
ФОП Лавро Ю. К.

Адреса 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Марії Лагунової, буд. 15, корпус 2, кв. 2
тел: (0679709790

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ
будівництва багатоквартирної житлової забудови та будівель
комерційного призначення орієнтовною площею 6 га в с. Зазим'є

Броварського району Київської області

ЗАМОВНИК:  Зазимська сільська рада Броварського району
Київської області

2019-03/21-ДПТ

2019 р.

ФОП Лавро Ю. К.                               _________________  Ю. К. Лавро

ГАП _________________  В. М. Бачинський



Підпис

Формат А4

Змін. Кіл. зм. Аркуш № док. Дата

Лавро Ю. К.Розробив

ДПТ
Зміст

1

ФОП Лавро Ю. К.

Стадія Аркушів

Позначення АркушНайменування

Склад тому

2019-03/21-ДПТ-З Зміст

2019-03/21-ДПТ-СТ

2

3

2019-03/21-ДПТ-ВУ 4

Підтвердження ГАПа

Відомості про учасників проекту

Пояснювальна записка

2019-03/21-ДПТ-ПД

Додатки

5

2019-03/21-ДПТ-ПЗ

2019-03/21-ДПТ

6-

Креслення

2019-03/21-ДПТ-З

03.19

І
н
в
.
 
№
 
о
р

.
П
і
д
п
и
с
 
і
 
д
а
т
а

З
а
м

.
і
н
в
.
 
№

Вихідні дані для проектування

Рішення Зазимської сільської ради Броварського
району Київської області №1432-62 позачергової - VII

18 лютого 2019 року

Завдання на проектування                  Б/н.

Аркуш

2



Склад тому

Примітки
(кількість
аркушів)

Позначення Найменування№

1 Пояснювальна записка2019-03/21-ДПТ-ПЗ 15 арк.

2019-03/21-ДПТ Креслення 5 арк.

Підпис

Формат А4

Змін. Аркуш № док. Дата

Лавро Ю. К.Розробив

ДПТ 1

ФОП Лавро Ю. К.

Стадія Аркушів

І
н
в
.
 
№
 
о
р

.
П
і
д
п
и
с
 
і
 
д
а
т
а

З
а
м

.
і
н
в
.
 
№

АркушКіл. зм.

2019-03/21-ДПТ-СТ

03.19

3



Відомості про учасників проекту
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Формат А4

Детальний план території виконано згідно норм , правилам, інструкціям та державним стандартам у
відповідності з вимогами екологічних , санітарно-гігієнічних, протипожежних та інших норм , діючих на
території України, які забезпечують безпечну для життя і здоровя людей експлуатацію будівель і
споруд за умови виконання передбачених проектом заходів .

Головний архітектор проекту                                                                                            Бачинський В . М.
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

2019р.

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ
будівництва багатоквартирної житлової забудови

та будівель комерційного призначення орієнтовною площею 6 га
в с. Зазим'є Броварського району Київської області
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Формат А4

Перелік матеріалів детального
плану території (склад проекту).

1

Позначення Найменування Аркуш

Перелік матеріалів детального плану території (склад
проекту).

Стислий опис природних, соціально-економічних і
містобудівних умов.
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Інженер Третяк 03.19

03.19

7

2

Оцінка існуючої ситуації: стану навколишнього
середовища, використання території, характеристика
(за видами, поверховістю, технічним станом) будівель,
об'єктів культурної спадщини, земель
історико-культурного призначення, інженерного
обладнання, транспорту, озеленення і благоустрою,
планувальних обмежень.

3

Розподіл територій за функціональним використанням,
розміщення забудови на вільних територіях та за
рахунок реконструкції, структура забудови, яка
пропонується (поверховість, щільність).

4

5 Характеристика видів використання території
(житлова, виробнича, рекреаційна, курортна,
оздоровча, природоохоронна тощо).

6 Пропозиції щодо встановлення режиму забудови
територій, передбачених для перспективної
містобудівної діяльності, в т.ч. для розміщення
об'єктів соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури, охорони та збереження культурної
спадщини.
Переважні, супутні і допустимі види використання
територій, містобудівні умови та обмеження
(уточнення).

7

Основні принципи планувально-просторової
організації території.

8

Житловий фонд та розселення.9

Система обслуговування населення, розміщення
основних об'єктів обслуговування.

10

Вулично-дорожня мережа, транспортне
обслуговування, організація руху транспорту і
пішоходів та велосипедних доріжок, розміщення
гаражів і автостоянок.

11

Інженерне забезпечення, розміщення інженерних
мереж, споруд.

12

Інженерна підготовка та інженерний захист території,
використання підземного простору.

13

Комплексний благоустрій та озеленення території.14

Містобудівні заходи щодо поліпшення стану
навколишнього середовища.

15

Заходи щодо реалізації детального плану на етап від 3
років до 7 років.

16
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1. Перелік матеріалів детального плану території (склад проекту).
 Детальний план території – містобудівна документація, що визначає планувальну

організацію та розвиток території. Детальний план у межах населеного пункту уточнює
положення генерального плану населеного пункту та визначає планувальну організацію та
розвиток частини території .

 Детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації та
функціонального призначення, просторової композиції та параметрів забудови, а також
ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту,
призначених для комплексної забудови чи реконструкції .

Детальний план території визначає :
− принципи планувально-просторової організації забудови ;
− червоні лінії та лінії регулювання забудови ;
 − функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї, чи декількох

земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними
стандартами та правилами ;

 − черговість та обсяги інженерної підготовки території ;
 − систему інженерних мереж ;
 − порядок організації транспортного та пішохідного руху ;
 − порядок комплексного благоустрою та озеленення ;
 Проект детального планування території багатоквартирної житлової забудови та парку

відпочинку по вул. Київська в с. Зазим'є  Броварського району Київської областi розроблено з
метою деталізації архітектурно-планувальних рішень містобудівної документації з
урахуванням раціонального розташування об’єктів нового будівництва, а також здійснення
інженерного забезпечення в межах території , що проектується.

Дана робота розроблена на підставі таких даних :
− завдання на проектування від 2019 р.;

− Рішення Зазимської сільської ради Броварського району Київської області №1432-62
позачергової - VII від 18 лютого 2019 року.

