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ВСТУП 

 

Робота «Схема планування території Бородянського району Київської області» 

виконана ТОВ «ПРОЕКТГЕНПЛАН» на замовлення Департаменту містобудування та 

архітектури Київської обласної державної адміністрації (договір № Договір № 01/09-СПТ). 

та відповідно до завдання на розроблення проекту.  

Необхідність розроблення «Схеми планування території Бородянського району 

Київської області» виникла у зв’язку із закінченням терміну дії попередньої схеми 

планування району, а також зі змінами, які відбулися в законодавстві України, та в 

економічній і соціальній сферах держави.  

Згідно із Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» схема 

планування території адміністративного району відноситься до планування території на 

регіональному рівні і являє собою містобудівну документацію, яка розробляється у розвиток 

Генеральної схеми планування території України та визначає принципові вирішення 

розвитку, планування, забудови, використання територій адміністративно-територіальної 

одиниці - району.  

Проект виконано у відповідності до Законів України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», «Про Генеральну схему планування території України», «Про 

основи містобудівної діяльності», Земельного Кодексу України, Водного Кодексу України, 

Кодексу цивільного захисту України, інших законів, чинної нормативно-правової бази 

України. 

У схемі планування території району визначаються заходи з реалізації державної 

політики та враховуються державні інтереси, історичні, економічні, екологічні, санітарно-

гігієнічні, географічні (у тому числі рекреаційні, природно-ландшафтні ресурси та оздоровчі 

фактори) і демографічні особливості території, етнічні та культурні традиції. 

Основними завданнями схеми планування території району є: 
 

- обґрунтування майбутніх потреб і визначення переважних напрямів використання 

територій; 

- урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, 

забудови та іншого використання територій з дотриманням вимог містобудівного, 

санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства; 

- обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням та визначення 

територій для містобудівних потреб; 

- забезпечення раціонального розселення та визначення напрямів сталого розвитку 

населених пунктів; 

- визначення територій, що мають особливу екологічну, рекреаційно-оздоровчу, 

наукову, естетичну, історико-культурну цінність, встановлення передбачених законодавством 

обмежень на їх планування, забудову та інше використання, розроблення містобудівних 

заходів щодо їх охорони та раціонального використання; 

- розроблення заходів щодо охорони довкілля та раціонального використання 

природних ресурсів; 

- розроблення заходів щодо цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки. 

«Схема планування території Бородянського району Київської області» розроблена 

відповідно до ДБН «Склад та зміст містобудівної документації на державному та 

регіональному рівнях» (ДБН Б.1.1-13:2012).  

Схема планування території району розробляється на розрахунковий період, відповідно 

до Завдання на розроблення, строком на 20-25 років. Крім того, попередньо обґрунтовуються 

пропозиції на більш далеку перспективу. 
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Робота складається з п’яти  томів: 

Том І. Схема планування території Бородянського району. 

Том ІІ. Розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) 

до схеми планування території Бородянського району на особливий період. 

Том ІІІ. Розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) 

до схеми планування території Бородянського району на мирний час. 

Том IV. Додатки.  

1. Розділ: Прогноз чисельності та статево-вікового складу населення Бородянського 

району Київської області до 2036 р.; 

2. Розділ: Схема планування території Бородянського району: Сільське 

господарство; 

3. Документи та вихідні данні, на основі яких приймалися основні проектні рішення 

(вихідні данні представлені на електронному носії). 

Том V. Основні положення.  

При виконанні Схема планування території Бородянського району були використані 

такі матеріали: 

- Генеральна схема планування території України (ДП УДНДІПМ „Діпромісто”, 

2000); 

- матеріали щорічного моніторингу Генеральної схеми України; 

- Схема планування території Київської області (в стадії розроблення); 

- Плани землевпорядкування сільських рад Бородянського району, розроблені за  

різний період значною кількістю відповідних організацій; 

- Інформація управлінь та відділів районної та обласної держадміністрації, інші 

документи надані замовником; 

Графічна частина проекту розроблена із використанням геоінформаційних систем і 

технологій компанії ESRI (ArcView 3.2/8.2 та ArcINFO 8.2), а також електронної цифрової 

карти Бородянського району, наданої замовником в системі координат УСК 2000.  

 

Проект виконаний авторським колективом інституту ТОВ «ПРОЕКТГЕНПЛАН»у 

складі: 

 

Керівник проекту А.Макаренко 

Головний архітектор проекту Г.Айлікова 

Начальник проектного відділу В.Олійник 

Архітектурно-планувальна частина 

Архітектор О. Григоренко 

Архітектор О. Попова 

Архітектор В. Луконавський 

Економічна частина та геоінформаційне забезпечення 

Головний економіст О. Драпіковський 

Інженер-економіст М.Пальчук 

Інженер-економіст С. Ковальчук 
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Транспортне забезпечення 

Керівник групи Л.Бєляновська 

Природно-ресурсний потенціал, охорона навколишнього середовища 

Головний спеціаліст О.Чурилик 

Водопостачання, каналізація, санітарне очищення, теплопостачання, 

газопостачання 

Головний спеціаліст В.Коваленко 

Електропостачання, мережі зв’язку 

Керівник групи М.Малюк 

Інженерна підготовка та захист території 

Головний спеціаліст Л.Безкоровайна 

ІТЗ ЦО 

Головний інженер Р.Старинець 

 

Науковий прогноз чисельності та статево-вікового складу населення 

Бородянського району Київської області до 2036 р. виконаний із залученням 

спеціалістів відділів економіки праці Інституту демографії та соціальних досліджень 

ім. М.В. Птухи НАН України: 

 

Головний економіст відділу економіки праці                                           Г.  Швидка 

 

Розділ: «Схема планування території Бородянського району. Сільське 

господарство» виконаний: 

 

К.г.н.                                                                                                               М.Мельничук  

 

 

 

Робота Виконаця є авторський твір, який використовується Замовником 

виключно за призначенням. Забороняється передача твору на будь-якій основі іншим 

особам для використання його іншим чином. Забороняється інше використання 

авторського твору, яке пов’язане із його зміною, що може привести до порушення 

авторського права. 
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РОЗДІЛ І. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ 
 

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНУ 

 

1.1 ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ ТА ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ 

 

Бородянський район розташований в західній частині Київської області у межах 

Київського Полісся.  

Бородянський район на півночі межує з Іванківським, на сході – з Вишгородським, 

на південному сході – з Києво-Святошинським, на південному заході – з Макарівським 

районами Київської області, на заході – з Малинським районом Житомирської області.  

Загальна площа району – 0,934 тис. км2. (93,4 тис. га), що становить 3,3 % від 

території області. 

Населення району, за даними Держкомстату України, у 2015 році становило 57,5 тис. 

осіб, в тому числі: міські жителі 35,5  тис. осіб (62 %), сільська місцевість – 22 тис. осіб 

(22,6%).  

Відповідно адміністративно-територіального устрою України район розподілений 

на 5 селищних рад: Бабинецька, Бородянська, Клавдієво-Тарасівська, Немішаївська, 

Пісківська та на 19 сільських рад: Блиставицька, Дружнянська, Жовтнева, Загальцівська, 

Здвижівська, Качалівська, Козинцівська, Луб’янська, Майданівська, Мигалківська, 

Микулицька, Мирчанська, Небратська, Новогребельська, Новозалівська, Новокорогодська, 

Озерська, Пилиповицька та Шибенська. Вище зазначені ради об’єднують 47 населених 

пунктів, з них 5 селищ міського типу. 

Територією району протікає три річки, які є правими притоками Дніпра: Здвиж, 

Тетерів, Пісчанка. 

Основу автодорожньої мережі району складають: міжнародна автомобільна дорога 

державного значення (М-07) Київ-Ковель-Ягодин, яка співпадає з трасою міжнародної 

європейської магістралі Е-373, що підходить до автомобільного прикордонного переходу 

«Ягодин», забезпечує зв'язок з Польщею; три територіальні автодороги державного 

значення: 

- автодорога Іванків – Радомишль, що забезпечує транспортні зв'язки з населеними 

пунктами Іванівського району Київської області, а також з прилеглими населеними 

пунктами Житомирської області; автодорога Феневичі-Бородянка-Макарів-Бишів, що 

проходить з півночі на південь через Бородянський район, безпосередньо через смт 

Бородянка, і забезпечує транспортні зв’язки Бородянського району з населеними пунктами  

прилеглими Іванівського, Макарівського районів;  

- автодорога Гостомель-Берестянка-Мирча-(М-О7), що проходить у північній 

частині території Бородянського району у напрямку до с. Гостомель. 

Розвинута мережа місцевих автодоріг (обласні + районні), загальною протяжністю 

162,8  км забезпечує транспортні зв’язки  в межах району і з прилеглими Іванівським і 

Макарівським  районами.  

Дев’ять обласних автодоріг, загальною протяжністю 81,6 км, виконують основні 

внутрішні  транспортні зв’язки та частково поза межами району. 

 Районні автодороги, загальною протяжністю 81,2 км забезпечують переважно 

внутрішні транспортні зв’язки. 

З заходу на схід через Бородянський район проходить  двоколійна електрифікована 

залізнична магістраль Київ-Коростень. 

У межах району на залізничній ділянці Тетерів – Святошине розташовано п’ять 

залізничних  станції: Немішаєве, Клавдієво, Бородянка, Спартак, Тетерів і чотири 

залізничних зупиночних пунктів: Макійчукове, Хутір Гай, Загальці, Піски. Протяжність 

ділянки залізничної лінії межа району - Немішаєве –Тетерів становить 40,0 км. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD


10 

 

  

На території Бородянського району виявлено та занесено до реєстру об’єктів 

культурної спадщини 84 об’єкти. 

На території Бородянського району виявлено 46 об’єктів археології, представлені 

городищами, поселеннями, окремими курганами, курганними групами, могильниками, 

серед яких особливу цінність мають поселення Зарубинецької та Тшинецької культур.  

З природних об’єктів цікавими є шістотлітні дуби, які ро стуть у с. Михайленків 

Небратської сільської ради. Серед об’єктів архітектури варта увага дерв’яна церква Дмитрія 

Солунського, яка збудована в 1779 р. 

Відповідно до Генеральної схеми планування території України, затвердженої 7 

лютого 2002 року Законом України «Про Генеральну схему планування території України», 

Бородянський район, як і вся Київська область, входить до складу Київської міжобласної 

системи розселення. 

 

1.2 ПРИРОДНІ УМОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ 

 

1.2.1 Місцеположення. Орографія 

Територія району розташована в південній частині Київського Полісся. В 

орографічному відношенні територія представляє собою пологохвилясту рівнину, із слабим  

ухилом на  схід, в бік р. Ірпінь. Абсолютні відмітки поверхні - 100-190 м, глибина її 

розчленування незначна. На межиріччях і широких терасових поверхнях в долинах річок 

Здвиж, Тетерів, Ірпінь поширені піщані вали, горби, пасма висотою до 20-30 м над 

оточуючою місцевістю.  

Орогідрографічні умови з широкими річковими долинами та лісовими масивами  на 

схилах і водорозділах є  ресурсом для розвитку туристично-рекреаційної галузі.  

 

1.2.2 Гідрографічні та гідрологічні особливості 

Гідрографічна мережа району є добре розвинутою, середня густота її становить 

0,31км / км2. 

Згідно з даними Київського обласного управління водних ресурсів, на території 

району протікають річки Ірпінь (середня ріка); Кодра, Требухівка, Пісковка, Здвиж, 

Дружня, які за площею басейну відносяться до малих (загальна кількість річок - 56, загальна 

протяжність 316,8 км, площа ПЗС - 1585га), є штучні водосховища. 

Русла їх звивисті, розгалужені, у багатьох місцях сильно зарослі осокою і очеретом. 

Заплави у верхній течії заболочені. Ширина русел до 10 м, глибини на плесах - від 0,5 до 2 

м. Всі річки області належать до типу рівнинних, швидкість течії яких складає в середньому 

0,1-0,3 м/с. Річки району живляться переважно талими сніговими водами - 60 % об’єму 

стоку, 30% - підземне, 10% - дощове. 

Повінь на річках буває в березні-квітні в результаті танення снігу, паводки - в літньо-

осінній період внаслідок великих або затяжних дощів. Річки області, як і всі рівнинні річки 

помірного поясу, відзначаються винятковою нерівномірністю річного стоку – 60-80% його 

припадає на весну, на період весняної повені.  

Під час тривалих зимових відлиг, в окремих випадках випадання опадів у вигляді 

дощу на сніговий покрив, літньо-осінніх дощів та злив, рівні води в річках різко 

підвищуються, що призводить до швидкого формування весняних повеней. Для мінімізації 

негативних наслідків цих природних явищ і процесів проектом передбачено ряд 

гідротехнічних заходів.  

В долинах річок сформовано 85 ставків та 1 водосховище загальною площею до 

361,1га, які використовуються  для господарських цілей. 
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1.2.3 Кліматичні умови 

Клімат району помірно-континентальний з досить теплим літом та помірно м’якою 

зимою. За агрокліматичним районуванням територія району належить до територій 

помірного теплозабезпечення та достатнього зволоження.  

Нижче, в таблиці1.2.3.1, наведена характеристика основних метеопоказників за 

даними багаторічних спостережень на МС «Тетерів». 

 

 

Таблиця 1.2.3.1 

Метеорологічні показники 
Станція 

«Тетерів» 

Температура 

повітря,˚С: 

- середня січня                                                           

- середня липня 

- середня річна 

- абс. макс. 

- абс. мін. 

 

 

-6,0 

18,5 

7,1 

37,5 

-36,5 

Глибина промерзання ґрунту, см 72 

Середня тривалість безморозного періоду, дні 115 

Середньорічна сума опадів, мм 645 

Середньорічна відносна вологість повітря, % 75 

Число днів зі сніговим покривом 93 

Середньорічна  швидкість вітру, м/с 2,2 

Найбільша кількість днів з:  градом 

пиловими бурями 
1 

 

 

Серед несприятливих проявів кліматичних явищ бувають: туман (23 дні на рік), 

грози (31 день), хуртовини (3 дні), град (1 день), пилова буря (1 день). Ожеледньо-поморозні 

дні (грудень – лютий). 

Район розташований в зоні помірного природного потенціалу забруднення та 

відносно сприятливих умов розсіювання викидів в атмосферу. 

На основі комплексного аналізу кліматичних параметрів та згідно архітектурно-

будівельного кліматичного районування території України, територія району віднесена до 

І-го архітектурно-будівельного району (Північно-Західний) з відповідними вимогами 

містобудівного характеру (відповідно ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 “Будівельна кліматологія”, 

ДБН 360-92** “Планування і забудова міських і сільських поселень”).  

 

1.2.4 Геолого-гідрогеологічні умови 

В геоструктурному відношенні територія району відповідає північно-східному 

схилу Українського щита до Дніпровсько – Донецької западини. Антропогенові 

континентальні відклади утворюють суцільний чохол. 

На докембрійському фундаменті, ускладненому локальними пониженнями і 

підняттями, витягнутими у поперечному до краю щита напрямку і зануреному місцями до 

глибини понад 500 м нижче рівня Дніпра, залягає товща осадових порід палеозою, мезозою 

та кайнозою. Їх потужність збільшується із заходу і південного заходу на схід і північний 

схід.  

Характерною особливістю антропогенного покриву (четвертинних відкладів) 

району є льодовикові та водно-льодовикові відклади.  
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Територія Бородянського району не відноситься до сейсмічно активних зон, про що 

свідчить  Карта загального сейсмічного районування території України (згідно ДБН В.1.1-

12:2006 «Строительство в сейсмических районах Украины». 

У гідрогеологічному відношенні район розташований в межах Дніпровсько-

Донецького артезіанського басейну. На території Дніпровсько- Донецького артезіанського 

басейну підземні води приурочені до осадових утворень палеозою, мезозою і кайнозою, 

загальна потужність яких поступово збільшується на північ і північний схід від 100 м до 

700 м. З цими утвореннями пов'язаний цілий ряд окремих, досить водо збагачених 

водоносних горизонтів і комплексів, що змінюють один одного у вертикальному розрізі. 

 Прогнозні ресурси підземних вод питного призначення по Бородянському району 

складають 22,08 млн.м3/рік, затверджені експлуатаційні - 19,31 тис. м3/рік. 

 Ступінь розвіданості ресурсів підземних вод дорівнює 44%. Сумарні модулі 

прогнозних експлуатаційних запасів прісних вод на території Дніпровсько-Донецької 

западини  збільшуються до 2-7 л/с км2. 

Згідно з геологічною будовою та геоструктурними особливостями території 

виділяється декілька водоносних горизонтів та комплексів, які розділені між собою 

слабопроникними та водотривкими товщами. Горизонти захищені від забруднення, води 

здорові у бактеріологічному відношенні.   

Водоносний комплекс в еоценових відкладах. Найбільш поширений в межах 

Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну. Водовмісними породами є піски, які в 

більшості відносяться до київської, бучацької і канівської свит. Їх потужність неоднорідна, 

змінюється від 2,5 до 46,5 м. Верхня і нижня частина водовмісної товщі складена дрібно- і 

тонкозернистими, в різній мірі глинистими пісками; в середній частині переважають 

середньо- і крупнозернисті піски з прошарками пісковиків, гравію і гальки. 

Водоносний горизонт в сеноманських і нижньокрейдових відкладах розкритий 

багатьма свердловинами на глибинах, що змінюються від 31,5 м на заході області (ст. 

Тетерів) до 159 м на північному сході (с. Нові Петрівці). Водовмісні породи - дрібно- та 

різнозернисті, часто глинисті піски апту і альбу, різнозернисті піски сеноману. Загальна 

потужність водоносних відкладів змінюється від 2-4 м на крайньому заході до кількох 

десятків метрів на сході. Водоносний горизонт має високу напірність, покритий 

водотривкими мергельно-крейдовими породами, що робить його добре захищеним. 

П’єзометричні напори над покрівлею на більшій частині області дорівнюють 50-100 м; 

відповідні рівні змінюються від 1 до 30 м. Дебіти свердловин, які розкривають тільки 

верхню частину водоносного горизонту дорівнюють 1,5-7 л/с, інколи до 20 л/с, якщо 

приплив води відбувається з усієї товщі, дебіти збільшуються до 20-25 л/с і більше (м. Київ). 

Інші водоносні горизонти не мають практичного використання з різних причин:  

великі глибини залягання, незначні дебіти, висока мінералізація, тощо. 

Згідно гідрогеологічного районування території області, в межах Бородянського 

району склались сприятливі умови водонакопичення.  

 

1.2.5 Інженерно-геологічні умови освоєння, 

несприятливі екзогенні геологічні процеси 

У відповідності з “Картою інженерно-геологічного районування території УРСР за 

складністю умов освоєння” (Мінгеології УРСР, 1986) район належить до територій з 

середньою інженерно-геологічною складністю умов освоєння.  

 Загалом в межах Бородянського району виділяють наступні несприятливі природно-

антропогенні (екзогенні геологічні) процеси: заболочування, підтоплення на локальних 

понижених ділянках, площина та лінійна ерозія тощо.   

Із несприятливих геодинамічних процесів техногенного характеру, в межах району 

набули розвитку порушені території відкритими розробками, кар͗єрами, шляхами та 

відповідними спорудами загальною площею 539,0 га.   



13 

 

  

Ділянки боліт розміщуються по знижених заплавах Тетерева та Здвижа. Загальна 

площа заболочених земель складає 2453,0 га, відсоток заболочення району складає 2,6. 

Балочна система на території району розвинута помірно, має водотоки тільки в 

період дощів або танення снігу, % еродованості складає 0,3, дефляції – 37,3. 

Таким чином, розвиток комплексу несприятливих екзогенних процесів 

антропогенного та техногенного характеру потребують застосування комплексу заходів з 

інженерної підготовки. 

 

1.3 ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 

 

1.3.1 Земельні ресурси 

Територія  регіону  розташована  на  південній  околиці  поліської  зони,  що  

зумовило якість  її  ґрунтового  покриву.  На  водно-льодовикових  та  алювіальних,  в  

меншій  мірі  на лесовидних  відкладах  сформувались  типові  поліські  ґрунти.  Найбільш  

поширені  дерново-слабо та середньо-підзолисті неоглеєні ґрунти різного механічного 

складу (піщані, супіщані, глинисто-піщані,  місцями  глеюваті);  дерново-підзолисті  глейові  

на  супіщаних  та  піщаних відкладах;  а  також  наявні  лучно-болотні,  торфувато-болотні  

осушені;  дернові  неглибокі глейові та супіщані. 

Рівень родючості ґрунтів регіону невисокий (до 20 балів бонітету). Це зумовлено 

слабкою структурованістю та  бідністю  поживними  речовинами  гумусового  горизонту,  

що  потребує  періодичного підживлення органічними та мінеральними добривами угідь та 

протиерозійного закріплення ґрунтів від вітрової ерозії. Крім того, високий коефіцієнт 

фільтрації обумовлює потребу в їх зрошенні. Навіть при достатній вологозабезпеченості 

території в цілому ділянки поширення піщаних та глинисто-піщаних ґрунтових різновидів 

періодично зазнають дефіциту вологи і потребують зволоження. 

Згідно форми 6-зем, загальна площа земель району становить 93,39 тис. га, з них   

сільгоспугіддя – 44,558 тис. га (47,7%), в тому числі рілля – 28,368 га (30,4%). 

Основними чинниками сучасних негативних змін землекористування в районі є:  

- недосконалість агрономічних та агротехнічних заходів (порушення сівозмін, 

недостатнє підживлення грунтів, перевага посівів технічних культур, застосування 

важкої техніки, збільшення площ порушених земель при недостатніх площах 

рекультивації, тощо); 

- негативна динаміка несільськогосподарського використання земель. 

 

1.3.2 Водні ресурси 

Водні ресурси району представлені поверхневими водами та підземними водами  з  

артезіанських свердловин і шахтних колодязів.  

Площа водних поверхонь (ставки і водойми) в районі становить 1391 га.  

Поверхневі води використовуються для господарських потреб та регулювання стоку.  

Підземні води є джерелом господарсько-питного водопостачання, яке здійснюється 

за рахунок систем централізованого та децентралізованого питного водопостачання. 

Більшість сільських  населених пунктів використовує воду із шахтних колодязів.  

Для подальшого забезпечення населення району водою питної якості приймаються 

підземні води. Існуючі затверджені запаси підземних вод можуть забезпечити розрахункову 

потребу в питної воді. Перспективне водозабезпечення для існуючого та нового 

будівництва передбачається за рахунок використання існуючих та проектних підземних 

джерел, буріння нових свердловин та будівництва водопровідних систем населених 

пунктів. 
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1.3.3 Мінерально-сировинні ресурси 

В геоструктурному відношенні територія району розташована в межах Українського 

кристалічного щита (УКЩ) і його північно-східного схилу, з чим пов'язана  наявність 

нерудних корисних  копалин, насамперед, природних будівельних матеріалів. За існуючим 

станом наявні родовища корисних копалин майже не використовуються. 

 

Таблиця 1.3.3.1 

Родовища корисних копалин Бородянського району  за даними Державної 

служби геології та надр України у Київській області станом на 01.01.2013 р. 
Вид корисних копалин *Назва родовища Площа, га 

Пісок кварцовий 

Бабинецькехх  
Мирчанськехх  
Пісківськехх  
Озернівськех  
Расківськехх  
Поташнянськех  

Глина Мигалківськеххх  
Мергель Озернівськех 125, 5га 
Пісок Мигалківськеххх  

Примітка: *промислове освоєння та облік родовищ: 

 Х - розробляється, стоїть на обліку Державного балансу запасів і Державного кадастру 

родовищ корисних копалин; 

 ХХ - не розробляється, стоїть на обліку Державного балансу запасів і Державного 

кадастру родовищ корисних копалин; 
ХХХ - стоїть на обліку  Державного кадастру родовищ корисних копалин.  

 

1.3.4 Лісові ресурси 

Згідно з комплексним лісогосподарським районуванням території України, 

Бородянський район відноситься до лісогосподарської зони Українського Полісся, лісо- 

вкриті території якого представлені хвойними, хвойно-широколистяними та меншою мірою 

широколистяними лісами природного та штучного походження, які входять до складу 

лісових підприємств. 

Район є одним з найбільш забезпечених лісовими ресурсами. Відсоток лісистості 

становить 43,3% (оптимальний для Київського Полісся  – 35%). 

Ліси району відносяться до І (13109,91 га) та ІІ (20253,0 га) груп. 

За даними існуючого поділу лісів на категорії (згідно ф. 6-зем) в районі немає лісів 

промислового значення. Загальні дані про лісовий фонд Бородянського району  наступний: 

- загальна площа лісових ділянок - 40575,19  га (в тому числі  вкритих лісовою 

рослинністю – 39256,28 га), з них: 

▪ для захисної, природоохоронної та біологічної мети - 29774,10 га; 

▪ для відпочинку - 3546,50 га. 

Існуючий поділ площі на категорії лісів відповідає господарському значенню, 

природним та економічним умовам району розташування. Основні напрямки розвитку 

лісового господарства спрямовані на покращення якісного складу та підвищення захисних 

функцій лісових насаджень.  

Лісові насадження мають важливе природоохоронне і рекреаційне значення,  

зменшують негативний вплив природних факторів, захищають ґрунт від ерозії, регулюють 

гідрологічний режим і сприятливо впливають на мікроклімат району. 

З побічних лісових користувань в лісгоспі мали місце збір лікарської сировини, 

заготівля сіна і виробництво меду. 
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1.3.5 Тваринний світ, мисливські угіддя 

Тваринний світ району належить до зони Полісся. До поліського комплексу 

відносяться переважно тварини, які пристосувались до біотипів хвойних, соснових лісів, 

частково до боліт північного типу.  

Фауна ссавців відрізняється багатством і різноманіттям видів. Це значною мірою 

пояснюється сприятливими умовами, зокрема, рельєфом і рослинністю, характерними для 

району. Загальна кількість видів, що населяють район, досягає 60 (хижаки, гризуни, 

копитні, комахоїдні та ін.). 

Значна кількість видів відіграє важливу роль в економіці, зокрема, хутрові - куниця, 

борсук, видра, норка, хор, лисиця, заяць, білка і т.д. Цілий ряд ссавців добувається заради 

м'яса - заєць, косуля, кабан. 

 Серед птахів поширені - чорний коршун, великий і малий ястреб, досить велика 

кількість сов.До гороб'їних відносяться більшість видів, найбільш поширені зяблики, 

сойки, мухоловки, дрозди, малинівки, солов'ї, польові гайворони, в населених пунктах 

пристосувались до життя поряд з людьми граки, домашні і польові горобці, ластівки. 

З плазунів поширені ящірки, три види змій, з яких отрутна тільки гадюка звичайна. 

З риб широко розповсюджені лящ, карась, густера, краснопер, лин, карп (в 

основному розводяться у ставах). З окуневих – судак, окунь.  

 

1.3.6 Природно-заповідний фонд, екологічна мережа 

 

Таблиця 1.3.6.1 
 

Природно-заповідний фонд району 

№ 

з/п 
Назва об’єкта 

Категорія, 

площа (га) 

Місцезнаход-

ження 

Землекористувачі, 

землевласники 

Документ 

про 

заповідання 

Загальнодержавного значення 

1 
„Урочище 
Бабка ” 

Памʹятка 

природи 

ботанічна, 

78,0 га 

Клавдієвська 
селищна рада 

ДП „Клавдієвське 
лісове 
господарство” 

Розпорядження 
Ради Міністрів 
УРСР від 
14.10.1975р. 
№780-Р 

Місцевого значення 

2 «Сторожівці» 

Заказник 

ландшафтний, 

47,9 га 

  

Луб’янівська 
сільська рада, 
Бородянський 
район 

ДП “Клавдієвське 
лісове 
господарство” 

Рішення 
Київської 
обласної ради 
від 23.07.2009 
№ 49025V 

3 «Бурковиця» 

Заказник 

ландшафтний, 

349,0 га 

Загальцівська 
сільська рада, 
Бородянський 
район 

ДП “Тетерівське 
лісове 
господарство” 

Рішення 
Київської 
обласної ради 
від 23.07.2009 
№ 49025V 

4 «Дуби» 

Памʹятка 

природи 

ботанічна, 

0,8га 

Пісківська 
селищна рада, 
Бородянський 
район 

ДП „Тетерівське 
лісове 
господарство” 

Рішення 
Київського 
облвиконкому 
№524, 1968р. 

5 
«Дубові 
насадження» 

Памʹятка 

природи 

ботанічна, 

2,3га 

Пісківська 
селищна рада, 
Бородянський 
район 

ДП „Тетерівське 
лісове 
господарство” 

Рішення 
Київського 
облвиконкому 
№524, 1968р. 
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№ 

з/п 
Назва об’єкта 

Категорія, 

площа (га) 

Місцезнаход-

ження 

Землекористувачі, 

землевласники 

Документ 

про 

заповідання 

6 «Смерека» 

Памʹятка 

природи 

ботанічна, 

0,02га 

Загальцівська 
сільська рада, 
Бородянський 
район 

ДП „Тетерівське 
лісове 
господарство” 

Рішення 
Київського 
облвиконкому 
№118 від 
28.02.72р. 

7 
«Сосново-
дубові 
насадження» 

Памʹятка 

природи 

ботанічна, 

7,1га 

Пісківська 
селищна рада, 
Бородянський 
район 

ДП „Тетерівське 
лісове 
господарство” 

Рішення 
Київського 
облвиконкому 
№524, 1968р. 

8 
«Сосново-
дубові 
насадження» 

Памʹятка 

природи 

ботанічна, 

1,0га 

Пісківська 
селищна рада, 
Бородянський 
район 

ДП „Тетерівське 
лісове 
господарство” 

Рішення 
Київського 
облвиконкому 
№524, 1968р. 

9 
«Соснові 
насадження» 

Памʹятка 

природи,  

ботанічна, 

0,5га 

Пісківська 
селищна рада, 
Бородянський 
район 

ДП „Тетерівське 
лісове 
господарство” 

Рішення 
Київського 
облвиконкому 
№118 від 
28.02.72р. 

10 
«Соснові 
насадження» 

Памʹятка 

природи 

ботанічна, 

5,5га 

Пісківська 
селищна рада, 
Бородянський 
район 

ДП „Тетерівське 
лісове 
господарство” 

Рішення 
Київського 
облвиконкому 
№118 від 
28.02.72р. 

11 «Пужа» 

Заповідне 

урочище, 

10,0га 

Плахтянська 
сільська рада, 
Бородянський 
район 

Плахтянське 
лісництво ДП 
«Київське лісове 
господарство» 

Рішення 
чотирнадцятої 
сесії Київської 
обласної ради 
ХХІІІ 
скликання від 
23.11.2000р. 
№249-14-
ХХІІІ. 

Всього ПЗФ  - 11 502,12 га    

 

Що стосується розподілу земель об’єктів ПЗФ за землекористувачами/власниками 

земель, то основні площі ПЗФ зосереджені в межах лісогосподарських підприємств та на 

заплавних територіях. 

Території ПЗФ мають особливий режим охорони, відтворення і використання у 

відповідності з Законом України “Про природно-заповідний фонд”. Використання 

природних ресурсів на територіях природно-заповідного фонду місцевого значення - на 

підставі лімітів, затверджених Держуправлінням екоресурсів в Київській області та 

дозволів, виданих районними Радами, на території яких розташовані природно-заповідні 

об’єкти. 

Необхідно законодавчо на державному рівні зобов’язати передбачати в місцевих 

бюджетах видатки в обсягах, необхідних для повного виконання робіт з установлення в 

натурі (на місцевості) меж територій та об'єктів природно-заповідного фонду.  
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Таблиця 1.3.6.2 
 

Проектовані території та об'єкти природно-заповідного фонду району* 

№ 

з/п 
Назва об’єкта 

Категорія, 

орієнтовна площа (га) 

Наявна інформація щодо 

місцезнаходження, 

землекористувачів, 

землевласників 

Місцевого значення 

1 «Тетерівський бір» 
Ландшафтний заказник, 

200,0 га 
Поташанське ДП „Тетерівське 
лісове господарство” 

2 «Мирчанський» 
Ландшафтний заказник, 

30,0 га 
Мирчанська сільська рада 

3 
«Клавдієвська 

діброва» 

Ландшафтний заказник, 

100,0 га 

Клавдієвське лісництво 
Клавдієвського державного 
лісового господарства 

4 «Луб'янські ліси» 
Ландшафтний заказник, 

1000,0 га 

Між населеними пунктами 
Луб'янка та Здвиженка 
Бородянського району 

5 
«Катюжанський 

ліс» 

Ландшафтний заказник, 

1500 ,0 га 
На околицях сіл Абрамівка та 
Катюжанка 

6 «Тальський» 
Ландшафтний заказник, 

800 ,0 га 

Пісківська, Мирчанська, 
Блідчанська сільські ради 
Бородянського та Іванківського 
районів 

7 «Тетерівський» 
Ландшафтний заказник, 

10 000 ,0 га 

Пісківська, Зарудницька, 
Кухарська, Тетерівська сільські 
ради на території Іванківського 
та Бородянського районів 

8 «Великий ліс» 
Ландшафтний заказник, 

15,0 га 

Шибенське лісництво ДП 
«Клавдієвське лісове 
господарство» у Бородянському 
районі. 

9 «Тайгові ділянки» 
Ландшафтний заказник, 

15,0 га 

Кодрянське лісництво 
Тетерівського державного 
лісового господарства на землях 
Кодрянської сільської ради.  

Всього - 9 2860,0 га** 

 

* «Природно-заповідний фонд Київської області» Василюк О., Костюшин В., Норенко К., Плига А., 

Прекрасна Є., Коломицев Г., Фатікова М., Київ – 2012, с.338. 

** Без врахування площ проектованих територій ландшафтних заказників місцевого значення 

«Тетерівський» і «Тальський», які передбачається створити на суміжних територіях Бородянського і 

Поліського районів та потребують розробки відповідних Положень. 
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1.4 НАСЕЛЕННЯ, ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ ТА ЖИТЛОВИЙ ФОНД 

 

Демографічна ситуація в Бородянському районі 

Динаміка чисельності та вікова структура населення 

Чисельність наявного населення в Бородянському районі з часу останнього перепису 

до початку 2015 р. скоротилася незначно, а саме: з 57.790 тис. до 57.470 тис. осіб, тобто 

менше 1%. Від'ємний природний приріст був майже повністю компенсований додатним 

сальдо міграцій, яке відмічалося вище нуля всі роки після перепису 2001 р., навіть у 

сільській місцевості району. В міських поселеннях виключно завдяки міграційному 

припливу чисельність населення навіть зросла на 6%. Це – досить високий показник, 

враховуючи, що людність Київської області за той самий період скоротилася на 5.4%. 

