальн

а площа   

м2 

Будівел

ьний 

обєм   

м3 

Торгіве

льна 

пло- ща   

м2 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

2 
Аптека + 

оптика(вбудована) 
вул. Щусєва 4 5  200   

3 Аптека (вбудована) вул. Щусєва 34/1 5  100   

4 Аптека (вбудована) вул. Ольжича 3 5  300   

5 
Вет. Аптека ―Вет Сервіс‖ 

(вбудована) 

вул.Берлінськог

о 
23/8а 5  200   

Фізкультурно-спортивні споруди: 

1 
Фітнес центр‖ Fit 

Curves‖( вбудований) 
вул. Щусєва 24 3  150   

2 
Спортивний комплекс 

«Сирець» 

вул. 

Володимира 

Сальського 

4 3  1470   

Установи культури й мистецтва, культові споруди 

1 

Укр. Православна церква 

Петра Могили 

(вбудована) 

вул.Берлінськог

о 
23/8а 5  200   

Підприємства торгівлі, громадського харчування  

й побутового обслуговування 

Магазини продовольчих товарів: 

1 
Продуктовий магазин 

(вбудований) 
вул. Теліги 2/19 5  50   

2 
Магазин ― 

Погребок‖(вбудований) 
вул. Теліги 21а 5  80   

3 
Магазин ― 

Київхліб‖(вбудований) 
вул. Теліги 31/1 5  350   

4 
Магазин 

―Продукти‖(вбудований) 
вул. Щусєва 6 5     

5 АТБ маркет  вул. Щусєва 10 3  800   

6 Магазин ―Море пива вул. Щусєва 10 3  80   

7 
Магазин ― 

Продукти‖(вбудований) 
вул. Щусєва 22/13 2  60   

8 
Магазин ― 

Продукти‖(вбудований) 
вул. Щусєва 44 9  300   

9 
Магазин 

―Продукти‖(вбудований) 

вул. 

Подвойського 
2 5  100   

10 Гастроном (вбудований) 
вул. 

Подвойського 
9а 16  350   

11 
Магазин ― Продуктова 

лавка‖(вбудований) 
вул. Вавілових 18 3  150   

12 
Магазин ―ФОРА 

‖(вбудований) 

вул. 

Берлінського 
14/6 5  600   

13 
Магазин «АТБ» 

(вбудований) 
вул. Щусєва 10 3  400   
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 №  Назва обєкта Адреса 

№ 

будинк

у 

Повер   

ховіст

ь 

Площа 

забудов

и   м2 

Загальн

а площа   

м2 

Будівел

ьний 

обєм   

м3 

Торгіве

льна 

пло- ща   

м2 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

Магазини непродовольчих товарів: 

1 Магазин ―Квіти‖ вул. Теліги     1     20   

2 Преса України вул. Теліги     1     20   

3 
Магазин непродовольчих 

товарів 
вул. Теліги     1     200   

4 

Магазин 

―Взуття‖(вбудовано-

прибудований) 

вул. Теліги 2/19 5  200   

5 

Магазин 

―Diskont‖(вбудовано-

прибудований) 

вул. Теліги 2/19 5  300   

6 
Магазин ― Товари для 

дому‖(вбудований) 
вул. Теліги 27 5  300   

7 

Посудна лавка ― Фрау 

Тафельдеккер‖(вбудован

ий) 

вул. Теліги 27 5  200   

8 
Магазин ― м

2
 

плитка‖(вбудований) 
вул. Теліги 27 5  250   

9 
Магазин одягу― 

Шмотка‖(вбудований) 
вул. Теліги 29 6  250   

10 

Магазин дитячих 

іграшок 

―Constructors‖(вбудовани

й) 

вул. Теліги 29 6  150   

11 
Магазин одягу ― 

ANKOR‖(вбудований) 
вул. Ольжича 5 5  500   

12 

Магазин побутової 

техніки― 

ТЕХНОШАРА‖(вбудова

ний) 

вул. Щусєва 44 9  400   

13 
Магазин ― 

Watsons‖(вбудований) 

вул. 

Берлінського 
14/6 5  200   

14 

Магазин посуду для 

готелів, 

ресторанів(вбудований) 

вул. 

Володимира 

Сальського 

11 5  200   

15 
Маркет 

дверей(вбудований) 

вул. 

Володимира 

Сальського 

9/27а 5  250   

16 
Магазин непродовольчих 

товарів 

вул. 

Подвойського 
 1  60   

17 Магазин одягу ― Квіти‖ 
вул. 

Берлінського 
 1  40   
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 №  Назва обєкта Адреса 

№ 

будинк

у 

Повер   

ховіст

ь 

Площа 

забудов

и   м2 

Загальн

а площа   

м2 

Будівел

ьний 

обєм   

м3 

Торгіве

льна 

пло- ща   

м2 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

18 
Магазин непродовольчих 

товарів 
вул. Вавилових 11 1 470 470   

19 
Магазин непродовольчих 

товарів 
вул. Щусєва 32 1 380 380   

Підприємства громадського харчування: 

1 Кафе ― Арка‖(вбудоване) вул. Теліги 2/19 5  150   

Магазини кулінарії: 

1 
Кулінарія – 

кондитерська(вбудована) 
вул. Щусєва 4 5  80   

Перукарні:  

1 
Академія краси ―Beauty 

‖(вбудована) 
вул. Щусєва 4 5  70   

2 
Салон краси  ―Орхідея 

‖(вбудований) 
вул. Щусєва 8 4  100   

3 
Салон краси  ―Дотик  

ангела ‖(вбудований) 
вул. Щусєва 12а 9  150   

4 
Студія краси Ігоря 

Ніколаєнко (вбудована) 
вул. Теліги  21 6  150   

5 
Салон краси  ―АССА 

‖(вбудований) 
вул. Теліги 29 6  150   

6 
Салон краси  ―Сливки 

‖(вбудований) 
вул. Ольжича 19/28 5  50   

7 
Перукарня ―Магія краси 

‖(вбудована) 
вул. Ольжича 5 6  80   

8 Перукарня (вбудована) вул. Житкова 3 5  100   

9 
Салон краси  ―Карамель 

‖(вбудований) 
вул. Вавілових 13а 9  120   

Ательє ( ремонт одягу, взуття, годинників, побут.техніки та інш.): 

1 Ремонт взуття вул. Щусєва  1  20   

2 Ательє (вбудоване) вул. Щусєва 4 5  50   

3 

Ремонт побутової техніки ‖ 

Сервісний центр‖ 

(вбудований) 

вул. Щусєва 44 9  100   

4 Ремонт одягу(вбудований) вул. Грекова 18а 2  40   

5 Ательє(вбудоване) вул. Ольжича 7 2  100   

6 

Експертно-діагностичний 

центр (ремонтно-

експлуатаційне управління 

ліфтів)(вбудований) 

вул. Ольжича 11а 5  60   

7 Ремонт взуття вул. Теліги  1  20   

8 Ательє(вбудоване) вул. Теліги 27а 5  150   

9 
Ремонт техніки ― GET 

Service‖(вбудоване) 
вул. Теліги 25 5  60   
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 №  Назва обєкта Адреса 

№ 

будинк

у 

Повер   

ховіст

ь 

Площа 

забудов

и   м2 

Загальн

а площа   

м2 

Будівел

ьний 

обєм   

м3 

Торгіве

льна 

пло- ща   

м2 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

10 
Ремонт 

комп’ютерів(вбудоване) 

вул. 

Берлінського 
20 5  100   

Підприємства побутового обслуговування: 

1 
Приймальний пункт 

вторсировини 
вул. Житкова 2/1 1  300   

2 

ТОВ‖ Перший український 

експертний центр‖ ( 

обслуговування 

прибудинкових територій).  

Вул. 

Берлінського 
15 2  490   

3 
Центр комунального 

сервісу (вбудований) 
вул. Щусєва 10а 9  300   

Банківські установи 

1 
Банк ―Богуслав 

‖(вбудований) 
вул. Вавілових 15а 15  400   

2 Ощадбанк (вбудований) 
вул. 

Подвойського 
9а 16  250   

Поштові відділення 

1 Нова пошта (вбудована) вул. Теліги 31/1 5  300   

2 Нова пошта(вбудована) вул. Щусєва 36 10  400   

3 УКРПОШТА(вбудована) вул. Вавілових 18 3  350   

                                       Заклади дозвілля  

1 Лото (вбудоване) вул. Теліги 2/19 5  100   

2 
Центр розвитку дитини 

―Easy Way ‖(вбудований) 
вул. Теліги 27а 5  300   

3 
Національна лотерея 

(вбудована) 
вул. Теліги 31/1 5  600   

4 
Сімейний центр ― 

Пірамідка‖(вбудований) 
вул. Ольжича 11 5  300   

Офісні установи 

1 Нотаріус (вбудований) вул. Щусєва 6 5  60   

2 Офісні приміщення вул. Щусєва 10а 2  300   

3 
Офісне приміщення  ТОВ― 

Ай Віра‖(вбудоване) 
вул. Щусєва 36 10  600   

4 
Охоронне агентство  

― Сіріус‖(вбудоване) 
вул. Щусєва 44 9  50   

5 Турагенція (вбудована) вул. Теліги 21 6  100   

6 
Державний архів 

(вбудований) 
вул. Теліги 23 5  800   

7 
Офісне приміщення 

(вбудоване) 
вул. Теліги 27а 5  300   

8 Турагенція (вбудована) 
вул. 

Подвойського 
4 5  50   

9 Офісне приміщення вул. Грекова 15а 9  100   
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 №  Назва обєкта Адреса 

№ 

будинк

у 

Повер   

ховіст

ь 

Площа 

забудов

и   м2 

Загальн

а площа   

м2 

Будівел

ьний 

обєм   

м3 

Торгіве

льна 

пло- ща   

м2 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

(вбудоване) 

10 
Офісне 

приміщення(вбудоване) 
вул. Ольжича 5 6  300   

11 
Юридична 

консультація(вбудована) 
вул. Ольжича 9 5  50   

12 Турагенція(вбудована) вул. Ольжича 11 5  30   

13 
Офісне 

приміщення(вбудоване) 
вул. Ольжича 17 5  80   

14 
Громадська 

організація(вбудована) 
вул. Ольжича 27/22 5  300   

15 
Офісне 

приміщення(вбудоване) 
вул. Ольжича 29а 5  300   

16 
Офісні 

приміщення(вбудовані) 
вул. Житкова 3 5  250   

17 
Офісні 

приміщення(вбудовані) 
вул. Житкова 34/1 5  80   

18 
Офісні 

приміщення(вбудовані) 

вул. 

Володимира 

Сальського 

9/27а 5  400   

19 
Офіс.  ТОВ ―PRIME 

TRADE ‖(вбудований) 

вул. 

Володимира 

Сальського 

11 5  200   

20 
Інститут проблем екології 

(вбудований) 

вул. 

Володимира 

Сальського 

11 5  400   

21 
Офісні 

приміщення(вбудований) 

вул. 

Володимира 

Сальського 

27 5  250   

22 
Офісні 

приміщення(вбудовані) 

вул. 

Володимира 

Сальського 

33а 3  250   

23 
Офісні 

приміщення(вбудовані) 
вул. Щусєва 10 3  800   

24 
Посольство Республіки 

Індія 

вул.Берлінськог

о 
20Б 2 800 1600   

25 
Офісні 

приміщення(вбудовані) 
вул. Щусєва 26 6 930 5580   

26 
Офісні 

приміщення(вбудовані) 
вул. Ольжича 35 3 250 450   

27 
Офісні 

приміщення(вбудовані) 
вул. Вавилових 17/1 2 170 340   

28 
Офісні 

приміщення(вбудовані) 
вул. Вавилових 17 2 480 960   

29 Офісні вул. Вавилових 15 2 450 900   
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 №  Назва обєкта Адреса 

№ 

будинк

у 

Повер   

ховіст

ь 

Площа 

забудов

и   м2 

Загальн

а площа   

м2 

Будівел

ьний 

обєм   

м3 

Торгіве

льна 

пло- ща   

м2 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

приміщення(вбудовані) 

30 

Національний НДІ 

промислової безпеки та 

охорони праці 

вул. Вавилових 13 3 600 1800   
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Таблиця 4.1.4 

Техніко – економічні показники існуючих установ та підприємств 

обслуговування населення  

 
Показники існуючих приміщень обслуговування в межах  

Мікрорайону 3 

 №  Назва обєкта Адреса 

№ 

будинк

у 

Повер   

ховіст

ь 

Площа 

забудов

и   м2 

Загальн

а площа   

м2 

Будівел

ьний 

обєм   

м3 

Торгіве

льна 

пло- ща   

м2 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

Установи охорони здоров’я, соціального забезпечення, спортивні  

і фізкультурно-оздоровчі установи 

Установи охорони здоров’я:  

1 Стоматологія (вбудована) вул. Щусєва 7 5  80   

Аптеки: 

1 Аптека (вбудована) вул. Щусєва 7 5  80   

2 Аптека (вбудована) вул. Теліги 13/14 5  100   

3 
Аптека ―Низьких цін‖ 

(вбудована) 
вул.Теліги 17 5  80   

4 Аптека  (вбудована) 
вул.Берлінськог

о 
6 2  150   

5 Оптика (вбудована) 
вул. 

Дорогожицька 
18 5  50   

6 
Аптека 

«Віталюкс»(вбудована) 
вул. Орловська 8/1 5  100   

Підприємства торгівлі, громадського харчування й побутового обслуговування 

Магазини продовольчих товарів: 

1 Магазин ― Продукти‖ вул. Теліги  1  620   

2 
Магазин ― Все для 

суши‖(вбудований) 
вул. Теліги 13/14 5  150   

3 
Магазин ― Море 

пива‖(вбудований 
вул. Теліги 13/14 5  80   

4 
Магазин ― 

Еколавка‖(вбудований) 
вул. Теліги 13/14 5  70   

5 Єкомаркет( вбудований) вул. Теліги 15 5  800   

6 
Магазин ― Карамелька 

‖(вбудований) 
вул. Теліги 17 5  90   

7 Магазин ―Продукти‖ вул. Щусєва  1  60   

8 
Магазин ―Родинна 

ковбаска‖ 
вул. Щусєва  1  20   

9 
Магазин продовольчих 

товарів 
вул. Орловська  1  220   

10 
Магазин ― 

Продукти‖(вбудований) 
вул. Орловська  4-6/2 9  200   

11 Магазин ― Овочі‖ 
вул. 

Берлінського 
 1  80   
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 №  Назва обєкта Адреса 

№ 

будинк

у 

Повер   

ховіст

ь 

Площа 

забудов

и   м2 

Загальн

а площа   

м2 

Будівел

ьний 

обєм   

м3 

Торгіве

льна 

пло- ща   

м2 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

12 Магазин ― Риба‖ 
вул. 

Берлінського 
 1  20   

13 
Магазин ―Green market ‖ 

(вбудований) 

вул. 

Берлінського 
8/17 2  400   

14 
Магазин ― Домашня 

крамниця ‖ (вбудований) 
вул. Ризька  6/1 5  300   

15 Магазин продуктовий 
вул. 

Дорогожицька 
 1  40   

        Магазини непродовольчих товарів: 

1 
Магазин 

―Взуття‖(вбудований) 
вул. Теліги 13/14 5  80   

2 
Магазин одягу ― 

RED‖(вбудований) 
вул. Теліги 13/14 5  150   

3 
Магазин ― 

Watsons‖(вбудований) 
вул. Теліги 17 5  300   

4 
Магазин ― 

Квіти‖(вбудований) 
вул. Щусєва 7 5  30   

5 
Магазин ―Взуття та 

одяг‖(вбудований) 
вул. Щусєва 12/13 2  60   

6 
Дитячий магазин ― МОЯ 

ЗАЙКА‖(вбудований) 
вул. Щусєва 13 3  150   

7 
Автомагазин ― 

XADO‖(вбудований) 
вул. Щусєва 29/5 3  150   

8 
Магазин меблів ― 

Катунь‖(вбудований) 
вул. Орловська 4-6/2 9  700   

9 
Магазин непродовольчих 

товарів 
вул. Орловська  1  60   

10 
Магазин непродовольчих 

товарів 

вул. 

Дорогожицька 
 1  40   

Підприємства громадського харчування: 

1 Піцерія ― Челентано ‖ вул. Теліги 13/14 5  300   

2 
Фан Бар ―Банка ‖ ( 

вбудовано-прибудований) 
вул. Теліги 13/14 5  150   

3 
Кав’ярня  «Кава»  

(вбудована) 
вул. Щусєва 7 5  100   

4 Кафе ― Неоліт‖(вбудоване) вул. Орловська 8 5  300   

Перукарні: 

1 
Перукарня ― 

Фантазія‖(вбудована) 
вул. Теліги 13/14 5  150   

2 
Перукарня ―Просто 

стрижка ‖(вбудована) 
вул. Теліги 17 5  60   

3 
Перукарня ― 

MATRIX‖(вбудована) 

вул. 

Дорогожицька 
16 5  50   



 

 108 

 №  Назва обєкта Адреса 

№ 

будинк

у 

Повер   

ховіст

ь 

Площа 

забудов

и   м2 

Загальн

а площа   

м2 

Будівел

ьний 

обєм   

м3 

Торгіве

льна 

пло- ща   

м2 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

4 
Салон краси  ―ЮЛІ 

‖(вбудований) 

вул. 

Берлінського 
6 2  50   

5 
Салон краси  ― 

BRIOLIN‖(вбудований) 
вул. Грекова 12 6  200   

Ательє ( ремонт одягу, взуття, годинників, побут.техніки та інш.): 

1 
Ремонт одягу ― 

Каприз‖(вбудований) 
вул. Щусєва 15 2  50   

2 Ательє(вбудоване) вул. Теліги 13/14 5  20   

3 
Ремонт 

годинників(вбудований) 
вул. Теліги 13/14 5  15   

4 Хімчистка-пральня «Блеск» вул. Теліги 13/14 5  50   

Банківські установи 

1 
Банк ―Михайлівський 

‖(вбудований) 
вул. Теліги 17 5  80   

2 Приватбанк(вбудований) 
вул. 

Дорогожицька 
16 5  200   

3 
Банк ―Укрсиббанк 

‖(вбудований) 

вул. 

Берлінського 
4   300   

                                       Заклади дозвілля  

1 
Національна 

лотерея(вбудована) 
вул. Теліги 17 5  300   

2 

Бібліотека ім. 

І.П.Котляревського для 

дітей та 

дорослих(вбудована) 

вул. 

Берлінського 
4 4  400   

3 

Центр творчості дітей ― 

Юний 

мушкетер‖(вбудований) 

вул. Щусєва 7 5  150   

4 
Студія фітнесу і танців 

«Glam Shape»(вбудована) 
вул. Теліги 15а 4  50   

5 
Студія танців «Fuego» 

(вбудована) 
вул. Теліги 15а 4  50   

6 

Державна науково-

педагогічна бібліотека 

ім. В.О. Сухомлинського 

вул. 

Берлінського 
9/1 2 1400 2800   

Офісні установи 

1 
Офісне приміщення. 

Ломбард.(вбудований) 
вул. Теліги 13/14 5  60   

2 
Офісне приміщення. 

