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Формат А4

Детальний план території садибної забудови частини с. Погреби Броварського району Київської області
обмеженого р. Кодак (кадастровий номер земельної ділянки: 3221286400:03:002:0163) і 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

Бровари 2021р.

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ
садибної забудови частини с. Погреби

Броварського району Київської області обмеженого р. Кодак
(кадастровий номер земельної ділянки: 3221286400:03:002:0163).
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ПЕРЕДМОВА
 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 плану території садибної забудови частини с. Погреби Броварського
району Київської області обмеженого р. Кодак (кадастровий номер земельної ділянки:
3221286400:03:002:0163) 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 2021 р.;

− Рішення Зазимської сільської ради Броварського району Київської області про розроблення
детального плану території від 11 лютого 2020 року №1051-3 позачергової-VII;

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

− натурні обстеження.
В проекті враховано такі вимоги:
− ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;
− ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»;
− ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;
− ДБН В.2.3-5-2001 "Споруди транспорту. Вулиці та дороги сільських населених пунктів";
− ДБН В.2.5-74:2013 "Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні

положення";
− 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.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні

положення проектування»;
− ДБН В.2.5-23-2010 «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного

призначення»;
− ДБН В.1.1.7-2002 «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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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ.
1.1 Містобудівна оцінка території виділеної під забудову земельної ділянки.
Село Погреби розташоване в північно-західній частині Броварського району і межує з м.

Київ.
Територія, на яку розробляється Проект детального плану території садибної забудови
частини с. Погреби Броварського району Київської області обмеженого р. Кодак
(кадастровий номер земельної ділянки: 3221286400:03:002:0163).

Місце розташування проектуємої ділянки досить зручне для житлової  забудови, оскільки
розташоване біля існуючої садибної забудови, і має хороше транспортне та пішохідне
сполучення з центральною частиною населеного пункту та основними закладами
громадського обслуговування (торгово-побутові заклади, установи освіти та виховання).
Зі сходу і півдня на ділянці є обмеження- захисна зона річки, із півночі і заходу межує з
землями перспективної житлової забудови та вулицею.

Рельєф ділянки рівномірний, характеризується перепадом позначок з ухилом в південно-
східному напрямку ділянки. Абсолютні відмітки 95.35 м (макс.) - 91.38 м (мін.).

Ділянка вільна від постійної та тимчасової забудови. Мереж інженерного забезпечення на
території ділянки в наявності немає.

Багаторічні зелені насадження на території відсутні.

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

К л і м а т
Клімат району – помірно-континентальний. Число діб з температурою

вище 0°С – 245. Середня температура липня +19,5°С, січня -6,0°С. Відносна максимальна
температура +39,0°С, відносний мінімум -35,0°С. Річна сума опадів не перевищує 550 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.
Загальний ухил поверхні спостерігається із північного заходу на південний схід.

Механічний склад ґрунтів сприятливий для усіх видів капітального будівництва.
Територія є придатною для житлово-господарського розвитку району. З містобудівної точки
зору територія проектування визначена як сприятлива для житлового будівництва  (СС1). Це
території, що не потребують спеціальних заходів з інженерної підготовки. Рельєф території
проектування рівнинний і сприятливий для будівництва. Інженерно-геологічні умови
сприятливі для житлової зблокованої забудови з об'єктами соціального призначення.

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.
Вмежах 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.

02-07-21-ДПТ-ПЗ
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2. ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ТЕРИТОРІЇ.

2.1 Характеристика існуючої забудови, інженерно-транспортної інфраструктури та
використання території.

На даний час територія земельної ділянки, на якій передбачається розміщення житлової
зблокованої забудови в с. Погреби Броварського району Київської області вільна від
будівель, споруд, інженерних мереж, а також цінних лісових і багаторічних зелених
насаджень.

За цільовим використанням це землі житлової забудови, які на данний момент не
використовуються за призначенням.

Під’їзд до території здійснюється через міст над річкою Кодак від існуючої вуличної
мережі села.

