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(ПОГОДЖУЮ)

мiстобудування
iнфраструктури

(ЗАТВЕРДЖУЮ>,

€.А. кАлIшук

/{. 1с 2006
oi держадмiнiстрацii

I.I. шпилЕвськиЙ

2006 р

Сiльськпй голова с. Щударкrв
спlльського р_ну

киiвськоi областi

м. г. гурАльник

200б р

р.

ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ

на розробку мiстобудiвного обгрунтування щодо визначення доцiльностi змiни

цiльового rrризначення земельноi дiлянки з ведення особистого селянського

господарства до комунально-складс ькоi для розташування логiстичного TepMiH.Lпy

з сервiсним обслуговуванням автотранспорту та мотелем

на територii Дударкiвськоi сiльськоi ради Бориспiльського району Киiвськоi областi.

Назва об'екта проектування: логlстичнии термlЕал з готелем

Розташування об'екта: КиiЪська область, Бориспiльський р-н, ,Щударкiвська сiльська рада,

одержав
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ОСНОВНIВЦОМОСТI

1. Замовник: Ка,,riптук Сергiй Анатолiйович
Адреса м. КиТв вул. Гого.ля,23а

2. Пiдставою для розробки мiстобудiвного обlрунryвання с:

Лист-заява.
Завданrrя на проекryван}ur по розробцi мiстобудiвного обrрунryвання;
,Щокryменти що посвiдч,тоть право власностi земельною дiлянкою
Мiстобудiвне обrрунryвання вибору земельноi дiлянки для розмiщення мотелiв на територii [ударкiвськоi

сiльськоi ради площею 4,З2 га Бориспiльського р-ну КиiЪськоi областi.
Висновок <УКРАЕРОПРОЕКТ) вiд 14-09-2006 року за J\аl20906Лr'АП

3. Впд проектування (погоджено iз замовником):
iндивiдуа,rьне.

хАрдктЕристикА мlстоБудIвноi ситуАцIi тА зЕмльноi дшянки проЕктувАння

4. Площа дiлянкп: 4,З174 га. державний акт про право власностi серiя ЯГ Nчl 53 l63

5. Рельеф лiлянки: спокiйний, абсолютнi позначки висот в межах 171,5 - l7Z,2

б. Межi дiлянки;
з пiвночi, , з заходу, зi сходу - землi спiльноТ cyMicHoT власностi громадян з пiвдня - об'iЪна

автомагiстраль,

7. Вил функчiонаJlьного використання дiлянки:
Землi для ведення особистого селянського господарства;

8. Благоустрiй та охорона Ilавколишнього середовища:
- передбачити створення охоронноi зони вiд траси Бориспiль-Бровари,
- вiд повiтряних лiнiй електропередач (при наявностi);
- передбачити створення зон caHiTapHoT охорони вiд об'сктiв обслуговування автотранспорry, iнженерних
комунiкацiй та спорул.

9. Iснуючi та,}апроектованi iнженернi мережi:

iснуючi iнженернi мережi не зафiксовано,

МIСТОБУДВНI ВИМОГИ

10. Проекryвання вести вiдповИно до:

чинних керiвних архiтекryрно-мiстобулiвних документiв, зазначених у гryнктi 2, вимог .Щержавних
будiвельних норм УкраТни <Система мiстобудiвноТ документацii. Склад, змiст, порядок розроблення
погодження та затвердження мiстобудiвного обгрунryвання> ДБН Б.1.1-4-2002, .Щержавних санiтарних лравил.

11. Генеральний план забудови об'скта проектуваrrня:
- скласти на топографiчнiй зйомцi М l:5000.

12. Розмiщення комплексу проектування щодо червонпх лiнiй вулпць, меж земельноi дiлянкп та
iнженернпх комунiкацiй:
- розмiстити на дiлянцi об'скти проектування за межами охоронни\ зон iнженерних комунiкацiй, зон шумового
лискоvфорт1. не лор) ш) ючи межi зеvлекорисryвання:



з
- на територiТ комплексу проекryвання видiлити насryпнi зони: адмiнiстративна, готельно-розвiDкiшьна,
зберiгання та обслуговування транспорry; АЗС, комунально-складська (логiстичний комплекс), вказати
черговiсть забудови комплексу.

_ 13. Iнженерне обладнання та споруди:
- визначиги можливiсrь нового групового волозабору з урахуванням санiгарних норм. або визначиrи мiсця
пiдключення до iснуючих комунiкацiй;
- визначити необхiднiсть булiвничтва очисних споруд з урахуванням санiтарних норм, або визвачити мiсця
пiдключення до iснуючих комунiкацiй;

14. Вимогп до благоустрою, озеленення терпторii, тощо:
- комплексний благоустрiй подвiр'я;
- озеленення вiльних вiд забулови та проiЪдiв мiсця;
- рацiональне використання земельноi дiлянки;

15.,Щорожньо-транспортнi вимоги:
- передбачити гостьовi автостоянки згiдно з нормативами;
- розробити рачiональну схему транспортно-пiшохiдного зв'язкiв на територiТ об'екта мiстобудування;
- застосувати тверде покриття для проlЪдiв, пiд'iЪдiв, майданчикiв;
- передбачити мiсrц д.ltя сервiсного обслуговування автотранспорry
- влашryвати зр)лний та безпечний заiЪд на дiлянкry.

16. Протппожежнi вимогп:
- вiдповiдно до державних будiвельних норм, умов Головного управлiння МНС Украiни щодо проекryвання,
будiвництва та експцlатацii об'екта.

l7. IHrrri вимоги:
вирiшпти майново-правовi питання у встановленому чинним законодавством порядку.

IюKEHEPHO-TEхHI[IHI вимоги тА IHшI висновки

18. Проектом передбачити оецащення об'скта i прплеглоi територii пеобхiднпм iнженерним обладнапням.

ВимОги до irrженерного обладнання )лочнюються в залежностi вiд функцiонального призначення та
_ мiсrrя розташування об'скта та технiчних умов. що б}дугь отриманнi на насryпних стадiях.

19. Ск"rасти проект мiстобудiвного обгрунryванrrя у складi:
схема розтапIування об'екта проектування в столичному окрузi (б\м);

- СХеМа РОЗТаШування Об'екта проекryвання в cTpyKrypi нацiональноТ екологiчноТ мережi (б\м);
- сиryацiЙноТ схеми розтаuryвання об'екry у населеному пунктi або на iншiй територii M1:l0000;
- пРОпОЗицii Стосовно розташування об'екry та його параметрiв з визначенням гrпощi, цо пiдrягас

- забуловi М 1:2000;
- Схема вц,трiшнього розподiлу територii за функцiональним призначенням М l:2000 з зазначенням

площ функцiональнкх зон;
Схема еколого-мiстобудiвноТ оцiнки, еколого мiстобудiвний прогноз;

- Схема визначення першоi черги реалiзацii;
Склад i змiст текстовоi частини визначаеться метою мiстобудiвного обгрунryвання.

20. Особливi умови:
У разi вiдсутностi iнженерного забезпечення земельноТ дiлянки та прилеглоi до Hei територii

забудовнику (власнику) дiлянки взяти обов'язкову участь в розробцi проектноТ документацii', будiвництвi та
реконструкцiТ: вулицi, дороги. iнженерних мереж, iнженернiй пiдготовцi TeplTropiT тощо,



IНШIВИМОГИ

21. Мiстобудiвне обrрунryвання розташуванпя об'скта мiстобудування погоджу€ться вiддiлом
мiстобудування та архiтекryри районноi (обласноi) державноi адмiнiстрацii.

22. Схему генплану (М 1:2000) та демонстрацiйнпй матерiал подати в 3-х прпмiрнпках у паперовому
виглядi.

23. Органiзацiю погодя(ення мiстобудiвного обrрунryвання забезпечу€ замовнпк за безпосередпьою
участю lIроектувальником,

24, Bci необхiднi впхiднi даннi для проектування нада€ замовник.
Початкоv роботи ввaDкасться день одержанЕul Bcix вихiдних даних.

Завдання на проектування впдав

Завдання на проектування одерrхав

<ПОГОЩЖЕНО>:

чковскии

земельних pecypcrB

р-ну

о.п. полIщук
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Бориспiльська районна державна адмiнiстрацiя
киiвськоi областi

08300 м.Борисili.lrь КиТвськоТ областi. вул. КиТвський шлях, 74. тел.6-06-8l . б- l 2-5tl

/ КZЦ!"iд()Ё И zo06 року
На N9 4l вiл l8.09.2006 року ffиректору ТОВ

(IНТЕГРАЛ CEPBIC)
Приймаченко С. М.
смт. Бородянка
вул. Миру, l2, o(l. З

I-|po надання дозволу на розробку
мiстобудi вного обгрунтування

Райдержадмiнiстрацiя розгJIянула Ваше клопотання i не запереLlус
шlодо розробки мiстобулiвного обгрунтування по визначенню N,Iожливостl
змiни цiльового призначення земельноi дiлянки площею 4,З2 га (згiдно
!ерlкавного акlу cepii ЯГ ЛП, l5]IбЗ на право привагноТ власltосti
l,ромалянина liу;liшукаL С.А.) в адiчliнiстрагивiiих r"rежах ,Щ5rдарlliвсl,коi
сiльськоТ ради для розташування lla нiй логiстичного комплексу з мотелем,
с,ганцiсю технiчного обслуговування, магазином продовольчих ToBapiB.
автозаправною станцiсю.

