
    Зміст                                                                         

 
Позначення 

 
                       Найменування 

 
Примітка 

                             Том1  

35-19 – ПЗ - 1 Перелік матеріалів детального плану 
території: 

 

35-19 - ЗМ Зміст Стор. 2-3 

35-19 - СП Склад проекту Стор. 4 

35-19 - ПД Підтвердження ГАП  Стор. 5 

35-19 - ВУ Відомості про учасників проектування Стор. 6 

  Вступ (передмова) Стор.7 

35-19- ПЗ - 2 Стислий опис природних,соціально-еконо- 
мічних,містобудівних умов. 

Стор.8-13 

35-19 – ПЗ - 3 Оцінка існуючої ситуації Стор.14- 15 

35-19 – ПЗ - 4 Розподіл території за функціональним вико- 
ристанням, розміщення забудови на вільних 
територіях та за рахунок  реконструкції, 
структура забудови,яка пропонується. 

Стор.15  

35-19 – ПЗ - 5 Характеристика видів використання 
території. 

Стор.15 

35-19 – ПЗ -6 Пропозиції щодо встановлення режиму 
забудови, передбачених для перспективної 
містобудівної діяльності 

Стор.16 

35-19 – ПЗ - 7 Переважні,супутні і допустимі види викорис -
тання території,містобудівні умови та обме- 
ження(уточнення). 

Стор.16-18 

35-19 – ПЗ -8  Основні принципи планувально-просторо- 
вої організації території. 

Стор. 18-20 

35-19 – ПЗ - 9 Житловий фонд та розселення. Стор.20 

35-19 – ПЗ - 10 Система обслуговування населення, розмі 
щення основних об’єктів обслуговування. 

Стор.20-22  

35-19 – ПЗ - 11 Вулично-дорожня мережа, транспортне обс 
луговування, організація руху транспорту, 
пішоходів та велодоріжок, розміщення гара 
жів і  автостоянок. 

Стор.22-24  

35-19 – ПЗ - 12 Інженерне забезпечення ,розміщення інже 
нерних  мереж ,споруд. 

Стор.24-31 

35-19 – ПЗ - 13 Інженерна підготовка території та інженер 
ний захист території, використання підзем 
ного простору. 

Стор.31-32  

35-19 – ПЗ - 14 Комплесний благоустрій та озеленення 
території. 

Стор.32 

35-19 – ПЗ - 15 Містобудівні заходи щодо поліпшення стану 
навколишнього середовища. 

Стор.32-33 

35-19 – ПЗ - 16 Заходи щодо реалізації детального плану 
на єтап від 3років до 7років. 

Стор.33 

35-19 – ПЗ - 17 Техніко-економічні показники. Стор.34-39  

35-19 – ПЗ - 18 Перелік вихідних даних:  

         35-19 -  ПЗ-18.1 Завдання на проектування Стор.40-42 

35-19 -  ПЗ-18.2 Рішення Сумської міської ради від 
26.03.2014р №3198МР та від 28.09.2016р.  

Стор.43-45 



№1139-МР »Про внесення змін до рішення 
Сумської міської ради від  26.03.2014р. 
№3198  МР »Про розроблення містобудів 
ної документації між вулицею Харківською 
та проспектом Михайла Лушпи у м.Суми» 

35-19 -18.4 Лист КЗ СМР Сумський міський центр еколо 
го-натуралістичної творчості учнівської 
молоді №01-25/107 

Стор.47-48 

        35-19 -ПЗ-18.5 Лист департаменту інфраструктури міста 
СМР №2670/05.01.01-06 від 08.08.17 

Стор. 

35-19 -ПЗ-18.6 Лист СМР управління «Центр надання 
адмінпослуг» №14.01-12/3986 

Стор. 

                      Том2  

35-19-ДПТ                   Креслення  

35-19-ДПТ.1 
Схема розташування території  у 
планувальній структурі населеного 
пункту  М 1:10000 

 

35-19 -ДПТ.2 
План існуючого використання території. 
М1:2000. 

 

35-19 -ДПТ.3 Опорний план М 1:2000.  

35-19 -ДПТ.4 Схема планувальних обмежень М1:2000.  

35-19 -ДПТ.5 
Проектний план(на відмітці  +132,35)                     
М 1:1000 

 

35-19 -ДПТ.6 
Проектний план(на відмітці  +127,50)                         
М 1:1000 

 

35-19 -ДПТ.7 План червоних ліній   М 1:2000  

35-19 -ДПТ.8 
Схема організації руху транспорту і 
пішоходів М1:2000 

 

          35-19 -ДПТ.9 
Схема інженерної підготовки території 
та вертикального планування М1:1000 

 

         35-19 -ДПТ.10 
Схеми інженерних мереж газопоста- 
чання  М1:2000 

 

35-19 -ДПТ.11 
Схема інженерних мереж по водопос- 
тачанню,побутової та  дощової каналізації 
М1:2000 

 

35-19 -ДПТ.12 
Схема інженерних мереж по електро- 
постачанню М 1:2000 

 

35-19 -ДПТ.13 
Схема інженерних мереж по теплопоста -
чанню М 1:2000 

 

35-19-ДПТ.14А,14Б 
Креслення поперечних профілів вулиць 
М1:100 

 

35-19 -ДПТ.15 Подовжня розгортка проектуємої забудови  

35-19 -ДПТ.16 Панорами забудови    

 
 
                                                                      

 
 

 

 
 



Склад проекту 
 

Номер 
тому 

Позначення Найменування Примітка 

1 35-19-ДПТ 
Пояснювальна записка. 

 
 

2 35-19-ДПТ 
Графічні матеріали детального плану 

території 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Аркушів Стадія Аркуш 

БіленкоВ.О.. 
 
 

Біленко В.О.. 

Біленко О.І. 

Н. Контр. 

Зм. 

 
 

Перевірив 

Розробив 

 
 
 

Склад проекту  
     ФОП Біленко О.І. 

 
1 

 

  
ДПТ 

 

35-19 - СП 

    

    Кільк. Арк. № док. Підпис Дата 



 
 
                                          Підтвердження ГАП 

 
 

Містобудівна документація розроблена  відповідно чинних норм, правил і стандартів 
 

 
 
 

Головний архітектор проекту                                О. І. Біленко 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Аркушів Стадія Аркуш 

.Біленко В.О, 
 
 

Біленко В.О. 

БіленкоО.І 

Н. Контр. 

Зм. 

 
 

Перевірив 

Розробив 

 
 
 

Підтвердження ГАП  
ФОП Біленко О.І 

 
1 

  
ДПТ 

 

35-19 - ПД 

    

    Кільк. Арк. № док. Підпис Дата 



Розділ проекту Посада Ініціали. прізвище Підпис 

Пояснювальна 
записка. 

Архітектурно-
планувальні рішення 

Інженерно-
будівельна оцінка 

території 
       Транспорт 
            ТЕП 

 

  Головний архітектор 
      проекту  (ГАП) 

     
      Архітектор 

 

 
     О. І. Біленко 

 
     В. О. Біленко 

 

 

Водопостачання, 
побутова та дощова 

 каналізація 

ГІП 
Головний спеціаліст ВК 

      І.М. Оттич     
В.О. Моісеєнко 

 

Газопостачання 
зовнішнє 

ГІП   М.П.Іванченко  

       Зовнішне 
Електропостачання  

Головний спеціаліст ЄТР       І. Г.Кочура  

  Кошторисні     
показники   ДПТ 

Головний спеціаліст КД       Т.М. Тузник  

 
 

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Аркушів Стадія Аркуш 

Біленко В.О.. 
 
 
 

 

Біленко В.О. 
 
 

Біленко О.І. 

Н. Контр. 

Зм. 

 
 

Перевірив 

Розробив 

 
 

Відомість про учасників 
проектування 

 
ФОП Біленко О.І 

 

 
1 

  
ДПТ 

 

35-19- ВУ 

    

    Кільк. Арк. № док. Підпис Дата 



                                          

                                    ВСТУП  (ПЕРЕДМОВА) 

Містобудівна документація   « Детальний план території між вулицею Харків- 

ською, проспектом Михайла Лушпи і вулицею Івана Сірка у м. Суми» виконана   

ФОП Біленко О.І. відповідно до договору № 35-19 від 22.05.2019р. , укладеного з 

Управлінням архітектури та містобудування Сумської міської ради     «Детальний 

план території між вулицею Харківською, проспектом Михайла Лушпи і вули 

цею Івана Сірка у м. Суми» обумовлений необхідністю вирішення нагальних  пи- 

тань забудови вільних територій  між мікрорайонами 7А та 7Б та об’єктів реконст 

рукції  та нового будівництва  в мікрорайонах 7А,7Б, згідно з новим  ДБН Б.2.2.-

12:2018 «Планування та забудова тертторій». 

Вихідні дані ,згідно з Завданням на проектування, надавались Замовником- Управ- 

лінням архітектури та містобудування Сумської міської ради.    

ДПТ виконано згідно генерального плану, діючої МД «Проект внесення змін до 
генерального плану міста Суми» виконаного ДП Український державний 
науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М. 
Білоконя, затвердженого 19.12.2012р.,«Плана зонування території (Зонінг) 
м.Суми»,виконаного  тим же інститутом в 2013р. 

 

Містобудівна документація «Детальний план території між вулицею Харків-                  

ською ,  проспектом Михайла Лушпи і вулицею Івана Сірка у м. Суми » розроб- 

лений на топографічному плані та вихідній інформації  станом на 01.09.2017р. 

Креслення виконані з використанням технології геоінформаційних систем (ArcVieW 

3.2 та ArcGis 9.1) на цифрованій картографічній основі у державній геодезичній 

системі координат УСК-2000 масштабу 1:1000, яка була надана Платником з відома 

Замовника. 

Відповідно ДБН Б.1.1-14:2012, для обчислення прогнозних показників прийняті 

етапи від3-7років(1.01.2020р.) та15-20 років (1.01.2037 р.). 

 

Затверджена у чинному порядку дана містобудівна документація є обов’яз- 

ковим документом для всіх організацій та установ, які здійснюють будів- 

ництво в межах території розробленого Детального плану території між 

вулицею Харківською, проспектом Михайла Лушпи і вулицею Івана Сірка.  

 

Зм Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк.  

35-19-ПЗ 

 



2. Стислий опис природних,соціально-економічних, 
місто  будівних умов.                                                                                                                                                                                        

                                             Місцеположення, рельєф 

 Територія проектування ДПТ знаходиться в Зарічному районі міста Суми, 
прилегла до заплавної частини р.Псел,обмежена вул.Харківська,пр.М.Лушпи ,вул. 
І.Сірка  на намивних територіях. В центральній частині зони проектування ДПТ намив 
території не проводився. 

Сама територія міста Суми розташована у південно-західній частині Сумської 
області в межах Хотіньсько-Краснопільського фізико-географічного району Сумської 
лісостепової області. 

 Поверхня території горбиста, розчленована долинами річок з загальним 
ухилом на південь. Значну площу займає заплава р. Псел. Абсолютні відмітки 
поверхні змінюються від 150-185 мБС на вододільних ділянках до 123-125 мБС в 
заплавах рік. Максимальні ухили поверхні понад 15% зафіксовані на крутих схилах 
річкових долин. 

 В існуючих умовах фактор морфометрії рельєфу має цінне естетичне 
значення у формуванні ландшафту території міста, дає широкі можливості для 
рекреаційно-планувального формування міської території охопленої проектом. 

Клімат 

 Клімат міста помірно-континентальний. Характеристика кліматичних умов, 
основних окремих елементів метеорологічних показників, необхідних для 
обґрунтування й прийняття планувальних рішень наведена за даними багаторічних 
спостережень по метеостанції ”Суми” (172,0 мБС).  

Температура повітря: середня за рік + 6,0ºС 

 абсолютний мінімум - 36,0ºС 

 абсолютний максимум + 38,0ºС 

Розрахункова  самої холодної п’ятиденки - 24,0ºС 

температура: зимова вентиляційна - 11,7ºС 

Опалювальний період: середня температура - 2,5ºС 

 період 195 діб 

Глибина промерзання  середня 90 см 

ґрунту: максимальна 133 см 

Атмосферні опади: середньорічна кількість 540 мм 

 середньодобовий максимум 33 мм (24.08.1935 р.) 

 спостережений місячний 
максимум 

171 мм (1947 р.) 