Ломбард.(вбудований) 
вул. Теліги 17 5  60   

3 
Офісні 

приміщення(вбудовані) 
вул. Орловська 16 9  100   

4 Офісні приміщення. вул. Грекова 12 6  300   
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 №  Назва обєкта Адреса 

№ 

будинк

у 

Повер   

ховіст

ь 

Площа 

забудов

и   м2 

Загальн

а площа   

м2 

Будівел

ьний 

обєм   

м3 

Торгіве

льна 

пло- ща   

м2 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

Редакція журналу 

―Поліція‖(вбудовані) 

5 Бізнес центр «Фарго» вул. Ризька 8а 6  4022  3500 

6 
Офісні 

приміщення(вбудовані) 
вул. Орловська 8/1 5 565 2700   



 

 110 

Розрахунки доводять, що існуючих закладів охорони здоров’я достатньо для задоволення існуючих та проектних 

мешканців району. Техніко-економічні показники існуючих закладів охорони здоров’я наведено в таблиці 4.1.5.  

 

Таблиця 4.1.5 

Техніко-економічні показники існуючих закладів охорони здоров’я 

 

Номер 

 за експ. 
Назва об’єкта 

Потужність 

Розрахункова/ 

існуюча 

Поверховість Територія, га 
Загальна 

площа, м
2
 

Будівельний 

об’єм, м
3
 

1 2 3  4 5 6 

- 

КНП «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги №3 Шевченківського району м. 

Києва»(вул. Ризька, 1) 

720/330,4 4  0,53 6480,0 15522,0 

- Київська міська клінічна лікарня №9 -/605 ліжок 1-7 6,02 24960,3 90067,0 

301 Будівля філії №2 (вул. Ольжича, 16) 250/177,6 1-3 0,31 3002,2 12541,0 

303 Київський міський центр крові -/- 1-3 0,45 4937,5 14482,0 

- Будівля філії №1 (вул. Щербакова, 70) 720/269,2 4 0,49 5040,0 18144,0 

- Будівля філії №3 (вул. Салютна, 23) 231/244 3 0,67 2841,9 13742,0 

Проведений розрахунок в установах та підприємствах обслуговування населення мікрорайонного значення наведено у 

таблиці  4.1.6-4.1.8 відповідно до вимог ДБН 360-92** та забезпечують соціально-гарантований мінімум. Частина потреб 

мікрорайонів забезпечується за рахунок сусідніх, які розташовані в межах детального плану житлового масиву Сирець в 

межах вулиць Ризька, О.Теліги, Бакинська, Чаплигіна, Ясногірська, Котовського, Щусєва у Шевченківському районі м. 

Києва. 
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Таблиця 4.1.6 

Розрахунок  

потреби в підприємствах і установах громадського обслуговування мікрорайонного значення для мікрорайону 1  

Розрахункова чисельність населення 10,574 тис. осіб 

В існуючому фонді, що зберігається 10,574 тис. осіб 

У фонді, що проектується 0,251 тис. осіб 

№ 

п/п 

Види підприємств і установ Одиниця 

виміру 

Розрахункова 

норма на 1000 

чол. 

Потрібно 

за 

розрахунк

ом 

Існуючи

й стан 

Відхи-

лення 

Використання 

проектних об’єктів та 

резервів суміжних 

мікрорайонів 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Дошкільні навчальні заклади місць 34 368 220 -148 За рахунок МК-2 

2 Загальноосвітні навчальні заклади місць 114 1234 1176 -58 За рахунок МК-2 

3 Підприємства торгівлі у тому числі: м
2
 торг.пл.      

 продовольчої -//-//- 68 736 2390 1654 - 

 непродовольчої -//-//- 19 206 1330 1124 - 

4 Підприємства громадського харчування місць 5 54 25 -29 За рахунок МК-3 

5 Магазини-кулінарії роб.місць 0,15 2 0 -2 За рахунок МК-2 

6 Підприємства побутового 

обслуговування, всього 

роб.місць 1,34 15 11 -4 - 

 у тому числі:       

 п/п пральні -//-//- 0,18 2 0 -2 За рахунок МК-3 

 п/п хімчистки -//-//- 0,15 2 0 -2 За рахунок МК-3 

 ремонт взуття -//-//- 0,28 3 0 -3 За рахунок МК-2 

 ремонт трикотажних виробів -//-//- 0,05 1 3 2 - 

 ремонт металовиробів, шкіргалантереї та 

інш. 

-//-//- 0,16 2 4 2 - 

 пункти прокату -//-//- 0,1 1 0 -1 - 
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№ 

п/п 

Види підприємств і установ Одиниця 

виміру 

Розрахункова 

норма на 1000 

чол. 

Потрібно 

за 

розрахунк

ом 

Існуючи

й стан 

Відхи-

лення 

Використання 

проектних об’єктів та 

резервів суміжних 

мікрорайонів 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 перукарня -//-//- 0,33 3 4 1 - 

 інші послуги -//-//- 0,09 1 0 -1 За рахунок МК-2 

7 Аптеки м
2 
норм.пл. 34 368 280 -88 За рахунок МК-2 

8 Роздавальні пункти молочної кухні порц./добу 100 1083 0 -1083 - 

9 Приміщення для культурно-масової 

роботи з населенням, дозвілля та 

аматорської діяльності 

м
2 
заг.пл. 60 650 430 -220 За рахунок МК-2 

10 Приміщення для фізкультурно-

оздоровчих занять 

м
2 
заг.пл. 60 650 150 -500 - 

11 ЖЕО (житлово-експлуатаційна 

організація) 

1 об.на м/р 

до 20 

тис.жит 

1 1 0 -1 За рахунок МК-2 

12 Приймальні пункти вторсировини -//-//- 1 1 0 -1 За рахунок МК-2 

13 Філії відділення ощадбанку м
2 
норм.пл. 20 217 0 -217 За рахунок МК-2 

14 Відділення зв’язку м
2 
заг.пл. 38 411 350 -61 За рахунок МК-2 

15 Спортплощадки га 0,08 0,87 0 -0,87 - 

16 Громадські вбиральні прилад 0,2 2 0 -2 - 
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Таблиця 4.1.7 

Розрахунок  

потреби в підприємствах і установах громадського обслуговування мікрорайонного значення для мікрорайону 2 

Розрахункова чисельність населення 16,513 тис. осіб 

В існуючому фонді, що зберігається 16,513 тис. осіб 

У фонді, що проектується 1,931 тис. осіб 

№ 

п/п 

Види підприємств і установ Одиниця 

виміру 

Розрахункова 

норма на 1000 

чол. 

Потрібно 

за 

розрахунк

ом 

Існуючи

й стан 

Відхи-

лення 

Використання 

проектних об’єктів та 

резервів суміжних 

мікрорайонів 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Дошкільні навчальні заклади місць 34 611 850 239 Необхідність задоволення 

радіусів обслуговування 

Проектний дитячий 

дошкільний заклад по вул. 

Ясногірська, 35 на 24 

місця 

2 Загальноосвітні навчальні заклади місць 114 2050 2352 302 - 

3 Підприємства торгівлі у тому числі: м
2
 торг.пл.      

 продовольчої -//-//- 68 1223 3320 2097 - 

 непродовольчої -//-//- 19 342 4390 4048 - 

4 Підприємства громадського харчування місць 5 90 38 -52 За рахунок МК-3 

5 Магазини-кулінарії роб.місць 0,15 3 3 0 - 

6 Підприємства побутового 

обслуговування, всього 

роб.місць 1,34 25 56 31 - 

 у тому числі:       

 п/п пральні -//-//- 0,18 3 0 -3 В перших поверхах 

житлових будинків 
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№ 

п/п 

Види підприємств і установ Одиниця 

виміру 

Розрахункова 

норма на 1000 

чол. 

Потрібно 

за 

розрахунк

ом 

Існуючи

й стан 

Відхи-

лення 

Використання 

проектних об’єктів та 

резервів суміжних 

мікрорайонів 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 п/п хімчистки -//-//- 0,15 3 0 3 - 

 ремонт взуття -//-//- 0,28 5 5 0 - 

 ремонт трикотажних виробів -//-//- 0,05 1 4 3 - 

 ремонт металовиробів, шкіргалантереї та 

інш. 

-//-//- 0,16 3 9 6 - 

 пункти прокату -//-//- 0,1 2 0 -2 - 

 перукарня -//-//- 0,33 6 29 23 - 

 інші послуги -//-//- 0,09 2 9 7 - 

7 Аптеки м
2 
норм.пл. 34 611 860 249 - 

8 Роздавальні пункти молочної кухні порц./добу 100 1798 0 -1798 - 

9 Приміщення для культурно-масової 

роботи з населенням, дозвілля та 

аматорської діяльності 

м
2 
заг.пл. 60 1079 1300 221 - 

10 Приміщення для фізкультурно-

оздоровчих занять 

м
2 
заг.пл. 60 1079 1620 541 В перших поверхах 

житлових будинків 

11 ЖЕО (житлово-експлуатаційна 

організація) 

1 об.на м/р 

до 20 

тис.жит 

1 1 2 1 - 

12 Приймальні пункти вторсировини -//-//- 1 1 1 0 - 

13 Філії відділення ощадбанку м
2 
норм.пл. 20 360,0 650 -290,0 - 

14 Відділення зв’язку м
2 
заг.пл. 38 683,0 1050 -367,0 - 

15 Спортплощадки га 0,08 1,4 0,572 -0,828 - 

16 Громадські вбиральні прилад 0,2 4 0 -4 - 
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Таблиця 4.1.8 

Розрахунок  

потреби в підприємствах і установах громадського обслуговування мікрорайонного значення для мікрорайону 3  

Розрахункова чисельність населення 4,931 тис. осіб 

В існуючому фонді, що зберігається 4,931 тис. осіб 

У фонді, що проектується ____ тис. осіб 

№ 

п/п 

Види підприємств і установ Одиниця 

виміру 

Розрахункова 

норма на 1000 

чол. 

Потрібно 

за 

розрахунк

ом 

Існуючи

й стан 

Відхи-

лення 

Використання 

проектних об’єктів та 

резервів суміжних 

мікрорайонів 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Дошкільні навчальні заклади місць 34 168 110 -58 За рахунок МК-2 

2 Загальноосвітні навчальні заклади місць 114 562 1576 1014 - 

3 Підприємства торгівлі у тому числі: м
2
 торг.пл.      

 продовольчої -//-//- 68 335 3150 2815 - 

 непродовольчої -//-//- 19 94 1720 1626 - 

4 Підприємства громадського харчування місць 5 25 213 188 - 

5 Магазини-кулінарії роб.місць 0,15 1 0 -1 За рахунок МК-2 

6 Підприємства побутового 

обслуговування, всього 

роб.місць 1,34 7 26 19 - 

 у тому числі:       

 п/п пральні -//-//- 0,18 1 4 3 - 

 п/п хімчистки -//-//- 0,15 1 4 3 - 

 ремонт взуття -//-//- 0,28 1 0 -1 За рахунок МК-2 

 ремонт трикотажних виробів -//-//- 0,05 0 1 1 - 

 ремонт металовиробів, шкіргалантереї та 

інш. 

-//-//- 0,16 1 1 0 - 

 пункти прокату -//-//- 0,1 0 0 0 - 

 перукарня -//-//- 0,33 2 15 13 - 
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 інші послуги -//-//- 0,09 0 1 1 - 

7 Аптеки м
2 
норм.пл. 34 168 560 392 - 

8 Роздавальні пункти молочної кухні порц./добу 100 493 0 -493 - 

9 Приміщення для культурно-масової 

роботи з населенням, дозвілля та 

аматорської діяльності 

м
2 
заг.пл. 60 296 850 554 - 

10 Приміщення для фізкультурно-

оздоровчих занять 

м
2 
заг.пл. 60 296 0 -296 - 

11 ЖЕО (житлово-експлуатаційна 

організація) 

1 об.на м/р 

до 20 

тис.жит 

1 - - 0 За рахунок МК-2 

12 Приймальні пункти вторсировини -//-//- 1 - 0 0 За рахунок МК-2 

13 Філії відділення ощадбанку м
2 
норм.пл. 20 99 580 481 - 

14 Відділення зв’язку м
2 
заг.пл. 38 187 0 -187 За рахунок МК-2 

15 Спортплощадки га 0,08 0,4 0,31 -0,09 - 

16 Громадські вбиральні прилад 0,2 1 0 -1 - 
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Таблиця 4.1.9 

 

Розрахунок установ та підприємств обслуговування населення на ДПТ  
(34200 мешканців)  

 

№ 

п/п 

Установи, підприємства, 

споруди 

Одиниця 

виміру 

Ємність 

Розрахунко

ва норма на 

1000 осіб 

Необхідно за 

розрахунком  

 

Існуючі, що 

зберігаються на 

перспективу 

Необхідне 

нове 

будівництво 

Розміщення 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Установи народної освіти 

1 Дошкільні навчальні заклади  місць 34 1163 1180 40 

Необхідність задоволення 

радіусів обслуговування 

Проектний дитячий 

дошкільний заклад по вул. 

Ясногірська, 35 на 24 місця 

2 Загальноосвітні школи місць 114 3899 4704 - 

Реконструкція школи №24 

по вул. Олени Теліги, 15а із 

збільшенням фактичної 

потужності закладу 

Установи охорони здоров’я, спортивні і фізкультурно-оздоровчі установи 

4 
Поліклініки, амбулаторії, 

диспансери без стаціонару 

відвідува

нь за 

зміну 

24 821 1921 - Існуючі ( табл. 4.1.5) 

5 

Приміщення для 

фізкультурно-оздоровчих 

занять 

м
2
 

загальної 

площі 

70,0 2394 1770,0 591,8 

В громадських центрах 

місцевого та районного 

значення, перших поверхів 

житлових будинків 

6 Спортивні зали загального м
2
 площі 80,0 2736 2700,0 - В громадських центрах 
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№ 

п/п 

Установи, підприємства, 

споруди 

Одиниця 

виміру 

Ємність 

Розрахунко

ва норма на 

1000 осіб 

Необхідно за 

розрахунком  

 

Існуючі, що 

зберігаються на 

перспективу 

Необхідне 

нове 

будівництво 

Розміщення 

1 2 3 4 5 6 7 8 

користування підлоги місцевого та районного 

значення, перших поверхів 

житлових будинків 

Установи культури і мистецтва 

7 

Приміщення для культурно-

масової роботи з населенням, 

дозвілля і аматорської 

діяльності 

м
2
 площі 

підлоги 
50,0 1710 2580,0 - 

В перших поверхах 

житлових будинків та 

громадських приміщеннях 

районного значення 

8 Кінотеатри та відеозали місць 12 410 0 600 

Реконструкція існуючого 

кінотеатру по вул. 

Академіка Щусєва, 5 в 

центр дозвілля з 

кінотеатром та підземним 

паркінгом 

Підприємства торгівлі, громадського харчування і побутового обслуговування 

9 
Магазини продовольчих і не 

продовольчих товарів  

м
2
 

торгової 

площі 

230,0 7866 16300,0 - 

В громадських центрах 

місцевого та районного 

значення, перших поверхів 

житлових будинків 

10 
Підприємства громадського 

харчування 
місць 5 171 276 - 

В громадських центрах 

місцевого та районного 

значення, перших поверхів 

житлових будинків 
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№ 

п/п 

Установи, підприємства, 

споруди 

Одиниця 

виміру 

Ємність 

Розрахунко

ва норма на 

1000 осіб 

Необхідно за 

розрахунком  

 

Існуючі, що 

зберігаються на 

перспективу 

Необхідне 

нове 

будівництво 

Розміщення 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11 

Підприємства 

безпосереднього побутового 

обслуговування населення 

робочих 

місць 
5 171 93 73 

В громадських центрах 

місцевого та районного 

значення, перших поверхів 

житлових будинків 

12 Пральня самообслуговування 

кг 

білизни 

за зміну 

10,0 342 250,0 87,4 

В громадських центрах 

місцевого та районного 

значення, перших поверхів 

житлових будинків 

13 
Хімчистка 

самообслуговування 

кг речей 

за зміну 
4,0 136,8 150,0 - 

В громадських центрах 

місцевого та районного 

значення, перших поверхів 

житлових будинків 

14 Відділення зв’язку об’єкт 0,16 1 об’єкт  4 - 

В вбудованих приміщеннях 

перших поверхів житлових 

будинків  

15 

Відділення і філіали 

ощадного банку комерційні 

банки 

опер. 

Місце 

1 операційне 

місце на  

1-2 тис. осіб 

17  

опер. місць  
20 - 

В громадських центрах 

місцевого та районного 

значення, перших поверхів 

житлових будинків 

Установи житлового –комунального господарства 

16 
ЖЕО (житлово-

експлуатаційна організація) 
об’єкт 

1 об. на м/р 

до 20 тис. 

мешк. 

2  2 - Існуючі в МК-2 

17 Пункт прийому вторинної об’єкт 1 об. на м/р 1 2 - На території існуючої 
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№ 

п/п 

Установи, підприємства, 

споруди 

Одиниця 

виміру 

Ємність 

Розрахунко

ва норма на 

1000 осіб 

Необхідно за 

розрахунком  

 

Існуючі, що 

зберігаються на 

перспективу 

Необхідне 

нове 

будівництво 

Розміщення 

1 2 3 4 5 6 7 8 

сировини від населення  до 

20 тис. мешк. 

забудови 

18  Пожежні депо 

Пожеж-

ний 

автомо-

біль 

1 на 

20,0 тис. осіб 
2 6 - 

Державна пожежно-

рятувальна частина № 6 

Шевченківського району по 

вул. Молдавська, 3а на 6 

пожежних автомобілів. 
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Таблиця 4.1.10 

Техніко-економічні показники проектних закладів освіти 

 
Номер за 

експлік. 
Назва об’єкта Потужність Поверховість Територія, га 

Загальна 

площа, м
2
 

Будівельний 

об’єм, м
3
 

1 2 3  4 5 6 

Дитячі дошкільні установи 

Етап 5 років 

109 
Дошкільний навчальний заклад по 

вул. Ясногірська, 35 

24 місць 2 0,096 270,4 1027,5 

Разом: 24 місць  0,096 270,4 1027,5 

Школи 

Етап 5 років 

205 

Реконструкція спеціалізованої 

школи № 24 по вул. Олени Теліги, 

15-а 

1176 4 1,34 8062,25 30635,0 

Разом: 1176  1,34 8062,25 30635,0 
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Таблиця 4.1.11 

Техніко – економічні показники проектних установ та підприємств 

обслуговування населення  

№ за 

експл. 
Назва об’єкта, адреса МУО Площа будівлі 

1 2 3 4 

МК-1 

1.3 

Реконструкція нежитлової будівлі з 

прибудовою для розміщення 

територіального центру соціального 

обслуговування пенсіонерів м. Києва та 

центру ранньої соціальної реабілітації 

дітей-інвалідів 

№ 694/15/12-3/009-15 

від 02.10.2015 р. 

4258,60 м
2
 

1.6 

Реконструкція майнового комплексу з 

будівництвом об’єктів комунально-

соціального призначення 

№ 11197/0/18-1/009-12 

від 29.08.2012 р. 

4047,8 м
2
 

1.7 

Реконструкція нежитлового приміщення 

№ 46 житлового будинку № 49 під 

перукарню з організацією вхідної групи 

№ 10362/0/18-1/009-12 

від 09.08.2012 р. 

35,6 м
2
 

413 
Будівництво адміністративно-офісної 

будівлі 

- 458,84 м
2
 

МК-2 

1.4 
Будівництво храму № 419/14/12-3/009-14 

від 20.10.2014 р. 

1023,67 м
2
 

1.8 

Реконструкція нежитлових приміщень з 

влаштуванням вхідної групи та 

благоустроєм прилеглої території 

№ 8487/0/12/009-13 від 

29.05.2013 р. 

