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Щодаток
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вiд
до експертного звiry
Iцодо розгляду проектноiдокументацii за проектом:
<Булiвничтво багатоквартирних жит"цових будинкiв по вул. Чорновола в
с. Ходосiвка Киево-святошинеького району Киiвськоi областi>>

Проект <Будiвничтво багатоквартирних житлових булинкiв по вул. Чорновола в
с, Ходосiвка Киево-Святошинського району КиiвськоТ областi> виконано на замовJIення ТоВ
<<)tитловий комплекс кВласна) проектною органiзацiсю ТОВ (АВМ Проект> (юрltдична
a_lpeca: By;r. Iнститутська, 45, с. Гатне, Кисво-Святошинського району, КиiвськоТ областi)
кваriфiкачiйний сертифiкат apxiTeKTopa виданий ,Щерябкiну Геннадiю Мllхайловичу, Серiя
.Vc 00j 102 вiд 07 .06.201б року.
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Пiдстави для розроблення проекту:
мiстобУдiвнi умови та обмеження для проектування об'екта булiвниuтва;
завдання на проектування;
iнженерно-геологiчнi вишукування;
технiчнi 1мови.

проектна документацiя виконана згiдно вимог наступних дitочих нормативних
документiв:

о

_
_
-

Ь.2.2-3:2О14 <Склад та змiст проектноТ документацii на будiвництво);
A.3.1-5:2016 кОрганiзацiя будiвельного виробництва>;
Д.З.2-2-2009 <Охорона прачi i промислова безпека в булiвництвi>;
B.l.t-7:2016 кПожежна безпека об'ектiв булiвничтва. Загальнi вимоги>;
В,1.1-12:2014 <Булiвничтво в сейсмiчних районах УкраТни>;
В).2-2-2а06 кНавантаження i впливи>;
В.2.1-10-2009 <Основи та фундаменти споруд),
В.2.2-9-2009 <Г'ромалськi булинки та споруди):
В,2.2-15-2005 <Будинки i спорули. Житловi булинки>;
В.2.5-64:2012 <Внутрiшнiй водопровiд та каналiзацiя>;
дБн в.2.5_74:2013 кводопостачання. зовнiшнi мережi та споруди);
ДБН В.2.5-75:201З <Каналiзацiя. Зсlвнiшнi мереяti та споруди);
дБН в.2.5-6,7-2013 <опа;rення, вентиляцiя та кондицiювання);
ДБ1{ В.2.6-З 1:2016 <Теплова iзоляцiя будiвель>;
ДБН В.2.б-98:2009 <Бетоннi та залiзобетоннi конструкчiТ>;
ДБН В.2.6-1 62:20lrО <Кам'янi та армокам'янi конструкцii>;
ДБН В.2.б-198:2014 <Сталевi конструкцiI>;
ДБН В.2.6-220:2017 <Покриr:тя будинкiв i спорул>;
(затвердженi
Щержавнi caHiTapHi правила lrланування та забудови населених пунктiв
наказOм моз укратни вiд 19.06.1996р. хч173) та iншi лок}ъ4ен,ти.
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в пiвнiчно-схiднiй частинi
на земельних дiлянках
здiйснюеться
булинкiв
с. Ходосiвка. Проектування житлових
ЗаГаJ'IЬною площею з,1771 Г0, з яких 2"9|41 га для будiвниuтва i обслуговуван}Iя
обслуговування
баратоквартирного житлового булинку та 0,26з га для булiвниuтва
паркiнгiв та автостоянок на землях житловоi забулови. }Ia дiлянцi проектування зеленi
.Щiлянка,

на якiй запроектоВано

об'сктI-{, розташована

i

ЕýLIкеЕЕя вцсуп{1.
реъсф вi;веденiй територii спокiйний з невеликим ухилом в пiвнiчному напрямку.
Пi:Тз: до булiвлi здiйснюеться з боку вул. Чорновола. Передбачено мiсця

дJuI

часоюго зберiгшrirя автотраЕспорту.
З пiвденно-схiдrого боку розтатттованi 2-х поверховi житловi будинки. З пiвденноttrого i пЬнiщrо-захiдrого боку - 2-х, 3-х поверховi житловi булiвлi. Генеральним плffIом
еSачено благоустрiй та озелененшI вiдведоноТ територiТ, майданчики для iгор дiтей i
ючппry JоросJIих, а також майданчики господарського призначення.
У вi.тповiдrостi до проекп{их рiшень проект явJIяе собою семи та восьми поверховi
:, ',, -ltHKI1. якi роз,riлено на З черги.
_