Висота снігового 
покриву: 

середньо декадна 16 см 

Річна сума сонячної 
радіації: 

 
93,9 ккал/см2 

Переважаючий  річний Пн-З (16%); Пд-Сх (16%) 

напрям вітру: холодний період Пн-Сх 

 теплий період Пн-З; З 

Максимальна  річна 20 м/с 

швидкість вітру: 5 років 232 м/с 

 

 

10 років 24 м/с 



 20 років 26 м/с 

Особливі атмосферні  тумани 64 дні 

явища (прояв): заметілі 28 днів 

 грози 32 днів 

 град 2,5днів 

Глибина промерзання  середня 90 см 

ґрунту: максимальна 133 см 

Повторюваність напрямків вітру й штилів (по метеостанції “Суми ” (172 мБС), (%) 

Період року Пн ПнС С ПдС Пд ПдЗ З ПнЗ Штиль 

Холодний період  6,2 9,6 12,4 20,8 13,0 13,2 12,6 12,2  

Теплий період  9,9 12,4 10,0 11,4 11,7 11,3 15,4 17,9  

Рік 8,0 11,0 11,2 16,1 12,4 12,3 14,0 16,0 8,0 

 При прийнятті проектних рішень в тому числі враховуються переважна 
повторюваність напрямку вітру. 

У  відповідності до архітектурно-будівельного кліматичного районування ( ДСТУ 
Н Б В.1.1.-27:2010 ”Будівельна кліматологія”) м.Суми розташоване в І 
кліматичному районі, для якого орієнтація вікон житлових кімнат односторонніх 

квартир у межах сектору горизонту від 310 до 50 не допускається. 

 За метеорологічними умовами місто відноситься до територій з помірним 
природним потенціалом забруднення атмосферного повітря, та характеризується 
менш сприятливими умовами розсіювання промислових викидів в атмосферу 
(районування України за потенціалом забруднення). 

Геологічна будова 

 У геоструктурному відношенні район що характеризується розташований в 
межах зануреної частини південного схилу Воронезького кристалічного масиву або 
північного борту Дніпровсько-Донецької западини. Глибина залягання кристалічного 
фундаменту на околицях міста, за геофізичними даними, складає 1000-1200м. У 
відповідності з нахилом поверхні кристалічної основи спостерігається 
моноклинальне падіння порід осадового комплексу в південно-західному напрямку. 

 В геологічному розрізі товщі виділяються породи кам’яновугільної, пермської, 
тріасової, юрської, крейдяної, палеогенової, неогенової і четвертинної систем.  

 Четвертинні відклади представлені всюди. Вони розвинені на вододілах і по 
долинах річок. Характеризуються широким комплексом континентальних порід. На 
водорозділах широко розвинуті лесовидні суглинки і леси. В долині річки Псел і її 
приток широко розвинені алювіальні відклади - піски і глини. 

Гідрогеологічні умови 

 У структурному відношенні місто розташоване у межах Дніпровсько-
Донецького артезіанського басейну. У відповідності з геологічною будовою на 
території району розповсюджені наступні водоносні горизонти і комплекси: 

- ґрунтові водоносні горизонти в четвертинних відкладах; 

- водоносний горизонт в неогенових відкладах; 

- водоносний комплекс в еоценолігоценових відкладах; 

-  

-  

-  
Зм Арк 

 

№ докум. Підпис Дата 

Арк.  

35-19-ПЗ 

 



- водоносний горизонт в палеогенових відкладах; 

- водоносний горизонт в верхньокрейдяних відкладах; 

- водоносний комплекс в відкладах сеноману-нижньої крейди; 

- водоносний комплекс в відкладах тріасу. 

 Практичне значення для водопостачання міста мають водоносний горизонт в 
верхньокрейдяних відкладах, водоносний комплекс в відкладах сеноману-нижньої 
крейди та тріасового горизонту. 

 Водоносний горизонт тріщинуватої зони мергельно-крейдяних відкладів. 
Глибина залягання його покрівлі коливається в межах 18 - 35м. Живлення 
відбувається за рахунок притоку вод з водоносних горизонтів що залягають вище. 
Загальна потужність тріщинуватої зони в долина рік зазвичай складає 25 – 50 м. 

 Горизонт мало напірний (18 – 25 м). Продуктивність експлуатаційних 
свердловин може змінюватися від 0,8 до 55 л/с, причому більша продуктивність 
характерна для свердловин розташованих в долинах великих рік, особливо на 
прирічкових ділянках. 

 Якість підземних вод горизонту в районі м. Суми в цілому задовільна. Місцями 
спостерігається підвищений вміст заліза (до 4-5 мг/дм3), кількість якого може 
збільшуватись в процесі інтенсивної експлуатації водозаборів. За хімічним складом 
води, в основному, гідрокарбонатні кальцієві або сульфатно-гідрокарбонатні 
кальцієві, з мінералізацією до 0,6-0,8 г/дм3 в умовах відсутності забруднення з 
поверхні. 

 Внаслідок особливостей геологічної будови в межах річних долин горизонт 
недостатньо захищений від поверхневого забруднення. Одним із джерел 
забруднення водоносного горизонту є зони розташування великих промислових 
підприємств міста. 

 Водоносний комплекс в відкладах сеноману-нижньої крейди. Глибина 
залягання горизонту змінюється від 50 до 1000 м, в південно-західній частині міста 
до 600 м. Верхнім водоупором слугують щільні мергельно-крейдяні утворення 
верхнього відділу крейдяної системи, нижнім - юрські глини. 

 Потужність сеноман-нижньокрейдяних відкладів в м. Суми складає 99 – 125 м, 
ефективна потужність 49 – 82 м. Водоносний комплекс високо напірний. Абсолютні 
відмітки рівнів води за результатами пошукових і розвідувальних робіт, 
характеризуються величинами 120-125 м. 

 Дебети експлуатаційних свердловин як правило не перевищують 2000 м3/добу 
и визначаються не тільки фільтраційними властивостями пласту, а і конструкцією 
свердловини, технологією її проходження і потужністю насосного обладнання. За 
хімічним складом води гідрокарбонатні натрієво-кальцієві, з мінералізацією до 0,7 
г/дм3 і жорсткістю до 3,5 мг-екв/дм3. 

 По всім показниках, окрім заліза (до 1,5 мг/дм3) відповідають санітарним 
нормам. Комплекс надійно захищений від поверхневого забруднення товщею 
монолітних мергельно-крейдяних відкладів. 
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Водоносний комплекс в відкладах тріасу приурочений до мілко-середньозернистим 
піскам і піщаникам з прошарками глин. Глибина залягання на території міста біля 800 
м. Загальна потужність розкритих тріасових відкладів складає біля 100 м, ефективна 
потужність до 60 м. Верхнім подоупором слугують глинисті відклади юрської системи 
потужністю 220 – 260 м, нижнім – щільні глини верхньої пермі. Рівні в свердлових 
встановлюються на абсолютних відмітках, близьких до 120 м. 

 Дебети свердловин змінюються в широких межах: від 4 до 38 л/с при 
пониженнях 40 – 50 м, питомі дебети – 0,07-0,75 л/с*м. За хімічним складом води 
хлоридно-гідрокарбонатні або хлоридні натрієві. По мірі занурення тріасових 
відкладів в південно-західному напрямку загальна мінералізація зростає від 1,5 до 
9,0 г/дм3. 

 Водопостачання в м. Суми здійснюється з підземних джерел 
верхньокрейдяного, сеноман-нижньокрейдяного та частково з юра-тріасового 
горизонту. Запаси підземних вод розвідані та затверджені в різні роки. 

 В 1965-1967 роках Харківською КГЕ тресту "Дніпрогеологія" була виконана 
розвідка підземних вод мергельно-крейдяного горизонту, оцінені запаси цього 
горизонту та затверджені протоколом УТКЗ від 16.04.1968 №2616. 

 Харківською ГРЕ тресту "Південьукргеологія" в 1974-1977 роках були виконані 
роботи по детальній розвідці підземних вод для централізованого водопостачання м. 
Суми з підрахуванням експлуатаційних запасів сеноман-нижньокрейдяного 
комплексу. 

 В 1984-1985 роках Харківською ГРЕ "Південьукргеологія" проведена детальна 
розвідка Токарівського водозабору з підрахуванням запасів по сеноман-
нижньокрейдяному комплексу. 

 В 1986-1989 роках велася розвідка запасів по юра-тріасовому комплексу, але 
робота не була виконана до кінця і запаси не затверджувались.  

 Всього по цих водоносних горизонтах затверджені запаси складають 215,4 тис. 
м3/добу. Запаси відповідно були затверджені строком на 25 років. 

Гідрологічні умови 

 Місцерозташування і основні геоморфологічні особливості території визначили 
і її гідрологічні умови. Проектовану територію дренує річка Псел з притоками Сумка і 
Стрілка. 

 Річка Псел є основним транзитним водотоком даної території. Загальна 
довжина її 727 км, площа водозабору 22800 км2, належить до середніх річок. Річка 
Псел бере початок з джерел біля с. Сократов (Росія), на висоті 226 м над рівнем 
моря. Переважна ширина долини (до м. Суми) становить 5 – 7 км. Долина річки 
звивиста, переважно трапецієдальна. 

 Схили долини асиметричні: правий берег переважно високий – 30 - 40 метрів, 
лівий – пологий. Глибина по фарватеру 1,3 – 2,0 м, на перекатах 0,5 – 1,0 м. 
Швидкість течії від 0,05 м/с до 1,1 м/с. Дно піщане, на плесах – мулисто-піщане. 
Ширина долини в межах міста до 2,5 км, ширина русла – 40 - 70 м, довжина річки в 
межах міста – 8,7 км. 

Гідрографічні характеристики р. Псел (м. Суми) 

Назва поста Відстань від 
витоку (км) 

Ухил середній 
(‰) 

Площа водо-
забору (км2) 

Заболоченість, 
% 

Залісеність, 
% 

Псел (м. Суми) 272 0,4 7770 1 6 

  



Гідрологічні характеристики надані Полтавським обласним центром з 
Гідрометеорології за період спостереження 1938-2011рр. Відмітка “нуля” поста – 
121,48 мБС. 

Характерні рівні і витрати води р. Псел (м. Суми). 

Рівні, см  

(1961 – 2000 роки) 

Витрати, м3/с  

(1938 – 1941, 1947 – 2000 роки) 

середній 
річний 

макси-
мальний 

мінімальні середні 
річні 

найбільші відкрите 
русло 

зимовий 
період відкрите 

русло 
зимовий 
період 

183,0 651  90  85  23,8 1030  1,11  1,64  

 7.04.1970 01.05.2010 22.01.2010  7.08.1941 30.06.1939 22.01.1941 

 Найвищий рівень води за період 1961 – 2000 років р. Псел біля міста Суми 
спостерігався 7.04.1970 року і складав 651 см над “нулем” посту або 127,99 мБС. 

 Найнижчий рівень води періоду відкритого русла за 1961 – 2000 роки 
спостерігався 22.01.2010р. і складав 85 см або 122,33 мБС. 

Максимальний рівень води в р.Псел був зафіксований 10.04.1932р. на водопосту 
м.Суми на абс.відмітці 128,65м. Повторення його можливо 1 раз за 100років(1% 
забезпечиності).   

Максимальні витрати води весняної повені р. Псел (м. Суми), розрахункові: 

Забезпеченість, % 1% 10% 

Максимальні витрати весняної повені, м3/с 15785 700 

 Максимальні рівні води р. Псел (м. Суми), розрахунково: 

Забезпеченість, % 1% 10% 

Максимальний рівень, см над “нулем” посту 800 550 

Максимальний рівень, мБС 129,48 126,98 

В межах посту р. Псел приймає праву притоку – річку Сумку. Довжина її 29 км, в 
межах міста – 3,6 км, площа водозабору – 389 км2. Ширина русла в межень 10 – 25 
м, заплави 50–100 м. Річка зрегульована Косівщинським водосховищем. 
Максимальні рівні визначаються створюваним підпором р. Псел і становлять 129,5 
см над “нулем” графіка. В існуючих умовах водосховище використовується для 
технічного водопостачання і рекреації. 

 В районі вулиці 1-ї Набережної р. Стрілки в річку Сумку впадає р. Стрілка, 
гирлова частина взята в колектор. Довжина річки 13 км, в межах міста – 3,5 км, 
площа водозбору – 73,1 км2. Ширина русла в межінь 2 – 5 м. Режим змінений 
регулятивним впливом водосховища риборозсадника. Річка пересихає у літній 
період, вода розбирається на потреби рибогосподарства. 

 В заплаві р. Псел знаходяться чисельні озера, найбільше з них озеро Чеха, що 
має техногенне походження. Це старий піщаний кар’єр. Площа озера 36,2 га, 
максимальні глибини до 6 м. Використовується для рекреації. 

