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ВСТУП 

Детальний план території орієнтовною площею 6,4 га, кварталу житлової 

садибної забудови в с. Зазим’є Броварського району Київської області з метою 

визначення планувальної організації функціонального призначення та зміни 

цільового призначення земельної ділянки площею 2,9 га, кадастровий номер 

3221282801:01:045:0005 по вул. Деснянська, 139-А розроблено на підставі рішення 

№ 1812-74 від 10 грудня 2019 року Зазимської сільської ради Броварського району 

Київської області позачергової VII сесії «Про внесення змін до рішення сесії 

Зазимської сільської ради від 04.06.2019 №1565-66 позачергової VII сесії «Про 

надання дозволу Пятигінній К. А. на розроблення детального плану території 

земельної ділянки по вул. Деснянська, 139-А в с. Зазим’є»». 

Детальний план території виконаний відповідно до завдання на проектування, 

погодженого начальником відділу містобудування та архітектури Броварської РДА 

Харитонюком Т.М. 

При розробці детального плану території були використані наступні вихідні 

дані: 

‒ план топографічного знімання масштабу 1:500 (розробник ФОП Ісаєнко Ігор 

Вікторович, 2019 р.); 

‒ матеріали затвердженого генерального плану с. Зазим’є Броварського 

району Київської області (розробник ДП "УКРНДПІЦИВІЛЬБУД, 2017 р.); 

‒ дані Публічної кадастрової карти України; 

‒ план меж земельної ділянки (кадастровий номер земельної ділянки 

3221282801:01:045:0005); 

‒ довідка від комунального підприємства Київської обласної ради 

«Броварське міжміське бюро технічної інвентаризації». 

Під час розроблення детального плану було враховано наступні законодавчі 

та нормативні документи: 

‒ Земельний кодекс України; 

‒ Водний Кодексу України; 

‒ Закон України «Про основи містобудування»; 

‒ Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»; 

‒ Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку»; 

‒ Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя»; 

‒ Закон України «Про охорону земель»; 

‒ Закон України «Про енергозбереження»; 

‒ Закон України «Про охорону навколишнього середовища»; 

‒ ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»; 

‒ Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів 

№173/96; 
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‒ ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»; 

‒ ДБН В.2.3-4-2015 «Автомобільні дороги»; 

‒ ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання»; 

‒ ДБН В.1.1 -25-2009 «Інженерний захист територій та споруд від підтоплення 

та затоплення»; 

‒ ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація»; 

‒ ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»; 

‒ ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки й гаражі для легкових автомобілів»; 

‒ ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій». 

1. ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ 

Територія детального плану площею 6,4 га розташована у центральній частині 

с Зазим’є Броварського району Київської області. В межах проектування території 

знаходяться  ділянки з кадастровими номерами:  

‒ 3221282801:01:045:0005 – для іншого сільськогосподарського призначення – 

2,9 га (Код КВЦПЗ 01.13);  

‒ 3221282801:01:045:0006 – для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва – 0,15 га; 

В межах проектування території знаходяться частини ділянок з кадастровими 

номерами: 

‒ 3221282801:01:045:0002 ‒ для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва; 

‒ 3221282801:01:045:0003 ‒ для ведення особистого селянського 

господарства. 

Територія межує з північно-західної стророни з вул. Деснянською, з північної 

сторони – з озером Хома, з південної сторони – із землями сільськогосподарського 

призначення. На території наявні зруйновані будівлі, що підлягають демонтажу, 

доріжки зі зруйнованим асфальтовим та бетонним покриттям, грунтові доріжки. 

Рель’єф ділянки рівнинний. 

2. ПРИРОДНІ ТА ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

ТЕРИТОРІЇ 

Клімат району помірно-континентальний з м’якою зимою та теплим літом. 

Середньорічна температура повітря +6,6 С. Найбільш теплий місяць липень 

(середня температура +19,8 
0
С), а найбільш холодний – січень (середня температура 

-6,7 
0
С). 

Середня тривалість безморозного періоду складає 0,4-1,2 місяця. 

Абсолютний мінімум температури, відзначений в січні-лютому, – (-37 
0
С), 

абсолютний максимум у липні – (40 
0
С). Холодний період починається в другій 

декаді жовтня і продовжується до другої декади квітня. 

Опадів у середньому за рік випадає в межах від 500 до 600 мм. 
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Найбільша середня висота снігового покриву спостерігається в лютому і 

досягає 20-30 см. Сніговий покрив утримується 90–100 днів. 

Максимальна швидкість вітру – 17 м/с. 

3. ОЦІНКА СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

ТА ПЛАНУВАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ 

В західній частині до територія детального плану примикає акваторія о. Хома, 

прибережно-захисна смуга озера становить 25 м (відповідно до статті 88 Водного 

кодексу України) . 

На території проектування діють існуючі планувальні обмеження. В межах 

ділянки проходить повітряна лінія електропередачі 10 кВ від якої визначена 

охоронна зона у вигляді земельної ділянки та повітряного простору, обмежених 

вертикальними площинами, що віддалені по обидві сторони лінії від крайніх 

проводів - 10 м, (відповідно п. 5 Постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження правил охорони електричних мереж»). 

Частина території детального плану розташована у зоні можливого 

підтоплення грунтовими водами. 

Територія проектування знаходиться за межами об’єктів природно-

заповідного фонду, об’єктів культурної спадщини та їхніх охоронних зон. 

За умови виявлення об’єктів культурної спадщини при проведенні будь-яких 

земельних робіт на території населеного пункту повинні виконуватися наступні 

норми Законів України: 

Обов’язкове проведення археологічних розвідок території зазначеної 

земельної ділянки та врахування результатів цієї розвідки при передачі земельних 

ділянок у власність чи користування, у тому числі під будівництво. 

Визначення меж територій археологічних об’єктів з їх координуванням. 

