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Таблиця 
розгляду та врахування пропозицій громадськості, юридичних, фізичних осіб під час проведення громадських слухань 

проекту Детального плану території (ДПТ) внесення змін до детального плану території району Теремки III у Голосіївському районі 
м. Києва. 

№ Автор звернення /  
адреса проживання 

Суть пропозиції до проекту детального плану 
території 

Інформація щодо урахування зауважень і пропозицій у 
проекті детального плану території 

1 2 3 4 
1 Голосіївська районна в місті 

Києві державна адміністрація 
03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 42 
(лист від 27.10.16 № 100-17208) 

1) Категорично неприйнятною та такою, що 
потребує виключення є ділянка вул. Проектна-1, 
що трасується з грубим порушення земельного, 
містобудівного та природоохоронного 
законодавства через територію об'єкту 
природно-заповідного фонду державного 
значення - урочища "Теремки" ЛПГ "Конча-
Заспа" (НПП "Голосіївський"). Пора вирішувати 
транспортні та інші планувальні завдання у 
координації з відповідними департаментами та 
службами Київської ОДА в рамках Великого 
Києва (агломерації) та у разі необхідності із 
вилученням відповідно до законодавства 
земельних ділянок для суспільних потреб. Як це 
демонструє розташування метродепо 
"Деміївське" та не за рахунок екологічного 
благополуччя людей.    

1) Пропозиція врахована.  
Вул. Проектна-1 це – магістральна вулиця загальноміського 
значення безперервного руху, яка передбачена вздовж 
межі м. Києва як дублер частини Київської кільцевої 
дороги у сегменті між Житомирським та Одеським 
напрямками. Будівництво дублера було передбачено 
чинним Генеральним планом м. Києва та проектом 
планування його приміської зони на період до 2020 р., 
Комплексною схемою транспорту на період до 2020 р. В 
проекті по внесенню змін до ДПТ району Теремки ІІІ 
були відкориговані проектна траса дублера та 
транспортний вузол з максимально можливим 
збереженням існуючих зелених насаджень в обхід 
території Національного природного парку. 
 

  2) Не обґрунтованим та недоцільним з точки 
зору умов комфорту мешкання масове (та 
монотонне) застосування замкнених житлових 
кварталів з дворами-колодязями, де не 
забезпечено нормативний рівень проектованих 
озеленених територій обмеженого користування 
та інсоляції. 
 

2) Пропозиція частково врахована.  
Проектні рішення з застосуванням замкненої квартальної 
забудови розроблено в складі проекту будівництва 
об’єкту: «Житлова та громадська забудова з автовокзалом 
на території по вул. Кільцева дорога, 1, 1-а, 1-в, 
обмеженій вулицями Кільцева дорога, західною межею 
забудови по вулицям Теремківській та Жулянською і 
міською межею у Голосіївському районі м. Києва», 
Замовник – ТОВ «Мегаполісжитлобуд» листом від 
10.03.2016 № 65 у складі вихідних даних надало 
розробнику копію Експертного звіту (позитивного) 
ДП «Укрдержбудекспертиза» № 00-2374-11/ЦБ від 
21.12.2011 року щодо розгляду проекту, розділами якого 
передбачено врахування нормативного рівня інсоляції та 
розрахункової забезпеченості озелененими територіями. 
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  3) Не надані показники забезпеченості 
населення територіями загального 
користування. Навіть загальна цифра зелених 
насаджень (яких?) демонструє зменшення з 
41,0 га до 31,3 га на проектний період. Для 
населення (52,1 тис.чол.) навіть коли усі 31,3 га 
- території загального користування рівень 
забезпеченості не досягає 50% від нормативного 
показника. Тут відразу закладається низька 
якість житлового середовища району. При 
цьому існує необхідність вирішення питання 
щодо виносу з території урочища "Теремки" 
АЗС "ANP", що була розміщена з порушенням 
законодавства стосовно озеленених і природно-
заповідних територій, що особливо 
охороняються. 

3) Пропозиція  врахована.  
Проектними рішеннями та техніко-економічними 
показниками передбачено площі збільшення зелених 
насаджень загального користування з 29,59 га до 
розрахункової 31,40 га відповідно до п.10 (Том1-
Архітектурно-планувальна організація території»). 
Відповідно до даних таблиці 8.1 розділу № 8 - 
«Благоустрій та озеленення територій» (Том1-
Архітектурно-планувальна організація території») 
розрахункова площа зелених насаджень загального 
користування 31,4 га є розрахунковою відповідно до 
вимог табл. 5.1 ДБН 360-92**, яка згідно з нормою має 
становити не менше 6 м2/особу (для зони ІІВ1). Також 
проектними рішеннями передбачено винос на перерід 
20 р. вказаної автозаправки “ANP” за межі НПП 
«Голосіїївський» - лісове урочище «Теремки» у зв’язку з 
віднесенням цієї частини території до зони лісів 
природно-заповідного фонду. 
 

  4) Урочище "Теремки" (крім запропонованого 
знищення його частини) планувально не 
поєднано з житловими кварталами й немає 
відповідного облаштування в умовах його 
стихійного відвідування після забудови 
житлового масиву. 
 