Хоча перепис 2001 р. зафіксував порівняно низьку питому вагу осіб у працездатному 

віці (табл. 1.4.1) в Бородянському районі, відтоді цей показник зріс також через додатне 

міграційне сальдо, оскільки в міграційних переміщеннях беруть участь переважно особи 

працездатного віку. Така сприятлива міграційна ситуація в районі зумовлена близьким 

розташуванням до м. Києва та розміщенням вздовж магістральної залізниці, що покращує 

можливості зайнятості та стимулює житлове будівництво, що є привабливим для мігрантів 

фактором. 

 

Таблиця 1.4.1  

Питома вага укрупнених вікових груп наявного населення за даними перепису 

населення 2001 р. (%) 

Вік Україна 
Київська 

область 

Бородянський район 

всі 

поселення 

міські 

поселення 

сільська 

місцевість 

До 16 років 18.2 18.2 17.7 17.6 17.7 

16–59 60.4 59.7 58.8 63.2 52.9 

60 і старше 21.4 22.1 23.5 19.2 29.4 

Разом 100 100 100 100 100 

в т.ч.:      

Жінки 15–49 років 26.0 25.5 24.9 27.4 21.5 

Джерело: обчислено за даними Держстату 

України 

 

На рис. 1 наочно показана подібність статево-вікової структури населення 

Бородянського району до населення України в цілому. Менша плавність обрисів 

діаграми зумовлена меншою кількістю населення, на яку більше впливають випадкові 

коливання чисел народжених, померлих та мігрантів. 
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Рисунок 1. Статево-вікові піраміди наявного населення Бородянського р-ну (ліворуч) 

та України в цілому за переписом 2001 р. 

Джерело: побудовано за даними Держстату України 

 

Народжуваність 

Загальні коефіцієнти народжуваності в Бородянському районі вищі за відповідні по 

Київської області й Україні в цілому (рис. 2). Вищий розмах коливань з року в рік є 

наслідком малої чисельності, на яку більше впливають випадкові фактори. 

 

 
Рисунок 2. Загальні коефіцієнти народжуваності в Україні, Київській області та 

Бородянському р-ні 
Джерело: за даними Держстату України 
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Більш точно характеризує рівень народжуваності показник сумарної 

народжуваності. Оскільки для його розрахунку бракує детальних даних про статево-вікову 

структуру населення району, його можна приблизно оцінити непрямо. Така оцінка показує, 

що цей показник дещо виший за відповідні показники Київської області (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. Показник сумарної народжуваності в Україні, Київській області та 

Бородянському р-ні 

Джерело: оцінка за даними Держстату України 

 

 

Смертність і природний приріст населення 

Загальні коефіцієнти смертності в Бородянському районі вищі за відповідні 

показники по Київській області в цілому (рис. 4). Проте, ці показники сильно залежать від 

розподілу населення за віковими групами. 

 
Рисунок 4. Загальні коефіцієнти смертності в Україні, Київській області та 

Бородянському р-ні 
Джерело: за даними Держстату України 

 

Оскільки точно не відома поточна статево-вікова структура населення району (як 

уже згадувалося – внаслідок тривалої відсутності перепису населення) та не доступний 

розподіл померлих за віком і статтю, можна приблизно оцінити показники середньої 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Д
іт

е
й

 н
а
 1

 ж
ін

к
у

Україна Київська область Бородянський р-н

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Н
а
 1

0
0
0
 о

с
іб

Україна Київська область Бородянський р-н



21 

 

  

тривалості життя, враховуючи числа померлих немовлят за статтю (за кожний календарний 

рік після перепису), чисел народжених за статтю (за кожний календарний рік після 

перепису), повікових функцій дожиття за статтю (в якості аналогу – населення Київської 

області в цілому), якнайповніше враховуючи доступні статистичні дані самого району та 

близької до нього популяції. 

Як свідчать виконані розрахунки (табл. 2), функції до життя мешканців 

Бородянського району є досить близькими до відповідних функцій населення Київської 

області, особливо для жінок, смертність яких загалом є більш стабільною. Середня 

очікувана тривалість життя чоловіків у Бородянському районі ближче до показників 

сільської місцевості Київської області. 

 

Таблиця 1.4.2 

Середня очікувана тривалість життя при народженні в 2014 р. 

 Україна 
Київська 

область 

Бородянський район* 

 міські поселення 
сільська 

місцевість 

Чоловіки 66.3 64.6 62.3 63.1 61.0 

Жінки 76.4 75.4 75.1 75.6 74.5 

Джерело: дані Держстату України 

* авторська оцінка 

 

При користуванні цими результатами (табл. 2) слід розуміти, що навіть за наявності 

якісних статистичних даних обчислення показників для популяції менше 100 тис. осіб має 

надто широкі довірчі інтервали (до кількох років). 

Високі загальні коефіцієнти смертності зумовлюють низькі загальні коефіцієнти 

природного приросту (рис. 5). 

 
Рисунок 5. Загальні коефіцієнти природного приросту в Україні, Київській області та 

Бородянському р-ні 
Джерело: за даними Держстату України 

 

Житловий фонд Бородянського району, відповідно до інформації представленої 

Бородянською районною державною адміністрацією, станом на 01.01.2015 року становив 

2349 тис. м2, в тому числі: житловий фонд міських поселень – 1767 тис. м2 міський 

житловий фонд (смт. Бородянка, Бабинці, Клавдієво-Тарасове, Немішаєве, Пісківка) та 

сільський житловий – фонд  582 тис.м2.  
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Нижче, в таблиці 1.4.3, представлено житловий фонд Бородянського району в розрізі 

сільських рад.  

 

Таблиця 1.4.3 

Житловий фонд Бородянського району в розрізі сільських  

№ 

з/п 
Назва 

Існуючий стан 01.01. 2015 р. 

Житловий фонд         

(м2) 

Житлова забезпеченість 

(м2/особу) 

1.1. Бородянська селищна рада 756000 57,1 

1.2. Бабинецька селищна рада 98200 31,8 

1.3. 
Клавдієво-Тарасівська 

селищна рада 
255100 48,9 

1.4. Немішаєвська селищна рада 109945 14,9 

1.5. Пісківська селищна рада 548000 77,0 

1.6. Блиставицька сільрада 23194 23,5 

1.7. Дружнянська сільрада 28945 16,1 

1.8. Жовтнева сільрада 29430 92,3 

1.9. Загальцівська сільрада 34916 12,6 

1.10. Здвижівська сільрада 20991 22,6 

1.11. Качалівська сільрада 10181 12,1 

1.12. Козинцівська сільрада 138770 84,4 

1.13. Луб'янська сільрада 24998 20,7 

1.14. Майданівська сільрада 22220 32,0 

1.15. Мигалківська сільрада 21216 20,7 

1.16. Микулицька сільрада 50767 20,2 

1.17. Мирчанська сільрада 21088 24,8 

1.18. Небратська сільрада 25000 47,7 

1.19. Новозаліська сільрада 24515 19,4 

1.20. Новогребельська сільрада 22000 28,4 

1.21. Новокорогодська сільрада 9771 19,4 

1.22. Озерська сільрада 20478 27,1 

1.23. Пилиповицька сільрада 41026 31,6 

1.24. Шибенська сільрада 13024 19,0 

 Всього  2349775 33,5 

 

Середня житлова забезпеченість Бородянського району становить 33,5 м2 на особу 

(в середньому по Київській області 33 м2 на особу).  

 

1.5 ГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС 

 

1.5.1 Виробнича сфера 

 

Промисловість 

Промисловість Бородянського району представлена підприємствами 

машинобудівної промисловості (виробництво екскаваторів та сільськогосподарської 

техніки, устаткування для хлібобулочної та кондитерської промисловості), металургійної 

промисловості (виробництво алюмінієвого профілю), переробної промисловості 

(виробництво скляних банок, пляшок), хімічної промисловості (виробництво цегли, 

мінеральних речовин), деревообробної промисловості та харчової. На території району 

зареєстровано 16 промислових підприємств. Найбільшими промисловими підприємствами 
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є підприємства переробної (скляної) промисловості та металургії, що визначає 

індустріальний тип господарського комплексу району. 

Найбільшим підприємством району є ТОВ «Пісківський склозавод». Підприємство 

виробляє скляні пляшки для різних напоїв та скляні банки. Продукція підприємства є 

конкурентноспроможною за рахунок застосування на виробництві сучасних енерго- та 

матеріалозберігаючих технологій. Експортується 20 % вироюлюваної склотари в країни 

Балтії, Росію, Білорусь, Румунію, Угорщину, Грузію та Азербайджан. Зростання обсягів 

реалізованої продукції у 2014 році порівняно з 2013 роком становить 18 процентних 

пунктів. 

ТОВ «Алюпол» здійснює виробництво алюміневих профілів. Це підприємство 

входить у склад холдингу «Група Кенти С. А.», який є лідером у алюміневій промисловості 

в Польщі та країнах Центральної Європи. Підприємство повністю устатковане імпортною 

продукцією за рахунок інвестицій. Продукція підприємства реалізується на внутрішньому 

ринку, але виробляється за європейськими стандартами якості та відповідно до технологій 

холдингу. Зростання обсягів реалізованої продукції у 2014 році порівняно з 2013 роком 

становить 16 процентних пунктів. 

У машинобудівній промисловості працює 2 підприємства. Для підприємств 

характерний спад обсягів реалізованої продукції у 2014 році порівняно з 2013 роком на рівні 

30-40 процентних пунктів. ТОВ «Борекс» виробляє більш як 40 найменувань різних машин. 

У даний час завод є основним постачальником агрегатів передпосівної обробки грунту АГ-

6 типу «ЄВРОПАК» і комплексів машин для збирання цукрового буряка. Основний ринок 

збуту техніки – Україна, Росія, Білорусь, Молдова, Казахстан, Польща, Литва, Чехія, 

Узбекистан, Азербайджан. ТОВ «Укрпродмашбуд» здійснює виробництво устаткування 

для обгортування цукерок, хлібопекарське та кондитерське устаткування. Продукція 

реалізується в країнах Європи, Африки та Азії. Підприємство співпрацює з провідними 

виробниками у хлібопекарській та кондитерській галузях.  

Харчова промисловість представлена 4 підприємствами. Для ТОВ «Баліс» зростання 

обсягів реалізованої продукції у 2014 році відносно 2013 року становило 284 процентних 

пунктів. Зростання на рівні 49 процентних пункти характерне також для ТОВ «Яблуко». 

Для підприємств ТОВ «Словянка» та ТОВ «Кардинал» у 2014 році характерне зниження 

обсягів реалізованої продукції на 11 та 19 процентних пунктів відповідно. ТОВ «Кардинал» 

здійснює виробництво сирів («Російський», «Голландський», «Дор Блю», «Моцарелла»). 

Підприємство перероблює 3-5 т молока за добу. Товар реалізовується у мережах 

супермаркетів по всій території України, а також здійснюються поставки в ресторани та 

піцерії. Станом на 2015 рік підприємство працює не на повну потужність. ТОВ «Баліс» 

здійснює виробництво наступних груп товарів: ікра мойви під ТМ «РибоLOVE», рибні 

набори під ТМ «Grandmarine», рибна стружка, пресерви, риба в’ялена. ТОВ «Словянка» 

здійснює виробництво овочевих фабрикатів у вакуумних упаковках (очищені овочі, 

нарізані овочі в асортименті, готові салати). Невелике підприємство ТОВ «Яблуко» 

здійснює виробництво джемів.  

Унікальним підприємством є ПП «Корал-Дизайн», яке здійснює ручне виробництво 

ялинкових прикрас. Продукція реалізується на українському та російському ринках. 

Зростання обсягів реалізованої продукції у 2014 році порівняно з 2013 роком становить 11 

процентних пунктів. 

Також на території району діє 4 підприємства хімічної промисловості, найбільшим з 

яких за обсягами реалізованої продукції є ТОВ «Артель». Для трьох підприємств 

характерне зростання обсягів реалізованої продукції: ТОВ «Ресурс ОЙЛ-А» – 15 

процентних пунктів, ТОВ «Артель» – 5 процентних пунктів, ТОВ «Хімекспрес» – 28 

процентних пунктів. Для одного підприємства ПП «Електромашкомплект» характерне 

зменшення обсягів реалізованої продукції на 29 процентних пунктів. ТОВ «Енергозбут» 

здійснює виробництво побутових та промислових гранул (пелетів) для опалення з граба, 

дуба та хвойних дерев. Для цього підприємства характерне найбільше зростання обсягу 
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реалізованої продукції, а саме у 2014 році до попереднього цей показник зріс у 12 разів  

(+ 11,5 млн грн). 

Нижче, в таблиці 1.5.1.1 наведена характеристика  цих підприємств (згідно анкетних 

даних). 

 

Таблиця 1.5.1.1 

Підприємства Бородянського району 

2014 рік 

№ 

з/п 
Назва Адреса 

Види 

продукції 

Обсяг реалізованої 

промислової 

продукції,  

у порівняльних 

цінах 

Кіль-

кість 

зайня-

тих, 

осіб Одиниця 

виміру 
Показник 

1 ВАТ «Борекс» 

смт.Бородянка  

вул, 

Індустріальна,2 

Машинобудівна 

промисловість 

(виробництво 

екскаваторів та 

с/г техніки) 

тис. грн 6511,9 570 

2 ТОВ «Баліс» 

смт. 

Бородянка, 

вул.Вокзальна, 

4-А  

Харчова 

промисловість 

(виробництво 

рибної 

продукції) 

тис. грн. 20579,8 - 

3 ТОВ «Кардинал» 

с. Блиставиця, 

вул. 

Петровського, 

114 

Харчова 

промисловість 

(виробництво 

твердого сиру) 

тис. грн. 2091,4 - 

4 
ТОВ «Пісківський 

склозавод» 

смт. Пісківка 

вул. Жовтнева, 

1 

Переробня 

промисловість 

(виробництва 

скляних банок, 

пляшок) 

тис. грн. 222584,7 - 

5 ТОВ «Алюпол» 
смт.Бородянка,   

вул, Леніна 28 

Металургійна 

промисловість 

(виробництво 

алюмінієвого 

профілю) 

тис. грн. 114323,0 - 

6 
ТОВ «Ресурс-

ОЙЛ-А» 

с.Микуличі,   

вул. К.Марса, 

30 

Хімічна 

промисловість 

(технічні 

оливи) 

тис. грн. 3537,7 - 

7 ТОВ «Артель» 

смт.Бабинці, 

вул, Заводська 

45-А 

Хімічна 

промисловість 

(сухі будівельні 

суміші,  

тис. грн. 58384,8 - 

8 
ПП «Електромаш-

комплект» 

с.Берестянка,  

пров. 

Заводський  1 

Хімічна 

промисловість 

(труба 

поліетиле-нова) 

тис. грн 1367,0 - 



25 

 

  

№ 

з/п 
Назва Адреса 

Види 

продукції 

Обсяг реалізованої 

промислової 

продукції,  

у порівняльних 

цінах 

Кіль-

кість 

зайня-

тих, 

осіб Одиниця 

виміру 
Показник 

9 
ТОВ 

«Укрпродмашбуд» 

с.Блиставиця,   

вул. Нова, 21 

Машинобудівна 

промисловість 

(виробництво 

устаткування 

для 

хлібобулочної 

та 

кондитерської 

промисло-

вості) 

тис. грн 5219,5 - 

10 ТОВ «Яблуко» 

с.Микуличі,   

вул. 

Центральна, 10 

Харчова 

промисловість 

(виробництво 

яблучного пюре 

та повидла) 

тис. грн 8802,6 - 

11 ПП «Мішель» 

смт.Бородянка, 

вул. Вокзальна, 

2-А 

Дерево-обробна 

промисловість 

(виробництво 

дерев’яної 

тари) 

тис. грн 12084,6 - 

12 ТОВ «Словянка» 

смт.Бородянка, 

вул. Леніна, 

24-Б 

Харчова 

промисловість 

(виробництва 

овочевих 

фабрикатів) 

тис. грн 36188,7 - 

13 
ТОВ 

«Хімекспрес» 

смт.Немішаєве, 

вул. 

Біохімічна, 1 

Хімічна 

промисловість 

(виробництво 

лаків) 

тис. грн 11115,5 - 

14 
ПП «Корал-

Дизайн» 

смт.  

Бородянка, 

вул..Пушкіна, 

27 А 

Переробна 

промисловість 

(виробництва 

ялинкових 

іграшок) 

тис. грн 1156,1 - 

15 
ТОВ 

«Біоенергозбут» 

с. Нова Гребля, 

вул. 

Комсомольсь-

ка, 91 

Дерево-обробна 

промисловість 

(виробництво 

пелетів) 

тис. грн 12528,0 - 

16 

ТОВ «Завод 

декоративної 

упаковки» 

с. Луб'янка, 

вул. Чкалова, 

З-А 

Переробна 

промисловість 

(виробництво 

подарункової 

упаковки) 

тис. грн 2754,7 - 

 Всього    519 230,0 - 
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Сільське господарство 

Для  Бородянського району характерна в цілому позитивна тенденція виробництва 

продукції сільського господарства. Продукція сільського господарства в 

сільськогосподарських підприємствах району зросла з 2012 по 2014 р. від 44,3 до 61,9 млн 

грн (у постійних цінах 2010 р.). Індекси продукції сільського господарства показують, що в 

останні роки відбувається зростання виробництва, про що свідчать індекси виробництва 

продукції с/г – у 2013 році був 103,6 (до значень 2012 року), а у 2014 році становив 135,0 

(до значень 2013 року). Валова продукція галузі зростає достатньо швидкими темпами, що 

вплине не тільки на відновлення сільського господарства, але і підвищення добробуту 

сільського населення району. 

У районі переважає рослинницька галузь, яка у 2014 році мала додатній рівень 

рентабельності серед СГП (1,5%), в той же час тваринництво, менше розвинуте в районі, 

проте його рівень рентабельності був вищим і складав 13,3%.  

На території району на 01.01.2015 р. зареєстровано 16 суб’єктів господарювання у 

галузі сільського господарства, з них 5 займається рослинництвом і тваринництвом, 11 – 

рослинництвом. За організаційно-правовими формами в районі переважають господарські 

товариства – 8 одиниць, на другому місці фермерські господарства – 3 одиниці, всі інші – 

один сільськогосподарський кооператив, одне приватне підприємство, а також є Інститут 

картоплярства НАН України, ВП НУБіП «Немішаївський агротехнічний коледж» та 

Бородянський аграрний професійний ліцей, які мають свої виробничі сільськогосподарські 

потужності. Дані підприємства користуються 9532,5 га землі власної та орендованої, на 

одне підприємство в середньому припадає 595,8 га сільськогосподарських угідь. 

Групування підприємств за розміром землекористування подані в таблиці 1.5.1.2. 

 

Таблиця 1.5.1.2 

Групування підприємств за площею сільськогосподарського 

землекористування* 

Групи підприємств 

за 

землекористування, 

га 

Кількість 

підприємств, 

од. 

Частка у 

загальній 

кількості, 

% 

Площа 

сільськогосподарських 

земель, га 

Частка у загальній 

площі 

сільськогосподарських 

земель, % 

0-2 2 12,50 3,2 0,03 

2,1-50 3 18,75 70,4 0,74 

50,1-100 1 6,25 75,0 0,79 

100,1-200 1 6,25 180,0 1,89 

200,1-500 4 25,00 1312,0 13,76 

500,1-1000 1 6,25 515,5 5,41 

1000,1 і більше 4 25,00 7376,4 77,38 

Всього 16 100,00 9532,5 100,00 

*Розраховано за даними Управління агропромислового розвитку Бородянського району 

 

Аналіз таблиці, побудованої за переліком суб’єктів господарювання Бородянського 

району станом на 01.01.2015 р., показує, що майже третина (31,25%) сільськогосподарських 

підприємств має площу понад 500 га. Однак ці підприємства користуються левовою 

часткою (82,79%) сільськогосподарських земель. Наступна значна група господарств 

(25,0%) володіють ділянками від 200 до 500 га, що в цілому становить 13,76% площі 

землекористування підприємств. Всі інші (майже половина (43,75%) від загальної 

кількості) підприємства мають площу до 200 га та займають незначну частину 

сільськогосподарських земель (3,45%). За організаційно-правовими формами 

господарювання це переважно фермерські господарства та малі господарські товариства, 

які мають невеликі площі землекористування, що є оптимальними для ефективного 

господарювання в них.  
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Найбільше агроформування району ТОВ «Агропроммаш» займає площу 3037,0 га, 

що спеціалізується на рослинництві. Також ще є 2 великих землекористувача – понад 1500,0  

га. Ці великі підприємства за організаційно-правовою формою – ТОВ СП «Новий Корогод-

Арго» та ПСГП «Колос», при чому перше спеціалізується на рослинництві, а інше має 

змішану спеціалізацію (рослинництво, тваринництво). Найбільше фермерське 

господарство району –  ФГ «Баглай», що має площу сільськогосподарських земель близько 

330 га та спеціалізується на рослинництві.  

 

Транспорт і зв’язок 

Пасажирські та вантажні перевезення в межах Бородянського району здійснюються 

автомобільним та залізничним видами транспорту (6 зупиночних пунктів та залізничними 

станціями «Бородянка», «Немішаєве», «Клавдієво», «Спартак», «Тетерів»).  

Кількість зайнятих у транспорті та зв’язку району становить близько 700 осіб. 

Середньодобова кількість перевезених пасажирів автобусним транспортом району 

становить 17 тис./добу (2014 р.).  

Таким чином, згідно даних анкет, які надані сільськими радами Бородянського 

району станом на 01.01. 2015 р. чисельність зайнятих у виробничій сфері становила 12,5 тис 

осіб. 

 

1.5.2 Невиробнича сфера 

Невиробнича сфера господарського комплексу району представлена: 

- закладами освіти (28 загальноосвітніх шкіл та 28 дошкільних закладів, 2 заклади 

професійної освіти ); 

- установами охорони здоров’я (1 лікарня, 15 амбулаторій загальної практики 

сімейної медицини, 7 фельдшерсько-акушерських пунктів, 16 фельдшерських пунктів 1 

станція швидкої допомоги, аптеки); 

- установами культури (26 будинків культури, клубів; 31 бібліотека); 

- підприємствами торгівлі та сфери послуг (74 магазини торговою площею  

5,5 тис м2, 44 підприємства громадського харчування на 3520 посадочних місць); 

- органами місцевого самоврядування (райдержадміністрація, районна рада,  міська 

та сільські ради) та територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади. 

Всього в невиробничій сфері району зайнято 9,8  (2011 рік) тис. осіб. 

 

Мале підприємництво 

На території Бородянського району діє програма розвитку малого підприємництва 

на 2015-2016 роки Кількість зайнятих працівників на малих підприємствах району у І 

кварталі 2015 року становить 3 992 осіб, загальна кількість зареєстрованих суб’єктів малого 

підприємництва становить 2 917 одиниці. На території району діє 2 професійні навчальні 

заклади, у яких навчать основам та практики підприємництва, 3 бізнес-центри та 2 

інформаційно-консультативні установи. Для Бородянського району характерне зменшення 

кількості зареєстрованих суб’єктів малого підприємництва порівняно з 2013 роком на 23 

процентних пункти, порівняно з 2014 роком на 9 процентних пункти. Натомість кількість 

осіб, зайнятих на малих підприємствах зросла у І кварталі 2015 року порівняно з 2013 роком 

на 6 процентних пункти, порівняно з 2014 роком на 1 процентний пункт.  

Обсяг реалізовано продукції за 2013 р. (товарів, послуг) малими підприємствами 

району становив 444,0 млн грн.  
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1.6 СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

Важливим елементом характеристики сучасного стану Бородянського району є 

соціальна сфера. Основні показники, які характеризують рівень розвитку соціальної сфери 

– рівень зайнятості та рівень освіти. 

Середньомісячна заробітна плата працівників у 2013 р. у Бородянському районі 

становила 2517* грн., що на 6% вище в порівнянні з попереднім роком, та нижче за середній 

показник по Київській області (3351 грн.).  

Відповідно до інформації Бородянської районної державної адміністрації, кількість 

дитячих дошкільних установ Бородянського району становить 24, загальна кількість дітей 

у них становить 645 при наявній ємності у 386 місць. Район забезпечений дитячими 

дошкільними установами лише на 60%. В цілому по Київській області станом на початок 

2013 р. нараховувалося 725 дитячих дошкільних закладів, в яких налічувалось 65,7 тис. 

дітей. 

Загальноосвітніх шкіл в районі нараховується 25, в них навчається 6098 учнів. 

Загальна ємність загальноосвітніх шкіл Бородянського району становить 9920 місць, 

забезпеченість району загальноосвітніми навчальними закладами складає 100%. В цілому 

по Київській області станом на початок 2013 р. нараховувалося 753 загальноосвітніх 

навчальних закладів, в яких навчалось 172 тис. осіб. 

 В Бородянському районі функціонує 1 лікарня (стаціонари)1, сумарна кількість 

ліжок у яких становить 220. Загалом у Київській області нараховується 83 лікарняних 

заклади, кількість ліжок у яких становить 14,2 тис.  

 В районі 12 амбулаторно-поліклінічних закладів, сумарна кількість відвідувань за 

зміну становить 1000. 

 Автомобільний парк районних станцій швидкої допомоги налічує 9 автомобілів1, 

пожежних депо – 3. Район забезпечений автомобілями швидкої допомоги у межах 100%, 

пожежними автомобілями – на 100%. Однак, якщо враховувати норми ДБН 360-92**, п. 6.1 

на розрахунковий період розміщення пожежних автомобілів потрібно планувати в 

найбільших населених пунктах, центрах сільських рад, враховуючи радіуси їх доступності 

(розділ 10).  

 У 25 будинках культури Бородянського району загалом у 20151 році нараховувалось  

5349 місць, забезпеченість району по цьому показнику становила близько 30%. Загалом у 

Київській області у 2012  р. функціонувало 839 будинки культури загальною місткістю в 

204 тис. місць. 

 Бібліотечний фонд Бородянського району налічує 291,7 тис. один. збереж., 

забезпеченість району по даному показнику становить 100%. 

 Будинки-інтернати для дорослих і дітей в Бородянському районі відсутні.   

Нижче, в таблиці 1.6.1, представлена забезпеченість населення основними 

підприємствами та установами обслуговування в розрізі сільських рад Бородянського 

району. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
1 За даними служб Бородянської районної державної адміністрації. 
2 За даними статистичного щорічника Київської області за 2013 рік. 
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Таблиця 1.6.1 

Забезпеченість населення основними підприємствами та установами обслуговування 

 

№ Установи, підприємства, споруди 
Одиниця 

виміру 

Існуюча ємність та забезпеченість 

населення 
Нормативні 

показники  

ДБН 360-92** 

% 

забезпеченості 
Ємність 

На 1000 чол. 

населення 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Загальноосвітні школи Бородянського району в 

розрізі сільських рад та смт всього, в тому числі: 

   місць___ 

в них дітей 

9920 

6098 

166,2 

102 

Згідно з 

демографією 
100 

1 смт. Бородянка «-» 
2330 

1538 

180,8 

119,4 
«-» «-» 

2 Бабинецька селищна рада «-» 
560 

310 

183,3 

101,4 
«-» «-» 

3 Блиставицька сільська рада «-» 
250 

136 

233,2 

126,9 
«-» «-» 

4 Дружнянська сільська рада «-» 
250 

84 

128,1 

43,1 
«-» «-» 

5 Загальцівська сільська рада «-» 
564 

258 

187,1 

85,6 
«-» «-» 

6 Здвижівська сільська рада «-» 
150 

82 

149,4 

81,7 
«-» «-» 

7 Качалівська сільська рада «-» 
160 

51 

175,6 

56 
«-» «-» 

8 Клавдієве-Тарасівська селищна рада «-» 
550 

578 

106,5 

111,9 
«-» «-» 

9 Козинцівська сільська рада «-» 
200 

34 

112,2 

19,1 
«-» «-» 

10 Луб’янська сільська рада «-» 
192 

111 

146,6 

84,7 
«-» «-» 

11 Майданівська сільська рада «-» 
192 

60 

255 

79,7 
«-» «-» 

12 Мигалківська сільська рада «-» 
320 

149 

288,8 

134,5 
«-» «-» 
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№ Установи, підприємства, споруди 
Одиниця 

виміру 

Існуюча ємність та забезпеченість 

населення 
Нормативні 

показники  

ДБН 360-92** 

% 

забезпеченості 
Ємність 

На 1000 чол. 

населення 

1 2 3 4 5 6 7 

13 Мирчанська сільська рада «-» 
320 

100 

347,4 

108,6 
«-» «-» 

14 Микулицька сільська рада «-» 
278 

196 

102,2 

72 
«-» «-» 

15 Немішаєвська селищна рада «-» 
1200 

988 

144 

118,5 
«-» «-» 

16 Новогребельська сільська рада «-» 
192 

68 

228,3 

80,9 
«-» «-» 

17 Новозаліська сільська рада «-» 
366 

178 

267,7 

130,2 
«-» «-» 

18 Новокорогодська сільська рада «-» 
192 

70 

228,3 

83,2 
«-» «-» 

19 Озерська сільська рада «-» 
192 

88 

234,1 

107,3 
«-» «-» 

20 Пилиповицька сільська рада «-» 
192 

179 

136,3 

127 
«-» «-» 

21 Пісківська селищна рада «-» 
1078 

768 

140,7 

100,3 
«-» «-» 

22 Шибенська сільська рада «-» 
192 

63 

258,1 

84,7 
  

 В решті сільских рад на території району «-» - - - 

 Шкільні 

заклади 

відсутні 

 
Дитячі дошкільні заклади Бородянського району в 

розрізі сільських рад та смт всього, в тому числі: 

   місць__ 

в них дітей 

1748 

2292 

29,3 

38,4 

Згідно з 

демографією 
76 

1 смт. Бородянка «-» 
386 

645 

30 

50,1 
«-» 60 

2 Бабинецька селищна рада «-» 
37 

74 

12,1 

24,2 
«-» 50 
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№ Установи, підприємства, споруди 
Одиниця 

виміру 

Існуюча ємність та забезпеченість 

населення 
Нормативні 

показники  

ДБН 360-92** 

% 

забезпеченості 
Ємність 

На 1000 чол. 

населення 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Блиставицька сільська рада «-» 
40 

66 

37,3 

61,6 
«-» 61 

4 Загальцівська сільська рада «-» 
63 

72 

20,9 

23,9 
«-» 88 

5 Здвижівська сільська рада «-» 
75 

40 

74,7 

39,8 
«-» 100 

6 Клавдієве-Тарасівська селищна рада «-» 
249 

240 

48,2 

46,5 
«-» 100 

7 Козинцівська сільська рада «-» 
58 

61 

32,5 

34,2 
«-» 95 

8 Луб’янська сільська рада «-» 
60 

61 

45,8 

46,6 
«-» 98 

9 Майданівська сільська рада «-» 
24 

19 

31,9 

25,2 
«-» 100 

10 Мигалківська сільська рада «-» 
49 

33 

44,2 

29,8 
«-» 100 

11 Мирчанська сільська рада «-» 
22 

20 

23,9 

45,2 
«-» 100 

12 Микулицька сільська рада «-» 
61 

73 

22,4 

26,8 
«-» 84 

13 Немішаєвська селищна рада «-» 
247 

377 

29,6 

45,2 
«-» 66 

14 Новогребельська сільська рада «-» 
20 

25 

23,8 

29,7 
«-» 80 

15 Новозаліська сільська рада «-» 
56 

62 

41 

45,4 
«-» 90 

16 Новокорогодська сільська рада «-» 
15 

16 

17,8 

19 
«-» 94 

17 Озерська сільська рада «-» 
31 

38 

37,8 

46,3 
«-» 82 
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№ Установи, підприємства, споруди 
Одиниця 

виміру 

Існуюча ємність та забезпеченість 

населення 
Нормативні 

показники  

ДБН 360-92** 

% 

забезпеченості 
Ємність 

На 1000 чол. 

населення 

1 2 3 4 5 6 7 

18 Пилиповицька сільська рада «-» 
75 

78 

53,2 

55,4 
«-» 96 

19 Пісківська селищна рада «-» 
154 

277 

20,1 

36,2 
«-» 56 

20 Шибенська сільська рада «-» 
26 

15 

34,9 

20,2 
«-» 100 

 Стаціонари всіх типів (в цілому по району)  ліжок 220 3,7 
14,15 ліжок на 

1000 чол. 
26 

 
Поліклініки, амбулаторії, диспансери без 

стаціонару (в цілому по району) 

відвідув. за 

зміну 
1000 16,8 24 на 1000 чол. 70 

 Станції швидкої допомоги автомобілів 2 
0,03 авт. на 10 

тис. чол.* 

1 авт. на 10 тис. 

чол. 
10 

 Пожежні депо автомобілів 9 
1,5 авт. на 10 

тис. чол. 
1 на 10 тис. чол. 100 

 Будинки культури місць 5349 90 300-400 30 

 Бібліотеки 
тис.один. 

збереж. 
291,7 4,9 4 100 

 

- дані відсутні 
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1.7 ІСНУЮЧА ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА РАЙОНУ 

 

Транспорт 

Транспортна система Бородянського району, до складу якої входить автомобільний, 

залізничний  види транспорту, мережа автомобільних доріг, залізничні лінії та супутня 

інфраструктура, єодним з основоположних елементів, який визначає рівень економічного 

розвитку району.  

Пасажирські та вантажні перевезення в межах району здійснюються автомобільним 

і залізничним транспортом.  

Потрібні повітряні зв’язки району забезпечує аеропорт «Київ» (Жуляни). 

 

Водопостачання 

Водопостачання Бородянського району здійснюється за рахунок підземних вод 

підземні Дніпровсько-Донецького басейну артезіанських вод та шахтних колодязів.  

Кількість прогнозних запасів району дорівнює 165,75 тис. м3/добу (60,50 млн. 

м3/рік), з них розвіданих та затверджених 9,60 тис. м3/добу (3,54 млн. м3/рік), що складає 

5,9% від прогнозних. 

Згідно інформації управління житлового комунального господарства Бородянського 

району мають водопроводи: 5 селищ міського типу та 15 сільських населених пункти. 

Кількість водопроводів 11 одиниць сумарної потужністю – 10,10 тис.м3/добу. По 

району загальна площа житлового фонду обладнана водопостачанням на 39,4%, у тому 

числі у міської місцевості на 58,4%, у сільської на 20,6%. 