− вихідних матеріалів, наданих Зазимською сільською радою Броварського району
Київської області;

- натурних обстежень.
В проекті враховано такі вимоги :
− ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території »;
− ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»;
− ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів »;
− ДБН В.2.3-5:2018 "Вулиці та дороги населених пунктів";
− ДБН В.2.5-74:2013 "Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення

проектування";
− ДБН В.2.5-75:2013 "Каналізація. 3овнішні мережі та споруди";
− ДСТУ 3013-95 «Гідросфера. Правила контролю за відведенням дощових і снігових

стічних вод з території міст і промислових підприємств »;
− ДСТУ-Н Б В.1.1-27 2010 «Будівельна кліматологія»;
− ДБН В.2.5-23-2010 «Проектування електрообладнання об ’єктів цивільного

призначення»;
− ДБН В.1.1.7-2016 «Пожежна безпека об‘єктів будівництва», тощо.

  Даний проект розроблено з деталізацією графічних матеріалів , згідно з ДБН
Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території ». Креслення виготовляються
на паперових носіях в масштабі 1:1000, та в електронному вигляді .
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2. Стислий опис природних, соціально-економічних і містобудівних умов.

  1.1 Містобудівна оцінка території виділеної для будівництва виробничо-складського
комплексу та адміністративної будівлі.
Село Зазим'є знаходиться в північно-західній частині Броварського району на відстані

10 км від Києва (ст.м. «Лісова») та межує з районим центром м. Бровари.
Територія проектування, знаходиться в південій частині села Зазим'є.
Рельєф ділянки характеризується перепадом позначок з ухилом в бік дороги

Київ-Пухівка. Абсолютні відмітки 111.58 м (макс.) - 104.10м (мін.).
Ділянка частково забудови та містить існуючі інженерні мережі . На території ДПТ

присутні багаторічні зелені насадження .

 1.2 Характеристика природно-кліматичних, інженерно-геологічних та інженерно-
гідрологічних умов.

  К л і м а т
  Клімат району – помірно-континентальний, характеризується помірною посушливістю .
Число діб з температурою вище 0°С – 245. Середня температура червня +22°С, січня
-4,5°С. Відносна максимальна температура +39,0°С, відносний мінімум -35,0°С.
Річна сума опадів не перевищує 620 мм, кількість опадів в середньому 210-220 мм.
Сніговий покрив тримається 105-110 діб, середньою висотою 25-30 см. За фізико-
географічними ознаками територія села відноситься  до району ІІ-В
Г е о л о г і ч н а   б у д о в а
В геоструктурному відношенні територія району розташована на борту Дніпровсько -

Донецької западини, в межах якої кристалічний фундамент глибоко занурений під
товщею осадових порід віком від пермського до неогенового періоду . Рельєф місцевості
рівнинний характеризується незначним перепадом висот . Відмітки висот в межах
території проектування коливаються в межах 118,24-119,91 м. Загальний ухил поверхні
спостерігається з північного сходу на південний захід .
Механічний склад ґрунтів сприятливий для усіх видів капітального будівництва .
Територія є придатною для будівництва житлових та багатоквартирних житлових

будинків.
Це території, що не потребують спеціальних заходів з інженерної підготовки .

Сприятливі інженерно-геологічні умови та рельєф території проектування є сприятливими
для будівництва.
Г і д р о г е о л о г і ч н і у м о в и
У гідрогеологічному відношенні дана територія характеризується присутністю
водоносних горизонтів багатих на підземні води . В межах даної території виділяють три
водоносні горизонти: алювіальний, бучакський, байоський.

1.3 Інженерно-будівельні умови
За фізико-географічним районуванням територія проектування розташована в підзоні
ІІ-В1 (Полісся) кліматичної зони ІІ-В, яка є сприятливою для всіх видів будівництва .
Розрахункова температура зовнішнього повітря - 22°С, середня температура
опалювального періоду -0.2°С, тривалість періоду - 187 діб. Нормативна глибина
промерзання грунту -1.2 м

2019-03/21-ДПТ
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3. Оцінка існуючої ситуації

3.1 Характеристика існуючої забудови, інженерно-транспортної інфраструктури та
використання території.
На даний час на території проектування присутні існуючі капітальні та тимчасові будівлі

і споруди. По всій території ДПТ в наявності багаторічні зелені насадження.
Під’їзд до території здійснюється з вулиці Лісоває.
Територія оточена існуючим житловим кварталом та залізничною колією

3.2 Оцінка стану навколишнього середовища.
Оцінка стану навколишнього природного середовища виконана на основі спостереження

за змінами екологічного балансу території. В зоні проектування визначено декілька джерел
можливого негативного впливу на навколишнє середовище.
Стан повітряного басейну.
На сьогоднішній день значних джерел забруднення повітря на території немає.

Дороги, що проходять поряд безпосередньо з територією проектування, є районного
значення і насиченого руху транспорту по них немає. Враховуючи цей фактор, можна
сказати, що стан атмосферного повітря на території проектування відповідає нормативним
показникам і характеризується як нормативний.
Стан ґрунтового покриву
В межах території проектування відсутні особливо цінні землі сільськогосподарського

призначення, спеціалізовані підприємства для знешкодження відходів та несанкціоновані
сміттєзвалища. Отже рівень забруднення ґрунтового покриву не перевищує ГДР.
Акустичне забруднення
Основним джерелом шуму на території є автотранспорт . Враховуючи те, що поруч не

знаходяться дороги з великою кількістю транспорту , рівень акустичного забруднення
території знаходиться в межах нормативу .
В пішохідній доступності громадська забудова представлена лише однією дитячим

садком та чисельними закладами роздрібної торгівлі, що розташовані в капітальних
спорудах та спорудах малої архітектурної форми переважно вздовж вулиці Лісова.
Промислова, виробнича, складська, адміністративна забудова відсутні.
Розташування території проекту в південній частині села по вул. Лісова, що перетинає

село з заходу на схід визначає гарні передумови інтенсивного освоєння території для
малоповерхової житлової і громадської забудови.
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4. Розподіл територій за функціональним використанням
За функціональним призначенням більшість території проектування передбачається під

розміщення малоповерхової житлової забудови з вбудованими нежитловими приміщеннями
та парком. Площа ділянки багатоквартирної житлової забудови (без врахування вулиць)
становить близько 50 % загальної площі ДПТ.

Структура забудови в межах території проектування ДПТ наступна:
багатоквартирна житлова забудова представлена окремо стоячим  капітальними
будинками.