58,5 м
2
 

1.9 

Реконструкція нежитлових приміщень з 

№ 1 по № 7 (групи приміщень № 45) в 

літ. «А» під магазин непродовольчих 

товарів з влаштуванням вхідної групи 

№ 8475/0/12/009-13 від 

28.05.2013 р. 

55,87 м
2
 

МК-3 

1.5 
Реконструкція адміністративного 

будинку з влаштуванням автостоянки 

№ 2163/0/12/009-14 від 

07.03.2014 р. 

4250,0 м
2
 

412 
Проектний центр дозвілля з кінотеатром 

та підземним паркінгом 

- 3600,0 м
2
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В проектних житлових будинках на території ДПТ планується розмістити 

вбудовано-прибудовані приміщення для побутового обслуговування населення 

загальною площею 5833,49 кв.м. (детальні показники наведені в таблиці 4.1.12). 

Таблиця 4.1.12 

Показники вбудовано-прибудованих приміщень 

№ за експлікацією Приміщення Одиниці виміру Показники 

1101 

(Ольжича, 29) 

S заг. – 1800,0 м
2
 

 

- магазин продовольчих 

товарів 

кв. м заг. площі 200,0 

кв. м торг. площі 140,0 

роб. місць 4 

-магазин-кулінарії 

кв. м 

заг. площі 
80,0 

роб. місць 4 

- магазин непродовольчих 

товарів 

кв. м заг. площі 200,0 

кв. м торг. площі 140,0 

роб. місць 4 

 

- аптека 

кв. м заг. площі 40,0 

роб. місць 2 

 

- приміщення для 

фізкультурно-оздоровчих 

занять 

кв. м 

заг. площі 
150,0 

роб. місць 5 

 

 - приймальний пункт 

хімчистки 

кв. м заг. площі 30,0 

роб. місць 3 

 

 - приймальний пункт пральні 

кв. м заг. площі 20,0 

роб. місць 2 

 

 - ремонт взуття 

кв. м заг. площі 40,0 

роб. місць 4 

 

 - роздавальний пункт 

молочної кухні 

кв. м заг. площі 80,0 

роб. місць 4 

 - офісні приміщення кв. м заг. площі 50,0 
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№ за експлікацією Приміщення Одиниці виміру Показники 

роб. місць 5 

 - приміщення для культурно-

масової роботи з населенням 

 

кв. м заг. площі 300,0 

роб. місць 5 

- дитяча художня школа 
кв. м заг. площі 300,0 

роб. місць 5 

- приміщення побутового 

обслуговування 

кв. м заг. площі 310,0 

роб. місць 11 

 

1102 

(Ясногірська, 16-а) 

S заг. – 280,0м
2
 

- магазин продовольчих 

товарів 

кв. м заг. площі 50,0 

кв. м торг. площі 35,0 

роб. місць 2 

- приміщення для 

фізкультурно-оздоровчих 

занять 

кв. м заг. площі 150,0 

роб. місць 4 

- приймальний пункт 

хімчистки 

кв. м заг. площі 30,0 

роб. місць 3 

 - офісні приміщення 
кв. м заг. площі 50,0 

роб. місць 5 

 

1104 

(Володимира 

Сальського, 23) 

S заг. – 1320,0м
2
 

- приміщення для 

фізкультурно-оздоровчих 

занять 

кв. м заг. площі 150,0 

роб. місць 4 

 

 - роздавальний пункт 

молочної кухні 

кв. м заг. площі 180,0 

роб. місць 4 

- спортивний зал загального 

користування 

кв. м заг. площі 150,0 

роб. місць 4 

 - ЖЕК 
кв. м заг. площі 220,0 

роб. місць 20 

 - приміщення для культурно- кв. м заг. площі 135,0 
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№ за експлікацією Приміщення Одиниці виміру Показники 

масової роботи з населенням роб. місць 4 

 - підприємство побутового 

обслуговування 

кв. м заг. площі 40,0 

роб. місць 7 

 - банківські установи 
кв. м заг. площі 165,0 

роб. місць 10 

- аптека 
кв. м заг. площі 280,0 

роб. місць 14 

 

1103 

(Петропавлівська, 

49-51) 

S заг. – 680,0м
2
 

 

 - офісні приміщення 

кв. м заг. площі 680,0 

роб. місць 60 

 

1106 

 (на вул. Олени Теліги, 

25) S заг. – 1753,49 м
2
 

 

 - офісні приміщення 
кв. м заг. площі 825,51 

роб. місць 55 

- торговельні приміщення 

кв. м заг. площі 927,98 

кв. м торг. площі 609,12 

роб. місць 50 
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5. ОБ’ЄМНО-ПРОСТОРОВЕ РІШЕННЯ 

Об’ємно-просторове рішення нової забудови обумовлено планувальною 

організацією території, яка закладена в проекті Генерального плану м. Києва і 

отримала свій розвиток в даному детальному плані території в межах вулиць 

Ризька, О.Теліги, Бакинська, Чаплигіна, Ясногірська, Котовського, Щусєва у 

Шевченківському районі м. Києва. 

Концепцією проекту передбачається збереження існуючої садибної 

забудови та формування нової житлової забудови, яка визнана найбільш 

комфортною для проживання людини у місті і сприяє створенню благоустрою 

внутрішно-квартального середовища. Нову житлову забудову в межах 

детального плану території пропонується здійснювати секційними блокованими 

та односекційними будинками висотою  9-16 пов. з вбудованими приміщеннями 

громадського призначення (в окремих житл. будинках) та паркінгами. Таке 

планувальне рішення  забезпечує створення прибудинкових безпечних зон. На 

прибудинкових територіях передбачається розміщення гостьових автостоянок, 

дитячих майданчиків, зон відпочинку дорослого населення, спортивних 

майданчиків, господарських зон. Квартали обмежені місцевими проїздами та 

пішохідними алеями. Вздовж проїздів та пішохідних алей формуються зони 

озеленення. У плануванні житлових будинків передбачаються компактні, 

комфортні квартири. Передбачені оздоблювальні матеріали – фасадні панелі з 

теплозберігаючими характеристиками із природних екологічних матеріалів. 

Згідно з проектом забудови приміщення громадського призначення 

формуються вбудованими в перші поверхи житлових будинків та і окремо 

розташовуються. В них розміщуються заклади повсякденного обслуговування: 

аптеки, магазини, кафе, підприємствами зв’язку, побутового обслуговування, 

офісні приміщення, торгівельні заклади, приміщення для фізкультурно-

оздоровчих занять, культурно-масової роботи з населенням, спортивні зали, 

центри дитячої творчості (дитяча художня школа), тощо. У підземному просторі 

передбачається розміщення паркінгів для зберігання машин мешканців 

будинків. 
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Житловий комплекс з об’єктами соціально-побутового призначення 

за адресою: вул. Ольжича, 29. (номер за експлікацією 1101). 

На ділянці передбачається розміщення житлового будинку поверховість, 

якого пропонується визначити на рівні 16-ти поверхів, остаточне рішення, щодо 

крайньої верхньої відмітки будівлі визначається на підставі висновків 

уповноважених органів у сфері управління та обслуговування повітряного руху 

України. В житловому комплексі з інфраструктурою на перших двох поверхах 

пропонується розмістити : магазини, аптеку, приміщення для фізкультурно-

оздоровчих занять, приміщення для культурно-масової роботи з населенням, 

приміщення побутового обслуговування населення, офіси та інше. 

Планувальні рішення нового об’єкта будуть передбачати квартири 

звичайної комфортності, з різноманітною номенклатурою від 1 кімнатної до 3-х 

кімнатної.  

Тля транспортного обслуговування будинку рішення генерального плану 

передбачені три заїзди, два з боку вулиці Ольжича та один з вулиці Максима 

Берлінського. Також передбачається влаштування гостьової автостоянки 

площею 1000 м
2 

. 

Підземний паркінг пропонується зробити у 2-х рівнях загальною площею 

12250,0 м
2
. В паркінгу передбачається розмістити 450 машино-місць. 

Основні техніко-економічні показники об’єкта, що передбачається на 

даній ділянці наведені в таблиці 5.1. 

Таблиця 5.1 

№ 

п/п 

Назва показника Одиниця 

виміру 

Показник 

1 Площа земельної ділянки га 1,0492 

2 Корисна площа житлової частини будинку м
2
 42633,5 

3 Кількість секцій шт. 3 

4 Площа вбудованих приміщень м
2
 1800,0 

5 Загальна площа квартир м
2
 32795,0 

6 Поверховість забудови пов. 16 

7 Кількість квартир, в т.ч шт. 558 

 1-кімнатні шт. 379 

 2-кімнатні шт. 119 
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№ 

п/п 

Назва показника Одиниця 

виміру 

Показник 

 3-кімнатні шт. 60 

8 Площа підземного паркінгу м
2
 12250,0 

9 Кількість машино-місць у паркінгу м/м 450 

10 Гостьові автостоянки м
2
 1000,0 

*Дані ТЕПи на подальших стадіях розробки проектної документації будуть уточнюватись 

Згідно з пунктом 3.16 ДБН 360-92** мешканці цього комплексу повинні 

бути забезпечені елементами прибудинкових територій в кількості не нижче ніж 

наведено у таблиці 5.2. 

Таблиця 5.2 

№ 

п/п 

Майданчики Питомі розміри м
2 

на 1 люд. згідно з 

ДБН 360-92** 

Розміри 

майданчиків, 

м
2
 

1 Площа прибудинкових  

майданчиків (необхідно) всього 

8,4 
7870,8 

2 Площа зелених насаджень 6,0 5622 

3 Дитячі ігрові майданчики 0,7 655,9 

4 Відпочинку дорослого населення 0,1 93,7 

5 Для занять фізкультурою  0,2 187,4 

6 Господарчі майданчики 0,3 281,1 

7 Стоянки автомашин, проїзди 0,8 749,6 

8 Для вигулу собак 0,3 281,1 

*Дані ТЕПи на подальших стадіях розробки проектної документації будуть уточнюватись 

 

Парк «Сирецький гай». (номер за експлікацією 1002).  

Згідно з даними чергового кадастрового плану земельна ділянка з 

кадастровим номером 91:129:164 належить Комунальному підприємству по 

утриманню зелених насаджень. Земельна ділянка представляє собою парк 

«Сирецький гай» − це парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва 

загальнодержавного значення з охоронним зобов’язанням № 9-3-ІІІ від 

25.11.2009 р. Загальна площа парка складає 175,6 га, розташований на території 

Шевченківського та Подільського районів міста Києва. Частина гаю 

благоустроєна, але значна частина ще потребує капітального ремонту. Струмок 

Сирець, який протікає через парк створює вологий клімат, тому рослинність тут 
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густа, переважає болотяна трава. Проектом детального плану території 

передбачається влаштування благоустрою території парку, яка проходить 

вздовж його східної межі. Передбачається влаштування куточків відпочинку з 

лісовими садовими меблями, облаштування тротуарною плиткою доріжок та 

сходів, а також планується зробити вздовж доріжок освітлення та встановити 

лавочки. Передбачається, що проект благоустрою буде повністю екологічним і 

не передбачатиме навмисного зрубування дерев. Також буде створена зручна 

пішохідна інфраструктура з урахуванням потреб особливої категорії 

відвідувачів парку – мам з колясками та людей з обмеженими можливостями. 

 

 Центр дозвілля з кінотеатром та підземним паркінгом по вул. 

Щусєва,5. (номер за експлікацією 412). 

На даний час на ділянці по вул. Щусєва, 5 розташована будівля 

занедбаного кінотеатру ім. Гагаріна, яка створює незручності для 

життєдіяльності населення та погіршує стан навколишнього середовища. Тому 

передбачається реконструкція цієї будівлі та створення закладу громадського 

призначення - центр дозвілля з кінотеатром та підземним паркінгом. На 

території закладу передбачається влаштування кінотеатру на 600 місць та 

центру дозвілля на 200 місць. Також для 100% забезпеченості відвідувачів та 

працівників закладу громадського призначення місцями для зберігання 

автомобілів планується будівництво 2-рівневого підземного паркінгу на 120 

машино-місць площею 3600 м
2
. Основні техніко-економічні показники, об’єкта 

громадського призначення наведені в таблиці 5.3. 

Таблиця 5.3 

№ 

п/п 

Назва показника Одиниця 

виміру 

Показник 

1 Площа земельної ділянки га 0,499 

2 Загальна площа наземної частини м
2
 3600 

3 Площа забудови м
2
 1800 

4 Поверховість забудови пов. 2 

5 Загальна площа кінотеатру м
2
 1800,0 

6 Загальна площа центру дозвілля м
2
 1710,0 
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№ 

п/п 

Назва показника Одиниця 

виміру 

Показник 

7 Кількість машино-місць у паркінгу м/м 120 

8 Загальна площа паркінгу м
2
 3600,0 

9 Кількість машино-місць на наземній 

стоянці 

м/м 10 

10 Кількість робочих місць  осіб. 15 

*Дані ТЕПи на подальших стадіях розробки проектної документації будуть уточнюватись 

 

Реконструкція з надбудовою спеціалізованої школи №24 по вул. Олени 

Теліги, 15-А у Шевченківському районі м. Києва. (номер за експлікацією 205). 

Згідно з МУО № 1614/0/12-3/009-14 від 24.02.2014 р., на території з 

кадастровим номером 91:041:016, планується здійснити реконструкцію школи з 

надбудовою з фактичною потужністю з 735 до 752 місць.  

На ділянці по вул. Олени Теліги, 15-А можливо здійснити реконструкцію 

з надбудовою спеціалізованої школи в існуючих межах фундаменту із 

збільшенням потужності закладу за нормативами наведеними у таблиці 5.4. 

Таблиця 5.4 

№ 

п/п 
Назва 

Од. 

виміру 

До 

реконструкції 

Після 

реконструкції 

1 Площа забудови, в тому числі: 

м
2
 

  

основний навчальний корпус 997,7 997,7 

спортивний корпус та перехід 1683,6 1683,6 

шкільні майстерні 520,2 520,2 

2 Площа будівель, в тому числі: 

 

  

основний навчальний корпус 3990,95 3990,95 

спортивний корпус та перехід 3634,5 3634,5 

шкільні майстерні 436,8 436,8 

3 Кількість поверхів пов. 4 4 

4 Проектна потужність при забудові  уч/ 

місць 

1176  

5 Фактична потужність закладу  735  752 

6 Кількість класів шт. 32 32 

7 Середні наповнюваність класів 

школи: 
класи 

  

1-4 класи 22 29 

5-9 класи 26 26 
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№ 

п/п 
Назва 

Од. 

виміру 

До 

реконструкції 

Після 

реконструкції 

10-11 класи 24 24 

 

Будівництво зблокованих житлових будинків по вул. Ясногірська, 16-А 

у Шевченківському районі м. Києва. (номер за експлікацією 1102). 

Згідно з МУО на території планується збудувати зблоковані житлові 

будинки, поверховістю – 4 пов.  

В зблокованих житлових будинках на перших поверхах пропонується 

розмістити вбудовано-прибудовані приміщення для побутового обслуговування 

населення, магазини, приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять, офісні 

приміщення, тощо. 

Функціональне призначення земельної ділянки – житлова садибна 

забудова відповідно до Генерального плану міста та проекту планування його 

приміської зони на період до 2020 року, затвердженого рішенням Київської 

міської ради від 28.03.2002 №370/1804. 

На ділянці по вул. Ясногірській, 16-А можливо розмістити житлові 

зблоковані будинки за показниками наведеними у таблиці 5.5. 

Таблиця 5.5 

№ Найменування Умови Термін дії МУО 

1 Містобудівні умови і 

обмеження забудови 

земельної ділянки 

Головне управління містобудування та 

архітектури вхідний №139/15/12/009-15 

від 16.03.2015 р. 

до завершення 

будівництва 

зблокованих 

житлових 

будинків 

2 Замовник Обслуговуючий кооператив 

―Ясногірський К‖  

 

3 

 

Право на земельну 

ділянку 

Витяг з державного реєстру на забудову 

земельної ділянки кадастровий номер 

8000000000:91:122:0110 від 26.12.2014; 

Витяг з державного реєстру на забудову 

земельної ділянки кадастровий номер 

8000000000:91:122:0111 від 26.12.2014. 

 

4 Функціональне 

призначення земельної 

ділянки 

Територія житлової садибної забудови   
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№ Найменування Умови Термін дії МУО 

5 Площа земельної 

ділянки 

0,2000 га  

6 Площа забудови  1171,0 м
2
  

7 Загальна площа 

блокованих будинків  

6427,1 м
2
  

8 Кількість секцій  2  

9 Кількість поверхів 4 поверхи  

11 Граничнодопустима  

висота будівлі/споруди 

Гранично допустима поверховість 

об’єкта, згідно з вимогами п. 3.19 ДБН 

360-92**, з врахуванням оточуючої 

забудови за умови дотримання 

нормативних відстаней від оточуючих 

будівель та споруд. 

 

12 Максимально 

допустимий відсоток 

забудови земельної 

ділянки 

Визначити відповідно до нормативно-

правових актів з урахуванням суміжної 

забудови,санітарних 

розривів,протипожежних 

відстаней,нормативної місткості 

прибудинкових майданчиків для 

житлової забудови,додатку 3.2 ДБН 

360-92**. 

 

13 Максимально 

допустима щільність 

населення 

Розрахункова щільність населення 

нормується для району малоповерхової 

забудови на виконання вимог п.3.20 

(додаток 3.2*)ДБН 360-92**. 

 

14 Мінімальні відступи 

будівлі/споруди від 

червоних ліній вулиць 

Розмістити об'єкт, в тому числі приямки, 

вхідні групи, сходи та інші 

конструктивні елементи будівлі, 

дренажі, оглядові колодязі і мережі, що 

обслуговують будівлю, на ділянці за 

межами червоних ліній оточуючих 

вулиць та поза межами охоронних зон 

інженерних комунікацій, не порушуючи 

межі землекористування земельної 

ділянки. 

 

15 Мінімальні відступи 

будівлі/споруди від 

суміжних 

будівель/споруд 

Визначити з врахуванням побутових та 

протипожежних розривів від існуючих 

та запроектованих будівель і споруд 

відповідно до ДБН 360- 92** п. 3.13 та 

табл. 1 дод. 3.1. із визначенням ступеню 

вогнестійкості оточуючих будинків і 

споруд за рекомендованим висновком 

уповноваженого міського підрозділу 
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№ Найменування Умови Термін дії МУО 

протипожежного нагляду 

 

 

Завершення будівництва багатоповерхового житлового будинку з 

вбудовано-прибудованими офісними і торговельними приміщеннями та 

підземним паркінгом на вул. Олени Теліги, 25 у Шевченківському районі 

м. Києва. (номер за експлікацією 1106). 

Згідно з даними чергового кадастрового плану від 24.03.2016 року у ТОВ 

«Алімпекс-Мертінгер» закінчився термін дії оренди земельної ділянки з 

кадастровим номером 91:033:033. На даний час зведено каркас перших двох 

поверхів та будівництво об’єкта призупинено. Планувалось будівництво 

багатоповерхового житлового будинку «Grand Park» з офісними, торгівельними 

приміщеннями та підземним паркінгом. Зараз ця територія занедбана, а 

недобудова має негативний вплив на оточуючий простір.  