'.-"';l з

:

.":,,ектована блок-секцiя з техпiдпiллям, з розмiрами в осях - 14,7м х 37,Зм. Входи в
]trзтэшов?нi з внутрiшнього двору. В об'смно-просторовому вiдношеннi будiвлi
,. J..бOю 7-лtи поверховi об'сми. На кожному пoBepci розташовано 7 KBapTIlp.
З:-<на в 1cix примiщеннях метzulопластиковi з двокамерними склопакетами. Щверi вхiднi
_:.l,зi. Внlтрiшнi дверi в спальнi, са[Iвузли та iншi примiшення дерев'янi, стандартних
: з Зовнiшнi поверхнi cTiH Bcix фасадiв пiсля утеплення кам'яноIо ватою оштукатуряться
., .снtlю штукатуркою та фарбlтоться фасадними фарбами.
З.r трrшнi поверхнi cTiH та перегородок покриваються високоякiсною штчкатуркою iз
1 :.1-вапняного розчину по Еаправляючим рейкам. На оштукатуренi поверхнi cTiH,
:!l]L)K та стелi наноситься шар спецiа",lьноТ шпаклiвки-безпiщанки, далi поверхня
,,j
_ься та фарбуеться водоемульсiйними фарбами з додаванням барвникiв.
iioBepxнi cTiH у ваннiй KiMHaTi, санвузлах та робочi поверхнi cTiH KyxHi облицьовlтоться
:_, ]r]в3,ною плиткою свiтлих кольорiв. Вхiдний ганок покриваеться метлахською
: ltr.Til"{Koю не слизькою плиткою. Зовнiшнi стiни цокольноТ частини фасадiв по всьому
_J,:\1етр\, булинку оздоблюються фасадною керамiчною пrIиткою. Виключеrrо застосування
::.rчi{\ rrатерiалiв для внутрiшнього опорядження примiщень та зовнiшнього оздоблення
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Конструктивна схе\4а буаинка - з поздовжнiми i попере.lними несучими стiнами.
_:осторова жорсткiсть булинка забезпечуеться поздовжнiми i поперечними несучиN,tи
l,гJянI{\{и стiнами та збiрними залiзобетонними перекриттями, об'еднаними в €дину
_

__|t]CTOPOBY СИСТеМУ.

В

проектi прийнято стрiчковий ростверк на паlrьовiй ocHoBi. Палi: 1-ша секцiя бl роiн'скцiйнi палi дiаметром 620 мм, довжиною 7 м;2-4-та секцiя - забивнi палi С80.З0-9у по
cepiT 1.011.1-10 в.1, перетином 300*300 мм, довжилIою 8 м..
fiля буроiн'екцiйних паль прийнятий клас бетону C20l25, F100, W6. Армат}ра щ.1-Iя
ар},f},вання прийнята 8Ф16-А5O0С та Ф8-А240С за ДСТУ З7б0-2006, Розрахункове

навантажеFIня шо tIередасться на палю 60 т. Розрахунковий крок пrrль стаI{овить, в основному
1.З м.
Рос,гверк
монолiтний зацiзобетонний перетином 2700x600h. 600 x600h мм.

flля монолiтних залiзобетонних конструкцiй ростверку гtрийнятий клас бетону C20l25,
F]00, W6. Арматурадля армування прийнята 16-А500С та 8-А240С заflС'ГУ З76а-2006.
Стiни техпiдпiлля - збiрнi залiзобетоннi блоки ФБС товщиною 600, 500. 400 мм.
\1онолiтнi дiлянки прийнято з бетону C12ll5.
11ерекриття типового поверху - збiрнi пlrстотнi пJтити товщиною 220 мм, Серiя 1.141-1
в.6З. Несуча здатнiсть 800 кгlм2, Монолiтнi дiлянклt з бетону C|6l20, F50" apMoBaHi арматурою
\500С та А240С за !СТУ 3760-200б.
Стiни цеглянi з 1-7 ловерхи 3ВOмм. з простiнками 640 мм. Кладка цегляних cTiH з
керамiчноТ цегли КРПв-1/100l|650125 по ffСТУ Б.В.2.7-61 -9] нарозчинi М75.
Монолiтний залiзобетонний пояс - над техпiдпiллям пiд плитами перекриття висотою
,00. Бетон прийнято С20/25, F100. Арматура для армування прийнята 412-А500С, 712-А500С
lа 8-А240С за flCTY З7б0-2006.
Перетинки * збiрнi залiзобетоннi брусковi, Серiя 1 .0З 8. l - 1 в. 1
Сходовi маршi i плоrцадки * монолiтнi маршi i площадки та збiрнi залiзобетоннi маршi
по Cepii 1.151.1-7 в.1. fiля монолiтних маршiв i плоrцадок прийнято бетон C20l25, F100.
.