Абсолютний рівень грунтових вод,що встановився  в зоні ДПТ 124,24м-124,51м, 
приблизно нище на -1,8м (УРАГГВ)  від існуючих  геодезичних відміток рівня 
землі незабудованої території. 
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В плані прийняття проектного рішення гідрографічні особливості території мають 
важливе значення. Вони дають змогу широкому розвитку водно-зеленої зони міста, 
що сприятиме підвищенню комфортності і естетичності міського середовища. 
Особливо важливе значення має річка Сумка і, частково, Стрілка. Вони мають широкі 
можливості в плані формування міської набережної. При цьому правильне вирішення 
гідротехнічних питань по формуванню дзеркала водної поверхні системою 
мінімальних підпорів, 30 - 50 см, дозволить створити естетично-рекреаційну зелену 
зону в центрі міста. 

 Ця проблема може бути вирішена в межах проекту по ландшафтно-
планувальній організації прибережних територій системи водотоків в межах міста 
Cуми. 

Ґрунтовий покрив 

 Ґрунтовий покрив проектованої території характеризується відносною 
однорідністю, що обумовлено обмеженими розмірами проектованої території і її 
геоморфологічними особливостями. Аналіз ґрунтових умов приводиться за 
матеріалами "Укрземпроекту". Ґрунтовий покрив міста характеризується 
чорноземами глибокими мало гумусними. Вони займають біля 80% міських 
територій. Механічний склад важко суглинковий, вміст гумусу 6-7%. 

 На схилах річкових долин залягають лучні слабосолонцюваті ґрунти 
супіщаного механічного складу. Вони займають біля 20% міських територій і 
представлені заплавами і призаплавними територіями річкових долин. 

 Необхідно відмітити, що дані ґрунти мають високу сільськогосподарську 
цінність і досить ефективно використовуються в сільському господарстві. Для цілей 
зеленого господарства можуть використовуватися без обмежень. Необхідно 
відмітити, що територія заплави району озера Чеха характеризується потужними 
алювіальними відкладами (пісок) - 5-6 метрів. 

 Ґрунтові умови міста цілком сприятливі для широкого розвитку зеленого 
будівництва і можуть використовуватися без обмежень. 

            
                Соціально-економічні,містобудівні умови. 

ДПТ виконаний згідно містобудівної документації: 1)«Проект внесення змін до 
генерального плану міста Суми» виконаного ДП Український державний науково-
дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М. 
Білоконя,затвердженого 19.12.2012р., 2) Плана зонування території (Зонінг) м.Суми 
,виконаного тим же інститутом в 2013р. 

З поясювальної записки до затвердженого генплана м.Суми:»Згідно із „Завданням на 
проектування” у «Проект внесення змін до генерального плану міста Суми» внесенні 
зміни щодо: чисельності населення, розміщення житлового будівництва, 
забезпечення населення установами та підприємствами культурно-побутового 
обслуговування, інженерно-транспортної інфраструктури». 

Розроблений «Проект внесення змін до генерального плану міста Суми» та 
Зонінг,дав можливість головному архітектору міста видавати оперативно замовникам 
будівництва ,містобудівні умови та обмеження. 
 На жаль в МД не всі зони міста разроблені досконало, в зв’язку з недосконалим 
«Завданням на проектування на внесення змін до генерального плана м.Суми» , 
виданим попереднім головним архітектором міста ,тому через 5 років після зат- 
вердження МД,стоїть нагальна потреба в корегувані цієї містобудівної документації. 
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              3.Оцінка існуючої ситуації. 
Теріторія між вулицями Харківська,пр.М.Лушпи,вул.І.Сірка забудована 9,10,14ти 
поверховими житловими будинками. Житлова забудова представлена панельними 
житловими будинками 9,10 поверховими 96 серії побудованої з кінця 70-80років, 
цегляними 10,14 поверховими будинками 87серії, побудованих в 80х роках та 
цегляними житловими будинками 10,14 поверховими побудованими в середині двух 
мікрорайонів 7А,7Б на початку нового століття . Архітектурно-планувальне рішення 
деяких нових житлових будинків значно гірше ніж будинків побудованих у 80х роках 
по типовим проектам.Технічний стан житлових будинків задовільний, але біль- шість 
будинків потребує модернізації та енергозбереженню (утеплення стін, зміни вікон на 
енергозберігаючі) та реконструкції внутрішніх інженерних мереж з встановленням 
лічильників.      
Із установ обслуговування на проектуємій території в межах ДПТ розташовані 
об’єкти із системи загальноміського значення, планувального житлового района та 
мікрорайоного значення (трьохрівнева система обслуговування).  
Об’єкти загальноміського значення, планувального житлового района розташовані по 
вул.Харківської в вбудовано-прибудованих приміщеннях в 14ти поверхові житлові 
будинки (Харківська 1, 3, 5) в яких розташовані підприємства торгівлі(супермаркети 
продовольчого та промтоварного значення),громадського харчування (ресторани , 
піцерія) й побутового обслуговування, кредитно-фінансові установи(філії банків).  
Також вздовж вул. Харківської  розташовані окремі громадські будівлі  побудовані на 
початку нового століття як банківські споруди та виставковий зал.  По вул.І.Сірка 
розташовані вбудовані ,вбудовано-прибудовані та прибудовані приміщення 
мікрорайоного значення такі як продовольчі магазини,офісні приміщення. Декілька 
вбудованих громадських приміщень розташовані в 1х поверхаг (колишніх квартирах) 
панельних 9ти поверхових житлових будинків вздовж пр.М.Лушпи.  
В середині мікрорайонів 7А,7Б в 80ти роки були побудовані заклади дошкільної 
освіти: два  дітсадки  по 330 місць та один на 270місць. 
На сьогодняшній день колишній дітсадок на 330місць по вул. Харківська 13 вико 
ристовується під Комунальний заклад СМР Сумський міський центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді. 
Друга будівля дітсадка по вул.І.Сірка 2А реконструйована під комунальну уста 
нову Сумська спеціалізована школа I ступення №30 на 287 учнів. 
Третя будівля  дітсадка використовується по прямому призначенню як ДНЗ №19  
«Рум’янек» пр.М.Лушпи 3 на 270 місць, але  вона звісно перегружена .  
 
В центральній частині проектної території, без виконання робіт по намиву ,розташо 
вана відкрита автостоянка(прилегла до пр.М.Лушпи) приблизно на якій скупчено 
біля 600 легкових автомобілів. Ця автостоянка не була передбачена жодним гене 
ральним планом м.Суми. Одностороній під’їзд та виїзд до неї здійснюється зі 
сторони вул.Харківська, він транзитом пересікає житловий квартал. Все це є грубим 
порушенням ДБН В.2.3.-15:2007»Автостоянки і гаражі для легкових автомобі 
лів» п.5.5,5.8 Примітка. Згідно діючих норм України з цієї автостоянки потрібно мати 
основний в’їзд-виїзд та 3три аварійних в’їзда-виїзда. Виїзд автомобілів з цієї 
автостоянки, неможли вий транзитом через існуючі житлові квартали,бо їх кіль 
кість більша 50 машино-місць,а виключно згідно діючих норм України можли 
вий тільки в напрямку на пр.М.Лушпи та майбутню житлову вул.Будівельників 
(продовження вул. Івана Сірка ). 

З інженерних споруд,на проектній території розташовані: ЦТП-3шт.,ТП-5шт., ШГРП-
4шт. Теріторія проектування вільна від об’єктів культурної спадщини та земель 
Історіко- культурного призначення. 
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Благоустрій  біля існуючих житлових будинків знаходиться в незадовільному стані та 
потребує реконструкції. Озеленення всій території проектування безсис  
темне,хаотичне.Вул.Харківська,пр.М.Лушпи(магістралі загальноміського значен- 
ня), вул.І.Сірка  магістраль районого значення. 
Існуючи планувальні обмеження: від трансформаторних підстанцій до вікон житлових 
та громадських будівель-не менше10м,відстань від ГРП,ГРШ до житлових та 
громадських будівель не менше10м,від газових засувок середнього тиску не менше 
4м,від ЦТП –не менше 15м. Відстань від краю проїзної частини від всіх існуючих 
магістральних вулиць до лінії регулювання житлової забудови, з системою 
шумозахістних заходів за рахунок системи озеленення ,повина бути не менше  25м. 

 
4. Розподіл території за функціональним використанням, розміщен- 
ня забудови на вільних територіях та за рахунок  реконструкції, 
структура забудови,яка пропонується. 
Згідно «Проект внесення змін до генерального плану міста Суми» виконаного ДП 
Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» 
імені Ю.М. Білоконя, незабудована центральна частина території (на якій не був 
виконаний намив) між вулицями Харківська ,пр.М.Лушпи,І.Сірка передбачаєть 
ся під житлово-громадський центр з багатоквартирною житловою та громад- 
ську забудову з установами та підприємствами обслуговування. 

Забудова житлово-громадського центру формується з каскадів житлових будинків 
поверховістю від 10ти до 14ти,16ти поверхових житлових будинків з вбудовано-
прибудованими громадськими будівлями для обслуговування як прилеглих 
мікрорайонів 7А,7Б,так і універсальними громадськими будівлями,яких не вистачає 
в загальноміському центрі міста Суми. Розрахунки громадських приміщень наведені  
нище в розрахункових таблицях та в таблиці з техніко-економічними показниками,а 
функціонально наведені в кресленнях проектного плану.  
Крім нового житлового будівництва, в межах ДПТ передбачається для 

обслуговування нового житлового будівництва та прилеглих мікрорайонів 7А,7Б 
нове будівництво закладів дошкільної освіти:комплекса з двох дитячих садків по 
200місць(400місць на площі земельної ділянки1,6га),нове будівнцтво дитячого 
садка на 80місць,нове будівництво заклада середньої освіти школи I-III ступенів на 
36класів(три паралелі 1-12класи)на 1080місць з переплануванням існуючої школи 
«Унікум»під1-4класи(I ступінь три паралелі на 12класів). Площа земельної ділянки 
під школу I-III ступенів 2га.  

ДПТ передбачається реконструкція недобудови громадського призначення вул.Івана 
Сірка 4 під клубні спортивні приміщення для обслуговування мешканців мікрорайо 
нів.   Безумовно також потрібна реконструкція територій прилеглих до проектного 
ДПТ-це в першу чергу розробка та комплесне будівництво паркової зони вздовж 
р.Псел  
Граничні показники щільністі населення мікрорайона слід приймати згідно п.6.1.16 
ДБН Б.2.2.-12:2018 «Планування та забудова тертторій» 150-450осіб./га,в нашому 
випадку згідно ДПТ 398осіб/га . 

 
5.Характеристика видів використання території. 
Згідно Плана зонування території (Зонінг) м.Суми ,виконаного тим же інститутом, 
незабудована територія в центральній частині всього мікрорайона передба 
чається під Ж-4. 
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Змішаної багатоквартирної  житлової та громадської забудови Ж-4 визначена  

для розташування багатоквартирних (вище 9ти поверхів) житлових будинків, супутніх 
об'єктів повсякденного обслуговування населення, комунальних об'єктів, а також 
окремих об'єктів загальноміського значення. Також в зоні проектуємого  ДПТ присуні 
зони Г-1,Г-2,Г-3,Г-4,Г-6. 

Г-1,Г-2 -  Зона загальноміського центру,  ділові. 

           Г-3   -      Навчальні  зони 
           Г-4   -      Спортивні  зони 
           Г-6   -      Торгівельні зони 

 

6.Пропозиції щодо встановлення режиму забудови,передбачених для перс- 

пективної містобудівної діяльності 

1. Загальні вимоги до забудови та благоустрою проектуємої території між 
вул.Харківською,пр.М.Лушпи,вул.І.Сірка 

а) Розміщення житлового, соціально-громадського, інженерно-транспортного 
будівництва проводиться на підставі затвердженої містобудівної документації: 

- детального плану території; 

- внесення змін до вказаної документації, у випадках, передбачених 
законодавством та зонінгом; 

б) Забудова та благоустрій здійснюються шляхом організації комплексної 
забудови території або розташування та будівництва окремих будинків і споруд в 
кварталах існуючої забудови. 

в) Виключно на основі детального плану здійснюється розташування та 
будівництво окремих об'єктів містобудування, для яких у відповідності до зонінгу 
необхідно отримати спеціальне погодження, або нових об’єктів інженерного 
забезпечення кварталу, мікрорайону. 