На підставі Листа від Заступника Київської міської державної 

адміністрації № 08/16961 від 18.09.2018 р., ділянка за адресою: вул. Олени 

Теліги, 25 призначена для завершення будівництва багатоповерхового 

житлового будинку з вбудовано-прибудованими офісними і торговельними 

приміщеннями та підземним паркінгом. Ділянка належить ТОВ «Інвестиційно-

будівельна компанія Обрій» на законних підставах. Станом на сьогодні, 

оформлено належним чином договір оренди земельної ділянки, який укладено 

терміном на 5 років від 16.07.2018 року, а також отримано від Департаменту 

містобудування та архітектури містобудівні умови та обмеження для 

проектування об'єкта будівництва № 743 від 07.08.2018 року, відповідно до яких 

розроблена проектна документація щодо завершення будівництва 

багатоповерхового житлового будинку з вбудовано- прибудованими офісними і 

торговельними приміщеннями та підземним паркінгом по вул. Олени Теліги, 25 

у Шевченківському районі міста Києва. Крім того отримано вихідні дані для 

проектування, погоджено приєднання інженерних мереж із відповідними 
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службами, отримано позитивний експертний звіт Державного підприємства 

«НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» №2367/е/18 від 29 серпня 2018 року щодо 

розгляду проектної документації. 

Проектом детального плану території передбачається завершення 

будівництва багатоповерхового житлового будинку з вбудовано-прибудованими 

офісними і торговельними приміщеннями та підземним паркінгом на вул. 

Олени Теліги, 25.  

Основні техніко-економічні показники об’єкта, що передбачається на 

даній ділянці наведені в таблиці 5.6. 

Таблиця 5.6 

№ 

п/п 

Назва показника Одиниця 

виміру 

Показник 

1 Площа земельної ділянки га 0,2803 

2 Площа забудови м
2
 1854,47 

3 Площа житлового будинку м
2
 21878,32 

4 Загальна площа квартир, у т.ч.: 

Площа літніх приміщень 

Площа квартир у будинку 

м
2
 14884,50 

м
2
 527,00 

м
2
 14357,50 

5 Поверховість забудови пов. 25 

6 Загальна кількість квартир шт. 263 

7 Площа вбудованих нежитлових приміщень, 

у т.ч.: 

м
2
 1753,49 

 -вбудовані торговельні приміщення,у т.ч.: 

-торговельний зал 

м
2
 927,98 

 м
2
 609,12 

 -вбудовані офісні приміщення м
2
 825,51 

 підземний паркінг м
2
 747,15 

*Дані ТЕПи на подальших стадіях розробки проектної документації будуть уточнюватись 

Згідно з пунктом 3.16 ДБН 360-92** мешканці цього житлового будинку 

повинні бути забезпечені елементами прибудинкових територій в кількості не 

нижче ніж наведено у таблиці 5.7. 

Таблиця 5.7. 

№ 

п/п 

Майданчики Питомі розміри м
2 

на 1 люд. згідно з 

ДБН 360-92** 

Розміри 

майданчиків, 

м
2
 

1 Площа прибудинкових  8,4 5737,2 
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майданчиків (необхідно) всього 

2 Площа зелених насаджень 6,0 4098,0 

3 Дитячі ігрові майданчики 0,7 478,1 

4 Відпочинку дорослого населення 0,1 68,3 

5 Для занять фізкультурою  0,2 136,6 

6 Господарчі майданчики 0,3 204,9 

7 Стоянки автомашин, проїзди 0,8 546,4 

8 Для вигулу собак 0,3 204,9 

*Дані ТЕПи на подальших стадіях розробки проектної документації будуть уточнюватись 

 

Реконструкція нежитлової будівлі з прибудовою для розміщення 

територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів м. Києва 

та центру ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів по вул. Олени 

Теліги, 37-Г у Шевченківському районі м. Києва. (номер за експлікацією 409). 

Згідно з МУО на ділянці передбачається провести реконструкцію з 

прибудовою колишнього дитячого садка № 403 під територіальний центр 

соціального обслуговування пенсіонерів м. Києва та центру ранньої соціальної 

реабілітації дітей-інвалідів. 

На ділянці по вул. О. Теліги, 37-Г можливо провести реконструкцію 

нежилої будівлі за показниками наведеними у таблиці 5.9. 

Таблиця 5.9 

№ Найменування Умови Термін дії МУО 

1 Містобудівні умови і 

обмеження забудови 

земельної ділянки 

Головне управління містобудування та 

архітектури вхідний № 694/15/12-3/009-

15 від 02.10.2015 р. 

до завершення 

реконструкції 

2 Замовник Територіальний центр соціального 

обслуговування пенсіонерів м. Києва 

 

3 

 

Право на земельну 

ділянку 

Державний акт на право постійного 

користування землею, зареєстрований 

Головним управлінням земельних 

ресурсів виконавчого органу КМР 

(КМДА) від 03.04.2003 № 91-4-00072 

 

4 Функціональне 

призначення земельної 

ділянки 

Територія житлової багатоповерхової 

забудови  

 

5 Площа земельної 3948,0 м
2
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№ Найменування Умови Термін дії МУО 

ділянки 

6 Площа забудови  1460,80 м
2 
– до коригування 

1460,80 м
2 
– після коригування 

 

7 Площа будівлі 4086,06 м
2 
– до коригування 

4258,60 м
2 
– після коригування 

 

8 Кількість поверхів 2-3 поверхи+ технічний пов. та підвал  

9 Граничнодопустима  

висота будівлі/споруди 

Гранично допустима поверховість 

об’єкта, згідно з вимогами ДБН 360-

92**, за умови дотримання інсоляційних 

вимог і нормативних відстаней 

 

10 Максимально 

допустимий відсоток 

забудови земельної 

ділянки 

Площа забудови для громадських 

будівель та споруд приймається 

відповідно до вимог ДБН 360-92** з 

врахуванням вимог ДержСанПін 173, 

ДБН В.1.1-7-2002 

 

11 Максимально 

допустима щільність 

населення 

Не розраховується  

12 Мінімальні відступи 

будівлі/споруди від 

червоних ліній вулиць 

Розмістити об'єкт, в тому числі приямки, 

вхідні групи, сходи та інші 

конструктивні елементи будівлі, 

дренажі, оглядові колодязі і мережі, що 

обслуговують будівлю, на ділянці за 

межами червоних ліній оточуючих 

вулиць та поза межами охоронних зон 

інженерних комунікацій, не порушуючи 

межі землекористування земельної 

ділянки. 

 

13 Мінімальні відступи 

будівлі/споруди від 

суміжних 

будівель/споруд 

Визначити з врахуванням побутових та 

протипожежних розривів від існуючих 

та запроектованих будівель і споруд 

відповідно до ДБН 360- 92** п. 3.13 та 

табл. 1 дод. 3.1.  

 

 

Будівництво храму по вул. Щусєва, 12-А у Шевченківському районі. 

(номер за експлікацією 801). 

Згідно з МУО на земельній ділянці передбачається здійснити будівництво 

храму. Згідно з даними чергового кадастрового плану № 4807 від 24.03.2016 р. 

земельна ділянка з кадастровим номером 91:031:032 знаходиться у постійному 
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користуванні Релігійної громади Української Православної Церкви парафії 

Святителя Петра Могили у Шевченківському районі м. Києва 

На ділянці по вул. Щусєва, 12-А можливо звести храм за показниками 

наведеними у таблиці 5.10. 

Таблиця 5.10 

№ Найменування Умови Термін дії МУО 

1 Містобудівні умови і 

обмеження забудови 

земельної ділянки 

Головне управління містобудування та 

архітектури вхідний № 419/14/12-3/009-

14 від 20.10.2014 р. 

до завершення 

будівництва 

храму 

2 Замовник Релігійна громада Української 

Православної Церкви парафії Святителя 

Петра Могили у Шевченківському 

районі м. Києва 

 

3 

 

Право на земельну 

ділянку 

Державний акт на право постійного 

користування землею, зареєстрований 

Головним управлінням земельних 

ресурсів виконавчого органу КМР 

(КМДА) від 19.05.2011 р. № 01-9-00160 

 

4 Функціональне 

призначення земельної 

ділянки 

Територія житлової багатоповерхової 

забудови  

 

5 Площа земельної 

ділянки 

0,1994 га  

6 Площа забудови  803,0 м
2 

  

7 Площа будівлі 1023,67 м
2  

підземна – 112,0 м
2 

 

8 Максимальна позначка 

з хрестом 

24,48 м  

9 Кількість 

колінопреклонених 

місць 

150 місць  

10 Кількість машино-

місць 

15-20 м/м  

11 Граничнодопустима  

висота будівлі/споруди 

Встановити висоту відповідно до ПП – 

15 м, що не перевищує висновки ІМО, 

згідно з вимогами ДБН 360-92**, за 

умови дотримання інсоляційних вимог і 

нормативних відстаней від оточуючих 

будівель і споруд 

 

12 Максимально 

допустимий відсоток 

Площа забудови для громадських 

будівель та споруд приймається 
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№ Найменування Умови Термін дії МУО 

забудови земельної 

ділянки 

відповідно до нормативно-правових 

актів, забезпечення збереження 

нормативної інсоляції приміщень 

суміжних будинків, вимог ДБН 360-

92** з врахуванням вимог ДержСанПін 

173, ДБН В.1.1-7-2002 

13 Максимально 

допустима щільність 

населення 

Не розраховується  

14 Мінімальні відступи 

будівлі/споруди від 

червоних ліній вулиць 

Розмістити об'єкт, в тому числі приямки, 

вхідні групи, сходи та інші 

конструктивні елементи будівлі, 

дренажі, оглядові колодязі і мережі, що 

обслуговують будівлю, на ділянці за 

межами червоних ліній оточуючих 

вулиць та поза межами охоронних зон 

інженерних комунікацій, не порушуючи 

межі землекористування земельної 

ділянки. 

 

15 Мінімальні відступи 

будівлі/споруди від 

суміжних 

будівель/споруд 

Визначити з врахуванням побутових та 

протипожежних розривів від існуючих 

та запроектованих будівель і споруд 

відповідно до ДБН 360- 92** п. 3.13 та 

табл. 1 дод. 3.1. із зазначенням ступеню 

вогнестійкості оточуючих будинків і 

споруд за рекомендованим висновком 

уповноваженого міського підрозділу 

протипожежного нагляду 

 

 

Реконструкція адміністративного будинку з влаштуванням 

автостоянки по вул. Ризька, 8-А у Шевченківському районі м. Києва. (номер за 

експлікацією 406). 

Згідно з МУО на земельній ділянці передбачається здійснити 

реконструкцію адміністративного будинку. Згідно з даними чергового 

кадастрового плану № 4807 від 24.03.2016 р. земельна ділянка з кадастровим 

номером 91:039:003 знаходиться у оренді до 27.12.2020 року у ТОВ «Діжитек-

Сервіс». 
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На ділянці по вул. Ризька, 8-А можливо провести реконструкцію 

адміністративного будинку за показниками наведеними у таблиці 5.11. 

Таблиця 5.11 

№ Найменування Умови Термін дії МУО 

1 Містобудівні умови і 

обмеження забудови 

земельної ділянки 

Головне управління містобудування та 

архітектури вхідний № 2163/0/12/009-14 

від 07.03.2014 р. 

до завершення 

реконструкції 

2 Замовник ПрАТ «Діжитек-Сервіс»  

3 

 

Право на земельну 

ділянку 

Витяг з державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно про реєстрацію 

іншого речового права на земельну 

ділянку № 15334352 від 24.12.2013 р. 

 

4 Функціональне 

призначення земельної 

ділянки 

Територія житлової багатоповерхової 

забудови  

 

5 Площа земельної 

ділянки 

0,4541 га  

6 Площа забудови  1675,0 м
2 
  

7 Площа будівлі 4250,0 м
2  

 

8 Кількість поверхів 5-6 пов.  

9 Кількість створених 

робочих місць 

299 місць  

10 Кількість машино-

місць 

15 м/м  

11 Граничнодопустима  

висота будівлі/споруди 

За намірами замовника особливі вимоги 

відсутні 

 

12 Максимально 

допустимий відсоток 

забудови земельної 

ділянки 

Площа забудови для громадських 

будівель та споруд приймається 

відповідно до вимог ДБН 360-92** з 

врахуванням вимог ДержСанПін 173, 

ДБН В.1.1-7-2002 

 

13 Максимально 

допустима щільність 

населення 

Не розраховується  

14 Мінімальні відступи 

будівлі/споруди від 

червоних ліній вулиць 

Розмістити об'єкт, в тому числі приямки, 

вхідні групи, сходи та інші 

конструктивні елементи будівлі, 

дренажі, оглядові колодязі і мережі, що 

обслуговують будівлю, на ділянці за 

межами червоних ліній оточуючих 

вулиць та поза межами охоронних зон 

інженерних комунікацій, не порушуючи 
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№ Найменування Умови Термін дії МУО 

межі землекористування земельної 

ділянки. 

15 Мінімальні відступи 

будівлі/споруди від 

суміжних 

будівель/споруд 

Визначити з врахуванням побутових та 

протипожежних розривів від існуючих 

та запроектованих будівель і споруд 

відповідно до ДБН 360- 92** п. 3.13 та 

табл. 1 дод. 3.1. із зазначенням ступеню 

вогнестійкості оточуючих будинків і 

споруд за рекомендованим висновком 

уповноваженого міського підрозділу 

протипожежного нагляду 

 

 

Реконструкція майнового комплексу з будівництвом об’єктів 

комунально-складського призначення по вул. Ольжича, 18/22 у 

Шевченківському районі м. Києва. (номер за експлікацією 913). 

Згідно з МУО на земельній ділянці передбачається здійснити 

реконструкцію майнового комплексу та збудувати об’єкти комунально-

складського призначення. Згідно з даними чергового кадастрового плану № 

4807 від 24.03.2016 р. земельна ділянка з кадастровим номером 91:262:098 

знаходиться у оренді до 15.12.2020 року у ВАТ «Гастроном». 

На ділянці по вул. Ольжича, 18/22 можливо провести реконструкцію 

майнового комплексу за показниками наведеними у таблиці 5.12. 

Таблиця 5.12 

№ Найменування Умови Термін дії МУО 

1 Містобудівні умови і 

обмеження забудови 

земельної ділянки 

Головне управління містобудування та 

архітектури вхідний № 11197/0/18-1/009-

12 від 29.08.2012 

до завершення 

будівництва 

об’єкта 

2 Замовник ТОВ «Рент Ефект»  

3 

 

Право на земельну 

ділянку 

Договір оренди земельної ділянки 

зареєстрований Головним управлінням 

земельних ресурсів виконавчого органу 

КМР (КМДА) за № 91-6-00520 від 

15.12.2005 р. 

 

4 Функціональне 

призначення земельної 

ділянки 

Територія комунально-складської 

забудови 
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№ Найменування Умови Термін дії МУО 

5 Площа земельної 

ділянки 

0,8155 га  

6 Загальна площа 

забудови  

4047,8 м
2
 

Існуючих будівель – 3436,0 м
2
 

 

7 Площа забудови 

проектних будівель 

611,8 м
2
  

8 Загальна площа 

проектних будівель 

552,88 м
2
  

9 Кількість поверхів 1-3 пов.  

10 Будівельний об’єм 

проектних будівель 

2735,47 м
3
  

11 Граничнодопустима 

висота будівель 

12,5 м  

12 Загальна кількість 

будівель 

10 шт.  

13 Кількість машино-

місць 

8 м/м  

14 Граничнодопустима  

висота будівлі/споруди 

Запропонована проектним рішенням 

поверховість – 1-3 пов. та гранична 

висота будівель 12,5 м не суперечать 

ДБН 360-92** 

 

15 Максимально 

допустимий відсоток 

забудови земельної 

ділянки 

Передбачити максимально ефективне 

використання території 

 

16 Максимально 

допустима щільність 

населення 

Не розраховується  

17 Мінімальні відступи 

будівлі/споруди від 

червоних ліній вулиць 

Розмістити об'єкт, в тому числі приямки, 

вхідні групи, сходи та інші 

конструктивні елементи будівлі, 

дренажі, оглядові колодязі і мережі, що 

обслуговують будівлю, на ділянці за 

межами червоних ліній оточуючих 

вулиць та поза межами охоронних зон 

інженерних комунікацій, не порушуючи 

межі землекористування земельної 

ділянки. 

 

18 Мінімальні відступи 

будівлі/споруди від 

суміжних 

будівель/споруд 

Визначити в залежності від типу і 

призначення будівель, зокрема, 

складських приміщень, з врахуванням 

протипожежних, санітарних, побутових 

відступів від існуючих будівель та 

 



 

 142 

№ Найменування Умови Термін дії МУО 

запроектованих споруд на ділянці 

проектування та від житлових будинків 

на суміжних територіях, вимог ДБН 360- 

92** п. 3.13 та табл. 1 дод. 3.1., ДБН 

В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктів 

будівництва». 

 

Реконструкція нежитлових приміщень з влаштуванням вхідної групи 

та благоустроєм прилеглої території по вул. Олени Теліги, 21(літ. А) у 

Шевченківському районі м. Києва.  

Відповідно до п. 2.3. Наказу № 109 від 07.07.2011 Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України, у разі відсутності документів на право землекористування (при 

реконструкції об’єктів) МУО можуть надаватись без цих документів. 

Згідно з МУО передбачається здійснити реконструкцію нежитлових 

приміщень (частини цокольного поверху житлового будинку № 21, літ. «А», 

приміщень з №1 по №5 (колишня квартира № 22)) з влаштуванням вхідної 

групи та благоустроєм території. 

На ділянці по вул. Олени Теліги, 21 (літ. А) можливо здійснити 

реконструкцію нежитлових приміщень з влаштуванням вхідної групи за 

показниками наведеними у таблиці 5.13. 

Таблиця 5.13 

№ Найменування Умови Термін дії МУО 

1 Містобудівні умови і 

обмеження забудови 

земельної ділянки 

Головне управління 

містобудування та архітектури 

вхідний № 8487/0/12/009-13 від 

29.05.2013 р. 

До завершення 

реконструкції 

об’єкта 

2 Замовник гр.Смоля Олена Романівна  

3 

 

Функціональне 

призначення земельної 

ділянки 

Територія багатоповерхової 

житлової забудови 

 

4 Площа земельної 

ділянки 

Під організацію вхідної групи – за 

проектним рішенням, в параметрах 

відповідно до Державних 
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№ Найменування Умови Термін дії МУО 

будівельних норм 

5 Площа зелених 

насаджень на ділянці 

47,33 м
2
 – до реконструкції 

17,44 м
2
 – після реконструкції 

 

6 Загальний будівельний 

об’єм 

161,56 м
3
 – до реконструкції 

161,56 м
3
 – після реконструкції 

 

7 Площа твердого 

покриття ділянки 

4,97 м
2
 – до реконструкції 

34,86 м
2
 – після реконструкції 

 

8 Загальна площа 

нежитлових приміщень 

57,7 м
2
 – до реконструкції 

58,5 м
2
 – після реконструкції 

 

9 Поверховість 1 пов.  

10 Розрахункова кількість 

працівників 

5 осіб  

*Дані показники на подальших стадіях розробки проектної документації будуть 

уточнюватись. 

 

Реконструкція нежитлових приміщень № 1 по № 7 (групи приміщень 

№ 45) в літ «А» під магазин непродовольчих товарів з влаштуванням 

вхідної групи по вул. Олени Теліги, 27 А у Шевченківському районі м. Києва. 