I}та аlя ар}f\tstlншI прийшIта 12-А500С та 8- А240С за ЩСТУ З760-2006.
IIlатгв ]iфть
цеглянi стiни товщиЕою 250мм.
П черга:
об'скт проеrсгуванIUI скJIадаеться iз 4 блок-секцiй. Проектована блок-сокцiя з техгriдХ- З РОЗЧiРЕl!{Е В ОСЯХ - 154,18м х 37,3м. Входи в будiвлi розтатrтgздli з внутрiшнього
,"
В об'еrшо-просторовому вiдношеннi булiвлi явJUIють собою 7-ми та 8-ми поверховi
r- На 2-5 поверхitх РозтатIrоваIIо по 8 квартир, на першому поверсi - 7, в 7-ми поверхових
гlх Еа &7 поверхах розтаrповано по 4 квартири у двох рiвнях та 4 квартири у одному
1- t-lrп поверхових будiвлях на 7-8 поверхах РОзтаrrтовано по 4 квартири у д"о*
рiвнях тЬ
:,:', l_r_]Ho\1\, рlвн1.
:t , .---_ в r cix припtiшеннях металопластиковi з двокамерними склопакетами.
.Щверi вхiднi
" -;:-. Внrтрiшнi дверi в спа,rьнi. санвузли та iншi примirцення дерев'янi. стандартлrих
- : Зtlвнlшнi поверхнi cTiH Bcix фасадiв пiсля утеплення кам'яною ватою штукатуряться
, "_.:,"нt-lю штYкатуркою та фарбlтоться
фасадними фарбами.
:3.-lтрiшнi поверхнi cTiH та перегородок покриваються високоякiсною штукатуркою iз
-:l , :: ]'-В3Пняного розчину tlo направляючим рейкам. На оштукатуренi поверхнi cTiH
,
- ] -' .-lк та стелi наноситься шар спецiальноТ шпаклiвки-безпiшданки, далi поверхня
_ , , ься та фарбуеться водоемульсiйними фарбами з додаванням барвникiв.
_ _oBepxHi cTiH
у ваннiй KiMHaTi" санвузлах та робочi поверхнi cTiH KyxHi облицьовуються
: з,ltlою плиткою свiтлих кольорiв,
зхi:ний ганок покрива€ться метлахською морозостiйкою не слизькою шлиткою.
, _- .,i стiни цокольноТ частини фасадiв по всьому периметру будинку оздоблюються

-

:-rrЮ керамiчною плиткоIо. Виключено застосУвання горючих матерiалiв для

._ilньогО опоряджеНня примiШень та зовнiшrrього оздоблення будiвлi.

Конструктивна схема будинка * з поздовжнiми i поперечнимIt несучими стiнами.
- - цlРОВ? ЖОРСТКiСТЬ бУДИНка забезпечусться поздовжнiми i попере.rними несучими
' -ЯНIi\lt1 стiнами Та збiрнимlт зыliзобетонниМи ПерекриТТяМи, об'iднаними В сДинУ
- ,_\_)РОВ!СИСТеМУ,
-