!ля розробки мiстобулiвного обгрунтування Вам необхiлrrо логолити
завдання на проектування з:

- вiддiлом мiстобудування, архiтектури, розвитку iнфраструктури та
житлово-комунального господарства;

- вiддiлом земел ьн их pecyociB:
- територiальною проектною органiзаuiсю (генера.пьним

пiдрядником по розробчi схем планування територiй
адмiнiстративних районiв Киiвськоi областi iнститутопл
(УКРНДI ПРОЦИВIЛЬС IЛЬБУД>);

- управлlнням м iстобудування.' архlтектури, розвитку
i нфраструктури Киiвськоi облдержадмi нiстрацii.

Розроблену передпроектну,цокументацф необхiдно подати на ро,]гJlяl t

обласrIоi мiстобудiвноi рали.

Голова райдержадмiнiстрашiТ

flачковський
6-()9-92

I. П. Полюхович



КИIВСЬКА ОБЛАСНА ШРЖАВFIА АДМIНIСТРАtЦЯ
УПРАВЛIННЯ МIСТОБУДУВАННЯ I АРХIТЕКТУРИ ТА РОЗВИТКУ IНФРАСТРУКТУРИ

01034, м. КиiЪ - 34, Паторжинського 4, тел. / 278-81-з4

[)/'- {):' /Тr,/ вiдi'1 t/. гt;' За дорученrrям
гр.Калiщука С.А.
директоровi товариства з
обмежецою вiдповiдальнiстю
"Iнтеграл cepBic"
Приймаченку С.М.

Про розмiщення об'екту

N9
Ns
на

У вiдповiдностi до листа облдержадмiнiстрацii вiд 18.08.05 Ns 11-З2-14400
управлiнням мiстобудування i архiтектури та розвитку iнфраструкт}ри розглянуто
подан1Ilодан1 матерl€rли з приводу розмlщення логlстичItого комплексу з oo'cкTi
сервiсного обслуговування та мотелем на територii Бориспiльського району.

матерlаJIи розмlщення логlстичItого об'сктами

Обрана земельна дiлянка площею 4,32 rа розташована на автодорозi Бориспiль-
Бровари (праворlч) в межах ,ЩударкiвськоТ сiльськоi ради, на землях, що знаходиться
у власностi дJuI веденнrI особистого селянського господарства.

Взявши до уваги, що зазначена територiя не передбачена длrI мiстобудiвного
освоеЕня, врахов},ючи згоду Бориспiльськоi райдержадмiнiстрацii на пiдставi ЩБН
Б.1.1.4-2002 "Склад, порядок розробленнJI, погодженнrI i затвердження мiстобудiв-
ного обrрунтування" наJIежить розробити мiстобудiвне обцрунтування для визна-
ЧеННЯ МОЖливостi розмiщення i остаточного функцiона.пьного призначеннJI об'сктiв
будiвництва.

При цьому вiдмiчасмо, що первiснi намiри зЕlмовника полягали в розмiщеннi ту-
ристичних баз, мiнi-готелiв та мотелiв.

Схемою генерального плану виконаноi на топогеодезшIнiй ocнoBi в М 1:500
(1:1000) розробити перелiк i MicTKicTb основних будiвель i допомiжних споруд.,
об'емно-плануваIьне, apxiTeKTypHe i кольорове вирiшення, передбачити оздоблення
фасадiв сучасними матерiалами, влаштувати мiсця д,rя автостоянок, розробити схему
органiзацii руху транспорту, дати пропозицii по благоустрою територii.

KpiM цього, необхiдно розробити схему органiзацii безпечного руху транспорту i
пiшоходiв, попередньо отримавши технiчнi умови Служби автомобiльних дорiг i
ЩержавтоiнспекцiТ областi.

Проектування вести з врахуванням перспективного будiвництва HoBoi Кiльцевоi
дороги, в зв'язку з цим розроблене мiстобудiвне обцрунryвання мае бути погоджено
з iнститутом "УкрЩIпродор" - автором передпроектноi документацii новоi Кiльцевоi
дороги з мостових переходом через р..Щнiпро.

Вказане мiстобудiвне обгрунryвання погодити в установленому порядку та
прийняття

рiшення i пiдготовки пропозицiй облдержадмiнiстрацii.

В.О.начальника управлiння

cMipHoBa Т,В.
2,19-25-4,7

А.Лизогуб



КИiВСЬКА ОБЛАСFИ
УПРАВЛIНЙ

држАвнА
культури

АДМIНIСТРАЦUI
I туризму

висновок
щодо погоджtення проекту вiдведенпя

. Управлiння культури i туризму КиiЪськоi обласноi державноiадмiнiстрацiТ розглянуло проект вiдведення земельноi дiлянкиТоВ <<Iнтеграл CepBic>> площею 4,З2 пiд розтяптуваннJI мотелю, станцii
технiчного огляду, стоянки для вантажного автотраЕспорry, адмiнiстративноi
будiвлi,.мiнiмаркету продовольчих ToBapiB, складськi примiщення ,u дЗс 

"uтериторii !ударкiвськоi сiльськоi ради Бориспiльського району КиiЪськоi
областi, вважае за можливе погодити його з дотриманням вимог, викладених
в Погодrrrеннi

01196, м. КиР - 196, пл. Лесi Украiнки, 1, 
-iБЭБý7-4ý

_м з/121дц_
вlд ,/IIа М

в"| д

TepMiH дii висновка 3 роки.

Начальник управлiння

Моргун Т.М.
тел,244-З4-02

В.П. Шлапакбд-tr
};_\ |ffi| /,,.,

€ь#ý



КЙВСЬКА ОБЛАСЕIА
УПРАВЛIНЕЯ

шржАв}IА
культури

Ад\4IнIстрАцUI
I туризму

На ЛЪ Bи_l-

01196, м. КиiЪ - 19б, rш. Лесi УкраiЪки, 1, тел. 286-87-48

ТОВ <Irrrегр:ш cepвic>>

ПОГОДЖЕННЯ

Управлiння культури i туризму КиiЪськоi обласноi державноi
адмiнiстрацii розгJuIнувши матерiали, поданi замовником про визначення
доцiльностi змiни цiльового призначення дiлянки площею 4,32 rа пiд
розташування мотелю, станцii технiчного огляду, стоянки для вантажного
автотранспорту, адмiнiстративноТ будiвлi, MiHiMapKeTy продовольчих ToBapiB,
складських примiщень та АЗС на територii .ЩударкiвськоТ сiльськоi ради
Бориспiльського району погод1IrУе мiсце розтаптування об'екту згiдно
дiючого законодавства, та визначае можливiсть змiни цiльовоaо arp"arurarrr".

якщо пiд час проведення будь-яких земляЕих робiт буjе виявлено
знахiдку археологiчного або iсторичцого характеру (улЪмкiв ,rЬ.уду, KicToK,
знарядь працi, зброi та iH.), то, згiдно з ст. 3б Закону УкраiЪи ''Про охорону
культурноi спадщини", виконавець робiт зобов'язаний зупинити ixHe
под€lJIьше веденЕя i протягом однiеi доби повiдомити про це обласний ЩентрохоронИ i наукових дослiджень пам'яток культурноi спадщини (010з2,
м. Киiв -З2, вул. KoMiHTepHy, 1б, тел. (факс) 244-34-02).

Начальник управлiння В.П. Шлапак

Морryн Т.М,
тел.244-З4-02

/олi,?,L;:,_аits,5,ft

;{Wl&
|eri\ \ý,,/ /._: ,..O"tr,3--{:'i
\{ / Irq Ll+tlý' )



_ .(, дЕржАвнд служБА АвтомоБlльних дорlг укрдТни

дЕрrклвнЕ пlдlрпемство -
укрлrнськп й дЕржлвн п й tнститут
з проЕктувлння оБ,екпв
дорожн ього госпомрствл

укрдlпродор
0З680, м. Киiв, Повiтрофлотський пр_кг, З9/1

тел./факс: {0tИ) 249{4-83
www.diprodoг.com

-// 2офр.

вlд

0л

t{a N9

Ns я3,6/,о!