Громадська та інша забудова - в межах ДПТ не  передбачена.
Поверховість забудови передбачена наступна:

- для багатоквартирної житлової забудови - до 4-х поверхів з мансардою;
- адміністративні будівлі до 2-х поверхів
- зблоковані забудова- до 2-х поверхів
- малоповерхова житлова- до 2-х поверхів

5. Характеристика видів використання території
Крім будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків та

житлових, інших видів використання території не передбачено.
Передбачається також приведення до нормативних показників існуючої вулиці.

Мережа вулиць що межують з проектованим житловим масивом мають ширинув червоних
лініях — 30-12м. Рух транспортнихзасобів по вулицях двосторонній, ширину смуги
прийнято 3,5 м Категоріювулиць призначено згідно з ДБН як  вулиці місцевогозначення.
Розрахункову швидкість руху транспорту по вулицях прийнято 50км/год. Швидкість руху
транспорту по території житлового комплексу прийнято 20км/год. Рух транспортнихзасобів
по вулицях двосторонній, ширину смуги прийнято 3,5 м
Рух транспортних засобів по вулицях регулюється за допомогоюдорожніх  знаків і
горизонтальної розмітки проїзної частини вулиць. Дорожні знаки встановлюються на
зеленій зоні вулиць на відстані 0,6 мвід бордюру до краю дорожнього знаку, на висоті 2-3 м.
Обладнання вулиць технічними засобами організації дорожньогоруху здійснюється згідно з
чинними державними стандартами (ДСТУ 2586;ДСТУ 2587; ДСТУ 2734; ДСТУ 2735; ДСТУ
3308; ГОСТ 23453; ГОСТ 25695) і виконуються на наступних стадіях розроблення проектної
документації. Згідно розрахунку для нового багатоквартирного житлового комплексу,
необхідність машиномісць для забезпечення постійного та тимчасовогозберігання
автомобілів жителів даного будинку становить:
- для однокімнатних квартир 237 х 0,8 х 0,5 = 94 машино-місць;
- для двокімнатних квартир 222 х 0,8 = 177 машино-місць;
- для трьохкімнатних квартир 78 х 1 = 78 машино-місць;
- для тимчасового зберігання 349 х 0,1 = 35 машино-місць.
Таким чином, кількість місць постійного зберігання легковихавтомобілів мешканців
становитиме 21 + 72 = 349 машино-місця. Для тимчасового зберігання 35 машино-місць.
Детальним планом запропоновано розміщення стоянки длятимчасового зберігання
автомобілів та стоянки для маломобільних групнаселення біля житлових будинків та в
паркінгу (122 машино-місць) і автомобільної стоянки в центральній частині території парку
на 112 машино-місць, що частково забезпечує потреби в місцях для зберігання автомобілів
проектної малоповерхової житлової забудови. Ще 115 машиномісця передбачається
розмістити в гаражних кооперативах на околиці села.

арк

зм. кільк № докарк датапідпис 5

Ін
в.
 №

 о
р.

П
ід
пи
с 
і д
ат
а

За
м.
ін
в.
 №

2019-03/21-ДПТ



12

арк

зм. кільк № докарк датапідпис 6

Ін
в.
 №
 о
р.

П
ід
пи
с 
і д
ат
а

За
м.
ін
в.
 №

2019-03/21-ДПТ

6. Пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, передбачених для
перспективної містобудівної діяльності.

Обґрунтовуючими факторами для розміщення  житлової забудови є:

- ріст попиту на житло в с. Зазим'є;
- гостра потреба в житлі серед сі'мей (значна кількість сімей, в тому числі з
          дітьми проживають в незадовільних  житлових умовах);
- невпорядкований існуючий стан даної території та прилеглих до неї земель;
- дефіцит вільних територій в селі та відповідно необхідність максимально
          ефективного використання земельного фонду села;
- необхідність залучення коштів у сільський бюджет для реалізації  програми
соціально-економічного розвитку.

Виходячи з намірів замовника та містобудівних умов, опираючись на рішення
генплану, даним детальним планом території опрацьовано земельну ділянку, орієнтовною
площею 6,1 га, площа земельної ділянки передбаченої для розміщення багатоквартирної
житлової забудови та та індивідуальної..

Площа забудови, поверховість.
З метою оптимального архітектурно-просторового  вирішення кварталу,  поверховість

житлової забудови приймається згідно ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова
територій», а саме до 4-х поверів з мансардою.

Виходячи із розрахункової потужності житлового мікрорайону, прийнятого
планувального рішення, побажань замовника  та діючих норм та правил прийняті наступні
показники проектованого об'єкту:

орієнтовна загальна площа забудови по ділянці складає: 9350 м.кв.;
Розрахунки  щодо умов містобудівного використання земельних ділянок базуються

на вимогах ДБН Б.2.2-12:2018 стосовно містобудівної ємності проектованої території
наведені нижче.

Обмеженням щодо забудови даної земельної ділянки є забезпечення нормативних
розривів між проектованою забудовою будинків, забезпечення нормативною тривалістю
інсоляції - житлових кімнат 2,5 год.
Дані нормативні містобудівні вимоги дотримуються.

Основні містобудівні вимоги, які слід врахувати при оформленні документів на
землекористування  та на наступних стадіях проектування:
- забезпечити дотримання червоних ліній вул. Київська;
-  гранична поверховість забудови  - 4 поверхи з мансардою;
- при подальшому проектуванні забезпечити нормативні відстані  між будівлями та
   нормативні розриви до інженерних мереж та сміттєзбірників;
- територія об'єкту повинна бути належним чином благоустроєна,  озеленена,
забезпечена зовнішнім освітленням. Покриття тротуарів - тротуарна плитка ФЕМ,
автостоянок - асфальтобетон.

При подальшому проектуванні проектне рішення може уточнюватись і доповнюватись,
але за умови дотримання діючих нормативних вимог та вимог даного ДПТ.

Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, сучасні світові тенденції
та постійне зростання цін на енергоресурси, при будівництві об`єктів доцільно максимально
повно використовувати сучасні високоефективні енергозберігаючі технології та матеріали,
зокрема огороджуючи конструкції з мінімальним коефіцієнтом теплопровідності, сучасні
альтернативні джерела енергії, інженерне обладнання  з  високим  коефіцієнтом  корисної
дії, тощо.
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7. Переважні, супутні і допустимі види використання територій, містобудівні умови та
обмеження.
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8. Основні принципи планувально-просторової організації території.