Згідно даних житлово-комунального господарства району водопостачання 

населення району здійснює 105 свердловин, з яких тільки 75% з них знаходяться в 

експлуатації.  

 

Каналізація 

Згідно інформації управління житлового комунального господарства Бородянського 

району системи каналізації мають 3 селища міського типу та у 5 сільських населених 

пунктів.  

Близько 75% каналізаційних колекторів експлуатується понад 30 років. Енергоємне 

обладнання мають 78,6% каналізаційних насосних станції. 

У міській місцевості функціонує 3 систем каналізації пропускної спроможністю 9,10 

тис. м3/добу. У сільської місцевості функціонує 2 систем каналізації пропускної 

спроможністю 2,90 тис. м3/добу.  

По району загальна площа житлового фонду обладнана каналізацією на 36,9%, в 

тому числі у міської місцевості  - 58,2%, у сільської місцевості - 15,7%. 

 

Електропостачання 

На даний час електропостачання Бородянського району здійснюється від мереж 

напругою 110-35кВ через підстанції тих же рівнів напруг: ПС 110/35/10кВ «Екскаваторна», 

ПС 110/10кВ «Немішаєве» та тягова ПС 110/10кВ «Тетерів-Т» . Електропостачання 

Бородянського району також здійснюється від підстанцій 35кВ: ПС 35/10кВ «Бородянка», 

ПС 35/10кВ «Бабинці», ПС 35/10кВ «Шибене», ПС 35/10кВ «Качали».  

Територією Бородянського району проходить ПЛ-750кВ «Чорнобильська – 

Київська». 

Розподіл електроенергії між споживачами району передбачено по мережах 10кВ 

через трансформаторні підстанції 10/0,4кВ (ТП-10/0,4кВ).  

Середньорічне споживання електроенергії в Бородянському районі становить 

близько 100,0 млн.кВтгодин. 
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Теплопостачання 

На теперішній час необхідний тепловий потік для споживачів в Бородянського 

району забезпечується централізованими та індивідуальними системами теплопостачання. 

Централізоване теплопостачання житлового фонду здійснюється такими підприємствами: 

1. КП КОР “Бородянкатепловодопостачання” – 4 котельні, встановленою 

потужністю 13,0 Гкал/год і приєднаною – 5,07 Гкал/год, протяжність теплових мереж 

складає 7,5 км, з них ветхих і аварійних 3,0 км (40%), з 10 встановлених котлів 6 працюють 

понад 20 років. 

2.  ЖКП “Немішаєве” – 1 котельня, встановленою потужністю 3,78 Гкал/год і 

приєднаною – 0,69 Гкал/год. 

Промислові та інші виробничі підприємства мають власні джерела теплопостачання, 

або одержують необхідний тепловий потік від джерел підприємств суміжних за 

розташуванням. 

Як паливо для теплотехнічного обладнання використовується природний газ, 

деревина. 

 

Газопостачання 

Газопостачання Бородянського району здійснюється від 4 газорозподільних станцій 

(ГРС), які підключені до відгалуження від магістрального газопроводу І класу (5,5 МПа) 

“Боярка-Іванків”, і далі через міжселищні та розподільчі газопроводи на ГРП і ШРП 

населених пунктів. 

Газоспоживання на базі використання ЗВГ відбувається з ГНС та ГНП району, в 

основному споживачами, територіально розташованими поза межами централізованого 

газозабезпечення природним мережним газом. ЗВГ надається споживачам 

автотранспортними засобами. 
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РОЗДІЛ ІІ. ПРОПОЗИЦІЇ ТА ОБГРУНТУВАННЯ 
 

2. ДЕМОГРАФІЧНИЙ ПРОГНОЗ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ 

БОРОДЯНСЬКОГО РАЙОНУ 

 

2.1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ПІДХОДИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ 

ДЕМОГРАФІЧНОГО ПРОГНОЗУ 

 

Прогноз чисельності населення Бородянського району виконаний фахівцями 

відділів міграційних досліджень та демографічного прогнозування Інституту демографії та 

соціальних досліджень НАН України: 

Демографічні прогнози розробляються за трьома основними компонентами 

(народжуваність, смертність і міграція). Вони визначають трансформацію вікової 

структури та чисельності населення від початку прогнозного періоду. З іншого боку, 

особливості вікової структури також можуть мати істотний вплив на динаміку вказаних 

компонентів і через них – на саму себе та загальну чисельність. Компоненти прогнозу 

зазвичай розробляються незалежно і поєднуються зі статево-віковою структурою в уже 

готовому вигляді на основі загальновідомої та широко вживаної когортно-компонентної 

моделі. 

Для практичного використання найчастіше розробляються кілька варіантів 

прогнозу, хоча стохастична (імовірнісна) природа такого явища, як відтворення населення, 

краще описується інтервалами прогнозних значень, у які з більшою чи меншою імовірністю 

потраплятимуть відповідні величини. 

В статистичній практиці найбільш точним вважається розподіл населення за 

переписом. Оскільки ж після останнього перепису пройшло досить багато часу, навіть 

загальне число мешканців району за поточними даними (на які спирається прогноз) може 

не точно віддзеркалювати реальний стан. Тому, використовуючи результати цього 

прогнозу, слід пам’ятати, що прогнозні траєкторії можуть помітно відхилитися від реальної 

ситуації, так і з огляду на малу чисельність населення району, що вносить додаткову 

непевність. 

Прогноз чисельності та складу населення Бородянського району, окрім 

загальнообласних тенденцій, враховує результати можливих дій місцевої влади щодо 

поліпшення транспортної інфраструктури району а також помітного покращення 

рекреаційної інфраструктури в околицях Бородянського району. В результаті вказаних дій 

перш за все зменшиться міграційний відплив населення з району, що відобразиться на усіх 

показниках демографічного розвитку. 

 

2.2 ПРОГНОЗ НАРОДЖУВАНОСТІ 

 

Реалістичний варіант прогнозу народжуваності передбачає повільне зростання 

показника сумарної народжуваності до близько 1.9 дитини на жінку (табл. 3). Загальні 

коефіцієнти народжуваності, згідно цього варіанту, знижуватимуться до 8.9–9.0‰ в 2028–

32 рр. (рис. 6), після чого зростуть до 9.5–9.6‰ в 2035 р. 

 

Таблиця 2.2.1 

Прогноз показника сумарної народжуваності в Бородянському р-ні 

дітей на одну жінку в середньому 

 2015 2020 2025 2030 2035 

Реалістичний 1.78 1.82 1.84 1.86 1.88 

Оптимістичний 1.85 2.04 2.09 2.12 2.14 

Джерело: авторська оцінка    
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Рисунок 6. Прогноз загальних коефіцієнтів народжуваності в Бородянському районі до 

2035 р. 

 

Згідно оптимістичного варіанту, є можливим зростання показника сумарної 

народжуваності до 2.14, тобто рівня, близького до рівня простого відтворення стабільного 

населення за рахунок збереження традицій середньодітності в сільській місцевості. 

Загальний коефіцієнт народжуваності при цьому спершу зростатиме до 13.3–13.4‰ 

в 2017–18 рр. Згодом інтенсивність повікової народжуваності все ж не зможе опиратися 

погіршенню структурних співвідношень (входження в найбільш активний репродуктивний 

вік порівняно малочисельних контингентів жінок), і загальний коефіцієнт знизиться до 

10.4‰ наприкінці 2020-х (рис. 6), після чого зросте до 11.2–11.3‰ в 2035 р. 

 

2.3 ПРОГНОЗ СМЕРТНОСТІ І ОЧІКУВАНОЇ ТРИВАЛОСТІ ЖИТТЯ 
 

Як було показано, середня очікувана тривалість життя при народженні в 

Бородянському районі помітно нижча за середню по Україні (табл. 2). Тому має більший 

потенціал її зростання за умови зниження смертності від хвороб і причин смерті, яким 

можна запобігти вже за сучасного розвитку медицини та формування серед населення 

відповідального ставлення до здоров'я – свого та оточуючих, поширення здорового способу 

життя. 

За реалістичним варіантом, середня очікувана тривалість життя при народженні 

може сягнути наприкінці прогнозного періоду 69.3 та 77.6 року для чоловіків і жінок 

відповідно (табл. 4). Це відповідатиме приросту 0.33 та 0.12 року на рік в середньому, що 

видається цілком досяжним орієнтиром. 

 

Таблиця 2.3.1 

Прогноз середньої очікуваної тривалості життя при народженні в 

Бородянському р-ні, років 

 2015 2020 2025 2030 2035 

Реалістичний      

чоловіки 62.9 64.6 66.2 67.7 69.3 

жінки 75.2 75.9 76.5 77.1 77.6 

Оптимістичний      

чоловіки 63.7 67.8 70.2 72.2 74.2 

жінки 75.7 78.0 79.4 80.5 81.5 

Джерело: авторська оцінка 
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Загальні коефіцієнти смертності знизяться до 14.7–14.8‰ в середині 2020-х, після 

чого залишатимуться на цьому рівні до кінця прогнозного періоду (рис. 7). 

 
Рисунок 7. Прогноз загальних коефіцієнтів смертності в Бородянському р-ні до 2035 р. 

 

Оптимістичний варіант прогнозу передбачає можливість більш швидкого 

зростання тривалості життя. А саме – до 74.2 та 81.5 року для чоловіків і жінок відповідно 

(табл. 4). Середньорічний приріст цього показника становитиме 0.57 та 0.30 року для 

чоловіків і жінок відповідно, що є вкрай оптимістично. Загальні коефіцієнти смертності при 

цьому знизяться до 13.4–11.4‰ (рис. 7). 

 

2.4 ПРОГНОЗ МІГРАЦІЙ НАСЕЛЕННЯ 

 

У ХХІ столітті міграційна ситуація у Бородянському районі характеризувалась 

міграційним приростом населення. Піковими за величиною сальдо міграції були 2004-2005 

роки, потім відбувся певний спад. Зменшувалась також частка міських поселень у 

міграційному балансі.  Якщо у 2002 році вона складала 90,2%, то у 2014 році – 66,1%. 

Бородянський район належить до столичної агломерації і знаходиться неподалік м. 

Києва. До головних завдань району в сфері підвищення міграційної привабливості 

належать: впровадження активних форм стимулювання зайнятості, створення сприятливих 

передумов для інвестування пріоритетних галузей економіки, підтримка малого і 

середнього бізнесу. 
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Рисунок 8. Сальдо міграцій населення Бородянського району протягом 2002-2035 рр. за 

варіантами прогнозу 
 

За реалістичним варіантом прогнозу, величина сальдо міграції продовжить падати, 

вона зменшуватиметься в середньому на 0,006 тис. осіб щорічно і на кінець прогнозного 

періоду становитиме 0,02 тис. осіб. Додатний міграційний баланс зберігатиметься в 

основному за рахунок міських поселень. 

Згідно оптимістичного варіанту прогнозу, міграційний приріст населення 

нарощуватиме обсяги. Зростаючи в середньому на 0,015 тис. осіб на рік, у 2035 році сальдо 

міграції досягне позначки у 0,452 тис. осіб. Цей процес супроводжуватиметься зростанням 

частки у міграційному сальдо сільської місцевості з 7,2% у 2015 році до 24,5% у 2035 році. 

 

2.5 ПРОГНОЗ ЧИСЕЛЬНОСТІ ТА СТАТЕВО-ВІКОВОГО СКЛАДУ СІЛЬСЬКОГО 

НАСЕЛЕННЯ БОРОДЯНСЬКОГО РАЙОНУ ДО 2036 РОКУ  

 

Згідно з реалістичним варіантом прогнозу на Бородянський район очікує 

зменшення чисельності населення на 7,2%, яке буде відбуватися як за рахунок скорочення 

кількості мешканців міст, так і за рахунок зменшення чисельності населення в сільських 

населених пунктах. В середньому кількість мешканців району зменшуватиметься на 

0,2 тис. осіб щорічно і на кінець прогнозного періоду чисельність населення Бородянського 

району сягне 53,3 тис. осіб. При цьому, чисельність сільського населення зменшиться на 

12,0% і становитиме 19,3 тис. осіб, а кількість городян скоротиться дещо менше (на 4,2%) і 

їх чисельність на кінець прогнозного горизонту становитиме 34,0 тис. осіб. Таким чином 

сільське населення району скорочуватиметься швидше (0,12 тис. осіб на рік), ніж міське 

(0,06 тис. осіб на рік) (рис. 9).   
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Рисунок 9. Чисельність населення Бородянського району у 2002–2036 рр. за варіантами 

прогнозу 

 

На початку прогнозного горизонту (1.01.2015 р.) серед мешканців району 

переважають жінки, які становлять 53,3% від загальної чисельності населення. Протягом 

років прогнозного періоду ця перевага зменшиться лише на 0,7 відсоткових пункти, 

відповідно частка жінок на початок 2036 р. становитиме більше половини населення – 

52,6%. 

Трансформація вікового складу населення призведе до зменшення частки осіб 

працездатного віку в Бородянському районі на кінець прогнозного періоду на 4,0 в.п. До 

того ж, абсолютна чисельність осіб даної категорії також скоротиться (на 4,6 тис. осіб). 

Серед міського населення абсолютна чисельність осіб працездатного віку на кінець 

прогнозного періоду зменшиться на 2,7 тис., а питома вага цієї групи серед усього 

населення у 2036 р. скоротиться на 5,3 в.п. Серед сільського населення частка осіб 

працездатного віку на кінець прогнозного періоду зменшиться дещо менше як у відносних 

показниках (на 2,2 в.п.), так і у абсолютному вимірі – на 2,1 тис. осіб. Таким чином, на 

початок 2036 р. частка осіб працездатного віку у селах району буде дещо меншою, ніж у 

містах (52,8 % та 54,4% відповідно).  

Загалом у Бородянському районі на кінець прогнозного періоду частка дітей віком до 

15 років зменшиться на 1,7 в.п. порівняно з 2015 р. (з 21,6% до 19,9% відповідно). До того 

ж, кількість дітей у селах та містах також зменшиться. Але, якщо частка дітей в сільських 

поселеннях скоротиться на 0,5 в.п., то у міській місцевості значніше – на 2,2 в.п. Таким 

чином, у 2036 р. частка дітей у сільських поселеннях буде переважати частку дітей у містах 

на 2,2 в.п. (21,5% та 19,3% відповідно).  

Посилюватиметься в районі процес старіння населення. Якщо у 2015 р. частка осіб 

віком 60 років і старше складала 20,4%, то у 2036 р. вона збільшиться на 5,7 в.п. і 

становитиме вже 26,1%. Інтенсивність протікання даного процесу буде вищою у містах, ніж 

в селах району на 4,8 в.п.  

Оптимістичний варіант прогнозу, навпаки, передбачає збільшення чисельності 

населення Бородянського району: на кінець прогнозного періоду населення зросте на 9,7% 

у порівнянні з 2015 р. В середньому чисельність жителів району буде збільшуватись 

протягом прогнозного періоду на 0,3 тис. осіб щорічно. При цьому, чисельності міського 

населення району щорічно зростатиме на 0,2 тис. осіб, тоді як сільське населення району 

збільшуватиметься лише на 0,03 тис. осіб щороку. 

Трансформація статевого складу населення передбачає зростання питомої ваги осіб 

чоловічої статі: до 1.01.2036 р. показник зросте на 1,2 в.п. і частка чоловічого населення 

району становитиме 47,9%, тобто перевага жіноцтва у загальній структурі населення 

наприкінці періоду збережеться.  
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На кінець прогнозного горизонту (2036 р.) більше половини жителів Бородянського 

району перебуватиме у працездатному віці (52,6%), однак це на 6,6 відсоткових пункти 

менше, ніж на початку прогнозного періоду. Частка осіб цієї вікової групи у містах району 

буде на 2,1 в.п. вищою, ніж у сільській місцевості. Згідно з прогнозними розрахунками вони 

становитимуть наприкінці періоду 53,2% та 51,1% відповідно. 

Посилюватиметься процес старіння населення: на кінець прогнозного періоду частка 

осіб віком 60 років і старше збільшиться на 5,6 в.п. і становитиме вже 26,0%. При цьому 

процес старіння населення відбуватиметься у міських поселеннях дещо інтенсивніше: до 

2036 р. частка осіб даної вікової групи збільшиться на 7,3 в.п. і становитиме 26,1%. Серед 

сільських жителів даний показник зросте на 2,9 в.п., тож на кінець періоду частка осіб 60 

років і старше в селах становитиме 25,9%, тобто на 0,2 в.п менше, ніж в міських поселеннях 

району.  

Згідно з даним варіантом прогнозу, частка дітей у Бородянському районі 

скоротиться: на 2036 р. їхня частка буде складати 21,4%, що на 0,2 в.п. менше, ніж у 2015 

р. Частка дітей у сільській місцевості, навпаки, зросте на 1,0 в.п. і становитиме у 2036 р. 

23,0%, натомість даний показник у міських поселеннях скоротиться на 0,8 в.п. та 

становитиме 20,7%.   
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3. РОЗВИТОК ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ БОРОДЯНСЬКОГО РАЙОНУ 

 

3.1 ПЕРЕДУМОВИ І ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ 

 

Проводячи комплексну характеристику рівня розвитку Бородянського району 

визначено, що район має достатній  природно-ресурсний потенціал при високих значеннях 

інших показників потенціалу та рівня розвитку.  

Проведене дослідження сучасного стану розвитку господарського комплексу 

Бородянського району та особливостей його територіальної організації дозволило 

виділити низку проблем, основними з яких є: 

– недостатній розвиток перспективних невиробничих видів економічної діяльності: 

курортно-рекреаційного господарства, логістичних, транспортно-обслуговуючих 

підприємств та інших; 

– недостатнє використання переваг наявного потенціалу розвитку та транспортно-

географічного положення території Бородянського району. 

– невисокий рівень якості життя населення у малих селах району, що є прямим 

результатом недостатньої ефективності виробництва та недоотримання коштів на соціальні 

потреби, які повинні були б у прямій або опосередкованій формі надходити від реалізації 

виробленої продукції; 

– значні територіальні диспропорції у рівні соціально-економічного розвитку 

населених пунктів, насамперед у соціальній сфері, тощо. 

Вирішення даних проблем, а також стратегічні завдання по забезпеченню 

модернізації районоформуючих галузей, визначили пріоритетні напрями розвитку 

господарства Бородянського району:  

а) комплексне оновлення виробництва на сучасній науково-технологічній основі;  

б) створення сучасної виробничої і транспортної інфраструктури, зокрема 

будівництво транспортно-логістичних комплексів, як основи перспективного розвитку 

господарства району; 

в) інтенсивний розвиток сільського господарства, зокрема розвиток птахівництва, 

створення мережі тепличних господарств та овочесховищ, які б мали орієнтацію як на 

внутрішньорайонний ринок, так і на обласний; 

г) посилення соціальної спрямованості економічного зростання, як стратегічної мети 

трансформаційних процесів в регіоні; 

д) зменшення існуючих територіальних диспропорцій у рівні соціально-

економічного розвитку району. 

Розробка прогнозу розвитку господарського комплексу району і, в першу чергу, 

визначення перспективної чисельності зайнятих та їх структури по видах економічної 

діяльності ґрунтується на таких засадах як: 

– аналіз сучасного стану та виявлення особливостей і тенденцій розвитку 

господарства району, його місця і ролі в економічному розвитку області; 

– врахування загальнорегіональних тенденцій розвитку господарства в різних 

районах та регіонах країни.  

При цьому до уваги брались особливості розвитку та функціонування окремих 

галузей господарства, прогнозна чисельність і структура населення району, експертні 

оцінки фахівців, і саме головне, наявні інвестиційні проекти, які планується реалізовувати 

на території району.  

Аналіз сучасних тенденцій та передумов розвитку господарського комплексу 

Бородянського району дозволив окреслити перспективну модель розвитку господарства 

району на період реалізації схеми його територіального планування. 

Становлення перспективної моделі господарства Бородянського району 

спрямоване на: 
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1. Ефективне використання існуючого природно-ресурсного потенціалу території 

району. Воно, зокрема, передбачає такі напрями: 

- сприяння розвитку альтернативних джерел енергії - розміщення на території 

району екологічно безпечної електростанцій на сонячних батареях; 

- розвиток та впровадження «зеленого виробництва» на нових 

сільськогосподарських підприємствах району та модернізація існуючих. 

2. Покращення екологічної ситуації у районі, зокрема шляхом будівництва 

сміттєсортувальної лінії для подальшого транспортування відсортованого сміття за межі 

району, впровадження на виробництві екофільних технологій тощо. 

3. Максимальне використання сприятливого транспортно-географічного положення 

Бородянського району та високої транзитивності її території. Зокрема, воно передбачає:  

– розвиток транспортної мережі району, будівництво нових логістичних, 

торговельно-складських та транспортно-обслуговуючих підприємств на території району. 

4. Зменшення територіальних диспропорцій у рівні соціально-економічного 

розвитку населених пунктів району шляхом: 

– розбудови соціальної інфраструктури у сільській місцевості, особливо в 

периферійних зонах району, та комунальної інфраструктури у невеликих міських 

поселеннях. 

Також передбачається, що на розрахунковий період, відповідно до намічених 

напрямків перспективної моделі розвитку господарства району, буде збільшуватись і 

перспективна чисельність зайнятих в усіх сферах економічної діяльності (детальніше у 

Розділі 3.3).  

 

3.2 ПРОГНОЗ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ТА ЇХ ЗАЙНЯТОСТІ В МЕЖАХ РАЙОНУ 

 

Для вирішення питання забезпеченості господарського комплексу Бородянського 

району трудовими ресурсами на перспективу, в Схемі виконані прогнозні розрахунки їх 

кількості та зайнятості в сферах діяльності. 

 

Прогноз чисельності трудових ресурсів 
Прогноз трудових ресурсів сільських рад району виконаний для перспективної 

чисельності населення на розрахунковий період. За основу розрахунків чисельності 

трудових ресурсів та їх розподілу було прийнято чисельність населення за оптимістичним 

варіантом прогнозу. 

Основою для визначення кількості трудових ресурсів є населення в працездатному 

віці, яке складало на початок 2015 року близько 33,4 тис. осіб або 58% до загальної 

чисельності населення.  До трудових ресурсів віднесені також особи старшої вікової групи 

та підлітки, зайняті у господарчій діяльності. Ця категорія складає сьогодні 1,8 тис. осіб 

(2,9% до населення). Не відносяться до трудових ресурсів непрацюючі інваліди 

працездатного віку, кількість яких складає орієнтовно 0,3 тис. осіб (0,5%).    

Таким чином, загальна чисельність трудових ресурсів на початок 2015 року складала 

30 тис. осіб (53 % до чисельності населення). 

На перспективу, згідно демографічного прогнозу, відбудуться зміни в віковій 

структурі населення.  Передбачається збільшення частки осіб молодше працездатного віку 

та населення старшої вікової групи,  зменшення частки працездатного  населення . 

Нижче, в таблиці 3.2.1 наведена прогнозна структура населення  по основних вікових 

групах за демографічним прогнозом. 
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Таблиця 3.2.1 

Зміни у віковій структурі населення  

№ 

з/п 
Основні вікові групи населення 

2015 р. 
Розрахунковий 

період (2036 р.) 

тис чол. 
% до 

населення 
тис. чол. 

% до 

населення 

1 
Населення у віці, молодшому за 

працездатний 
10080 17,5 11066 17,6 

2 Населення у працездатному віці 33364 58,1 33168 52,6 

3 
Населення у віці, старшому за 

працездатний 
14026 24,4 18793 29,8 

 Все населення 57470 100 63027 100 

 

Для розрахунків чисельності трудових ресурсів сільських рад на перспективу   

частка непрацюючих інвалідів у працездатному віці та частка осіб старше працездатного 

віку, зайнятих трудовою діяльністю, залишаються без змін.  

Виходячи з цих позицій прогнозна чисельність трудових ресурсів на розрахунковий 

період складе 31,1 тис. осіб (49 % до чисельності населення). 

 

Таблиця 3.2.2 

Прогнозна чисельність трудових ресурсів 

№ 

з/п 

Сільські (селищні) 

ради 

Населення 

перспективне 

тис. осіб 

У тому числі 

Населення 

праце-

здатного 

осіб 

Непра-

цюючі 

інв.. 

прац. 

віку  

Прац. 

пенс. 

Трудові 

ресурси 

І. Бородянський район, міська місцевість 

1 Бородянська селищна 

рада 
14918 7011 75 433 7369 

2 Бабинецька селищна 

рада 
3441 1617 17 100 1700 

3 Клавдієво-тарасівська 

селищна рада 
5821 2736 29 169 2876 

4 Немішаєвська селищна 

рада 
9341 4390 47 271 4614 

5 Пісківська селищна рада 7415 3485 37 215 3663 

 Всього по селищним 

радам району 
40936 19240 205 1187 20222 

ІІ. Бородянський район, сільська місцевість 

6 Блиставицька сільрада 951 447 5 28 470 

7 Дружнянська сільрада 2045 961 10 59 1010 

8 Жовтнева сільрада 246 116 1 7 122 

9 Загальцівська сільрада 2759 1297 14 80 1363 

10 Здвижівська сільрада 865 407 4 25 427 

11 Качалівська сільрада 790 371 4 23 390 

12 Козинцівська сільрада 2056 966 10 60 1016 

13 Луб'янська сільрада 1319 620 7 38 652 

14 Майданівська сільрада 674 317 3 20 333 

15 Мигалківська сільрада 1027 483 5 30 507 

16 Микулицька сільрада 2807 1319 14 81 1387 
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№ 

з/п 

Сільські (селищні) 

ради 

Населення 

перспективне 

тис. осіб 

У тому числі 

Населення 

праце-

здатного 

осіб 

Непра-

цюючі 

інв.. 

прац. 

віку  

Прац. 

пенс. 

Трудові 

ресурси 

17 Мирчанська сільрада 804 378 4 23 397 

18 Небратська сільрада 483 227 2 14 239 

19 Новозаліська сільрада 1195 562 6 35 590 

20 
Новогребельська 

сільрада 

801 376 4 23 396 

21 
Новокорогодська 

сільрада 

500 235 3 15 247 

22 Озерська сільрада 792 372 4 23 391 

23 Пилиповицька сільрада 1374 646 7 40 679 

24 Шибенська сільрада 603 283 3 17 298 

 
По сільським радам 

району 

22091 10383 110 641 10913 

 
Всього по 

Бородянському району 

63027 29623 315 1828 31135 

 

Прогноз зайнятості трудових ресурсів 

В проекті виконані розрахунки можливої зайнятості трудових ресурсів на 

перспективу. 

При розрахунках було враховано, що до категорії осіб працездатного віку не  

відносяться учні (старші 16 років) та студенти, що навчаються з відривом від виробництва. 

На перспективу відсоток цієї категорії становитиме 3,5% від чисельності населення. 

На перспективу передбачається, що частка безробітних орієнтовно становитиме 

1,5% до населення. 

Зайнятість населення в усіх видах економічної діяльності становила на початок 

2015 року 20,3 тис. осіб (35% до всього населення). Решта трудових ресурсів сільської 

місцевості – це особи, що зайняті у приватних підсобних господарствах, або знаходяться на 

утриманні інших осіб чи працюють поза межами району. В даний час дані про чисельність 

кожної категорії не зафіксовані офіційною статистикою. 

Для розвитку господарського комплексу району, на розрахунковий період 

прогнозується збільшення частки місць прикладання праці.   

В проекті прийнято, що орієнтовна кількість зайнятих в усіх сферах економічної 

діяльності може становити близько 24,4 тис. осіб (38% до населення  або 78% до трудових 

ресурсів)(таблиця 3.2.3). Решта трудових ресурсів буде, як і сьогодні, працювати на 

підприємствах поза межами району знаходитись на утриманні інших осіб. 

При такому сценарії використання трудових ресурсів функціонування 

перспективного господарського комплексу району буде повністю забезпечено трудовими 

ресурсами. 
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Таблиця 3.2.3 

Трудові ресурси в розрізі сільських рад та прогноз їх зайнятості 

№ 

з/

п 

Сільські 

(селищні) 

ради 

Все 

населення 

тис. осіб 

У тому 

числі 

трудові 

ресурси 

Розподіл трудових ресурсів  (осіб) 

Зайняті  

на 

навчанні 

Безробітні 

Можуть 

бути 

зайняті в 

сферах 

економічної 

діяльності 

Трудові 

ресурси не 

зайняті 

І. Бородянський район, міська місцевість 

1 
Бородянська 

селищна рада 
14918 7369 522 224 5803 820 

2 
Бабинецька 

селищна рада 
3441 1700 120 52 1339 189 

3 

Клавдієво-

тарасівська 

селищна рада 

5821 2876 204 87 2264 320 

4 
Немішаєвська 

селищна рада 
9341 4614 327 140 3634 514 

5 
Пісківська 

селищна рада 
7415 3663 260 111 2884 408 

 

Всього по 

селищним 

радам району 

40936 20222 1433 614 15924 2251 

ІІ. Бородянський район, сільська місцевість 

6 
Блиставицька 

сільрада 
951 470 33 14 365 57 

7 
Дружнянська 

сільрада 
2045 1010 72 31 785 123 

8 
Жовтнева 

сільрада 
246 122 9 4 94 15 

9 
Загальцівська 

сільрада 
2759 1363 97 41 1059 166 

10 
Здвижівська 

сільрада 
865 427 0 13 362 52 

11 
Качалівська 

сільрада 
790 390 28 12 303 47 

12 
Козинцівська 

сільрада 
2056 1016 72 31 790 123 

13 
Луб'янська 

сільрада 
1319 652 46 20 506 79 

14 
Майданівська 

сільрада 
674 333 24 10 259 40 

15 
Мигалківська 

сільрада 
1027 507 36 15 394 62 

16 
Микулицька 

сільрада 
2807 1387 98 42 1078 168 

17 
Мирчанська 

сільрада 
804 397 28 12 309 48 

18 
Небратська 

сільрада 
483 239 17 7 185 29 

19 
Новозаліська 

сільрада 
1195 590 42 18 459 72 

20 
Новогребельсь

ка сільрада 
801 396 28 12 308 48 

21 
Новокорогодсь

ка сільрада 
500 247 18 8 192 30 

22 
Озерська 

сільрада 
792 391 28 12 304 48 
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№ 

з/

п 

Сільські 

(селищні) 

ради 

Все 

населення 

тис. осіб 

У тому 

числі 

трудові 

ресурси 

Розподіл трудових ресурсів  (осіб) 

Зайняті  

на 

навчанні 

Безробітні 

Можуть 

бути 

зайняті в 

сферах 

економічної 

діяльності 

Трудові 

ресурси не 

зайняті 

23 
Пилиповицька 

сільрада 
1374 679 48 21 528 82 

24 
Шибенська 

сільрада 
603 298 21 9 232 36 

 
По сільським 

радам району 
22091 10913 743 331 8513 1325 

 
Всього по 

Бородянському 

району 

63027 31135 2176 945 24437 3577 

 

Нижче, в таблиці 3.2.4, наведено показники  забезпечення  господарського 

комплексу району трудовими ресурсами. 

 

Таблиця 3.2.4 

 

Забезпечення господарського комплексу району трудовими ресурсами (тис. осіб) 

 

Кількість місць 

прикладання праці в 

господарському 

комплексі району на 

перспективу (прогноз) 

тис. осіб. 

Трудові ресурси 

району, що можуть 

бути зайняті в 

господарському 

комплексі району та 

смт. Бородянка 

Трудові ресурси 

району, не 

зайняті в 

сферах 

економічної 

діяльності 

Бородянський 

район 
10,8 24,4 4,6 

 

 

3.3 ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ 

 

Схемою планування території Бородянського району, згідно проектних пропозицій, 

із урахуванням пропозицій наданих сільськими громадами на території району, 

передбачено розвиток нових виробничих об’єктів.  

Розвиток нових виробничих об’єктів, насамперед, передбачено в тих нанесених 

пунктах району, де розміщені потенційні інвестиційно-привабливі ділянки та наявні 

трудові ресурси в достатній кількості. Також особлива увага приділялась ділянкам, які 

розміщені вздовж транспортних магістралей району та місць їх перетину, для розміщення 

на них логістичних та транспортно-обслуговуючих підприємств.  

Оскільки, наявний природно-ресурсний потенціал району дає змогу активно 

розвивати туристично-рекреаційну галузь, її розвитку на території району приділена 

особлива увага. 

 

Промислові підприємства 

Розміщення нових промислових підприємств передбачається на вільних 

інвестиційно-привабливих територіях району, які були попередньо визначені.  

Згідно інвестиційних проектів, поданих Мигалківською сільською радою, на 

території сільської ради, планується будівництво деревообробного комбінату. Загальна 

площа інвестиційно привабливої території, на які планується розміщення сонячної 
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електростанції становить 3,0 га. На підприємстві планується створити 100 робочих місць. 

Також на території сільської планується реконструкція нині недіючого цегельного заводу.   

В селі Здвижівка передбачено будівництво меблевої фабрики, продукція якої буде 

орієнтована на внутрішньорайонний ринок та внутрішньо обласний.  

На території району знаходяться значні запаси пісковиків, які використовуються у 

скляній та фарфоро-фаянцевій промисловості. Тому на території Новокорогодської 

сільської ради, на ділянці, що визначена як інвестиційно-приваблива пропонується 

розмістити фарфоро-фаянцевий завод, де планується створити 500 нових робочих місць.  

 

Таблиця 3.3.1 

Території для розвитку нових промислових підприємств 

№ 

з/п 

Сільська (міська) 

рада 
Вид промислової діяльності 

Територія, 

га 

Чисельність 

працюючих, 

осіб 

1 Мигалківська 

Деревообробна промисловість 

(деревообробний комбінат)  

 

Промисловість будівельних 

матеріалів (реконструкція 

цегельного заводу) 

3,0 

 

 

 

1,5 

100 

 

 

 

100 

2 Здвижівська 
Меблева промисловість (меблева 

фабрика) 
1,5 200 

3 Новокорогодська 
Легка промисловість (фарфоро-

фанцевий завод) 
9,0 500 

Всього 15,0 900 

 

Комунально-складські підприємства, логістичні, транспортно-обслуговуючі та 

торгівельно-складські комплекси 

Географічне розташування району поблизу Ірпінського регіону, розвиненість 

транспортної мережі та перспективи її розвитку – проходження на території району 

міжнародної транспортної магістралі Київ-Варшава, будівництво Великої кільцевої 

автодороги навколо Києва,  сприяють створенню нових логістичних та транспортно-

обслуговуючих комплексів. Схемою планування передбачено розміщення  таких 

комплексів на зручних під’їздах до смт. Бородянка, залізничної магістралі Київ-Ковель та 

основної транспортної магістралі району – автомобільної дороги Київ-Варшава. 