7. Переважні,супутні і допустимі види використання території, 

містобудівні умови та обмеження. 

а) Рішення щодо забудови, землекористування та благоустрою території 
приймаються на основі установленого зонінгом переліку переважних, супутніх і 
допустимих видів забудови земельних ділянок, єдиних умов і обмежень, які діють у 
межах зон, визначених планом зонування, і розповсюджуються у рівній мірі на всі, 
розміщені в межах відповідних зон, земельні ділянки, інші об'єкти нерухомості, 
незалежно від форм власності. 

б) Виняток становлять транспортні та інженерно-технічні комунікації, в т. ч. 
залізниця, автомобільні дороги, вулиці, під'їзди. Використання територій існуючих та 
перспективних транспортних та інженерних комунікацій, а також технічних зон 
інженерних споруд та інших  об'єктів визначаються їх цільовим призначенням. 

в) Види використання земельної ділянки в межах певної категорії земель (крім 
земель сільськогосподарського призначення та земель оборони) визначаються її 
власником або користувачем в межах вимог, встановлених законодавством до 
використання земель цієї категорії, відповідно зонінгу, іншої містобудівної 
документації та документації із землеустрою.  

г) Зони, відносно яких встановлюється перелік переважних та допустимих 
видів , єдині умови та обмеження, виділяються на плані зонування території міста (М 
1:5000). 
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д) Межі встановлюються з урахуванням: 

- червоних ліній; 

- меж земельних ділянок; 

- меж або ліній відводів для інженерних комунікацій; 

- адміністративних меж міста (районів в місті); 

- меж природних об'єктів; 

- інших меж. 

е) До переважних видів забудови земельних ділянок у межах окремих зон 
відносяться: 

види забудови та використання територій, які при умові дотримання 
будівельних норм та стандартів безпеки, інших обов'язкових вимог, не можуть бути 
заборонені; 

види забудови та використання, як супутні переважним видам, і, які по 
відношенню до останніх є допоміжними; при відсутності на земельній ділянці 
переважного виду використання, супутній вид використання таким не є, та 
вважається недозволеним, якщо інше спеціально не обумовлюється зонінгом 
стосовно до конкретних випадків та місць розташування нерухомості.  

ж) Для переважних видів забудови діє процедура загальних  погоджень. 

з) До допустимих видів забудови земельних ділянок у межах окремих зон 
відносяться: 

види забудови та використання нерухомості, для яких необхідне отримання 
спеціальних погоджень або спеціальних дозволів (спеціальних погоджень), в т. ч., і 
шляхом обговорень із залученням громадськості. 

и) Для кожної зони встановлюються, як правило, декілька видів допустимого 
використання території, за винятком випадків, які особливо визначаються у текстовій 
частині, що входять до складу зонінгу. 

к) Власники нерухомості, які володіють нею, мають право вибирати вид (або 
види) використання нерухомості, які є переважними до відповідних територіальних 
зон, і також змінювати один вид переважного використання на інший вид 
переважного використання відповідно до процедур передбачених зонінгом. 

л) Інженерно-технічні об’єкти, споруди та комунікації, що забезпечують 
реалізацію переважних та допустимих видів використання для окремих земельних 
ділянок (електро-, водо-, газозабезпечення,  каналізація, телефонізація і т.д.) є також 
допустимими, при умові їх відповідності будівельним нормам та правилам, 
технологічним стандартам безпеки, що підтверджуються при узгодженні 
архітектурно-будівельної документації. Інженерно-технічні об’єкти, споруди, що 
розташовані на спеціально виділених для них земельних ділянках і які забезпечують 
використання та функціонування об'єктів нерухомості в масштабах однієї або 
декількох зон, є об'єктами, для яких необхідно отримання спеціальних узгоджень в т. 
ч. і шляхом громадських обговорень. 

м) Види використання земельних ділянок або нерухомості, які відсутні у 
переліку переважних, супутніх або допустимих видів забудови земельних ділянок в 
межах зон, є недозволеними для відповідної функціонально -правової зони та 
не можуть бути дозволені, у тому числі і за процедурою спеціального погодження.  
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У переліку переважних, супутніх або допустимих видів забудови земельних 
ділянок в межах зон можуть вноситися доповнення та зміни у порядку, визначеному 
зонінгом. 

                     Єдині умови і обмеження забудови земельних ділянок 

а) Обмеження забудови та умови використання нерухомості (земельні ділянки, 
будинки та споруди) в межах окремих зон визначаються на основі «Схеми 
планувальних обмежень», державних будівельних та інших норм. 

б) Схемою планувальних обмежень встановлюються межі розповсюдження 
відповідних обмежень, на основі державних норм та іншої нормативної документації 
встановлюється режим (умови) використання земельної ділянки. 

в) Єдині умови і обмеження забудови земельних ділянок враховуються при  

розробленні землевпорядної документації відповідної  земельної ділянки. Типи 
та види планувальних обмежень, що діють на території міста, вказані на Схемі 
планувальних обмежень. 

г) На територіях, які потрапляють до водоохоронних зон та прибережних 
захисних смуг режим (умови) використання нерухомості та межі розповсюдження 
обмежень визначають Державне управління охорони навколишнього природного 
середовища в Сумській області, Сумське обласне управління меліорації і водного 
господарства (Облводгосп) на основі Водного кодексу України, постанов Кабінету 
Міністрів України та робочої документації.  

д) На територіях з несприятливими інженерно-геологічними умовами 
(підтоплення, затоплення, на ділянках, що потребують інженерної підготовки для їх 
забудови) режим (умови) використання та межі розповсюдження обмежень 
визначають спеціалізовані міські (обласні) управління по інженерному захисту 
території міста на основі чинного законодавства. 

є) На територіях, які згідно містобудівної документації змінюють своє 
функціональне значення, потрапляють у зону реконструкції, на яких ведеться нове 
будівництво або реконструкція, режим (умови) використання та забудови, а також 
основні параметри забудови (гранично допустимі поверховість, щільність, мінімальні 
відступи будинків і споруд від червоних ліній, ліній регулювання забудови, меж 
суміжних ділянок, вимоги до впорядкування доріг та під’їздів до будинків і споруд, 
місць паркування транспортних засобів, вимоги до озеленення та впорядкування 
територій, вимоги до утримання будинків і споруд, інші вимоги) визначає управління   
містобудування та архітектури відповідно до зонінгу, якщо інше не передбачено 
чинним законодавством. 

 
8.Основні принципи планувально-просторової організації території. 

 
Основними принципами планувально-просторової організації території це 
спадкоємність в організації планувальної структури . Була ретельно проаналізовна 
вся містобудівна документація  починаючи з «ПДП центра міста Суми» 1976р. 
,розробник Державний Ордена Трудового Червоного Прапора Інститут Проектування 
Міст»ГИПРОГОР»(територія ПДП  розроблено на 1600га),далі республіканський 
підрозділ цього інституту КиївНДіПмістобудування у 1983році на базі ПДП розробив 
новий генеральний план м.Суми, далі Генеральний план міста Суми (оновлення) 
виконано інститутом «Діпромісто» та остаточне погодження його положень прийнято 
на сесії від 20.03.2002р.  
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Остані базові розробки містобудівної документації по м.Суми:1)«Проект внесення 
змін до генерального плану міста Суми» виконаного ДП Український державний 
науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя, 
затвердженого 19.12.2012р.,2) Плана зонування території (Зонінг) м.Суми, 
виконаного тим же інсти тутом в 2013р. 
Недарма проектуєма територія ДПТ між вулицями Харківська ,пр.М.Лушпи,І.Сірка  в 
центральній частині не намивалась та непідсипалась,бо вона згідно всій вище 
зазначеній  містобудівній документації, завжди передбачалось під з’єднання 
загальноміського центра м.Суми з громадським центром  Зарічного житлового 
района . Згідно містобудівній  документації композиційна схема центра м.Суми 
будується на основі двох перпендикулярних вісях-одна з них природна-вдовж 
р.Псел, друга вісь проектуєма житлово-громадська забудова вздовж есплана 
ди від загальноміського центра міста до озера Чеха.  
Вісь центральної площі міста на південий схід продовжує пішохідна єспланада,яка 
з’єднує правий та лівий берег р.Псел в зручну для мешканців комплексну систему 
громадських центрів та зон відпочинку вздож р.Псел та озеро Чеха. 
 Еспланада з широким пішохідним бульваром,забудовується каскадним комплексами 
житлових та громадських будівель, має зв’язки з проектуємою набережною вздовж 
паркової зони у р.Псел та існуючими житловими мікрорайонами 7А,7Б. Розпочина 
ється вона багатофункціональним житловим комплексом «Брама»в стилі «хайтек» , в 
центральній частині якого, пілони офісно-виставочного центра з ресторанним комп 
лексом з відкритими зеленими терасами на 15тому поверсі виконують роль вхідних 
пропілей в забудову еспланади.Багатофункціональний житловий комплекс «Брама» 
формує річний фасад забудови р.Псел.  
Забудова еспланади здійснюється каскадною забудовою 10ти,10-12ти,14ти, 16ти, 
поверховими житловими блок-секціями з контрастними об’ємами вбудовано-
прибудованих громадських установ, підприємств торгівлі,харчування й побутового 
обслуговування ,які запроектовані  в перших поверхаг зі сторони сторони пішохідного 
бульвара еспланади. На  пішохідній платформі еспланади передбачається інтенси 
вне озеленення деревами,кущами,квітниками(згідноДБНВ.2.6-220:2017,наприклад  
системи фірм Delta Sistem та навіть Техноніколь та багато інших) з формуванням 
бульвара вздовж всієї еспланади 
При забудові еспланади використовується існуючий рельєф місцевості. В ДТП 
прийнята двохрівнева система чіткого розподілу на зони пішохідну та зону 
транспорту. На першому основному рівні на відмітці 132,35-133,56 проектується 
пішохідна зона , на яку по 10ти пандусам(по 5ть з двох сторін) передбачена можли 
вість в’їзду спецмашин пожежників та карет швидкої допомоги.  
На другому нижньому рівні на відмітці 127,50-128,75, розташована транспортна 
зона,де знаходяться під’їзди до комплекса вбудовано-прибудованих громадських 
установ та підприємств самої еспланади, там знаходяться 12ть роздільних автомо 
більних стоянок постійного зберегання для мешканців всього мікрорайона на 
508місць,  також розташовані 2 гостьові стоянки на 88авто,також передбачені гаражі 
на 140авто під прибудованою частиною приміщень.  
В’їзди та виїзди з транспортної зони проектуються виключно на проектуєму житлову 
вулицю Будівельників та проектуємий місцевий проїзд пр.М.Лушпи. Проектуємий 
місцевий проїзд є обов’язковими для магістральних вулиць загальноміського 
значення. Це містобудівне рішення виключає всіляку можливість транзиту 
транспорту через прилеглі мікрорайони до автостоянок постійного зберегання 
автомобілів.  
Зв’язок першого та другого рівня до транспорту, здійснюється за рахунок 2х рівневих 
переходів з вбиральнями та підйомниками для інвалідів,які влаштовуються в  
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прибудовані приміщення  в районах  наскрізних  проїздах житлових будівель  
комплекса (не більше ніж 180м один від одного),також переходи передбачені зі 
сторони пр.М.Лушпи  в 2х будівлях мінімаркетів. Пішохідна бульварна зона еспла 
нади з’єднується з існуючим тротуаром по пр.М.Лушпи з двох сторін сходами та 
прибудованими з двох сторін широкими пандусами для інвалідів та велосипедістів, а 
далі пішохідний міст зв’язує її з забудовою біля Зарічного райсполкома.  
Споруда-платформи бульварної зони еспланади благоустроєна квітниками, кущами, 
деревами, також на пішохідній терасі передбачається розташування декоративних 
фонтанів-3шт.Крім того пішохідна зона  зі сторони пр.М.Лушпи акцетується 
могутньою декоративною аркою.  На платформі розташовані  фонарі -піраміди (60 
шт.) для освітлення нижнього рівня зони транспорта, крім того над тротуарами 
нижнього рівня передбачається суцільне верхнє освітлення. 
На дахаг прибудованих приміщень до житлових секцій  передбачається система 
озеленення даху. Архітектурно-планувальна структура еспланади композіційно 
формує центральну площу відпочинку на якій пропонується розташовання прибу 
дованих приміщень кафе 3х найкращих кухонь світу:»Української»,»Італійської», »Гру 
зинської» з літніми майданчиками.  
Площа еспланади передбачається для масових  гуляній на свят,там же передбача 
ється можливість встановлення на новий рік різдв’яної ялинки.  
Во вбудовано –прибудованих приміщеннях розташовуються об’єкти громадських 
установ, підприємств торгівлі, харчування й побутового обслуговування із системи 
загальноміського значення, планувального житлового района та мікрорайоного 
значення (трьохрівнева система обслуговування населення), такі як унікальні  
фірмові магазини, підприємства торгівлі та установи,які  потрібні прилеглим 
мікрорайонам, детально дивись  проектний план. 
Житлова забудова еспланади проектується з комплексним благоустрієм дворових 
територій з повним набором майданчиків згідно табл.6.4 ДБН Б.2.2-12:2018 та 
гостьових автостоянок.    
Крім розробки території  еспланади , ДПТ передбачає розвиток прилеглих мікрорай- 
онів 7А,7Б та їх комплексний благоустрій та озеленення.  