Проектне рішення детального плану  території базоване на :
врахуванні існуючої мережі вулиць та проїздів;
взаємоув'язки планувальної структури проекту з планувальною структурою
існуючих кварталів та з рішеннями генерального плану;
побажаннях та вимогах замовника - сільської ради, визначених у завданні на
проектування та у ході робочих нарад під час роботи над проектом.

В межах території детального плану передбачається розміщення ділянки
багатоквартирної житлової забудови, парку , а також необхідний комплекс заходів, щодо
благоустрою, приведення до нормативних показників параметрів існуючої вулиці.

Проектований розмір ділянки для будівництва багатоквартирної житлової забудови
складає    2.9809 га.

Проектований житловий комплекс стане домінантою житлової групи будинків вздовж
існуючої вулиці.

Проектним рішенням ДПТ не вноситься жодних змін до планувальної структури
навколишніх кварталів садибної житлової забудови.

На сьогоднішній день територія під будівництво житлових багатоквартирних будинків,
господарських будівель та споруд знаходиться на території житлової забудови (згідно
генерального плану с. Зазим'є).

Зважаючи на наміри замовника, вигідне розміщення ділянки для продовження
формування багатоквартирного житлового комплексу та парку, детальним планом території
передбачено раціональне розміщення житлових забудови, з визначенням основних
регламентів:

Планувальний регламент.
Планувальним регламентом передбачається:
-  Визначення принципової  планувальної структури території, що розглядається для
забезпечення транспортного обслуговування об'єкту проектування, забезпечення місцями
для паркування.
- Раціональне використання території і формування об'ємно-просторової композиції
проектованого житлового будинку.
-  Визначення допустимої поверховості проектованого об'єкту.

Функціональний регламент.
За функціональним призначенням територія, що закріплюється за проектованим

житловим комплексом, даним детальним планом території
віднесена до багатоквартирної малоповерхової житлової забудови.
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9. Житловий фонд та розселення.

Згідно розробленого детального плану на території опрацювання розміщена  ділянка
для будівництва індивідуального житлового будинку, господарських будівель та споруд.

Для розрахунку кількості мешканців приймається коефіцієнт сімейності 2,5
мешканця на одну квартиру та 20.2-17.0 м. кв. території ділянки на 1 мешканця

Відповідно на території ДПТ проживатиме до 1360 мешканців.
Згідно розрахунку кількість нових жителів в багатоквартирному житловому будинку

складас 1360 чол., з яких дітей шкільного віку - 95 чол. (із розрахунку 70 дітей на 1000
жителів) та дітей дошкільного - 47 чол. (із розрахунку 35 дітей на 1000 жителів).
Всі навчально-виховні заклади, які знаходиться в зоні досяжності 300 м до територі проекту,
працюють з перенавантаженням.

Тому, на стадії проектування багатоповерхового житлового комплексу, треба узгодити
перспективні потреби місць в навчально-виховних закладах з управління освіти і науки
Броварського району.

Перенавантаження навчально-виховних установ може бути компенсоване в дошкільних
начальних закладах комерційного напрямкубезпосередньо  у нежитлових приміщенняж, що
розташовані в перших поверхах житлових будинків проектованого комплексу (приватних
установах).

10. Система обслуговування населення, розміщення основних об'єктів обслуговування.

Мешканці проектованого житлового комплексу на території ДПТ та мешканці сусідніх
будинків використовуватимуть існуючу сформовану систему обслуговування населення с.
Зазим`є, а також об`єкти обслуговування, передбачені в кварталі житлової забудови, що
знаходиться поруч від проектованого ДПТ.

11. Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху
транспорту і пішоходів та велосипедних доріжок, розміщення гаражів і автостоянок.

На території проектування передбачено прокладання нових, внутрішньоквартальних
доріг, що слугуватимуть під 'їздами до будинків.

Зупинки громадського транспорту знаходяться в радіусі пішохідної доступності від
території проектування.

Рух по вул. Київська передбачений лише громадським та легковим автотранспортом та
спецтехнікою (обслуговування інженерних мереж, забудови, підвезення замовлень, доступ
пожежних машин, тощо).

Існуючі вулиці необхідно привести до нормативних параметрів згідно ДБН та генплану
села.
Детальним планом запропоновано розміщення стоянки для тимчасового зберігання
автомобілів та стоянки для маломобільних груп населення біля житлового будинку  у
гаражах на околиці сіла,  та на парковках громадських установ, які в нічний час є
назавантаженими.
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12. Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж, споруд.

Розділ виконано у вигляді схеми, де подано принципові рішення щодо інженерного
забезпечення території для будівництва багатоквартирної житлової забудови та будівель
комерційного призначення орієнтовною площею 6 га в с. Зазим'є Броварського району
Київської області. Інженерне забезпечення проектованої забудови та благоустрою на
території ДПТ передбачається від сільських інженерних мереж згідно технічних умов, що
видаються відповідними службами.
Розділ виконано на підставі таких нормативних документів:
− ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація»;
− ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»;
− ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди»;
Далі приведені орієнтовні показники інженерного споживання та принципи інженерного

забезпечення. Деталізація проектних рішень інженерного забезпечення проектованої
забудови та облаштування благоустрою на території ДП здійснюватиметься на наступних
стадіях проектування.

12.1.1 Водопостачання
На території, що проектується, передбачається приєднання будинків до централізованої

системи водопостачання с. Зазим'є, для чого необхідно побудувати нову мережу водо-
постачання з підключенням її до існуючої артезіанської свердловини, розташованої в межах
ділянки ДПТ.
Категорія надійності систем водопостачання на господарсько-питні потреби жилових і

громадських будинків приймається ІІ (за вимогами пункту 8.4 ДБН В.2.5-74:2013
«Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»). Елементи системи водопостачання ІІ-ї
категорії, пошкодження яких може порушити подавання води на потреби пожежогасіння,
пропонується передбачати І-ї категорії (водопровідні мережі з пожежними гідрантами
тощо).
Норми господарсько водопостачання житлових будинків прийнято відповідно до ДБН

В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація», додаток А, а також ДБН
Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»; п. 11.1.11.
Вода, що має подаватися на потреби господарського водопостачання, за хімічним і

бактеріологічним складом повинна відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні
вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».
Розрахункові об'ємі водоспоживання та водовідведення по групах водокористувачів

наведені в табл. 2.2.2.1.
     Необхідний об'єм питної води на етап проектування від 3 до 7 років складе 374,64
м3/добу.
Подача води передбачається централізованим сільським водопроводом з підключенням