2.2 Оцінка стану навколишнього середовища.
Оцінка стану навколишнього природного середовища виконана на основі

спостереження за змінами екологічного балансу території. В зоні проектування відсутні
джерела можливого негативного впливу на навколишнє середовище.

Стан повітряного басейну.
На сьогоднішній день значних джерел забруднення повітря на території немає.
Існуючим головним джерелом забруднення повітря на даній території є місцевий

автотранспорт. В структурі потоку переважають легкові автомобілі, маса викидів яких
значно менша, ніж вантажівок та автобусів. Враховуючи цей фактор та кількість
транспорту можна сказати, що стан атмосферного повітря на території 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.
Джерелом шуму на території проектування є місцевий автотранспорт, але не суттєвим.
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3. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ ТА ОБ’ЄМНО-ПРОСТОРОВЕ РІШЕННЯ.

3.1 Архітектурно-просторове вирішення забудови. Структура забудови та функціональне
використання території.

Планувальне та архітектурно-просторове рішення території садибної забудови
обумовлене її конфігурацією, планувальними обмеженнями та побажаннями замовника. У
планувальній структурі враховано планувальні зв’язки території проектування із
зовнішніми напрямками та іншими територіями, в першу чергу - села Погреби.

На території проектування площею 2,0000 га в межах території проектування
виділяються такі основні функціональні зони:
 зони проектованої житлової забудови ;
 зона відкритої водойми та її охоронної зони;
 вулично-дорожня мережа .
Для забезпечення під’їзду до ділянок житлових будинків на території, що

проектується, запроектовані вулиці шириною 15 м.
На території проектування передбачені майданчики для встановлення контейнерів для

сміття.
Забудова та благоустрій території в межах району проектування передбачається на

основі переліку переважних, супутніх та допустимих видів забудови, єдиних умов і
обмежень, що діють у межах території ДПТ.

Проектом ДПТ на території площею 2,0000 га пропонується розмістити 10 ділянок для
будівництва садибних будинків орієнтовною площею від 0,0502 до 0.2165 га.

Для садибної забудови приймаються наступні показники:
- площа садибної забудови - 0.9423 га,
- кількість ділянок - 10 шт.
- кількість житлових будинків - 10 буд.,
- чисельність населення (при Кс = 3) - 30 чол.,
- щільність населення - 32 чол/га.
- поверховість садибних будинків -  2 + Мн. пов.

На територіях громадсько-комунального призначення для обслуговування населення
передбачено будівництво  споруд громадського призначення:

Далі приводиться потреба проектованої житлової забудови в с. Погреби Броварського
району Київської області з розрахунковим населенням приблизно 30 мешканців в основних
об'єктах системи обслуговування населення та прибудинкових майданчиках (згідно п. 3.16
табл.3.2. та п. 7.43 ДБН Б.2.2-12:2019).
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РОЗРАХУНКОВА ТАБЛИЦЯ ОСНОВНИХ ОБ'ЄКТІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

Примітка:
* - передбачено використання мешканцями існуючих об'єктів обслуговування с. Погркби.

В межах території детального плану передбачається формування осередка об'єктів
обслуговування з розміщенням нових об'єктів:

- закладів торгівлі - тимчасових споруд та прибудованих до будинку будівель.
Проектом ДПТ передбачається використання існуючих зон відпочинку.

3.2 Зовнішній благоустрій та озеленення
Зовнішній благоустрій – це комплекс заходів з ландшафтної, архітектурно-просторової

та естетичної організації території громадської забудови, що забезпечують комфортні
умови праці та відпочинку.

Зелені насадження грають значну роль у санітарно-гігієнічному, архітектурно-
художньому та інженерному благоустрої території. Проектом пропонується озеленити
території присадибних ділянок, а також влаштувати смугу дрібних зелених насаджень
вздовж проїздів. На наступних стадіях проектування необхідно передбачити обладнання
території інженерними комунікаціями та елементами благоустрою, забезпечити освітлення
території, встановлення контейнерів для сміття на спеціально обладнаних майданчиках.