 
9. Житловий фонд та розселення. 

Існуюче населення в житлових будинках побудованих в часи СРСР на проектуємой 
території згідно довідки Управління»Центр надання адмінпослуг у м.Суми»№1401-
12/3986 від 04.09.2017р становить-4592осіб. В житлових будинках побудованих з 
90тих-2018рік будівельними компаніями ПАТ»Сумбуд»,ПП»Федорченко»,ТОВ ВКП 
«Нотехс» розраховане населення згідно ДСТУ-НБВ.1.2-16:2013 «Визначення класу 
наслідків (відповідальності) об’єктів будівництва-4563особи.Разом існуюче населен 
ня,яке проживає в межах проектуємого ДПТ становить 4592+4563=9155особи 
Існуючий житловий фонд на території в кордонах проектуємого ДПТ,складає 
приблизно 156,0тис.м2 загальної площі квартир,це становить приблизно 2900 

квартири. 
Існуюча житлова забудова в більшості багатоповерхова ( 9-10поверхів),є ряд 
будинків підвищеної поверховості 14поверхові  односекційного типу-3шт., розта 
шовані вздовж вул.Харківської1,5,7 та 14поверхові блоксекціного типу-3шт.,які 
розташовані в середині житлового кварталу вул.Харківська 3/1. 
Як зазначалось вище,технічний стан житлових будинків задовільний, але всі 
панельні будинки та целяні побудовані в прошлому столітті  потребують терміново 
модернізації по енергозбереженню та реконструкції внутрішніх інженерних мереж.      
Проектом передбачається реконструкція територія ДПТ  з розміщенням нових 42 
житлових блок-секцій поверховостю від 10ти до 16ти з кількістю квартир приб- 
лизно 2333шт.,з загальною площею квартир приблизно 140,0тис.м2. 
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ДПТ пропонує  розподіл на етапи забудови :1ший етап забудови від 3х до7ми років-
85,0тис. м2 загальної площі квартир, 2гий етап забудови до 10ти років-залишок 
55,0тис.м2 загальної площі квартир. (в розподіл на етапи взяті середні темпи 

будівництва АТ «Сумбуд» в рік, при умові будівництва вбудовано-прибудованих 
приміщень та інфраструктурних інженерних мереж.) 
Житлова забудова згідно ДПТ формується пластичними сучасними модерновими 
блок-секціями по індивідуальному проекту з використанням озеленення дахів на 
прибудованій частині комплекса та ефективних технологій енергозбереження. 
 
10. Система обслуговування населення,розміщення основних об’єктів обслуго- 
вування. 

Система обслуговування населення виконана згідно додатку Е.1(обов’язковий) ДБН 
Б.2.2-12:2018 де враховується соціально-гарантований  рівень забезпеченості,та ра 
діус обслуговування населення на території проектуємого ДПТ для установ та  підп 
риємств, які розміщуються в соціально-планувальній структурі мікрорайон не більше 
за той,що вказаний у табл.5.1. 
Розрахунок потреб по системі обслуговування населення проектуємому ДПТ викона- 
ний для населення на 14988 мешканців.    
Із установ обслуговування на проектуємій території в межах ДПТ розташовані 
об’єкти із системи загальноміського значення, планувального житлового района та 
мікрорайоного значення (трьохрівнева система обслуговування). Об’єкти загально- 
міського значення, планувального житлового района розташовані по вул.Харківської 
в вбудовано-прибудованих приміщеннях в 14ти поверхові житлові будинки 
(Харківська 1, 3, 5) в яких розташовані підприємства торгівлі(супермаркети 
продовольчого та промтоварного значення),громадського харчування (ресторани , 
піцерія) й побутового обслуговування , кредитно-фінансові установи(філії банків).  
Також вздовж вул. Харківської  розташовані окремі громадські будівлі  побудовані на 
початку нового століття як банківські споруди та виставковий зал.  По вул. І.Сірка 
розташовані вбудовані ,вбудовано-прибудовані та прибудовані приміщення 
мікрорайоного значення такі як продовольчі магазини,офісні приміщення. Декілька 
вбудованих громадських приміщень розташовані в 1х поверхаг (колишніх квартирах) 
панельних 9ти поверхових житлових будинків вздовж пр.М.Лушпи.  
В середині мікрорайонів 7А,7Б були побудовані  дитячі дошкільні установи в 80ти 
роки:. два  дітсадки  по 330 місць та один на 270місць.  На сьогодняшній день 
колишній дітсадок на 330місць по вул. Харківська 13 використовується під 
Комунальний заклад СМР Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді.  Друга будівля дітсадка по вул.І.Сірка 2А реконструйована під 
комунальну установу Сумська спеціалізована школа I ступення №30 на 287 учнів.  
Третя будівля  дітсадка використовується по прямому призначенню як ДНЗ №19 
«Рум’янек» пр.М.Лушпи 3 на 270 місць,але  цей заклад на теперешній час значно пе 
резавантажений.  
Згідно з завданням на проектування додаток №1 до договору 35-19 від 22.05.2019, 
потрібно вийти на місткість закладів дошкільної освіти до 720місць,місткість школи 
1000учнів,а розмір її земельної ділянки не менше 2га,також передбачити на території 
мікрорайону амбулаторно-поліклінічний заклад первинної медичної допомоги для 
обслуговування населення згідно з розрахунком. 
В межах ДПТ передбачається для обслуговування нового житлового будівництва та 
прилеглих мікрорайонів 7А,7Б, нове будівництво закладів дошкільної освіти: 
комплекса з двох дитячих садків по 200місць(400місць на площі земельної ділян 
ки1,6га згідно ДБН В.2.2-4:2018) на території арендованій ПАТ»Сумбуд» (поз.36 
арк.5), 
нове будівництво дитячого садка на 80місць(поз.37арк.5) в мікрорайоні 7Б.  
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Разом дитячих місць з існуючим дітсадком «Рум’янек» на 270місць становитиме: 
200х2+80+270=750місць. 
Згідно ДПТ передбачається нове будівництво заклада загальної середньої освіти 
школи I-III ступенів на 36класів на 1080місць(поз.41арк.5,три паралелі 1-12класи)  
з перепла нуванням існуючої школи «Унікум»під1-4класи(I ступінь три паралелі на 12 
класів) з нормативною спортивною зоною згідно ДБН В.2.2-3:2018 . Площа земельної 
ділянки під школу I-III ступенів 2га,з них 0,98га за рахунок арендованої території 

ПАТ»Сум буд».  
Згідно ДПТ передбачається нове будівництво 3х поверхового амбулаторно-
поліклінічного комплекса на 150 відвідувачів в зміну з оздоровчим центром 
(поз.41арк.5) згідно розрахунку. Крім цього в вбудовано-прибудованих приміщенях к 
10ти та 14ти поверхової житлових будинках розташованих вздовж еспланади 
(поз.12,13 арк.5) передбачається Центр сімейної медицини. 
Згідно ДПТ передбачається нове будівництво дитячого розважального центра 
(поз.41арк.5) з комплексом спортивних,компютерно-інтелектуальних залів для роз 
витку дітей та молоді. 
Проектні установи та підприємства обслуговування з розрахунками  надані в табли 
цях ТЕП.  Більшість об’єктів культурно-побутового обслуговування згідно ДПТ перед 
бачені в 1х поверхаг  вбудовано-прибудованих приміщеннь комплекса єспланади по 
принципу  трьохрівневої системи обслуговування населення. 
 
11. Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху   
транспорту, пішоходів та велодоріжок, розміщення гаражів і  автостоянок. 

 
11.1.  Економічна частина  

 Вулиця  Харківська(магістраль загальноміського значення  ширина в червоних 
лініях 60,0м )  існуюча та має основні технічні нормативи:  

- категорія дороги - магістральна дорога: регульованого руху; 
- тип покриття проїзної частини - капітальний (асфальтобетон); 
- ширина проїзної частини - 25.0м ; 
- кількість смуг руху - 6од.; 
- ширина тротуару - 3.0м; 
- ширина  лінії забудови -105м. 

Проспект Михайла Лушпи (магістраль загальноміського значення ширина в  
червоних лініях 80,0м   )  існуючий та має основні технічні нормативи:  

- категорія дороги - магістральна дорога: регульованого руху; 
- тип покриття проїзної частини - капітальний (асфальтобетон); 
- ширина проїзної частини - 22.5м ; 
- кількість смуг руху - 6од.; 
- ширина тротуару - 3.0 - 4.5м; 
- ширина  лінії забудови -100м. 

Додатково в ДПТ проектується місцевий проїзд 6,0м зі сторони мікрорайонів 

 вулиця Івана Сірка  (магістраль районого значення,ширина в червоних лініях 
40,0м) та має основні технічні  нормативи:  

- категорія дороги - магістральна дорога: регульованого руху; 
- тип покриття проїзної частини - капітальний (асфальтобетон); 
- ширина проїзної частини - 15.0м ; 
- кількість смуг руху - 4од.; 
- ширина тротуару - 3.0; 
- ширина велодоріжки - 1.5м; 
- ширина  лінії забудови -52м. 
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Проектна вулиця Будівельників (житлова вулиця ширина в червоних лініях 
22,0м)  запроектована з основними технічними  нормативами:  

- категорія дороги - житлова вулиця; 
- тип покриття проїзної частини - капітальний (асфальтобетон); 
- ширина проїзної частини – 6,0м ; 
- кількість смуг руху - 2од.; 
- ширина тротуару – 2,25м , 
- ширина  велодоріжки -1.5м. 
 
                             11.2.  Проектні рішення 
На схемі організації руху транспорту і пішоходів надаються:  
- категорійність вулиц, які обмежують житлові мікрорайони і надані в 

економічний частини; 
- транспортні розв`язки на перехрещені вулиць Івана Сірка - проспекта 

Михайла Лушпи; вулиці Івана Сірка - вулиці Харківська; вулиці Харківська - вулиці 
Івана Сірка в одному рівні, два останніх перехрещення з світлофорним регулювання 
        - по проспекту Михайло Лушпи передбачається 3 зупинки по якому здійснюється  
рух 5-ти маршрутів тролейбусів   № 5 (зчленований),10, 12, 13, 17- довжина 
посадочної площадки передбачено 25м та 10 маршрутів автобусів, мікроавтобусів № 
№ 2, 3, 7, 12. 13, 18, 21, 58. 59,61 - довжина посадочної площадки передбачено 30м. 
Сумарна частота руху автобусів і тролейбусів перевищує 30 одиниць за годину, ці 
зупинки розсереджуються. Спочатку за ходом руху розміщується тролейбусна, а 
потім автобусна зупинка. Відстань між тролейбусною і автобусною посадочними 
площадками 10м, ширина площадок 2м.  
         -  по вулиці Харківська передбачається 3 зупинки по якій здійснюється рух 5-х 
маршрутів тролейбуса № 1, 2, 7, 8,10  та 12-х маршрутів автобусів та мікроавтобусів 
№ № 3, 4, 5, 9,12, 18, 21, 22, 51, 54, 56, 59а. Сумарна частота руху      автобусів і 
тролейбусів перевищує 30 одиниць за годину тому ці зупинки відокремлени. 
Спочатку за ходом руху розміщюється тролейбусна посадочна площадка довжиною 
40м, а через 10м - автобусна посадочна площадка довжиною  
32м,ширина площадок 2 
       -  по вулиці Івана Сірка не здійснюється рух транспорту загального користування 
тому, що вона не добудована.     
Житлова вул.Будівельників в червоних лініях 22,0м,але при подальших розробках 
ДПТ паркової зони вздож р.Псел  в напрямку вул.Героїв Крут,червона  лінія 
тільки зі сторони р.Псел може бути перенесена ближче до технічного тротуара 
проїзної частини вулиці, за умови обгрунтування такого рішення. 