Розміщення вказаних комплексів передбачається на території загальною площею 8,5 га  в 

межах  5-ти сільських рад. 

В таблиці 3.3.2 наведений перелік логістичних та транспортно-обслуговуючих 

комплексів, що пропонуються до розміщення. 
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Таблиця 3.3.2 

Розміщення логістичних, транспортно-обслуговуючих та  

торговельно-складських комплексів  

№ 

з/п 

Сільські (селищні) 

ради 
Вид комплексу Територія, га 

Чисельність 

працюючих, 

осіб 

1 Загальнівська 
Транспортно-

обслуговуючий 
0,3 20 

2 Дружнянська 

Торгівельно-

складські 

приміщення 

 

Транспортно-

обслуговуючий 

5,0 

 

 

 

0,2 

200 

 

 

 

20 

3 Немішаївська 
Логістичний 

комплекс 
0,5 100 

4 Мигалківська 
Логістичний 

комплекс 
0,5 100 

5 Микулицька 
Логістичний 

комплекс 
2,0 200 

Всього 8,5 640 

 

Розвиток сільськогосподарських підприємств 

Близькість розташування району до Київського мегаполісу повинно сприяти 

розвитку сільського господарства району, якому приділена значна увага, основні засади 

розвитку якого наведені у відповідному розділі Схеми планування території району (розділ 

3.4).  

На перспективу, для розміщення нових сільськогосподарських підприємств району 

планується залучити частину ділянок інвестиційно-привабливих територій та частину 

ділянок на яких в минулому розміщувались сільськогосподарські підприємства даного 

спрямування. Зокрема, планується розмістити підприємства двох видів: рослинництва і 

тваринництва.  

До галузі рослинництва відносяться наступні підприємства:  

- тепличні господарства; 

- підприємств по зберіганню та переробці сільськогосподарської продукції. 

Близькість розташування району та великих міських агломерацій, зокрема столичної, 

сприяє розвитку тепличного господарства району. Розвиток якого може бути орієнтований 

на продовольче забезпечення населення міст, які стрімко розвиваються і потребую все 

більше ресурсів, зокрема і продовольчих. У зв’язку із цим, проектом передбачено створення 

на території району трьох тепличних господарств, які будуть розміщуватись на 

інвестиційно-привабливих територіях Бабинцівської селищної та Здвижівської, 

Новокорогодської, Козинцівської, Новогребельської, Майданівської сільських рад. Загалом 

планується створення трьох тепличних господарств, загальною майже 7,6 га та орієнтовною 

кількістю працюючих – 800 чол.  

Для розміщення на території району значної кількості тепличних господарств 

необхідно створити необхідну інфраструктурне забезпечення. У зв’язку із цим на території 

Немішаївської селищної ради, для зберігання та первинної переробки 

сільськогосподарської продукції, вирощеної підприємствами району, на території 

планується будівництво підприємства з переробки та зберігання сільськогосподарської 

продукції. На цьому підприємстві передбачено будівництво овочесховищ, критих 

майданчиків для зберігання зерна, тощо. 

Розміщення сільськогосподарських підприємств наведено нижче, в таблиці 3.3.3 
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Таблиця 3.3.3 

Розміщення підприємств рослинництва 

 

№ 

з/п 

Сільська 

(селищна) рада 
Вид діяльності 

Територія, 

га 

Чисельність 

працюючих, 

осіб 

1 Бабинцівська Тепличне господарство 0,5 50 

2 Здвижівська Тепличне господарство 0,6 50 

3 Новокорогодська Тепличне господарство 2 200 

4 Козинцівська Тепличне господарство 1 100 

5 Немішаївська 
Зберігання та переробка с/г 

продукції  
0,5 100 

6 Новогребелььска Тепличне господарство 2 200 

7 Майданівська Тепличне господарство 1 100 

Всього 7,6 800 

 

Велика увагу також приділяється розвитку тваринницької галузі району. Загалом на 

території району на перспективу, проектом передбачено створення 4-х підприємств цієї 

галузі на території 4-х сільських рад району. Розміщення усіх підприємств орієнтоване на 

місцеву кормову базу.  

Значну увагу приділено розвитку птахівництва, яке на даний час не розвинуте в 

районі. На території Мирчанської сільської ради, місці колишньої птахофабрики, 

передбачено будівництво птахофабрики на 100 тис. голів.  

Для розміщення підприємств тваринницької галузі передбачено територію 

загальною площею 6 га. В галузь планується залучити 0,75 тис. працюючих.   

Розміщення сільськогосподарських підприємств наведено нижче, в таблиці 3.3.4 

 

Таблиця 3.3.4 

Розміщення підприємств тваринництва 

№ 

з/п 
Сільська рада 

Вид 

тваринництва 

Територія, 

га 

 

Кількість, 

тис. голів 

 

Чисельність  

працюючих, 

осіб 

1 
Качалівська 

сільська рада  

Вирощування 

свиней 
2,5 1,5 100 

2 
Микулицька 

сільська рада  
Вирощування ВРХ 1,0 1,2 100 

3 
Мирчанська 

сільська рада  
Птахівництво 2 100 500 

4 
Шибенська сільська 

рада  
Вирощування ВРХ 0,5 0,5 50 

Всього 6,0 103,2 750 

 

Рекреаційно-туристичні заклади 

На даний час природно-ресурсний потенціал району є значним, Лісистість району 

дось висока – близько 30%, через це розвиток рекреаційно-туристичної галузі району 

приділена значна увага. 

 Для задоволення потреб населення Бородянського району у рекреаційно-

туристичних закладах, схемою планування передбачено розвиток туристичної галузі 

району, використовуючи його існуючі природні ресурси та природно-рекреаційний 

потенціал. Для розміщення нових закладів відпочинку та туризму визначені відповідні 
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ділянки у Здвижівській, Качалівській, Луб’янській, Мигалківській, Микулицькій, 

Пилиповицькій, Пісківській, Шибенській сільських (селищних) радах.  

Загалом, передбачено розширення мережі рекреаційно-туристичних закладів, 

загальною ємністю на 1300 місць та загальною площею до 20,3 га, із залучення нового 

обслуговуючого персоналу, що працюватиме посезонно, в кількості близько 330 осіб.   

Нижче, в таблиці 3.3.5, наведено перелік перспективних ділянок для розвитку 

рекреаційно-туристичної галузі. 

 

Таблиця 3.3.5 

Території нових рекреаційно-туристичних закладів  

№ 

з/

п 

Сільська 

(міська) рада  

Рекреаційна 

зона 

Розрахунковий період 2036 рік (га) 

Санат

орії 

Бази та 

інші 

заклади 

відпочинку 

Дитячі 

оздоровчі 

табори 

Заклади 

туризму 

(турбази, 

турготелі 

мотелі) 

Разом 

1 Здвижівська «Здвижівська»  1,5   1,5 

2 Качалівська 
«Мирчансько-

Загальцівська» 
   0,45 0,45 

3 Луб’янська «Здвижівська»  0,75   0,75 

4 Мигалківська «Тетерівська» 2,8 1,5   4,3 

5 Микулицька     0,9 0,9 

6 Пилиповицька  
«Урочище 

Бабка» 
 1,5   1,5 

7 Пісківська «Тетерівська» 2,8  3,6 0,9 7,3 

8 Шибенська «Шибенська»   3,6  3,6 

 Всього  5,6 5,25 7,2 2,25 20,3 

 

Відповідно до  наведених територій, перспектив їх використання та нормативних 

показників ДБН 360-92** площі території на 1 місце в установах рекреації та туризму 

визначена перспективна ємність установ, що можуть бути розміщені на ділянках -  1000 

місць.  

Нижче, в таблиці 3.3.6 наведена перспективна ємність рекреаційно-туристичних 

закладів та кількість обслуговуючого персоналу в розрізі сільських рад району. 

 

Таблиця 3.3.6 

Ємність та обслуговуючий персонал рекреаційно-туристичних закладів на 

розрахунковий період 

№ 

з/п 

Сільська 

рада 

Перспективна ємність рекреаційно-

туристичних закладів, місць 

Обслуговуючий персонал  рекреаційно-

туристичних закладів, осіб 

Сана-

торії 

Бази 

відпо-

чинку 

Дитячі 

оздо-

ровчі 

табори 

Заклади 

туризму 

(турбази, 

турготелі 

мотелі) 

Разом 
Сана-

торії 

Бази 

відпо-

чинку 

Дитячі 

оздо-

ровчі 

табори 

Заклади 

туризму 

(турбази, 

турготелі 

мотелі) 

Разом 

1 Здвижівська  100   100  20   20 

2 Качалівська    50 50    20 20 

3 Луб’янська  50   50  10   10 

4 Мигалківська 200 100   300 40 20   60 

5 Микулицька    100 100    40 40 

6 Пилиповицька   100   100  20   20 

7 Пісківська 200  200 100 500 40  40 40 120 

8 Шибенська   200  200   40  40 

  Всього 400 350 400 250 1300 80 60 80 100 330 
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3.4 ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ОПТИМАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

3.4.1 СУЧАСНИЙ СТАН І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 

 

Природні умови та ресурси Бородянського району 

Територія Бородянського району має сприятливі агрокліматичні, земельні, ґрунтові 

та людські ресурси для ефективного сільського господарства. 

Бородянський район розташований на заході Київської області, в межах Київського 

Полісся. Загальна протяжність межі району становить близько 192 кілометрів, з них 22  км 

проходить по р. Тетерів, 4 км – по р. Ірпінь. На півночі, сході та півдні межує з Іванківським, 

Вишгородським, Києво-Святошинським та Макарівським районами області, на заході – з 

Малинським та Радомишильським районами Житомирської області.   

Район знаходиться у межах Київського Полісся в теплій агрокліматичній  зоні  з  

недостатньою  вологістю.  

В районі протікають такі річки басейну Дніпра – Здвиж, Тетерів та Пісчанка. 

Споруджено 33 ставки (загальна  площа  водного  дзеркала  –  53,5  га).  Ґрунти  дернові  

слабо та середньо-підзолисті, піщані і глинисто-піщані, подекуди супіщані, сірі лісові та 

темно-сірі опідзолені, лучно-болотні. Площа лісів – 40,5 тис. га (сосна, дуб, береза,  осика, 

вільха). Коефіцієнт лісистості району становить 43,4%. 

В географічному відношенні територія району відноситься до Поліської низовини і 

представляє собою терасову зону р. Дніпра і його приток. Міжріччя Здвиж – Ірпінь являє  

собою плато. В південно-східній частині району місцевість порівняно підвищена, рельєф її 

слабохвилястий. На південний захід від смт Бородянка місцевість понижена, рельєф її 

також слабкохвилястий. 

Земельний фонд району (станом на 01.01.2015 року) має середній рівень 

сільськогосподарського освоєння – 47,7%. Сільськогосподарські угіддя нараховують 43,2 

тис. га. Сільськогосподарські угіддя достатньо розорані – 65,6%, незначну частку в 

структурі становлять сіножаті та пасовища – відповідно 17,4 та 10,0% та найменшу - 

багаторічні насадження (7,0%). 

Землезабезпеченість наявного населення району складає 0,76 га 

сільськогосподарських угідь та 0,50 га ріллі на особу, що нижче, ніж середні показники 

землезабезпеченості в Київській області  (0,96 та 0,78 га відповідно). Бородянський район 

належить до групи менше від середнього  землезабезпечених районів області, що певним 

чином гальмує розвиток аграрного виробництва. 

Земельний фонд району знаходиться у користуванні двох основних категорій 

землекористувачів, які доцільно розглядати з урахуванням їх територіальної організації та 

соціально-економічної ролі в економіці: сільськогосподарські підприємства і фермерські 

господарства (товарний сектор), домогосподарства населення (присадибні та інші земельні 

ділянки до 2 га), що виконують переважно соціально-економічну функцію (нетоварний 

сектор). 

Станом на 01.01.2015 р. у користуванні сільськогосподарських підприємств 

знаходилось 5,6 тис га земельної площі району, з неї 5,0 тис га (90,6%) 

сільськогосподарських угідь. В структурі сільськогосподарських угідь переважає рілля – 

79,8%, сіножаті, пасовища та багаторічні насадження разом займають 20,2% (9,7%, 4,9% та 

5,6% відповідно). Частка землекористування сільськогосподарських підприємств достатньо 

мізерна та становить 6,0% від загальної земельної площі та 11,7% від 

сільськогосподарських угідь району. 

На порядок більші земельні площі надані у користування громадянам – 32,0 тис га 

(34,2% від загальної площі району), з них сільськогосподарські угіддя становлять 31,9 тис 

га (73,8% від загальної площі сільськогосподарських угідь району). Рілля в структурі 
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сільськогосподарських угідь господарств населення становить 69,0%, під багаторічними 

насадженнями знаходиться 8,5%, під сіножатями – 15,1%, під пасовищами – 7,4%. 

Структура землекористування у сільськогосподарських підприємствах та 

господарствах населення  є відмінною, землі СГП характеризується значно більшою 

розораністю, ніж землі господарств населення (79,8% проти 69,0%), проте спільною їх 

рисою є те, що в них достатня частка припадає на пасовища, сіножаті та багаторічні 

насадження, що зумовлюється локалізацією району в Поліській зоні. 

 

Структурно-галузевий розвиток сільського господарства 

Для  Бородянського району характерна в цілому позитивна тенденція виробництва 

продукції сільського господарства. Продукція сільського господарства в 

сільськогосподарських підприємствах району зросла з 2012 по 2014 р. від 44,3 до 61,9 млн 

грн (у постійних цінах 2010 р.). Індекси продукції сільського господарства показують, що в 

останні роки відбувається зростання виробництва, про що свідчать індекси продукції с/г – 

у 2013 році був 103,6 (до значень 2012 року), а у 2014 році становив 135,0 (до значень 2013 

року). Валова продукція галузі зростає достатньо швидкими темпами, що вплине не тільки 

на відновлення сільського господарства, але і підвищення добробуту сільського населення 

району. 

В районі переважає рослинницька галузь, яка у 2014 році мала додатній рівень 

рентабельності серед СГП (1,5%), в той же час тваринництво, менше розвинуте в районі, 

проте його рівень рентабельності був вищим і складав 13,3%.  

На території району на 01.01.2015 р. зареєстровано 16 суб’єктів господарювання у 

галузі сільського господарства, з них 5 займається рослинництвом і тваринництвом, 11 – 

рослинництвом. За організаційно-правовими формами в районі переважають господарські 

товариства – 8 одиниць, на другому місці фермерські господарства – 3 одиниці, всі інші – 

один сільськогосподарський кооператив, одне приватне підприємство, а також є Інститут 

картоплярства НАН України, ВП НУБіП «Немішаївський агротехнічний коледж»  та 

Бородянський аграрний професійний ліцей, які мають свої виробничі сільськогосподарські 

потужності. Дані підприємства користуються 9532,5 га землі власної та орендованої, на 

одне підприємство в середньому припадає 595,8 га сільськогосподарських угідь. 

Групування підприємств за розміром землекористування подані в таблиці 3.4.1.1. 

 

Таблиця 3.4.1.1 

Групування підприємств за площею сільськогосподарського 

землекористування* 

№ 

з/

п 

Групи підприємств 

за 

землекористуванн

я, га 

Кількість 

підприємств

, од. 

Частка у 

загальні

й 

кількості

, % 

Площа 

сільськогосподарськи

х земель, га 

Частка у загальній 

площі 

сільськогосподарськи

х земель, % 

1 0-2 2 12,50 3,2 0,03 

2 2,1-50 3 18,75 70,4 0,74 

3 50,1-100 1 6,25 75,0 0,79 

4 100,1-200 1 6,25 180,0 1,89 

5 200,1-500 4 25,00 1312,0 13,76 

6 500,1-1000 1 6,25 515,5 5,41 

7 1000,1 і більше 4 25,00 7376,4 77,38 

 Всього 16 100,00 9532,5 100,00 

*Розраховано за даними Управління агропромислового розвитку Бородянського району 

 

Аналіз таблиці, побудованої за переліком суб’єктів господарювання Бородянського 

району станом на 01.01.2015 р., показує, що майже третина (31,25%) сільськогосподарських 

підприємств має площу понад 500 га. Однак ці підприємства користуються левовою 

часткою (82,79%) сільськогосподарських земель. Наступна значна група господарств 



53 

  

(25,0%) володіють ділянками від 200 до 500 га, що в цілому становить 13,76% площі 

землекористування підприємств. Всі інші (майже половина (43,75%) від загальної 

кількості) підприємства мають площу до 200 га та займають незначну частину 

сільськогосподарських земель (3,45%). За організаційно-правовими формами 

господарювання це переважно фермерські господарства та малі господарські товариства, 

які мають невеликі площі землекористування, що є оптимальними для ефективного 

господарювання в них.  

Найбільше агроформування району ТОВ «Агропроммаш» займає площу 3037,0 га, 

що спеціалізується на рослинництві. Також ще є 2 великих землекористувача – понад 1500,0  

га. Ці великі підприємства за організаційно-правовою формою – ТОВ СП «Новий Корогод-

Арго» та ПСГП «Колос», при чому перше спеціалізується на рослинництві, а інше має 

змішану спеціалізацію (рослинництво, тваринництво). Найбільше фермерське 

господарство району –  ФГ «Баглай», що має площу сільськогосподарських земель близько 

330 га та спеціалізується на рослинництві.  

Таким чином, бачимо, що найбільшими площами володіють приватне підприємство 

та сільськогосподарські товариства. 

 

Забезпечення технікою сільськогосподарських підприємств 

Станом на кінець 2014 р. у власності сільськогосподарських підприємств та 

фермерських господарств нараховувалось 128 тракторів, 58 комбайнів (26 зернозбиральних 

та інших видів), 109 вантажних та вантажопасажирських автомобілів. При цьому у 

користуванні домогосподарств населення на кінець того ж року нараховувалось 245 

тракторів та 19 зернозбиральних комбайнів. Отже, наглядно прослідковується 

закономірність концентрування значної частини тракторно-машинного парку у 

нетоварному секторі. 

Забезпеченість тракторним парком безпосередньо впливає на фондоозброєність 

сільськогосподарської праці. Збільшення навантаження на техніку веде до подовження 

термінів виконання основних сільськогосподарських робіт, порушуються вимоги 

агротехніки, збільшуються втрати урожаю. Проблему оновлення тракторно-машинного 

парку ускладнює висока вартість техніки, а зношення наявної техніки вимагає значних 

коштів на її ремонт. 

 

Стан та проблеми розвитку рослинництва 

Станом на 2014 рік у загальна посівна площа у Бородянському районі становила 

15269,5 га. У її структурі найбільша частка припадала на зернові й зернобобові культури – 

5672 га. (37,2%), картоплю і овоче-баштанні культури 43526 га (28,5%) та технічні культури 

– 4197 (27,5%). Решта посівних площ припадала на кормові культури 881,2 (5,8%). 

У структурі посівних площ сільськогосподарських підприємств проявлялася чітка 

орієнтація на вирощування високорентабельних та водночас низькозатратних технічних та 

зернових культур. На сільськогосподарські підприємства припадають майже всі посівні 

площі технічних культур та понад 75 % посівних площ зернових та зернобобових культур. 

Натомість, у господарствах населення, що головним чином орієнтуються на задоволення 

власних потреб, головне місце має виробництво овочів і картоплі. Зокрема, співвідношення 

посівних площ овочів у господарствах населення та сільськогосподарських підприємствах 

досягає 100:1 (574 проти 5,7 га), а картоплі  16:1 (3556 га проти 216,9 га). 

Виробництво зернових та зернобобових культур. У 2014 році посівна площа під 

зернові та зернобобові культури становила 5671,9 га. Структура посівних площ сформована 

в основному чотирма культурами: кукурудза на зерно 33,9% озиме жито 23,4%, озима та 

яра пшениця 19,2%, овес 17,7%. Другорядне значення відграє вирощування ячменю та 

гречки на які припадає відповідно 3,8% та 2,5%.  На решту культур припадає менше 1%. 

Валові збори зернових в районі становили 17417,1 т. За збором урожаю на першій позиції 

знаходиться кукурудза – 7849,6 т. (45,1%), на другій – озима та яра пшениця 3248,2 т. 
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(18,6%), на третій – озиме жито – 3179,1 т. (18,3%), на четвертій овес – 2480,9 т. (14,2%). На 

виробництво зернових та зернобобових здійснюють всі аграрні підприємства району. 

Головним виробником зернових та зернобобових культур є сільськогосподарські 

підприємства. На них припадає 74,6 % (4231,9 га.) посівів зернових у структурі посівних 

площ та 97,7% (140761,0 т.) валових зборів врожаю. Найбільшими валовими зборами 

зернових культур володіють ПСП «Колос» - 4227 т. (24,2% від загального виробництва 

зернових у районі), ТОВ «СП «Новий Корогод – Агро» - 3691 т. (21,2%)  та ТОВ 

«Агропроммаш» 2883 т. (16,5%). При чому, на дані три підприємства припадає майже вся 

вирощена кукурудза. Менші підприємства та фермерські господарства спеціалізуються на 

вирощуванні переважно озимого жита та овесу.  

Частка господарств населення у структурі посівних площ становить відповідно лише 

25,4% (6191 га.) а валові збори 19,2% (3341,9 т.). На відміну від категорії 

сільськогосподарських підприємств, господарства населення є орієнтованими переважно 

на вирощування озимої пшениці (42,8% від посівних площ), жита (29%). Другорядне 

значення відіграють посіви овесу (9,6%) та  ярого ячменю (8,0%). Однак, врожайність даних 

культур в середньому є нижчою на 10 ц/га аніж у сільськогосподарських підприємствах і 

досягає 23,2 ц/га.  

Виробництво технічних культур. Станом на 2014 рік посівна площа під 

технічними культурами становила 4197,4 га. У структурі посівних площ приблизно рівні 

частки посідають соя (34,2 % від посівних площ технічних культур), соняшник (31,7%) та 

ріпак (24,3%), що не є властивими для зональної спеціалізації сільського господарства. 

Другорядне місце посідає льон, часка якого становить 8,8%. На решту культур припадає 

близько 1%.  Найбільші валові збори припадають на соняшник - 2629,7 т., сою - 1254,2 т. та 

ріпак - 1175,1 т. Головними виробниками технічних культур є сільськогосподарські 

підприємства ТОВ «Агропроммаш» на яке припадає 76,5% (2011 т.) валових зборів 

соняшнику та 18% (226 т.) сої, ПСП «Колос» - 63,1% (741 т.) валових зборів ріпаку та 21,3% 

сої (267 т.), ТОВ «СП «Новий Корогод – Агро» - 19,5 % (514 т.) валових зборів соняшнику 

та 16,1% (189 т.) ріпаку. Єдиним виробником льону в районі є ТОВ «Агропроммаш». 

Картоплярство та овочівництво. Вирощування картоплі у 2014 році становило 

73568,7 т. і майже повністю концентрувалось в господарствах населення на які припадало 

94,3 посівних площ та 93,7% валових зборів. Однак разом з тим врожайність картоплі у 

господарствах населення (194 ц/га) є дещо нижчою аніж у сільськогосподарських 

підприємствах (211,3 ц/га). Серед підприємств та організацій найбільшими виробниками 

картоплі є Інститут картоплярства НААН України (1146 т.), ТОВ «СЦ Картоплярство» 

(1398,5 т.), СФГ «Баглай» (1300 т.) на які припадає близько 84% валових зборів культури у 

категорії сільськогосподарських підприємств.  

Посівні площі овочів у 2014 році становили понад 579 га, а їх виробництво досягнуло 

7497,8 т. Розподіл даних показників між категоріями господарств є вкрай нерівномірним: 

на домашні господарства населення припадає понад 99% посівних площ зборів культур. 

Виробництво овочів здійснюється ВП НУБіП «Немішаївський агротехнічний коледж», 

СФГ «Світ ЕКО» та ТОВ «Вектор». Найбільш потужним серед них є ТОВ «Вектор» на яку 

припадає 86,7% посівних площ 91,5% валових зборів культур.  

Виробництво кормових культур. Виробництво кормових культур відіграє 

другорядну роль у структурі посівних площ. На них припадає лише 881,2 га або 5,8% від 

загального обсягу посівних площ. Головним чином вирощуються кукурудза на силос та 

зелений корм, сінаж, однорічні та багаторічні трави. Найбільшу частку у структурі посів 

посідають багаторічні трави, які припадає близько 50% посівних площ технічних культур. 

Решта розподіляється між кукурудзою (20,7%), однорічними травами (25,6 %) та іншими 

культурами (3,7%). Однак, внаслідок високих показників урожайності половина збору 

кормових культур припадає на кукурудзу. Виробництво технічних культур ведеться 

переважно у підприємствах зі спеціалізацією на тваринництві. Це головними чином ПСП 
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«Колос», ТОВ «Агроконтраст», СКВ «Здвиж», а також у ВП НУБіП «Немішаївський 

агротехнічний коледж». 

 

Стан та проблеми розвитку тваринництва 

Тваринництво Бородянського району представлене переважно скотарством та 

свинарством. Птахівництво та інші підгалузі (вівчарство, конярство та вирощування кіз) 

розвивається виключно в межах домашніх господарств. 

Станом на початок 2015 року в усіх категоріях господарств утримувалось 2917 голів 

великої рогатої худоби (у тому числі 1739 корів), 3558 свиней, 507 овець та кіз, 169 коней, 

5300 голів птиці (птиці всіх видів у СГП). Традиційно, на нетоварний сектор (господарствах 

населення) припадає значна частка поголів’я худоби та птиці: 36,4% голів великої рогатої 

худоби, 57,3% голів свиней, 90,7% голів овець та кіз, 85,7% голів коней. 

У галузі тваринництва Бородянського району функціонує п’ять 

сільськогосподарських підприємств. Для більшості з них характерне комбінування 

декількох видів агровиробництва. Поголів’я великої рогатої худобу було наявне на 

чотирьох підприємствах. Найбільше поголів’я утримувало ТОВ «Агроконтраст» – 772 голів 

(26,5% від загальної кількості поголів’я в районі), ПСП «Колос» – 833 голів (28,6%) та ВП 

НУБіП «Немішаївський агротехнічний коледж» – 288 голів (7,8%). Поголів’я свиней наявне 

на трьох підприємствах. Серед них найбільшим поголів’ям характеризуються ТОВ 

«Агротехнології ім. Т. Г. Шевченка» – 1190 (33,4% від загальної кількості поголів’я в 

районі), ТОВ «Агроконтраст» – 499 (14,0%). Загалом, виключно на скотарстві 

спеціалізовані 2 підприємства, свинарстві – 1, і ще 2 підприємства поєднують у своїй 

діяльності декілька напрямків тваринництва. 

Станом на початок 2015 року на сільськогосподарських підприємствах вироблено 64 

т. м’яса великої рогатої худоби, 50 т. м’яса свиней, 100 т. м’яса птиці. У свою чергу у 

домашніх господарствах населення виготовлено 34 т. м’яса великої рогатої худоби, 160 т. 

м’яса свиней, 91 т. м’яса птиці. Виробництво молока становить 5144 т., а яєць 6,6 млн. штук. 

У порівнянні з іншими районами розвиток тваринництва Бородянського району не є 

достатнім. Зокрема, питома вага району у виробництві м’яса всіх видів складає 0,2% а 

молока 1,7%. За цими показниками район посідає 20 позицію по Київській області. 

 

Продовольча забезпеченість населення району 

Розвиток сільськогосподарського виробництва є чи не найважливішим фактором 

формування продовольчої безпеки району. Станом на 2014 рік наявні значні диспропорції 

у продовольчій забезпеченості населення Бородянського району. Зокрема, структура 

виробництва продукції сільського господарства зумовлює надмірну забезпеченість 

населення продукцією рослинництва, наприклад, для хлібу та хлібопродуктів вона 

становить 433,4%, а для картоплі – понад 1134%. Відносно забезпеченим район є овочами 

та баштанними (111,6%), однак, забезпеченість фруктами та ягодами не є достатньою 

(34,8%). Водночас забезпечення населення продуктами тваринництва є далеко недостатнім 

і становить для м’яса і м’ясних продуктів 10,3%, молока і молокопродуктів 22,8%, яєць 

39,8%. 
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Таблиця 3.4.1.2 

Забезпечення продовольством потреб населення Бородянського району * 

№ 

з/

п 

 

Норма 

споживанн

я харчових 

продуктів, 

кг 

Необхідна кількість 

продовольства для 

забезпечення 

населення району за 

науковими нормами, т 

Виробни

цтво с.-г. 

продукці

ї в 

районі, т. 

Рівень 

забезпечення 

місцевим 

виробництвом 

потреб 

населення у 

продовольстві, 

% 

1 М’ясо і м’ясні продукти 85 4862 499 10,3% 

2 Молоко і молокопродукти 395 22594 5144 22,8% 

3 Яйця, шт. на особу в рік 290 16588 6600 39,8% 

4 Хліб і хлібопродукти 110 6292 27270 433,4% 

5 Картопля 128 7321,6 83090 1134,9% 

6 Овочі й баштанні 185 10582 11810 111,6% 

7 Фрукти і ягоди 90 5148 1790 34,8% 

*Розраховано за даними Управління агропромислового розвитку Бородянського району та Головного управління статистики 

Київської області 

 

3.4.2. Пропозиції щодо оптимальної організації сільського господарства 

 

Оптимізація сільськогосподарського землекористування 

Розвиток рослинницької галузі, яка переважає у виробництві валової продукції 

сільського господарства та має високу привабливість для підприємництва, визначає 

загальне зростання агропромислового комплексу району. Прогнозується підвищення 

ефективності використання сільськогосподарських ресурсів в межах потенціалу району, що 

дозволить збільшити виробництво продукції рослинництва з метою забезпечення 

населення району та області продуктами харчування, а переробні підприємства сировиною. 

Зростання урожайності сільськогосподарських культур вимагає раціонального 

землекористування та поліпшення родючості ґрунтів, зокрема за рахунок внесення 

достатньої кількості добрив. Крім того, забезпеченню звростання валових зборів сприятиме 

поліпшення селекційної роботи та технічне і технологічне оновлення агропромислового 

комплексу. 

В галузі передбачається необхідність трансформації структури посівних площ та 

доведення їх до науково обгрунтованих вимог. Зокрема, дещо збільшаться продовольчі 

культури та значно зростуть кормові, адже планується ревіталізації тваринництва району. 

Посіви зернових культур будуть збільшені, а зростання урожайності забезпечуватиметься 

впровадженням нових високопродуктивних сортів, підбиранням попередників для 

розміщення посівів та покращенням системи захисту рослин. 

Вирощування технічних культур скоротиться на близько 8% у посівній площі, щоб 

зменшити виснажливий вплив на родючість грунтів, проте матиме важливе значення для 

забезпечення сировиною переробних підприємств. Висока врожайність технічних культур 

буде підтримуватись за рахунок методів інтенсифікації ведення сільського господарства. 

Виробництво картоплі та овочів буде збалансовано з урахуванням потреб населення 

району, а також супроводжуватиметься поверненням цих галузей рослинництва до 

товарного сектору, щоб забезпечити вищу продуктивність праці та сформувати адекватний 

і конкурентоспроможний продовольчий ринок. Частка кормових культур у посівних 

площах збільшиться у близько 2 рази, щоб створювати достатню кормову базу для 

забезпечення ревіталізації та сталого розвитку тваринництва. 

Зміни у структурі посівних площ будуть супроводжуватись заходами щодо 

вдосконалення сівозмін і ротацій культур відповідно до організаційно-економічних умов 

сільськогосподарського виробництва. 
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Збільшення виробництва продукції галузі передбачає формування модернізованої 

виробничої та ринкової інфраструктури району. 

 

Прогноз структурно-галузевих тенденцій розвитку сільського господарства 

До 2036 року Бородянський район збереже спеціалізацію переважно на 

рослинництві. Однак, цільова підтримка тваринництва сприятиме підвищенню частки 

даного сектора у загальній структурі с/г продукції. 

За умови продовження мораторію1 на продаж земель сільськогосподарського 

призначення великим та середнім сільськогосподарським підприємствам вдасться зберегти 

свою позицію, як найбільших землекористувачів та виробників сільськогосподарської 

продукції. Однак, найбільш доцільним у цьому випадку стане політика деконцентрації 

земельних ресурсів між подібними підприємствами, підтримання їх значної кількості у 

районі (20-30 од.), але при цьому потрібно враховувати їх критичну площу (близько 400 га). 

Фермерські господарства збережуть другорядну роль, але в подібних умовах 

необхідно скерувати зусилля на підвищення їх забезпеченості земельними ресурсами при 

критичній площі від 20 до 100 га. Важливим чинником підвищення 

конкурентоспроможності фермерських господарств стане спеціалізація на окремих 

секторах. Найбільш перспективними з них є різні галузі тваринництва, картоплярство та 

овочівництво, вирощування плодово-ягідних культур та окремих видів зернових і 

зернобобових. Окрім того, фермерські господарства мають переваги у розвитку органічного 

землеробства. За умови цільової підтримки кількість фермерських господарств у районі до 

2036 року може зрости щонайменше на 15-20%. 

Господарства населення, як і раніше не нестимуть товарного характеру. У зв’язку із 

зростанням чисельності населення у сільській місцевості та зростанням частки старших 

вікових груп абсолютні показники даного сектору поступово будуть збільшуватись до 2036 

року, щонайменше на 10 - 15%, що в свою чергу не призведе до певних трансформацій і у 

структурі виробництва с/г продуктів, і у структурі посівних площ, адже спостерігатиметься 

секторна реверсія: від нетоварного сектора до товарного. 

 

Розвиток рослинництва 

Резонний та сталий розвиток рослинництва вимагає підвищення ефективності 

використання природно-ресурсної бази району, приведення до науково-обґрунтованих 

норм посівних площ, розбудови виробничої та ринкової інфраструктури. Головним 

напрямком розвитку всі галузей рослинництва має стати інтенсифікація методів 

господарювання у рослинному секторі, що допоможе забезпечити підвищення врожайності 

сільськогосподарських культур, і, як наслідок, вищу конкурентоспроможність сільського 

господарства району. 