На території, що проектується, враховано рух пішоходів: передбачено пішохідні доріжки
з твердим покриттям.

3.3 Вулична мережа.
Передбачена проектом дорожньо-транспортної мережі житлового кварталу, що

забезпечить доступний та безпечний транспортний зв'язок з автомобільними дорогами
загальної мережі.

Класифікація вуличної мережі в межах проектованої території прийнята згідно рішень
генплану с. Погреби.

Розвиток вуличної мережі, реконструкція і нове будівництво має відбуватись з
дотриманням нормативних вимог щодо влаштування габаритів поперечного і поздовжнього
профілю вулиць та проїздів.

План червоних ліній і поперечні профілі вулиць в масштабі  показані на аркуші № 4.

12

  Об'єкти обслуговуванняПор.
 №

Нормативна
кількість місць на
1000 ос. населення

місць

 1 Дитячі дошкільні заклади 30 1

 2 Школи 140 3

         Найменування              Нормативи          Необхідно
        по нормі

Пропонується

місць

Майданчики Питомі розміри,
 м2 на 1 особу

Ігрові для дітей дошкільного віку

 м2

 0,7 0,7

Для відпочинку дорослих  0,2

Для занять фізкультурою  0,2

 3

 4

 5

5,8

5,8

*

*

*

*

*
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3.3 Організація дорожнього руху
Під'їзд транспортних засобів до території житлової зблокованої забудови з об'єктами

соціального призначення передбачається по проїзжій частині з твердим покриттям. Ширину
проїзної частини прийнято не менше 6.0 м. Категорію вулиць призначено згідно з ДБН
Б.2.2-12:2019, як проїзди місцевого значення.

Розрахункову швидкість руху транспорту по проїздах прийнято 10 км/год.
Згідно вимог ДБН Б.2.2-12:2019 у житлових районах повинне бути забезпечене постійне

зберігання усіх автомобілів (100%), які належать жителям цих районів, і тимчасове
зберігання автомобілів відвідувачів.

- садибної забудови (1 маш.місце на 1 сім'ю) - 10 маш.місць.
Постійне зберігання автомобілів мешканців житлової забудови здійснюватиметься на

садибних ділянках у вбудованих або прибудованих гаражах.
Рух транспортних засобів регулюється за допомогою дорожніх знаків і горизонтальної

розмітки проїзної частини.
Обладнання вулиць технічними засобами організації дорожнього руху 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.
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4. ЗАХОДИ З ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА
РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

4.1 Інженерне забезпечення.
Розділ виконано у вигляді схеми, де подано принципові рішення щодо інженерного
забезпечення території садибної забудови частини с. Погреби Броварського району
Київської області обмеженого р. Кодак (кадастровий номер земельної ділянки:
3221286400:03:002:0163).

Інженерне забезпечення проектованої забудови та благоустрою на території ДПТ
передбачається відта втономних або запроектованих та існуючих 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 ДПТ здійснюватиметься на наступних
стадіях проектування.

4.1.1 Водопостачання
На території, що проектується, передбачається перспективне під'єднання до

господарсько-питного водопроводу артезіанської свердловини для забезпечення житлових
будинків господарсько-питною водою та заповнення пожежних гідрантів на потреби
зовнішнього пожежогасіння.

Водопровідна мережа є господарсько-питною-протипожежною. Водопровідна мережа
виконується з поліетиленових труб високої густини класу ПЕ-100 тип SDR-17 (1,0 МПа) за
ДСТУ Б.В.2.7-93-2000 і прокладається на глибині 1,6-1,8м від поверхні землі. На
водопровідній мережі влаштовуються водопровідні колодязі з розподільчими засувками,
пожежними гідрантами, запірною арматурою та спускними кранами.