-

В проектi прийнято стрiчковий ростверк на пальовiй ocHoBi. Пацi забивнi С80.З0-9у по
1,011.1-10 в.1, перетиноМ 300*300 мм, дов}Itиною 8 м. Розрахункове навантаження
що
;]r-_]пСТЬСя на палю 60 т. Розрахунковий крок паль становить. в основному 1,3 м.
Ростверк
монолiтний залiзобетонний перетином 600x7501r мм.
f,ля монолiтни,к залiзобетонних конструкцiй ростверку прийнято клас бетону C16120,
::]l_)(j. W6.
Арматура для армування прийнята Ф16-А500С та Ф8-А24ос за
ЩСТу з7б0_2006.
Стiни техпiдпiлля - збiрнi залiзобетоннi блоки ФБС товщиною 500. 400 мм, Монолiтнi
_,i.-lянки прийнято з бетону C12l15.
Перекриття типового поверху * збiрнi пустотнi плити товщиною 220 мм, Серiя 1.141-1
-, 6_]. Несуча здатнiсть 800 кг/м2. Монолiтнi дiлянки з бетону C16l20. F50. apMoBaHi арматурою
\j|)0C та А240С за ffCTY 37б0-2006.
СТiНИ ЦеГЛЯНi З 1-2 ПоВерхи 510мм. З-7 псrверхи З8Oмм. Кладка цегляних cTiH з
,-l"_-rа\Iiчноi
цегли КРПв-1/100l1650l25 по {СТУ Б.в.2.7-61 -97 нарозчинi М75.
\,1онолiтний зацiзобетонний пояс * над техгtiдпiллям пiд плитами лерекриття висотою
-: t. Бетон прийнято C\6l20, Fl00. Арматура для армування прийнята бФl4-А5O0С, 10Ф14'-,_i,l0C та
Ф8-А240С за ДСТУ 3760-2006.
Перетинки * збiрнi за,чiзобетоннi брусковi, Серiя 1.038.1-1 в. 1.
Сходовi маршi i площадки -* монолiтнi шлощадки та збiрнi за-цiзобетоннi шrаршi гlо CepiT
_ _{ 1 . 1-7 в.1.
fiлЯ монолiтних площадок прийнято бетон C20l25, F 100. Арматура для армування
:,.iйнята Ф 12-А500С та Ф8-А240С за ДСТУ З760-2006.
LIIахти лiфтiв
цеглянi стiни товtциною 380мм.
III черга:

-;:-j

-

-

Об'ект проектування складасться

iз 7

блок-секцiй. Проектована блок-секцiя

з

-,\:пiJпiллям, з розмiрами В осях * 15,1м х З7,3м. Входи в будiвлi
розташоваIri з внутрiшнього
-."Р\.В об'смно-просторовому вiдношеннi булiвлi являють собою 7-ми та 8-ми поверховi
-.\fli, На 2-5 поверхах
- :iв--tях на 6-7 поверхахрозташовано по 8 квартир, на першому поверсi - 7, в 7-ми поверхових
розташовано по 4 квартири у двох рiвнях та 4 квартири одному

у

Ьш

поверховID( будiвлях на 7-8 поверхах Розтатrтовано по 4 квартири у двох
рiвнях та

rffi!-ojmoкypbHi.
týЕs в ycix примiщеннях мет€}лопластиковi з двокаллерними склопакетами. .Щверi
i
fr,fr - шgrапевi. Внугрiшнi дверi В спальнi, санвузлИ та iншi примiщення д.р.u;"rri,
фтц!lгк розмiрiв. Зовнiшнi поверхнi cTiH Bcix фасадiв пiсля утеtIлеЕня кам'яною
ц,шl,рfгьýя впсокоякiсною штукат}ркою та фарбуються фасадними фарбами.

ватою

Вшlтрiпrпi поверхнi cTiH та перегородок покриваютъся високоякiсною штукатуркою iз

l!ЁlворваlтFяrтогО розчину пО направJUIЮчим рейкам. На оштуКатуренi поверхнi cTiH,
Fороюк та стелi Еаноситься шар спецiальнот шпаклiвки-безпiщанки, даJIi поверхня
л-|цчrъся та фарбуеться водоемульсiйними фарбами з додаванням барвникiв.
Поверхнi cTiH у ваннiй KiMHaTi, санвузлах та робочi поверхнi cTiH Ky<Hi облицьовуються
щтOваЕою IIJIиткою свiтлих кольорiв.
ВхfuЩй ганок покривасться мотлахською морозостiйкою не слизькою гIJIиткою.
}ШiTTTHi СтiЕи цокопьноi частини фасадiв по всьому периметру будинку оздоблюються

lкlЕою

керамiчною плиткою. Виключено застосування горюtIих матерiалiв

ВррirтrнКого опоряДженЕЯ примiщенЬ та зовнiшНього оздоблення будiвлi.
K,,l н

дJuI

стр),ктивнi рiшення:

кtlнстр}'ктивна схема будинка * з поздовжнilпли i поперечними несучими стiнами.
rrpoB& ;kopcTkicTb будинка забезпечусться поздовжнiми i поперечними несучими
. ;:11\1ll стiнами та збiрнипrи за"тiзобетонниl\fи перекриттями. об'еднаними в сдину
-

-

, _.rPOB\ СИСТеМУ.