До 2036 року загальна посівна площа під урожай сільськогосподарських культур 

буде триматися на рівні 18,5 тис. га. Оптимізація її структури вимагатиме збільшення 

посівних площ під зерновими і зернобобовими культурами до 7,7 тис. га. (41,6% від 

загальних посівних площ), та одночасне їх зменшення під технічними до 3,6 тис. га. (19,5%), 

а також збільшення посівних площ під кормовими культурами до 2,0 тис. га. (10,8%),  

картоплею та овочами до 5,2 тис. га. (28,1%). 

Зростання урожайності сільськогосподарських культур вимагає раціонального 

землекористування та поліпшення родючості ґрунтів, зокрема за рахунок внесення 

достатньої кількості добрив та проведення низки меліоративних заходів.  

                                                 
1 Мораторій може бути знятий вже з 1 січня 2016 року. Про це публічно заявив президент Порошенко. На  думку влади, 
відкрити ринок сільськогосподарської землі - це одне з ключових дій, яке необхідно вчинити, разом з реформою 
держслужби і приватизацією держкомпаній. Мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення, 
згідно із Земельним кодексом України, поки ще діє до 1 січня 2016 року. Мораторій на продаж землі, який є зараз, триває 
вже 15 років. 
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Таким чином інтенсифікація галузі вимагатиме ефективної організації, зберігання і 

оптової торгівлі продукцією в межах району і області, а також розвиток насінництва, 

селекції і гібридизації тощо. Тому, на перспективу із збільшенням виробництва 

сільськогосподарської продукції необхідно нарощувати і кількість об’єктів виробничої 

інфраструктури, збільшувати тракторно-машинний парк сільськогосподарських 

підприємств, а також налагоджувати та посилювати горизонтальні зв’язки з переробними 

підприємствами та торгівельною мережею. Також позитивні зрушення у рослинницькій 

галузі допоможуть у ревіталізації тваринницького сектору: забезпечення високоякісними 

кормами, екологізація технологій виробництва тощо. 

Розвиток виробництва зернових та зернобобових культур. До 2036 посівна 

площа під зерновими та зернобобовими культурами зросте до 7,7 тис. га., що становитиме 

41,6% від загальних посівних площ. За рахунок впровадження високопродуктивних сортів 

та удосконалення технологій обробітку слід очікувати збільшення врожайності зернових та 

зернобобових культур щонайменше у два рази. Таким чином до 2036 року валові збори 

зернових та зернобобових культур можуть досягнути близько 40 тис. т. 

Головним чином, виробництво зернових концентруватиметься у великих та середніх 

товарних господарствах. Частка посівних площ у господарствах населення поступово 

зростатиме до 5-10%.  

Розвиток виробництва технічних культур. До 2036 року оптимізація структури 

посівних площ технічних культур вимагатиме скорочення їх площі до 3,6 тис. га. (19,5% від 

загальних посівних площ). Особливу увагу, необхідно приділити скороченню та стабілізації 

посівів культур, які виснажують ґрунт (соняшник, соя, ріпак). Пропонується культивувати 

соняшник, сою, ріпак. За умови впровадження заходів з інтенсифікації виробництва валові 

збори сої можуть досягнути 2,0 тис. т., соняшнику – 3,5 тис. т., ріпаку 2,5 тис. т (Додаток А, 

таблиця 2). Майже весь обсяг виробництва технічних культур буде формуватись у 

товарному секторі.  

Розвиток картоплярства та овочівництва. До 2036 року посівні площі під 

картоплею та овочами зростуть до 5,2 тис. га. і становитимуть 28,1% від загального обсягу 

посівних площ. Галузь розвиватиметься як у домашніх господарствах населення, так і 

поступово зростатиме роль товарного сектора, що буде представленим спеціалізованим 

фермерськими господарствами. Таким чином, за умови цільової підтримки у районі зможе 

вироблятись понад 150 тис. т. картоплі щорічно. 

Розвиток кормових культур.  До 2036 року посівні площі під кормовими 

культурами зростуть до 2,0 тис. га. і становитимуть 10,8% від загального обсягу посівних 

площ. Дане зростання буде приурочене до товарного сектору, що зумовлено необхідністю 

формування якісної кормової бази для ревіталізації тваринництва району. Таким чином, за 

умови цільової підтримки район зможе виробляти близько 25,0 тис. т. кормових культур 

(кормові коренеплоди, кукурудза на силос, однорічні трави на сіно тощо). 

 

Розвиток тваринництва 

В розвитку тваринництва необхідно орієнтуватися на інтенсивні шляхи збільшення 

виробництва, створення сприятливих умов для розвитку галузі. Зокрема, на створення та 

розвиток спеціалізованих сільгосппідприємств оптимального розміру, технічне 

переоснащення наявних ферм та впровадження нових технологій годівлі та утримання 

тварин, покращення технологічних умов виробництва, що стане основою розвитку 

товарного конкурентоспроможного тваринництва. Основні зусилля мають бути скеровані 

на розвиток та поглиблення взаємозв’язків між селекційними центрами й підприємствами 

з репродукції стада та товарними господарствами й фермами. 

Для підвищення продуктивності поголів’я великої рогатої худоби необхідно 

забезпечити повноцінну годівлю тварин відповідно до фізіологічних норм та планової 

продуктивності за рахунок інтенсифікації кормовиробництва та ефективного використання 

кормів.  
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До 2036 тваринництво продовжуватиме розвиватися, головним чином, як у 

товарному, так і у нетоварному секторах. Зростання поголів’я відбуватиметься у товарному 

секторі за рахунок збільшення потужності діючих та розвитку нових підприємств. За умови 

цільової підтримки розвинути власні позиції у тваринництві зможе фермерський сектор. 

Також до 2036 року поголів’я худоби у домашніх господарствах населення матиме 

тенденцію до зростання у зв’язку із збільшенням чисельності сільського населення. 

Розвиток скотарства. До 2036 року відбуватиметься поступова стабілізація 

динаміки та зростання поголів’я великої рогатої худоби до 5,5 тис. голів (Додаток А. 

таблиця 3,4). Левова частка, близько 4,4 тис. голів (80% від загальної чисельності поголів’я) 

вирощуватиметься в межах товарного сектора. Тобто СГП затвердять свою домінуючу 

позицію над домогосподарствами щодо поголів’я худоби. На перспективу у скотарстві 

йдеться про середні та великі моделі ферм 50-200 та до 2000 корів. Інтенсифікація 

виробництва у галузі дозволить значно підвищити показники середньої ваги однієї голови 

великої рогатої худоби та удою молока і, таким чином, збільшити валові обсяги 

виробництва. Таким чином потрібно розвивати стійлове молочно-м’ясне скотарство, що 

певним чином ревіталізує втрачену спеціалізацію району та допоможе забезпечити 

продовольчі потреби населення району у м’ясі та молоці.  

Розвиток свинарства. В останні роки свинарство набирає значних темпів розвитку 

у товарному секторі, проте нетоварний сектор переважає товарний майже на чверть за 

поголів’ям. У зв’язку із значним продовольчим дефіцитом м’яса в районі, до 2036 року 

кількість поголів’я необхідно стабілізувати на рівні 7,0 тис. голів. У товарному секторі 

переважатимуть середні та великі моделі підприємств 500-1000 та до 5000 голів, а кількість 

поголів’я в становитиме близько 5,0 тис. голів (близько 71% від загальної кількості). Тобто 

відбудеться послаблення ролі нетоварного сектору та спостерігатиметься розвиток м’ясо-

сальної спеціалізації свинарства, що обумовлено продовольчими потребами населення 

району. 

Розвиток птахівництва. Птахівництво є пріоритетною галуззю розвитку в районі 

зважаючи на продовольчий дефіцит населення щодо м’ясопродуктів та яєць. За умови 

надходження інвестицій та державної підтримки галузі до 2036 року поголів’я птиці на 

підприємствах можна збільшити до 100,0 тис. голів (за рахунок створення птахоферми), при 

цьому загальна кількість поголів’я зросте за рахунок зростання поголів’я і в нетоварному 

секторів, адже сільське населення буде збільшуватись.  

Розвиток інших галузей тваринництва. На сьогодні динаміка розвитку конярства 

демонструє значний спад, ця тенденція не продовжиться і надалі. До 2036 поголів’я коней 

у районі розвиватися у нетоварному секторі та, можливо, у спеціалізованих господарствах 

і становитиме близько 200 голів. 

Чисельність поголів’я овець та кіз, так само як і коней, зростає особливо у 

нетоварному секторі, оскільки збільшиться чисельність населення домогосподарств. 

Однак, на разі доцільною є стабілізація даного показника на рівні 0,70 тис. голів. До 2036 

року галузь розвиватиметься значною мірою у господарствах населення, хоча матиме місце 

і в товарному секторі, в рамках спеціалізованих фермерських господарств. 

Таким чином, оптимізація структури поголів’я худоби, свиней та птиці, виробництва 

сільськогосподарської продукції за категоріями господарств, а також інтенсифікація 

виробництва дозволять збільшити виробництво м'яса, молока, яєць, що у значній мірі 

підвищить продовольчу забезпеченість населення та формування ефективного 

продовольчого ринку району. 
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ВИСНОВКИ 

Оптимізація функціонування і територіальної організації сільського господарства 

Бородянського району передбачає наступні напрями техніко-технологічних та 

організаційно-економічних перетворень:  

– раціональне використання едафічний ресурсів району та оптимізація 

структури посівних площ з метою збалансування виробництва сільськогосподарської 

продукції та підвищення ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств; 

– підвищення урожайності сільськогосподарських культур в потенційних 

межах для даних агрокліматичних умов; 

– вибір оптимальних моделей розвитку господарств для рослинництва і 

тваринництва; 

– залучення нових технологій у веденні галузей з урахуванням показників 

ефективності господарювання та екологічного навантаження на довкілля; 

– забезпечення сільськогосподарського виробництва підприємствами супутніх 

та допоміжних галузей – агросервісних, насінницьких, селекційних, репродукторних 

центрів, мережі складських приміщень; 

– підвищення зв’язків сільськогосподарських виробників з переробними 

підприємствами та торгівельною мережею; 

– формування модернізованої виробничої та ринкової інфраструктури; 

– моніторинг стану розвитку аграрного сектору та узгодженість тенденцій 

розвитку з державними обласними та районними програмами розвитку; 

– формування сприятливого фінансово-кредитного середовища через 

забезпечення сільськогосподарських товаровиробників необхідними обсягами фінансових 

ресурсів для розширеного відтворення та інноваційного розвитку, фінансової стабільності 

та конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках. 

– створення ефективного продовольчого ринку та збільшення ролі товарного 

сектору у виробництві рослинницької та тваринницької продукції. 

 

3.5 РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ РАЙОНУ 

 

Розвиток туристично-рекреаційної галузі району 

При визначенні перспектив розвитку рекреаційно-туристичної галузі враховувалась 

необхідність збереження рівноваги між масштабами використання природно-ресурсного 

потенціалу та параметрами розвитку рекреаційних закладів. 

 

3.5.1 Тривалий відпочинок 

Визначення потреби населення області в рекреаційно-оздоровчих закладах 

проводилось у відповідності з ДБН 360-92** та інших нормативних документів. 

При розрахунках були використані наступні нормативні показники (місць на 1000 

осіб населення): 

- санаторії – 3,1; 

- будинки відпочинку, пансіонати – 8; 

- бази відпочинку підприємств і організацій, молодіжні табори – 14; 

- оздоровчі табори старшокласників – 14; 

- туристські бази, турготелі – 9; 

- мотелі, кемпінги – 12. 

Виходячи із проведених розрахунків, на розрахунковий період потреба населення 

Бородянського району в закладах тривалого відпочинку становитиме близько 2,4 тис. місць, 

в тому числі: в санаторно-курортних закладах - 200 місць, потреба в установах тривалого 

відпочинку (будинки відпочинку, пансіонати, бази відпочинку, молодіжні табори) – 1380 

місць, дитячих оздоровчих таборах – 1750 місць, в установах туризму – 1320 місць.  
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Визначивши потреби населення Бородянського району в установах санаторного 

лікування, довготривалого відпочинку і туризму було проаналізовано можливості 

створення на території нових об’єктів та розширення існуючих, виходячи із потреб 

населення в довготривалому відпочинку. При цьому, необхідною умовою розвитку 

курортно-рекреаційного комплексу є удосконалення його територіальної структури за 

рахунок освоєння нових рекреаційних територій. На підставі оцінки рекреаційного 

потенціалу було виділено рекреаційні зони. Їх основні параметри визначені виходячи з 

територіальних ресурсів та ступеню їх рекреаційного освоєння. 

Розрахунок порогових значень рекреаційної ємності району на базі лісового 

ландшафту представлено в таблиці 3.5.1.1. 

 

Таблиця 3.5.1.1 

Граничні значення рекреаційної ємності району на базі лісового ландшафту 

№ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Бабинецька 3375,4 1525,7 45,20 1,6 0,6 1465 

2 Блиставицька 2802,1 1312,1 46,83 1,6 0,6 1260 

3 Бородянська 5528,7 81,6 1,48 1,1 0,5 45 

4 Дружнянська 3935,1 569,6 14,48 1,2 0,5 342 

5 Жовтнева 1642,7 70,4 4,28 1,1 0,5 39 

6 Загальцівська 10841,3 6798,9 62,71 1,6 0,6 6527 

7 Здвижівська 3394,7 1886,4 55,57 1,6 0,6 1811 

8 Качалівська 3353,4 306,3 9,13 1,3 0,5 199 

9 Клавдієво 4369,5 3431,2 78,53 1,6 0,6 3230 

10 Козинцівська 2910,6 611,8 21,02 1,4 0,5 428 

11 Луб’янська 4361,9 2235,3 51,25 1,5 0,6 2012 

12 Майданівська 3865,2 32,8 0,85 1,1 0,5 18 

13 Мигалківська 5172,2 3950,4 76,38 1,6 0,6 3792 

14 Микулицька 3029,0 628,5 20,75 1,5 0,6 566 

15 Мирчанська 6934,3 5173,6 74,61 1,6 0,6 4967 

16 Небратська 1533,4 35,6 2,32 1,1 0,5 20 

17 Немішаївська 586,8 17,6 2,99 1,1 0,5 10 

18 Новогребельська 2541,8 134,0 5,27 1,1 0,5 74 

19 Новозаліська 1975,5 412,4 20,88 1,3 0,5 268 

20 Новокорогодська 1582,6 263,3 16,64 1,3 0,5 171 

21 Озерська 1702,8 18,7 1,10 1,1 0,5 10 

22 Пилиповицька 2653,6 1368,2 51,56 1,5 0,6 1231 

23 Пісківська 10531,0 8554,4 81,23 1,6 0,6 8212 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

24 Шибенська 4776,3 1552,6 32,51 1,4 0,6 1304 

 Разом 93 400 40 971 32,0   38 000 
 

* згідно даних Сквирської райдержадміністрації, станом на 01.01.2015 р.  

** коефіцієнт кореляції враховує стан лісів, їх вік, породний склад, доступність, пожежонебезпечність. 

Розрахунок виконано відповідно ДБН 360-92** (п.5.18, з урахуванням "примітки") 

 

Виходячи із проведених розрахунків, на розрахунковий період потреба населення 

Бородянського району в закладах довготривалого відпочинку становитиме 4,5 тис. місць. В 

таблиці 3.5.1.2 представлено потреби місцевого населення в рекреаційно-оздоровчих 

закладах на розрахунковий період.  
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Таблиця 3.5.1.2 
Розрахунок потреб місцевого населення в установах санаторного лікування, 

тривалого відпочинку і туризму (місць) 

№ 
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п 
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1 
Бородянська 

селищна рада 
14918 47 

11

9 
209 

32

8 

20

9 

20

9 
418 746 

13

4 

17

9 
313 

105

9 

2 
Бабинецька селищна 

рада 
3441 11 28 48 76 48 48 96 172 31 41 72 244 

3 

Клавдієво-

тарасівська селищна 

рада 

5821 18 47 81 
12

8 
81 81 162 290 52 70 122 412 

4 
Немішаєвська 

селищна рада 
9341 29 75 131 

20

6 

13

1 

13

1 
262 468 84 

11

2 
196 664 

5 
Пісківська селищна 

рада 
7415 23 59 104 

16

3 

10

4 

10

4 
208 371 67 89 156 527 

6 
Блиставицька 

сільрада 
951 3 8 13 21 13 13 26 47 9 11 20 67 

7 
Дружнянська 

сільрада 
2045 6 16 29 45 29 29 58 103 18 25 43 146 

8 Жовтнева сільрада 246 1 2 3 5 3 3 6 11 2 3 5 16 

9 
Загальцівська 

сільрада 
2759 10 22 39 61 39 39 78 139 25 33 58 197 

10 
Здвижівська 

сільрада 
865 7 7 12 19 12 12 24 43 8 10 18 61 

11 Качалівська сільрада 790 2 6 11 17 11 11 22 39 7 9 16 55 

12 
Козинцівська 

сільрада 
2056 6 16 29 45 29 29 58 103 19 25 44 147 

13 Луб'янська сільрада 1319 4 11 18 29 18 18 36 65 12 16 28 93 

14 
Майданівська 

сільрада 
674 2 5 9 14 9 9 18 32 6 8 14 46 

15 
Мигалківська 

сільрада 
1027 3 8 14 22 14 14 28 50 9 12 21 71 

16 
Микулицька 

сільрада 
2807 9 21 39 60 37 37 74 134 25 34 59 193 

17 
Мирчанська 

сільрада 
804 2 6 11 17 11 11 22 39 7 10 17 56 

18 Небратська сільрада 483 1 4 7 11 7 7 14 25 4 6 10 35 

19 
Новозаліська 

сільрада 
1195 4 9 17 26 16 16 32 58 11 14 25 83 

20 
Новогребельська 

сільрада 
801 2 6 11 17 11 11 22 39 7 10 17 56 

21 
Новокорогодська 

сільрада 
500 2 4 7 11 7 7 14 25 4 5 9 34 

22 Озерська сільрада 792 2 6 11 17 10 10 20 37 7 10 17 54 

23 
Пилиповицька 

сільрада 
1374 4 10 19 29 18 18 36 65 12 16 28 93 
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24 Шибенська сільрада 603 2 5 8 13 8 8 16 29 5 7 12 41 

 Разом по району 
63027 20

0 

50

0 

880 13

80 

87

5 

87

5 

175

0 

313

0 

56

5 

75

5 

132

0 

445

0 

 

На довгостроковий період передбачається збільшення ємності закладів тривалого 

відпочинку та туризму до 1400 місць. Передбачається розміщення нових баз та закладів 

туризму, будівництво санаторно-курортних закладів не передбачається. Нижче в таблиці 

3.5.1.3 представлено можливість розміщення рекреаційно-оздоровчих закладів на 

розрахунковий період.  

 

Таблиця 3.5.1.3 

Можливе розміщення рекреаційно-оздоровчих закладів на розрахунковий період 

 

 

Розрахунок територій для розміщення рекреаційно-оздоровчих закладів, проводився 

на підставі показників ДБН 360-92**(таблиця 3.5.1.4).  

  

№ з/п 

Адміністративно-

територіальна 

одиниця 

Існуючий 

стан 

(місць) 

Розрахунковий період (місць) 

Дитячі 

оздоровчі 

табори 

Санаторії 

Бази 

відпочинку, 

молодіжні 

табори 

Дитячі 

оздоровчі 

табори 

Заклади 

туризму 

(турбази, 

турготелі 

мотелі) 

1 Здвижівська   100   

2 Качалівська     50 

3 Луб’янська   50   

4 Мигалківська  200 100   

5 Микулицька     100 

6 Пилиповицька  100  100   

7 Пісківська  200  200 100 

8 Шибенська    200  

 Всього 100 400 350 400 250 
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Таблиця 3.5.1.4 

Території для розміщення рекреаційно-оздоровчих закладів 

№ 

з/п 

Тип рекреаційно-оздоровчих 

закладів 

Ємність, 

місць 

Розмір 

земельної 

ділянки на 

1 місце, м2 

Необхідні 

території, га 

1. Території необхідні для розміщення рекреаційно-оздоровчих закладів 

1.1. Санаторії профілакторії 200 140 2,8 

1.2. Бази та інші заклади відпочинку 1380 150 20,7 

1.3. Дитячі оздоровчі заклади 1750 180 31,5 

1.4. 
Заклади туризму (турбази, 

турготелі, кемпінги) 
1320 90 11,88 

 Всього 4450 - 66,88 

2. Території можливого розміщення рекреаційно-оздоровчих закладів 

2.1. Санаторії профілакторії 400 140 5,6 

2.2. Бази та інші заклади відпочинку 350 150 5,3 

2.3. Дитячі оздоровчі табори 400 180 7,2 

2.4. 
Заклади туризму (турбази, 

турготелі, кемпінги) 
250 90 2,3 

 Всього 1400 - 20,4 

 

Необхідною умовою розвитку курортно-рекреаційного комплексу є удосконалення 

його територіальної структури за рахунок освоєння нових рекреаційних територій.  

На підставі оцінки рекреаційного потенціалу було виділено рекреаційні зони. Їх 

основні параметри визначені виходячи з територіальних ресурсів та ступеню їх 

рекреаційного освоєння. 

 

3.5.2 Короткочасний відпочинок 

Питома вага потенційних короткочасно відпочиваючих в літній день «пік» для міста 

Сквира, що відноситься до середнього міста, складе 20% від чисельності його населення, 

для сіл – 10%. Згідно розрахунків кількість потенційних короткочасно відпочиваючих для 

населення Бородянського району із урахуванням потреб населення міста складає близько 

10,4 тис. осіб. 

Перспектива організації короткочасного та стаціонарного  відпочинку грунтується 

на оцінці ландшафтної структури району з урахуванням наявного лісового фонду. 

Враховуючи стан лісів (молодняки, мочари), рекреаційні допустимі навантаження 

визначені як мінімальні, що враховуються при визначенні сумарного рекреаційного 

навантаження на територію. Загальна рекреаційна ємність лісового ландшафту складає              

38 тис. чол/день (Таблиця 3.5.1.1). Дані величини є підконтрольними і не можуть 

перевищуватись при розміщенні об’єктів рекреації як короткочасної так і довготривалої. В 

межах даної ємності виділяються найбільш привабливі ділянки для організації зон 

довготривалого та короткочасного відпочинку.  
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Таблиця 3.5.2.1 

Розрахунок порогових значень проектованих рекреаційних зон 

№ 

з/п 
Рекреаційні зони 

П
л

о
щ

а
 (

г
а
 )

 

Порогові значення формованих 

рекреаційних зон 

Н
о
р

м
. 

н
а
в

а
н

т
а
ж
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н

я
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о
л
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о
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*
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Потреба в 

території  

(га)** 
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Зони тривалого відпочинку 

1 

"Урочище Бабка" (Квалдієво-

Тарасівська с/р, Пилиповецька 

с/р) 

1400 2 0,5 1400 1,4 14 

2 
"Тетерівська" (Пісківська с/р, 

Мигалківська с/р) 
3000 2 0,5 3000 3 30 

3 
"Шибинська" (Здвижівська с/р, 

Новозаліська с/р, Шибенська с/р) 
2700 2 0,5 2700 2,7 27 

 Разом по стаціонарним зонам 7100 - - 7100 7,1 71 

Зони короткочасного відпочинку 

4 

"Бородянська" (Бородянська с/р, 

Дружнянська с/р, Пилиповецька 

с/р) 

2200 3 0,4 2640 26,4 132 

5 

"Здвижівська" (Бабинецька с/р, 

Блиставицька с/р, Здвижівська 

с/р,  Луб'янська с/р)  

2500 3 0,4 3000 30 150 

6 

"Мирчансько-Загальцівська" 

Загальцівська с/р, Мирчанська 

с/р, Качалівська с/р) 

6800 3 0,4 8160 81,6 408 

 
Разом по підзонам 

короткочасного відпочинку 
11500 - - 13800 138 690 

 

Разом по підзонам  

стаціонарного та 

короткочасного  відпочинку 

району 

18600 - - 20900 145,1 761 

*  коефіцієнт кореляції враховує стан лісів, їх вік, породний склад, доступність, пожежонебезпечність та 

ландшафтні особливості визначених територій. 

** нормативна потреба в територіях:  

 - тривалого відпочинку - 10 м2/чол. - по об'єктам обслуговування; 100 м2/чол. -  по озелененим територіях;  

- короткочасного відпочинку – 100 м2/чол. - інтенсивного використання; 500 м2/чол. –  пасивного 

використання 
 

Загальна рекреаційна ємність району визначена в сумі 20,9 тис. чол/місць. В межах 

даної величини передбачається формування системи рекреаційних зон для розвитку 

тривалої (3 зони) та короткочасної (3 зон) рекреації з високим рівнем інженерної 

облаштованості та ландшафтного благоустрою. Відповідно до проведених розрахунків 

(ДБН 360-92**, п.5.14 "примітка"; п.5.26) порогова ємність довготривалої рекреації  

визначена в межах  7,1 тис.  місць. Нормативна потреба в територіях обслуговування 

складає – 7,1 га, а прогулянкової території (озелененої) – 71 га. По зонам короткочасного 

відпочинку порогова ємність складає 13,8 чол/день/місць. По територіям інтенсивного 

використання – 138 га, а зоні короткочасного відпочинку (лісопарк) – 690 га (ДБН 360 – 
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92**, п. 5.15). Дані зони (короткочасного, тривалого) відпочинку підлягають повному 

інженерному облаштуванню та ландшафтному благоустрою. Таким чином сумарна 

рекреаційна ємність по тривалому та короткочасному відпочинку – 20,9 тис. місць, що 

складає 55% від допустимо визначеної – 38 тис. місць. Враховуючи, що район не має виходу 

до морських акваторій для урізноманітнення рекреаційних форм відпочинку необхідно 

налагодити чітку систему формування штучних пляжів в межах центрів рекреаційних зон.  

В основу формування пляжних територій покладено аналіз гідрографічної мережі 

району. В долинах річок (3  річки), які протікають територією району є невеликі старичні 

озера.  

 

Таблиця 3.5.2.2 

Розрахунок пляжного відпочинку в межах проектованих рекреаційних зон 

 

Загальна ємність формованих пляжів по зонами тривалого відпочинку –5200 місць, 

короткочасного – 2000 місць. Разом – 7200 місць. 

Нормативна потреба в пляжних і припляжних територіях – 90 га. 

Пляжні зони формуються на базі наявної річкової системи – річок, потічків, ставків. 

Визначені площі підлягають гідротехнічному облаштуванню, створенню піщаних пляжів 

та припляжних територій. Формовані пляжі підлягають санітарно-технічному 

облаштуванню та благоустрою. 

№ 

з/п 

Рекреаційні зони 

(пляжна частина) 
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По зонам тривалої рекреації 

1 

"Урочище Бабка" 

(Квалдієво-Тарасівська 

с/р, Пилиповецька с/р) 

100 1 1,5 2,5 

0,2 

200 

2 
"Тетерівська" (Пісківська 

с/р, Мигалківська с/р) 
2000 20 30 50 4000 

3 

"Шибинська" 

(Здвижівська с/р, 

Новозаліська с/р, 

Шибенська с/р) 

500 5 7,5 12,5 1000 

 Разом по зоні 2600 26 39 65 5200 

По зонам короткочасної рекреації 

4 

"Бородянська" 

(Бородянська с/р, 

Дружнянська с/р, 

Пилиповецька с/р) 

1000 10 15 25 0,2 2000 

 Разом по зоні 1000 10 15 25 0,2 2000 

 Разом по 2-м  зонам 3600 36 54 90 - 7200 
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3.5.3 Організація туризму 

Класифікація елементів ресурсного потенціалу сфери туризму та рекреації, згідно 

Закону України «Про туризм» виділяє блок головних утворюючих ресурсів і супутніх 

складових туристичного та рекреаційного потенціалу.  

 

Історико-культурні ресурси 
До пам’яток історії та культури, яких на території району нараховується 90 одиниць, 

належать пам’ятники та меморіальні дошки видатним діячам (5 одиниць), братські могили 

та могили окремих воїнів що загинули під час Великої вітчизняної війни (38 одиниць), 

пам’ятники та пам’ятні знаки жертвам Голодомору (1.), археологічні об’єкти (46 одиниць), 

які знаходяться по всій території району. 

Основними атракційними об’єктами на території району є церква Дмитрія 

Солунського, шісотлітні дуби у с. Михайленків.  

 

Інфраструктурні туристично-рекреаційні ресурси 
Матеріально-технічну основу туристичної інфраструктури району складають 

ресторани, заклади відпочинку, суб‘єкти економічної діяльності з надання туристичних 

послуг тощо. Так, на території Пилиповицької сільської ради діє дитячий табір «Зміна». У 

межах Пісківської селищної ради функціонують 5 баз відпочинку. У межах району існуючі 

туристичні маршрути відсутні. 

Враховуючи особливості розвитку господарського коплексу ропонується створення 

районного краєзнавчого маршруту смт Піски – смт Клпвдієво-Тарасове, який об’єднує два 

промислові підприємства: Пісківський скляний завод та унікальне підприємство з 

виробництва ялинкових прикрас ПП «Корал-Дизайн». 

 

 



76 

4. ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ 

 

4.1 КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ТЕРИТОРІЇ 

 

Відповідно до рішень Генеральної схеми планування території України, 

Бородянський район потрапляє в зону урбанізованих територій із середнім рівнем 

виробничо-містобудівного освоєння, пріоритетного розвитку сільського господарства та 

розвитку елементів загальнодержавної екологічної мережі, яка формується вздовж основної 

транспортної магістралі М-07 (Київ-Варшава).  

Бородянський район входить в межі Київської міжобласної системи розселення.  

Транспортна система Бородянського району, представлена мережею автомобільних 

та залізничних магістралей, їх супутньою інфраструктурою.  

Бородянський район знаходиться в західній частині Київської області, і має 

пристоличне положення, зокрема межує із Ірпінським регіоном. Основу автодорожньої 

мережі Бородянського району складають автодороги національного значення М-07 (Київ – 

Варшава), яка проходить з півночі на південь через селище Бородянка, автомобільна дорога 

державного значення Т-10-19 (Бородянка-Макарів), та автомобільна дорога державного 

значення Т-10-11 (Майданівка-Гостомель). Вони забезпечують транспортні зв'язки району 

з містами Київської та Житомирської області.  

Щільність автодоріг загального користування Бородянського району складає  280 

км/тис.км2, що менше середнього показника щільності автодоріг загального користування 

по Київській області (310 км/тис. км2), але більше по Україні (275 км/тис. км2). Усі 

автомобільні дороги мають тверде покриття. 

Через район з північного-заходу на південний-схід електрифікована залізнична 

дорога Коростень-Київ. На території району знаходиться залізничних станцій (Тетерів, 

Спартак, Бородянка, Немішаєве, Клавдієво).  

Територія району розташована в південній частині Українського полісся та зони 

широколистяних лісів  з помірно-континентальним кліматом.   

Сьогодні на території Бородянського району нараховується 19 сільських рад та 5 

селещних.  

Для Бородянського району характерною рисою є два типи розселення – дрібно 

дисперсний – на заході та густозаселений – на сході. Найбільша концентрація населених 

пунктів спостерігається вздовж основної транспортної магістралі районі – автомобільної 

дороги міжнародного значення Киї-Варшава та у східній частині району – поблизу 

населених пунктів Ірпінського регіону.   

Бородянський район має виробничо-агрорну спеціалізацію із середнім рівнем 

виробничих територій. 

До основних планувальних обмежень, що розповсюджуються на територію району 

можна віднести: 

- санітарно-захисні зони від звалищ: 

- санітарно-захисні зони від діючих промислових та сільськогосподарських 

підприємств; 

- охоронні зони магістральних інженерних мереж (газопроводи, 

нафтопродуктопроводи, ЛЕП); 

- водоохоронні зони  та прибережні захисні смуги рік та водойм. 

Одним з серйозних недоліків планувальної організації району є недостатня кількість 

місць для довготривалого та короткочасного відпочинку мешканців району та неналежний 

стан існуючих об’єктів туризму та рекреації.  

До проблем освоєння території Бородянського району можна віднести: 

- проблеми, пов’язані з забезпеченням зайнятості населення району та створення 

нових робочих місць; 

- розвиток, інфраструктурне та соціальне забезпечення сільських населених пунктів; 
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- соціально-економічна підтримка малих сільських населених пунктів; 

- забезпечення будівництва нових доріг;   

- розвиток санаторно-курортних закладів та рекреаційних територій; 

- реструктуризація існуючого промислового комплексу району; 

- розвиток природо-заповідних, лісовкритих, озеленених територій та елементів 

екологічної мережі; 

- мала площа природно-завідних територій; 

- організація і розвиток територій та об’єктів рекреаційної та туристичної галузі, 

організація зеленого, культурно-пізнавального туризму. 

 

4.2 ПЛАНУВАЛЬНА СТРУКТУРА ТЕРИТОРІЇ 

 

Планувальна структура Бородянського району тісно пов’язана з планувальною 

структурою Київської області, яка формується на основі планувального каркасу, основними 

компонентами якого є осі та вузли концентрованого економічного розвитку території, які, 

в свою чергу, являються планувальними центрами. Планувальний каркас концентрує в собі 

переваги географічного розташування, обсяги виробництва, чисельність населення, 

наявність і стан соціальної та виробничої інфраструктури, а також є основою для 

потенційних інвестицій для території. 

Найбільш значні елементи планувального каркасу області формуються під впливом 

господарських функцій загальнодержавного та міждержавного значення. 

Основу планувального каркасу складають транспортно-комунікаційні коридори, які 

виконують роль осей різного рівня і з’єднують між собою центри відповідного рівня 

(населені пункти). Навколо планувальних осей концентруються головні елементи 

антропогенної діяльності.  

До осей першого рангу на території Бородянського району, які мають важливе 

значення як для розвитку району, Київської області, так і для України в цілому, можна 

віднести міжнародну автодорогу Київ – Ковель – Ягодин 

Ще одним опорним елементом планувальної структури є історико-культурний 

каркас області та району, тобто, наявність та розміщення на території району пам’яток 

історичної та культурної спадщини, які можуть в перспективі бути використані в якості 

центрів тяжіння для розвитку туристично-рекреаційної галузі.  

Важливу роль для використання в туризмі пам’яток культури відіграє транспортна 

доступність та наявність супутньої туристичної інфраструктури. У зв’язку з цим, що на 

території Бородянського району на розрахунковий період передбачено створення мережі 

туристично-рекреаційних закладів та туристичних маршрутів У Схемі планування 

території району велика увага приділяється облаштуванню елементів екологічної мережі. 