тов " IнтЕгрАл CEPBIC"
Щиректору
Приймаченко С.М.

Про визначення моlкливостi
розташування логiстичного
термiналу

Розглянувши представленi матерiали, щодо можливостi розташування
логiстичного термiналу в межах Дударкiвськоi сiльськоi ради Бориспiльського
району, ЩП "Укрдiпродор " повiдомля€ наступне:

передпроектною документацiею на будiвничтво Кiльцевоi дороги м.Киева
розробленою iнститутом у 2006 роцi, на дiлянцi обходу м, Бориспi;rь дорога
передбачена I категорii, з проiЪною частиною, що матиме б смуг руху. Ширина
смуги постiйного вiдведення земель становитиме вiдповiдно дiючих норм
вiдведення земель для будiвництва лiнiйних споруд вiд 101 до 1З5 м. Бiльш
детаJIьна iнформацiя щодо розмiщення проектних параметрiв Кiльцевоi дороги
може бути отримана лише при виконаннi наступноi стадii проектно
кошторисноi документацii на будiвництво Кiльцевоi дороги.

В.В.Сизоненко!,иректор 
Гl Щ/ i \)

/
/

Кузьмiн О.М.
249_85-68



yKPдillEbIllf, дtрltдвllllП прOЕlшll0-тЕIll0лOпчllllП
llАу[OвO-дODлlлпl|П 1пETllTyT цllвlльll0i двlдцпi

Наzороdясенuй Почесною zрамоrпою i пам'лmнuм знаком Кабiнепу MiHictпpiB YKpaiHu

03151, KutB 151, вул. Волuнська бба паlJфакс 241-21-88 dля пеvzрам: КuiЪ 151 ВЕСТ
р/р 2600б324680I ЗДТ 'Банк Пеmрокомuерц - YKpaiHa'', м" KueBa МФО 300120, Kot 01131589

о9 2006 года Ns оа,9 - ч?€

ЗАТВЕРДЖУЮ

2006 р.

висновок лъ 12090б/уАп
визначення впливу дiючого.ЩМА "Бориспiль" на земельну дiлянку, що

знаходиться в межах ,,Щуларкiвсько[ сiльськоi ради Бориспiльського раЙону.

На розгляд наданi матерiали:

- Лист ТОВ "Iнтеграл-сервiс" на надання iнформацii щодо обмежень по
висотi використання зазначеItоi територii J\b 27 вiд 08 вересня 2006 р.
(вхiдний NЬ 475 вiд 11.09.06 р.);

- Схема розташування земельноТ дiлянки.

1. Зш,rtовнuк

ТОВ " Iнтеграл-сервiс ".

2. Генершlьна проекmна орzанiзацiя

визначаеться замовником.

3. Пропонованi проекmнi рiапення
На земельнiй дiлянцi, що знаходиться згiдно схеми розташування земельноi

дiлянки в межах ,.Щударкiвськоi сiльськоi ради Бориспiльського району
передбачаеться будiвництво мотелю, станцii технiчного огляду, стоянка для
вантоажного автотранспорту, адмiнiстративна будiвля, MiHiMapkeT продовольчих
ToBapiB, складськi примiщення та АЗС.



4. Розtпаtауваннп diлянкu забуOова сmоаовно споруD aepodpoMy аеропорfл!.
оКuiв (Жулянu)".

Земельна дiлянка пiд забудову, площею 4,З2 rа. розташована в см1 -_

повiтряних пiдходiв до ДМА "Бориспiль", на вiдстанi 4295,00 м вiд пiвнiчного торця
ШЗПС-1, поруч з передавальним радiоцентром (ГIдРI]) ,Щержавного пiдприемств:
обслуговування повiтряного руху Украiни (Украерорух) та да,IIьньою привiдно,
радiостаIrцiею аеропорту "Бориспiль" (ДIРМ-З 6), на вiдстанi:

- opieHToBHo 100 м, вiд короткохвильових антен передавального радiоцентр;,
(ПдРЦ);

- З20 м. вiд дальньоi привiдноТ радiостанцii аеропорту "Бориспiль" (ДГРМ
з6)

Над земельною дiлянкою, що вiдведена для будiвництва розташована:

- поверхня зльоту по прямiй ШЗПС-1.

5. IIормшпавно-правовi lоtумешпu, вuмоzu якur прuйлtлоJ.ася в yBazy пF
розроб цi експерtпно?о в uсновrgl

При розробцi експертного висновку враховув€Iлися вимоги наступних дiючи,.''
нормативно-правових документiв:

- Повiтряний кодекс УкраiЪи (JlЪ 3l67-XI|;
- Положення про використання повiтряного простору Украiни (Постанов:

Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 29.03.2002 Nч 401);

- Норми придатностi до експлуатацii в СРСР цивiльних аеродромiв (НГЭА
92, З-е видання) з урахуванням поправок J\Ъ 1 -23 ;

- Методики оцiнки вiдповiдностi нормам придатностi до експлуатацii .-

СРСР цивiльних аеродромiв (МОС НГЭА-92, 3-с видання) з урахуванняLl
поправок Nч 1- 1 0;

- СНиП 2.05.08-85 <Аеродроми>;

- Порадник з проектування цивiльних аеродромiв (у розвиток СНи:
2,05.08-85) Частина I <ГIланування аеродромiв>;

- Вiдомчi будiвельнi норми проектування об'ектiв керування повiтряним
, 

рухом, радiонавiгацii i посадки (ВСН 7-86,МГА);
- Порадник з проектування об'ектiв керування повiтряним pyxol

радiонавiгацii i посадки (до ВСН 7-86,4\4ГА);

- Порадник з аеродромноi служби у цивiльнiй авiацii (НАС ГА - 86);
* .Щодаток 10 до Конвенцii про мiжнародну цивiльну авiацiю. Том 1,

Радiонавiгацiйнi засоби. 5-е видання, 1996;

- ,Щодаток 14 до Конвенцii про мiжнародну цивiльну авiацiю. Том
Проектування та експлуатацiя аеродромiв. 4-е виданн я, 2004;

- ,Щодаток 1б до Конвенцii про мiжнародну цивiльну авiацiю. Охороi.;э.
навколишнього середовища. Том 1. Авiацiйний шум. 4-е видання, 2005;



* Посiбник з аеропортових служб. (Doc 9137-AN/S9S/2). Частина 6.
Контролювання перешкод. 2-е видання, 1983;

- Рекомендацii щодо встановлення зон обмеження житловоi забудови н-
околицях аеропортiв цивiльноi авiацii iз умов шуму. 1987;

- Сертифiкацiйнi вимоги до цивiльних аеродромiв УкраiЪи;
-. Iнструкцiя tIо виконанню польотiв на аеродромi ДМА "Бориспiль" вiд

26.03.2001 р.

б. BtutuB аеропорmу па оzо сuсmем на об'еклц лцо проекmу€mься.

Булiвлi та споруди, що проектуються на вище вказанiй земельнiй дiлянцi, як,-

розташована на прилеглiй до ЩМА "Бориспiль" територii, не повиннi перетинатr,
yMoBHi площини i поверхнi обмеження перешкод.Щ\4А ,,Бориспiль".

I]ей майданчик знаходиться у зонi впливу авiацiйного шуму i речовин eMic
авiацiйних двиryнiв.

Слiд також визначити, що при можливих аварiях повiтряних суден (ПС), прl,
зiткненнi ПС, яке потерпас вiд aBapii, iз житловими будiвлями, можуть наступитI,
бiльш важкi наслiдки, нiж у випадку вiльноi вiд забудови смуги повiтряни,
пiдходiв.

Згiдно з дiючими нормативними документами, мiнiмально допустимi вiдстан,
мiж передавальним радiоцентром (ПдРI_{) та об'ектами, що створюють iн.чустрiальнi

l400 м;

- системи запалювання двигунiв внутрiшнього згорання 500 м;

300 м.- високовольтнlмережlелектропередач1

Мiнiмально допустима вiдстань вiд мiсця встановлення привiдноi радiостанr,
(ДГРМ-36) до рiзних споруд та мiсцевих предметiв наступна:

- споруди, якi мають значнi металевi маси (мости, електрифiкованi залiзнl
дороги, промисловi та iншi великi будови) - 300 м;

- повiтрянi високовольтнi мережi електропередач (> 1000 в) - 300 м;

- повiтрянi низьковольтнi мережi електропередач (< 1000 в) - 1 00 м;

повiтрянi мережi зв'язку - 100 м.

Санiтарно-захиснi зони вiд працюючих радiостанцiй знаходяться в межа]
огорожi передавального радiоцентру.

Васновка

l . Максимальна абсолютна вiдмiтка верху забудови вищевказаноi земельн,.

дiлянки не повинна перевищувати 1,76.0 м. у Балтiйськiй системi висот (БСВ).





2.

з.