Укладення з користувачами охоронних договорів на всі об’єкти археологічної 

спадщини для забезпечення їх належної охорони і відповідно до вимог чинного 

законодавства (стаття 23 Закону України «Про охорону культурної спадщини»). 

Заборона приватизації земельних ділянок під пам’ятками та об’єктами 

археології (статті 14 та 17 Закону України «Про охорону культурної спадщини», 

лист Держкультурспадщини від 06.12.2010 №22-3609/10, лист Міністерства 

культури України від 19.05.2011 №344/22/15-11). 

Передбачення проведення охоронних археологічних досліджень у випадку 

планування будівництва у межах пам’яток та об’єктів археології (стаття 37 Закону 

України «Про охорону культурної спадщини»). 

Згідно статті 36 Закону України «Про охорону культурної спадщини»: 

Якщо під час проведення будь-яких земляних робіт виявлено знахідку 

археологічного або історичного характеру, виконавець робіт зобов’язаний зупинити 

подальше ведення робіт і протягом однієї доби повідомити про виявлені знахідки 

відповідний орган охорони культурної спадщини, на території якого проводяться 

земляні роботи. 
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Земляні роботи можуть бути відновлені лише згідно з письмовим дозволом 

відповідного органу охорони культурної спадщини після завершення археологічних 

досліджень відповідної території. 

Також, відповідно до статті 37 Закону України «Про охорону культурної 

спадщини»: 

– Будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, що можуть призвести до 

руйнування, знищення чи пошкодження об’єктів культурної спадщини, проводяться 

тільки після повного дослідження цих об’єктів за рахунок коштів замовників 

зазначених робіт. 

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. 

З метою захисту об’єктів археології, у тому числі тих, що можуть бути 

виявлені, проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у випадках, 

передбачених Земельним кодексом України (2768-14), погоджуються органами 

охорони культурної спадщини. 

Відповідно до статті 19 Закону України «Про охорону археологічної 

спадщини»: 

Юридичні і фізичні особи, у користуванні або володінні яких перебувають 

археологічні об'єкти або предмети, зобов'язані: 

– дотримуватися всіх вимог законодавства щодо охорони і використання 

археологічних об'єктів або предметів; 

– виконувати всі необхідні роботи виробничого характеру згідно з дозволом; 

– негайно інформувати про нововиявлені об'єкти або предмети в межах 

території, яку вони використовують для своєї діяльності; 

– сприяти і не перешкоджати будь-яким роботам з виявлення, обліку та 

вивчення археологічних об'єктів або предметів. 

Та відповідно до статті 22 Закону України «Про охорону культурної 

спадщини»: 

Юридичні і фізичні особи, дії або бездіяльність яких завдали шкоди 

археологічній спадщині, несуть відповідальність відповідно до законодавства 

України. 

4. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ 

Архітектурно-планувальне рішення 

Проектними рішеннями визначена планувальна організація та функціональне 

призначення ділянки, параметри забудови, а також розроблено проект 

містобудівних умов та обмежень.  

Територія детального плану становить 6,4 га. Проектна садибна забудови в 

межах ділянки проектування становить 2,7 га. В житлових кварталах передбачено 

розташування 31 індивідуального садибного житлового будинку ІІ ступеню 
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вогнестійкості до 2-х поверхів (без урахування мансардного поверху) кожен із 

дотриманням протипожежних розривів з сусідніми будівлями, висотою до 12 м, 

загальною площею до 250 м
2
. 

Розміри садибних житлових будинків та їхня конфігурація може 

уточнюватися на подальших стадіях проектування. 

В межах ділянки проектування передбачено розташування об’єктів 

громадського обслуговування. Загальна площа території громадської забудови 

становить 1,18 га.  

Вулиця Деснянська – головна вулиця, яка пов’язує територію проектування із 

громадським центром села Зазим’є. Відповідно до рішень генерального плану 

с. Зазим’є, проектом передбачається облаштування головної вулиці (вул. Проектна 

№ 1), що поєднає територію проектування з вул. Деснянською. Квартал садибної 

забудови формуюється вздовж головної вулиці (Проектна № 2) у міжвуличному 

просторі і обмежуються червоними лініями вулиць. Планувальна організація 

забудови кварталів регулярна, формується вздовж вісі головної вулиці Проектна № 2 

та житлової вулиці Проектна № 3. Середній розмір ділянок садибної забудови – 0,1 га. 

Будинки розташовуються вздовж вулиць у шаховому порядку. Проектом встановлена 

лінія регулювання забудови – межі розташування будівель і споруд відносно 

червоних ліній вулиць: на головних вулицях – 6 м, на житлових вулицях – 3 м. 

Під’їзди до об’єктів обслуговування організовано з вул. Проектна № 2 та Проектна 

№ 3. 

Проектом передбачено формування ландшафтно-рекреаційної зони вздовж 

озера Хома, облаштування підходу до акваторії озера, благоустрій та озелененення 

території вздовж озера, облаштування пішохідних доріжок, місць підходу до води, 

майданчиків для відпочинку, встановлення малих архітектурних форм. 

Житловий фонд, об’єкти обслуговування 

Архітектурно-планувальні рішення детального плану території прийняті з 

урахуванням санітарно-гігієнічних та протипожежних вимог. Проектом передбачено 

розміщення 31 будинку садибного типу орієнтовною загальною площею житлового 

фонду 7,7 тис. м². Середній розмір житлового будинку становить 250 м
2
. 

Перспективна чисельність населення на розрахунковий етап 5 років 

становитиме 75 осіб, враховуючи коефіцієнт сімейності К=2,4 (за даними Головного 

управління статистики у Київській області). 

Щільність населення визначається від чисельності осіб на 1 га території 

садибної забудови: 75 осіб : 2,7 га = 28 осіб/га. 

Прийнята розрахункова щільність населення – 28 осіб/га. 