 

4.3 ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ 

 

Проектне функціональне зонування території району вирішується, виходячи з 

комплексної оцінки території та прогнозу розвитку виробничих територій, планувального 

та екологічного каркасів. 

З точки зору функціонального зонування (по переважному напрямку основних 

функцій), на території району можна виділити такі основні зони: 

І. Зона переважно містобудівного освоєння території; 

ІІ. Зона переважно сільськогосподарського використання; 

ІІІ. Зона переважно рекреаційного використання; 

ІV. Зона територій, що охороняються (екологічний каркас, об’єкти культурної 

спадщини). 
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І. Зона переважно містобудівного освоєння території 

Зона переважно містобудівного розвитку на території Бородянського району є 

частиною зони урбанізації Київської області і включає в себе території Бородянки, прилеглі 

території, а також локальні території, що пропонуються для перспективного розширення 

міських населених пунктів області (житлова та виробнича території). Ця зона охоплює 

територію з найбільшою щільністю міського населення.  

На території Бородянського району зона містобудівного освоєння сконцентрована, в 

основному, на ділянках вздовж проходження транспортних магістралей та гідрологічної 

мережі.   

До локальних територій містобудівного освоєння віднесені території, що потенційно 

придатні для освоєння та розміщення сельбищної і виробничої забудови, іншого освоєння 

на території району, або ті, які доцільно розглядати як резерви для розвитку населених 

пунктів з визначенням їх використання при розробленні генеральних планів конкретних 

населених пунктів. 

У даній роботі такі території розглядаються як резерви розвитку населених пунктів.  

У межах зони рекомендується регламентація містобудівного розвитку зі 

стимулюванням розбудови сучасної економічної бази та стабілізацією антропогенних 

навантажень на територію. 

До цієї ж зони можна віднести дисперсно розташовані на території району 

підприємства сільськогосподарського виробництва, комунальні підприємства, 

підприємства малого бізнесу, тощо. На перспективу ці території пропонується збільшити за 

рахунок виділення територій для розміщення нових підприємств по переробці 

сільгосппродукції, невеликих промислових підприємств без екологічних наслідків, тощо. 

Розміщувати ці території на території району пропонується таким чином, щоб максимально 

забезпечити сільське населення місцями прикладання праці. 

Схемою пропонується також відроджувати сільськогосподарські підприємства на 

базі вже існуючих об’єктів, які в даний час не працюють або використовуються не за 

призначенням. 

II. Зона переважно сільськогосподарського використання 

Зона переважно сільськогосподарського використання включає великі масиви 

сільськогосподарських земель практично у всіх сільських радах району, більше 53 % 

території району. Найбільші території посівних площ знаходяться в центральній, південній 

та західній частині району. 

У зоні переважно сільськогосподарського використання рекомендується 

інтенсивний розвиток сільськогосподарського виробництва, удосконалення технології 

агровиробництва, активізація центрів агропромислової інтеграції, підвищення рівня їх 

забезпечення соціальною та інженерною структурою. 

IІІ. Зона переважно рекреаційного використання 

Рекреаційна зона Бородянського району є цілісною планувальною ланкою 

рекреаційно-туристичної мережі Київської області і не може розглядатися як окремий 

елемент. 

Для рекреаційної зони характерні найбільш повна спільність природного комплексу 

та інфраструктури, провідний функціональний профіль землекористування, розвинене 

транспортне та інженерне забезпечення. Основним елементом (ядром) зони є як правило, 

комплекси рекреаційних закладів, об’єкти природно-заповідного фонду, об’єкти культури, 

комплекси відпочинку та оздоровлення населення.  

Для розміщення об’єктів оздоровлення та організації зеленого (сільського) туризму 

пропонується використовувати територію малолюдних населених пунктів, які розташовані 

поблизу рекреаційних зон. 

Рекреаційні зони, які об’єднують території оздоровлення, туризму та відпочинку, 

ділянки ландшафту, з різною інтенсивністю рекреаційного використання та комплекси 

рекреаційних закладів є об’єктами самостійного містобудівного планування. 
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Удосконалення рекреаційного середовища пов’язано із наданням статусу даних територій 

переважного використання під рекреаційну функцію.  

Рекреаційні зони, зони масового відпочинку, зони спеціалізованого відпочинку на 

території району потребують подальшої детальної розробки. Можна виділити першочергові 

задачі, до яких входить закріплення меж елементів рекреаційної системи та екологічного 

каркасу: лісів, лісопарків, об’єктів ПЗФ, а також об’єктів, які виконують важливі 

рекреаційні, екологічні, природоохоронні та регулюючі функції. 

ІV. Зона територій, що охороняються 

(екологічний каркас, об’єкти культурної спадщини) 

Основна частина території цієї зони входить як складова частина майже до всіх 

попередніх зон. 

Зона територій, що охороняються, включає в себе об’єкти природно-заповідного 

фонду, зелені зони навколо населених пунктів, прибережні смуги рік та водойм 

(екологічний каркас області та району), санітарно-захисні зони водозабірних споруд, 

рекреаційні території, території концентрації пам’яток культурної спадщини (історії, 

культури, археології). 

У складі цієї зони можливо виділити дві основні підзони: 

І. Підзона природно-заповідного фонду, біосфероформуючих елементів 

екологічного каркасу загальнонаціонального та регіонального значення та ареали 

природно-рекреаційних ресурсів. На території зони рекомендується жорсткий режим 

охорони, відновлення, розширення і раціональне використання природно-заповідних і 

природно-рекреаційних територій, охорони пам’яток культурної спадщини, утворення на 

цій базі рекреаційної індустрії. 

ІІ. Підзона природних ландшафтів та інших елементів екологічного каркасу. 

На території підзони рекомендується максимальне зменшення антропогенного 

навантаження на природне середовище, збереження та відтворення природних ландшафтів. 

Це накладає на використання цих територій відповідні обмеження та вимоги, 

направлені на зменшення антропогенного навантаження, а саме: 

1. Для територій сільських населених пунктів, які потрапляють в межі елементів 

екологічного каркасу: 

- максимальна екологізація виробничої сфери та інженерно-транспортної 

інфраструктури з застосуванням новітніх екофільних технологій. 

2. Для територій аграрних комплексів, що потрапили в межі елементів екологічного 

каркасу (поселення вздовж річок та інших водотоків, що знаходяться на території району): 

- різке скорочення рівня розораності земель; 

- обмеження у застосуванні мінеральних добрив з переважним застосуванням 

органічних добрив; 

- заборона застосування ядохімікатів, гербіцидів та пестицидів з застосуванням 

переважно біологічних методів боротьби зі шкідниками; 

- підвищена щільність лісомеліоративних смуг. 

3. Для елементів виробничих комплексів, що потрапляють в зону екологічної мережі, 

або знаходяться поблизу її основних елементів (район смт Бородянка окремі 

сільськогосподарські підприємства): 

- подальша екологізація виробничих процесів;  

- застосування екофільних технологій; 

- скорочення розмірів санітарно-захисних зон; 

- відтворення порушених ландшафтів, озеленення та реабілітація порушених 

територій. 
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5. РОЗВИТОК СИСТЕМИ РОЗСЕЛЕННЯ 

 

У 2014 році на території Бородянського району нараховувалось 5 селищних та  19 

сільських рад, які підпорядковуються Бородянській райдержадміністрації.  

Щільність населення Бородянського району становить 41,7 чол/км2, частка міського 

населення – 56%.  

Класифікацію сільських населених пунктів за критерієм людності (чисельність 

постійного населення) наведено в таблиці 5.1. Дані цієї таблиці свідчать, що 

найпоширенішими в районі є «великі» та «крупні» села з чисельністю населення більше 500 

осіб – 20 (46,5%), «малі» села з чисельністю населення до 200 осіб також займають значну 

частку - 18 (41,9%), решта - «середні» села з чисельністю населення від 201 до 500 осіб - 5 

(11,6%). В цих населених пунктах проживає: в «малих» - 1,36 тис. осіб, або 5,2 % населення, 

у «середніх» - 1,39 тис. осіб, або 11,6 %, у 20 «великих» та «крупних» - 23,7 тис. осіб, або 

89,6%  сільського населення району. 

Перспективи розвитку кожного населеного пункту значною мірою залежать від того, 

які функції він виконує на території району.  

Відповідно до Генеральної Схеми планування території України, Бородянський 

район входить до Київської міжрайонної системи розселення, до якої входить місто Київ та 

райони: Бородянський, Васильківський, Вишгородський, Іванківський, Києво-

Святошинський, Макарівський, Поліський, Фастівський.  

З урахуванням існуючих адміністративно-територіальних одиниць в районі склалися 

наступні системи розселення: 

- районна – з  центром в селищі Бородянка; 

- міжгосподарські – з центрами в селищі Пісківка та селищі Немішаєве.  

- первинні  сільські – центри сільських рад. 

Центром Бородянської системи розселення є смт Бородянка, підцентрами – селище 

Пісківка та селище Немішаєве. 

В таблиці 5.2 наведена структура районної системи розселення з переліком  

населених пунктів, що входять в зони  впливу первинних (сільських) та міжгосподарських 

систем розселення. 

Районна система розселення склалась в межах адміністративного району. 

Основними видами зв’язків тут виступають адміністративно-управлінські, виробничі, 

культурно-побутові, які можуть бути постійними, періодичними чи епізодичними.  

Міжгосподарська система розселення з підцентрами в селищах Бородянка, 

Немішаєве, Пісківка сформувалася на основі виробничо-господарських, трудових і 

періодичних культурно-побутових зв‘язків.  

Первинні сільські системи розселення склалися в межах сільських рад на основі 

адміністративно-управлінських, виробничих, трудових і культурно-побутових зв‘язків. 

 

Таблиця 5.1 

Групування населених пунктів за чисельністю населення, осіб 

 

 

2015 р. 2036 р. 

кількість 

населених 

пунктів 

% 

чисельність 

населення, 

чол. 

% 

кількість 

населених 

пунктів 

% 

чисельність 

населення, 

чол. 

% 

малі:         

до 50 
10 23,8 207 0,9 10 23,8 197 0,9 

51-200 9 21,4 1265 5,7 10 23,8 1373 6,0 

середні         

201-500 5 11,9 1604 7,3 4 9,5 1430 6,3 

великі:         
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2015 р. 2036 р. 

кількість 

населених 

пунктів 

% 

чисельність 

населення, 

чол. 

% 

кількість 

населених 

пунктів 

% 

чисельність 

населення, 

чол. 

% 

501-3000 18 42,9 18943 86,0 18 42,9 19771 86,8 

крупні         

3001-5000 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всього, 

(округлено 

до тис.) 

42 100 22019 100 42 100 22771 100 

 

Таблиця 5.2 

Перелік групових систем розселення 

Система розселення 
Села (міста), що 

входять в зону 

впливу центрів 

сільських 

первинних систем 

розселення 

Чисельність населення по зонах 

впливу, осіб 

Міжгоспода

рська  

Первинна 

сільська  
2015 р. 2036 р. 

Бородянська 

Бородянська 

селищна 
смт. Бородянка 13235 14918 

Дружнянська 

сільська 
Дружня 1801 2045 

Жовтнева 

сільська 

Жовтневе 178 137 

Озірщина 141 109 

Загальцівська 

сільська 

Загальці 1813 1798 

Бондарня 40 39 

Гай 21 21 

Нова Буда 737 730 

Поташня 171 171 

Качалівська 

сільська 

Качали 523 492 

Галинка 193 180 

Стара Буда 91 86 

Волиця  33 31 

Торфяне 1 1 

Бородянська 

Майданівська 

сільська 

Майданівка 540 524 

Вишняки 126 123 

Язвинка 29 28 

Мирчанська 

сільська 

Мирча 660 624 

Тальське 122 115 

Коблиця 35 33 

Коблицький Ліс 13 12 

Великий Ліс 20 19 

Небратська 

сільська 

Небрат 205 189 

Берестянка 318 293 

Михайленків 1 1 

Новозаліська 

сільська 
Нове Залісся 1262 1195 

Нова Гребля 555 573 
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Система розселення 
Села (міста), що 

входять в зону 

впливу центрів 

сільських 

первинних систем 

розселення 

Чисельність населення по зонах 

впливу, осіб 

Міжгоспода

рська  

Первинна 

сільська  
2015 р. 2036 р. 

Новогребельс

ька сільська 
Вабля 221 228 

Новокорогодс

ька сільська 
Новий Корогод 503 500 

Шибенська 

сільська 

Шибене 673 591 

Красний Ріг 14 12 

Тулинська Тулинці 259 226 

Всього: 
Сільських 

рад - 13 

Населених пунктів - 

32 
24534 26044 

Немішаївська 

Бабинецька 

селищна 

смт. Бабинці 2716 3023 

Буда-Бабинецька 375 418 

Клавдієве-

Тарасівська 

селищна 

смт. Клавдієво-

Тарасове 
5087 5676 

Пороскотень 130 145 

Немішаєвська 

селищна 
смт. Немішаеве 7401 9341 

Блиставицька 

сільська 
Блиставиця 989 951 

Здвижівська 

сільська 
Здвижівка 927 865 

Козинцівськ

а сільська 

Козинці 1160 1449 

Діброво-Ленінське 485 607 

Луб’янська 

сільська 
Луб’янка 1209 1319 

Микулицька 

сільська 
Микуличі 2511 2807 

Озерська 

сільська  
Озера 757 792 

Пилиповицьк

а сільська 
Пилиповичі 1300 1374 

Всього: 
Сільських 

рад - 10 

 Населених пунктів 

- 13 
25047 28767 

Пісківська 

Пісківська 

селищна 

смт. Пісківка 7002 7297 

Раска 113 118 

Мигалківська 

сільська 
Мигалки 1023 1027 

Всього: 
Сільських 

рад - 2 

 Населених пунктів 

- 3 
8138 8442 
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6. ПЕРСПЕКТИВНЕ ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО, СИСТЕМА ЗАКЛАДІВ ТА 

ПІДПРИЄМСТВ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

Житловий фонд Бородянського району становить 2349,8 тис. м2. Житлова 

забезпеченість населення Бородянського району значна і в середньому становить 33,5 

м2/особу. 

Основним напрямком програми житлового будівництва є забезпечення сталого 

розвитку населених пунктів з гарантуванням основних соціальних стандартів життя, перш 

за все, можливість придбання, будівництва, оренди, а для незахищених верств населення – 

виділення житла за державні кошти. Обсяги житлового будівництва, передбачені в проекті 

на розрахунковий період, визначені з урахуванням необхідності підвищення комфортності 

житлових умов населення, вибуття з експлуатації непридатного житлового фонду та на 

основі детального аналізу територіальних ресурсів району та виділення майданчиків 

потенційно придатних для розміщення житла.  

Оскільки, згідно демографічного прогнозу, чисельність населення району на 

розрахунковий період буде підвищуватись - збільшення житлового фонду в сільських 

населених та селищних пунктах району передбачається в тих населених пунктах, де, згідно 

демографічного прогнозу, передбачається збільшення кількості населення. Це Бородянська, 

Бабинецька, Клавдієво-Тарасівська, Немішаєвська, Пісківська селищні ради та 

Дружнянська, Козинцівська, Луб’янська, микулицька, Озерська, Пилиповицька сільські 

ради району. Демографічний ріст населення на кінець розрахункового періоду, згідно 

прогнозу (таблиця 5.2) передбачається в сільських та селищних радах наближених до 

основної осі розвитку району, автомобільної магістралі Київ-Варшава та до міст 

Ірпінського регіону.   

У Бородянському районі, на розрахунковий період проектом передбачається 

додаткове будівництво 183 тис.м2 загальної площі житлового фонду.  На розрахунковий 

період, відповідно до розрахунків,  забезпеченість населення житлом по Бородянському 

району в середньому на одну особу збільшиться з 33,5 м2 до 35 м2 (таблиця 6.1). 
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Таблиця 6.1 

Житловий фонд Бородянського району  

№ 

з/п 
Назва 

Існуючий стан 01.01. 2015 р. Розрахунковий строк 2036 р. 

Житловий 

фонд         

(м2) 

Житлова 

забезпеченість 

(м2/особу) 

Житловий 

фонд (м2) 

Житлова 

забезпеченість 

(м2/особу) 

1.1 
Бородянська 

селищна рада 
756000 57,1 807000 54,1 

1.2 
Бабинецька 

селищна рада 
98200 31,8 109200 31,7 

1.3 
Клавдієво-

тарасівська 

селищна рада 

255100 48,9 273100 46,9 

1.4 
Немішаєвська 

селищна рада 
109945 14,9 167945 18,0 

1.5. 
Пісківська 

селищна рада 
548000 77,0 557000 75,1 

1.6. 
Блиставицька 

сільрада 
23194 23,5 23194 24,4 

1.7. 
Дружнянська 

сільрада 
28945 16,1 35945 17,6 

1.8. 
Жовтнева 

сільрада 
29430 92,3 29430 119,6 

1.9. 
Загальцівська 

сільрада 
34916 12,6 34916 12,7 

1.10. 
Здвижівська 

сільрада 
20991 22,6 20991 24,3 

1.11. 
Качалівська 

сільрада 
10181 12,1 10181 12,9 

1.12. 
Козинцівська 

сільрада 
138770 84,4 150770 73,3 

1.13. 
Луб'янська 

сільрада 
24998 20,7 27998 21,2 

1.14. 
Майданівська 

сільрада 
22220 32,0 22220 33,0 

1.15. 
Мигалківська 

сільрада 
21216 20,7 21216 20,7 

1.16. 
Микулицька 

сільрада 
50767 20,2 59767 21,3 

1.17. 
Мирчанська 

сільрада 
21088 24,8 21088 26,2 

1.18. 
Небратська 

сільрада 
25000 47,7 25000 51,8 

1.19. 
Новозаліська 

сільрада 
24515 19,4 24515 20,5 

1.20. 
Новогребельська 

сільрада 
22000 28,4 22000 27,5 

1.21. 
Новокорогодська 

сільрада 
9771 19,4 9771 19,5 

1.22. Озерська сільрада 20478 27,1 22478 28,4 

1.23. 
Пилиповицька 

сільрада 
41026 31,6 44026 32,0 

1.24. 
Шибенська 

сільрада 
13024 19,0 13024 21,6 

 Всього  2349775 33,5 2349810 35,0 
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У Проекті були виконані необхідні соціально-гарантовані розрахунки об’єктів 

обслуговування. Розрахунки виконані на основі ДБН 360-92** «Планування і забудова 

міських і сільських поселень» та ДБН Б.2.4.-1-94 «Планування і забудова сільських 

поселень».  

Для населення Бородянського району необхідна кількість місць в дошкільних 

закладах на проектний період визначена залежно від очікуваної кількості дітей дошкільного 

віку. 

Необхідна кількість місць в дошкільних закладах становить близько 2,7 тис.  місць, 

з них шляхом будівництва нових дитячих дошкільних закладів, розширення існуючого або 

створення дошкільних груп на базі існуючих навчально-виховних комплексів, загалом 

пропонується створити 980 місць (табл. 6.2).   

Нові місця пропонується створити шляхом будівництва нового дитячого 

дошкільного закладу в селах Дружня, Жовтневе, Качалівка, Небрат.  

Згідно з даними таблиці 6.3., необхідна кількість місць в загальноосвітніх закладах 

становить 6,7 тис. місць, які будуть задовольнятися за рахунок існуючих установ. 

Додаткове будівництво загальноосвітніх навчальних закладів шляхом добудови до 

існуючих передбачено у Клавдієво-Тарасівській (100 місць) та Немішаївській (50 місць) 

селищних радах. Потреба в загальноосвітніх школах (ЗОШ) для населення, яке проживає у 

Жовтневі та Небратській  сільських радах, буде вирішуватись за рахунок існуючих установ  

відповідно Новокорогодської сільської та Бородянської селищної рад.  

 

Таблиця 6.2 

Розвиток дитячих дошкільних установ Бородянського району 

Сільська рада 
Існуючий стан 

(місць) 

Потреба у ДДУ 

(місць) 

Нове 

будівництво 

(місць) 

Розміщення 

Всього по Бородянському 

району, в тому числі по 

сільським радам: 

1748 2655 980  

Бородянська селищна рада 386 650 260  

Бабинецька селищна рада 37 140 100  

Клавдієво-тарасівська селищна 

рада 
249 240 -  

Немішаєвська селищна рада 247 380 130  

Пісківська селищна рада 154 280 130  

Блиставицька сільрада 40 70 30  

Дружнянська сільрада - 80 80 с. Дружня 

Жовтнева сільрада - 10 10 с. Жовтневе 

Загальцівська сільрада 63 110 50  

Здвижівська сільрада 75 40 40  

Качалівська сільрада - 30 30 с. Качалівка 

Козинцівська сільрада 58 80 20  

Луб'янська сільрада 60 60 -  

Майданівська сільрада 24 30 -  

Мигалківська сільрада 49 40 -  

Микулицька сільрада 61 110 50  

Мирчанська сільрада 22 30 10  

Небратська сільрада - 20 20 с. Небрат 

Новозаліська сільрада 56 60 -  

Новогребельська сільрада 20 30 10  

Новокорогодська сільрада 15 20 -  
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Сільська рада 
Існуючий стан 

(місць) 

Потреба у ДДУ 

(місць) 

Нове 

будівництво 

(місць) 

Розміщення 

Озерська сільрада 31 40 10  

Пилиповицька сільрада 75 80 -  

Шибенська сільрада 26 25 -  

 

Таблиця 6.3 

Розвиток загальноосвітніх шкіл Бородянського району 

Сільська рада 
Існуючий 

стан (місць) 

Потреба у 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладах 

(місць) 

Нове 

будівництво 

(місць) 

Розміщення 

Всього по Бородянському 

району, в тому числі по 

сільським радам: 

9920 6708 -  

Бородянська селищна рада 2330 1734   

Бабинецька селищна рада 560 345   

Клавдієво-Тарасівська 

селищна рада 
550 

645 
100 

сел. Клавдієво-

Тарасове 

Немішаєвська селищна рада 1200 1247 50 сел. Немішаєво 

Пісківська селищна рада 1078 801   

Блиставицька сільрада 250 131   

Дружнянська сільрада 250 95   

Жовтнева сільрада - -   

Загальцівська сільрада 564 256   

Здвижівська сільрада 150 77   

Качалівська сільрада 160 48   

Козинцівська сільрада 200 42   

Луб'янська сільрада 192 121   

Майданівська сільрада 192 58   

Мигалківська сільрада 320 150   

Микулицька сільрада 278 219   

Мирчанська сільрада 320 95   

Небратська сільрада - -   

Новозаліська сільрада 366 169   

Новогребельська сільрада 192 70   

Новокорогодська сільрада 192 70   

Озерська сільрада 192 92   

Пилиповицька сільрада 192 189   

Шибенська сільрада 192 55   

 

Відповідно до інформації, представленої у таблиці 6.4, Бородянський район добре 

забезпечений закладами культурно-побутового обслуговування. Потреби населення у 

медичних послугах будуть задовольнятися за рахунок існуючих станцій швидкої допомоги, 

лікарських амбулаторій, поліклінічних відділень та центральної районної лікарні. 

Необхідним є додаткове розширення існуючої системи будинків-інтернатів для дітей і 

дорослих у кількості 250 місць.      

 Район добре забезпечений культурно-дозвільними закладами: у перспективі 

потреби населення будуть задовольнятися за рахунок існуючих будинків культури та 

бібліотек (таблиця 6.4). 
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Таблиця 6.4 

Розрахунки потреб для населення Бородянського району  

в закладах культурно-побутового обслуговування 

Сільська (міська) рада 

Н
ас

ел
ен

н
я
, 

ч
о

л
. 

Лікувально-профілактичні 
Фізкультурно-

оздоровчі 

Культурно-

дозвільні 

Ф
А

П
 (

о
б

’є
к
т)

 

Л
ік

ар
сь

к
і 

ам
б

у
л
ат

о
р

ії
  

(в
ід

в
ід

у
в
ан

ь
 з

а 
зм

ін
у

) 

Б
у

д
и

н
к
и

-і
н

те
р

н
а
ти

 д
л

я
 

д
іт

е
й

 і
 д

о
р

о
сл

и
х

 (
м

іс
ц

ь
) 

С
та

ц
іо

н
ар

и
 в

с
іх

 т
и

п
ів

 

(л
іж

о
к
) 

П
о

л
ік

л
ін

ік
и

 

 (
в
ід

в
ід

у
в
а
н

ь
 у

 з
м

ін
у

) 

С
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н
ц

ія
 ш

в
и

д
к
о

ї 
д

о
п

о
м

о
ги

 

(м
аш

и
н

) 

С
п

о
р
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в
н

і 
за

л
и

 

 (
к
в
.м

. 
п

ід
л
о

ги
) 

С
та

д
іо

н
и

 (
га

) 

Б
у

д
и

н
к
и

 к
у

л
ь
ту

р
и

 (
м

іс
ц

ь
) 

Б
іб

л
іо

те
к
и

 

(т
и

с.
 о

д
и

н
и

ц
ь
 з

б
ер

іг
а
н

н
я
) 

Усього по Бородянському 

району, в тому числі: 
63027 32 818 1891 479 1513 6 9454 31,5 18909 378 

Бородянська селищна 

рада 
14918  194 448 113 358  2238 7,5 4475 89,5 

Бабинецька селищна 

рада 
3441 2 45 103 26 83  516 1,7 1032 20,6 

Клавдієво-Тарасівська 

селищна рада 
5821 2 76 175 44 140  873 2,9 1746 34,9 

Немішаєвська селищна 

рада 
9341 3 121 280 71 224  1401 4,7 2802 56 

Пісківська селищна 

рада 
7415 3 96 222 56 178  1112 3,7 2225 44,5 

Блиставицька сільрада 951 1 12 29 7 23  143 0,5 285 5,7 

Дружнянська сільрада 2045 2 27 61 16 49  307 1 614 12,3 

Жовтнева сільрада 246 1 3 7 2 6  37 0,1 74 1,5 

Загальцівська сільрада 2759 2 36 83 21 66  414 1,4 828 16,6 

Здвижівська сільрада 865 1 11 26 7 21  130 0,4 260 5,2 

Качалівська сільрада 790 1 10 24 6 19  119 0,4 237 4,7 

Козинцівська сільрада 2056 1 27 62 16 49  308 1 617 12,3 

Луб'янська сільрада 1319 1 17 40 10 32  198 0,7 396 7,9 

Майданівська сільрада 674 1 9 20 5 16  101 0,3 202 4 

Мигалківська сільрада 1027 1 13 31 8 25  154 0,5 308 6,2 

Микулицька сільрада 2807 2 36 84 21 67  421 1,4 842 16,8 

Мирчанська сільрада 804 1 10 24 6 19  121 0,4 241 4,8 

Небратська сільрада 483 1 6 14 4 12  72 0,2 145 2,9 

Новозаліська сільрада 1195 1 16 36 9 29  179 0,6 359 7,2 

Новогребельська 

сільрада 
801 1 10 24 6 19  120 0,4 240 4,8 

Новокорогодська 

сільрада 
500 1 7 15 4 12  75 0,3 150 3 

Озерська сільрада 792 1 10 24 6 19  119 0,4 238 4,8 

Пилиповицька сільрада 1374 1 18 41 10 33  206 0,7 412 8,2 

Шибенська сільрада 603 1 8 18 5 14  90 0,3 181 3,6 
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7. РОЗВИТОК ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РАЙОНУ 

 

7.1 ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА 

 

7.1.1 Існуючий стан 

Транспортна система Бородянського району, до складу якої входить автомобільний, 

залізничний  види транспорту,  мережа автомобільних доріг,  залізничні лінії та  супутня 

інфраструктура, є одним з основоположних елементів, який визначає рівень економічного 

розвитку району. 

Пасажирські та вантажні перевезення в межах району здійснюються автомобільним і  

залізничним транспортом.  

Потрібні повітряні зв’язки району  забезпечує   аеропорт  «Київ» (Жуляни). 

Нижче наведена характеристика існуючого стану транспортної системи району і 

основні проблеми, що постали в транспортній галузі на сьогодні. 

 

Автомобільні дороги 

Станом на 1.01 2014 р. у межах території району проходить 308,7 км доріг загального 

користування, з них: дороги державного значення 145,9 км, дороги місцевого значення – 

162,8км.  

Щільність автодоріг загального користування Бородянського району складає 330,5 

км/тис.км2, що більше  середнього показника  щільності автодоріг загального користування по 

Київський   області (305,3 км/тис.км2)  і більше  по Україні (275 км/тис.км2). 

Нижче в таблицях надається перелік, показники протяжності автомобільних доріг 

державного  та місцевого значення загального користування з ділянками за технічними 

категоріями. 

Таблиця 7.1.1.1 

 
№

з

/

п 

Індекс Найменування автодоріг Дов

жина 

(км) 

Технічна категорія Тип покриття 

І ІІ ІІІ ІV V 
ц

ем
ен

то
б

е
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н
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ет
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Ч
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р
у

к
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к
а
 

Автомобільні автодороги державного значення 

Міжнародна  автомобільна дорога  

1 М-07 Київ – Ковель – Ягодин 43,4 - 43,4 - - - - 43,4 - - 

                                             Територіальні автомобільні дороги * 

1 Т-10-05 Іванків – Радомишль 22,9 - - - 22,9 - 7,9 15,0 - - 

2 Т-10-11 Гостомель- Берестянка-

Мирча-(М-О7) 

54,6 - - 31,4 23,2 - - 54,6 - - 

3 Т-10-19 Феневичі-Бородянка-

Макарів-Бишів 
25,0 - - 25,0 - - - 25,0 - - 

Всього  по державним автодорогах 145,9 - 43,4 56,4 46,1  7,9 138,0 - - 

Автомобільні автодороги місцевого значення 

а) обласні 

1 О100501 Бородянка – Небрат** 3,6 - - 3,1 - 0,5 2,1 1,0 - - 

2 О101402 Макарів-Любидва-через 

Плахтянку, Катюжанку, 

Вахівку 

23,8 - - - 23,8 -  22,5 1,3  

3 О100503 Бородянка-Гай-Загальці 7,6 - - 7,6 - - - 7,6 - - 

4 О100504 (М-07)-Макарівська 

Буда) – станція 

Майданівка 

0,9 - - - 0,9 - - 0,1 - 0,8 

5 О100505 (М-07)- Станція Спартак 2,7 - - - 2,7 - - 2,7 - - 

6 О101406 Королівка – Вабля через 

Озірщину, Жовтневе 

11,1 - - - 11,1 - - 11,1 - - 
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7 О100507 Немішаєво-Миколаївка 

з під’їздом до с.Хмільна 

9,6 - - - 9,6 -  7,7 1,9 - 

8 О100508 Блиставиця –Буча 7,0 - - 7,0 - - - 7,0 - - 

9 О100509 (М-07)- Макарівська 

Буда 

15,3 - - - 15,3 - - 15,3 - - 

             

Всього по обласних автодорогах 81,6 - - 17,

7 

63,4 0,5 2,1 75,0 3,2 0,8 

б) районні 

1 С100501 (Іванків-Радомишль)-

Пісківка 

5,7 - - - 5,7 - - 5,7  - 

2 С100502 Язвинка-Новомирівка 4,2 - - - 4,2 - - 4,2  - 

3 С100503 Загальці –Нова Буда 5,6 - - - 5,6 - - 5,6  = 

4 С100504 (М-07)- Поташня-

Бондарня- (М-07) 

3,9 - - - 3,9 - - 3,9  - 

5 С100505 Бабінці-Буда Бабінецька 4,5 - - - 4,5 - - 4,5  - 

6 С100506 (М-07)- Пилиповичі-

Клавдієво 

6,0 - - - 6,0 - - 6,0 - - 

7 С100507 Вабля-Пороскотень 7,1 - - - 7,1 - - 7,1 - - 

8 С100508 Мирча – Великий Ліс 6,3 - - - 6,3 - - 6,3 - - 

9 С100509 Лубянка - Озера 3,5 - - - 3,5 - - 1,2 2,3 - 

10 С100510  (Демидів-Гостомель)-

Гостомель- Берестянка-

Мирча-(М-О7) 

4,8 - - - 4,8 - - 4,8 - - 

11 С100511 (Київ – Ковель – 

Ягодин) - Микуличі 

1,5 - - - 1,5 - - 1,5 - - 

12 С100512 Марьянівка-(Іванків-

Радомишль) 

5,0 - - - 5,0 - - 5,0 - - 

13 С100513 (Гостомель- Берестянка-

Мирча-(М-О7)- Бабінці 

4.1 - - - 4,1 - - 4,1 - - 

14 С100514 Гостомель- Берестянка-

Мирча-(М-О7)- 

(Макарів – Любидва) з 

під’їздом до с.Здвижівка 

4,2 - - - 4,2 - - 4,2 - - 

15 С100515 Гостомель- Берестянка-

Мирча-(М-О7) – Стара 

Буда 

1,5 - - - 1,5 - - 1,5 - - 

16 С100516 (Немішаєво-Миколаївка 

з під’їздом до 

с.Хмільна)-Дібро-

Ленінське 

3,6 - - - 3,6 - - 3,6 - - 

17 С100517   (Київ – Ковель –

Ягодин)-      (Феневичі-

Бородянка-Макарів-

Бишів) 

2,8 - - - 2,8 - - 2,8 - - 

12 С100518 Гаврилівка –Лубянка- 

(Гостомель- Берестянка-

Мирча-(М-О7) 

6,9 - - - 6,9 - - 6,9 - - 

Всього по районних автодорогах 81,2 - - - 81,2 - - 78,9 2,3 - 

Всього по автодорогах місцевого 

значення  

162,8 - - 17,

7 

144,6 0,5 2,1 153,9 5,5 0,8 

Всього по Бородянському району 308,7 - 43,

4 

74,

6 

190,7 0,5 10,

0 

291,9 5,5 0,8

+0,

5 

Примітка:* Згідно Закону України 121 від 20 грудня  2011 року № 4203- VІ „ Про внесення змін до статті 8 

Закону України „Про автомобільні дороги” щодо класифікації автомобільних доріг загального 

користування”.    

                   ** Ділянка  обласної автодороги Бородянка – Небрат, протяжністю 0,5 км має грунтове 

покриття. 
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Головний транспортний зв’язок Бородянського району з Києвом і прилеглими 

населеними пунктами  Житомирської області забезпечує міжнародна автомобільна дорога 

державного значення (М-07) Київ-Ковель-Ягодин, яка співпадає з трасою міжнародної 

європейської магістралі Е-373, М підходить  до автомобільного прикордонного переходу 

«Ягодин», забезпечує зв'язок з Польщею. Ділянка автомагістралі, протяжністю 43,4 км,  

перетинає  Бородянський район з заходу на схід, значно навантажена транзитними 

транспортними потоками, добова інтенсивність руху транспорту на окремих ділянках  

міжнародної автодороги  досягає 23000 авт/доб. Автодорога має  ІІ технічну категорію, проїзна 

частина 7,5 м, покриття –асфальтобетон. 