до існуючих вуличних та внутрішньо квартальних водопровідних мереж села. Мережа
водопроводу - кільцева, господарсько-протипожежна - низького тиску.
Гасіння пожеж передбачається через гідранти, що встановлюються на кільцевій мережі

та забезпечують гасіння кожної будівлі з двох гідрантів.
Розрахункові протипожежні витрати - 410 м3. При витратах на зовнішнє пожежогасіння -

20 л/с, на внутрішнє 2×5,0 л/с та на автоматичне пожежогасіння - 28,8 л/с. Норми витрат
прийняти у відповідності з діючими нормативами.
Потреба у воді технічної якості на поливання-миття територій на етап проектування від 3

до 7 років - 99,00 м3/добу. На ці потреби пропонується використання централізованої
мережі водопроводу два рази на добу у години мінімального водоспоживання.
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Остаточні рішення щодо організації поливання території , що проектується, пропонується
прийняти на подальших стадіях проектування .

4.1.2 Водовідведення
На території, що проектується, передбачається влаштування централізованої системи

водовідведення на запроектовану КНС з перспективним підключенням до централізованою
каналізації зі скиданням господарсько -побутових стічних вод у каналізаційну мережу села з
подальшим відведенням на місцеві каналізаційні очисні споруди .
Розрахункову максимальну добову кількість господарсько -побутових стічних вод від

запроектованих житлових будинків та громадських споруд прийнято рівною розрахунковій
максимальній витраті води на господарчо -побутові потреби і Відповідно до розрахунків,
об'єм побутових стічних вод на етап проектування від 3 до 7 років складе 374,64 м3/добу.
Самопливні каналізаційні мережі проектом пропонується передбачати з поліетиленових

труб типу ПЕ за ГОСТ 18599-83*. Оглядові та ревізійні колодязі на каналізаційній мережі у
місцях приєднань випусків, у місцях змін напрямку та уклонів пропонується передбачати із
збірних залізобетонних  елементів згідно з ТПР 902-09-22.84 та ТПР 902-09-11.84.
Прокладання мереж каналізації має відбуватись переважно в межах червоних ліній

вулиць та проїздів.
Відведення поверхневих стічних вод , а також надлишкових вод від поливання з території

благоустрою і доріг проектом пропонується здійснювати закритою системою каналізації
поверхневих вод, з відведенням найбільш забрудненої частини стоку на очисні споруди
поверхневих вод с. Зазим'є.
   Мережі пропонується передбачати з двошарових профільованих труб для безнапірних
трубопроводів по ДСТУ Б В 2.5-32: 2007.
Остаточні рішення щодо схеми каналізування , трасування самопливних каналізаційних

мереж пропонується уточнювати на подальших стадіях проектування . Гідравлічні
розрахунки каналізаційних мереж з визначенням їх діаметрів , пропонується також виконати
на подальших стадіях проектування (стадії «Проект» і «Робоча документація»).

                                                                                                                            Таблиця 2.2.2.1
              РОЗРАХУНОК ОБ 'ЄМІВ ВОДОСПОЖИВАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Найменування споживачівПор.
 №

Питна вода Технічна вода

 1 Будинки багатоквартирні 322,14

 2 Торговий центр

Готельно-розважальний комплекс

Всього по об'єкту

Розрахунковий об'єм, м3/макс.добу
водопостачання водо-

відведення

322,14

14,26 14,26

38,24 38,24

374,64 374,6472,80

Примітка. Наведені показники підлягають уточненню при розробці (коригуванні) галузевих схем
водопостачання і водовідведення з урахуванням закону України «Про питну воду та питне
водопостачання (стаття 29) і постанову КМ України №1107 від 25.08.2004 р. «Про затвердження
порядку розроблення та затвердження нормативів госппитного водопостачання».
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4.1.3 Теплопостачання
Розділ теплопостачання розроблено на підставі :
− завдання на проектування ;
− нормативних документів :
- СНиП II-35-76 «Котельные установки»;
− ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія».
   Розрахунки теплових потоків виконано на підставі таких кліматичних характеристик :
− розрахункова температура для проектування опалення -22°С;
− середня температура найхолоднішого місяця -4,7°С;
− середня температура за опалювальний період -0,1°С;
− тривалість опалювального періоду 176 діб.
На території ДПТ знаходиться 21 багатоквартирний житловий будинок, обладнаний

індивідуальними теплогенеруючими установками, а також об'єкти громадської забудови з
власними джерелами.
Опалення та гаряче водопостачання житлових будинків передбачається здійснювати від

автономних побутових теплогенераторів (котлів), які розміщуються в приміщенні кухні або
у відособлених нежилих , вбудованих або прибудованих до житлових будинків приміщеннях
у відповідності до ДБН та працюють на природному газі .
Розрахункові теплові потоки визначено за укрупненими питомими показниками норм

витрат теплоти, у відповідності до нормативних матеріалів.
За результатами розрахунків , орієнтовні величини необхідного теплового потоку для

теплопостачання нових багатоквартирних будинків та громадських закладів в межах ДПТ
складуть 2,38МВт.

 Витрату гарячої води пропонується прийняти у розмірі 40 % від господарсько-питного
водопостачання. Вона складає   qгв = 374,64х0,4=149,96 (м³/добу).

4.1.4 Газопостачання
На теперішній час на території ДПТ, в межах, визначених проектом, споживачі

забезпечені природним газом відмереж низького тискупо вул. Лісовій.
Подальший розвиток системи газопостачання в межах розробки ДПТ вирішується на базі
природного газу через будівництво ГРП та прокладання розподільчих газопроводів
низького тиску за умови отримання ТУ.
На базі природного мережного газу розглядається забезпечення таких категорій

споживачів:
- джерела теплопостачання - як паливо для одержання розрахункового теплового потоку.
Норми питомих витрат природного газу для споживачів на господарсько-побутові

потреби прийняті відповідно до вимог ДБН В.2.5-20-2001 "Газопостачання" з урахуванням
наявності в квартирігазової плити і газового водонагрівача.
Витрати природного мережного газу для нових споживачів в межах ДПТ складуть 1,32млн.
м3/рік.
Місце врізання в існуючий газопровід низького тиску, траса проектного газопроводу,

уточнюються на подальших етапах проектування із залученням спеціалізованих проектних
організацій.
Облік газу слід передбачати комерційний - для здійснення фінансових розрахунків між