Потребу перспективного населення в об’єктах громадського обслуговування 

забезпечують існуючі та проектні заклади с. Зазим’є згідно з матеріалами 

затвердженого генерального плану с. Зазим’є Броварського району Київської області 

(розробник ДП "УКРНДПІЦИВІЛЬБУД, 2017 р.). 

В межах території проектування розміщені об’єкти громадського 

обслуговування загальною площею 0,7 тис. м
2
.   
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Відповідно до генерального плану населеного пункту, потреби населення у 

підприємствах і установах обслуговування забезпечують:  

– проектний заклад дошкільної освіти і проектний заклад загальної середньої 

освіти по вулиці Деснянській;  

– існуюча медична амбулаторія (на 70 відвідувачів у зміну), аптека, 

відділення ощадбанку – на розі вулиць Широкої і Радченка; 

– проектні спортивні зали загального користування населеного пункту; 

 

– проектні торгівельно-розважальний центр, центр дозвілля, магазин, 

підприємство громадського харчування, підприємства побутового обслуговування, 

поштове відділення; 

Пішохідна доступність до вище перелічених об’єктів забезпечена у 

відповідності до ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій». 

 

Розрахунок потреби населення у підприємствах і установах обслуговування: 

Таблиця 4.1 

№ 
з/п 

Найменування 
установ та 

підприємств 
обслуговування 

Одиниці 
виміру 

потужності 

Нормативи 
ДБН Б.2.2-

12:2019 

Нормативна 
величина 

забезпеченост
і послугами 
на 1000 жит. 

Існуючі, 
що 

зберігаю
ться на 

перспект
иву 

Необхі
дне 

будівн
ицтво 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Установи народної освіти 

1.1 
Загальноосвітні 
школи І – ІІІ 
ступенів 

місць 100% дітей 9 - 9 

1.2 
Заклади 
дошкільної 
освіти 

місць 
1,5-6 років 

85% 3 - 3 

2.Установи охорони здоров’я та соціального забезпечення 

2.1 
Стаціонари 
(лікарні) усіх 
типів 

ліжок 
9,5 ліжок на 

1000 осіб 1 - 1 

2.2 
Поліклініки, 
диспансери 

відвідувань 
за зміну 10 2 - 2 

3.Фізкультурно-оздоровчі і спортивні споруди 

3.1 
Спортивні зали 
загального 
користування 

м² загальної 
площі на 
1000 осіб 

Не менше 
300 м² 

300 - 300 

5. Підприємства торгівлі, громадського харчування і побутового обслуговування 

5.1 Магазини  
м

2
 торгової 
площі 

435* м
2
 на 

1тис жителів 
0,6 - 0,6 
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№ 
з/п 

Найменування 
установ та 

підприємств 
обслуговування 

Одиниці 
виміру 

потужності 

Нормативи 
ДБН Б.2.2-

12:2019 

Нормативна 
величина 

забезпеченост
і послугами 
на 1000 жит. 

Існуючі, 
що 

зберігаю
ться на 

перспект
иву 

Необхі
дне 

будівн
ицтво 

1 2 3 4 5 6 7 

5.2 
Підприємства 
громадського 
харчування 

місць на 
1000 

жител/м²  

7 на 1000 
тис.жителів/ 
м2 на 1 місце 

1 - 1 

5.3 
Підприємства 
побутового 
обслуговування 

Роб. місць 
на 1000. 

осіб 

1,5-2,0 роб. 
місць на 1000 

осіб 
1 - 1 

5. ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЯ МЕРЕЖА, ТРАНСПОРТНЕ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ ТРАНСПОРТУ 

ПІШОХОДІВ, РОЗМІЩЕННЯ ГАРАЖІВ І АВТОСТОЯНОК 

Існуючий стан 

На території проектування проходить вулиця Деснянська – головна вулиця, 

ширина проїзної частини становить 8 метрів, параметри в червоних лініях –  

25 метрів. Зупинка громадського транспорту знаходиться на відстані 150 м від 

території проектування. На території проектування наявні доріжки з зруйнованим 

асфальтовим та бетонним покриттям і грунтові доріжки.  

Проектні пропозиції 

Проектом передбачається облаштування головних вулиць – Проектна № 1 та 

Проектна № 2 із шириною проїзної частини 8 метрів та параметрами вулиць у 

червоних лініях 20 метрів. Житлова вулиця – Проектна № 3, ширина проїзної 

частини становить 5,5 метрів, параметри в червоних лініях становлять 15 метрів 

(відповідно до п.10.7.7 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій») 

Розрахункові параметри вулиць прийнято відповідно до класифікації ДБН 

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

Таблиця 5.1 

Перелік основних вулиць, що пропонуються до будівництва та реконструкції

 

№ 

 

Назва вулиці 

 

Кате-

горія 

вулиці 

Протяжність вулиці, км Ширина, м 

Реконструкц

ії твердого 

пркриття 

Будівництва

нових 

вулиць 

Проїзної 

частини 

Червони

хліній 

1. вул. 

Деснянська 

головна 0,80  8 25 

2. вул. Проектна 1 головна  0,13 8 20 

3. вул. Проектна 2 головна  0,33 8 20 

4. вул. Проектна 3 житлова  0,44 5,5 15 
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На території житлової садибної забудови індивідуальний легковий транспорт 

розміщується безпосередньо на садибних ділянках. 

Розрахункову кількість машиномісць на автостоянках біля об’єктів 

громадського призначення прийнято відповідно до табл. 10.7 ДБН Б.2.2-12:2019 

«Планування і забудова територій». 

Таблиця 5.2 

Розрахункова кількість машиномісць на автостоянках біля об’єктів 

громадського призначення

№ Громадські будинки і споруди 

масового відвідування 

м
2
 торг. площі Кількість 

машиномісць 

1. Об’єкти громадського обслуговування 400 2 

Обслуговування населення громадським транспортом здійснюватиметься 

автобусними маршрутами, що проходять по головних вулицях відповідно до рішень 

генерального плану с. Зазим’є та згідно ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова 

територій». Найближча зупинка громадського транспорту знаходиться по 

вул. Деснянська, на відстані близько 150 м від території проектування, що 

відповідає нормативній відстані (відповідно до п. 10.4.9 ДБН Б.2.2-12:2019 

«Планування і забудова територій»). 

6. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ 

Існуючий стан 

Схема інженерної підготовки території розроблена на основі топографічного 

знімання масштабу 1:500 (розробник ФОП Ісаєнко Ігор Вікторович, 2019 р.). 

Перепад висот в межах території проектування складає 0,72 м між відмітками 

95,91 м в північно-східній частині та 95,19 м в південно-західній частині в 

Балтійській системі висот. 

Проектні пропозиції 

Схемою передбачається: 

- підсипка ділянок будівництва; 

- облаштування кільцевого закритого трубчастого дренажу під нове 

будівництво; 

- укріплення зсувонебезпечних ділянок; 

- забезпечення відведення дощових та талих вод. 

За умови інженерної підготовки та захисту території інженерно-геологічні 

умови та рельєф сприятливі для будівництва. 

При опрацюванні схеми інженерної підготовки території та вертикального 

планування було вирішено: раціональна організація рельєфу, проектні профілі 

вулиць, заходи щодо безпеки організації руху транспорту та пішоходів, визначення 

проектних відміток на перетині осей вулиць та в точках зміни поздовжнього 

профілю вулиць, способи та напрями відведення дощових і талих вод. 
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Нові колектори дощової каналізації запроектовані вздовж вулиць з 

відведенням дощових та талих вод до запроектованих очисних споруд дощової 

каналізації села (відповідно до матеріалів затвердженого генерального плану 

с. Зазим’є Броварського району Київської області). Заходи, визначені у схемі 

інженерної підготовки території та вертикального планування, підтверджують 

можливість здійснення планувального вирішення території, потребують уточнення і 

беруться за основу на наступних стадіях проектування. 

7. БЛАГОУСТРІЙ ТА ОЗЕЛЕННЯ ТЕРИТОРІЇ 

Благоустрій та озеленення території виконані у відповідності до ДБН Б.2.2-

12:2019 «Планування і забудова територій» та ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій 

територій». 

Існуючий стан 

На території наявні поодинокі деревні насадження. 

Проектні пропозиції 

Проектними рішеннями передбачається облаштування ландшафтно-

рекреаційної зони вздовж озера Хома, її благоустрій та озеленення, облаштування 

прогулянкових пішохідних доріжок та майданчиків для відпочинку вздовж озера 

Хома, організацію підходу до води, встановлення малих архітектурних форм. 

Ширина пішохідних доріжок і тротуарів 1,5 - 3м прийнята відповідно до п.5.3 ДБН 

В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів». 

Відстань від майданчиків контейнерів для сміття до вікон садибних будинків 

на території садибної забудови приймається не менше 20 м, але не далі 100 м від 

найвіддаленішого входу до садибного будинку. Майданчики контейнерів 

розташовуються вздовж проїзної частини вулиць. 

8. ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА  

8.1. ВОДОПОСТАЧАННЯ  

Існуючий стан 

На теперішній час централізована система водопостачання на території 

проектвання відсутня.  

Проектні пропозиції 

Водопостачання території, що проектується, передбачається за рахунок 

використання підземних джерел (будівництво артезіанської свердловини) із 

облаштуванням локального водозабору. Якість води децентралізованого джерела 

водопостачання повинна відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10.  

В перспективі передбачено приєднання території, що проектується, до 

централізованої системи водопостачання с. Зазим’є (відповідно до матеріалів 

затвердженого генерального плану с. Зазим’є Броварського району Київської 

області). 

Відповідно до прогнозованих показників чисельності населення та рівня 

інженерного благоустрою житлового фонду, розрахункова потреба у воді питної 

якості складе 26,79 м³/макс. добу. 
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Питомі показники водоспоживання та водовідведення прийняті за 

Державними будівельними нормами містобудування ДБН В.2.5-74:2013, ДБН В.2.5-

64:2012. Розрахункові (питомі середні за рік) добові витрати води в житлових 

будинках на одного мешканця – 235 л/добу (житлові будинки з водопроводом, 

каналізацією і ваннами з водопідігрівачами, які працюють на природньому газі). 

Забезпечення питних, фізіологічних, санітарно-гігієнічних і побутових потреб 

мешканців та потреб пожежогасіння передбачається з централізованого сільського 

водопроводу за рахунок будівництва розподільчих мереж в межах території, що 

проектуються, та підключення до системи водопостачання села під час реалізації її 

будівництва. 

Водопостачання споживачів буде здійснюватися мережами централізованого 

водопроводу. Система другої категорії подачі води, об’єднана (господарсько-

побутова та протипожежна), магістральні та розподільчі мережі кільцеві, низького 

тиску з встановленням пожежних гідрантів не більше ніж 150 м один від одного 

(згідно ДБН В.2.5-74:2013), а також арматури для аварійного відключення ділянок 

мережі. Елементи системи, що відносяться до протипожежного водопостачання – 

першої категорії. 

Гасіння пожеж передбачається через гідранти, що встановленні на кільцевій 

мережі та забезпечують гасіння кожної будівлі з двох гідрантів. Розрахункові 

витрати води на пожежогасіння в цілому по селу складають 162 м³ (витрата води на 

зовнішнє пожежогасіння однієї розрахункової пожежі – 10 л/с; на внутрішнє 

пожежогасіння – два струмені із витратою по 2,5 л/с; тривалість гасіння пожежі – 

3 години). Максимальний строк відновлення протипожежного запасу води у даному 

населеному пункті – 72 години. Протипожежний запас намічається зберігати в 

резервуарах чистої води (водонапірних баштах) на водопровідних ділянках, після їх 

будівництва. Норми витрат прийняти згідно із ДБН В.2.5-74:2013, ДБН В.2.5-

64:2012. 