Крім міжнародної автодороги в межах району проходять три територіальні автодороги 

державного значення: 

- ділянка  автодороги Т -10-05 Іванків – Радомишль, протяжністю в межах району 22,9 

км, проходить біля західної межі району,  автодорога забезпечує  транспортні зв'язки з 

населеними пунктами Іванівського району Київської області, а також з прилеглими населеними 

пунктами Житомирської області; автодорога має  ІV  технічну категорію, проїзна частина 6,0 м, 

покриття – цементобетон, асфальтобетон, середньодобова інтенсивність руху досягає до 2000 

транспортних засобів; 

- ділянка автодороги Т-10-19 Феневичі-Бородянка-Макарів-Бишів, протяжністю в межах 

району  25,0 км, проходить з півночі на південь через Бородянський район, безпосередньо через 

смт Бородянка, забезпечує транспортні зв’язки Бородянського району з населеними пунктами  

прилеглими Іванівського, Макарівського районів , автодорога має ІІІ  технічну категорію, 

проїзна частина 7,0 м, покриття  асфальтобетон, середньодобова інтенсивність руху досягає  від  

3000 до 5000 транспортних засобів; слід визначити, що   транзитний транспорт цієї автодороги  

з’єднується з селищним транспортом смт Бородянка, додатково  навантажуючи  вуличну 

мережу, створюється   дискомфорт для населення,  погіршується  стан  навколишнього 

середовища; 

- - ділянка  автодороги Т-10-11 Гостомель-Берестянка-Мирча-(М-О7), протяжністю 54,6 

км, проходить  у північній частині території Бородянського району  у напрямку до  с. Гостомель,   

автодорога має ІІІ  технічну категорію, проїзна частина 7,0 м, покриття – асфальтобетон. 

середньодобова інтенсивність руху досягає до 5000 транспортних засобів. 

Розвинута мережа місцевих автодоріг (обласні + районні),  загальною протяжністю 

162,8  км забезпечує транспортні зв’язки  в межах району  і з прилеглими  Іванівським і 

Макарівським  районами.  

Дев’ять обласних автодоріг, загальною протяжністю 81,6 км, виконують основні 

внутрішні  транспортні зв’язки та частково поза межами району. 

Районні автодороги, загальною протяжністю 81,2 км забезпечують переважно 

внутрішні транспортні зв’язки. 

Слід визначити, що  автомобільні дороги  місцевого значення  мають ІV технічну 

категорію. Ділянка  обласної автодорогиІ Бородянка – Небрат, протяжністю 0,5 км має 

грунтове покриття. Місцева мережа автодоріг потребує розвитку, реконструкції  та посилення.  

В межах району функціонують  4 мости в створі державних доріг: 2 обєкти -  автодорога  

Київ – Ковель – Ягодин, 1обєкт (79м) -  Іванків- Радомишль , 1 обєкт (118м) - Гостомель-

Берестянка-Мирча . 

Мережа існуючих доріг загального користування Бородянського району  в цілому 

дозволяє здійснювати автотранспортне сполучення в районі, але технічний стан її потребує 

проведення робіт із будівництва, реконструкції, та посилення. Окремі ділянки існуючої мережі 

державних і місцевих  доріг проходять безпосередньо територією населених пунктів,  що 

призводить до  поєднання автотранспортних потоків транзитних, селищних, чим порушується 

однорідність потоку транспорту, підвищується аварійність, знижується швидкість руху, 

погіршується екологія та ін. 

  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD
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Залізничний транспорт 

З заходу на схід через Бородянський район проходить  двоколійна електрифікована 

залізнична магістраль Київ-Коростень (Південно-західна залізниця) з інтенсивним рухом 

поїздів.  

Розміри руху на залізничній ділянці Буча – Коростень досягає  70  пари поїздів за добу. 

В межах району на залізничній ділянці Тетерів – Святошине розташовано п’ять 

залізничних  станції: Немішаєве,  Клавдієво, Бородянка, Спартак, Тетерів і чотири залізничних 

зупиночних пунктів: Макійчукове, Хутір Гай, Загальці, Піски. Протяжність ділянки 

залізничної лінії межа району -  Немішаєве –Тетерів становить 40,0 км. 

Від залізничної станції Спартак відгалужується одноколійна залізнична лінія Спартак 

– Буян. В межах району  на залізничній лінії розташовано два зупиночних пункти: Майданівка, 

Язвинка. Протяжність залізничної лінії в межах району -10,0км. Загальна протяжність 

залізничних ліній в межах району становить 50,0  км. 

Щільність залізниці Бородянського району складає 54 км/тис.км2, що вище середнього 

показника  щільності залізниць  по Україні (36 км/тис.км2). 

 

Автомобільний транспорт 
Основні приміські та міжміські автобусні пасажироперевезення району обслуговує 

автостанція  Тетерів. 

Перевезення пасажирів і вантажів здійснюється колишніми державними 

спеціалізованими автопідприємствами, відомчими підприємствами та великою кількістю 

приватних перевізників. Регулярним автобусним сполученням охоплені  97% сільських 

населених пунктів району.  

Загальний річний обсяг перевезених  вантажів  автомобільним транспортом по 

Бородянському  району  орієнтовно становить 580 тис. тонн, вантажооборот орієнтовно 

становить 48 млн.ткм, середня відстань перевезень – 80,0 км. (згідно  даних Головного 

управління статистики у Київській області). 

 

Легковий транспорт 

Рівень автомобілізації легковими приватними автомобілями  200 автомобілів на 1000 

мешканців прийнято згідно середнього  показника забезпеченості приватними легковими 

автомобілями по Київській області.  

Загальна кількість легкових приватних автомобілів в районі  орієнтовно становить 

11500 одиниць. 

Технічне обслуговування  приватних автомобілів здійснюють об’єкти технічного 

обслуговування,  які розташовані в межах Бородянського  району: смт  Бородянка, с. Нове 

Залісся, с. Бондарня, с. Тетерів, с. Пилиповичи, с. Немішаєве,  загальна кількість колонок – 15. 

Забезпеченість потужностями АЗС  по району – 100%. 

 

Повітряний транспорт 

Поза  північно-східної межею смт Бородянка розміщується  аеродром «Бородянка». 

Аеродром має територію для проведення тренувальних, учбово-тренувальних та спортивних 

польотів літаків 4 класу (до 10тонн), включно надлегкі і легкомоторні, а також  гелікоптери 

всіх класів. З аеродрому здійснюються зльоти  в межах України. 

Біля північно-східної межі району  розташовано вантажний термінал – аеродром 

«Гостомель». Аеропорт має штучну злітно-посадкову смугу, довжиною 3,5 км зі своєю зоною 

випробувальних польотів. 

 

Висновки 

Транспортна система Бородянського району потребує подальшого  вдосконалення і 

розвитку. 

Найгостріші проблеми з транспорту: 

 існуючий  технічний  стан  ділянок  державних  і місцевих автодоріг не задовільний; 
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відсутні обхідні автодороги; 

мережа  державних  місцевих автодоріг потребує реконструкції на окремих ділянках,  

посилення ; будівництва штучних споруд. 

 

7.1.2. Проектні пропозиції 

Внутрішній ринок України ставить високі вимоги до транспортної системи з питань 

якості, регулярності і надійності транспортних зв'язків, забезпечення умов збереження і 

безпеки перевезень вантажів і пасажирів, швидкості і вартості доставки.   

У зв’язку з чим, до стратегічних пріоритетів державної політики в транспортній галузі 

Бородянського району Київської  області на розрахунковий період слід віднести:  підвищення 

технічного рівня автомобільних доріг, посилення доріг, будівництво штучних споруд.  

 

Пропозиції та заходи щодо розвитку транспортної системи Бородянського району  

передбачені з урахуванням рішень Постанов Кабінету Міністрів України,   

1. Закон України 121 від 20 грудня  2011 року №4203- VІ  „ Про внесення змін до статті 

8 Закону України „Про автомобільні дороги” щодо класифікації автомобільних доріг 

загального користування.    

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 серпня 1997 р.№821„Про затвердження 

Концепції створення та функціонування національної мережі міжнародних транспортних 

коридорів в Україні”. 

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 р. №496„Про затвердження  

„Програми розвитку національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні на 

2006-2010 роки”.  

Рішення даного проекту прийняті відповідно до вище перерахованих документів та 

пропозицій інституту:”УКРНДПІЦИВІЛЬБУД” (Схема планування території Київської 

області), генеральний план м.Києва до 2025р та його приміської зони ; організацій: 

Укрзалізниця,   Бородянське райДУ . 

 

Автомобільні дороги 

Для освоєння очікуваних транспортних потоків та  забезпечення умов безпеки руху 

автотранспорту  проектом  передбачаються  низка заходів з  будівництва   ділянок місцевих 

автодоріг, обхідних доріг, реконструкції та ремонту доріг:  

1. Будівництво ділянки Великої кільцевої автомобільної дороги - ВКАД, згідно 

розпорядження  КМ України №326 від 22 лютого 2008р.  В межах району ділянка 

автодороги, протяжністю орієнтовно 30,0 км,  пройде в західній частині району. 

Будівництво цієї ділянки  за параметрами І-б  передбачається на перспективу. 

2. Реконструкція міжнародної автомобільної дороги державного значення (М-07) Київ-

Ковель-Ягодин, за параметрами І технічної категорії, протяжністю орієнтовно 38,0км. 

3. Перевод ділянки міжнародної автомобільної дороги державного значення (М-07) Київ-

Ковель-Ягодин від ВКАД до східної межі району до категорії регіональної, 

протяжністю - 4,0км. 

4. Будівництво ділянки  територіальної автодороги  Т-10-19 Феневичі- Бородянка-

Макарів-Бишів (обхід смт Бородянка) , протяжністю 12,0км.  

5. Реконструкція ділянок територіальної автодороги  Т-10-19 Феневичі-Бородянка-

Макарів-Бишів,  за параметрами ІІ технічної категорії, загальною протяжністю 20,0 км. 

6. Реконструкція територіальної автодори Т-10-05 Іванків – Радомишль, за    параметрами 

ІІІ технічної категорії, протяжністю орієнтовно 22,0км. 

7. Реконструкція територіальної автодори  Т-10-11 Гостомель-Берестянка-Мирча-(М-О7) 

від с. Михайленків до міжнародної автодороги М-07 за параметрами ІІІ технічної 

категорії, протяжністю орієнтовно 24,0км. 

8. Формування  ділянки обхідної дороги с. Нове Залісся ( від автодорога Т-10-11 

Гостомель-Берестянка-Мирча-(М-О7 до  запроектованої обхідної смт Бородянка), 
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протяжністю 5,0 км (ділянка будівництва -3,0 км, ділянка реконструкції (обласна 

автодорога О100501 Бородянка-Небрат) -2,0 км. 

9. Ліквідація ділянки автодороги Т-10-11 Гостомель-Берестянка-Мирча-(М-О7) від 

ВКАД до межі району (напрямок на  с. Гостомель), протяжністю орієнтовно 1,0 км  

(реконструкція аеропорту Гостомель).   

10. Будівництво транспортних розв’язок в різних рівнях  на перетині (М-07) Київ-Ковель-

Ягодин з автодорогами: Т-10-05 Іванків – Радомишль,  Т-10-11 Гостомель- Берестянка-

Мирча-(М-О7), обхідна автодорога смт. Бородянка, ВКАД. 

11. Будівництво транспортних розв’язок в різних рівнях  на перетині ВКАД з 

автодорогами: Т-10-11 Гостомель- Берестянка-Мирча-(М-О7), Т-10-02 Демидів-

Гостомель. 

12. Будівництво шляхопроводів: на перетені  залізничної ділянки  Тетерів- Святошине з  

ВКАД і автодорогою Т-10-05 Іванків – Радомишль. 

Крім того, передбачається посилення існуючих  ділянок державних та місцевих   

автодоріг: 

-  капітальний ремонт покриття, благоустрій; 

- експлуатаційне утримання та поточний (планово-попереджувальний) ремонт 

автомобільних доріг загального користування; 

-  впровадження сучасних методів ремонту та утримання дорожньої мережі. 

На період до кінця розрахункового періоду  ПРП Бородянського  району 

передбачає: будівництво автодоріг загальною протяжністю 45,0 км державного значення, 

реконструкцію автодоріг орієнтовно 105 км; будівництво транспортних розв’язок-6, 

шляхопроводів-2. 

На кінець розрахункового строку  орієнтовна загальна протяжність автомобільних 

доріг по Бородянському району – 360,0 км (100% з твердим покриттям), з них державного 

значення 200  км, місцевого – 160 км. Щільність автодоріг загального користування 

Бородянського  району  385 км/тис.км2. 

 

Залізничний транспорт 

Залізнична магістраль Київ - Коростень згідно планів Укрзалізниці на довгостроковий 

період, як і раніш буде навантажена інтенсивним рухом пасажирських, приміських та 

вантажних поїздів. У подальшому можливе зростання обсягів руху транзитних вантажних 

поїздів на напрямку Київ-Коростень в зв’язку з їх відхиленням на залізничну дільницю 

Коростень-Шепетівка - Здолбунів з напрямку Київ-Фастів-Козятин-Шепетівка ( подальше 

впровадження курсування прискорених пасажирських поїздів). Передбачається будівництво 

додаткової колії від ст. Святошине до ст. Клавдієво (орієнтовно 5,0 км). 

На перетині залізничної ділянки Клавдієво-Нємішаєво передбачається будівництво 

шляхопроводу . 

На перетині залізничної ділянки Коростень – Бородянка  з автодорогою Т-10-05 Іванків 

– Радомишль передбачається будівництво шляхопроводу. 

Згідно Генерального плану  м. Києва на період до 2025р , що розробляється і КСТ 

транспорту м. Києва на період до 2020р, затвердженої Рішенням Київради №433 від 

16.06.2005р передбачено будівництво залізничного обходу м. Києва, який запроектовано  від 

Коростенського до Ніженського залізничного  напрямку  Ділянка зовнішнього залізничного 

обходу в межах Бородянського району пройде від ст. Клавдієво  (Коростенський напрямок) до 

з.п. Димерка (Ніженський напрямок), протяжністю 8,0 км. 

 

Автомобільний транспорт, приватний легковий транспорт 

Проект передбачає наступні заходи, які  направлені на удосконалення пасажирських 

перевезень, створення комфортних умов для пасажирів і водіїв: 

 Будівництво автостанції в смт  Бородянка. 
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 Подальший благоустрій  функціонуючих автостанції  «Тетерів»з доведенням  до 

належного технічного стану  та  впровадженням сучасного інформаційного 

забезпечення. 

 Покращення рівня обслуговування пасажирів на зовнішніх автобусних маршрутах,                            

розширення мережі  міжміських автобусних маршрутів, особливо в напрямках: Києва, 

Житомира, Радомишля.   

 Охоплення автобусним перевезенням усіх сільських населених пунктів Бородянського 

району. 

 Благоустрій існуючих зупинок та будівництво нових сучасних. 

 Організація автостоянок для тимчасового зберігання легкових автомобілів рекреантів 

в районі рекреаційних зон:  

 Організація автостоянок для тимчасового зберігання вантажних автомобілів в місцях 

розташування логістично-транспортних зон  

 Організація автостоянок для тимчасового зберігання легкових автомобілів рекреантів  

біля  рекреаційних зон   

Нижче в таблиці приведено кількість  рекреаційних місць і машино-місць для 

тимчасового зберігання легкових автомобілів. 

 

Таблиця 7.1.2.1 

 

№ 

з/п 

Район розміщення об’єкта 

рекреації 

Кількість місць 
0рієнтовна кількість 

машино-місць 

Існуючий 

стан 

Розрахун-

ковий 

період 

Існуючий стан 

Розрахун

ковий 

період 

1 Здвижевська с/р (бази) - 100 - 20 

2 Качалівська с/р (турбази, тур готелі) - 50 - 10 

3 Луб’янська с/р (бази) - 50 - 10 

4 Мигалківська с/р (санаторії) - 200 - 20 

5 Мигалківська с/р(бази) - 100 - 20 

6 Микулицька с/р (мотелі) - 100 - 100 

7 
Пилиповицька с/р (дитячі оздоровчі 

табори) 
100 100 10 15 

8 Пилиповицька с/р (бази) - 100 - 20 

9 Пісківська с/р (санаторії) - 200 - 20 

10 
Пісківська с/р (дитячі оздоровчі 

табори) 
- 200 - 30 

11 Пісківська с/р (турбази.турготелі)  100 - 20 

12 
Шибенська с/р (дитячі оздоровчі 

табори) 
- 200 - 30 

 Разом 100 1400 10 315 

 

Показник кількості машиномісць для зберігання легкових автомобілів відпочиваючих  

орієнтовно прийнято: 

- санаторії  -5-10 машиномісць на 100 відпочиваючих та обслуговуючого персоналу 

- дитячі  оздоровчі табори – 10-15 машиномісць на 100 відпочиваючих та 

обслуговуючого персоналу; 

- заклади туризму (турбази, турготелі) – 15-20 машиномісць на 100 номерів; 

-  мотелі -  100 машиномісць на 100 номерів. 

На розрахунковий період загальна площа під автостоянки для легкових автомобілів 

рекреантів орієнтовно  становить 0,8 га. 

У подальшому зростають обсяги перевезень пасажирів приватним легковим 

автотранспортом,  який  є альтернативним  видом транспорту для поїздок. 

Нижче в таблиці приведена орієнтовна кількість приватних легкових автомобілів і 

об’єктів технічного обслуговування по сільських радах Бородянського району.  
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Таблиця 7.1.2.2 

  

№ 

з/п 

Найменування сільських 

рад 

Населення 

на 2036 р. 

Орієнтовна 

кількість 

приватних 

легкових 

автомобілів 

(од.) 

Потреба об’єктів 

технічного 

обслуговування на 

кінець розрахункового 

періоду 

АЗС 

*(колонки) 

СТО 

*(пости) 

1 Бородянська с/р 14.92 4030 8 15 

2 Бабинецька с/р 3,42 920 2 5 

3 Клавдієве-Тарасівська с/р 5.82 1570 3 6 

4 Немішаєвська с/р 9,34 2520 4 10 

5 Пісківська с/р 7,42 2000 3 10 

6 Блиставицька с/р 0,95 260 - - 

7 Дружнянська  с/р 2,04 550 1 1 

8 Жовтнева с/р 0,25 70 - - 

9 Загальцівська с/р 2,76 750 1 2 

10 Здвижевська с/р 0,86 230 - - 

11 Качалівська с/р 0,79 210 - - 

12 Козинцівська с/р 2,05 550 1 2 

13 Майданівська с/р 0,67 180 - - 

14 Мигалківська с/р  1,02 270 - - 

15 Микулинецька с/р 2,8 770 2 5 

16 Небратська с/р 0,48 130 - - 

17 Новозаліська с/р 1,2 320 - 2 

18 Новогребельська с/р 0,80 210 - - 

19 Новокорогодська с/р 0,5 140 - - 

20 Озерська с/р 0,79 210 - - 

21 Пилиповецька с/р 1,37 370 - 2 

22 Шибенська с/р 0,60 160 - - 

 Всього по району 63,03 17000 25 55 

 
Рівень автомобілізації 

од/тисячу чоловік 
 270   

 
Примітка: * показник кількості автомобілів, що приймається для заправлення на одну паливно-роздавальну 

колонку АЗС   становить 500 - 600 автомобілів, показник кількості автомобілів на один пост  станції 

технічного обслуговування - 300 автомобілів. 

 

Розрахунок  загального  автомобільного парку Бородянського  району виконаний на 

основі закладеного рівня автомобілізації 350 автомобілів на 1000 чол., з них 270 – 

індивідуальні легкові, 10 – відомчі, прокатні, таксі, 70 - вантажні.  

На період оптимістичного варіанту загальна кількість автотранспорту  орієнтовно 

становить 22000 тисяч, з низ індивідуальні – 17000 од., вантажні – 4400 од, інші – 600 од.  

Мотоциклів, мопедів становить  орієнтовно- 1200 одиниць. 

На розрахунковий строк для технічного обслуговування 24000 тис одиниць 

орієнтовного парку автотранспорту району (з транзитом) потрібно: станцій технічного 

обслуговування – 80 постів; автозаправних станцій – 40 колонок. 

Додатково до існуючих АЗС передбачається  будівництво  АЗС в районі  смт Клавдієво-

Тарасове, смт Немішаєве, с. Микуличі, смт Пісківка, с. Дружня, с. Загальці. Будівництво 

станцій технічного обслуговування на 5 постів  передбачається в населених пунктах: смт 

Бородянка, смт Клавдієво-Тарасова, смт Немішаеве, с.Раска, с.Гай, с. Дібро-Ленінське, 

с.Мікуличі. 
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Повітряний транспорт 

У подальшому передбачається реконструкція аеропорту «Гостомель» у зв’язку з  

створення Міжнародного авіаційного комплексу – МАК «Гостомель», якій має задовольнити 

потреби України в міжнародних перевезеннях вантажів, особливо великогабаритних і важких, 

розглядається питання будівництва вантажного комплексу і нової штучної злітно-посадкової 

смуги. Ділянка територіальної автодороги державного значення  Т-10-11 Гостомель- 

Берестянка-Мирча-(М-О7) на ділянці від с.Гостомель до  Великої кільцевої автодороги 

навколо м. Києва ліквідується (в межах Бородянського району 1,0км). 

 
7.2 ВОДОПОСТАЧАННЯ 

 

7.2.1. Існуючий стан 

Водопостачання Бородянського району здійснюється за рахунок підземних вод 

підземні Дніпровсько-Донецького басейну артезіанських вод та шахтних колодязів.  

Кількість прогнозних запасів району дорівнює 165,75 тис. м3/добу (60,50 млн. м3/рік), з 

них розвіданих та затверджених 9,60 тис. м3/добу (3,54 млн. м3/рік), що складає 5,9% від 

прогнозних. 

Згідно даних Басейнового управління водних ресурсів Бородянському району за рік 

відбирається  1,614 млн. м3 (4,42  тис. м3/добу), з них поверхневі води – 0,091 млн. м3 (0,25 тис. 

м3/добу),   підземні води – 1,523 млн. м3 (4,17 тис. м3/добу). Використовується близько 1,137 

млн. м3 (3,12 тис. м3/добу). З них на господарчо-питні потреби – 0,904  млн. м3 (2,48 тис. 

м3/добу),  на виробничі потреби – 0,140  млн. м3 (0,38 тис. м3/добу), на сіль господарче 

водопостачання – 0,005 млн. м3 (0,01 тис. м3/добу) та на ставкове рибне господарство – 0,088  

млн. м3 (0,24 тис. м3/добу).  

Згідно інформації управління житлового комунального господарства Бородянського 

району мають водопроводи: 5 селищ міського типу та 15 сільських населених пункти. 

Кількість водопроводів 11 одиниць сумарної потужністю – 10,10 тис.м3/добу. За рік 

піднято підземної води 1171,00 тис. м3. Подано в мережу 1159,00 тис. м3, з якої 22,00 тис. м3 

одержано зі сторони. Очищено на водоочисних спорудах 908,00 тис. м3. Відпущено всім 

споживачам 956,00 тис. м3, у тому числі населенню – 734,00 тис. м3, підприємствам, установам, 

організаціям на господарсько-побутові потреби 203,00,00 тис. м3 та іншим водопровідним 

мережам 19,00 тис. м3. Витік та невраховані витрати води склало 17,5% від поданої в мережу.  

Одиночна протяжність водоводів складає 96,30 км, із них ветхих та аварійних 10,30 км 

(10,7%). Водопровідної вуличної мережі 58,30 км, із неї ветхої та аварійної 5,50 км (9,4%). 

Водопровідної внутрішньоквартальної та дворової мережі 21,40 км, із неї ветхої та аварійної 

1,10 км (5,1%). 

По району загальна площа житлового фонду обладнана водопостачанням на 39,4%, у 

тому числі у міської місцевості на 58,4%, у сільської на 20,6%. 

Згідно даних житлово-комунального господарства району водопостачання населення 

району здійснює 105 свердловин, з яких тільки 75% з них знаходяться в експлуатації. 

Використовується бучакський та сеноманський водоносний горизонт. Підлягають заміни 

85,10 км водопровідних трубопроводів, що знаходяться у незадовільному технічному стані. 

У смт. Бородянка джерелом господарсько-питного водопостачання є підземні води 

сеноманського водоносного горизонту. Ділянка водозабору знаходиться в південно-західної 

частині міста, у пойме р. Здвиж. Зі свердловин вода подається  на станцію знезалізнення потім 

у резервуари чистої води і далі насосною станцією ІІ підйому подається у розподільчу мережу. 

потужність комунального водопроводу 7,20тис.м3/добу. Водопроводом забезпечено біля 

85,0% населення. Споруди та водопровідна мережа пропускною потужністю 7,20 тис. м3/добу, 

побудовано більш 40 років. Потребують заміни 40% трубопроводів. 

У смт Клавдієво-Тарасове джерелом водопостачання є 4 свердловин, які 

використовують воду сеноманського горизонту сумарної потужністю 1,24 тис. м3/добу. Зі 

свердловин вода подається у дві водонапірні башти та у розподільчу мережу міста. 
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Протяжність комунальних водопровідних мереж становить 42,00 км, з них аварійних  

та  ветхих 30,00 км. Рівень зношеності водопровідної мережі складає 71,4%. 

У смт Бабинці джерелом водопостачання є 3 свердловини, які використовують воду 

бучакського горизонту сумарної потужністю 0,90 тис. м3/добу. Зі свердловин вода подається 

у водонапірну башту та у розподільчу мережу міста. Протяжність комунальних водопровідних 

мереж становить 9,10 км, з них аварійних  та  ветхих 6,30 км. Рівень зношеності водопровідної 

мережі складає69,2%. 

У смт Немішаєве джерелом господарсько-питного водопостачання є 7 свердловин, 

сумарної потужністю 2,90 тис. м3/добу. Зі свердловин вода подається  на водоочисні споруди 

потім у резервуари чистої води і далі насосною станцією ІІ підйому подається у 3 водонапірні 

башти та розподільчу мережу. Водопроводом забезпечено 100% населення. Споруди та 

водопровідна мережа пропускною потужністю 2,90 тис. м3/добу, побудовано більш 30 років. 

Потребують заміни 30% трубопроводів. 

У смт Пісківка джерелом господарсько-питного водопостачання є 7 свердловин, 

сумарної потужністю близько 1,30 тис. м3/добу. Зі свердловин вода подається  на водоочисні 

споруди потім у 5 водонапірних башт та розподільчу мережу. у. Водопроводом забезпечено 

10% населення Протяжність комунальних водопровідних мереж становить 20,40 км, з них 

аварійних  та  ветхих близько 40,0%. 

Системи локальних водопроводів мають 14 сіл району, які включають у себе 

свердловини, водонапірні башти та розподільчу мережу. Більша частина водопровідних мереж 

має незадовільний технічний стан і потребує негайної реконструкції. Мешканці решти 

населених пунктів використовують власні свердловини та шахтні колодязі. 

Деякі підприємства району мають локальні системи водопроводу. Свердловини, 

споруди та мережі знаходяться в межах територій підприємств.  

Основні проблеми водопостачання:  

 незадовільний технічний стан та зношеність значної частини основних фондів 

систем питного водопостачання;  

 значний знос трубопроводів, який веде до збільшення витрат води; 

 висока енергоємність обладнання насосних станцій; 

 наявність перевищення нормативів у питної воді по залізу, сірководню, радону та 

жорсткості;  

 внаслідок замулення знизився дебіт третина свердловин, що приводить до 

підвищення витрат електроенергії; 

 частина об’єктів, в першу чергу мережі водопостачання, не передана до  комунальної 

власності сільських, селищної рад і залишена без будь-якого технічного обслуговування та 

експлуатації; 

 обмеженість інвестицій та дефіцит фінансових ресурсів, необхідних для розвитку, 

утримання в належному технічному стані та експлуатації систем питного водопостачання. 

 

7.2.2 Проектні рішення 

Відповідно до розрахункових показників чисельності населення, розвитку виробництв, 

рекреаційного будівництва та інженерного обладнання житлового фонду потреба у воді на 

розрахунковий строк складе: 45884,55 м3/добу, у т.ч. на госппитні потреби 20697,60 м3/добу. 

На виробничі потреби 16928,79 тис. м3/добу, з яких питної якості (з систем питного 

водопостачання) – 5078,64 тис. м3/добу, технічної якості (з систем технічного водопостачання, 

оборотне та повторно-послідовне водопостачання) – 11850,15 м3/добу. На потреби 

тваринництва 2752,96 тис. м3/добу. , на полив 3104,00 тис. м3/добу. На потреби рекреаційних 

закладів 2144,40 тис.  м3/добу. Результати розрахунків дивись у таблицях. 

Питомі показники водоспоживання прийняті за ДБН В.2.5-74:12013 для забудови з 

водопроводом, каналізацією і гарячим водопостачанням 260 л/добу, для забудови з 

водопроводом, каналізацією і місцевими водонагрівачами 190 л/добу. Невраховані витрати 

для міської місцевості на розрахунковий строк – 10%. Розрахункові показники обладнання 

житлового фонду системами водопостачання на розрахунковий строк - 100%. Об’єми води на 
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виробничі потреби, у міської місцевості, прийнято відповідно до існуючого споживання води 

та аналогів з урахуванням чисельності зайнятих у промисловості на розрахунковий строк. 

Питомі показники на потреби тваринництва (у середньому на голову) прийняті за ДБН Б.2.4-

1-94 "Планування і забудова сільських поселень": корови (виробництво молока) - 115 л/добу 

ВРХ (виробництво м’яса) - 75 л/добу, свині - 25 л/добу, коні – 70  л/добу, вівці – 10 л/добу, 

птиця – 1,5 л/добу. 

Водозабезпечення території району планується за рахунок використання існуючих 

джерел. Для водопостачання населених пунктів району приймаються підземні води. Схема 

водопостачання може бути наступна: з артсвердловин вода подається у ємність для 

збереження води - водонапірну башту або резервуар чистої води (які повинні включати 

регулюючий, пожежний, аварійний і контактний об'єм води), станція водопідготовки (при 

необхідності), насосні станції та розподільча мережа (яка повинна бути кільцевою).  

Для вибору оптимального варіанту (визначення кількості свердловин, об'єму і кількості 

регулюючих ємностей)  необхідно розробити спеціалізований проект водопостачання 

конкретного населеного пункту. Витрати на зовнішнє та внутрішнє пожежогасіння 

визначаються для кожного окремого населеного пункту при розробці генерального плану. 

Водопостачання існуючого та нового будівництва буде здійснюватися на базі використання 

існуючих систем водопостачання, їх реконструкції, а також будівництва нових систем 

водопостачання. 

Технічне водопостачання пропонується здійснювати по схемах, що існують на 

промпідприємствах з впровадженням безстічних систем. Для зменшення витрат свіжої води з 

природних джерел, необхідно збільшити використання води у системах оборотного та 

повторного водопостачання в цілому по місту, орієнтовно на 30%.   

Вибір джерела, технології очистки води та її знезараження, розвиток мереж 

вирішується на подальших стадіях проектування з урахуванням техніко - економічного 

обґрунтування, екологічного аналізу, інвестиційних пропозицій, технологічних даних 

промпідприємств та відповідних технічних умов.  

Основні заходи щодо забезпечення надійності водопостачання на території району: 

- реконструкція водопровідної НС II підйому у смт Бородянка; 

- реконструкція станції знезалізнення води у смт Бородянка; 

- перекладка  водопровідних мережі, що вийшла з ладу у смт Бородянка; 

- буріння нових свердловин– 2 одиниці у смт Пісківка; 

- будівництво водопровідних очисних споруд зі станціями знезалізнення – 2 одиниці у 

смт Пісківка; 

- капітальний ремонт існуючих свердловин – 6 одиниць; 

- заміна водогону по вул. Петровського у смт Пісківка; 

- перекладка водогону до житлового масиву «ДОК 22» у смт Пісківка; 

- заміна водогону до житлового масиву «Артем» у смт Пісківка; 

- буріння нових свердловин смт Немішаєво; 

- будівництво водопровідних очисних споруд зі станціями знезалізнення смт 

Немішаєво; 

- будівництво водогону до нового житлового масиву в смт Немішаєво; 

- реконструкція водопровідних мереж на 12 вулицях с. Новий Корогод довжиною  

4,52 км; 

- реконструкція водопровідних мереж на 5вулицях с. Здвижівка довжиною 3,31 км; 

- реконструкція водопровідних мереж на 3вулицях с. Луб’янка довжиною 1,06 км; 

- реконструкція водопровідних мереж по вулиці Бондаревського в с. Дружня довжиною 

0,85 км; 

- відновлення роботи непрацюючих свердловин, реконструкція водонапірних башт та  

заміна водопровідної мережі в населених пунктах району; 

- проведення інвентаризації всіх артсвердловин району; 

- застосування пристроїв регулювання частоти обертів насосного обладнання з метою 

стабілізації тиску в системі водопостачання; 
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- заміна металевих трубопроводів на пластикові; 

- встановлення нового енергоощадного устаткування; 

- огородження першого поясу санітарно – захисної зони свердловин всіх свердловин 

району; 

- здійснення модернізації виробничої бази та удосконалення економічних та правових 

засад функціонування водопровідно-каналізаційного господарства; 

- встановлення контейнерних установок водо підготовки для забезпечення населення 

питною водою за тимчасовою схемою у сільській місцевості, відповідно до загальнодержавної 

програми «Питна вода  України»; 

- встановлення блоків доочистки води у навчальних закладах відповідно до Указу 

Президента України «Про рішення НРБО України від 27.02.2009р. «Про стан безпеки водних 

ресурсів держави та забезпечення населення якісною водою в населених пунктах України»; 

- розвиток та реконструкція, будівництво нових систем водовідведення відповідно 

районної  програми  щодо «Забезпечення населення  Бородянського району якісною 

питною водою в достатній кількості на 2008-2020 роки».  
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Таблиця 7.2.2.1 

 

 

 

 

№ 

з/п 
Міста, сільради 

Госппитні 

потреби 

Вир. 