4

Розмiщення житлових забудов в зонi впливу авiацiйного шуму i викидiв eMic
авiацiйних двигунiв пiдлягае погодженню з органами санiтарного наlляд.
Житлова частина комплексу повинна мати пiдвищену звукоiзоляцiю.

Шкiдливого впливу для населення радiостанцii передава,чьного радiоцентр.
спричиняти не булуть.

4. Забудова земельноi дiлянки, що розгJuIда€ться, не буде впливати на робот
дальньоi привiдноi радiостанцii (ДIРМ-36).

5. Забудова земельноi дiлянки, що розглядаеться, поряд з передавальниNi

радiоцентром (ПдРЦ) можлива при yMoBi захищеноi системи зап€Lпення лвигунi

7.

внутрlшнього згорання.

Використання зазначенноi земельноi дiлянки за функцiональним flризначенняI,.
перерахованим у листi Ns 27 вiд 08.09.06 р. можливо за умов дотримання даногс
висновку та дiючих нормативно-правових вимог.

У зв'язку з тим, що будiвлi на вищевказанiй земельнiй дiлянцi розташованi
смузi повiтряних пiдходiв ДМА ,,Бориспiль" з МК-36', вони нале}каl-.
обов'язковому денному маркуванню i свiтлоогородженню. [енне маркування
будинкiв може бути виконано шляхом використання контрастни}i
опоряджувальних матерiалiв.

6.

M.I. Белов

<-
C.I. Перехрест

8. Право остаточно погоджувати забудову та денне маркування i свiтлоогородженF,__
об'ектiв на прилеглiй до аеродрому територii вiдповiдно до Повiтряного кодексi;
закрiплено за,Щержавною службою УкраiЪи з нагляду за забезпеченням безпеки
авlац11.

начальник Нтв

Головний технолог проектiв



чшfiшр

/{ержавне акцiонерне товариство "Будiве.пьна компанiя (УКРБУД)

rrlр 26002З0l995
у АКБ <Наuiональний крс,диr >. ]VlФО ]]0702
СДРtlОУ ЭЗj50792, cBir, Л9 ]9080бq7
lrц, под. номер ЗЗ 3,1079265 9ti

.Щочiрнс пiдприсN{ство
кПРОЕКТНИЙ tНСтитуТ (киiвськIIй ttромБу;ttlроЕк1,>)

Вул,. М. Коrrcбинського, |. M.KH'iB,0l030
тел.(044) 2З4-40-14, факс (044) 2З9-74-62
E-rnail : inf'o(lDprombudproiect. kiev.ua
www, prombudproject.kiev.ua

22 .lz.obp. N,l15-01 / 86f, [lачальниtсу apxiTeKryptto-tl110l{tBitлIrl {ог0

вrллiлу ТОВ "Iltr,сграл CcpBio"
ликову д.I.
04 l l9, м,Киiв, By';t, Мельни кова, 8За

Копiя: Начальникч управлIння Mic to-

будуванrrя, архiтекryри та розвиткч
i нфраструкгури КиТвськоi об:tасноi
державноI адмiнiс,трацii
lltпилfвському 1.I.

0l034, м.Киiв, вул, Ilаторжлtнського,-l

I-Iа,tшIьнику лержаtsн()I tr yt tpaB,: lir t ttя

екологii la прирдllи\ pecr pciH

в Киiвськiй областi
по€динку р.ю.
01004, м.Киiв, вул,Басейна,li 2 А

I'oзtoBHoM1 державнOvч caHi tapHorlr
лiкарю обласноi сан i гарно-сt li:cMr io;lo-
гiчноi станцii
гринчук г.Nl.
04052, м,Киiв_ вчл, l-ерuена. 3l

I{a N,:l0l вiл l4. 12.0бр

|-lачальrrикч Biri.lr;ry мiстобчд),вання
,га архir,ек гури Бориоп l;t ьськогtl

району
длчковськ()м}, ю.l}.

Начал ьн и Kv вi,тttлч tеvс-tlьни\ гсс\гсlв
Бориспiльсысого райоltч
поJIIщуку ().ll.

Стосуеться розмitценllя лоt,iстичного
термiналу гр.КаJtiшук на резервнiй
тери,горii промзони с.Дударка
Бориспiльського району

розгляltчвlltи поланi rrатерiа_пи t t роаншriзч вавш и 1,1зявну rrIстобузtвttr сиl\аtllк) la-

ного рай<lнч. обстеживши еколtrгiчну сиryаuilО l cTall lснчючоi lабуч,.lви на ]\ltcIll, llрийvа-

юtIи до yBaI.}l' rlоперелtlI, tlозлtтлtвtti rIого]l}кеt{нЯ ,tацlкавлен!lХ <lрганtзацtii, l(ep\ I()rlllCl, 1,11_

rriЬн""*Й .*'"pun""o.o плану м,Бориспiль i с-ltударкiв, ДП "Киiвський lIромбулпроект'

вважас можливим i поголжус розttiщення "Логiстичного терr"riналу" гр,Калiшчк С-А з



сервiсниМ обслуговуваннЯм автоTранспоРту та мотел9М на резервнiй територii промзони

flуларкiвськоТ cip Бориспiльського району при yMoBi:

- розробки мiстобулiвногообrрунryвання,
- забезпе.tенНя рацiонального використання териrорii,
- почергового вiдведення i освосння необхiдних земель;

- рaроб*" в установленомч порядку яеобхiдноi локументачii та пропозишiй rlo

природоохоро}rним заходам i

- забезпеченНя необхiдниХ санiтарно-гiгiсН i,t них умоВ працюю,lи\ i вlлвi.'trяачirr,

.Вимогдооцiнкивпливуоб'скгl,нанаВкOлишнсприрднесереllоВиrце'ум()в.tа-
безпечеrttш санiтарно-гiгrснi чних та екологiчних вимог;

- розробки ttеобхiдпоi схеми генплану з зонуванням територii та схеми тра}Iспор-

тно-пiшоходного руху;
- розмiщеrtttя ttopMa,r,llBHoi гос,гьовоТ стояt]ки lla перелзаводськlи територIl;

- одержанl{я поголжеtlня автора генерального плану оела iнстиryry "УкрНflIПро-

цивiльсiльбуд",

ПогодженнЯ flП "Киiвський I1ромбулпрекr"' € чинним за умови розробки

мiстобулiвlrогО обгрунryваrrня nu роrйi*"пп' "Логiстичного термiналч" на резервнiй тери-

Topii промрайону села .Щуларка.

проекг, з матерiалами в обсязi будiвельного паспорry, з рзрбкою розлtлу охорони

навколиlлнього прирдного сореловиша (овнс) представити на [юзгляд, контрольну пе-

pcBipky i tlоr,одження Киiвському Пропrбулпроекry в ус-тановленому порядку до передач]

на розгляд в комплексну iнвестицt

Головний iшэкеяер

Тваровський
234-1+8з
Микитюк
235-62-21

i мiстобулiвну ралу

с.в.ярощук

,Лфеrtтний 
i,rститч)

л"киiвськийппOмьrдл-ffi7

g,j3ýs}s?



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА АВТОМОБlЛЬНИХ ДОРlГ УКРАIНИ

дЕржАвнЕ пlдпрпемство -
ук р дiН с ьк и Й дЕ ржд в н и Й l н сти тут
з проЁктувАння оБ,ектlв
до ро жн ьо го гос п одд рс т в д

укрдlпродор
03680, м. КиТв, Повiтрофлотський

тел./факс: (044) 249-84-83
wWW.diprodor.com

200 р.

тов " IнтЕгрАл CEPBIC,,
!иректору
Приймаченку С.М.

Про визначення можливостi
розтrlшування логiстичного
термiналу

розглянувши представленi матерi.lли, щодо визначення доцiльностi змiни
цiльового призначення дiлянки, що знаходиться у приватнiй власностi площею
4,З2 га, ЩП "Укрдiпродор" повiдомляе наступне:

в пропозицii для iHBecTopiB щодо rrроекту будiвництва обходу м.Киева,
Еапрямок та параметри кiльцевоi дороги визначенi iнститутом на rrеред
проектнiй стадii виконання цих робiт. У разi уточнення та пiдтвердження
визначених параметрiв вказаноi дiлянки кiльцевоi дороги на настулнiй стадii
виконання робiт, смуга постiйного вiдведення земель пiд будiвництво дороги, за

Np

якою можливе розташування комунально-складськоi зони
знаходитиметься на вiдстанi 33м вiд кромки iснуючоi дороги
с.Вели ка Олександрi вна.

з готелем,

у напрямку

.Щля оформлення необхiдНоi документацii з цього 
''итання 

заявнику слiд
звернутись в Службу автомобiльних дорiг Киiвськоi областi.