Категорія надійності систем водопостачання на господарсько-питні потреби
житлово-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 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».
  Розрахунковий об’єм господарсько-питного водоспоживанняжитлових будинків з
коефіцієнтом сімейності рівним 1,3, що передбачаються на території, визначено за
формулою:                    Q госп = qгосп х n /1000 х k1 х k2 (м³/добу)
де  q госп - норматив господарсько-побутового водоспоживання, для будинків прийнято як
для будівель з місцевими водонагрівачами на одну людину, л/добу,
n - розрахункова кількість людей, що проживає в одному будинку, n=3 чол.,
k1 - коефіцієнт неврахованих витрат, і складає  k1 = 1,1,
k2 - коефіцієнт добової нерівномірності водоспоживання, прийнято за ДБН В.2.5-74:2013
«Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди» пункт 2.2,  k2 = 1,3,

Об’єм господарсько-побутового водопостачання 1 житлового будинку складе:
                               210 л/добу х 3/1000 х 1,1х1,3= 0,901 (м³/добу);
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Разом об’єм господарсько-побутового водопостачання житлових
будинків  - 10х0,901=9,01 (м³/добу).

Остаточний вибір схеми та джерел водопостачання, уточнення трасування
водопровідних мереж, уточнення розрахунків господарсько-побутових витрат води,
гідравлічні розрахунки мереж і споруд водопроводу пропонується виконати на подальших
стадіях проектування (стадії “Проект” і “Робоча документація”).

Потреби у воді для зрошування зелених насаджень, поливання та миття удосконалених
покриттів території, що проектується, у перерахунку на одну людину складають 40 л.
Витрати води на поливання удосконалених покриттів та зеленних насаджень
визначено за формулою:
                     Q полив = qпол х n /1000хk3  (м³/добу)
де  qпол - норматив поливання у поливальний період,  qпол = 40 л/добу на одну людину,
k3 - коефіцієнт інтенсивності поливання, прийнято k3 = 0,8 .

Витрати води на поливання і територій, зрошування зелених складуть
                                     Q полив = 40х30/1000х0,8=0,96 м3/добу

Поливання проїзної частини пропонується здійснювати поливальними машинами
використовуючи воду поверхневих джерел річки.

Остаточні рішення щодо організації поливання території, що проектується, пропонується
прийняти на подальших стадіях проектування.

за відсутності можливості приєднання до централізованих мереж, дозволяється
будівництво трубчастого колодязю, глибиною до 18м.

4.1.2 Водовідведення
На території, що проектується, передбачається влаштування автономної системи водо-

відведення житлових та громадських будинків з підключенням її до проектної загально-
сільської мережі господарсько-побутової каналізації з подальшим відведенням стоків на
існуючі очисні споруди.

Розрахункову максимальну добову кількість господарсько-побутових стічних вод від
запроектованих житлових будинків прийнято рівною розрахунковій максимальній витраті
води на господарчо-побутові потреби, тобто  0,901 м³/добу (на 1 житловий будинок).
Загальна добова кількість господарсько-побутових стічних вод житлових будинків -
0,901х10=9,01м³/добу.

Схему каналізування прийнято таку: господарсько-побутові стоки садибних будинків
самопливними мережами відводяться до місцевих локальних каналізаційних очисних
споруд: - септик, фільтруючий колодязь.

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 запроектовані
очисні споруди поверхневих вод.
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Схему каналізування поверхневих вод закритою системою прийнято таку. Дощові води та
води, що утворюються при таненні снігів, а також води від поливання вулиці надходять до
самопливної каналізаційної мережі поверхневих вод через дощоприймачі. Найбільш
забруднену частину стоків, відповідно до вимог ДБН В.2.5-75:2013,  ДСТУ-Н Б.2.5-71:2013
та ДСТУ 3013-95, пропонується очищувати на запроектованих місцевих очисних спорудах
поверхневих вод з подальшим відведенням в запроектовану відкриту водойму.

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»).

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.
Опалення та гаряче водопостачання житлових та громадських будинків передбачається

здійснювати від автономних побутових теплогенераторів (котлів), які розміщуються в
приміщенні кухні або у відособлених нежилих, вбудованих або прибудованих до будинків
приміщеннях у відповідності до ДБН та працюють на твердому паливі.
Витрата тепла на опалення та гаряче водопостачання становить 4,56 МВт/год.