Відповідно до п. 2.3. Наказу № 109 від 07.07.2011 Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України (із змінами згідно з Наказом № 49 від 08.02.2012 р. Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України), у разі відсутності документів на право землекористування (при 

реконструкції об’єктів) МУО можуть надаватись без цих документів. 

Згідно з МУО передбачається здійснити реконструкцію нежитлових 

приміщень № 1 по № 7 (групи приміщень № 45) в літ «А» під магазин 

непродовольчих товарів з влаштуванням вхідної групи. 

На ділянці по вул. Олени Теліги, 27 (літ. А) можливо здійснити 

реконструкцію нежитлових приміщень під магазин непродовольчих товарів за 

показниками наведеними у таблиці 5.14. 

Таблиця 5.14 

№ Найменування Умови Термін дії МУО 

1 Містобудівні умови і Головне управління До завершення 
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№ Найменування Умови Термін дії МУО 

обмеження забудови 

земельної ділянки 

містобудування та архітектури 

вхідний № 8475/0/12/009-13 від 

28.05.2013 р. 

реконструкції 

об’єкта 

2 Замовник гр. Кобаль Геннадій Михайлович  

3 

 

Функціональне 

призначення земельної 

ділянки 

Територія багатоповерхової 

житлової забудови 

 

4 Площа земельної 

ділянки 

Площу та межі земельної ділянки 

під вхідну групу визначити 

проектом 

 

5 Загальна площа 

приміщень 

44,50 м
2
 – до реконструкції 

55,87 м
2
 – після реконструкції 

 

6 Будівельний об’єм 110,40 м
3
 – до реконструкції 

150,85 м
3
 – після реконструкції 

 

7 Поверховість підвал  

*Дані показники на подальших стадіях розробки проектної документації будуть 

уточнюватись. 

 

Реконструкція нежитлового  приміщення № 46 житлового будинку № 

49 під перукарню з організацією вхідної групи по вул. Олени Теліги, 49 у 

Шевченківському районі м. Києва. 

Відповідно до п. 2.3. Наказу № 109 від 07.07.2011 Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України (із змінами згідно з Наказом № 49 від 08.02.2012 р. Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України), у разі відсутності документів на право землекористування (при 

реконструкції об’єктів) МУО можуть надаватись без цих документів. 

Згідно з МУО передбачається здійснити реконструкцію нежитлового  

приміщення № 46 житлового будинку № 49 під перукарню з організацією входу 

з вулиці. 

На ділянці по вул. Олени Теліги, 49 можливо здійснити реконструкцію 

нежитлового приміщення під перукарню за показниками наведеними у таблиці 

5.15. 

Таблиця 5.15 
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№ Найменування Умови Термін дії МУО 

1 Містобудівні умови і 

обмеження забудови 

земельної ділянки 

Головне управління 

містобудування та архітектури 

вхідний № 10362/0/18-1/009-12 від 

09.08.2012 р. 

До завершення 

реконструкції 

об’єкта 

2 Замовник гр. Мазманян Асмік Рафаелівна  

3 

 

Функціональне 

призначення земельної 

ділянки 

Територія багатоповерхової 

житлової забудови 

 

4 Площа земельної 

ділянки 

Площу та межі земельної ділянки 

під вхідну групу визначити 

проектом 

 

5 Площа земельної 

ділянки під вхідну 

групу 

 – до реконструкції 

4,2 м
2
 – після реконструкції 

 

6 Площа приміщень 35,6 м
2
 – до реконструкції 

35,6 м
2
 – після реконструкції 

 

7 Висота приміщень 2,48 м  

*Дані показники на подальших стадіях розробки проектної документації будуть 

уточнюватись. 

 

Будівництво адміністративно-офісної будівлі по вул. Вавилових, 15-б у 

Шевченківському районі м. Києва. (номер за експлікацією 413). 

Територія, де передбачається будівництво та експлуатація 

адміністративно-офісної будівлі представлена земельною ділянкою з 

кадастровим номером 91:249:005, має площу 0,11 га.  

Загальна площа адміністративно-офісних приміщень складає – 1380,5 м². 

Відокремлюємо площі загального користування, допоміжні приміщення, що 

складають 40% від корисної площі) маємо 830,0 м² загальної корисної площі. 

Згідно з ДБН В.2.2-28:2010 "Будинки адміністративного та побутового 

призначення" п. 5.1.1.1 площу приміщень слід приймати з розрахунку не менше 

6 м
2
 на робоче місце працівника і для працюючих інвалідів, що користуються 

кріслами-колясками, - не менше 7,65 м
2
. Для подальшого розрахунку 

приймаємо показник 8 м
2
/чол. Отже, кількість працівників адміністративно-

офісних приміщень буде складати 830÷8=104 чол. 

Ділянка будівництва адміністративно-офісної будівлі розташована за 

межами червоних ліній оточуючих вулиць Бориса Житкова, Миколи 
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Подвойського та Вавилових. В’їзд на ділянку передбачається здійснювати з 

боку вулиці Миколи Подвойського. Згідно з ДБН 360-92** (п.2, табл. 7.6) для 

адміністративно-офісної будівлі на 100 працюючих слід приймати 5-10 м/місць. 

Загальна кількість працюючих –104: сумарна потреба адміністративно-офісної 

будівлі в машино-місцях складає 104х6/100=6 м/місць. 

На земельній ділянці по вул. Вавилових, 15-б можливо розмістити 

адміністративно-офісну будівлю за показниками наведеними у таблиці 5.16. 

Таблиця 5.16 

№ 

п/п 
Назва показника 

Од. 

виміру 

Розрахунков

а кількість 

1 Площа земельної ділянки га 0,11 

2 Площа забудови м
2
 458,84 

3 Загальна площа офісних приміщень м
2
 830,0 

4 Кількість машино-місць стоянки  м/місць 10 

5 Поверховість  пов. 3 

6 Кількість робочих місць місць 104 

*Дані ТЕПи на подальших стадіях розробки проектної документації будуть уточнюватись 

 

Будівництво житлово-офісного будинку по вул. Петропавловська, 49-51 

у Шевченківському районі м. Києва. (номер за експлікацією 1103). 

На ділянці передбачається розміщення житлово-офісного будинку 

поверховість, якого пропонується визначити на рівні 9-ти поверхів. В 

житловому будинку на перших двох поверхах пропонується розмістити офісні 

приміщення загальною площею – 680 м
2
. 

Планувальні рішення нового об’єкта будуть передбачати квартири 

звичайної комфортності, з різноманітною номенклатурою від 1 кімнатної до 3-х 

кімнатної.  

Тля транспортного обслуговування будинку рішенням генерального плану 

передбачені два заїзди з боку вулиці Петропавлівської.  

Основні техніко-економічні показники об’єкта, що передбачається на 

даній ділянці наведені в таблиці 5.17. 

Таблиця 5.17 
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№ 

п/п 

Назва показника Одиниця 

виміру 

Показник 

1 Площа земельної ділянки га 0,3065 

2 Площа забудови м
2
 820,0 

3 Корисна площа житлової частини будинку м
2
 8800,0 

4 Кількість секцій шт. 1 

5 Площа вбудованих приміщень м
2
 680,0 

6 Загальна площа квартир м
2
 6777,0 

7 Поверховість забудови пов. 9 

8 Кількість квартир, в т.ч. шт. 96 

9 Необхідна кількість машино-місць для 

постійного зберігання автомобілів 

м/м 77 

10 Гостьові автостоянки м/м 10 

*Дані ТЕПи на подальших стадіях розробки проектної документації будуть уточнюватись 

Згідно з пунктом 3.16 ДБН 360-92** мешканці цього житлового будинку 

повинні бути забезпечені елементами прибудинкових територій в кількості не 

нижче ніж наведено у таблиці 5.18. 

Таблиця 5.18 

№ 

п/п 

Майданчики Питомі розміри м
2 

на 1 люд. згідно з 

ДБН 360-92** 

Розміри 

майданчиків, 

м
2
 

1 Площа прибудинкових  

майданчиків (необхідно) всього 

8,4 
2108,4 

2 Площа зелених насаджень 6,0 1506,0 

3 Дитячі ігрові майданчики 0,7 175,7 

4 Відпочинку дорослого населення 0,1 25,1 

5 Для занять фізкультурою  0,2 50,2 

6 Господарчі майданчики 0,3 75,3 

7 Стоянки автомашин, проїзди 0,8 200,8 

8 Для вигулу собак 0,3 75,3 

*Дані ТЕПи на подальших стадіях розробки проектної документації будуть уточнюватись 

 

Будівництво багатоповерхового житлового будинку з вбудовано-

прибудованими торговельними та соціально-побутовими приміщеннями та 

підземним паркінгом по вул. Володимира Сальського, 23  у Шевченківському 

районі м. Києва. (номер за експлікацією 1104). 
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На ділянці передбачається розміщення житлового будинку поверховість, 

якого пропонується визначити на рівні 9-ти поверхів. В житловому будинку на 

перших двох поверхах пропонується розмістити : аптеку, приміщення для 

фізкультурно-оздоровчих занять, спортивний зал загального користування, 

приміщення для культурно-масової роботи з населенням, приміщення 

побутового обслуговування населення, офіси та інше. 

Планувальні рішення нового об’єкта будуть передбачати квартири 

звичайної комфортності, з різноманітною номенклатурою від 1 кімнатної до 3-х 

кімнатної.  

 

Тля транспортного обслуговування будинку рішенням генерального плану 

передбачені два заїзди з боку вулиці Володимира Сальського. Також 

передбачається спорудження підземного паркінгу. В паркінгу передбачається 

розмістити 44 машино-місць для задоволення потреб мешканців новобудови в 

парко-місцях. 

 

Основні техніко-економічні показники об’єкта, що передбачається на 

даній ділянці наведені в таблиці 5.19. 

Таблиця 5.19 

№ 

п/п 

Назва показника Одиниця 

виміру 

Показник 

1 Площа земельної ділянки га 0,1719 

2 Площа забудови м
2
 741,0 

3 Корисна площа житлової частини будинку м
2
 4949,1 

4 Кількість секцій шт. 1 

5 Площа вбудованих приміщень м
2
 1320,0 

6 Загальна площа квартир м
2
 3807,0 

7 Поверховість забудови пов. 9 

8 Кількість квартир, в т.ч шт. 54 

9 Кількість машино-місць у паркінгу м/м 44 

10 Гостьові автостоянки м/м 5 

*Дані ТЕПи на подальших стадіях розробки проектної документації будуть уточнюватись 

 



 

 149 

 

 

 

 

Згідно з пунктом 3.16 ДБН 360-92** мешканці цього житлового будинку 

повинні бути забезпечені елементами прибудинкових територій в кількості не 

нижче ніж наведено у таблиці 5.20. 

Таблиця 5.20 

№ 

п/п 

Майданчики Питомі розміри м
2 

на 1 люд. згідно з 

ДБН 360-92** 

Розміри 

майданчиків, 

м
2
 

1 Площа прибудинкових  

майданчиків (необхідно) всього 

8,4 
1184,4 

2 Площа зелених насаджень 6,0 846,0 

3 Дитячі ігрові майданчики 0,7 98,7 

4 Відпочинку дорослого населення 0,1 14,1 

5 Для занять фізкультурою  0,2 28,2 

6 Господарчі майданчики 0,3 42,3 

7 Стоянки автомашин, проїзди 0,8 112,8 

8 Для вигулу собак 0,3 42,3 

*Дані ТЕПи на подальших стадіях розробки проектної документації будуть уточнюватись 
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6. ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА 

6.1. Існуючий стан 

Територія проектування обмежена магістральними вулицями  м. Києва.  

Південно-східна межа ДПТ проходить по вул. Олени Теліги. Це 

магістральна вулиця загальноміського значення безперервного руху транспорту, 

яка є частиною малої півкільцевої магістралі міста. Мала півкільцева магістраль 

перерозподіляє внутрішні транспортні потоки, пролягає по серединній 

забудованій частині міста по вулицях: Степана Бандери проспект, вул. Олени 

Теліги, вул. Довженка, вул. В. Гетьмана, Чоколівський бульвар, Валерія 

Лобановського проспект, вул. Саперно-Слобідська з виходом на півночі на 

Московський міст і подовженням по просп. Ватутіна до автомобільної дороги 

Київ-Чернігів-Нові Яриловичі (Е-95) в обхід м. Бровари, а на півдні - з виходом 

на Південний міст і подовженням по просп. Бажана до автомобільної дороги 

Київ-Харків-Довжанський (Е-40). Інтенсивність руху транспорту по вул. О  

Теліги від вул. Кирилівська до вул. Щусєва складає 102,0 тис. приведених 

одиниць за середню добу в обох напрямках. Завантаження вул. Олени Теліги в 

годину «пік» в 1,6 разів перевищує її пропускну здатність. Вул. О.Теліги має 

ширину основної проїзної частини 24,5 м (6 смуг руху) з розподільною 

огорожею,  в червоних лініях – 61 м - 62 м. 

Територією ДПТ проходить вул. Щусєва - магістральна вулиця 

загальноміського значення, яка є частиною однієї з основних радіальних 

магістралей міста - вул. Стеценка - вул. Щусєва - вул. Мельникова - 

вул. Січових Стрільців - вул. Велика Житомирська - вул. Михайлівська. 

Ширина проїзної частини вул. Щусєва - 21 м (6 смуг руху), на ділянці від вул. 

О. Теліги до вул. Вавілових вулиця має розділювальну смугу 2 м з 

розподільною огорожею. Інтенсивність руху автомобілів по вул. Щусєва 

складає 57,5 тисяч приведених одиниць на середню добу.  

Перетин вулиць О. Теліги, Щусєва та Мельникова відбувається в двох 

рівнях через транспортну розв’язку по типу тунельного шляхопроводу із 

з’їздами і світлофорним регулюванням.  
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Південна межа ДПТ проходить вулицями Дорогожицька та Ризька. Це 

вулиці (від вул. О.Теліги до вул. Вавілових) є магістральними вулицями 

районного значення.  Ширина проїзної частини вул. Дорогожицька - 10,5м, 

вул. Ризька - 14 м, в червоних лініях вул. Дорогожицька - 30 м та вул. Ризька - 

50 м. 

Територію проектування обслуговує магістральна вулиця районного 

значення – вул. Ольжича. На сьогодні вона має ширину поїзної частини 9 м, в 

червоних лініях – 35 м. В умовах існуючого приватного сектору та складного 

рельєфу місцевості вулиця має малі радіуси кривих у плані – від 30 м до 60 м. 

Житловими вулицями місцевого значення Бакинська та Петропавлівська 

відбувається руху маршрутних таксомоторів. Стиснуті існуючою забудовою ці 

вулиці мають зменшені параметри поперечного профілю відносно нормативних 

характеристик магістральних вулиць. Вулиці мають 2 смуги руху для 

автомобілів, ширина смуги в деяких місцях зменшується до 2,75 м. Ширина в 

червоних лінія вулиць змінюється від 30 м до 25 м. Існуючі червоні лінії 

вул. Бакинської перетинають житлові садибні будинки та приватні ділянки.  

Територією проектування проходять житлові вулиці місцевого значення з 

одностороннім рухом транспорту: вул. Вавілових та пров. Орловський, по яким 

прокладені тролейбусні маршрути. Ширина їх поїзної частини складає 6 м-

7,5 м. Червоні лінії вул. Вавілових – 20 м, по пров. Орловському червоні лінії 

відсутні.  

Мережа житлових вулиць місцевого значення, що обслуговують середньо 

та багатоповерхову забудову ДПТ, складається з шестиметрових поїзних 

частин, деякі з яких мають червоні ліні 12 м.  

Існуюча садибна забудова селища Сирець обслуговується мережею 

житлових вулиць з твердим покриттям шириною проїзної частини від 3,5 до 5 м, 

переважно без тротуарів та червоних ліній. 

Загальна характеристика існуючої вуличної мережі ДПТ наведена в 

таблиці 6.1.1. 

Таблиця 6.1.1. 
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Загальна характеристика існуючої вуличної мережі ДПТ 

№ Назва вулиць Довжина, м Ширина 

проїзної 

частини, м 

Кількість 

смуг 

Ширина в 

червоних 

лініях, м 

Вулиці загальноміського значення регульованого руху 

1. Олени Теліги 1697 24.5 6 43-60 

2. Щусєва 1280 20-21 6 30-40 

Всього магістралей: 2977    

Вулиці районного значення 

1. Олега Ольжича 1418 7.7-9 2 35 

2. Ризька(до вул. 

Вавілових) 

637 10.7-21 2-6 30-41 

3. Дорогожицька 216 11-16 2-5 50 

4. Вавілових (від вул.. 

Ризька до вул.. 

Академіка Щусєва 

187 7-9 2 20 

Житлові вулиці з рухом маршруток 

 1. Бакинська 815 6.8-7.5 2 25-30 

 2. Петропавлівська 259 6.8-7.5 2 25 

Всього магістралей: 3532    

Житлові вулиці 

1. Полянська 238 3.6-5 2 - 

2. Чаплигіна 360 2.1-5.1 2 - 

3. Грозненська 147 3.3-8.4 2 - 

4. Бугорна 283 2.8-4.5 2 - 

5. Ясногірська 653 5.5-7 2 12 

6. Бердянська 486 3.4-4.8 2 10 

7. Академіка Грекова 956 5.5-7 2 21 

8. Максима 

Берлінського 

924 5.4-7.3 2 20 

9. Володимира 

Сальського 

1145 5.8-6.8 2 20 

10. Тираспольська 233 6.1-9.4 2 30 

11. Житкова 390 5.6-6.2 2 12 

12. Вавілових  403 4.9-6 2 12 

13. Подвойського  492 4.7-6.5 2 12 

14. Щюсєва 394 3.4-4.6 2 20 

15. Ризька 389 2.8-3.5 2 20 

16. Орловська 367 3.6-6.3 2 - 

17. пров. Орловський 205 8.6-9.8 2 - 

Всього житлові: 8065      

ВСЬОГО 14574    

 

Загальна існуюча протяжність вуличної мережі ДПТ складає 14,57 км, з 

них магістральні вулиці – 6,5 км, житлові вулиці – 8,07 км. 
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Щільність існуючої вуличної мережі ДПТ становить 7,7 км/км2; щільність 

магістральної мережі - 3,0 км/км2. 

Пасажирський транспорт, території проектування, представлений 

метрополітеном, тролейбусними, автобусними та таксомоторними маршрутами.  

В районі ДПТ розташовані дві станції метрополітену Сирецько-

Печерської лінії ст.м. «Дорогожичі» та ст.м. «Сирець».  

Магістральними вулицями загальноміського значення вул. О. Теліги та 

вул. Щусєва  проходять автобусні та тролейбусні маршрути.  

Одним з найбільш важливих напрямків тролейбусної мережі на правому 

березі є: півкільцева лінія: − просп. Степана Бандери − вул. О. Теліги − 

вул. Вадима Гетьмана − Чоколівський бульвар − просп. Валерія Лобановського.  

Тролейбусні маршрути також покладено вулицею Ризька. По 

вул. Вавілових та пров. Орловському проходять тролейбусні маршрути в бік 

вул. Щусєва.  

Перелік маршрутів наземного громадського транспорту, що проходить по 

території ДПТ наведений в таблиці 6.1.2.  

Щільність мережі наземного громадського транспорту ДПТ становить - 

3,0 км/км
2
. 

Таблиці 6.1.2. 