Щиректор .В.Сизоненко

Кузьмiн О.М.
249_85-68



Код форми за ЗКУЩ

Код закладу за ЗКПО

MiHicTepcTBo охорони здоров'я Украiни МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦUI
ФоРМА lФ 3 i0l3l/lo
Затверджена наказом МОЗ Украiни

it|t ]о|т lz о|о|о р |titltloIoI

НаймеЕувацIrя закладу
Киiвська обласна caнiTapнo-

епЦемiологiчна станцiя

висновок м 0з102- цу
на

"с 2007

1.Протокол розгляду проекту

1. Назва проекту ,,Мiстобудiвне обlрупryвання щодо визначення доцiльностi змiни
цiльового пр"з"а"ен"" зЪr"лЙоiЪiлянки з ведення особистого селянського ,о""одчр"rrч
до комуцально - скпадськоi для розташування логiстичного термiналу з сервiсним
обслуговуванням автотранспорту та мотелем"
2. Назва пiдприемства Калiшук С.А.

3. Мiнiстерство,вiдомство

4. Мiсце будiвництва КиiЪська обл., Бориспiльський райоп, на територii .Щударкiвськоi
сiльськоi ради

5. Представленi документи ВихЦнi данi. Загальца пояснювальна записка, креспення

Проект розроблений ТОВ ,,Iнтеграл cepBic" Лiцензiя АВ М 14б1063

7. Проект представлений Калiшук С.А.

При суттровiдному листi J\! 8 вiд " 09 01 200 7 р.

8, Проектнi матерiали одержанi " 16 01 200 7 р. лlъ

Nq вiд " " 200 року

Головний лiкар Киiвськоi обласноi санепiдстанцii
Гринчук Галина МиколаiЪна

пlсJIя оозглядч ппоектч

,rМiСтобудiвне обrрунryвання щодо визначецня доцiльностi змiни цiльового призначення
земельноi дiлянки з ведепЕя особистого селянського господарства до комуЕально -
складськоi для розташування логiстичного термiналу з сервiсним обслуговуванням

_ автотранспорту та мотелем"
r експертного висновку лiкаря вiгL\iлепня комунальноi гiгiсни Порохницькоi Г.О.
встановив:



Мiстобудiвне обrрунтування на розробку мiстобудiвного обrрунтування

шодо визначення доцiльностi змiни цiльового призначення земельноi дiлянки з

ведення особистого селянського господарства до комун€rльно-складськоi для роз-

ташування логiстичного термiналу з сервiсним обслуговуванням автотранспорту

та мотелем на територii Щударкiвськоi сiльськоi ради Бориспiльського району Ки-

iBcbKoi областi. - виконано ТОВ <Iнтеграл cepBic> в обсязi завдання на проекту-

вання до договору Ns06-09-2006-вiд 04 вересня 2006 року .

Меmою даноi роботи е, визначення доцiльностi змiни цiльового призна-

чення земельно1 дlлянки пlд розташування логlстичItого термlналу на територ11

Дударкiвськоi с. р., визначення необхiдних та достатнiх умов руху транспорту з

урахування проекту рекоЕструкцii об'iЪноi дороги з якою межуе дiлянка

проектування, визначення архlтектурЕо-планувальних та

природоохоронних рiшень.

Одним з основних чинникiв при розробцi мiстобулiвного обгрунтування е

визначення лiнii забудови вздовж магiстра,ri Бориспiль-Бровари, можливост1 пе-

рспективЕого розвитку мережi логiстичних термiналiв, об'сктiв обслуговування

автотранспорту, визначеЕня екологiчних, iнженерно - будiвельних, apxi-

тектурних, плаIlув€Iльних та iнших мiстобудiвних обмежень.

,Щiлянка об'екта мiстобудуванЕя площею 4,З2 га розташована на територii

!ударкiвськоi с, р. Бориспiльського р-ну Киiвськоi областi, знаходиться на

вiдстанi 11км вiд. м. Киева (по швидкiснiй магiстралi КиiЪ-Бориспiль), та на вiд-

cTaHi 14 км. Вiд м. Бровари по об'iЪнiй дорозi Бориспiль-Бровари, що зlеднус

транспортнi магiстралi Киiв-Чернiгiв-Новi Яриловичи, КиiЪ-Харкiв-,Щовжанськ.

. Обмежена з пiвIrочi, з заходу, зi сходу - землi спiльноi cyMicHoi власностi

громадян з пiвдгrя - об'iЪна автомагiстраль.

При розробцi, як базова мiстобудiвна документацiя були прийнятi наступнi

матерlали:

- Генеральна схема районного планування м. Киева та Киiвськоi областi,



яка розроблена науково-дослiдrим i проектним iнститутом,,КиiвНЩIПмiс-
тобудiвництва" у 1989р.;

- Концепцiя розвитку народногосподарського комплексу примiськоi зони Mi

ста Киева, розроблена Радою по вивченЕю продуктивних сил УкраiЪи На
цiонатrьноi академii наук УкраiЪи у 2000 роцi;

- Новий генеральний план м. Киева, затверджений рiшенням КиiЪськоi
Micb коi Ради вiд 28.0З.2002 року за }ф370/1804;

Генеральний план примiськоi зони, розроблений iнстиryтом,,Щiпромiсто"

до Нового генераJIьного плану м. Киева в 2001р.;

Матерiали натурних обстежень фактичного стану забудови району роз-
мiшення логiстичного термiналу;

Мiстобудiвне обрунтування вибору земельноi дiлянки <Укрндiпроцивiль-
сiльбуд>.

,Щiлянка, цiльове призначеЕня якоi пропонуеться змiнити. знаходиться поза

межами червоних лiнiй (полоси вiдводу) об'iЪноi магiстралi Бориспiль-Бровари

На час скJIадання цього обrрунтування вiльна вiд капiтальноi забудови, бла-

гоустрiй вiдсутнiй.

Територiя за мiстобудiвними умовами знаходиться у оптимальнiй

транспортнiй досryпностi до м. Киева м. Бориспiль, м. Бровари i безпосередньо

вздовж магiстралi.

На територii логiстичного термiналу булуть передбаченi насryпнi системи водо-

проводу:

- Iосподарчо-питний водопровiд ;

- протипожежний водопровiд ;

- технiчний водопровiд ;

- Iаряче водоспоживання.

Водопостачання до територii мiстобулування може бути здiйснена вiд icHy-

ючих артезiанських свердловин та водонапiрних станцiй. За умови неможливостi

пiдключення до iснуючих водогонiв та артезiанських свердловин необхiдно за-

проектувати та розмiстити Ira територii власну свердловину (свердловини) з до-



триманшIм саЕlтарно 
- 

гlпенlчних розривlв та екологlчних норм,

Протипожежнi вимоги

Огорожа територii пiдприемств i окремо розташованих об'ектiв повиннi

бути виконанi з матерiалiв, що не згоряють.

Подача води на технiчнi потреби передбачаеться вiд артезiанськоi

свердловини що буде з€}проектована, або зовнiшнього водогону при видачi

технiчних }мов на пiдключення. Необхiдно проаналiзувати дiючу мiстобулiвrry

докlтиентацiю (мiстобудiвнi обrрунryъання, передпроеткнi розробки) до прилеглоТ

територii, длrI визначення можливостi прийняття пайовоi yracTi при проектуванIuI

та будiвництвi iнженерних споруд та комунiкацiй.

.Щжерелом гарячоi води е топковi та лока.,тьнi електроводонагрiвачi. При

необхiдностi у великих об'емах теплоi та гарячоТ вода або пару необхiдно

проектування власноi бойлерноi станцiТ.

Каналiзацiя.

.Щrrя сшrадського TepMiHalry з мотелем необхiдно передбачити насцтlнi сис- i

теми канапзац11:

- побутова;

- дощова.

Побlтова каналiзацiя повинна передбачити вiдвiд побутових cToKiB вiд

санiтарних приборiв будинкiв, блокiв по пригоryваннi iki, виробничих та

комунальних об'ектiв.

Вiдвiд побугових cToKiB буде вирiшено на очиснi споруди на територii ком-

плекса.

Санiтарно-захисЕа зона вiд очисних споруд буде визначена пiсля

розрахунку об'емiв очищення води, аJIе не менш нiж 50 м.

Yci дощовi стоки направляються на очиснi споруди дощових cToKiB.

теплопостачання.

Передбачаеться вiд електричних лок€чIьних бойлерiв (для адмiнiстративних

споруд та закладiв обсrгуговуваннJI, харчування та гiгiени).

газопостачання.



Газопостачання плануеться здiйснювати вiд iснуючих зовнiшнiх газових

мереж високого (середнього ) тиску згiдно технiчних }мов.

Бiля територii мiстобудування вздовж траси пропонуеться передбачити зу-

пинку автобусiв та маршрутних Taкci длrI можливостi доставки працiвникiв та

вlдвlдувачlв.