Річна витрата умовного палива - 646,31 т.у.п/рік.
Витрату гарячої води пропонується прийняти у розмірі 40 % від господарсько-питного

водопостачання. Вона складає на 1 житловий будинок
                                            qгв = 0,901х0,4=0,36 (м³/добу)

Разом житлових будинків - 10х0,36=3,60 (м³/добу).
Подача гарячої води передбачається до душових установок та умивальників.
Остаточні рішення щодо теплопостачання, витрат тепла та умовного палива пропонується

уточнювати на подальших стадіях проектування.

4.1.4 Газопостачання
Газопостачання на території житлової зблокованої забудови з об'єктами соціального

призначення не передбачаєтья в найближчий час.

4.1.5 Електропостачання
Розділ електропостачання детального плану території садибної забудови частини с. Погреби

Броварського району Київської області обмеженого р. Кодак (кадастровий номер земельної
ділянки: 3221286400:03:002:0163).розроблено відповідно до завдання на розроблення
детального плану території.
Категорія надійності електропостачання – ІІ.
Джерело живлення – запроектована ТП10/0.4 кВ.
Навантаження від житлової зблокованої забудови підраховано за питомими нормативами
згідно з ДБН В.2.5.23-2010 «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного
призначення» і наведені в таблиці 4.1.
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Навантаження для установ торгівлі, побутового обслуговування, тощо прийняте згідно з
питомими нормативами ДБН В. 2.5-23-2010 «Проектування електрообладнання об'єктів
цивільного призначення» та аналізу значної кількості типових проектів.
Підсумки розрахунків наведено в таблиці 4.1.
                                                                                                                                     Таблиця 4.1
                       РОЗРАХУНКОВА ТАБЛИЦЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ

Електропостачання ділянки житлової зблокованої забудови з об'єктами соціального
призначення пропонується влаштовувати за другою категорією надійності.

Пропонується підключення від існуючої ЛЕП 10/0.4 кВ (ТП10/0.4 кВ) з будівництвом на
території ДТП додаткової ТП10/0.4 кВ. Живлення трансформаторної підстанції 10/0,4 кВ
передбачається виконати на наступних більш детальних стадіях проектування за окремими
договорами та за технічними умовами, виданими електропостачальною організацією.

На стороні 0,4 кВ силового трансформатора ТП передбачено технічний облік електро-
енергії за допомогою електронних лічильників, які необхідно обладнати пристроями для
пломбування. Металеві конструкції опор заземлюються.

В житдових будинках та будівлі торгово-офісного центру встановлюються ввідно-
розподільчі щити серійного виробництва. В якостi розподiльних щитiв приймаються
модульнi набірні щити з автоматичними вимикачами на вiдхiдних лiнiях.

Зовнішні мережі 0,4 кВ передбачено виконати кабельними.
Внутрішні електромережі виконуються за індивідуальними проектами.
Облік електроенергії садових будинків передбачається електронними лічильниками.
Мережі зовнішнього освітлення передбачається виконати кабельними.
Світильники прийняті типу ЖКУ-250 з натрієвими лампами.
Живлення мережі зовнішнього освітлення передбачається від щита 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ

(що пропонується), управління автоматичне та в ручному режимі.
Проектом передбачається установка світлових покажчиків «ПГ» на стінах будівель та на

опорах зовнішнього освітлення.
Остаточне місце розташування трансформаторної підстанції пропонується вирішити на

наступних стадіях проектування.
На об’єкті пропонується передбачити зовнішнє освітлення, блискавкозахист, захист від

статичної електрики, заземлення.
Основні положення, які прийняті в даному проекті, повинні бути прийняті за основу під

час виконання робочих креслень електропостачання.

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

стільникового зв’язку, а інтернет мережі .