Потреба у воді технічної якості на поливання-миття територій складе 

5,13 м³/добу. Потреба у воді прийнята згідно ДБН В.2.5-74:2013. На ці потреби 

передбачається використання води з поверхневих джерел або ґрунтових вод з 

улаштуванням місцевих групових або локальних систем. Згідно вимог ДСП № 173-

96 (п. 7.8) використання підземних вод питної якості для потреб, що не пов’язані з 

господарсько-питним водопостачанням, не допускається. Дане питання вирішується 

на наступних стадіях проектування з залученням галузевих організацій, 

визначенням джерел та необхідних об’ємів через техніко-економічні розрахунки і 

обґрунтування, з урахуванням технічних умов та технологічних потреб. 

8.2. КАНАЛІЗАЦІЯ 

Існуючий стан 

Територія проектування не забезпечена централізованою системою 

водовідведення. 

Проектні пропозиції 

Відповідно до розрахункового водоспоживання обсяг утворення стічних вод 

складе 26,79 м³ /макс. добу. 
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На перший час стічні води від місць їх утворення по самопливним колекторам 

будуть відводитись у герметизований септик, після чого надходити до 

фільтраційного колодязя.  

Відповідно до п. 2.21 Державних санітарних норм та правил утримання 

територій населених місць № 145, рідкі відходи, що утворюються у житлових та 

громадських будівлях і спорудах за відсутності централізованого водопостачання та 

водовідведення, допускається зберігати у вигрібних ямах (вигребах). Вигріб 

повинен бути водонепроникним та мати щільно прилягаючу кришку.  

На перспективу відведення побутових стічних вод передбачається 

самопливними колекторами до централізованої каналізації зі скиданням 

господарсько-побутових стічних вод у каналізаційну мережу села з подальшим 

відведенням на місцеві каналізаційні споруди (відповідно до матеріалів 

затвердженого генерального плану с. Зазим’є Броварського району Київської 

області). 

Остаточно розвиток мереж, місця їх підключення визначаються на наступних 

стадіях проектування при розробці «Спеціалізованої схеми водопостачання» 

с. Зазим’є та робочих проектів з урахуванням техніко-економічних обґрунтувань, 

відповідних технічних та місцевих умов. 

8.3. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 

Існуючий стан 

Територією проектування проходять повітряні лінії електропередачі напругою 

10 кВ, які підлягають перенесенню відповідно до рішень генерального плану 

с. Зазим’є Броварського району Київської області (розробник 

ДП "УКРНДПІЦИВІЛЬБУД, 2017 р.). 

Проектні пропозиції 

Розподіл електроенергії в межах населеного пункту відбувається через 

трансформаторні підстанції по мережах повітряних ліній електропередачі низької 

напруги. 

Підключення нових споживачів передбачено до існуючих повітряних ліній 

електропередачі, а схема їх підключення, кількість та потужність трансформаторів 

уточнюють при подальшому проектуванні відповідно до технічних умов 

енергопостачальної організації. 

8.4. ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ 

Існуючий стан 

На території проектування відсутні мережі централізованого 

теплопостачання. 

Проектні пропозиції 

У садибній забудові буде використовуватися індивідуальне теплове 

обладнання згідно з ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі» та ДСТУ-Н Б В.1.1-

27:2010 «Будівельна кліматологія». 

Теплопостачання житлової забудови вирішується індивідуальними 

теплоустановками. 
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Вибір варіанту системи теплопостачання об’єкту, кількість джерел 

теплопостачання, місця їх розміщення, вибір основного обладнання 

конкретизуються на подальших етапах проектування за техніко-економічними 

розрахунками та обґрунтуваннями, з урахуванням відповідних технічних умов та 

інвестиційних пропозицій. 

8.5. ГАЗОПОСТАЧАННЯ 

Існуючий стан 

Територія проектування не забезпечена системою газопостачання. 

Проектні пропозиції 

Газопостачання території, що проектується, передбачається за рахунок 

підключення до існуючих мереж системи розподільчих газопроводів села із 

обов’язковим виконанням перевірочних розрахунків їх пропускної спроможності з 

урахуванням додаткового навантаження. 

На базі мережевого природного газу передбачається забезпечення потреб 

приготування їжі та джерела теплопостачання у водонагрівачах і тепловому 

обладнанні. 

При підключенні нової забудови до газопроводів середнього тиску для 

зниження тиску газу до низького на присадибних ділянках встановлюються 

комбіновані будинкові регулятори тиску (КБРТ). Після КБРТ по підвідним 

газопроводам низького тиску газ надходить до споживачів. Даний варіант є 

найбільш економічним та забезпечує надійність експлуатації системи 

газопостачання. 

Норми питомих витрат природного газу для господарсько-побутових потреб 

прийнято відповідно до ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання» при наявності в 

будинку газової плити та газового водонагрівача. 

Остаточний вибір варіанту підключення, встановлення місць підключення до 

існуючих газопроводів та їхньої необхідної кількості, траси прокладання нових 

розподільчих газопроводів, потреба у збільшенні пропускної здатності або 

реконструкції ділянок існуючих мереж визначаються на наступних стадіях 

проектування при розробці спеціалізованих та робочих проектів з урахуванням 

техніко-економічних обґрунтувань та відповідних технічних умов галузевих 

установ. 

8.6. ЗЛИВОВА КАНАЛІЗАЦІЯ 

Існуючий стан 

На даний час на території населеного пункту відведення дощових та талих вод 

відбувається поверхневим способом – відкритими водовідвідними канавами, які 

проходять вздовж вулиць. 

Проектні пропозиції 

Заходи з організації відведення дощових та талих вод розроблено з 

урахуванням планувальних рішень та виконано у відповідності з вимогами Водного 

кодексу України, ДБН Б.2.2-12:2019,ДБН Б.1.1-15:2012, та ДБН В.2.3-5-2001. 