Перелік маршрутів наземного громадського транспорту 

№ № маршруту Кінцеві зупинки 

Тролейбусні маршрути 

1 16 Майдан Незалежності - вул. Щусева 

2 19 Вул. Ольжича - пл. Космонавтів  

3 22 аеропорт «Київ» - вул. Ольжича 

4 23 Пл. Лук’янівська - вул. Академіка Туполєва 

5 27 
ст.м «Петрівка» - залізнична платформа «Київ-

Волинський»  

6 35 ст.м «Дорогожичі» - вул. Я. Івашкевича  

Автобусні маршрути 

1 47 ст.м «Нивки» - ст.м «Дорогожичі» 
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Територію ДПТ обслуговує значна кількість маршруток, що курсують по 

всій магістральній мережі та житловими вулицями: Бакинська та 

Петропавлівська. 

В межах ДПТ по вул. Ольжича розташована автозаправна станція АЗС 

Marshal. Частина території АЗС знаходиться в червоних лініях.  

 

Місця постійного зберігання легкових автомобілів мешканців багато та 

малоповерхової житлової забудови, яка розташована в межах ДПТ, знаходяться 

на відкритих стоянках біля будинків (орієнтовно 1463 авто). 

Тимчасові стоянки у громадських об’єктів знаходяться переважно вздовж 

вулиць та проїздів, на виробничій території знаходять відкриті автостоянки.   

В межах ДПТ по вул. Бердянській розташований гаражний кооператив 

місткістю орієнтовно 60 машино-місць. До території проектування 

примикають гаражні кооперативи: по вул. Ольжича – кооператив «Вимпел», 

по вул. Бакінська – «Автолюбитель-5».  

Основний рух пішоходів територією проектування відбувається по 

тротуарам вздовж всієї вуличної мережі.  

Головними недоліками в структурі вуличної мережі та пасажирського 

транспорту території проектування є: 

-  магістральні вулиці мають зменшені параметри поперечного профілю;  

- незадовільні умови руху тролейбусів магістральними вулицями 

Ольжича, Ризька, Вавілових; 

- рух громадського транспорту (маршруток) відбувається по житловим 

вулицям; 

- недостатня кількість місць постійного та тимчасового зберігання 

автомобілів; 

- перевантаження маршрутів громадського транспорту; 

- значна кількості місцевих вулиць стиснута існуючими парканами та 

забудовою; 

- відсутність червоних ліній по багатьом вулицям; 
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- відсутність тротуарів вздовж значної частині вулиць; 

- гранично допустимі повздовжні схили деяких вулиць. 

6.2. Проектні рішення 

Транспортно-планувальна структура території проектування намічена 

відповідно до рішень проекту Генерального плану м. Києва. 

Вулична мережа 

Відповідно до проекту Генерального плану м. Києва на етап 20 років 

примикання вул. Ольжича до вул. О. Теліги передбачено через транспортну 

розв’язку в різних рівнях по типу тунельного шляхопроводу із з’їздами і 

світлофорним регулюванням, аналогічно перетину вулиць О. Теліги, Щусєва та 

Мельникова.  

В ДПТ передбачена реконструкція магістральних вулиць, по яким 

відбувається рух громадського транспорту, що забезпечує дальність пішохідних 

підходів до найближчих зупинок не більше 500 м.  Враховуючи ситуацію, що 

склалася: існуючу історичну забудову та складний рельєф місцевості, надати 

нормативні параметри магістралей не можливо. Тому, відповідно до ДБН В.2.3-

5-2001, в умовах існуючої забудови ширину вулиць і доріг у межах червоних 

ліній допускається зменшувати з мінімально можливим звуженням елементів їх 

поперечного профілю.  

В проекті намічено розширення проїзних частин магістральних вулиць 

районного значення до чотирьох смуг руху, а саме: вул. Ольжича до 15 м, 

вулиці Бакинська та Петропавлівська до 10,5 м. 

Для обслуговування перспективної багатоповерхової житлової забудови 

передбачено будівництво мережі основних проїздів шириною 6 м.  

Загальна характеристика перспективної вуличної мережі наведена в 

таблиці 6.2.1. 

Загальна характеристика перспективної вуличної мережі ДПТ 

№ Назва вулиць Довжина, м Ширина 

проїзної 

частини, м 

Кількість 

смуг 

Ширина в 

червоних 

лініях, м 

Вулиці загальноміського значення регульованого руху 

1. Олени Теліги 1697 24.5 6 43-60 
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2. Щусєва 1280 23.5 6 30-40 

Всього магістралей:       2977    

Вулиці районного значення 

1. Олега Ольжича 1418 15 4 35 

2. Ризька(до вул.. 

Вавілових) 

637 15-21 4-5 30-41 

3. Дорогожицька 216 15-19.5 4-5 50 

4. Вавілових (від вул.. 

Ризька до вул.. 

Академіка Щусєва 

187 11.25 3 20 

  5. Бакинська 815 10,5 3 30 

  6. Петропавлівська 259 10,5 3 30 

Всього магістралей: 3532    

Житлові вулиці 

1. Полянська 238 7 2 - 

2. Чаплигіна 360 3.75 1 - 

3. Грозненська 147 9-3.75 2 - 

4. Бугорна 283 3.75 1 - 

5. Ясногірська 653 7.5 2 12 

6. Бердянська 486 7 2 10 

7. Максима Берлінського 924 7.5 2 20 

8. Володимира 

Сальського 

1145 7.5 2 20 

9. Тираспольська 233 7.5 2 30 

10. Житкова 390 7.5 2 12 

11. Вавілових  403 7.5 2 12 

12. Подвойського  492 7.5 2 12 

13. Щюсева 394 7 2 20 

14. Ризька 389 7 2 20 

15. Орловська 367 7 2 10 

16. пров. Орловський 205 9 2 15 

17. Академіка Грекова 956 7.5 2 21 

Всього житлові: 8065      

 

ВСЬОГО 

 

14574 

   

 

Загальна протяжність перспективної вуличної мережі ДПТ зберігається 

14,57 км, з них довжина магістральних вулиць – 6,5 км, житлових вулиць – 

8,0 км. 

Щільність проектної вуличної мережі ДПТ становитиме 7,7 км/км
2
; 

щільність магістральної мережі – 3,0  км/км
2
. 
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6.2.2. Пасажирський транспорт 

Розвиток пасажирського транспорту в районі відбудеться за рахунок 

часткової заміни маршруток на автобуси, враховуючи незначну провізну 

здатність маршрутних таксомоторів, що мають допоміжний характер. 

Рух автобусів намічений вулицями Ольжича, Бакинська, Петропавлівська.  

Щільність мережі наземного громадського пасажирського транспорту в 

районі проектування складатиме 3,26 км/км
2
.  

Система пішохідних зв’язків мікрорайону включає тротуарні смуги 

вздовж вуличної мережі та внутрішніх квартальних проїздів. Вона з’єднує 

житлову забудову з основними громадськими об’єктами та зупинками 

громадського транспорту. 

6.2.3. Гаражі та автостоянки 

Потреба в машино-місцях для житлової забудови проекту визначаться 

для серединної зони міста Києва з розрахунку 0,8 місць постійного зберігання 

на 1 квартиру, а гостьові автостоянки, з врахуванням умов забезпечення цими 

місцями 10 % розрахункового парку автомобілів, які належать жителям даного 

району (кількість машино-місць для однокімнатних квартир визначається з 

використанням коефіцієнта 0,5). В умовах існуючої забудови кварталів 

житлової забудови 60-х років кількість машино-місць на квартиру зменшується 

на 20%.  В таблиці 6.2.2 наведена потреба в місцях постійного та тимчасового 

зберігання автомобілів для мешканців території проектування.  

Таблиця 6.2.2. 

Черги 

будівництва 

Загальна 

кількість 

квартир 

Кількість 

1-кімн. квартир 

Необхідна 

кількість 

машино-місць 

Гостьові 

стоянки 

машино-місць 

Існуючий стан 14114 2822 8355 835 

Етап 5 років 819 146 611 61 

Етап 20 років 54 11 40 4 

Всього 14987 2979 9006 900 

 

Згідно з таблицею 6.2.2 для існуючої багатоповерхової забудови 

необхідно розмістити 8355 автомобілі для постійного зберігання та 835 машино-

місць на гостьових автостоянках. Показники існуючої забезпеченості населення 



 

 158 

місцями для тимчасового та постійного зберігання автомобілів наведені в 

таблиці 6.2.3. 

Зберігання автомобілів мешканців садибної забудови здійснюється на 

присадибних ділянках та забезпечено машино-місцями у повному обсязі. 

Розрахункова потреба в місцях постійного зберігання легкових 

автомобілів для перспективної житлової забудови складає 651 машино-місць, в 

тому числі 611 машино-місць на етап 5 років.  

В ДПТ на етап 5 років передбачено будівництво підземних гаражів за 

рахунок інвесторів загальною місткістю 630 машино-місць в складі з житловим 

комплексом за адресою вул. Ольжича, 29 (місткістю 510 машино-місць), та під 

центром дозвілля по вул. Щусєва, 5 (місткістю 120 машино-місць).  

Для збільшення ефективності використання території в основних 

положеннях проекту Генерального плану м. Києва передбачено будівництво 

багаторівневих наземних та підземних гаражів на території одноповерхових 

гаражних кооперативів та на відкритих автостоянках. В ДПТ, на розрахунковий 

період, етап 20 років, передбачено будівництво багатоповерхових гаражів на 

території ГБК «Вимпел» та «Автолюбитель», загальною місткістю 12 730 

машино-місце. 

В ДПТ передбачена 100 % забезпеченість місцями постійного зберігання 

автомобілів, що належать жителям заданої території, та тимчасового зберігання 

автомобілів відвідувачів.  

Таблиця 6.2.3. 

Кількості місць постійного та тимчасового зберігання автомобілів  

в підземних, цокольних паркінгах та відкритих автостоянках 
 

№ 

п/п 

    Адреса  №  будинку Кількість машино-

місць 

Автостоянка (тимчасова) 

1 вул. Щусєва  10, 10а,12а, 12/13, 18/14, 22, 108 

2 вул. Щусєва 3,7 36 

3 вул. Щусєва 38,40,47,36,44 65 

4 вул. Щусєва 24,28 33 

5 вул. Щусєва 25 15 

6 вул. Щусєва 33,35 8 
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№ 

п/п 

    Адреса  №  будинку Кількість машино-

місць 

7 вул. Щусєва 15 33 

8 вул. Подвойського 7,9,11 30 

9 вул. Подвойського 2, 4 30 

10 вул. Берлінського 14/6 18 

11 вул. Берлінського 25,27 36 

12 вул. Берлінського 4 15 

13 вул. Грекова 15 а 20 

14 вул. Грекова 3, 3/2 15 

15 вул. Грекова 12,14/9 10 

16 вул. Берлінського 15,18 33 

17 вул. Берлінського 20 16 

18 вул. Ольжича 27/22, 23, 25 48 

19 вул. Ольжича 7,9,1111а, 13,15,19/28 141 

20 вул. Ольжича 3,5а, 45 

21 вул. Ольжича 8,10,12 20 

22 вул. Ольжича 14,14/2 38 

23 вул. Ольжича 2/33, 4/33 18 

24 вул. Теліги 13/14,15 11 

25 вул. Теліги 25, 27, 27а, 29, 29а, 31/1 74 

26 вул. Теліги 35, 37 б, в,г,д 37 

27 вул. Теліги 49,51,53, 55, 57 55 

28 вул. Теліги 39, 39а, 41,43,45 52 

29 вул. Дорогожицька 16,18 10 

30 вул. Житкова 3,5, 34/1 54 

31 вул. Житкова 7,9,11/17 32 

32 вул. Володимира Сальського 19,21,23,25,27,29, 33 76 

33 вул. Вавілових 13а 25 

34 вул. Вавілових 16/12, 20 31 

35 вул. Володимира Сальського  9/27а,11 50 

36 вул. Ризька  16 17 

37 вул. Орловська 4-6/2 19 

38 пров.Орловський 8 6 

39 вул. Бакінська 30,43б,в,г, 47 

40 вул. Бакінська 37 36 

Всього: 1463 

Паркінг (постійний) 

1 вул. Теліги. 23 а,  29 11 

2 вул. Теліги. 14а, 16а 12 

3 вул. Теліги 31/1 2 

4 вул. Теліги 35  5 

5 вул. Теліги 51,53, 57 10 

6 вул. Теліги 43 3 
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№ 

п/п 

    Адреса  №  будинку Кількість машино-

місць 

7 вул. Грекова 15 6  

8 вул. Подвойського 2 6 

9 вул. Берлінського 20 14 

10 вул. Ольжича 7,9,1111а,13,15,19/28 29 

11 вул. Ольжича 14,14/2 8 

12 вул. Щусєва 7 19 

13 вул. Щусєва 44 5 

14 вул. Володимира Сальського 19,21,29,31 14 

15 вул. Вавілових 13а 1 

16 вул. Вавілових 16/12 6 

17 вул. Берлінського 17 17 

18 вул. Берлінського 4 11 

19 вул. Орловська 16 2 

20 вул. Бакінська 30,43б,в,г, 17 

Всього: 198 

Загальна кількість машино-місць: 1661  

 

В таблиці 6.2.4. визначена необхідна кількість місць тимчасового 

зберігання автомобілів для обслуговування об’єктів масового відвідування, 

розташування яких передбачено на територіях громадських центрів. 

Таблиця 6.2.4. 

Розрахунок кількості місць тимчасового зберігання автомобілів  

для проектних об’єктів 

 
№ за 

експлі-

кацією 

Найменування 

об'єкта 

Одиниця 

вим. 

Проектна 

потужн. 

Прийнятий 

норматив 

забезпечення 

Необхідна 

кількість    

маш-місць 

412 

Кінотеатр 

роб.місць 10 20 на 100 2 

кв.м заг.пл 1800 - - 

відвідувачі 600 15 на 100 90 

Центр дозвілля 

роб.місць 5 20 на 100 1 

кв.м заг.пл 1710 - - 

відвідувачі 200 15 на 100 30 

 Всього    122 
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Згідно з Концепцією розвитку велосипедної інфраструктури в м. Києві, 

що була розроблена асоціацією велосипедисті Києва, в ДПТ передбачені 

велосипедні доріжки вздовж вулиць Олени Теліги, Дорогожицька та Академіка 

Щусєва, будівництво яких намічено на розрахунковий період, етап 20 років. 

Транспортні споруди (шляхопроводи, естакади, тунелі), транспортні 

вузли, розташування зупинок громадського пасажирського транспорту, 

напрямки руху транспорту,  велосипедні доріжки, основні шляхи руху 

пішоходів, місця переходів через магістральні вулиці, місця розташування 

гаражів та автостоянок наведені на «Схемі організація руху транспорту та 

пішоходів».  
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7. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ 

При розробці проекту враховувалися вимоги пожежної безпеки відповідно 

до розроблених Міністерством внутрішніх справ України „Правилами пожежної 

безпеки України‖ та ДБН 360-92**. 

Проектом передбачені наступні заходи: 

- організація безперервної системи магістральних вулиць для 

забезпечення стійких транспортних зв’язків району, що проектується, з іншими 

районами міста; 

- організація  системи проїздів і під’їздів до житлових будинків та об’єктів 

обслуговування, які у випадках пожежної небезпеки повинні бути шляхами 

евакуації населення і під’їзду пожежних машин; 

- дотримання нормативних пожежних відстаней між будинками і 

спорудами; 

- організація пішохідних озеленених зв’язків, які відокремлюють житлові 

групи одна від одної, і, в той же час, в разі пожежі, слугують шляхами евакуації 

населення. 

Розрахунок необхідної кількості пожежних машин виконано згідно з 

нормативами ДБН 360-92** для перспективного населення 33,517 тис. осіб та 

складає – 2 машини. Для обслуговування території в межах ДПТ будівництво 

пожежного депо не потребується. Детальний план території знаходиться в 

радіусі обслуговування CДПЧ - 6, на 6 пожежних машин по вул. Молдавська, 

3а. 



 

 163 

8. КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТРІЙ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ 

ТЕРИТОРІЇ 

Мережа озеленених територій та інших відкритих просторів м. Києва в 

сполученні з приміськими формують комплексну зелену зону. Зовнішні межі 

комплексної зеленої зони проводять по межах землекористування, природним 

межам, транспортним магістралям.  

Для м. Києва частка озеленених територій різного функціонального 

призначення згідно з містобудівними вимогами повинна складати не менше 

45 %.  

Комплексна зелена зона міста є невід`ємною складовою архітектурно-

планувального рішення міста та важливим екологозбалансовуючим 

компонентом. Це єдина мережа взаємопов’язаних елементів ландшафту міста 

(селища міського типу, групи міських населених місць) і прилеглого району, яка 

забезпечує комплексне вирішення питань озеленення і оновлення  території, 

охорони природи, рекреації та направлена на покращення умов життєдіяльності 

населення. Ліси, лісопарки та інші озеленені території виконують захисні і 

санітарно-гігієнічні функції та є місцем відпочинку населення.  

Територія, покрита зеленими насадженнями всіх видів (включно з садово-

дачною забудовою) у межах міста складає 45449 га або 54,4 % всієї площі 

м. Києва. До комплексної зеленої зони міста слід включити також ліси 

приміської зони загальною площею 282597,6 га, з яких більше 50 % – ліси 

рекреаційно-оздоровчого призначення.  

Функціональне зонування комплексної зеленої зони здійснюється з 

виділенням озеленених територій загального користування, обмеженого 

користування і озеленених територій спеціального призначення. 

Формування зеленої зони регламентується Законом України «Про 

благоустрій населених пунктів», також урядовими постановами і наказами, 

державними будівельними нормами, а саме: 
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- «Правила утримання зелених насаджень у населених пунктах України», 

наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального 

господарства України від 10.04.2006 р. № 106; 

- Державні будівельні норми ДБН 360-92**, ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування 

і забудова територій», ДБН Б-1-3-97; 

Зелені насадження загального користування. 

Відповідно до ДБН 360-92** озеленені території загального користування у 

межах міста поділяються на загальноміські та озеленені території житлових 

районів.  

Загальноміські – це такі ландшафтно-рекреаційні території як міські сади 

та парки, спеціалізовані парки (дитячі, спортивні, виставкові, зоологічні), що 

повинні з находитись в доступності при пересуванні на транспорті не більше 

20хв.  

Питома вага озеленених територій парків складає 65-80 %. В м. Києві 

налічується 127 парків загальною площею 4680 га, включаючи 6 об`єктів, які 

відносяться до спеціалізованих і займають 611,4 га. Зважаючи на те, що 

спеціалізовані парки м. Києва (три ботанічні сади, Київський зоологічний парк, 

Музей народної архітектури і побуту, Національний комплекс «Експоцентр 

України») масово використовуються мешканцями, туристами та гостями міста 

для відпочинку, є загальнодоступними, їх було включено до загального 

переліку паркових територій. 

Нормативна забезпеченість територіями цієї групи приймається відповідно 

до таблиці 8.1 ДБН Б.2.2-12:2018 і становить 6 м² /чол. З огляду на розміщення в 

Києві промислових підприємств ІІ класу шкідливості та залізничних вузлів, 

відповідно до Прим.2 табл.8.1, нормативна забезпеченість збільшується на 15-

20%, та становлять 7,2 м² /чол. Питома вага об'єктів даної групи насаджень для 

перспективної чисельності населення в межах детального плану (33,740 тис.чол. 

) в межах Шевченківського району становить 20,24 га. 
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Житлових районів – це парки і сквери житлових районів і міжквартальні 

сквери, бульвари, пішохідні зв`язки, що повинні з находитись в доступності при 

пересуванні на транспорті не більше 15хв. При нормативній швидкості руху у 

населеному пункті 60км/год., це дистанція 15км, тобто до розрахунку 

відносяться всі об`єкти зеленого будівництва цієї групи Шевченківського 

району. 