Споживач електроенергіїПор.
 №

Кількість
будівель

 Рр,
кВт

Коефіцієнт участі
   в максимумі

ΣРр,
кВт

 1 Житлові будинки 10 15  1 150

 2 Зовнішнє освітлення 4  1 4

Разом 154
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4.2 Протипожежні заходи
Для забезпечення пожежної безпеки території, що проектується, передбачається

використання існуючого пожежного депо в села Погреби.
Забезпечення водою потреб пожежогасіння проектом передбачається від

запроектованих пожежних гідрантів, які встановлюються на кільцевій мережі
господарсько-питного та протипожежного водопроводу, передбаченого детальним планом.

Біля вододжерела для пожежогасіння обладнуються ділянки для встановлення
пожежних автомобілів та мотопомпи.

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 садових житлових 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:
                                         Vпож = 3х3600х10/1000=108 (м³)

Зовнішнє пожежогасіння передбачається від пожежних гідрантів Ф125 мм. за ГОСТ
8220-85, що мають бути встановлені на кільцевих водопровідних мережах об’єднаного
господарсько-питного та протипожежного водопроводу, будівництво якого передбачено
Детальним 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.

Передбачено встановлення на території пожежних постів, з обладнанням їх пожежними
щитами (стендами) з розрахунку один щит (стенд) на площу 5000 кв.м. До комплекту
засобів пожежогасіння, які розміщуються на щитах (стендах), слід включати: вогнегасники
- 3 шт.; ящик з піском -1 шт.; покривало з неспалимого теплоізоляційного матеріалу або
повсті розміром 2 м х 2 м -1 шт.; гаки -3 шт.; лопати -2 шт.; ломи -2 шт.; сокири -2 шт.;

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

Влаштування протипожежного водопостачання та забезпечення належного проти-
пожежного захисту передбачити в першу чергу забудови територій.

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.

Для збору твердих побутових відходів на території вулиць визначено місця для
встановлення сміттєзбірників. Вивезення побутових відходів здійснюється відповідно до
схеми санітарного чищення населеного пункту та затвердженого графіка із забезпеченням
роздільного збирання побутових відходів.
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Під час надання послуг з вивезення побутових відходів великогабаритні 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
спеціалізованим підприємствам, що одержали 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. Для даної території передбачається один сміттєвоз (ДБН
Б.2.4-1-94, п.9,52; 9,54). 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 4.2.

 Таблиця 4.2
РОЗРАХУНКОВА ТАБЛИЦЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

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 с. Погреби.

4.4 Інженерне підготовлення території.

4.4.1 Існуючий стан
Території проектування знаходиться в північно-західній частині с. Погреби Броварського

району Київської області, в межах населеного пункту.
Рельєф місцевості рівнинний.
Проектний план розроблено за матеріалами топографічного знімання, виконаного

у 2021 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 будівництва житлової зблокованої забудови з
об'єктами соціального призначення, доріг, споруд, малих архітектурних форм тощо.

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 4,60
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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.
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 1,5 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:
− проведення обстеження місцевості на можливість наявності у ґрунті

вибухо-небезпечних предметів;
− 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;
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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.

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.
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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, 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

Електропостачання7.1

кВ. 154

Газопостачання7.2

Сумарне споживання

Витрати газу - -

Теплопостачання7.3

Сумарна теплова потужність

Охорона навколишнього середовища 8

Санітарне очищення т/рік 4,60

Територія в межах проекту (всього) Га 2.0000

- території житлової забудови Га 0.9423

- території  громадських/комунальних закладів Га 0

Га 0

Га 0.1128

1.1

Га 0- території майданчиків відпочинку дорослих

30

- території  дитячих майданчиків

- територія в межах червоних ліній

в тому числі:

- території спортивних майданчиків

Щільність населення3 Чол./Га 32

Кількість житлових будинків4 Буд. 10

Площі житлових ділянок5 0.0502-0.2165Га

Поверховість садових будинків6 Пов.  2 + Мн.