В проектi прийнято стрiчковий ростверк на пальовiй ocHoBi. Палi забивнi С80.30-9у по
,.lj11.1-10 B,l, перетиноN{ З00*300 мм, довпtИною 8 м. РозрахУнкове навантаження що
,, J-_,]СТЬСЯ На Палю 60 т. РозрахунковиЙ крок паль становить. в основному 1,3 м.
Ростверк
монолiтний залiзобетонний перетином 600x750h мм.
мОнолiтних
залiзобетонних конструкцiй ростверку прийнято клас бетону Сl6i20.
J-lЯ
\\ 6. Арматура для армування прийнята Ф16-А500с та ФS-А240С за
{сту 3760_200б.
Стiни техпiдпiлля - збiрнi залiзобетоннi блоки ФБС товщиною 500" 400 мм. Монолiтнi
::KIl прийнято з бетону C1,2l|5.
IIерекриття типового поверху - збiрнi пустотнi плити товщиною 220 мм. Серiя 1.141_1
_1
Нес_vча здатнiстЬ 800 кг/м2. Монолiтнi дiлянки з бетону C16l20, F50, apMoBaHi арматурою
tC та А240С за ffCTY 3760-2006.
Стiни цеглянi з 1-2 поверхи 5l0MM, 3-7 поверхи 380мм. Кладка цегляних cTiH з
j:].]\liчноi цегли КРПв-1/100l1650125 по ЩСТ'У Б.в.2.7_61 -97 нарозчинi М75.
\4онолiтний залiзобетонний пояс - над техпiдпiллям пiд плитами перекриття висотою
_: ,1]. БеТон прийнято C1,6l20, F100. Арматура для армування прийнята бФ14-д500с,
10Ф14l. jtttlC та
Ф8-А240С за ДСТУ З760-2006.
Перетинки -збiрнi залiзобетоннi брусковi, Серiя 1.038.i-1 в.1.
Сходовi маршi i площадки - монолiтнi плоtцадки та збiрнi за_шiзобетоннi маршi по Серii
j i . 1 -7 в.1.
Щля монолiтних плоtцадок прийнято бетон C2al25, Fl00. Арматура для армування
-,l;"lнята Ф12-А500С таФ8-А240С за
ДСТУ 3760-2006.
Шахи лiфтiв
стiни
товщиною 380мм.
цеглянi
Проектом передбача€ться повне забезпечення житлового будинку yciMa необхiдними
: .:iерними мережами та комунiкацiями. Пiдключення об'скта до iнженерноi iнфраструктyри,
{. електропостачання, водопостачання, каналiзацii та iнших видiв iнженерного
-:.lеЧеННя передбача€ться здiйснити вiд iнженерних мереЖ, Що прохоля,r.ь вздовж вулиць,
,, ]il.]ягають до дiлянок проектування.
ПРОеКтОм передбачеtrа припливно-витяжна вентиляцiя примirцень систеl{ами .з
_ ::,iчн1.1м та природним спонуканням.
Проектом прийнятi необхiднi засоби захисту по вiдношенню до джерел збулження
:'.
iнсоляцiЯ житловиХ примiшенЬ квартиР забезпечуеться вiдпОвiдно чинним будiвельним
_ - :.lТаРНИМ ВИМОГаМ.
Охорона працi i TexHiKa безпекИ rrри будiвНицтвi i експлуатаuii проектованого об'скту
- :]еч\-сться вiдповiднiстю Bcix проектних рiшень чинним будiвельним нормам, правиJlаN{ та

,

_

-

:

-

,

Еешr

Eoтpi врЕlховують умови безпеки працi, попередження виробничого травматизму,
:вlсворюваIrь, пожеж i вибухiв.
вогвестiйкостi булiвлi - II. Класи вогнестiйкостi будiвельних коЕструкцiй до
ф,rЬъшх робiт пiдтверджуються протоколами випробувань або за розрахунковими

lF}Efuc
ý СцтЬ

Fц
Эщлеrга:ьЕЕми

методаN{и.

i
lrfiпсещiйЕi не Hecyli стiни в межах протипожежЕого вiдсiку i перегородки, що
fuылоtоь загаьнi коридори вiд iнших примiщень, мiжквартирнi не Hecyri стiни i
r1ворош з.шроектоваrri з класом вогЕестiйкостi EI 45. Смiттезбiрнi камери вiдокремпенi
lРшулем,fff перегородка:rли i перекриттями з межами вогнестiЙкостi не менше EI 60 (для
rFýpOfoK), REI