Об'екти адмiнiстративного, призначенIuI, мотелю та побутового обслугову-

вання пропонуеться розташувати поза зоною надмlрного шуму вlд магlстрально1

дороги та поза охоронними та санiтарними зонами вiд складських будiвель, iнже-

нерних споруд, АЗС, СТО автомобiлiв.

Складськi примiщенrrя, автостоянки можуть бути вiднесеш до IV-V класу з

санiтарно-захисною зоною 50 м.

За проектом визначено перелiк об'ектiв як джерел забруднення атмосфер-

- Адмiнiстративнийкомплекс;

- Складськiпримiщення;

- Стоянки для вантажного та легкового транспорту;

Автозаправна станцiя;

Станцiя технiчного обслуговування автомобiлiв.

В процесi роботи об'ектiв, що проект}.Iоться в атмосферу opieHToBHo будуть ви-

кидатись чотири види забруднюючих речовин: дiоксид азоту, кислота сiрчана,

оксид вуглицю, вуглеводнi граничнi. Якiснi та кiлькiснi характеристики забрул-

нюючих речовин необхiдно уточнювати Еа наступних стадiях. В процесi проекту-

вання необхiдно передбачити атмосфероохороннi заходи.

Захист грунтiв вiд водноi та BiTpoBoi ерозii забезп"пуеr"с"О озелененням

територiй вiльних вiд забудови. .Щля запобiгання попадаЕня нафтопродуктiв у

грунт передбачасться покриття територiй вiльних вiд забудови та озеленення

асфальтобетонним покриттям.

Згiдно з завданням на проектування на територii мiстобулування запроек-

ToBaHi наступнi об'екти та споруди: складський та адмiнiс,гративний комплекси,

побутовi примiщення, магазин з продажу автозапчастин, мотель, комплекс з по-



бутового обслуговування, MiHiMapKeT, магазиЕ з продажу автозапчастин, стоянки

для легкових та ваItтажних автомашин, тимчасовi автостоянки, автозаправна ста-

нцiя, станцiя технiчного обслуговування вантажного транспорту, контрольний

пропускний rrуlrкт, iнженернi споруди.

Територiю складськоi зони пропонуеться вiддiлити вiд iнших парканом та

охороною, в'iЪд до територii буде влаштований через контрольний пропускний

гrункт.

спорту

(0.52 га.).

За прийнятими рiшеннями СТО буде обслуговувати вантажнi автомобiлi.

Розмiри СТО прийнятi 30*З4 м. це о6lмовлено габаритними розмiралrи траIrспорту

та технологiею обслуговування. СТО одночасно може обслуговувати три авто-

мобiлi. За принципову схему роботи СТО були прийнятi матерiали компанiТ

8САNрА. ,Щля обслуговування машин пропонуеться мийка, технiчне обслугову-

вання та огляд (загальний огляд) також € можливiсть тимчасовоi зупинки.

рту (0.67 га). АЗС (0,47 га). мотель(0.28га)).

Об'екти придорожнього cepBicy (ОПС)- споруди на землях дорожнiх госпо-

дарств (автопавiльйони, майданчики дJuI стоянки автотранспорту, мотелi, кемпiн-

ги тощо), призначенi дJuI задоволентrя потреб уласникiв руху (ЩН В.2.З-4-2000).

ОПС - необхiднi для надання послуг учасникам руху. Проектом передбаче-

но будiвництво мотелiв, майданчикiв для тимчасовоi зупинки автомобiлiв, пунк-

TiB харчування, пунктiв торгiвлi, автозаправних станцiй, СТО.

Споруди об'сктiв cepBicy будуть розташованi за межами TpoTyapiB - узбiч

дороги.

На автомобiльних дорогах загального користування можливi два типи спо-

руд для стоянки та короткочасного вiдпочинку:

- майданчики для вiдпочинку;

стоянки та майданчики для короткочасноi зупинки автомобiлiв.



На наступних етапах проектування на великих майданчиках для вiдпочинку

понад 25 змiшаних типiв автомобiлiв необхiдно буде зонувати територiю з видi
ленням мiсць стоянок (окремо для легкових та вантажних автомобiлiв), профiла-

ктичного обслуговування автомобiлiв (естакади для огляду автомобiлiв, щити

для реryлювання фар та iH.), побутового обслуговування (питне джерело, мiсця

для вогнища, пiдiгрiву приготування iki, харчування, контейнери для смiття, ry-

аrrеф

Розмiщення АЗС та придорожнiх станцiй технiчного обслуговування (СТО)

повинно проводитись на ocHoBi технiко-економiчного обфунтування.

Зона мотелю за план}ъальною стр}кт}рою пропонуеться розтaшIувати з захiд^

ноi частини дiлянки на найбiльшiй вiдстанi вiд автодороги.

Поряд з мотелем пропонуеться BJIaшrryBaHIuI комплексу по наданню

побутовID( посJr}т: перукарнJI, праннrI, банний комплекс, телефон, вю<iд до мережi

IHTepHeT, кiмнати вiдrrочинку з телевiзором та радiо, вбираrrьнi та вiдкритого

майданчику дIя вiдпочинку. На територii мотеJIю необхiдно провести

впорядIqъашuI та озелененIя, з'еднати його пiшохiдними зв'язка.п4и з iншими

об'ектами.

Дя повноцiнного функцiонуваннrl логiстлтчного TepMiHalry проектом передба-

чено будiвнIд{тво адц.tiнiстративноi будiвлi 9* 1 5 гшrощею 1 З 5 м.

Розмiщення на територii Дударкiвськоi сiльськоi ради логiстичного тер-

мiналу з сервiсним обслуговуванням автотранспорту та мотелем не суперечить

планувальнiй та функцiональнiй органiзацii даноi територii i може рекомендува-

тись для подальшо1 ре€rлlзацх.

При вирiшеннi земельних питань та при подальшому проектуваннi необ

хiдно враховувати найдоцiльнiше забезпечення iT iнженерними комунiкацiями.

Враховуючи що MicTo

булiвнi чинники не заперечують, а технiко-економiчнi показники лiдтверджують

доцiльнiсть будiвництва логiстичного термiналу з сервiсним обслуговуванням ав

тотранспорту та мотелем.

При наступних стадiях проектування врахувати наступне:



- розташування об'ектiв, визначення об'смно-просторових характеристик;

- технологiчних,економiчнихпоказникiв;

- при yMoBi чiткого функцiонального зо[Iування, з визначенням

санiтарно-захисних

зон;

- транспортних пiд'iЪдiв та необхiдних умов для руху великогабаритних ва

нтzDкних машин;

- iнженерногозабезпечення;

- технологii процесу роботи;

- при вlдсутност1 впливу на навколишЕе середовище.

Небхiдто розробити заходи щодо розвитку iнженерно-транспортноi

ypaxyBaHHrIM передбаченого функцiонального використаЕня територii вiдповiдно

до цього мiстобудiвного обrрунтування.

Об'екти розмiстити поза межами охоронних зон

iнженерних комунiкацiй, та поза межами червоних лiнiй оточуючих дорiг.

ПропозицiТ:

1. На послidуючlш сmаdiях проекmування переdбачumu iHtlli Bapiaчmu dля

оdержання воdu на mехнiчнi поmребu за|иiсmь арmезiансtэкоi:.

2. Оdержаmu вuсновкu Кuiвськоi обласноi санепidсmанцii'за форл,tою З01-

о mа формою З03-о в усmановленоJиу законоdавсmвоJи поряdку.

Розробumu mа поlоdumu з облсанепidсmанцiсю розdiл ОВНС.

3. ,Що почаmkу проекmування оdерэюаmu в облсанепidсmанцii фоновi

конценmрацii tuкidлuвtlх речовuн в аm-л,лосферному повimрi, zрунmу, piBHiB

ulул4у mа ЕМП.

Керуючuсь полоэrсенняJуlu чuннl,rх нормаmuвнllх dаglл,tенmiв mа зако-



ноdавч1,!х aKmiq розzлянувll,lu поdанi jиamepiaJlu, проаналiзувавulu наявну

мiсmобуdiвну dокулленmацiю, обсmежuвlцu на л,tiсцi еколоziчну сumуацiю i

сmан прuлеzлоt забуdовu, вваэ!са€Jчtо мо)rслL!вlt]4 i dоцiльнuм змiну цiльовоzо

прuзначення зелwельноТ diлянкu з веdення особuсmоео селянсько2о zоспо-

dарсmва dо колlунально-склаdськоi dля розmаlаування лоziсmuчноzо mер-

л,tiна,tу з сервiснu.ла обслуzовуванням авmоmранспорmу mа.л4оmелем на mе-

рumорiТ lydapKiBcbKoi сiльськоТ раdu Борuспiльськоaо району KuiBcbKoi об-

ласmu



II.ВИСНОВОК

З урахуванням вищевикладеного, проект
,,Мiстобудiвпе обrрунтування щодо визначення доцiльностi змiни цiльового

призпачення земельноi дiлянки з ведеЕIIя особистого селяпського господарства до
комунально - складськоi для розташування логiстичного термiналу з сервiсним

обслуговуванням автотранспорry та мотелем
(назва)

на теритоpii Дударкiвськоi с

На пiдстазi Закону УкраiЪи "Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя
населення" та керуючись "Положенням про державний санiтарно-епiдемiологiчний Еагляд в
YKpaiHi" даний висновок мае обов'язкову силу.