Розміщення споруд зберегання та обслуговування транспорту в проекте перед бача 
ється під еспланадою кількістю 696 машино-місць. Ширина проїздів з двостороннім 
рухом - 6.0м, розміри одного машино-місця – 2,5 х 5,5м. Заїзди та виїзді передбача 
ються на проектуємий місцевий проїзд проспекта Михайла Лушпи та на проектуюму 
ділянку вулиці Івана Сірка. Між проїздами передбачається влаштування тротуарів 
завширшки 1.2 - 1.4м, яка обумовленна розміщенням колон еспланади. 
Основні шпяхи руху пішоходів здійснюються паралельно проїзних частин проспекту 
Михайла Лушпи, вулиці Івана Сірка на відстані від 6-20м, а між проїзними частинами 
вулиць та тротуарів передбачається велодоріжки завширшки 1.5м на від стані не 
менше 3.0м від дороги. По вулиці Харківська велодорожка запроектована раніше, з 
іншого боку від проїзної частини.  На перехрещеннях тротуарів та велодо- ріжках з 
проїзними частинами вулиць передбачається пониження покриття до відміток проїз 
них частин, для зручного руху людей похилого віку, інвалідів та людей із фізичними 
недугами.  
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В житловому районі рух пішоходів здійснюється по тротуарам шириною 1-1.5м, які 
передбачаються уподовж внутриквартальних проїздів. В місцях пе реходах з 
проїзними частинами також передбачається пониження покриття для інвалідів та 
інших маломобільних груп населення. Від проїзної частини магістральних вулиць   
Харківської, пр.М.Лушпи до лінії регулювання забудови не менше 25м згідно 
ДБН 360-92** п.7.32*(ДПТ передбачається додаткове шумозахисне озеленення). 
Розрахунок  загального парку автотранспорту мікрорайонів території ДПТна розра 
хунковий період ґрунтується на середньому рівні автомобілізації,який приймається 
на 25-30 років в кількості 400 одиниць на 1000мешканців(п.7.46 ДБН360-92**).  
Першочергові потреби в машиномісцях для новобудов визначаються по табл.7,4а 
ДБН360-92**. Згідно ДПТ кількість житлових квартир в новобудовах становитиме 
2520 квартири тому кількість машиномісць постійного зберігання становитиме: 

(840квх0,5+1680кв)Х0,4х0,8=672мш/м 
Згідно рекомендацій ДБН360-92**п.7.47-7.50 для постійного зберігання автомобілів 
треба передбачати будівництво 5-9 поверхові механізовані(автоматизовані) гаражі 
до100машиномісць,з радіусом доступності  для населення від мікрорайоні в умовах 
реконструкції до1000м  згідно з п.7.48 ДБН360-92**. 
Для тимчасового зберігання автомобілів-гостьові стоянки ,згідно  табл.7.4а та п.7.43 
для проектуємого житла в майбутніх новобудовах потрібно гостьових машиномісць в 
умовах реконструкції:  (840квх0,5+1680кв) х0,1х0,8=168 мш/м 

 
12.Інженерне забезпечення ,розміщення інженерних  мереж ,споруд. 

                           Водопостачання, каналізація, відведення дощового стоку. 

1. Існуючі мережі, що примикають до території проектування. 

                                                   Мережі водопроводу. 
По пр. М. Лушпи, вул. І.Сірка, вул. Харківській проходять магістральні мережі 
централізованого водопостачання Ду500, 315, 350 відповідно. Мережі водопроводу 
кільцеві, джерело водопостачання Пришибській і Токарівський водозабори. 
                                                    Мережі каналізації. 
 По  пр. М. Лушпи проходить мережа  міської каналізації Ду 400, глибина закладення 
2,9 м, відмітка лотка труби 126,20-126,49; 
-по вул. І. Сірка мережа Ду 400 глибиною закладення 2,34 м., відмітка лотка 127,38; 
-по вул. Харківській мережа  Ду350 глибиною закладення 4,0 м, відмітка лотка 
126,06. 
                                                    Дощова каналізація: 

-по пр. М.Лушпи проходить мережа  дощової каналізації Ду 900 глибиною закладення 
2,0 м, відмітка лотка труби 125,95; 

-по вул. Харківській трубопровід Ду700 глибиною закладення 3.45, відмітка лотка 
труби 125.38. 

                                                 2. Проектне рішення. 
                                                 2.1 Водопостачання. 
Проектом передбачається: 
- будівництво внутрішньоквартальних мереж з підключенням до міських магістралей 
 на вул. І. Сірка, пр. М. Лушпи. Траса мережі не перетинає еспланаду і проходить 
двома трубопроводами по стороні дворових фасадів будівель; 
- будівництво внутрішньоквартальних мереж водопроводу для вбудовано-
прибудованих приміщень та громадських будівель. 
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                                                Протипожежні заходи. 
Траса проектованого внутрішньоквартального водогону передбачена на відстані не 
більше 50-60 від фасадів житлових будинків і не більше 90 м. від стоянки 
автомобілів. 
  Розміщення траси внутрішньоквартального водогону вздовж проїзду забезпечує 
доступ і обслуговування пожежних гідрантів. 
 Трасування запроектованої мережі відповідає нормативним вимогам для 
розміщення пожежних гідрантів на наступних стадіях проектування 
                                            2.2 Каналізація. 
Проектом передбачається будівництво внутрішньоквартальної каналізації з 
підключенням на пр. М. Лушпи і вул. Харківську.  
Північна частина житлової забудови підключена до басейну водовідведення КНС-9 
на пр. М. Лушпи, південна частина-до басейну КНС-6 на вул. Харківську.  
Транспортування стічних вод передбачається самопливом. 

                                          2.3 Дощова каналізація. 
Загальна водозбірна площа з прилеглою  територію  становить  20.8 га. 
Збір та  транспортування  дощової води  пропонується  по двом гілкам  в напрямках: 

- до пр. М. Лушпи (  14.0 га) 

-  до вул. И. Сірка.(  6.8 га) 

Збір та  скидання  поверхневої води з еспланади (від. 133,49) передбачено  до  квар 

тальної дощової каналізації  по уклону  поверхні. 

Дощовий стік з площі водозбору 14.0 га  передбачено  скинути  в існуючу  мережу 
Ø900 мм на пр. М. Лушпи.    
Друга частина стоку  з   6.8 га.  пропонується   скинути в р.Псел.   
Скидання  дощової води з сельбищної   території без очищення  площею  6.8 га га.  
не суперечить    вимогам ДБН В.2.5-75:2013 п. 5.11. 

Теплопостачання 

ВИХІДНИМИ даними для виконання розділу теплопостачання проекту детального 
плану території послужили слідуючі матеріали: 

- архітектурно-будівельні креслення; 

- матеріали топо-геодезичних вишукувань; 

- технічна документація на існуючі теплові мережі мікрорайону; 

- матеріалів обстеження. 

Розділ теплопостачання проекту детального плану території розроблено згідно з 
вимогами: 

- Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного     

благополуччя населення »; 

- ДБН В2.5-39: 2008 «Теплові мережі»; 

- ДСТУ Б А.2.2-12:2015 "Енергетична ефективність будівель. Метод 

розрахунку енергоспоживання при опаленні, охолоджені, вентиляції", 

освітленні та гарячому водопостачанні." 

Джерелом теплопостачання для проектуємих житлових блок-секцій з вбудовано-
прибудованими приміщеннями передбачаєються індивідуальні тепло генератори з 
одиничною потужністю до 30 кВт, працюючі на паливі - природному газі.  
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Джерелом теплопостачання запроектованого комплексу дитячих дошкільних 
закладів на 400 місць (поз.36 по плану), будівництва дитячого садка на 80 місць 
«Румянек» (поз. 37 по плану) та школи №30"Унікум" з доведенням до 48 класів 
(поз.39 по плану), дитячого розважального центру (поз.8 по плану), амбулаторно-
поліклінічного комплексу на 150 відвідувачів(поз.41 по плану), комплексної будівлі 
побутового та торгівельного призначення (поз.42 по плану) являються 
внутрішньоквартальні теплові мережі ЦТП № 18 та ЦТП №23 ТОВ "Сумитепло- 
енерго ". 

Розрахункові витрати тепла від теплових мереж на потреби опалення, вентиляції 
та гарячого водопостачання визначені згідно з ДСТУ Б А.2.2- 12:2015 і становлять: 

- для комплексу дитячих дошкільних закладів кількістю 400 місць- 

- 0,442 Гкал/год; 

- для  нової будівлі дитячого садка  на 80 місць"Рум'янек"  - 0,128Гкал/год; 

- для реконструйованої частини школи №30 "Унікум" з загальною кількістю 

48 класів - 0,544 Гкал/год; 

- для дитячого розважального центру (поз.8 по плану) - 0,54 Гкал/год; 

-  для амбулаторно-поліклінічного комплексу на 150 відвідувачів(поз.41 по    

плану)  - 0,21 Гкал/год; 

- для комплексної будівлі  побутового та торгівельного призначення (поз.42 

по плану) - 0,14 Гкал/год; 

Загальна енергопотреба для опалення, вентиляції та гарячого водопостачання на 
ці об'єкти становить – 2,004 Гкал/год. 

Теплові мережі до реконструйованих об'єктів прокладаються по існуючим трасам ,   
до заново проектуємого - від найближчої теплової камери. Трубопроводи 
тепломереж прокладаються підземно безканально з сталевих теплоізольованих труб 
та гнучких теплоізольованих полімерних труб.

Реконструюються та проектуються індивідуальні теплові пункти цих об'єктів. 
Загальна довжина трас теплових мереж до реконструюємих об'єктів  

становить – 612 м 

По результатам обстеження та матеріалів ТОВ "Сумитеплоенерго" ділянка існую 
чої тепломережі, яка перетинає еспланаду, являється резервною перемичкою 
між ЦТП №18 та ЦТП №23 і на переіод обстеження не функціонує. 

 По результатам гідравлічних розрахунків та по узгодженню з власником ТОВ 
"Сумитеплоенерго" можливий демонтаж або перекладка частини ділянки між 
тепловими камерами №5 ЦТП №23 та № 11 ЦТП №18. Довжина перекладаємої 
траси становить 330 м . 

Демонтажу підлягає існуюча ділянка тепломережі від ВТ-5 до ВТ-11 4-х 
трубна підземка в непрохідних каналах 2100x600 мм (ø200, ø150, ø 108) 
довжиною 355 м, а також існуюча проміжна камера 5,4x4,
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                                                           Газопостачання 

                                              Проектні рішення 
Даний проект розроблено на основі завдання  на проектування, генерального плану 
міста і передбачає газопостачання нової жилової забудови ДПТ. 
Проект виконаний з урахуванням вимог наступних нормативних документів: 
- ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання»; 
- ДБН 360-92** «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських 
поселень»; 
- «Кодекс газорозподільних систем»(Постанова НКРЕКП №2494 від 30). 
Розрахункові годинні витрати газу для житлових будинків визначені по сумі 
номінальних витрат газу газовими приладами з урахуванням коефіцієнтів 
одночасності їх дії по таблиці Додаток Д (ДБН В.2.5-20-2001). 
Схемою газопостачання передбачається установка  4 ГРП шафового типу з 
прокладкою газопроводів високого тиску  від існуючих газопроводів по 
пр. М. Лушпи і прокладка мереж газопроводів низького тиску від ГРП до об’єктів 
перспективного розвитку нової жилової забудови ДПТ.. 
У графічній частині проекту на схемі газопостачання запроектована прокладка мережі 
газопроводів високого і низького тиску з розміщенням ГРП шафового типу. 
Ділянку існуючого газопроводу високого тиску Ø530 мм зі сторони 
пр. М. Лушпи в місці влаштування проїзду перекласти на глибину 1,64 м від поверхні 
землі до верха труби. 
Основні показники по розділу «Газопостачання» приведені в таблиці. 
                   
                          Таблиця річних і годинних витрат газу  
 

№ 
поз. 

  
 Найменування показників 

Одиниця 
виміру 

    Кількість 

Проек. строк 
1 Населення міста з газифікацією квартир Тис. чол. 6,5 

2 Відсоток обхвату населення природним 
газом 

% 100 

3 Річна витрата газу, всього  
 

Тис.м3/год 10893,0 

4 Годинна витрата газу, всього 
 

м3/год 11900,2 

 
 

Орієнтовний об’єм робіт по газопостачанню 
 

 
№ 

поз. 
 