60 (для перекриттiв).
ба-пконiв
Огороlкi
i лоджiй виконуються з негорючих матерiалiв. Загальна площа
rrrтry яа поверсi секцii до 500 м2.
)ltrгловi будинки е багатоповерховими. Умовна висота житлових булинкiв визначеЕа
позЕачок найнижчого рiвня проiЪду (встановлення) пожежних авто-драбин
(rюпifrоl,tшпсiв) i пiдлоги верхнього поверху з квартирапdи (до 21,9 м.).
.Що lr<и,глових секцiй передбаченi проlзди шмриною не менше 3,5 м, на вiдотшri вiд
1р0 шрiзлЬ до зовнiшнiх cTiH булинкiв прийнятi 5-7 м iз забезпеченням достуIIу пожежнЕх
цгЕЕ (iз пожежних азтодрабин (автопiдйомникiв) в кожне примiщення будинку.
Ъвнiшне пожежогасiння передбачене вiд пожежних гiдраятiв розтятттбваних у радiусi до
]lШ м.. Пожежнi гiдранти розмiщенi на кiльцевiй мережi та уздовж вулиць i автомобiльЕих
дорiг ва вiдстаrri не бiльше нiж 2,5 м вiд краю проiзноi частини та не блиtкче нiж 5 м вiд cTiH

Ёшсtо

ф-:iвеlь.
Евакуаuiя з квартир житлOвих будинкiв у випадку пожежi забезпечуеться наступними
lftoJlrмE:
- влаштувttння виходiв з квартир до сходових клiток типу СК1 з виходом безпосередньо
rшовпi;
- ширина маршiв 1,2 м, промiжок мiж маршами у просвiтi не менше нiж 75 мм;
- довжина коридорiв житлових поверхiв до 12 м.;
- у зовнiшнiх cTiHax сходових клiток типу СК1 uередбаченi BiKHa площею не менше нiж
l: u- з пристроями дJuI ix вiд.дlggння з рiвня сходових площадок, маршiв.
- дрУгиЙ евакуацiЙниЙ вихiд з квартир влаштовуеться на вiдкритi ба.ilкони (без
вrrтення) iз суцiльними шростiнками не менш як |,2 м вiд торця балкону (лолжii) до вiконного
прорiзу. Площадка передбачеЕа шириною не менше 1,2 м i мас огорожу висотою не менше 1,2
- ширина коридорiв прийнята не менше 1,6 м;
- вiдкрлtвання дверей на шляхах eBaKyauii за напрямом руху;
- ширину виходiв з сходових клiток передбачено не менше ширини сходових маршiв;
- .]овжина позаквартирних коридорiв ло 12 м;

- розмiщення вбудованих примiщень будь-якого призначення виключене з сходових
- вI.1ходи з техпiдпiлля передбаченi самостiйнi.

Вхiднi дверi до квартир передбаченi з елементами крiплення та замикання посиленоТ
--,:rкцii з ущiльненнями в притулах згiдно з ЩСТУ Б 8.2.6-11 та KrracoM вогнестiйкостi не

EI З0.
l'ехнiчнi примirцеlrня вiддiляються протипOжежними перегородками 1-го типу. Прорiзи
-\ на покрiвлю та технiчних примiшень заповнюються протиIIожежними дверима 2-го
3з периметром покрiвлi передбачасться огорожа вiдповiдно до ДСТУ Б В.2.6-49. Сходовi
,,l забезпечуються виходом на покрiвлю, а в мiсцях перегlадiв висоти встановлюються
- . ,-,Hi пожежнi драбини.
}- кожнiй секцiТ техпiдпiлля передбача€ться не менше двох входiв розмiром 0.9х2,0 пл.
гlрилtiщення смiттезбiрноi камери обладнуеться спринклерним пожежогасiнняпл iз
]:\\нковою витратою води 1,8 л/с. Протипожежнi заходи до смiтrепроводу скоригованi
з) ючи ЩСТУ Б В.2.5-34:2007.
IIередбача€ться контроль довибухонебезпечних концентрацiй пацивного газу в повiтрi з
,.r\1
на колективну поперед}кувацьну сигналiзацiю i на об'сднану диспетчерську службу.
._":

]
-

,

- -:.:il\Iи рirленнями передбачено III piBeHb блискавкозахисту згiдно ДСТУ Б
- . Роз.lir доповнено заходами захисту вiд загрози для життя унаслiдок дiт
_ ,::.\ та кроковоТ напруги згiдно ДСТУ Е N 62305-З:2012 та вимогами [СТУ EN

_ ,:
,-

l_:,,,.-з\,ючи вiдсутнiсть вбулованих примiщень рiзного призначення не передбачено
*-:1я сIiсте\tи пожежноТ сигналiзацii, оловiщення про пох(ежу та управлiння eBaKyIo-

" .