Вuсновок diйснuй 4 (чоmuрu) poKu.

лlкар
КиiЪськоi обласноi санепЦстанцii Г.М. Гринчук



ДЕрЕсАвнА служБА АвтомоБIльIlих дорIг УкрЛни
(укрАвтодор)

С.шужвд АвтомоБUIьних дорIг у КиiЬськrй оБлАстI

-

.1./ r'l 4{cr' Np lи, lt|ц ,Ц,uрекmору
ТОВ ,,Iнmеерал cepBic"

Прuйлаценкц С,М.

03151, м.КлЬ, вул.Народного ополчення, 11-А

ховуючи висновок
l5.01.2007 }Jъ44-08

Начальник Служби автомобiльних
дорiг у КиiЪськiй областi

Еý <o+al 249.86.95,

qакс: (044) 275.6'1-44

E-mail: oatkiev@kv.ulgtel.net

А.о.Писанко

_ Служба автомобiльних дорiг у КиТвськiй областi розглянула
Ваше звернення вiд 14 сiчня 2007 року Js24 i повiдомляu, що Bpu-

нально-складсько1 зони з готелем на автомобiльнiй дорозi Пiвнiчно-
Схiдний обхiд м.Киева, км t4+200 (праворуч) при yMoBi його роз-
ташування на вiдстанi 3З м вiд кромки iснуючоi дороги.

!,озвiл та технiчнi умови на проектування комплексу Вам
необхiдно отримати окремо, згiдно дiючого Порядку видачi дозво-
лiв на розмiщення, будiвництво, реконструкцiю та функцiонування
об'ектiв cepBicy затвердженого Укравтодором 29.09.Db05 NЬ414.

проектного iнституту fiП ,,Укрдiпродор" вiд
попередньо погоджуеться розташування кому-

1

07-0l31



дорiг у Киiвськiй областi
1-1-___-_--_ l лlIиlaиýU.l.LJ.

Довцка

На запат ТОВ'IНТЕГРАЛ CEPBIC' для розташування логiстичного TepMiHa,r),
i Пiвнiчяо-

Схiдний обхiд м.Кисва

Начальник1 Слухби автомобiльних

qn
0

з,0

ширина (м):
проiiлноТ частини

розподiлюва,тьноi смуги
узбiч
вiдстань до {м) :

дороiкнiх знакiв
ýерехресть., розворотiв
штучних споруд, автопавiльйонiв
iснуючих рекламонасiiв

наявнiсть мiсчя концентрацii ýТП (так,яi)

iншi параметри дlя врахування при ви:ачi

Заступник начаlьника вir,riлу
якостl, технlчýого контролю
т8 нових техýýлоrlи

70

Hl

технlчних vMoB.

ýана довiдка не дас ярава для виконахraя проектý!aх та булiвельяях робiт

}lачальник пiдроздi.,Iу Янута В,С,
1пpoBrrlte, r*-l. rrпiiжr,яоlr}

Маницьý$*Q.В.
lпоiзlrtllrlе,,!'я. lo.бalrlioal ]Служби автодорir в Киiвськiй областi



УПРАВЛIННЯ ,Щиректоровi ТОВ

ДЕРЖАВТОIНСПЕКЦIi ,,Iнтеграл cepBic"
Приймаченко С.М.
вул. Мельникова,8За, м. КиiЪ, 04119

гу мвс укрАiни
В КИIВСЬКIИ ОБЛАСТI

Вашого листа, щодо можливостi розташування комунальЕо-складскоi зони
з готелем бiля автомобiльноi дороги Пiвнично-Схiдний обхiд Киева, км 14+200
(праворуч), з влаштуванням з'iЪду iз вказаноi автодороги, розглянуто
Управлiнням ДАI ГУ МВС Украiни в Киiвськiй областi.

Повiдомляем, що враховуючи наявнiсть позитивних висновкiв вiдповiдних
служб, Щержавтоiнспекцiя областi не заперечуе щодо проектування та

розмiщення вказаного об"екту, при yMoBi дотримання проектних вимог ДБН
В.2.З -4-2000 "Автомобiльнi дороги" та виконання вимог Служби автомобiльних
дорiг у киiвськiй областi, а також виконання наступних вимог:
- перехiлно-швидкiсн i смуги. тротуари та пiшохiднi дорiжки у вiдповiдностi з

вимогами ДБН В. 2.З-4-2000;
- радiуси заiЪду та виiЪду з територii передбачити згiдно ДБН В.2.З-4-2000 ;

- передбачити додаткову смугу руху для здiйснення лiвого IIовороту;
- дорожнi огородження i напрямнi пристроi, а також ix влаштування повиннi
вiдповiдати вимогам ДСТУ-27З5 та ЩСТУ-27З4;
- передбачити асфальтобетонне покрит-гя вдосконаленого типу;
- стацiонарне електричне освiтлення об'екту та пiдходiв до нього на довжину
перехiдно-швидкiсних смуг повинно становити не менше нiж 20ЛК, згiдно
вимогам п. 1 ,З4 ДБН В.2.З.-4-2000 <Автомобiльнi дороги). .Щля освiтлення
повиннi передбачатися HaTpieBi лампи або iншi, що дають освiтленiсть З0-40 ЛК;
- необхiднi дорожнi знаки та розмiтку у вiдповiдностi з вимогами ДСТУ 4100-
2002, ДСТУ З587 -9'7 , ДСТУ-25 87-9 4, зазначити номери дорожних знакiв, спосiб
ix встановлення з доданням робочих креслень та показати ix прив"язку;
- стоянку автотранспорту яка повинна бути вiдокремлена вiд проiзноi частини
огородженням згiдно з ЩСТУ 27З5 або роздiлювальними смугами i обладнана
пiд'iЪдами (п.З,7.5; З.7.'7 ДСТУ З587-97). У вiдповiдностi iз розпорядженням
Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 03. 1 1 .2005р. передбачити видiлення на
автостоянцi спецiальних мiсць для паркування автомобiлiв, якi перевозять
iнвалiдiв, а також необхiдно вказати загальну розрахункову кiлькiсть машино-

вул. Ф. Ернста, З, м, Киiв,0З048,
т ел. 249;84 -02, 2'7 0-З | -9'7

На Л! 222 вiд l5,06.2006 Dок),



мiсць. В'iЪд на територiю та виiзд з Hei повиннi бути вiдокремленi один вiд
одного;
- вл2rlrтування майданчика дJUI зупинки транспорту загального користуtsання;
- заходи щодо забезпечення водовiдводу з територii, згiдно вимог дБн в.2.з.-4-
2000.

передбачити у складi проекту окремий роздiл <органiзацiя та безпека
дорожнього рухр, у вiдповiдностi з вимогами ГСТУ 218-0З450778.092-2О02
"Проект (схема) органiзацii дорожнього руху на автомобiльнiй дорозi''.

Проектно-кошторисну документацiю надати до Управлiння ЩАI для
розгляду та погодження.

TepMiH дiйсностi даних технiчних умов один piK з дня видачi.
,Щаннi вимоги не дають право на проведення будiвельних робiт.

Заступник начальника

Тюменцев,
24986о2

О.В. Щулник



MiHicTepcTBo Украiни
з питань падзвичайних сптуацiй

та у справах захисту насоrення вiд наслiдкiв
ЧорнобпльськоТ катастрофи

Головне Управлiння в Ки'iвськiй областi

БОРИСПIЛЬСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛIННЯ
ГУ МНС Украiпи в КиiЪськiй областi

- М 08300 м. Бориспiль, вул,
тел. (044 95) 5-24-21 fax

), г/ft 1?-)Ll чл-
ъ-------7т-

.Щиректору
ТОВ <<Iптеграл cepвic))
Приймаченко С.М.

м. КиiЪ,
вул. Мельникова, 83 а

Шевченка, 20 А
( 04495) 6-1б-32
200-h.