газопостачальними організаціями та кожним споживачем .
Кожний споживач газу (домовласник) повинен бути забезпечений єдиним комерційним

вузлом обліку кількості газу . Для обліку витрат газу у кожній кухні або у відособлених
приміщеннях (тепло-генераторних) житлових будинків передбачається встановлення
побутового мембранного лічильника газу .
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Побутовий мембранний лічильник газу допускається також встановлювати разом з
комбінованим будинковим регулятором тиску газу (КБРТ) в металевій шафі на зовнішніх
стінах газифікованих індивідуальних садибних житлових будинків не нижче III ступеня
вогнестійкості або на опорах із негорючих матеріалів на територіях споживачів .
Заходи щодо енергозбереження
Система газопостачання є однією з складових частин системи енергозабезпечення .
Основними заходами з економії газу є :
- надійна і безпечна робота системи газопостачання території житлової і громадської

забудови – подавання природного газу на газові пальники у кількості і під тиском , які
забезпечують максимальний ККД обладнання , що використовує газ;

- вжиття заходів зі своєчасного запобігання аварій і інших порушень у роботі системи
газопостачання. Це дасть можливість уникнути матеріальних витрат на ліквідацію наслідків
аварії;

- введення жорсткої системи контролю за споживанням і обліком спожитого газу на
кожному об’єкті;

- упровадження заходів, які сприяють зменшенню витрат газу на опалення , за рахунок
застосування нових матеріалів, які зберігають тепло та впровадження нових систем
теплоізоляції;

- упровадження високо економічного газового обладнання з високим коефіцієнтом
корисної дії.

4.1.5 Електропостачання
Розділ електропостачання території для будівництва багатоквартирної житлової забудови

та будівель комерційного призначення орієнтовною площею 6 га в с. Зазим'є Броварського
району Київської області розроблено відповідно до завдання на розроблення детального
плану території на підставі вихідних даних та чинних нормативних документах:
1) ДБН - Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;
2) ДБН В.2.5.-23-2010 «Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення»;
3) Правил улаштування електроустановок.
Забудова на ділянці, що розглядається, передбачається багатоквартирна. Також

передбачається будівництво нових об'єктів торгівлі, побутового обслуговування, тощо.
Електропостачання існуючої забудови здійснюється по мережі 0,4кВ та 10кВ через

існуючі трансформаторні підстанції ТП-10/0,4кВ (ТП-10/0,4кВ), що знаходиться в межах
ДПТ.
Категорія надійності електропостачання – ІІ.
Розрахункова потужність – 385 кВт.
Для вирішення схеми електропостачання виконано розрахунок електричних навантажень

на І чергу та розрахунковий період. Електричні навантаження підраховані згідно до
архітектурно-планувальних рішень та економічного завдання суміжних відділів, завдання на
проектування та питомих нормативів.
Господарсько-побутові та комунальні навантаження для багатоквартирної забудови

підраховано за укрупненими показниками споживання електроенергії - кВт на одне житло
(квартира) - згідно норм ДБН В. 2.5-23-2010 „Проектування електрообладнання об'єктів
цивільного призначення" і наведені в таблиці 4.1.5.1.
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Споживач електроенергіїПор.
 №

Кількість
будівель

 Рр,
кВт

Коефіцієнт участі
   в максимумі

ΣРр,
кВт

 1 Багатоквартирні житлові будинки  21 851  1 851

 2

Зовнішнє освітлення  9  1   9

Разом

Всього по об'єкту

1007

1007

Торговий центр   1 69  1   69

 3 Готельно-розважальний комплекс  1  60  1 60

 4

Виходячи з розрахунків та враховуючи місцеві умови, для забезпечення надійного
електропостачання та з урахуванням електропостачання нових споживачів, що передбачені
Детальним планом території, рекомендується проведення наступних заходів:
- для передачі електроенергії споживачам рекомендується передбачити спорудження

закритої (або прибудовано-вбудованої) трансформаторної підстанції 10/0,4кВ з двома
трансформаторами потужністю 2 e1000кВА. Розташвання, кількість, потужність
ТП-10/0,4кВ та схема приєднання їх до міської електричної мережі уточнюється на
подальших стадіях проектування згідно до Технічних умов енергопостачальної організації;
- покриття навантаження проектованих житлових будинків передбачено на напрузі

10-0,4 кВ від існуючих та перспективної трансформаторних підстанцій 10/0,4кВ
(ТП-10/0,4кВ), для чого, рекомендується провести реконструкцію існуючих
трансформаторних підстанцій із збільшенням потужності силових трансформаторів;
- низьковольтні кабельні електричні мережі рекомендується виконувати кабелем
АВВГ-0,4кВ. Кабелі прокладаються в земляній траншеї на глибині 0,7м від планувальної
позначки землі. Під проїзною частиною дороги кабелі прокладаються в азбестоцементній
трубі Ф100м на глибині 1м. Схема розподільчих електричних мереж напругою 0,4кВ, марка
та переріз кабелю, уточнюється на стадії робочого проектування після розроблення
спеціалізованого проекту;
- зовнішнє освітлення території рекомендується виконувати консольними

світильниками з високо економними натрієвими лампами, встановленими на опорах
покращеного архітектурного вигляду, висотою до 8м з кабельним підведенням живлення.
Живлення мережі зовнішнього освітлення здійснюється від існуючих та проектованої
трансформаторних підстанцій та рекомендується передбачити кабелем АВВГ-0,4кВ. Схема
зовнішнього освітлення, марка та переріз кабелю, уточнюється на стадії робочого
проектування;
- на протязі всього розрахункового періоду необхідно проводити реконструкцію

електричних мереж 10кВ та 0,4кВ, заміну зношеного та морально застарілого обладнання,
впроваджувати енергозберігаюче обладнання та технології.
Основні положення, які прийняті в даному проекті , повинні бути прийняті за основу під

час виконання робочих креслень електропостачання .

                                                                                                                             Таблиця 4.1.5.1
                       РОЗРАХУНКОВА ТАБЛИЦЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ

 5
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4.1.6 Телефонізація та радіофікація
На території, що проектується, пропонується провести телефонізацію за рахунок

стільникового зв’язку, а радіофікацію за рахунок короткохвильового приймача .