Буферні парки. Створення буферних парків передбачено проектними 

рішеннями чинного Генерального плану м. Києва-2020 та Програми 

комплексного розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 р., затвердженої у 2005 

році (Рішення Київради № 806/3381).  У 2006 році розроблене та затверджене 

Положення про створення та утримання буферних парків (Рішення Київради № 

172/263 від 9.03.2006р.).  

Буферний парк (як різновид лісопарку) — це упорядкована частина 

території лісу населеного пункту, розташована на межі міста з лісом, 

призначена для вільного короткотривалого відпочинку, організована шляхом 

поступової реконструкції до певної ландшафтно-планувальної системи (з 

максимальним збереженням існуючого природного середовища), являє собою 

комплекс, що поєднує рекреаційні, архітектурно-художні, санітарно-гігієнічні, 

пізнавальні та лісогосподарські функції. Буферні парки відносяться до міських 

лісів і являються частиною лісового фонду України.  Згідно з додатком 5.1. ДБН 

360-92** буферні парки є структурними елементами території комплексної 

зеленої зони міста, які за функціонального належністю відносяться до 

озеленених територій загального користування. 

 

Буферні парки створюються за проектами, розробленими відповідно до 

чинного законодавства. Проекти створення буферних парків підлягають 

обов’язковій державній екологічній експертизі. 

Основне призначення буферних парків — туризм у вихідні дні, екскурсії та 

прогулянки, тихий та активний відпочинок. 
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На території буферних парків облаштовують спортивні майданчики, водні 

станції, заклади громадського харчування, пікнікові галявини, адміністративно-

господарські будівлі, пов’язані з утриманням парку, майданчики з 

контейнерами для збору відходів, туалети, малі архітектурні форми, дорожньо-

стежкову мережу. 

В детальному плані території присутні усі групи озеленених територій, що 

визначаються за функціональною ознакою, а саме: 

 зелені насадження загального користування – сквери – елементи міської 

забудови;  

 зелені насадження обмеженого користування – насадження на 

прибудинкових територіях житлових кварталів і громадських центрів, 

дитячих закладів, середніх закладів освіти, спортивних і культових 

споруд, закладів охорони здоров’я; 

 зелені насадження спеціального призначення – насадження у санітарно-

захисних зонах підприємств і охоронних зонах інженерних споруд, 

інженерних комунікацій, автошляхів, озеленення вулиць, площ, 

транспортних розв’язок. 

 

Загальний перелік існуючих та проектних об`єктів зеленого будівництва 

Шевченківського району наведений в табл. 8.1.  

Таблиця 8.1. 

Перелік існуючих та проектних об`єктів зеленого будівництва 

Шевченківського району (в межах території ДПТ) 

№ 
п/п Назва 

Площа, 
га 

Примітки 

1 2 3 4 

   Парки  

1 

Парк «Сирецький гай» (частина в межах території 
ДПТ) 

Площа парку в 
межах території 

ДПТ -  

3,423 га; 
(Площа парку в 

межах 
Шевченківського 

 Постанова 

колегії 

Держкомприрод

и УРСР від 
26.07.1972 № 22 

– садово-

паркове 
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№ 
п/п Назва 

Площа, 
га 

Примітки 

1 2 3 4 

району - 82,90 
га) 

мистецтво 

Постанова 

Державного 

Комітету УРСР 

по екології і 

раціональному 

природокористу

ванню від 

30.08.1990 №18. 

  Разом 3,423  

Сквери 

1 Сквер по вул. Вавілових - Ризькій, 18 0,114  

2 Сквер по вул. Ризькій, 60 - 62 0,128  

3 Сквер по вул. Ризькій – Ак. Щусєва 0,205  

4 

Сквер по вул. Ак. Щусєва, біля Храму Різдва 

Христового 0,141  

5 

Сквер по вул. Сальського, біля Дошкільного 

навчального закладу №429 0,126  

6 Проектний сквер по вул. Вавілових 0,067  

7 Сквер по пров. Бердянський, 14 - 28 0,430  

8 Сквер по вул. Полянській 2,510  

9 Сквер по вул. Ольжича, 49-51 0,948  

  Разом 4,669  

Бульвари 

1 Бульвар по вул. Олени Теліги, 13 - 17 0,51  

  Разом 0,51  

 

 ЗАГАЛОМ 8,602  

 

Таким чином, проектом Генерального плану м. Києва та згідно до рішень 

КМР запроектовано ландшафтно-рекреаційних територій у в межах території 

ДПТ - 8,602 га. 

Важливим показником паркових територій є їх доступність. Для аналізу 

доступності паркових територій прийнята відстань 1500 м.  Перелік об`єктів 

зеленого будівництва в зазначеному радіусі досяжності наведений в табл.8.2. 

 

Таблиця 8.2. 

Перелік існуючих та проектних об`єктів зеленого будівництва в радіусі 

досяжності території проектування 1500 м. 

№ 
п/п Назва 

Площа, 
га 

Примітки 

1 2 3 4 

Парки 
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№ 
п/п Назва 

Площа, 
га 

Примітки 

1 2 3 4 

1 

Парк «Сирецький гай» 
Площа парку 

в межах 
Шевченківсь
кого району - 

82,90 
(Загальна 

площа парку 

– 194 га) 
 

Постанова колегії 

Держкомприроди 

УРСР від 26.07.1972 

№ 22 – садово-

паркове мистецтво 

Постанова 

Державного Комітету 

УРСР по екології і 

раціональному 
природокористуванн

ю від 30.08.1990 №18. 

2 Дендропарк «Сирець» 6,50  

3 Парк «Дубки» 194,0  

4 

Парк «Бабин яр» 

28,20 

Наказ Головного 

управління охорони 

культурної спадщини 

від 25.09.2006 № 53- 

історія 

5 Урочище «Кирилівський гай»  11,65  

6 Парк «Куренівський» 8,18  

7 Парк «Сирецький Яр» 5,78  

  Разом 337,21  

Сквери 

1 Сквер біля меморіалу у Бабиному Ярі 8,97  

  Разом 8,97  

Бульвари 

1 Зелені насадження по вул. Щусєва 0,14  

2 Бульвар по вул. Олени Теліги 2,23  

  Разом 2,37  

 

 ЗАГАЛОМ 348,55  

 

Шевченківський район м. Києва займає площу 27 кв.км. або 3,2% 

території столиці, з населенням 231,3 тисяч чоловік, або 8,3 % населення Києва. 

Разом з тим, природні ресурси в розрізі району представлені великою кількістю 

та різноманітністю. У межах району зелені насадження займають площу 557,2 

га. 

- парки одиниць / га - 20/379,2 

- сквери одиниць / га - 76/42,3 

- бульвари одиниць / га - 8/9,8 

- транспортні розв'язки одиниць / га - 6/4,4 

- вуличні насадження га - 93,0 



 

 169 

- схили, захисні смуги га - 28,5 

- бювети од – 7. 

На даний час зелені насадження загального користування на території  

проектування представлені зонами відпочинку згідно з проектним планом. В 

межі детального плану потрапляє частина парку «Сирецький гай», який є 

об’єктом садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення, а в 

безпосередній близькості знаходяться дендропарк «Сирець», парк «Дубки», 

Сирецький парк та парк «Бабин яр», які повністю забезпечують потребу в 

об`єктах зеленого будівництва загального користування мешканців як території, 

що розглядається в детальному плані, так і мешканців інших прилеглих до 

парку житлових районів. 

 У складі проекту ДПТ виконано  благоустрій та озеленення територій. 

Зелені насадження на території багатоквартирної забудови відносяться до 

озеленених територій обмеженого користування. Вздовж вулиць і проїздів 

передбачено смугові захисні та декоративні насадження дерев. 

Проектом детального плану території, передбачається влаштування 

благоустрою території, парку «Сирецький гай», яка проходить вздовж його 

східної межі. Передбачається влаштування куточків відпочинку з лісовими 

садовими меблями, облаштування тротуарною плиткою доріжок та сходів, а 

також планується зробити вздовж доріжок освітлення та встановити лавочки. 

Передбачається, що проект благоустрою буде повністю екологічним і не 

передбачатиме навмисного зрубування дерев. Також буде створена зручна 

пішохідна інфраструктура. 

Згідно з статтею 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» 

усі зелені насадження в межах населених пунктів під час проведення будь-якої 

діяльності підлягають охороні та відновленню (крім зелених насаджень, які 

висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних 

ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв). 

Проектом детального плану території передбачається збереження існуючих 
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озеленених територій, які знаходяться в межах території проектування та 

збільшення площі зелених насаджень з 8,535 до 8,602 га. 

Згідно з діючими нормативами (ДБН 360-92**), озеленення житлових 

районів має складати не менше 40 %, або 6 м
2
/особу. З врахуванням 

перспективної кількості населення території проектування − 34200 осіб, площа 

озеленених територій житлового кварталу має 20,52 га.  

Озеленені території запроектовані як єдина безперервна система, що 

включає внутрішньо-квартальні (дворові) простори, озеленені пішохідні 

еспланади та озеленені території громадського центру.  

Крім того, необхідно передбачити загальноміські озеленені території в 

межах пішохідної доступності, згідно з ДБН 360-92** їх кількість має становити 

не менше 6 м
2
/особу. З цією метою можуть бути використані зелені насадження, 

що розташовані в межах території ДПТ – 8,602 га та зелені насадження, які 

розташовані в безпосередній близькості – дендропарк «Сирець», парк «Дубки», 

Сирецький парк який є Державним лісовим фондом України, та парк «Бабин 

яр». 

Сирецький дендрологічний парк — науково-дослідницька 

природоохоронна установа, яка вивчає і зберігає у спеціально створених умовах 

різноманітні види дерев та чагарників та їх композиції з метою найбільш 

ефективного наукового, культурного та рекреаційного використання. 

Розташований в історичній частині правобережжя Києва — Сирці. Має статус 

«Парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення». 

Дендропарк складається з двох частин. Першою є старий дендрарій, 

площею до 2 га, заснований у 1875 році. Основою його був невеликий парковий 

партер біля будинку власника квітково-декоративного господарства, банкіра 

Майера. Відносно молодий маточний дендрарій, площею до 5 га, заснований у 

1945—1965 роках. Основні посадки виконані на початку 1950-х років. У цей 

період роботу по розширенню асортименту і організації розсадників було 

доручено Українській дослідній станції квіткових і декоративних рослин і 

безпосередньо дендрологу М. Птіцину. Результатом його роботи було 
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створення унікального маточника-дендрарія з цінною колекцією дерев і 

чагарників. 

Колекція парку налічує 325 видів, серед яких 96 видів і форм хвойних, 119 

листопадних дерев і 124 чагарників, 16 видів ліан. Найбільше у колекції видів 

голонасінних — з родин соснових, кипарисових, тисових, покритонасінних — з 

родин бобових і березових та інших, що відрізняються найбільшою 

декоративністю. В колекції представлені рослини 51 родини і 126 родів. Хвойні 

становлять 27% видового складу і займають 50% всієї території парку. Туї 

західної нараховується 22 форми, а з листопадних дерев найбільше берез (11 

видів) та декоративних яблунь (11 видів). 

3 рідкісних та екзотичних видів в колекції особливо цікаві тис 

далекосхідний, гінкго дволопатеве, кипарисовик горохоплодий, ліріодендрон 

(тюльпанне дерево), сосна австрійська, різні види ялин. 

Усі види рослин органічно пов'язані між собою за габітусом, 

декоративною мозаїкою листя, квітів, плодів. При проектуванні маточного 

дендрарію було застосовано мішане планування, при якому регулярному була 

відведена менша площа. Більша частина площі дендропарку має вільне, або 

ландшафтне, планування. Враховуючи різницю у забарвленні різних видів 

хвойних та застосовуючи різні види стрижок (площинну та ажурну), у хвойному 

партері створено дуже цікаву об'ємну композицію. Центром композиції є 

п'ятипроменева клумба з туї західної, кипарисовика горохоплодого (форма 

юнацька), туї західної (форми кучерява і кульоподібна). Вся група оточена 

фоном ялини колючої сріблястої форми, форми Костера й іншими. Все це зараз 

називається меморіалом М. Птіцина. Партер хвойних, композицію з живоплотів, 

алейні посадки тощо можна віднести до ділянок регулярного типу. До 

ландшафтного типу планування належать фрагменти вертикального озеленення, 

групи гарноквітучих чагарників, вічно-зелені рослини, березовий гай. Дерева і 

чагарники висаджені з таким розрахунком, щоб з ранньої весни до пізньої осені 

дендрарій вражав декоративністю та виразністю. Ранньої весни зацвітають 

кизил та клен сріблястий, далі — магнолія падуболиста, форзиція зелена, 
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мигдаль степовий, алича, терен, яблуні, таволги (спіреї), чубушники. У липні, 

коли кількість квітучих рослин зменшується, зацвітають катальпа чудова, 

вейгели, тюльпанні дерева. В цей період декоративний ефект підтримують 

рослини з яскравими плодами: бузина червона, жимолость, сніжноягідник 

округлий і інші. Зимою на перший план виступають хвойні і вічнозелені 

рослини. Рослини багатьох географічних областей (Північної Америки, 

Далекого Сходу, Кореї, Японії і ін.) добре пристосувались до місцевих умов. 

У 1989—1990 роках відбулася генеральна реконструкція дендрарію, під 

час якої провели омолодження, прочистку та поповнення асортименту рослин 

парку. Парк є зразком структурних паркових елементів та різних типів міських 

насаджень. 

Навколо дендропарку є охоронна зона площею 18 га, яка межує з 

господарством фірми і територією Сирецького гаю — парку-пам'ятки садово-

паркового мистецтва загальнодержавного значення, розташований на території 

Шевченківського та Подільського районів міста Києва. Парк частково межує з 

територією ДПТ та є елементом природно-заповідного фонду України. 

Розташований вздовж вул. Стеценка (обабіч), від її перетину з вул. 

Саратовською і до залізничної колії. Загальна площа парку — 175,6 га, у тому 

числі в Шевченківському районі — 82,9 га та Подільському — 92,7 га. 

Сирецький гай — це залишок колишніх великих листяних лісів, що 

займали територію Києва. Розташований в районі історичної місцевості — 

Сирця. Лісопарк було створено на базі існуючих природних насаджень у 1952 

році. Територія, де розміщено парк, має пересічений рельєф, чимало ярів. Через 

парк протікає річка Сирець, є багато джерел, декілька мальовничих озер, вони 

служать місцем масового відпочинку киян. 

Парк було створено в ландшафтному стилі. Особливо цінними в парку є 

унікальні вікові дубові насадження. В південно-східній частині гаю, крім дуба, 

ростуть вікові сосни і липи. За останні десятиліття тут висаджено багато інших 

видів і форм дерев: ялина звичайна, берези, клени, граб, гіркокаштан звичайний, 

горіхи, вільха, верби, тополі, ялівці, ліщину тощо. Узлісся обсаджені 
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декоративними квітучими чагарниками. В гаю влаштовано куточки відпочинку 

з лісовими меблями, дитячий майданчик, фонтан із джерельною водою. 

Парк «Сирецький яр» 

Парк відпочинку на земельній ділянці площею 5,78 га на вул. Ризькій у 

Шевченківському районі столиці створено рішенням Київської міської ради № 

136/136 від 10 березня 2016 року. 

Назва парку відповідає історичному найменуванню місцевості — 

«Сирецький бояр (великий яр)». 

В безпосередній близькості до території ДПТ знаходиться Куренівський 

парк (колишня назва — парк ім. Фрунзе)— парк культури і відпочинку, 

розташований в Подільському районі міста Києва. 

Створений в 1960-х роках 20 століття в ході перепланування території 

Куренівки після Куренівської трагедії. Раніше тут були безіменний сквер і 

ремонтне підприємство Південно-Західної залізниці. Загальна площа — 8,18 га. 

Парк розміщується у трикутнику, утвореному вулицями Кирилівською, 

Олени Теліги та проспектом Московським. На перетині проспекту 

Московського та вулиці Олени Теліги — колишній танцювальний павільйон 

(концертний зал «Сучасник»), а тепер концерт-хол «FreeДом». 

Станом на кінець 1980-х у парку працювали містечко атракціонів (5 

каруселей, гойдалки, автодром), зал дитячих ігрових автоматів, дитяча 

хореографічна студія, секція з настільного тенісу, літня естрада. Ця 

інфраструктура не збереглася. 

Національний історико-меморіальний заповідник «Бабин Яр». 

З метою донесення до громадян історії трагічних подій масового 

знищення нацистами мешканців Києва і військовополонених у Бабиному Яру, 

для збереження й увічнення пам'яті жертв нацистського терору та Голокосту, 

проведення музейної, виставкової, екскурсійної та культурно-освітньої роботи, 

духовного збагачення громадян, комплекс пам'яток в урочищі Бабин Яр у м. 

Києві постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2007 року № 308 "Про 

Державний історико-меморіальний заповідник «Бабин Яр» було оголошено 
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Заповідником з віднесенням його до сфери управління Міністерства культури і 

туризму України. 

Указом Президента України № 258 від 24.02.2010 року, з огляду на велике 

міжнародне значення діяльності Державного історико-меморіального 

заповідника «Бабин Яр» щодо увічнення пам'яті жертв Бабиного Яру, 

Заповіднику було надано статус Національного. 

Рішенням Київської міської ради від 28.10.2010 р. № 204/5016 «Про 

надання Національному історико-меморіальному заповіднику „Бабин Яр― 

земельних ділянок для експлуатації та обслуговування заповідника „Бабин Яр― 

на вул. Дорогожицькій, вул. Мельникова, 44 та на вул. Олени Теліги у 

Шевченківському районі м. Києва» для експлуатації та обслуговування 

заповідника надано в постійне користування земельні ділянки, загальною 

площею 28,2 га. 

Національним історико-меморіальним заповідником «Бабин Яр» 

розроблено План організації території Національного історико-меморіального 

заповідника «Бабин Яр», який затверджений Наказом Міністерства культури 

України № 1367 від 23.11.2012 року. 

Розроблено Концепцію розвитку Національного історико-меморіального 

заповідника «Бабин Яр» та ескізний проект будівництва Меморіального музею 

пам'яті жертв Бабиного Яру, які були заслухані та схвалені на засіданні 

Науково-методичної ради з питань охорони культурної спадщини Міністерства 

культури України 5 квітня 2012 року та на Архітектурно-містобудівній Раді при 

Головному управлінні містобудування та архітектури м. Києва 11 квітня 2012 

року, а також 17 травня 2012 року отримані містобудівні умови і обмеження 

забудови земельної ділянки, отримані технічні умови для підключення до 

інженерних мереж міста Києва об'єктів проектованого Меморіального 

комплексу пам'яті жертв Бабиного Яру. 

Проектом будівництва Меморіального комплексу пам'яті жертв Бабиного 

Яру передбачена побудова Меморіального музею пам'яті жертв Бабиного Яру; 

Алеї праведників; Каплиці розстріляних священнослужителів та киян, Каплиці-
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музею пам'яті розстріляних учасників опору; лапідарію, відтворення фрагменту 

яру та спорудження стіни пам'яті та ін. 

Вищезазначеним Планом організації території Національного історико-

меморіального заповідника «Бабин Яр», визначено охоронні зони Заповідника, 

визначено режим використання території та окреслені зони регулювання 

забудови. 