МВт/год

23

Га 0

Га 0.9449- території відкритих водойм та їх ох. зон

Га 0- території зелених насаджень

м. кв. 1248- площа твердого покриття
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Детальний план території
садибної забудови частини с. Погреби

Броварського району Київської області обмеженого р. Кодак
(кадастровий номер земельної ділянки: 3221286400:03:002:0163).

№ Загальні дані

1 Будівництво індивідуальних житлових
будинків.

Назва об'єкту будівництва

Зазимська сільська радаІнформація про замовника2

Наміри забудови3 Будівництво індивідуальних житлових
будинків  в с. Погреби Броварського
району, Київської області

Адреса будівництва або місце
розташування об’єкта

4 с. Погреби Броварського району Київської
області

Документ, що підтверджує право
власності або користування
земельною ділянкою

5

Площа земельної ділянки6
Цільове призначення земельної
ділянки

7

Посилання на містобудівну
документацію: генеральний план,
план зонування, детальний план
території та рішення про їх
затвердження

8 Генеральний план с. Погреби
Броварського району Київської області

Функціональне призначення
земельної ділянки

9 садибна

Основні техніко-економічні
показники об’єкта будівництва

10 Індивідуальний житловий будинок
Кількість поверхів - 2+Мн
Загальна площа забудови - до 500 м2

ІІ Містобудівні умови та обмеження

1 12 мГранично допустима висота
будівель

Відповідно до проекту, з урахуванням
чинних будівельних та протипожежних
норм при умові забезпечення вимоги
ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і
забудова територій»

Максимально допустимий
відсоток забудови земельної
ділянки

2

Максимально допустима щільність
населення (для житлової забудови)

3

для будівниццтва і обслуговування
житлового будинк.ю господарських
будівель (присадибна ділянка)

2.0000 га

50 чол/га
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Прибережні захисні смуги - 25м.Планувальні обмеження (зони
охорони пам’яток культурної
спадщини, зони ландшафту, що
охороняється, межі історичних
ареалів, прибережні захисні
смуги, санітарно-захисні та інші
планувальні (охоронювані) зони)

5

Мінімальний пожежний розрив від
житлового будинку до інших споруд
відповідно до чинних протипожежних
норм. (Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019
«Планування і забудова територій») та
ДБН В.1.1-7

Мінімально допустимі відстані від
об’єктів, що проектуються до
існуючих будинків і споруд

6

Згідно чинних будівельних норм
(Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019
«Планування і забудова територій).

Зони охорони інженерних
комунікацій

7

Визначаються на стадії проекту
забудови. Згідно з ДБН А.2.1-1-2008
«Інженерні вишукування для
будівництва».

Вимоги до необхідності проведення
інженерних вишукувань згідно з
державними будівельними нормами
ДБН А.2.-1-1-2008 «Інженерні
вишукування для будівництва»

8

Вимоги щодо благоустрою9

Забезпечення умов
транспортно-пішохідного зв’язку

10

Вимоги щодо забезпечення
необхідною кількістю місць
зберігання транспорту.

11

На територію ділянки не потрапляє
розповсюдження впливу об’єктів
культурної спадщини, в зв’язку з чим
вимоги щодо охорони культурної
спадщини відсутні

Вимоги щодо охорони культурної
спадщини

12

Вимоги щодо забезпечення мало
мобільних груп населення.

13 Врахувати вимоги ДБН В.2.2-40:2018
Інклюзивність будинків і споруд.

Врахувати вимоги ДБН В.2.3-15:2007
Автостоянки і гаражі для легкових
автомобілів

Врахувати вимоги ДБН В.2.3-5-2001;
ДБН В.2.3-4:2007; ДСТУ 2586; ДСТУ
2587; ДСТУ 2734; ДСТУ 2735; ДСТУ
3308; ГОСТ 23453; ГОСТ 25695

Врахувати вимоги ДБН Б.2.2-5:2011

3.0мВідстані від об’єкту, що
проектується, до червоних ліній та
ліній регулювання забудови

4
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