-.it i uентралiзованого пожежного спостерiгання.
:-i] вогнестiЙкостi проходок iнженерних кошlунiкацiЙ будинку (електричних,
,:,,- тз шинопровiдних проходок, водопровiдних, кана,,IiзацiЙних труб тошо) через
:-. з.:_-lьнi конструкцiТ з нормованим класом вогнестiЙкостi або через протипожежнi
: __i] прийнято не менше, нiж нормований клас вогнестiйкостi чiеi огороджувальноТ
,'.

-

_ : ..,_:ii або протипожежноi перешкоди за ознакою EI.
. _,о.tяцiя запроектованих електромереж передбачена

. _ :'(il
,

Не ВИLЦе

Д2,Т2.

з

показниками поrкежноТ

.iрlirriщення осняrII}тоться первинними засобами пожежогасiння та знаками пожежноi

На бlдiвництвi врахсlвуються

виI\.{оги

гlохtежноi безпеки на будiвельнOму майданчику,
НАПБ А.01,001-2014.

1j::,]\ робiт i робочих мiсцях згiдно з вимогами

Реаriзацiя проектних рiшень передбачена на земельних дiлянках загальною площею
l га. в тому числi lrлоlцею 2.9|4| га з цiльовим призначення - для булiвничтва i
t. \ гL]в\,вання багатоквартирних житлових булинкiв; площею 0,26З0 га - для будiвництва i
.--\гов\,вання паркiнгiв та автостоянок на землях житловоi та громадськоТ забулови.
, 1, ,_lрt{ст&ння земельних дiлянок здiйснюсться за цi_цьовим признаIIенням.
На дiлянцi будiвництва наявний потенцiйно родючий шар грунту, у зв'язку з чим
ixiJHo
провести лабораторнi дослiдження стосовно родю.rостi rрунтOвого покриву
_ ,-,,lbНoi дiлянки, за результатами якого визначити порядок використання поверхневого
_:: \ гр\ нту.
вlrдалення зелених насадх(ень у зв'язк1, з реалiзацiею проектних рiшень не передбаj . ься. Вплив на об'скти природно-заповiдного
фонду вiдсутнiй.
Згiдно положень затвердх(еного ffетального плану територii по вуп. Чорновола в с.
-,. -trciBкa
Киево-Святошинського району Киiвськоi областi на пiвночi дiлянка забудови
:,r:\ { з прибережною захисною смугою р. Петiль (лiва притока рiчки BiTa, басейн р.
"_.,,ptl). Розмiщення об'ектiв булiвництва в межах прибережноi захисноi смуги рiчки
: -ктними рiшеннями не передбачено.
J_-rя вiдведення поверхневих стiчних вод з територii розмirцення об'екту булiвництва
j:a-Iбачено влаштування самопливноi закритоi системи зливовоi кана,riзацii, до якоТ
, -.зrl-]яться дощовi та талi води з покрiвель будинкiв, а також твердих покриттiв дiлянок,
.enxHeBi стiчнi води спрямовlтоться до КНС, rцо проектуеться, звiдки напiрним
. jKTopoN{ подаються на iснуючi очиснi споруди дощовоТ канатliзацii.
],+,ерелом водопостачання багатоквартирних }китлових булинкiв с iсн}точа
- -.рtlвiдна мережа. Господарсько-побутовi стiчнi води вiд багатоквартирних }китлових
- .,,.KiB самопливною системою кана,тiзацiТ спрямовуються до КНС, що проекту€ться,
, _,:.i напiрними колекторами подаються на iснуючi очиснi споруди.
_1.аерелом теплопостачання та гарячого водопостачання квартир прийнятi iндивiдуа-чьнi
. .. кот,;rи. Вiдведення димових газiв вiд котлiв передбачено до колективних димоходiв,
.,_lв язано iз створенням стацiонарних органiзованих джерел викидiв забрулнюючих
:;]н в атмосферне повiтря. Пiдключення котлiв до колективних димоходiв викон,чсться
- { котлiв на один димохiд в заllежностi вiд планування
примiщень.
.IpoeKToM передбачено влаштування вiдкритlлх автомобiльних стоянок, якi е джерелаN,{и
. :_ -,нiзованих викидiв забруднюючих реLIовин.
\iаксимальнi приземнi концентрацii дiоксиду азоту, шо створюIоться проектованими
^ _:-.li]\Iи викидiв забруднюючих речовин на територii проектованоi житловоi забулови. не
_-;:.iщ\,ють а,772 ГffК. За iншими речовинами розрахунок розсiювання забруднюючих
:-.1н не проводився у зв'язку з Його недоцiльнiстю, rцо свiдчить гlро незмiннiсть рiвня

:

--

_:

_

шозабрудrення

у мiсцi розташування об'екту.