4.2 Протипожежні заходи
Для забезпечення пожежної безпеки території , що проектується, передбачається

використання існуючого пожежного депо в с . Зазим'є. Забезпечення водою потреб
пожежогасіння проектом передбачається за допомогою об ’єднаного господарсько-питного
та протипожежного водопроводу  с . Зазим'є. Протипожежний запас передбачається
зберігати в резервуарах села , передбачених Генеральним планом .

Витрата води на зовнішнє пожежогасіння та кількість одночасних пожеж прийнято
згідно з  таблицями 7 та 8 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та
споруди». Витрата складає 10,0 л/с на одну пожежу, а кількість одночасних пожеж – 1 шт.

Внутрішнє пожежогасіння житлових будинків не передбачається .
Розрахунковий час зовнішнього пожежогасіння – 3 години (пункт 6.2.13 ДБН

В.2.5-74:2013). Об’єм води на зовнішнє пожежогасіння складе :
                                         V пож = 3х3600х10/1000=108 (м³)

Зовнішнє пожежогасіння передбачається від пожежних гідрантів Ж125 мм. за ГОСТ
8220-85, що мають бути встановлені на кільцевих водопровідних мережах об’єднаного
господарсько-питного та протипожежного водопроводу, будівництво якого передбачено
Генеральним планом, на відстані не більше 150 метрів один від одного (відповідно до вимог
п. 12.12, ДБН Б.2.4-1-94). У місцях розташування пожежних гідрантів на опорах ЛЕП
напругою 0,4 кВ проектом пропонується встановлення світлових покажчиків “ПГ”, згідно з
ГОСТ 12.4.009-83.

Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки території проектування, остаточний спосіб
гасіння пожежі, об’єм води на потреби пожежогасіння, конкретні місця розташування
пожежних гідрантів та світлових покажчиків “ПГ” пропонується уточнити на подальших
стадіях проектування (стадії “Проект” і “Робоча документація”).

4.3 Санітарне очищення
Санітарне очищення передбачає організацію збирання, знешкодження і використання

відходів з метою забезпечення нормальних санітарно-гігієнічних умов і охорони
навколишнього природного середовища на проектній території.

Власники або балансоутримувачі будівель або земельних ділянок, відповідно до
Постанови КМУ №1070 від 10.12.2008 р., зобов’язані укласти договір з особою, яка
визначена виконавцем послуг з вивезення побутових відходів, та забезпечують роздільне
збирання побутових відходів.

Вивезення побутових відходів здійснюється відповідно до схеми санітарного очищення
населеного пункту із забезпеченням роздільного збирання побутових відходів.

Під час надання послуг з вивезення побутових відходів великогабаритні та ремонтні
відходи у складі побутових відходів вивозяться окремо від інших видів побутових відходів.

Небезпечні відходи у складі побутових відходів збираються окремо від інших видів
побутових відходів, а також повинні відокремлюватися на етапі збирання чи сортування і
передаватися споживачами та виконавцями послуг з вивезення побутових відходів спеціалі-
зованим підприємствам, за наявності ліцензії на здійснення діяльності у сфері поводження з
небезпечними відходами.

Система видалення відходів повинна бути переважно планово-регулярною із залученням
спецавтотранспорту. Необхідна кількість спецавтотранспорту приймається сміттєвоз – один
на 5-3 тис. жителів.
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Враховуючи норми утворення твердих побутових відходів для об ’єктів невиробничої
сфери за рік (наказ №7 від 10.01.2006 р. Міністерства будівництва , архітектури та житлово-
комунального господарства України ), кількість твердих побутових відходів зведено до
таблиці 4.3.1.

Сміття, що накопичується під час експлуатації об ’єкта, відповідно до «Норм утворення
твердих побутових відходів у населених пунктах країни », не токсичне, відноситься за складом
до твердого побутового сміття . Вивезення та утилізація побутових відходів здійснюється
комунальними службами .

4.4 Інженерне підготовлення території .

4.4.1 Існуючий стан
Території проектування знаходиться в південно -західній частині с. Зазим'є Броварського

району Київської області . Рельєф місцевості рівнинно-похилий. Абсолютні відмітки – від
104,07м. до 114,72м.
Проектний план розроблено за матеріалами топографічного знімання , виконаного у 2019

році. Система висот – Балтійська, система координат – 1963 року, яка ув’язана з державною
УСК 2000, суцільні горизонталі проведено через 1,0 м.

4.4.2 Проектні рішення
Схема інженерної підготовки території та вертикального планування на території

проектування розроблена на основі планувальних рішень та топографо -геодезичного знімання
При проектуванні за основу взято відмітки існуючого рельєфу та проектні відмітки

діючого генерального плану населеного пункту .
Інженерна підготовка території та вертикальне планування перспективної забудови

здійснюється з метою підготовки території для багатоквартирної житлової забудови , будів-
ництва на ній житлових будинків , громадських будівель і споруд , доріг, споруд, малих
архітектурних форм тощо .
Схема розроблена за принципами максимального збереження існуючого рельєфу та

мінімального перетворення місцевості , враховуючи інженерні та архітектурно -планувальні
вимоги.
Схемою передбачається:
− забезпечення відведення поверхневих стічних вод ;
− забезпечення та дотримання нормативних поздовжніх ухилів на вулицях , проїздах і

тротуарах;
− забезпечення мінімального обсягу земляних робіт ;
− максимальне збереження природного стану ґрунтів і збереження деревних насаджень ;
− створення безпечних умов руху транспорту , пішоходів, маломобільних груп населення ;
− забезпечення відстаней видимості в плані .
Ці заходи передбачаються для створення більш сприятливого освоєння території та

використання її за призначенням .
Територія проектування підсипки не потребує .

Об’єкт
Норма утворення побутових
відходів на одного мешканця,
                   т/рік

Кількість твердих побутових
відходів з одного мешканця
(розрахунковий період), т/рік

Житлові будинки 0.46 486,68

                                                                                                                             Таблиця 4.3.1
                  РОЗРАХУНКОВА ТАБЛИЦЯ УТВОРЕННЯ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
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Поздовжні ухили вулиць , проїздів, тротуарів, доріжок, майданчиків на території
проектування, які б перевищили нормативні (>80‰), відсутні.
Поперечні ухили проїздів , тротуарів, доріжок, майданчиків прийнято до 20‰.
Поперечні профілі вулиць та проїздів запроектовані міського типу (з бортовим каменем).

Ширина проїзної частини вулиць і проїздів складає мін . 6,0 м, тротуарів 1,0 м.
Відведення поверхневих стічних вод з доріг і проїздів передбачається за допомогою

самоплинної мережі дощової каналізації .