 

4) Пропозиція частково врахована.  
Після розробки проекту внесення змін до детального 
плану території району Теремки III у Голосіївському 
районі м. Києва, буде розроблено проект НПП 
Голосіївський, який включатиме територію урочища 
«Теремки», з виділенням зон території масового 
відвідування та відпочинку населення. Означені території 
будуть відповідно облаштовані з належним благоустроєм 
території, яке включатиме розташування малих 
архітектурних форм, місць відпочинку відвідувачів, 
майданчиків для сміття, громадських вбиралень, тощо.  
 

  5) Повинні бути враховано розташування 
амбулаторії сімейної медицини у кількості 8-10 
у відповідності до містобудівного розрахунку та 
Державних будівельних норм 

5) Пропозиція врахована.  
Вказана кількість амбулаторій розташована в складі 
вбудованих приміщень в перших поверхах житлової 
забудови. Крім того проектними рішеннями передбачено 
розміщення поліклініки на 700 відвідувань та 
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амбулаторію – діагностичний центр на 570 відвідувань, 
які загалом здатні прийняти розрахункову кількість 
відвідувачів, яка складає 1250 відвідувань для 
розрахункової та існуючої кількості населення. 
 

  6) Повинні бути удосконаленні рішення щодо 
інженерно-транспортного забезпечення території. 
 

6)  Пропозиція  врахована. 
Розроблені розділи щодо транспортного та інженерного 
забезпечення житлового масиву. 
 

  7) Повинно бути врахована достатня кількість 
навчальних закладів відповідно до існуючих 
норм та правил (ДБН). Також неприпустимо 
розташування навчального закладу на території 
існуючого кладовища. 

7)  Пропозиція  врахована.  
Відповідно до розрахунку та вимог ДБН 360-92** 
проектом передбачено розміщення 4-х додаткових 
загальноосвітніх шкіл на 990 місць кожна, 3-х початкових 
шкіл на 240 місць кожна, зблокованих з ДНЗ, 5-ти ДНЗ на 
160 місць кожний, три з яких  зблоковані з початковими 
школами, та окремо розташований ДНЗ на 280 місць, 
окремо розташованої початкової  школи на 360 місць. 
Загальна кількість новостворених місць загальноосвітніх 
шкіл складає 5040, місць в ДНЗ – 1080. Ця проектна 
кількість  місць відповідає розрахунковим вимогам для 
забезпечення нормативних потреб в закладах освіти для 
розрахункової кількості населення, яке передбачається на 
етап 7- 20 років за умов житлової забудови території ДПТ.  
Територія проектного навчального закладу (який згадано 
в зауваженні №7 наданому Голосіївською РДА) 
розташовується поряд з санітарно-захисною зоною від 
існуючого Старообрядного кладовища. Розробником 
ДПТ КО «Київгенплан» було отримано науковий звіт ДУ 
"Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва 
НАМИ України" за результатами потреб державної 
санітарно-епідеміологічної експертизи № 22/2770 від 
06.10.2016р. « по матеріалах з обґрунтування 
встановлення розміру санітарно-захисної зони для 
закритого Старообрядницького кладовища, розміщеного 
в межах території ДПТ «Теремки-ІІІ» між вулицями 
Жулянською та Чабанівського в Голосіївському районі м. 
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Києва». Згідно висновку звіту: « рекомендувати 
Держпродспоживслужбі України погодити матеріали з 
обґрунтування встановлення розміру санітарно-захисної 
зони для закритого Старообрядницького кладовища, 
розміщеного в межах території ДПТ "Теремки-ІІІ" між 
вулицями Жулянською та Чабанівською у Голосіївському 
районі м. Києва із встановленням СЗЗ для закритого 
Старообрядницького кладовища по зовнішніх межах 
його території. Умовою реалізації проектних рішень є 
випереджаюче забезпечення запроектованих об'єктів 
житлово-громадського будівництва на суміжних із 
кладовищем земельних ділянках інженерними мережами 
централізованого водопостачання та каналізування.»  
Після погодження матеріалів звіту в установленому 
порядку, СЗЗ від вказаного кладовища буде скорочено і 
не межуватиме з територією навчального закладу. 
Інженерно-технічні вимоги щодо згаданих мереж 
враховано в інженерних рішення та відображено в складі 
матеріалів Тому 2.  «Інженерне обладнання та інженерна 
підготовка території» які увійшли в розробки ДПТ 
"Теремки-ІІІ". 
 

2 Громадська організація 
«Перспективи Києва», 
 Голова правління 
 Р.Е. Гаджимурадов 
 
01001,  м. Київ, вул. Червоноармійська, 
17-а, оф. 3а 
(лист від 17.10.16  №055-15781) 

8) Врахувати реальні потреби району та   вимоги 
ДБН 360-92** («Містобудування.  Планування і 
забудова міських і сільських поселень»), а саме 
в проекті внесення змін до детального плану 
території району Теремки-Ш додатково 
передбачити: 
- будівництво достатньої кількості дитячих 
садків (додатково передбачити будівництво 
дитячих дошкільних закладів);  
-  будівництво достатньої кількості шкіл; 
-  будівництво автопаркінгу; 
- будівництво спортивного центру площею не 
менше 2000 кв.м. 