 

19 

 

Рішенням детального плану відведення дощового стоку з території 

передбачено закритою мережею дощової каналізації з підключенням її до локальних 

очисних споруд (відповідно до матеріалів затвердженого генерального плану 

с. Зазим’є Броварського району Київської області). 

З огляду на топографічні умови, планувальну структуру, а також 

перспективну мережу проїздів, детальним планом пропонується будівництво 

близько 1 км дощової каналізації. 

Остаточні умови будівництва систем відведення дощових та талих вод  

уточнюються на наступних стадіях проектування відповідно до технічних умов 

експлуатуючих організацій та гідравлічних розрахунків. 

Проектом розроблені принципові рішення по відводу дощових та талих вод. 

Зважаючи на точність топографічної основи М 1:500, розроблена схема підтверджує 

можливість здійснення планувального вирішення території, береться за основу і 

потребує подальшого уточнення на наступних стадіях проектування відповідно до 

технічних умов експлуатуючих організацій. 

8.7. ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ  

Інженерно-технічні заходи цивільного захисту детального плану території є 

невіддільною складовою загальноселищних заходів, які розробляються в цілому по 

населеному пункту.  

Можливі евакуаційні заходи для населення 

Враховані вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 

р. № 841 «Порядок проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру». Під час 

розроблення заходів евакуації визначити магістралі сталого функціонування збору 

та розподілення евакопотоків. 

В разі виникнення надзвичайних ситуацій проводиться часткова евакуація 

населення до завершення ліквідації НС. Евакуація здійснюється на безпечні ділянки, 

що розташовані поруч території міських (сільських, селищних) рад в межах району; 

Радіус збору населення в захисних спорудах цивільного захисту становить не 

більше 500 м відповідно до вимог ДБН В.1.2-4:2019. В зоні можливих слабких 

руйнувань у населених пунктах не віднесених до груп ЦО укривання НПЗ об'єктів 

формувань ЦЗ обслуговуючого персоналу об'єктів лікувальних закладів які 

розгортаються в особливий період передбачаються. 

Населення, яке підлягає укриттю, прибуває до споруд фонду захисних споруд 

із засобами індивідуального захисту, дводобовим запасом продуктів у 

поліетиленовій упаковці (якщо їх закладення не передбачено в таких спорудах), а 

також найбільш необхідними речами. Забороняється приносити до споруд 

легкозаймисті речовини або речовини, що мають сильний запах, а також громіздкі 

речі, приводити тварин. 

Захисні споруди цивільного захисту 

З метою належної організації використання фонду захисних споруд за 

призначенням, своєчасного зайняття його населенням (працівниками), що підлягає 

укриттю, центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації та 
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органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання в межах компетенції 

проводять розрахунки укриття населення (працівників) за категоріями, 

визначеними статтею 32 Кодексу цивільного захисту України, здійснюють їх 

розподіл по спорудах фонду захисних споруд, визначають і доводять до населення, 

яке підлягає укриттю, маршрути прямування до захисних споруд, споруд подвійного 

призначення та найпростіших укриттів, організують установлення покажчиків, 

вивішених чи намальованих на видимих місцях. 

Для укривання населення рекомендовано використовувати споруди 

подвійного призначення та найпростіші укриття (підвали, цокольні поверхи, 

погреби). 

9. САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ 

Територія, що розглядається в детальному плані, буде задіяна у загальній 

схемі санітарного очищення села Зазим’є. 

Відповідно до норм ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», 

розрахунковий обсяг накопичення твердих побутових відходів від забудови даної 

ділянки складає 0,05 тис. т/рік. 

На ділянці передбачається налагодження планово-регулярної системи 

санітарного очищення території, впровадження системи роздільного збирання ТПВ. 

Вивезення твердих побутових відходів буде здійснюється по графіках, що 

затверджені у терміни, визначені санітарними нормами. 

10. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ 

На даний час обслуговування села Зазим’є забезпечується Броварським 

районним ГУ ДСНС України у Київській області.  

Для дотримання вимог пожежної безпеки детальним планом території 

передбачається у подальшому обслуговування кварталу житлової забудови 

існуючим пожежним депо, яке розміщено на розі вулиць Широкої і Радченка, на 

відстані близько 500 м від ділянки проектування, що відповідає нормативній 

відстані (3 км) (п. 15.1.3 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»). 

Планувальними рішеннями враховані вимоги розділу 15 ДБН Б.2.2-12:2019 

«Планування та забудова територій»: 

- організація безперервної системи вулиць для забезпечення стійких 

транспортних зв’язків кварталу, що проектується, з іншими територіями села; 

- 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 

(відповідно до розділу 15 «Протипожежні норми» таблиці 15.2, ДБН Б.2.2-12:2019 

«Планування та забудова територій»;  

- організація пішохідних зв’язків, які відокремлюють житлові будинки один 

від одного і в разі пожежі, слугують шляхами евакуації населення. 

Елементи водопровідної системи, що відносяться до протипожежного 

водопостачання, – першої категорії, низького тиску. Передбачено встановлення 
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пожежних гідрантів через 150 м один від одного, а також арматура для аварійного 

відключення ділянок мережі. 

Гасіння пожеж передбачається через гідранти, що встановленні на кільцевій 

мережі та забезпечують гасіння кожної будівлі з двох гідрантів. Розрахункові 

витрати води на пожежогасіння, в цілому по селу складають 162 м³ (витрата води на 

зовнішнє пожежогасіння однієї розрахункової пожежі – 10 л/с; на внутрішнє 

пожежогасіння – два струмені із витратою по 2,5 л/с; тривалість гасіння пожежі – 

3 години). Максимальний строк відновлення протипожежного запасу води у даному 

населеному пункті – 72 години. Протипожежний запас намічається зберігати в 

резервуарах чистої води (водонапірних баштах) на водопровідних ділянках, після їх 

будівництва. Норми витрат прийняти згідно із ДБН В.2.5-74:2013, ДБН В.2.5-

64:2012. 

11. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

З метою охорони і оздоровлення навколишнього середовища та для 

забезпечення екологічної стійкості території до техногенного навантаження у 

проекті рекомендовано виконати ряд планувальних і технічних заходів. Намічений 

комплекс заходів повинен реалізовуватись через дію Закону України «Про 

стратегічну екологічну оцінку» та Законів щодо екологічного стану та санітарно-

епідеміологічного контролю території, місцевого самоуправління з урахуванням 

заходів, визначених місцевими та регіональними програмами санітарно-гігієнічного 

та природоохоронного спрямування.  

З метою покращення стану навколишнього середовища містобудівною 

документацією передбачається ряд планувальних та інженерних заходів, до яких 

відносяться: 

‒ встановлення прибережно-захисної смуги оз. Хома – 25 м; 

‒ забезпечення централізованого водовідведення господарсько-побутових 

стічних вод централізованою системою водовідведення; 

‒ закрита система дощової каналізації; 

‒ облаштування майданчиків з контейнерами для збирання побутових 

відходів та забезпечення збору та вивезу всього обсягу побутових відходів, 

що утворюються; 

‒ інженерна підготовка території та вертикальне планування, благоустрій, 

озеленення, влаштування твердого покриття проїздів. 

12.  ПРОЕКТ МІСТОБУДІВНИХ УМОВ ТА ОБМЕЖЕНЬ ЗАБУДОВИ 

ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 

Містобудівні умови та обмеження встановлені на підставі ст. 19 п. 4 Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності» та відповідно до вимог ДБН 

Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій», «Державних санітарних правил 

планування і забудови населених пунктів», Наказу Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 214 від 14.08.2018 

«Про внесення змін до Переліку об’єктів будівництва, для проектування яких 

містобудівні умови та обмеження не надаються», Правил пожежної безпеки в 

Україні. 
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Рішеннями детального плану визначено переважні та супутні види 

використання територій з дотриманням вимог Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» та окремих деталізацій його положень. 

Переважний вид використання території – вид використання, який відповідає 

переліку дозволених видів для даної зони. 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. 

Квартал житлової садибної забудови. 

Переважні види використання: 

- індивідуальні житлові будинки (з присадибними ділянками); 

- магазини торгівельною площею до 40 м², без спеціалізованих магазинів 

будівельних матеріалів, магазинів з наявністю в них вибухонебезпечних 

речовин та матеріалів. 

Супутні види використання: 

- окремо розташовані адміністративні будівлі місцевого значення та 

повсякденного обслуговування: відділення зв’язку, поліції, ощадбанку, 

адміністрації, комунальні служби; 

- сади, городи; 

- бані, сауни; 

- теплиці, оранжереї, парники та інші споруди що пов’язані з вирощуванням 

квітів, фруктів та овочів; 

- окремо розташовані та/або вбудовано-прибудовані індивідуальні гаражі, 

відкриті стоянки (в межах присадибної ділянки без порушень принципів 

добросусідства); 

- окремо розташовані або вбудовано-прибудовані господарські будівлі та 

споруди; 

- об’єкти пожежної охорони; 

- спортивні, дитячі, господарські майданчики. 

- культові споруди; 

- центри розвитку дітей; 

- загальноосвітні школи; 

- окремо розташовані або вбудовано-прибудовані об’єкти повсякденного 

обслуговування: магазини, перукарні, аптеки, кафе, підприємства побутового 

обслуговування; 

- заклади громадського харчування; 

- місця короткочасного відпочинку з відповідним обладнанням; 

- мережі та головні об’єкти інженерної інфраструктури. 

Не допускається розміщувати: 

- виробничі об’єкти. 

Територія об’єктів громадського обслуговування 

Переважні види використання: 

- магазини, торгові центри; 

- торговельні комплекси; 
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- офісні будівл; 

Супутні види використання: 

- підприємства харчування, ресторани і кафе; 

- лазні; 

- підприємства побутового обслуговування; 

- центри дозвілля; 

- спорткомплекси; 

- аптеки; 

- підприємства зв’язку; 

- об’єкти пожежної охорони; 

- спортивні, дитячі, господарські майданчики. 

- малі архітектурні форми для здійснення підприємницької діяльності; 

- автостоянки для зберігання автомобілів, стоянки при громадських будівлях; 

- інженерно-технічні будівлі і споруди для обслуговування даної зони або села 

в цілому. 

Не допускається розміщувати: 

- виробничі об’єкти. 

Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки

Таблиця 12.1 

Об’єкти громадського обслуговування  

1. Гранично допустима висотність 

будинків, будівель та споруд у 

метрах 

Визначається відповідно до Державних 

будівельних норм по підприємствах 

торгівлі; ДБН В.2.2-23-2009, а також згідно 

з профільним ДБН за типом об’єкту (щодо 

інших об’єктів). 

Рекомендована висота до 15 м (до 4-х 

поверхів включно). 

2. Максимально допустима частка 

(відсоток) забудови земельної 

ділянки 

60 %. Визначається відповідно до 

Державних будівельних норм по 

підприємствах торгівлі; ДБН В.2.2-23-2009 .  

Для інших об’єктів - згідно з  ДБН Б.2.2-

12:2019 «Планування та забудова 

територій», санітарними та 

протипожежними нормами, а також згідно з 

профільним ДБН за типом об’єкту. 

Відстані від об’єкта, що проектується, до 

червоних ліній не може бути меншою за 

необхідну для його технічного 

обслуговування. 

Мінімальна відстань до існуючих будинків 

та споруд визначається з урахуванням ДБН 

Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова 

територій», санітарних норм та норм 

інсоляції. 
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3. Максимально допустима щільність 

населення в межах відповідної 

земельної ділянки 

Не регламентується. 