  
 Найменування показників 

 
Одиниця 
виміру 

Кількість 

Проектн. 
строк 

1 ГРП шафові шт. 4 
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                                                 Електропостачання 
електрообладнання об'єктів цивільного призначення".  

               При розрахунках навантажень прийняті наступні обмеження: 
1. Квартири в 10-ти поверхових будинках прийняті 1 виду (загальною площею від 

35 м2 до 95 м2) І рівня електрифікації  (з плитами на природному газі). 
2. Квартири в будинках вище 10 поверху прийняті 1 виду (загальною площею від 

35 м2 до 95 м2) ІІІ рівня електрифікації (з електричними плитами потужністю до 
8,5 кВт). 

3. Для громадських приміщень враховувалися орієнтовні питомі навантаження  
згідно табл. 3.15 ДБН В.2.5-23:2010. 

При розрахунках враховувалися коефіцієнти одночасності та коефіцієнти участі у 
максимумі навантаження. 
Електропостачання запроектованої житлової та соціальної  інфраструктури 
передбачається від існуючих трансформаторних підстанцій ТП-521, КТП-629 та 
чотирьох додатково встановлених комплектних трансформаторних підстанцій з двома 
трансформаторами потужністю по 1000 кВА в кожній. 
Категорія надійності електропостачання житлових будинків друга, за виключенням 18-
ти поверхового житлового будинку (понад 47 м умовної висоти), електроприймачі 
систем протипожежного захисту, сигналізації загазованості, ліфти, аварійне 
освітлення та вогні світлової огорожі яких відносяться до першої категорії надійності. 
Категорія надійності електропостачання соціальної інфраструктури третя, за 
виключенням дошкільних навчальних закладів, навчальних закладів, в яких 
навчається від 200 до 1000 осіб, підприємств торгівлі з торговою площею від 250 м2 до 
2000 м2,електроприймачі яких відносяться до другої категорії надійності. 
Виходячи з розрахунків розрахункове електричне навантаження сельбищної та 
громадської забудов складає – 3331 кВт. 

Навантаження трансформаторних підстанцій приведені в таблиці. 
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Електропостачання від джерел живлення до ввідно-розподільчих пристроїв 0,4 кВ 
передбачається виконувати кабельними лініями з алюмінієвими та мідними жилами, з 
розрахунковим перерізом жил, які прокладаються в землі, згідно проектної 
документації, розробленої у відповідності до технічних умов приєднання до мереж 
ПАТ «Сумиобленерго». Схему РУ-6 кВ нової підстанції й схему її підключення до 
діючих мереж 6 кВ, з урахуванням необхідного обсягу можливих робіт з реконструкції 
діючих мереж у зв'язку з підключенням додаткової потужності, слід визначити у 
початкових стадіях робочого проектування згідно технічних умов  ПАТ 
«Сумиобленерго». В районі виходу транспортної інфраструктури еспланади (дороги) 
на проспект М. Лушпи на існуючих кабельних лініях 6 кВ передбачається 
встановлення кабельних ділянок, з пониженням відмітки їхнього прокладання, по 
відношенню до існуючої відмітки (під запроектованою дорогою).  

                                                       Телефонізація 
Територія забудови попадає у зону покриття існуючих мобільних операторів, діючих 
на даній території, які при необхідності встановлюють додаткові станції мобільного 
зв’язку у відповідності до своїх планів розвитку мережі. 
Провідна телефонізація виконується прокладанням телефонних кабелів необхідної 
ємкості в існуючій та проектній телефонній каналізації від АТС. 
 Для визначення конкретногообсягу робіт та місця підключення,необхідно отримати в 
ПАТ«Укртелеком» чи іншого оператора зв’язку технічні умови. 

                 
                                                    Радіофікація 

Радіофікація виконується шляхом будівництва повітряних ліній оцинкованим 
біметалевим проводом діаметром 4 мм від існуючого радіофедера. 
Остаточне місце підключення таобсяги робіт будуть визначені при отримані технічних 
умов.                                              
                                                           
                                                              Телебачення 

Кабельне телебачення забезпечується будівництвом волоконно-оптичних ліній та 
приймально підсилювальних пунктів операторами кабельного телебачення. 
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Інженерна підготовка території та інженер ний захист території, використання 
підземного простору. 

 
Комплекс заходів з інженерної підготовки житлового масиву визначається на підставі 
інженерно-будівельної оцінки території,з урахуванням функціонального зонування, 
планувальної організації,а також прогнозу екологічних змін навколишнього середо- 
вища поселення.До заходів з інженерної підготовки відносяться вертикальне плану- 
вання,організація відведення дощових і талих вод. Вертикальне планування здійсню 
ється методом проектних відміток. На кресленнях наведені елементи вертикального 
планування-висотні відмітки,повздовжні ухили та віддалі між характер ними точками, 
проектні відмітки осей проїзних частин у місцях перетинання вулиць та проїздів, пере- 
ломів повздовжнього рельєфу. Існуючи відмітки території ДПТ знаходять ся в межах 
від 123,80 до 131,60.  
ДПТ передбачається будівництво нової житлової вулиці Будівельників,яка буде вико- 
нувати роль дамби,яка захищає від підтоплення прилегді житлові квартали , з найбіль 
шими відмітками зі сторони р.Псел  129,5м.     Передбачається підсипка центральної 
ненамитої території  до проектних відміток  127,5м -131,56м. 
ДПТ передбачає обов’язкове будівництво дощової каналізації  З метою формування 
здорового і комфортного середовища проживання та забезпечення охорони 
природного середовища в межах проектної території,враховано та рекомендовано 
ряд планувальних та інженерних заходів по облаштуванню території: 
  -територіально-планувальна організація забудови розроблена з урахуванням  існу- 
ючих та перспективних планувальних обмежень 
-забезпечення території централізованою системою каналізовання та водопостачан- 
ня,забезпечення санітарного благоустрою території (санітарна очистка,вирішення 
проблеми збирання побутових. відходів з запровадженням системи роздільного зби- 
рання сміття,комплексне асфальтування доріг,внутриквартальних проїздів, тротуарів 
тощо).  
                                              Санітарне очищення 
Згідно до норм ДБН Б2.2.-12:2018 табл.11.2 розрахунковий об’єм накопичення твер 
дих побутових відходів  на розрахункову одиницю для житлових багатоквартирних 
будинків 300-350 кг/мешканця на 1рік , сміття з удосконаленого покриття доріг та  

площ з 1м2  площі- 5-15кг ,відходи електричного та електронного обладнання 6кг/м на 
1рік.  Чисельність населення в межах ДПТ 14,988 тис осіб,площа покриття доріг та  
площ -34970м2: 
(350кг+6кг)х14988+15кг/м2х34970м2=5860278кг(5860,3т/рік) 
Розрахунок ТПВ від громадських будівель, установ соціально-побутового значен 
ня, проведено згідно » Схеми санітарної очистки м.Суми» розробник ТОВ«Діпроко 
мунбуд» розробка 2013р згідно табл.9. 
(1.Дитячи садки750місць х0,475м3/м=356,3 м3/р,    
2.Школи: 1080місць х0,475м3/м = 513м3/р,  
3.Кафе: 50мх4х0,949м3/м=190м3/р,  
4.Промтоварна група маркетів: 250м2х 0,299м3/м2 =75м3/р,  
5.Продтоварна група маркетів: 350м2х 0,548м3/м2=192м3,  
6.Побутове обслу говування: хімчистка,пральня 4м.х 1,242м3/м= 5,0м3/р,  
7.Поліклініка:220м х0,799м3/м =176м3/р   
8.Громадські установи :80м х 0,475м3/м=38м3/р       
   Разом = 1545,3 м3/рік                    
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Згідно ДПТ запроектовано 12ть майданчиків для мусорних контейнерів, з них 
вісім нових, та чотири існуючих майданчика. На них передбачаються розміщення 

контейнерів  як для житлової так і громадської забудови. 
Згідно до норм ДБН Б2.2.-12:2018  табл.6.4 виконано комплексний благоустрій нових 
прибудинкових територій  та існуючих прибудинкових територій в мкр-нах 7А,7Б з роз 
міщенням нових згідно розрахунку недостаючих майданчиків для дітей та дорослих. 
                                         
 Протипожежні заходи 

Внутрішні проїзди для нової забудови передбачаються завширжки 3,5-6м,а при кон 
такті з існуючою забудовою де таку ширину неможливо  витримати , передбачаються 
роз'їзні майданчики завширшки 6м  і завдовжки 15 м на відстані не більше 75 м один 
від одного. Також при периметральній забудові передбачені наскрізні проїзди в будин 
ках на відстані більше 180 м,та додатково влаштування в протяжних житлових будин 
ках  наскрізних проходів на відстані не більше 100 метрів (п. 2.3 ДБН В.2.2-15-2005 
«Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення»).   
Згідно до норм ДБН Б.2.2.-12:2018 п.15.3.1 відстань від краю проїзду до зовнішньої 
стіни будинку слід приймати 5-7м для будинків з умовною висотою до 26,5м включно і 
9-11м для будинків понад 26,5м. Наскрізні проїзди приймаються шириною(у світлі)не 
менше 3,5м, висотою-не менше 4,25м. 
 
14. Комплесний благоустрій та озеленення. 
Застосовується комплексний благоустрій до нового житлово-громадського центра згід 
но з  ДБН Б.2.2.-12:2018  комплексними майданчиками обслуговування мешканців жит 
лових будинків, з тротуарами,під’їздами для легкових автомобілів,спецтехніки ,з панду 
сами для інвалідів, точно такий же підхід застосований до прилеглих мікрорайонів 7А. 
7Б.  Передбачається згідно ДПТ розташування  нових дитячих майданчиків та майдан 
чиків для доролих .Більшість  проїздів та тротуарів потребують розширення та  капіта 
льного ремонту.Ці роботи потрібно уточнювати на послідуючих стадіях проектування. 
ДПТ передбачається активне озеленення територій обмеженого користування- 
внутрішнє озеленення житлових кварталів, ділянок закдадів дошкільної та  загальної 
сереньої освіти, громадських установ, як нових територій так і існуючих житлових квар 
талів. Згідно до норм ДБН Б2.2.-12:2018 п.61.6 для озеленення територій передбача 
ється не менше 6м2 на 1особу. Також передбачається активне озеленення терито 
рій спеціального призначення, в нашому випадку додаткове протишумове озеле   

нення магістральних вулиць,та озеленення нової житлової вулиці Будівельників.                                      
Згідно генерального плану,зонінгу та ДПТ,передбачається комплексне будівництво 
могутньої паркової зони вздовж р.Псел(зелені насадження загального користуван 
ня). 
 
15.   Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища.  

     Додаткові централізовані заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища.  

    З метою забезпечення нормативної якості повітря рекомендується :проведення ре 
конструкції комунальних систем та об’єктів тепло- і водопостачання шляхом впро 
вадження новітніх енергоефективних технологій з енергозбереження; кори гування 
транспортної схеми; упорядкування системи розміщення АЗС, СТО, гаражів з дотри 
манням санітарних вимог щодо їх розташування; покращення дорожнього покриття 
міської вуличної мережі; обладнання контрольно-регу лювальних пунктів (КРП) новими 
сучасними приладами контролю викидів СО, СН, талонами ток сичності; розроблення 
проектів благоустрою пішохідних зон: міських парків, скверів, бульварів, площ, 
набережних тощо; розширення зелених смуг вздовж автомагістралей з високою 
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інтенсивністю транспортних потоків для зни ження ступеню пилового забруднення 
урболандшафту; здійснення постійного моніторингу за джерелами викидів забрудню 
ючих речовин в   атмосферне повітря. 

Щодо охорони водного басейну: 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж прибережної захисної смуги річки Псел. 

розроблення проекту водоохоронної зони річки Псел  відповідно до вимог Водного та 
Земельного кодексів України. 

нове будівництво, реконструкція та забезпечення ефективної роботи комунальних 
очисних споруд. 

Стосовно охорони ґрунтів: 

проведення геохімічного обстеження території селища; 

100% охоплення міської території планово-подвірною санітарною очисткою, реалізація 
програми роздільного збору побутових відходів, що дозволить зменшити на 30-50% 
обсяг вивозу твердих побутових відходів;  

ліквідація несанкціонованих звалищ сміття; 

покращення дорожнього покриття міської вуличної мережі;  

Щодо фізичних факторів впливу на навколишнє середовище (шум): 

Основним джерелом шумового забруднення є автомобільний та залізничний 
транспорт. Забезпечення нормативного санітарно-гігієнічного стану прилеглих до 
магістральних вулиць територій забезпечується переважно за рахунок створення 
придорожніх захисних зелених насаджень та дотримання правил землекористування 
в межах захисних смуг доріг та дотримання санітарних розривів згідно ДБН Б2.2.-
12:2018.   