Про визначення можливост1

розташування логiстичного
термiналу

Розглянувши Ваш лист вiд 09.01.2007р. Jф 9, мiстобулiвне обгрунтуваяня та вказанi в ньому

проrrпо*"*й aаходи, що будуть виконуватись пiд час будiвництва, Бориспiльське РУ ГУ МНС
украiни в Киiвськiй областi вважае за можливе погодити змiну цiльового призначення земельноi

дiля"*" з веденнЯ особистого господарства до комунаJIьно-складськоТ для розташування логiстичного

термiналу з сервiсним обслуговуваяням автотраЕспорту та мотелем за адресою : Бориспiльський

рЙоr, Дулuрпiвська сiльська рада, при yMoBi дотриманЕя та викон.lння дiючих в y*pai'i

протипожежЕих вимог будiвельних норм i правил.
поряд з тим, повiдомля€мо, що Вам необхiдно розробити проектну документацlю та провести ll

експертизу в ГУ МЙС Укратни в КиТвськiй областi на вiдповiднiсть нормативним актам з пожежноi безпеки (ст.

10 Закону Украiни "Про пожежну безпеку").

Начальпик Бориспiльського РУ
ГУ МНС Украiпи в КиiЪськiй областi

Вик. Коваль П. В.
тел. 5-24-2'7

Ю. К.Овдiенко



киIвськЕ
дЕржкомзЕм укрАlни

ОБЛАСНЕ ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ PECYPCIB
Бориспiльський районний вiддiл земельних pecypciB

I'lrях,79 r,ел,6-15-98
0Rl00 пt, Боо.lспiль. Kl,iBcbKol о0

Вiд 11"01. 2007р

Щиректору ТОВ <[нтеграл cepвlc)>

Прийпrаченко С,М,

БориспiльськийрайонниЙвiДДiлземельнихресУрсiвроЗГjI'Iн!'ВмiстобулiвнеобгрунтУвання
щодо змiни цiльового upra.ruu"n"" земельноi дj,r"по" (на як), видаL]{о !,ержавний aK,I на право

власностiСерiяNч153lбЗзгiдпоДоГоВорУкупiв:IiпроДахtувi..r18.01.2006р.Пjlоше}о4"З174га.
зацiльовимпризначенняМДляВеДенняособисr.огосеЛянсЬкоГогосподарства)пiДрозтаruування
логiстичного термiна-пу з сервiсним обслуговуванням автотранспорту та мотелем на територl1

,Щударкiвськоi сiльськоi ради поза межами населеноIо rIyHltTy, Бориспiльського районУ

Itиiъськоi областi розробп.i" тоБ-,,r"rегра' cepBic> (лiцензiя серiя дв N91461006, серiя дв

Ns18912j).

РайонниЙвiД.ll'trемельнихр.'сУ1-1сiввиlнаllИВLuоЦ,II)()JоIа{акl)]-ПЬIl(llUi'lоui.rьноtо.
ВиконанаУПоВномуобсязiзгiДrrоЗзаВДаНняNlнаПроеК.гУВапНя.t.алitо.rихмiсr.обуДiвничtзорпt
та правил.

!,ля подальших стадiй необхiдrrо дотриN,lуватись I]аступних вимог:

- обоu'"aпоuu узгодrкеrriсть з оточуючиN{ середовищем архiтек,гурно-llланува"цьних рlшеяь та

перелпроекlних проп ози чiй:
] oorp"*u""". булiвелыrих- caHiTapHttx- екс)-]tlгi.lних та проl,LlпоriежНИХ Hoplvl l правиll при

булiвничтвi та експrtуаr auii об'скта:

- провести комплексний благоустрili тери,горii:

- ЗаN{оВникУ приЙмати y"u"'o " розробчi проек'гiв по iHTteHepltoп'ly :lабезпеченнло ПриЛеI'лих

територiйl
- IrроектувальЕикам врахуtsати санiтарн_о-гiгiсrr i,rHy cyMicHicTb:] о,l,очуtоtlи\{ ссреловишем:

- проектуваннЯ вести в межаХ зеNtе"[ьноI ,цlлянки: .с,гобудiвного
- замовнику та проек,I'I]иN,I органiзашiяьt дотримуваl,ись висновкlв м1

обrрунтування.

Бориспiльсьttий раЙонний вi_1-1iл зеrtс.tьtlих pt'cypc.ilt ПolU.li'Kvc rIictuбr'tiBHl!'"'iг1'l1 нtlванttя'

ЩоДозмiницiльовогоприЗначенЕятериторiiсi.llьськогоспоДарсЬкогоПриЗначеНЕяло
комуна[ьно.складськоiз",о,,.л"uiс,юбУлiвништватаексllлутгаttiiлогiс.t.ичноготермiнапуз
сервiсним обслуговуванням авl.о,грапспортч ,l,a \IoTe,ney lra iериторiТ l\улtrркiвсыtоi ci:tbcbKoi

радл1 поза межами 
"u""n"noao 

nynn'y, Ьорuспi-по"ьlсого району КиТвсько[ об,пастi

земельних pecypclB Полiпtуrс О.П.
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укрАiнА
БОРИСПIЛЬСЬКАРАЙ_ОJIНАДЕРЖАВНАШМIНIСТРАЦIЯ

вIддIл мIстоБудувАнIIя, АрхIтЕктури, ро3витку IнФрАструктури тл жиiлово-комунлльного госпо
Борпспiль, КиiЪськоi обласгi, 

"у,". 
КriЪii*"ЙБr,r!7lйБ

вlд* /'' л Р,S 2007 року Nэj+'7

Гр. Капiшуку С.А.

Витяг з протоколу мiстобудiвноi ради }Гч 4 вiд 08.02.2007 року

Розглянули:

IX. Мiстобудiвне обrрунryвання щодо визначення доцiльностi змiни
цiльового призЕачення земельпоi дiлянки з ведеЕня особистого
селяЕського господарства на землi транспорту, звО'язку та iншого
цiльового призЕачення, а саме: складськоi дiялЪностi д,"" poaru*y"urr""
логiстичного термiнал_у з сервiсним обслуговуванЕям автотранспорту та
мотелем па територii Щударкiвсько[ сiльськоi ради.
Замовник: гр. Калiшук Сергiй Анатолiйович

iя: ТОВ "Iнтеграл - cepBic ", лiцензiя Ns1461069 серiя АВ

- листа Бориспiльськоi райдержадмiнiстрацiТ Nэ 7 -46-222 вiд 06. 10.2006р.

площа земельноТ дiлянки - 4.З га
площазабудови - I444lM2;
площа озеленення - бО26 м2 ;
площа проiздiв та покриття - 225ЗЗ м2;

ВИСТУПИЛИ:
.Щачковський ю.в. - головний apxiTeKTop району, заступIiик голови радивисловив зауваженця щодо:- вiднесення будiвель i споруд за межi перспективноi смуги вiдведення
автодороги;

- визначеЕня caHiTapHo - захисноi зони логiстичного TepMiHa",ly , СТО, АЗС
та iнших споруд i узгодження даних зон iз сусiднiми i"rп."пч"пr"пами та
землекористувачами.

l
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Сластьон В.П. - секретар ради, начаJIьник iнспекцii [АБК
висловив зауваження щодо:
- передбачеЕнrI розташування закритих смiттезбiрникiв;

врахуваЕня розташуваIIня резервуарiв - накопичувачiв липневих та талих
вод, врахов}.ючи площу забудови та плопdу покриттiв;
передбачення бiльших площ зелених насаджень, а також мiсця вiдпочинку.

Гуральник М.Г., Приймаченко С.М., Щонгаузер О.Г., Калiшук С.А. пiдтримали
висловленi зауваження.

ВИРIIIIИЛИ:

. 1. Цопередньо погодити мiстобудiвне обrрунтування щодо визначення
доцiльностi змiни цiльового призначення земельноi дiлянки з ведення
особистого селянського господарства на землi транспорту, зв''язку та iншого
цiльового призЕачення, а саме - складськоi дi"пurrоЪ.i дп" po.ru-yrurr",
логiстичного термiналу з сервiсним обслуговуванЕям автотранспорту та
мотелем, на територii Дударкiвськоi сiльськоi ради та u"a*ur" ,а*"r, щоможе бути подане на розгляд мiстобулiвноi рuд"-Трilрu*irr"iмiстобудування, архiтектури та розвитку iнфръструктури Киiъськоi
облдержадмiнiстрацii.

замовнику та проектувальнику врахyвати
висловлен1 пропозицii та зауваження при rrод€IJIьшому .rpo.nryuurHi i доподання обгрунтування Еа розгляд мiстобудiвноi ради при управлiннiмiстобудування, архiтектури та розвитку iнфраътруктури Киiвськоi
облдержадмiнiстрацii отримати висновки профiльнЙ 

"po"n.""" iнститутiв,
з€цЕачених в листах Бориспiльськоi райдержадмiнiстрацii та управлrннямiстобудування, архiтектури та розвитку
облдержадмiнiстрацii.

iнфраструктури Киiвськоi

чковськийГоловний apxiTeKTop