4.4.3 Першочергові заходи .
У складі першочергових робіт передбачаються наступні заходи з інженерної підготовки

території:
− відведення поверхневих стічних вод з вулиць і проїздів ;
− організація відводу поверхневих стічних вод відкритого типу , по поверхні;
− відновлення рослинного покрову ;
Заборонні заходи.
У складі заборонних заходів передбачаються наступні заходи з інженерної підготовки

території:
− забороняється самостійне влаштування та прокладання водо -перепускних споруд без

попереднього розроблення проектної документації та погодження її у відповідних
інстанціях.
− заборона зрізання та вивезення ґрунтово -рослинного шару без спеціальних дозволів , чи

проекту рекультивації;
− заборона влаштування несанкціонованих сміттєзвалищ ;
− заборона скидання побутово -господарських, стічних вод без попереднього їх очищення ;

4.5 Містобудівні заходи з охорони навколишнього середовища
З метою поліпшення санітарно -гігієнічних характеристик стану повітря , ґрунтів,

підземних та поверхневих вод , проектом пропонується ряд заходів .
Проектом передбачається інженерна підготовка території , яка запобігає підтопленню

рельєфу та забезпечує відведення поверхневих стічних вод на прилеглу територію . У місцях,
що підлягають забудові , є необхідним зняття родючого шару землі з метою використання
його для рекультивації малопродуктивних ґрунтів при створенні газонів , квітників, тощо.
Періодичне вивезення сміття здійснюється у місця , які погоджуються замовником з

органом санітарного нагляду . Питання утилізації сміття також в майбутньому може бути
вирішено відповідно до рішень схеми планування території Броварського району .
Передбачається висадка зелених насаджень в межах території проектування для

озеленення вулиць та місць відпочинку .
З метою покращення стану навколишнього середовища проектом передбачається ряд

планувальних і інженерних заходів , до яких відносяться:
Заходи що покращують стан повітряного басейну :
− озеленення санітарно-захисних зон;
− озеленення території, що проектується.
Заходи захисту ґрунтового покриву ;
− вирішення проблем санітарного очищення ;
− 100 % охоплення території планово -надвірною санітарною очисткою ;
− створення дорожнього покриття вуличної мережі .
Джерел іонізуючих випромінювань , які можуть негативно впливати на навколишнє

середовище та здоров’я людей, детальним планом не запроектовано і на даний момент в зоні
проектування вони відсутні .
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4.6 Пропозиції щодо збереження пам’яток культурної спадщини .
Під час проведення будь-яких земляних робіт можуть бути виявлені ознаки наявності

археологічних пам’яток (уламки посуду, кістки, знаряддя, праці, зброя та ін.).
Тоді, згідно зі ст. 36 Закону України «Про охорону культурної спадщини», виконавець робіт
зобов’язаний зупинити їхнє подальше ведення і протягом однієї доби повідомити про це
орган охорони культурної спадщини для забезпечення відповідних заходів для вивчення та
фіксації археологічних об’єктів, нанесення на карти та визначення їх охоронних зон .

Згідно зі ст. 37 роботи на щойно виявлених об’єктах культурної спадщини
здійснюються за наявності письмового дозволу відповідного органу охорони культурної
спадщини на підставі погодженої з ним науково -проектної документації .

4.7 Заходи цивільної оборони
Заходи цивільної оборони передбачаються у відповідності до ДБН В .1.2-4-2006

"Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)", ДБН Б.1.1-14:2012
"Склад та зміст детального плану території ", ДБН Б.1.1-5:2007 "Система містобудівної
документації (СМБД). Склад, зміст, порядок розроблення , погодження та затвердження
розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час
та особливий період у містобудівній документації ".
Територія, що проектується, не попадає в зону можливого затоплення .
Основним способом захисту населення від засобів масового ураження в особливий період

та при надзвичайних ситуаціях у мирний час є укриття його у захисних спорудах (сховищах
і протирадіаційних укриттях), які можуть бути розміщені у підвальних приміщеннях
запроектованих громадських будівель обладнаних відповідно до ст . 32 Кодексу цивільного
захисту України та «Порядку створення фонду захисних споруд цивільного захисту та
ведення його обліку», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня
2017 року № 138.
ПРУ розраховуються на безперервне перебування у них розрахункової кількості осіб , що

укриваються протягом двох діб з радіусом збору населення , які підлягають укриттю в
захисних спорудах цивільного захисту , відповідно до вимог додатку 1 до ДБН В.2.2-5-97 і
становить не більше 500 м. .
На випадок аварії в водопровідній мережі для забезпечення питною водою в укриттях

передбачаються місця для розташування переносних баків питної води . Ємність баків має
бути достатньою для зберігання тридобового запасу води з розрахунку з розрахунку 10 л на
добу на 1 людину.
В період повсякденної готовності ЦО необхідно : максимально забезпечити роботу мереж

водопостачання, передбачити пункти роздачі води , пожежогасіння з гідрантів .
На етапі об’ємного проектування будівель необхідно звернутися за завданням на

розроблення розділу «інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)».

4.8 Першочергові заходи
На першу чергу проектом Детального плану пропонується інженерна підготовка

територій. Потім передбачається будівництво проїздів , об’єктів інженерного
життєзабезпечення території та прокладання інженерних комунікацій .
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5 ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

Одиниця виміру Показник

1 2 3 4

Номер

Показники генерального плану

Найменування

1

Чисельність населення2 чол.

Інженерне обладнання7

Електропостачання8.1

 кВ. 1007

Газопостачання8.2

Сумарне споживання

Витрати газу

Теплопостачання8.3

Сумарна теплова потужність

Охорона навколишнього середовища 9

Санітарне очищення т/рік 486,68

Територія в межах проекту (всього) га 6.1005

- території багатокварт. житової забудови га 2.9809

га 0.8735

1.1

 1058

- територія в межах червоних ліній (вул.)

в тому числі:

Щільність населення3 чол./га   178

Кількість багатокв. житлових будинків4 буд.    21

Кількість комерційних будівель5

Поверховість6 пов.  4 + Мн.

МВт/год     2,38

2019-03/21-ДПТ

- території індивідуальн. житової забудови га 1.0172

- території комерційної забудови га 0.8817

- території комунального та

га 0.3472обслуговуючого призначення

буд.    11

Довжина вулиць7 км.  4 + Мн.

1,32млн.м3/рік
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