 
 
16. Заходи щодо реалізації детального плану території на єтап від 3років до 
7років. 

Для реалізації детального плана території, нову забудову потрібно  розділити на 
декілька етапів два або три.   
Перший етап нова житлово-громадська забудова у пр.М.Лушпи, другий етап реалізція 
забудови по напрямку р.Псел . 
 Для комплексної реалізації  нової забудови потрібне обов’язкове паралельне будів 
ництво ,крім живлячих інженерних мереж, мережі дощової каналізації. 
За 3-7років можлива повна  реалізація  житлово-громадської забудови у пр.М.Лушпи, 
та 40% забудови центральної частини  житлово-громадського комплекса вздовж есп 
ланади.  
За цей час потрібно вирішити питання будівництва пішохідного моста через пр.М.Луш 
пи, який повинен був ще побудований разом з супермаркетом «Лавина».   
Виконати комплексний благоустрій прибудинкових територій при існуючий житловій 
забудові 7А,7Б.  
Потрібна обов’язкова реалізація : 
 Нове будівництво закладів дошкільної освіти: комплекса з двох дитячих садків по 
200місць(400місць на площі земельної ділян ки1,6га),  
нове будівнцтво дитячого садка на 80місць, 
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нове будівництво заклада середньої освіти школи I-III ступенів на 36класів  (три 
паралелі 1-12класи)на 1080місць з переплануванням існуючої школи «Унікум»під1-

4класи(I ступінь три паралелі на 12класів) 
Побудувати пішохідну платформу комплекса еспланади, яка  накриває стоянку  для 
автомашин з обов’язковим новим  будівництвом житлової вулиці Будівельників вздовж 
р.Псел та місцевого проїзду вздовж пр.М,Лушпи.  
Для останніх етапів 15-20років завершення всього житлово-громадського комплексу 
еспланади вздовж р.Псел (комплекс ЖГЗ«Брама» з повним інженерним 
забезпеченням. 
Реалізація будівництва пішохідного мосту через р.Псел на правий берег. 
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Розрахунок потреби підприємств і установ обслуговування місцевої мережи ДПТ м.Суми 

Розрахункова  чисельність населення 14,988тис. чол.  

Види підприємств і установ Одиниця виміру 

Розрахункова 

норма на 1000 

жителів 

Розрахунк

ова 

потреба 

Існуючи 

1 2 3 4 5 

   Підприємства продовольчої    

торгівлі 
м² торг. площі 95 1424,0 1040 

Підприємства непродовольчої 

торгівлі 
м² торг. площі 110 1649,0 780 

Підприємства громадського 

харчування 

м² загал. площі 40 600,0 1100 

місця 7 105,0 460 

Підприємства побутового 

обслуговування, всього 

м² загал. площі 38 570,0 7 

робочих місць 2 30 2 

Пральня самообслуговування кг білизни за зміну 
20 300,0 

- 
10 150,0 

Хімчістка  самообслуговування 
кг речей за  

зміну 

20 300,0 
- 

4 60,0 

Поліклініки, всього відв./зміну 10 150,0 120 

Аптеки кв. м норм. площі 10 150,0 - 

Роздавальні пункти молочної  

кухні 

м² загал. пл. на 1 дит - - 
- 

порц. на добу на 1 дит - - 

Магазини кулінарії   м2    заг.площі 3 45,0 50,0 

Клубні приміщення 
м² загал. пл 50 750,0 

- 
місця 15 225,0 

Бібліотеки 

тис. одиниць 

збереження 
3,0 45,0  

- 
      Читацькі місця 2,0 30,0 

Універсальна зала місць 10 150,0 - 

     

Спортивні зали загального 

користування,включаючі 

приміщення реабілітаційного 

призначення 

м² площі підлоги 40 600,0 - 

Басейни криті та відкриті 

загального користування 
м² площі дзерк. води 20 300,0 - 

Відкриті спортивні споруди га 0,01 0,143 - 

Приміщення для фізкультурно-

оздоровчих занять у житловому 

кварталі(мікрорайоні) 

м² площі підлоги 30 450,0 - 

Філії банку 
операційне місце 0,5  4 4 

м² норм. площ. 20 300 70 

Відділення зв'язку 
об'єкт 0,16 2,0 

        - 
м²  загал. площі 38 570 

Громадські вбиральні прилад 1 15         - 

             -    

Опорний пункт охорони порядка м² загал. площі 30 450,0          - 

            - 

Юридична консультація  
1 юрист на 10 

тис. чол. 
2 1 

Нотаріальна контора  
1 нотаріус на 

30 тис. чол.. 
1          1 

Зм Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк.  

35-19-ПЗ 

 



Основні техніко-економічні показники детального плана території 
Назва показників Одиниця 

виміру 
Значення показників 

 
 

 
 

Існуючий 
стан 

Етап від 
3 років до 
7 років 

Етап від 
15 років до 
20 років 

Територія     

Територія в межах проекту у тому числі: га / %    

- житлова забудова у тому числі: » 37,63 37,63 37,63 

а) квартали садибної забудови » _ _ _ 

б) квартали багатоквартирної забудови (з 
урахуванням гуртожитків) 

» 37,63 37,63 37,63 

- ділянки установ і підприємств обслуговування 
(крім підприємств і установ мікрорайонного 

значення) 

» _ _ _ 

- зелені насадження обмеженого користування » 5,49 2,14 1,38 

- вулиці, площі (крім вулиць мікрорайонного 
значення) 

» _ 0,91 0,91 

Території (ділянки) забудови іншого призначення 
(ділової, виробничої, комунально-складської, 

курортної, оздоровчої тощо) 

» _ _ _ 

- інші території » _ _ _ 

Населення     

Чисельність населення, всього у тому числі: тис. осіб    

- у садибній забудові » _ _ _ 

- у багатоквартирній забудові (з урахуванням 
гуртожитків) 

» 9,155 3,54 2,293 

Щільність населення у тому числі: люд./га    

- у садибній забудові » _ _ _ 

- у багатоквартирній забудові (з урахуванням 
гуртожитків) 

» 243 337 398 

Назва показників Одиниця 
виміру 

Значення показників 

 
 

 
 

Існуючий 
стан 

Етап від 
3 років до 

7 років 

Етап від 
15 років до 

20 років 

 
Житловий фонд 

    

Житловий фонд, всього у тому числі: тис. м2 

загальної 
площі % 

 

   



- садибний тис. м2 
% 

_ _ _ 

- багатоквартирний » 156 85 (61%) 55(39%) 

Середня житлова забезпеченість у тому числі: м2/люд.    

- у садибній забудові » _ _ _ 

- у багатоквартирній забудові (з урахуванням 
гуртожитків) 

» 17,0 24,0 24,0 

Вибуття житлового фонду тис. м2 
загальної 

площі 

_ _ _ 

Житлове будівництво, всього: » _ - - 

у тому числі за видами: квартира 
(будинків) 

   

- садибна забудова (одноквартирна забудова) тис. м2 

будинків 
_ _ _  

- багатоквартирна забудова     

із неї:     

- малоповерхова(1-3 поверхи) » _ _ _ 

- середньоповерхова (4-5 поверхів) » _ _ _ 

- багатоповерхова (6 поверхів та вище) » _ _ _ 

у тому числі поверхів:     

-6-9 » _ _ _ 

-10 і вище » 156,0 85,0 55,0 

Житлове будівництво за рахунок проведення 
реконструкції існуючої забудови 

тис. м2 _ _ _ 

Установи та підприємства обслуговування     

Дошкільні навчальні заклади місць 270 480 - 

Загальноосвітні навчальні заклади учнів 287 793 - 

Стаціонари (лікарні) усіх типів ліжок _ _ _ 

Поліклініки від в. за 
зміну 

120 220 _ 

     

Назва показників Одиниця 
виміру 

Значення показників 

 
 

 
 

Існуючий 
стан 

Етап від 
3 років до 

7 років 

Етап від 
15 років до 

20 років 

Спортивні зали загального користування м2 площі 
підлоги 

_ 600,0 - 

Відкриті площинні споруди у житловому кварталі 
(мікрорайоні) 

га _ 0,986 - 



Приміщення для фізкультурно-оздоровчих 
занять у житловому кварталі (мікрорайоні) 

м2 заг. 
площі 

- 450 - 

Бібліотеки тис. один, 
зберіг. 

_ 45,0 - 

Магазини м2 торг, 
площі 

1820,0 1424,0 1649,0 

Підприємства громадського харчування місць 460 300,0 300,0 

Установи побутового обслуговування роб. місць 2 15,0 15,0 

Оздоровчі установи місць _ - - 

Вулично-дорожня мережа та міський 
пасажирський транспорт 

    

Протяжність вулично-дорожньої мережі, всього 
(існуюча, будівництво) 

у тому числі: 

км 6,9 3,0 1,7 

- магістральні вулиці загальноміського значення » 1,4 1,4 1,4 

- магістральні вулиці районного значення » 0,395 0,395 0,395 

Кількість транспортних розв'язок у різних рівнях од. _ _ _ 

Кількість підземних та надземних пішохідних 
переходів 

» - 1 1 

Щільність вулично-дорожньої мережі, всього: у 
тому числі: 

 
км/км2 

 
6,74/0,1 

 
9,8/0,18 

 
11,6/0,124 

- магістральної мережі » 2,7 2,5 2,5 

Протяжність ліній наземного громадського 
транспорту (по осях вулиць) всього: 

у тому числі: 

км 1,35 1,35 1,35 

- трамвай » _ _ _ 

- тролейбус » 1,35        - - 

- автобус » 1,35 - - 

Щільність мережі наземного громадського 
транспорту (по осях вулиць) 

км/км2 1,35/0,03 - - 

Гаражі для постійного зберігання легкових 
автомобілів 

маш.-місць 4,0 50,0 50,0 

Гаражі для тимчасового зберігання легкових 
автомобілів 

» _ - - 

Назва показників Одиниця 
виміру 

Значення показників 

 
 

 
 

Існуючий 
стан 

Етап від 
3 років до 

7 років 

Етап від 
15 років до 

20 років 

Відкриті автостоянки для постійного (тимчасо-
вого) зберігання легкових автомобілів 

маш.-місць 600 696 - 

 
                    Інженерне обладнання 
 

 

    



 
 

Водопостачання 

    

Водоспоживання, всього тис.м3/доб
у 

 2,85  

Каналізація     

Сумарний об'єм стічних вод »  2,85  

Електропостачання     

Споживання сумарне МВт  4,4816  

у тому числі на комунально-побутові послуги »    

Кількість квартир, що обладнані електроплитами од. 168,0 378,0 556,0 

Газопостачання     

Витрати газу, всього млн.м3/рік  7780,7 10893,0 

- у тому числі на комунально-побутові послуги »    

Протяжність газових мереж (будівництво) км  1,99  

Теплопостачання     

Споживання сумарне Гкал/год  0,726  

Протяжність мереж (будівництво, перекладання) км    

Інженерна підготовка та благоустрій     

Територія забудови, що потребує заходів з 
інженерної підготовки з різних причин 

га 12,1 12,1 - 

 
 

% до тер. 32,2 
 

32,2 
 

 
 

Протяжність закритих водостоків км    

Охорона навколишнього середовища     

Санітарно-захисні зони, всього га    

- у тому числі озеленені » _ _ _ 

Орієнтовна вартість будівництва (вказати в 
цінах якого року) 

    

Загальна вартість житлово-цивільного 
будівництва 
у тому числі: 

млн. грн.    

- житлове » _ 2041,2 _ 

- установи та підприємства обсуговування » _ 144,8 _ 

Вулично-дорожня мережа та пасажирський 
транспорт 

у тому числі: 

»    

- вулично-дорожня мережа, всього » _ 7,2 4,08 

- автомобільні тунелі млн. грн. _ _ _ 

- транспортні розв'язки в різних рівнях  _ _ _ 

- автостоянки і гаражі  _ 9,2 _ 

Інженерне обладнання, всього у тому числі:     



- водопостачання  _ 6,4  

- каналізація  _ 8,96  

- електропостачання  _ 32,453  

- зв'язок і сигналізація  _ 1,32  

- газопостачання  _ 3,51  

- теплопостачання  _ 2,75  

- інженерна підготовка  _ 24,81  

- дощова каналізація  _ 3,53  
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