ЗафУднюючих речовин дJuI кожного стацiонарного
джерела органiзованих
Y.TTii
,_,]роект),тоться, не перевищують величин нормативiв
граничнодопустимих

викидiв,
Зоq. Для рЙовин, на якi не
шLIюються нормативи граЕичнодоtIустимих викидiв вiдповiдно
велиlмни масовоi
Етl (гlгодану), регулювання викидiв здiйснюеться величинаý{идомасовоi
витрати у
фвостi г/сек.

,,,,,l Наказом Мiнприроди УкраТни вiд27.06.2006р.

- , ЗrIеНшення акустичного впливу вiд насосного та
- : l. ТЬся. проектом передбачаються вiдповiднi заходи.
'

-

"-]\

аТаЦiя об'ектУ бУлiвниuтва ПоВ'язана

.'.t:"_,1Зl'Р"::_л'л:1|111j.

:ПВ

-j::".'::,1::_х"_::_Т:::_':"ою

вiдповiдно.

з

:vs

вентиляцiйного обладнання. що

утворенням побутових вiдходiв.

до uМ.iод"п" po.oin""o.o

Л! З, згiцно

;i;; ;i; fi

збирання

о;Б;i"o'fi,Ё.

якоТ на контейнерному майданчику

- ]I ilПапiр>, сiрий контейнер для змiшаних вiдходiв, в тому числi ;Б;;;;;;;#;".
-,,,:на
_
кiлькiстЬ контейнеРiв
: :jння побутових вiдходiв. розрахОвана вiдпОвiднО до максиМальногО добового- обсягу
зi:працьованi люмiнесцентнi лампи. шо
утворюються при експлуатацiт систем
_,,_,]ення, зберiгаються у спецiальних контейнерах
з подацьшою передачею на утилiзацiю
- - ,_ ltiзованим органiзацiям.
Проектнi рiшення щодо поводженнrI з вlдходами вiдповiдають
вимогам дiючого
ItrlЕрJоохоронного закоЕодавства.
Вiдповiдно до вимог дБн в.2.2-17:200б <Булинки i споруди.
, ]_,] ]Jя маломобiльних груп населення) v проектi передбЙru {оступнiсть будинкiв i
*
рЁuпiiuцi" р"ду'.u*ооi"
_

,

_

:',lt)в?них на створення безперешкодного та
зручного
-: i., ззllgд осiб з обмеженою
фiзичною л,tобi"rьнiстю,

Пi:

використання

простору

для

час розгляду проектноi докl.rtенташiТ експертами ТОВ (ПРОЕКСП>,
проведення

Beceнi змiни та доповнення.
91]i"ВiДаЛЬНiСТЬ

--.: На ОРГаНlЗаЦlЯ.

,

За ВНеСеННЯ Зl,tiн та доповнень
у проектну

заuовник експертизи несе вiдповiдатьнiсть
_,:.eHIlx документiв, наданих для проведення екс

ТОВ КПРОЕКСП)
froTi

документацiю несе замовник

за достовiрнiсть

*_!.а\

о_:tэвний експерт rrроекту

В.В. Бачинський
Квалiфiкацiйний сертифiкат
Серiя АЕ ЛЬ004З01

;:апьний експерт

fЁjGь#j

К,В.Вознесенська
Квалiфiкацiйний сертифiкат
Серiя АЕ N9005083

ъ^d'"""ж*;1W

q

I.С.Стаковiченко
Квалiфiкацiйний сертифiкат
Серiя АЕ ЛЪ0049З8

експерт

А.А. Захарченко
Квалiфiкачiйний сертифiкат
Серiя АЕ JФOOЗ502

Еrcgwlр"ч"",_,,_,
j:i4 Nr 3З69 -.,:j

*+,,;:i,i.,':iý

Гераrценко
iфiкацiйний сертифiкат
,рiя АЕ Ns004297
.
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експерт
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