4. Мінімально допустимі відстані від 

об’єкта, що проектується, до 

червоних ліній, ліній регулювання 

забудови, існуючих будинків та 

споруд 

Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та 

забудова територій» підрозділ 15.2 "Вимоги 

до протипожежних відстаней", таблиця 15.2, 

а також згідно з профільним ДБН за типом 

об’єкту. 

Відстані від об’єкта, що проектується, до 

червоних ліній не може бути меншою за 

необхідну для його технічного 

обслуговування. 

Мінімальна відстань до існуючих будинків 

та споруд визначається з урахуванням ДБН 

Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова 

територій», санітарних норм та норм 

інсоляції. 

5. Планувальні обмеження (санітарно-

захисні та охоронні зони) 

Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та 

забудова територій», Державних санітарних 

правил планування та забудови населених 

пунктів (затверджено Наказом Міністерства 

охорони здоров’я Україна від 19.06.1996 

№173), затвердженої містобудівної 

документації. 

6. Охоронні зони об’єктів транспорту, 

зв’язку, інженерних комунікацій, 

відстані від об’єкта, що 

проектується, до існуючих 

інженерних мереж. 

Охоронні зони інженерних комунікацій - 

ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова 

територій» розділ 11 «Інженерна 

інфраструктура», постанова Кабінету 

Міністрів України від 30.03.94 №198 "Про 

затвердження Єдиних правил ремонту і 

утримання автомобільних доріг, вулиць, 

залізничних переїздів, правил користування 

ними та охорони 

Охоронна зона навколо (вздовж) об'єкта 

транспорту - Закони України "Про 

транспорт", "Про залізничний транспорт". 

Охоронна, зона навколо (вздовж) об'єкта 

енергетичної системи - Закон України "Про 

електроенергетику", постанова Кабінету 

Міністрів України від 04.03.1997 №209 

"Про затвердження Правил охорони 

електричних мереж» 

Охоронні зони об’єктів зв’язку - Закон 

України «Про телекомунікації», постанова 

від 29 січня 1996 р. N 135 "Про 

затвердження правил охорони ліній 

електрозв'язку" 

Державних санітарних правил планування 

та забудови населених пунктів (затверджено 

Наказом Міністерства охорони здоров’я 

Україна від 19.06.1996 №173). 
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Згідно з витягом з Державного земельного 

кадастру. 

 

Перелік об’єктів будівництва, для проектування яких не надаються 

містобудівні умови й обмеження, до таких об’єктів належать, зокрема: артезіанські 

свердловини, будівництво котеджних житлових будинків, дачних і садових будинків 

загальною площею до 300 м
2
 із числом надземних поверхів не більше двох (без 

урахування мансардного поверху), у т.ч. із господарськими будівлями та спорудами, 

індивідуальними гаражами (Наказ Міністерство регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 06.11.2017 № 289 

«Про затвердження Переліку об’єктів будівництва, для проектування яких 

містобудівні умови та обмеження не надаються». 
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13. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 

Таблиця 13.1 

№ 

з/п Найменування 

Одиниця 

виміру 

Значення показників 

Існуючий 

стан 

Розрахунковий 

етап 5 років 

  Територія     

1. 
 Територія в межах проекту у тому    

числі: га 6,4 6,4 

2.  житлової забудови (садибна)  га — 2,7 

3.  громадської забудови га — 0,7 

4.  зелених насаджень га — 0,5 

5.  вулиці га 0,09 1,6 

6. 
 Території (ділянки) інженерної 

інфраструктури га  0,09 

7.  інші території га 6,31 0,6 

  Населення    

8.  Чисельність населення осіб — 75 

9.  Щільність населення люд./га — 28 

  Житловий фонд    

10.  Житловий фонд, всього 

тис. м
2
 

загальної 

площі 
— 7,7 

11. 
 Житлове будівництво (садибна 

забудова) будинків — 31 

 
 Установи та підприємства 

обслуговування    

12. 
 Об’єкти громадського 

обслуговування  

тис. м
2
 

загальної 

площі — 0,7 

  Вулично-дорожня мережа    

13. 
 Протяжність вулично-дорожньої 

мережі км 0,1 0,9 

 14. 

 Відкриті автостоянки для 

тимчасового зберігання 

автомобілів маш. місць — 2 
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  Інженерне обладнання    

  Водопостачання    

15.  Водоспоживання, всього тис. м
3
/добу — 26,79 

  Каналізація    

16.  Сумарний об’эм стічних вод тис. м
3
/добу — 26,79 

  Електропостачання    

17.  Споживання сумарне Гкал/год — 0,026 

  Газопостачання    

18.  Витрати газу, всього млн. м3/ рік — 0,132 
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ІІ. ДОДАТКИ 
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Перелік додатків та вихідних матеріалів 

№  

з/п 
Назва матеріалів 

Кількість 

аркушів 

1  

Рішення № 1812-74 від 10 грудня 2019 року Зазимської сільської 

ради Броварського району Київської області позачергової VII сесії 

«Про внесення змін до рішення сесії Зазимської сільської ради від 

04.06.2019 №1565-66 позачергової VII сесії «Про надання дозволу 

Пятигінній К. А. на розроблення детального плану території 

земельної ділянки по вул. Деснянська, 139 А в с. Зазим’є»». 

1 

2  

Завдання на проектування «Розроблення детального плану території 

орієнтовною площею 6,4 га в с. Зазим’є Броварського району Київської 

області, з метою визначення її планувальної організації 

функціонального призначення та зміни цільового призначення 

земельної ділянки площею 2,9 га, кадастровий номер 

3221282801:01:045:0005 по вул. Деснянська, 139-А.».  

4 

3  
План меж земельної ділянки (кадастровий номер земельної ділянки 

3221282801:01:045:0005); 
1 

4  

Довідка від комунального підприємства Київської обласної ради 

«Броварське міжміське бюро технічної інвентаризації». 
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ІІІ. ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ 

 

 

 


