8) Пропозиція врахована.  
 - Кількісні показники та забезпеченість дитячими та 
загальноосвітніми закладами наведено у попередньому 
пункті №7. 
- Розробками проекту передбачено будівництво 18 нових 
надземних паркінгів  та реконструкцію двох гаражно-
будівельний кооперативів «Терем», та «Одеський» під 
багатоповерхові паркінги. Також проектними рішеннями 
передбачено будівництво механізованого багатоярусного 
паркінгу на території землекористувача КП «Спецжитлофонд», 
та у складі багатофункціонального торгівельно-
розважального комплексу «Республіка» на першому 
поверсі вбудованого паркінгу, що складає близько 
3000 маш. місць.  
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   Спортивно-оздоровчі приміщення частково розташовані в 
вбудованих приміщеннях  перших поверхів житлових 
будинків, в складі багатофункціонального торгівельно-
розважального комплексу «Республіка» (поз. № 27 на 
кресленні ГП-6 Том1 кн.1.2) , спортивних комплексів 
«Академії праці, суспільних відносин та туризму» (поз. № 47 
на кресленні ГП-6 Том1 кн.1.2), «Українського державного 
університету фінансів та торгівлі»  (поз.№55 на кресленні ГП-
6 Том 1, кн.1.2 ) та складають наступні загальні площі:  
- фітнес центри (заг S)                   – 18400 м2 
- Зали для занять спортом (заг S) – 34480 м2 
- Басейни(S дзеркала води)           – 1250 м2 
- Льодові катки  (заг S)                  – 4800 м2  

  9) Врахування вимог природоохоронного 
законодавства, зокрема щодо збереження   
території національного природного парку 
«Голосіївський» - урочище «Теремки» 
 

9) Пропозиція врахована.  
Розробками розділу № 10 - організація руху транспорту та 
пішоходів (Том1-Архітектурно-планувальна організація 
території»), та схемою транспортного руху що ввійшла в 
склад означеного тому передбачено коригування 
існуючих червоних ліній та винесення частини дорожніх 
розв’язок за межі території національного природного   
парку «Голосіївський» - урочища «Теремки». Зазначена 
транспортна схема дозволить зберегти додатково 2,18 га 
лісового урочища. Крім того проектом розвитку території 
на період до 20 р. планується винесення з меж означеного 
урочища автозаправочного комплексу «ANP», який на 
даний час розташовується в межах ДПТ.   

3 Інститут проблем 
математичних машин і систем 
НАН України  
03680, Київ, просп.  Академіка 
Глушкова, 12 
(лист від 06.10.2016 №148/7-62) 
 

10) «Інститут проблем математичних машин і 
систем НАН України має намір змінити цільове 
призначення частини земельних ділянок за 
адресою: пр-т Глушкова, 42, м. Київ, кадастрові 
номери яких 79:719:015, 79:719:019, 79:719:021, 
79:719:048, 79:719:049, які належить Інституту 
проблем математичних машин і систем НАН 
України па праві постійного користування та 
побудувати житлові будинки з вбудованими 
нежитловими приміщеннями. Просимо врахувати 
це в детальному плані територій та в проекті 
генерального плану м. Києва.» 

10) Пропозиція взята до відома.  
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4 Національна академія наук 
України (НАН України) 
Володимирська,54 ,  
Київ-30, МСП 01601 
(лист від 03.10.2016р. №16/652-
м) 
 

11) Лист до Київського міського голови та 
Голови Київської міської державної 
адміністрації Кличко В.В. щодо необхідності 
ознайомлення та узгодження з НАН України 
проектів ДПТ у складі яких є землі, які належать 
окремим організаціям, що входять до складу 
НАН України  а саме Інституту кібернетики 
ім. В.М. Глушкова, Інституту програмних 
систем, іншим установам НАН України по 
проспекту Академіка Глушкова, 40, 42 у 
Голосіївському р-ні м. Києва. 
 

11) Пропозиція взята до відома. 
 

5  Регіональне відділення Фонду 
держмайна України по 
м. Києву  
01032, м. Київ, МСП 01601, 
бульв. Т.Шевченка,50-г 
(лист від 06.10.2016 № 30-
03/10574) 

12) Лист до Київського міського голови та 
Голови Київської міської державної 
адміністрації Кличко В.В. щодо розташування 
об’єктів державної власності – незавершених 
об’єктів будівництва лабораторних корпусів та 
градирні за адресою: проспект Академіка 
Глушкова, 40, 42 у Голосіївському р-ні м. Києва, 
які належать до державної власності за 
інформацією наведеною у листі. 
Регіональне відділення ФДМУ наголошує на 
необхідності погодження з ним розташування 
нової проектної забудови на вказаній території. 

12) Пропозиція врахована. 
Міністерству фінансів України запропоновано 
погоджувати свої дії по зміні цільового призначення 
земельної ділянки з ФДМУ. 