Парк «Сирець» Шевченківського району. 

Капітальний ремонт парку Шевченківського району «Сирець». 

Згідно Розпорядження №3 від 06.01.2017 Київської міської державної 

адміністрації «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва 

на 2017 рік», в Сирецькому парку Шевченківського району проводяться роботи 

з капітального ремонту. 

Так, в рамках проекту реконструкції майже завершено роботи з оновлення 

системи освітлення парку. Крім того, у  парку тривають заплановані ремотні: 

- асфальтування доріжок (які залишилися з попереднього року), додаткові 

лави та урни;  

- благоустрій території зі сторони вул.Ризька: доріжки, додаткові лави 

таурни; територія біля пам'ятника;  

- благоустрій території зі сторони вул.Шамрила/Гонти з новими 

доріжками, лавами, клумбами та газоновим покриттям; 

- заміна старих констукцій на дитячому майданчику, встановлення 

додаткових лав та урн; 

- встановлення комплексу street workout. 

Лісові насадження найбільш ефективно підтримують природний стан 

біосфери сприяючи біологічному очищенню повітря і води. Один гектар лісу 

щорічно споживає від 3 до 6 тонн вуглекислого газу, виділяючи в атмосферу від 

2,5 до 5 тонн кисню. Крім того, дерева очищають повітря від пилу не лише 

внаслідок затримання його кронами і зменшенням швидкості вітру, а й через 

виділення в навколишнє середовище великої кількості вологи. За 1 рік 1 гектар 

лісу очищає 18 млн. куб. м. повітря. 
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Пріоритетними напрямками екологічної політики в Шевченківському 

районі, як адміністративної одиниці м. Києва, є поліпшення екологічного стану 

атмосферного повітря, водного басейну, земельних ресурсів, зелених 

насаджень, а також раціональне використання земельних, водних та інших 

природних ресурсів. Ці території мають виключне рекреаційне, оздоровче, 

екологічне значення і потребують охорони та збереження. 

Сквери. 

Загальна площа існуючих скверів на території ДПТ складає 4,876 га. 

Загальна площа проектних скверів на території ДПТ складає 0,067 га. 

Загальна площа газонів (у т.ч. дерева, кущі) в межах житлових 

кварталів (на прибудинкових територіях), громадських об’єктів та об’єктів 

обслуговування населення – 50,33 га. 

Формування зеленої зони спрямовано на поліпшення екологічної ситуації 

на території міста. Взяті до уваги ті обставини, що в останні роки суттєвого 

значення набули міжнародні зобов’язання України і заходи*/, пов’язані зі 

зміною клімату. В цьому плані озеленені території міста мають виступати також 

як суттєвий абсорбент паркових газів (вуглекислого газу, метану, окису азоту та 

інш.). 

Формування зеленої зони регламентується Законом України «Про 

благоустрій населених пунктів», також урядовими постановами і наказами, 

державними будівельними нормами, а саме: 

 «Правила утримання зелених насаджень у населених пунктах України», 

наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального 

господарства України від 10.04.2006 р. № 106; 

 Державні будівельні норми ДБН 360-92**. 

Для створення оптимальних умов проживання населення виконано 

розрахунок необхідної площі озеленених територій відповідно до нормативів 

ДБН 360-92**. 
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Зелені насадження загального користування. Нормативна 

забезпеченість територіями цієї групи приймається відповідно до ДБН 360-92** 

і має становити не менше 6 м²/особу. Нормативна площа об’єктів даної групи 

насаджень для перспективної чисельності населення становить 20,52 га. 

Детальним планом території передбачається збереження існуючих скверів 

та паркових зон, а також організація нових скверів та парків, створення 

рекреаційних зон, спортивних та дитячих майданчиків. Вздовж вулиць і 

проїздів передбачено смугові протишумові захисні та декоративні насадження 

дерев. 

Зелені насадження обмеженого користування. В межах міста ця група 

насаджень включає ділянки зелених насаджень багатоквартирної забудови, 

установ обслуговування, громадських організацій і установ, закладів освіти, 

охорони здоров'я. Найбільшу і найважливішу частку в цій групі насаджень 

становлять озеленені ділянки на територіях житлової забудови, які складаються 

з внутрішньоквартальних насаджень і прибудинкових смуг. Площа озеленених 

територій відповідно до нормативів ДБН 360-92** на одного мешканця 

мікрорайону складає 6 м². Таким чином, для перспективного населення  

мікрорайонів в межах детального плану 33,740 тис.чол. необхідно 20,24 га. 

Фактична площа ділянок зелених насаджень обмеженого користування (газони, 

озеленення проектних та існуючих прибудинкових територій, дитячих садочків, 

спортивно-оздоровчого комплексу та ін) в межах ДПТ складає 50,33 га. Тобто, 

забезпечення на 1 мешканця зеленими насадженнями обмеженого користування 

складає 14,91 кв.м./особу. Найбільшу і найважливішу частку в цій групі 

насаджень становлять озеленені ділянки на територіях житлової забудови, які 

складаються з внутрішньо-квартальних насаджень і прибудинкових смуг. 

Площа озеленених територій відповідно до таблиці 8.1 ДБН Б.2.2-12:2018 

складає 6 м
2
/особу або не менше 40%. Таким чином, для перспективного 

населення необхідно 20,52 га. 
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Проектом ДПТ передбачається збереження, відновлення та розширення 

існуючої мережі внутрішньо-квартального озеленення та забезпечення 

територій проектної житлової забудови озелененнями відповідно до нормативів. 

 

Зелені насадження спеціального призначення. 

 охоронні зони інженерних споруд, включно інженерних комунікацій, 

автошляхів; 

 озеленення вулиць, площ, транспортних розв’язок; 

 території санітарних зон. 

Розрахунок озеленених територій для забезпечення потреб мешканців 

наведений в таб. 8.3. 

Таблиця 8.3. 

Розрахунок озеленених територій в межах ДПТ 

Розрахункова чисельність населення 33,740.чол  

В існуючому фонді, що зберігається 32,018тис.чол  
У фонді, що проектується 1,722 тис.чол 

Найменування Розрахункова 

норма 

відповідно до 

ДБН 360-92** 

Потреба 

за 

розраху

нком, га 

Існуючий 

стан,га 

Проектна 

забезпечені

сть,га 

Розміщення 

Зелені насадження загального користування 

Загальноміські 6(7,2) 20,24 

8,535 8,602 

Парки, сквери та 

бульвари в межах 

території ДПТ 

348,55 348,55 

Парки, сквери та 

бульвари в 

досяжності 1500 м 
   

Загалом   357,09 357,15  
Зелені насадження захисні 

Зелені насадження 

спеціального 

призначення 

  - 0,51 Вздовж вулиці 

Олени Теліги, 13 - 17 

Загалом   - 0,51  

Зелені насадження обмеженого користування 
Зелені насадження 
обмеженого 

користування 

6 20,24 50,33 50,33 В межах ДПТ, на 
прибудинкових 

територіях, озеленення 

шкіл, дитячих садків, 

поліклінік. 

Загалом   50,33 50,33  

   407,42 407,99  
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Таким чином, зелені насадження міського та районного загального 

користування, що розміщені в межах ДПТ та в досяжності 1500 м повністю 

задовільняють потребам мешканців існуючої та проектної забудови, що 

розміщена в межах ДПТ. 
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9. БАЛАНС ТЕРИТОРІЇ 

№ п/п Території 

Існуючий стан 
Перспектива  

Етап 20 років 

Площа,  

га 
% 

Площа,  

га 
% 

1 2 3 4 5 6 

 Територія в межах проекту  

у тому числі:  
170,96 100 170,96 100 

1 - житлова забудова  

у тому числі: 
105,46* 61,69* 105,28* 61,59* 

 а) квартали садибної 

забудови 
32,98 19,29 30,34 17,75 

 б) квартали 

середньоповерхової забудови 

(з урахуванням гуртожитків) 

62,74 36,70 59,85 35,01 

 в) квартали багатоповерхової 

забудови (з урахуванням 

гуртожитків) 

9,74 5,70 15,09 8,83 

2 - території громадської 

забудови (поліфункціональні 

громадські центри) 
5,81 3,40 3,64 2,13 

3 - території навчальних 

закладів 
15,50 9,07 14,89 8,71 

4 - території закладів вищої 

освіти 
1,15 0,67 0,37 0,22 

5 - території культових споруд 
- - 0,19 0,11 

6 - території закладів охорони 

здоров'я 
1,61 0,94 1,50 0,88 

7 - території закладів торгівлі 

та побутового 

обслуговування 
0,58 0,34 - - 

8 - території закладів фізичної 

культури та спорту 
0,44 0,26 0,44 0,26 

9 - території закладів у сфері 

культури і мистецтв 
0,50 0,29 1,41 0,82 

10 - території комунальних 

об’єктів 
- - 1,78 1,04 

11 - території промислових 

підприємств 
0,68 0,40 - - 

12 - території складських 

об’єктів та споруд 
- - 0,22 0,13 

13 - території інженерних 

об'єктів 
2,42 1,42 1,29 0,75 

14 - території транспорту та 

зв'язку 
1,35 0,79 0,78 0,46 

15 - зелені насадження 

загального користування 
8,54 5,00 8,602 5,03 
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№ п/п Території 

Існуючий стан 
Перспектива  

Етап 20 років 

Площа,  

га 
% 

Площа,  

га 
% 

1 2 3 4 5 6 

16 - зелені насадження 

спеціального призначення 
0,65 0,38 0,51 0,30 

17 - вулиці  в межах червоних 

ліній 
26,27 15,37 30,05 17,58 

Примітка: На території житлової забудови присутні зелені насадження обмеженого 

користування - (в тому числі газони, кущі, дерева та ін. зелені насадження в межах 

житлових кварталів (на прибудинкових територіях), громадських об’єктів та об’єктів 

обслуговування населення – їх площа складає 50,33* га. 
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10. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 

№ 

п/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 

Існуючий 

стан 

Етап  

5 років 

Етап  

20 років 

1 2 3 4 5 6 

1. Територія      

 Територія в межах проекту  га / % 170,96 / 100 170,96 /100 170,96 /100 

 у тому числі:      

1.1 - житлова забудова » 105,46/61,69 105,28/61,59 105,28/61,59 

 У тому числі:      

 а) квартали садибної забудови  » 32,98/19,29 30,34/17,75 30,34/17,75 

 б) квартали багатоквартирної забудови 

(з урахуванням гуртожитків)  
» 72,48/42,4 74,94/43,84 74,94/43,84 

1.2 - ділянки установ і підприємств 

обслуговування (крім підприємств і 

установ мікрорайонного значення)  

» 25,59/14,97 22,44/13,13 22,44/13,13 

1.3 - зелені насадження (крім зелених 

насаджень мікрорайонного значення)  
» 8,54/5,00 8,602/5,03 8,602/5,03 

1.4 - вулиці в межах червоних ліній » 26,27/15,37 30,05/17,58 30,05/17,58 

1.5 Території (ділянки) забудови іншого 

призначення (ділової, виробничої, 

комунально-складської, інженерного 

обладнання, курортної, лікувальної тощо) 

» 4,45/2,61 4,07/2,38 4,07/2,38 

1.6 - інші території (в т.ч. водні поверхні) » - - - 

2. Населення      

2.1 Чисельність населення, всього  тис. осіб 32,018 34,059 34,200 

 у тому числі:      

 - у садибній забудові  » 1,053 1,053 1,053 

 - у багатоквартирній забудові  

(з урахуванням гуртожитків)  
» 30,965 33,006 33,147 

2.2 Щільність населення  осіб/га 304 321 321 

 у тому числі:      

 - у садибній забудові  » 32 35 35 

 - у багатоквартирній забудові  

(з урахуванням гуртожитків)  
» 427 438 438 

3. Житловий фонд      

3.1 Житловий фонд, всього  тис. м
2 
 

заг. площі 

тис. м
2 
 

площі ква-

р 

1001,043 

700,991 

1080,782 

760,038 

1085,731 

763,845 

 у тому числі:     

  

- садибний  

тис. м
2 
 

заг. площі 

тис. м
2 
 

площі ква-

р 

73,710 

52,650 

73,710 

52,650 

73,710 

52,650 

  

- багатоквартирний  
тис. м

2 
 

заг. площі 

тис. м
2 
 

927,332 

648,341 

1007,072 

707,388 

1012,021 

711,195 
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№ 

п/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 

Існуючий 

стан 

Етап  

5 років 

Етап  

20 років 

1 2 3 4 5 6 

площі ква-

р 

3.2 Середня житлова забезпеченість  м
2
/особу 22 22 22 

 у тому числі:      

 - у садибній забудові  » 50 50 50 

 - у багатоквартирній забудові (з 

урахуванням гуртожитків)  
» 21 21 21 

3.3 Вибуття житлового фонду  тис. м
2
  

загальної 

площі 

- - - 

3.4 Житлове будівництво, всього:  тис. м
2 
 

загальної 

площі  

- 
79,738 

997 

84,687 

1051 

 у тому числі за видами:  квартира 

(будинків) 
- - - 

 - садибна та зблокована забудова 

(одноквартирна забудова)  

тис. 

м
2
/будинкі

в 

- - - 

 - багатоквартирна забудова  тис. 

м
2
/квартир 

- 
79,738 

997 

84,687 

1051 

 із неї:     

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

  - середньоповерхова (4-5 поверхів)  
» - 

6,427 

80 

6,427 

80 

  - багатоповерхова (6 поверхів та вище)  
» - 

73,311 

917 

78,260 

971 

 у тому числі поверхів:     

 - 6-9 
 - 

8,800 

96 

13,749 

150 

 - 10 і вище 
 - 

64,511 

821 

64,511 

821 

3.5 Житлове будівництво за рахунок 

проведення реконструкції існуючої 

забудови 

тис. м
2
 - - - 

4. Установи та підприємства 

обслуговування  
    

4.1 Дошкільні навчальні заклади  
місць 1180 1204 1204 

4.2 Загальноосвітні навчальні заклади * 
учнів 4704 4704 4704 

4.3 Стаціонари (лікарні) усіх типів 
ліжок 605 605 605 

4.4 Поліклініки, амбулаторії, диспансери 

без стаціонару. Кабінети сімейного 

лікаря 

відв. за 

зміну. 
1920 1920 1920 

4.5 Спортивні зали загального м
2
 площі 1970,0 2120,0 2270,0 
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№ 

п/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 

Існуючий 

стан 

Етап  

5 років 

Етап  

20 років 

1 2 3 4 5 6 

користування підлоги 

4.6 Відкриті площинні споруди у 

житловому кварталі  
га 1,682 1,682 1,682 

4.7 Приміщення для фізкультурно-

оздоровчих занять у житловому 

кварталі  

м
2
  

заг. площі 
1770,0 2220,0 2370,0 

4.8 Бібліотеки  тис. один.  

зберіг. 
113 113 113 

4.9 Магазини  
м

2
 торг. пл. 16300,0 17708,00 17758,00 

4.10 Підприємства громадського харчування  
місць 247 247 247 

4.11 Установи побутового обслуговування  роб. місць 619 702 707 

5. Вулично-дорожня  мережа та 

міський пасажирський транспорт  
    

5.1 Протяжність вулично-дорожньої 

мережі, всього (існуюча, будівництво);  
км 14,574 14,574 14,574 

 у тому числі:      

 - магістральні вулиці загальноміського 

значення  
» 2,977 2,977 2,977 

 - магістральні вулиці районного 

значення  
» 3,532 3,532 3,532 

 Кількість транспортних розв’язок у 

різних рівнях   
    

5.2 

 

Кількість підземних та надземних 

пішохідних переходів  
од.    

5.3 Щільність вулично-дорожньої мережі, 

всього:  
км/км

2
 7,7 7,7 7,7 

 у тому числі:      

 - магістральної мережі  » 3,0 3,0 3,0 

5.4 Протяжність ліній наземного 

громадського транспорту (по осях 

вулиць) всього:  

км    

 у тому числі:      

 - трамвай  »    

 - тролейбус     

 - автобус  »    

5.4а Міська залізниця     

5.5 Щільність мережі наземного 

громадського транспорту (по осях 

вулиць) 

км/км
2
 

 
3,0 3,26 3,26 

5.6 Гаражі для постійного зберігання 

легкових автомобілів. 
м/м 

198 + 351 

(садибні) 
1094 1138 

5.7 Гаражі для тимчасового зберігання 

легкових автомобілів 
м/м - - - 

5.8 Відкриті автостоянки для постійного 

(тимчасового) зберігання легкових 
м/м 1463 1519 1529 
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№ 

п/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 

Існуючий 

стан 

Етап  

5 років 

Етап  

20 років 

1 2 3 4 5 6 

автомобілів. 

6. Інженерне обладнання     

6.1 Водопостачання     

 Водопостачання, всього тис.м
3
/ 

добу 
12,91 13,29 13,49 

6.2 Каналізація     

 Сумарний об’єм стічних вод » 12,91 13,29 13,49 

6.3 Електропостачання     

 Споживання сумарне МВт 15,88 16,85 18,95 

 -у тому числі  

на комунально-побутові послуги 
» 15,88 16,85 18,95 

 Кількість квартир, що обладнані 

електроплитами 
од. 14114 14933 14987 

6.4 Газопостачання     

 Витрати газу, всього млн. м
3
/ 

рік 
   

 -у тому числі на комунально-побутові 

послуги (приготування їжі, 

підприємства побутового 

обслуговування) 

» - - - 

 Протяжність газових мереж 

(будівництво) 
км - - - 

6.5 Теплопостачання     

 Споживання сумарне Гкал/год 110,6 114,3 118,6 

 Протяжність мереж 

(будівництво,перекладання) 
км - 0,8 - 

7. Інженерна підготовка та благоустрій     

 Територія забудови, що потребує 

заходів з інженерної підготовки з 

різних причин 

га 

% до тер. 
- 

1,48 

0,9 

22,13 

12,94 

 Протяжність закритих водостоків км 8,9 9,3 11,2 

8. Охорона навколишнього середовища      

 Санітарно-захисні зони, всього  га 25,26 20,35 20,35 

 - у тому числі озеленені  »    

9. Орієнтовна вартість будівництва  млн. грн.    

9.1 Загальна вартість житлово-цивільного 

будівництва ( в цінах 2016р.*) 

у тому числі: 
  571,02 614,05 

 - житлове ***(8693 грн.)  - 571,02 614,05 

 - установи та підприємства 

обслуговування *** 
 - - - 

9.2 Вулично-дорожня  мережа та 

пасажирський транспорт (в цінах 

2012р.) 

млн. грн.    

 у тому числі:      

 - вулично-дорожня мережа, всього  
»    
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№ 

п/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 

Існуючий 

стан 

Етап  

5 років 

Етап  

20 років 

1 2 3 4 5 6 

 - трамвайні ліні     

 - транспортні розв’язки в різних рівнях     

 - автостоянки і гаражі   - - - 

9.3 Інженерне обладнання, всього  млн. грн.    

 у тому числі:  »    

 - водопостачання  »  35,53 - 

 - каналізація  »  2,85 - 

 - електропостачання »   - 

 - зв'язок і сигналізація »  0,01 0,001 

 - газопостачання »  0,14 - 

 - теплопостачання 
»  10,2 - 

 - інженерна підготовка »  0,4 - 

 - дощова каналізація »  0,8 - 
** Розрахунок вартості житла виконано відповідно до Наказу  Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України від 14.08.2015р. 
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Б. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА 
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ДОДАТКИ 