потреби 
Полив 

Потреби 

тварин 

Потреби 

рекреації 
Всього 

 Міські поселення       

1 смт Бородянка 4266,55 85,65 596,72 74,90 - 5023,82 

2 смт Бабинці 880,59 - 123,16 - - 1003,75 

3 
смт Клавдієво-

Тарасове 
1630,49 12,00 228,04 - - 1870,53 

4 смт Немішаєве 2671,53 65,00 373,64 66,00 - 3176,17 

5 смт Пісківка 2093,23 645,25 292,76 - - 3031,24 

 Сільські ради     -  

1 Бабинецька 68,78 26,00 14,48 - - 109,26 

2 
Клавдієво-

Тарасівська 
22,80 - 4,80 - - 27,60 

3 Пісківська 18,24 - 23,84 - 179,50 221,58 

4 Блиставицька 180,69 - 38,04 - - 218,73 

5 Дружнянська 388,55 - 81,80 - - 470,35 

6 Жовтнева 46,74 - 9,84 - - 56,58 

7 Загальцівська 524,21 - 110,36 - - 634,57 

8 Здвижівська 164,35 252,50 38,60 53,50 37,00 545,95 

9 Качалівська 150,10 - 33,60 37,50 15,75 236,95 

10 Козинцівська 390,64 65,00 82,24 - - 537,88 

11 Лубянська 250,61 - 54,76 - 18,50 323,87 

12 Майданівська 128,06 65,00 26,96 - 0,00 220,02 

13 Мигалківська 195,13 255,00 53,08 - 111,00 614,21 

14 Микулицька 533,33 - 116,28 128,40 31,50 809,51 

15 Мирченська 152,76 - 32,16 150,00 - 334,92 

16 Небратська 91,77 - 19,32 - - 111,09 

17 Новозаліська 227,05 58,00 47,80 132,00 - 464,85 

18 Новогребельська 152,19 130,00 32,04 50,00 - 364,23 

19 Новогорогодська 95,00 230,00 20,00 - - 345,00 

20 Озерська 150,48 - 31,68 - - 182,16 

21 Пилиповицька 261,06 - 62,96 - 74,00 398,02 

22 Шибенська 114,57 - 32,12 53,50 74,00 274,19 

 Район 15849,50 1889,40 2581,08 745,80 541,25 21607,03 
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Таблиця 7.2.2.2 

Розрахунковий об’єм води на потреби тваринництва на розрахунковий етап, м3/добу 

№ Міста, сільради ВРХ 
Виробництво 

молока 
Свині Птиця Разом 

1 смт Бородянка 10,50 64,40 - - 74,90 

2 смт Немішаєве 7,50 46,00 12,50 - 66,00 

 Сільські ради      

1 Здвижівська 7,50 46,00 - - 53,50 

2 Качалівська - - 37,50 - 37,50 

3 Микулицька 18,00 110,40 - - 128,40 

4 Мирченська - - - 150,00 150,00 

5 Новозаліська 15,00 92,00 25,00 - 132,00 

6 Новогребельська - - 50,00 - 50,00 

7 Шибенська 7,50 46,00 - - 53,50 
 Район 66,00 404,80 125,00 150,00 745,80 
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Таблиця 7.2.2.3  

Розрахунковий об’єм води на потреби промисловість на розрахунковий етап, м3/добу 

 

№ Міста, сільради 
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Всього 

1 смт Бородянка - - - - 85,65 85,65 

2 смт Клавдієво-Тарасове - 12,00 - - - 12,00 

3 смт Немішаєве 65,00 - - - - 65,00 

4 смт Пісківка - - - 645,25 - 645,25 

 Сільські ради - - - - - 0,00 

1 Бабинецька 26,00 - - - - 26,00 

2 Здвижівська 32,50 - 220,00 - - 252,50 

3 Козинцівська 65,00 - - - - 65,00 

4 Майданівська 65,00 - - - - 65,00 

5 Мигалківська - - 110,00 145,00 - 255,00 

6 Новозаліська - - - 58,00 - 58,00 

7 Новогребельська 130,00 - - - - 130,00 

8 Новокорогодська 130,00 100,00 - - - 230,00 

 Район 513,50 112,00 330,00 848,25 85,65 1889,40 
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Таблиця 7.2.2.4 

Розрахунковий об’єм води для рекреаційно-оздоровчих закладів 

на розрахунковий етап, м3/добу 

№ Міста, сільради Оздоровчі Рекреаційні Полив-миття Всього 

 Сільські ради     

1 Пісківська 132,00 27,50 20,00 179,50 

2 Здвижівська 33,00 - 4,00 37,00 

3 Качалівська - 13,75 2,00 15,75 

4 Лубянська 16,50 - 2,00 18,50 

5 Мигалківська 99,00 - 12,00 111,00 

6 Микулицька - 27,50 4,00 31,50 

7 Пилиповицька 66,00 - 8,00 74,00 

8 Шибенська 66,00 - 8,00 74,00 

 Район 412,50 68,75 60,00 541,25 

 

 

7. 3 КАНАЛІЗАЦІЯ 

 

7.3.1 Існуючий стан 

Згідно даних Басейнового управління водних ресурсів Бородянському району за рік 

водокористувачами району відводиться в поверхневі водні об’єкти 1,128 млн. м3 (3,09 тис. 

м3/добу) зворотних вод .З них в поверхневі водні об’єкти – 0,970 млн. м3 (2,66 тис. м3/добу), в 

накопичувачі рельєфу – 0,158 млн. м3 (0,43 тис. м3/добу ). Потужність очисних споруд по 

району складає 12,90 тис. м3/добу. 

Згідно інформації  управління житлового комунального господарства Бородянського 

району системи каналізації мають 3 селища міського типу та у 5 сільських населених пунктів.  

Близько 75% каналізаційних колекторів експлуатується понад 30 років. Енергоємне 

обладнання мають 78,6% каналізаційних насосних станції. 

У міської місцевості функціонує 3 систем каналізації пропускної спроможністю 9,10 

тис. м3/добу. За рік відведено (скинуто) стічних вод 633,00 тис. м3, з них попущено через 

очисні споруди 100,0% стічних вод. Установлена пропускна спроможність очисних споруд – 

9,10 тис.м3/добу. Одиночна протяжність головних колекторів 27,40 км, з них ветхих та 

аварійних 5,20 км (20,0%), вуличної каналізаційної мережі 9,20 км, з неї ветхої та аварійної 

1,60 км (17,3%), внутришньоквартальної та внутришньодворової каналізаційної мережі 3,40 

км, з неї ветхої та аварійної 0,20 км (6,0%).  

У сільської місцевості функціонує 2 систем каналізації пропускної спроможністю 2,90 

тис. м3/добу. За рік відведено (скинуто) стічних вод 5,00 тис. м3, з них попущено через очисні 

споруди 100,0% стічних вод. Установлена пропускна спроможність очисних споруд – 2,90 

тис.м3/добу. Одиночна протяжність головних колекторів 11,30 км, з них ветхих та аварійних 

9,00 км (8,0%), вуличної каналізаційної мережі 3,60 км, з неї ветхої та аварійної 0,60 км 

(16,7%), внутришньоквартальної та внутришньодворової каналізаційної мережі 2,00 км. 

По району загальна площа житлового фонду обладнана каналізацією на 36,9%, в тому 

числі у міської місцевості  - 58,2%, у сільської місцевості - 15,7%. 

У смт Бородянка каналізаційну мережу було побудовано 39 років потому. Проектна 

потужність очисних споруд -  5,00 тис.м3/добу. Фактична потужність складає близько 50%, 

так як будівництво КОС не було закінчено. Стічні води після механічної, біологічної очистки 

на біологічних ставках та знезараження потрапляють у річку Тростянець. 

Стічні води від забудови міста по самопливно-напірній мережі від забудови міста за 

допомогою 2-х каналізаційних насосних станцій подаються на очисні споруди каналізації. 
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Каналізаційні очисні споруди здійснюють повну біологічну очистку,  працюють з 1976 

року та потребують реконструкції. З 34,20 км каналізаційних мереж смт Бородянка у 

аварійному та ветхому стані знаходиться більш третини мереж. На насосних станціях міста 

30% насосів потребують заміни. Системою каналізації забезпечено 54,4% населення міста.  

В смт Немішаєве каналізаційна мережа охоплює 100% селища, яка має задовільний 

стан. Проектна потужність очисних споруд -  8,60 тис.м3/добу, фактична потужність складає 

1,50 тис. 3/добу. Стічні води після механічної, біологічної очистки потрапляють у річку Рокач. 

На дані очисні споруди за допомогою каналізаційних насосних станцій подаються стічні води 

від сіл Козинці та Микуличі. 

В смт Пісківка каналізаційна мережа охоплює 10% селища, яка мае незадовільний стан. 

Потужність очисних споруд складає 1,30 тис. 3/добу. Стічні води проходять механічну та 

біологічну очистку. 

У трьох населених пунктах існують локальні очисні споруд – поля фільтрації решта 

населення користується вигребами поглинаючого типу, або септиками.  

На деяких підприємствах району існують локальні очисні споруди. 

Основні проблеми каналізування: 

 скид недостатньо очищених стічних вод в смт Бородянка через незадовільний 

технічний стан очисних споруд; 

 незадовільний технічний стан головного колектору смт Бородянка 

 значний знос системи каналізації смт Немешаєве: 

 незадовільний технічний стан та зношеність значної частини основних фондів 

систем водовідведення населених пунктів; 

 застосування застарілих технологій та обладнання в системах водовідведення; 

 висока енергоємність обладнання, яке встановлено на об’єктах централізованого 

водовідведення; 

 обмеженість інвестицій та дефіцит фінансових ресурсів, необхідних для розвитку, 

утримання в належному технічному стані та експлуатації системи водовідведення. 

 

7.3.2 Проектні рішення 

Відповідно до розрахункового водоспоживання об’єм промпобутових стічних вод на 

розрахунковий строк складе 38330,60 м3/добу, у т.ч. від населення 20697,60 м3/добу, від 

виробництва 13543,03 м3/добу, від тваринництва 2202,37 м3/добу, від рекреаційних закладів 

1887,60 м3/добу.. Результати розрахунків об’ємів стічних вод по району дивись таблиці нижче 

в розділі. 

Питомі показники водовідведення прийняті за ДБН В.2.5-74:12013 для забудови з 

водопроводом, каналізацією і гарячим водопостачанням 260 л/добу, для забудови з 

водопроводом, каналізацією і місцевими водонагрівачами 190 л/добу. Для підсобного 

господарства прийнято коефіцієнт 1,1. Розрахункові показники обладнання житлового фонду 

системами каналізації на розрахунковий строк - 100%. Об’єми стічних вод від 

промпідприємств прийнято відповідно до існуючого споживання води та аналогів з 

урахуванням чисельності зайнятих у промисловості на розрахунковий строк. Питомі 

показники на потреби тваринництва (у середньому на голову та коефіцієнту водовідведення 

0,80) прийняті за ДБН Б.2.4-1-94 "Планування і забудова сільських поселень": корови 

(виробництво молока) - 115 л/добу ВРХ (виробництво м’яса) - 75 л/добу, свині - 25 м3/добу, 

коні – 70 л/добу, вівці – 10 л/добу, птиця – 1,5 л/добу. 

Каналізування існуючого і нового будівництва на території району буде здійснюватися 

за рахунок реконструкції існуючих систем каналізації з урахуванням їх модернізації та 

будівництва нових систем каналізації: самопливних та напірних мереж, каналізаційних 

насосних станції, очисних споруд. Для кожного населеного пункту на подальших стадіях 

проектування необхідно розробити технічну документацію по будівництву каналізаційних 

очисних споруд та каналізаційних мереж з урахуванням інвестиційних пропозицій та 

відповідних технічних умов. Для всіх населених пунктів, що не мають системи каналізації 

пропонується будівництво самопливних та напірних мереж, каналізаційних насосних станції, 
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очисних споруд. Для цього необхідно розробити техніко-економічні обґрунтування з 

урахуванням інвестиційних пропозицій для кожного населеного пункту, відповідних 

технічних умов на подальших стадіях проектування. Для сільських населених пунктів та 

рекреаційних комплексів рекомендується створення централізованих систем каналізації з 

єдиними площадками очисних споруд для одного чи групи сіл (комплексів), що розташовані 

близько одне біля одного. Стічні води сіл  рекомендується очищувати на очисних спорудах з 

використанням фітотехнології. При будівництві очисних споруд повинне використовуватися 

сучасні технології по очищенню, доочищенню та знезараженню стічних вод. Для зменшення 

використання свіжої води та поліпшення навколишнього середовища пропонується 

використання глибокоочищених стічних вод (за умови наявності споживачів) в системах 

повторного водопостачання промислових підприємств. Як тимчасовий захід для житлових та 

громадських будівель і споруд за відсутності централізованого водопостачання та 

водовідведення, допускається зберігати у вигрібних ямах (вигребах), які повинні бути 

водонепроникним.  

Системи каналізації відносяться до об’єктів підвищеної екологічної небезпеки і 

потребують пильної уваги до технічного стану та потребують фінансової підтримки. 

 

Основні заходи щодо забезпечення надійності системи водовідведення на території 

району: 

- реконструкція каналізаційних очисних споруд смт. Бородянка; 

- будівництво каналізаційного колектору по вул. Паркова,7 та 9 в смт. Бородянка; 

- перекладка залізобетонного каналізаційного колектору довжиною 1,30 км у смт. 

Бородянка; 

- заміна насосного обладнання на каналізаційних станціях у смт. Бородянка; 

- реконструкція каналізаційних мереж  по житловим масивам «ДОК» та «Лісгосп» 

довжиною 2,40 км у смт. Пісківка; 

- перекладка напірної каналізаційної мережі до каналізаційних  очисних споруд 

довжиною 3,50 км у смт. Пісківка; 

- реконструкція каналізаційних насосних станцій – 3 одиниці у смт. Пісківка; 

- реконструкція каналізаційних очисних споруд смт. у смт. Пісківка; 

- будівництво очисних споруд каналізації та реконструкція системи каналізації в смт 

Немешаєво; 

- встановлення нового енергоощадного устаткування на каналізаційних насосних 

станціях; 

- будівництво систем водовідведення: самопливних, напірних трубопроводів, 

каналізаційних насосних станцій та очисних споруд у населених пунктах району; 

- здійснення модернізації виробничої бази та удосконалення економічних та правових 

засад функціонування водопровідно-каналізаційного господарства; 

- розвиток та реконструкція, будівництво нових систем водовідведення відповідно 

районної  програми  щодо «Забезпечення населення  Бородянського району якісною питною 

водою в достатній кількості на 2008-2020 роки».
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Таблиця 7.3.2.1 

 

Зведений об’єм водовідведення Бородянського району на розрахунковий етап, м3/добу 

 

 

 

№ 

з/п 
Міста, сільради 

Від 

населення 

Від 

виробництва 

Від 

тварин 

Від 

рекреації 
Всього 

 Міські поселення      

1 смт Бородянка 4266,55 57,10 44,94 - 4368,59 

2 смт Бабинці 880,59 - - - 880,59 

3 смт Клавдієво-Тарасове 1630,49 18,00 - - 1648,49 

4 смт Немішаєве 2671,53 2,00 39,60 - 2713,13 

5 смт Пісківка 2093,23 222,50 - - 2315,73 

 Сільські ради   - -  

1 Бабинецька 68,78 0,80 - - 69,58 

2 Клавдієво-Тарасівська 22,80 - - - 22,80 

3 Пісківська 18,24 - - 159,50 177,74 

4 Блиставицька 180,69 - - - 180,69 

5 Дружнянська 388,55 - - - 388,55 

6 Жовтнева 46,74 - - - 46,74 

7 Загальцівська 524,21 - - - 524,21 

8 Здвижівська 164,35 1,00 32,10 33,00 230,45 

9 Качалівська 150,10 - 22,50 13,75 186,35 

10 Козинцівська 390,64 2,00 - - 392,64 

11 Лубянська 250,61 - - 16,50 267,11 

12 Майданівська 128,06 2,00 - - 130,06 

13 Мигалківська 195,13 50,00 - 99,00 344,13 

14 Микулицька 533,33 - 77,04 27,50 637,87 

15 Мирченська 152,76 - 90,00 - 242,76 

16 Небратська 91,77 - - - 91,77 

17 Новозаліська 227,05 20,00 79,20 - 326,25 

18 Новогребельська 152,19 4,00 30,00 - 186,19 

19 Новогорогодська 95,00 154,00 - - 249,00 

20 Озерська 150,48 - - - 150,48 

21 Пилиповицька 261,06 - - 66,00 327,06 

22 Шибенська 114,57 - 32,10 66,00 212,67 
 Район 15849,50 533,40 447,48 481,25 17311,63 
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Таблиця 7.3.2.2  

Розрахунковий об’єм водовідведення від тваринництва на розрахунковий етап, м3/добу 

 

№ 

з/п 
Міста, сільради ВРХ 

Виробництво 

молока 
Свині Птиця Разом 

1 смт Бородянка 6,30 38,64 - - 44,94 

2 смт Немішаєве 4,50 27,60 7,50 - 39,60 

 
Сільські ради - - - - 0,00 

1 Здвижівська 4,50 27,60 - - 32,10 

2 Качалівська - 0,00 22,50 - 22,50 

3 Микулицька 10,80 66,24 - - 77,04 

4 Мирченська - - - 90,00 90,00 

5 Новозаліська 9,00 55,20 15,00 - 79,20 

6 Новогребельська - 0,00 30,00 - 30,00 

7 Шибенська 4,50 27,60 - - 32,10 

 Район 39,60 242,88 75,00 90,00 447,48 
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Таблиця 7.3.2.3 

Розрахунковий об’єм водовідведення від промисловості на розрахунковий етап, м3/добу 

 

№ 

з/п 
Міста, сільради 
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Всього 

1 смт Бородянка - - - - 57,10 57,10 

2 смт Клавдієво-Тарасове - 9,00 - - - 18,00 

3 смт Немішаєве 2,00 - - - - 2,00 

4 смт Пісківка - - - 222,50 - 222,50 

 Сільські ради       

1 Бабинецька 0,80 - - - - 0,80 

2 Здвижівська 1,00 - 180,00 - - 1,00 

3 Козинцівська 2,00 - - - - 2,00 

4 Майданівська 2,00 - - - - 2,00 

5 Мигалківська - - 90,00 50,00 - 50,00 

6 Новозаліська - - - 20,00 - 20,00 

7 Новогребельська 4,00 - - - - 4,00 

8 Новокорогодська 4,00 75,00 - - - 154,00 

 Район 15,80 84,00 270,00 292,50 57,10 533,40 
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Таблиця 7.3.2.4 

Розрахунковий об’єм водовідведення від рекреаційно-оздоровчих закладів на 

розрахунковий етап, м3/добу 

№ 

з/п 
Міста, сільради Оздоровчі Рекреаційні Всього 

 Сільські ради    

1 Пісківська 132,00 27,50 159.50 

2 Здвижівська 33,00 - 33.00 

3 Качалівська - 13,75 13.75 

4 Лубянська 16,50 - 16.50 

5 Мигалківська 99,00 - 99.00 

6 Микулицька - 27,50 27.50 

7 Пилиповицька 66,00 - 66,00 

8 Шибенська 66,00 - 66,00 

 Район 412,50 68,75 481,25 

 

 

7.4 ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 

 

7.4.1 Існуючий стан 

Енергопостачальною організацією Бородянського району є ПАТ «Київобленерго». 

На даний час електропостачання Бородянського району здійснюється від мереж напругою 

110-35кВ через підстанції тих же рівнів напруг: ПС 110/35/10кВ «Екскаваторна» (два 

трансформатори встановленою потужністю по 16,0МВА), ПС 110/10кВ «Немішаєве» 

(2×10МВА) та тягова ПС 110/10кВ «Тетерів-Т» (2×20МВА). Електропостачання 

Бородянського району також здійснюється від підстанцій 35кВ: ПС 35/10кВ «Бородянка» 

(2×4МВА), ПС 35/10кВ «Бабинці» (2×4МВА), ПС 35/10кВ «Шибене» 

(1×2,5МВА+1×4МВА), ПС 35/10кВ «Качали» (2×2,5МВА).  

Територією Бородянського району проходить ПЛ-750кВ «Чорнобильська – 

Київська». 

Розподіл електроенергії між споживачами району передбачено по мережах 10кВ 

через трансформаторні підстанції 10/0,4кВ (ТП-10/0,4кВ).  

Середньорічне споживання електроенергії в Бородянському районі становить 

близько 100,0 млн.кВтгодин. 

 

7.4.2 Проектні рішення 

Для вирішення схеми електропостачання виконано розрахунок електричних 

навантажень. Електричні навантаження підраховані згідно до архітектурно-планувальних 

рішень та економічного завдання суміжних відділів, завдання на проектування та питомих 

нормативів: 

 господарсько-побутові та комунальні навантаження житлового фонду – згідно 

норм ДБН 360-92** «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських 

поселень» (кВт годин/рік на 1 мешканця); 

 рекреаційно-оздоровчі заклади – згідно Міжгалузевих норм споживання 

електричної та теплової енергії для установ та організацій бюджетної сфери  (кВт×годин/рік 

на 1 місце); 

 промисловість – згідно укрупнених питомих нормативів споживання 

електроенергії за рік одним робітником з диференціюванням по галузях господарства (кВт
 годин/рік на 1працюючого); 
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 сільське господарство – згідно довідкових даних по проектуванню електричних 

систем, за укрупненими показниками питомої витрати електроенергії на одиницю продукції 

(кВт годин/рік на од. продукції).  

Підсумки розрахунків наведено в таблицях.  

 

Таблиця 7.4.2.1 

Електричні навантаження для житлово-комунальних потреб  

№ 

з/п 

Найменування 

споживачів 

Кількість 

мешканців, чол. 

Річне 

споживання е/е, 

млн. кВтгодин 

Загальне 

навантаження, 

тис.кВт 

1 Міське населення 40358 64,57 11,33 

2 Сільське населення 22669 21,54 5,25 

 
Всього по Бородянському 

району 
63027 86,11 16,58 

 

Таблиця 7.4.2.2 

Електричні навантаження рекреаційних закладів 

№ 

з/п 

Найменування 

споживачів 

Одиниця 

вимірювання 

Кількість 

одиниць 

вимірювання 

Річне 

споживання 

електроенергії, 

млн. кВт

годин 

Загальне 

навантаження, 

тис.кВт 

1 Санаторії місць 400 2,80 0,80 

2 
Дитячі оздоровчі 

табори 
місць 350 

2,45 0,70 

3 
Бази та інші заклади 

відпочинку 
місць 400 

1,50 0,60 

4 

Заклади туризму 

(турбази, турготелі 

мотелі) 

місць 250 

0,63 0,25 

 
Всього по 

Бородянському 

району 

  7,38 2,35 

 

Таблиця 7.4.2.3 

Електричні навантаження сільського господарства  

№ 

з/п 

Найменування 

споживачів 

Одиниця 

вимірювання 

Кількість 

одиниць 

вимірювання 

Річне 

споживання 

е/е, 

млн. кВт 

годин 

Загальне 

навантаження, 

тис.кВт 

1 Ферми ВРХ голів 4400 1,89 0,38 

2 Свиноферми голів 5000 0,95 0,19 

3 Птахоферми голів 100000 1,00 0,20 

 

Всього по 

Бородянському 

району 

  3,84 0,77 
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Таблиця 7.4.2.4 

Електричні навантаження промислових підприємств 

№ 

з/п 

Найменування  

галузей  

промисловості 

Одиниці 

виміру 

Кіль-

кість 

одиниць 

виміру 

Річне 

споживання 

електро-

енергії, 

млн.кВт 

годин 

Загальне 

навантаженнятис.кВт 

1 Легка промисловість працюючих 500 5,00 1,00 

2 
Деревообробна 

промисловість 
працюючих 300 5,40 

1,80 

3 
Виробництво 

будівельних матеріалів 
працюючих 100 2,80 

0,4 

4 
Інші види 

промисловості 
працюючих 1116 11,16 

2,15 

5 Логістичний комплекс га 3,0 1,05 0,30 

6 
Транспортно-

обслуговуючий 
га 0,5 0,18 

0,05 

 
Всього по 

Бородянському 

району 

  25,59 5,70 

 

Таблиця 7.4.2.5 

Сумарні електричні навантаження 

№ 

з/п 

 

Найменування 

Річне споживання 

електроенергії,  

млн. кВтгодин 

Загальне 

навантаження, 

тис.кВт 

1 

Житлово-комунальні потреби 

населення 
86,11 16,58 

2 Рекреаційні заклади 7,38 2,35 

3 Промисловість 25,59 5,70 

4 Сільське господарство 3,84 0,77 

 

Всього по Бородянському 

району 
122,92 25,40 

 

Виходячи з розрахунків електричних навантажень та враховуючи місцеві умови 

Бородянського району Схема зовнішнього електропостачання району може залишитись без 

змін. При цьому для забезпечення надійного електропостачання споживачів району 

пропонуються наступні основні рекомендації щодо розвитку електроенергетичної галузі. 

Для підвищення надійності зовнішнього електропостачання району необхідно 

провести реконструкцію та модернізацію існуючих електропідстанцій, а також проводити 

будівництво нових, ремонти та заміну зношеного устаткування на існуючих 

електропідстанціях та повітряних лініях електропередачі всіх рівнів напруги:   

- провести будівництво нової ПС 35/10кВ «Майданівка», з двома 

трансформаторами потужністю по 1,6МВА. Живлення збудованої підстанції здійснити 

повітряними лініями електропередачі 35кВ від ПС «Екскаваторна»; 

- провести будівництво нової ПС 35/10кВ «Блиставиця», з двома 

трансформаторами потужністю по 2,5МВА. Живлення збудованої підстанції здійснити у 

розріз існуючої ПЛ-35кВ «Гаврилівка – Бабинці»; 
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- провести реконструкцію на ПС 110/10кВ «Немішаєве» із заміною існуючих 

трансформаторів на трансформатори більшої потужності (2×25МВА). 

Для розподілу електроенергії між споживачами по мережах напругою 10-0,4кВ 

передбачити будівництво необхідної кількості розподільчих пунктів 10кВ (РП-10кВ), 

трансформаторних підстанцій 10/0,4кВ (ТП-10/0,4кВ), мереж 10кВ та 0,4кВ та зовнішнього 

освітлення. Розміщення, кількість та потужність РП-10кВ, ТП-10/0,4кВ та приєднання їх до 

електричної мережі міста вирішуються на подальших стадіях проектування згідно 

Технічних умов енергопостачальної організації. 

Врахувати розташування існуючих повітряних ліній 750-110-35кВ та передбачити 

улаштування технічних коридорів, санітарних та охоронних зон.  

На протязі всього розрахункового періоду необхідно проводити реконструкцію та 

розширення електричних мереж, заміну зношеного та морально застарілого обладнання, 

впроваджувати енергозберігаюче обладнання та технології.  

Для оптимізації систем електропостачання необхідно проводити заходи по 

удосконаленню й оптимізації системи обліку та контролю електроспоживання, заходи по 

удосконаленню систем автоматизації, телемеханізації та засобів диспетчерсько-

технологічного управління.   

Для електропостачання споживачів населених пунктів пропонується встановлювати 

когенераційні установки, які дають можливість при генерації електричної енергії 

паралельно отримувати і теплову.  

Важливим направленням вдосконалення структури паливно-енергетичного балансу 

є перехід до раціонального поєднання традиційних та нетрадиційних джерел енергії, 

збільшення їх частки в загальному енергетичному балансі району. В Київській області є 

великий потенціал для розвитку поновлюваних джерел енергії. Альтернативна енергетика 

є одним з рішень енергетичних проблем.  

 
7.5 ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ 

 

7.5.1 Існуючий стан 

На теперішній час необхідний тепловий потік для споживачів Бородянського району 

забезпечується централізованими та індивідуальними системами теплопостачання. 

Централізоване теплопостачання житлового фонду здійснюється такими підприємствами: 

1. КП КОР “Бородянкатепловодопостачання” – 4 котельні, встановленою 

потужністю 13,0 Гкал/год і приєднаною – 5,07 Гкал/год, протяжність теплових мереж 

складає 7,5 км, з них ветхих і аварійних 3,0 км (40%), з 10 встановлених котлів 6 працюють 

понад 20 років. 

2.  ЖКП “Немішаєве” – 1 котельня, встановленою потужністю 3,78 Гкал/год і 

приєднаною – 0,69 Гкал/год. 

Промислові та інші виробничі підприємства мають власні джерела теплопостачання, 

або одержують необхідний тепловий потік від джерел підприємств суміжних за 

розташуванням. 

Як паливо для теплотехнічного обладнання використовується природний газ, 

деревина. 

 

7.5.2 Проектні рішення. 

Проектом намічується динаміка змін по всіх напрямках соціально-економічного 

розвитку населених пунктів Бородянського району. За перспективою розвитку сельбищної 

території, теплопостачання існуючого та нового житлового фонду, закладів та підприємств 

обслуговування населених пунктів і надалі вирішується централізованими та 

індивідуальними системами теплопостачання. 

Розрахунки виконано у відповідності до вимог нормативних документів: ДБН В.2.5-

39:2008 “Теплові мережі”, ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 “Будівельна кліматологія”. 
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Розрахункові витрати теплоти на опалення, вентиляцію, гаряче водопостачання 

визначено: для житлово-комунального сектора – згідно даних щодо динаміки розвитку 

житлового фонду та розселення населення; для закладів оздоровчого та рекреаційного 

призначення – згідно даних по ємності рекреаційно-оздоровчих закладів та проектів-

аналогів відповідних об’єктів; для промисловості – по укрупнених галузевих показниках 

питомих витрат теплоти та палива, даних фактичного паливоспоживання і даних, щодо 

перспективи їх розвитку. 

Результати розрахунків орієнтовних величин необхідного теплового потоку за 

умови 100% забезпеченості споживачів на кінець строку освоєння і реалізації проектних 

рішень та обсягів будівництва наведено в таблиці 7.5.2.1. 
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Таблиця 7.5.2.1 

№ 

з/п 

Споживачі в розрізі адміністративно-

територіальних одиниць по регіонах 

Тепловий потік, МВт 

(розрахунковий період) 

Житлово-комунальний сектор 

Рекреаційно-

оздоровчі 

заклади 

Сільське 

господарство 
Промисловість Всього Опалення, 

вентиляція 

Гаряче 

водопостачання 
Всього 

1 
Бородянський район, всього. 

В тому числі: 
150,94 10,90 161,84 3,79/0,88 1,94 

13,95 181,52 

1.1 Бородянська селищна рада 44,95 3,35 48,30 - 0,19 

1.2 Бабинецька селищна рада 8,19 1,18 9,38 - - 

1.3 Клавдієво-тарасівська селищна рада 21,54 2,15 23,69 - - 

1.4 Немішаєвська селищна рада 10,86 2,57 13,43 - 0,21 

1.5 Пісківська селищна рада 44,12 0,03 44,15 - - 

1.6 Блиставицька сільрада 0,80 0,07 0,87 - - 

1.7 Дружнянська сільрада 1,24 0,15 1,39 - - 

1.8 Жовтнева сільрада 1,01 0,02 1,03 1,79/0,34 - 

1.9 Загальцівська сільрада 1,20 0,20 1,41 - - 

1.10 Здвижівська сільрада 0,72 0,06 0,79 - 0,14 

1.11 Качалівська сільрада 0,35 0,06 0,41 - 0,22 

1.12 Козинцівська сільрада 5,19 0,15 5,34 - - 

1.13 Луб'янська сільрада 0,96 0,10 1,06 0/0,04 - 

1.14 Майданівська сільрада 0,76 0,05 0,81 0,20/0,04 - 

1.15 Мигалківська сільрада 0,73 0,07 0,80 - - 

1.16 Микулицька сільрада 2,06 0,20 2,26 0/0,02 0,33 

1.17 Мирчанська сільрада 0,73 0,06 0,78 - - 
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№ 

з/п 

Споживачі в розрізі адміністративно-

територіальних одиниць по регіонах 

Тепловий потік, МВт 

(розрахунковий період) 

Житлово-комунальний сектор 

Рекреаційно-

оздоровчі 

заклади 

Сільське 

господарство 
Промисловість Всього Опалення, 

вентиляція 

Гаряче 

водопостачання 
Всього 

1.18 Небратська сільрада 0,86 0,04 0,90 1,39/0,26 - 

1.19 Новозаліська сільрада 0,84 0,09 0,93 0,41/0,07 0,42 

1.20 Новогребельська сільрада 0,76 0,06 0,82 - 0,29 

1.21 Новокорогодська сільрада 0,34 0,04 0,37 - - 

1.22 Озерська сільрада 0,77 0,06 0,83 - - 

1.23 Пилиповицька сільрада 1,51 0,10 1,61 - - 

1.24 Шибенська сільрада 0,45 0,04 0,49 - 0,14 

 

*Примітка: опалювальний/неопалювальний період
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Розвиток системи теплових мереж обумовлюється резервом потужності визначених 

існуючих джерел та величиною додаткових навантажень нових споживачів, вимогами 

відповідних Технічних умов на підключення до централізованої системи, з урахуванням 

фактору оптимізації собівартості житлово-комунальних послуг по об’єктах нового 

будівництва, як додаткового абонента. Теплопостачання нових об’єктів, що розташовані 

поза межами радіусу дії існуючих джерел теплоти, можливого додаткового підключення 

нових абонентів, пропонується через застосування модульних (блочних транспортних, 

дахових) котелень, що дозволяє максимально уникати втрат теплової енергії, підвищити 

інтенсивність вводу в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. 

Через наявність в районі значного за обсягом і сталого енергоспоживання при 

невисоких темпах технічного переоснащення застарілих технологій, основним напрямком 

подальшого розвитку у галузі теплопостачання є впровадження заходів у напрямку 

енергоефективності і енергозбереження. 

З огляду на значне подорожчання енергоносіїв, в тому числі органічного палива, 

насамперед природного газу, варто розширити поняття паливної кон’юнктури за рахунок 

наявних або доступних в районі нетрадиційних і альтернативних видів палива, які можуть 

розглядатися як допоміжні або резервні (вторинні речовини і замінники палива: 

генераторний газ, осади і мули очисних споруд, тверді побутові відходи, відходи 

деревообробної промисловості та ін.). 

Згідно Розпорядження КМ України №502-р від 28.09.06р. та №59-р від 11.02.09р., 

через техніко-економічні розрахунки і обґрунтування перш за все на не газифікованих 

територіях, або на територіях з нерентабельним використанням природного мережного 

газу, рекомендується продовження роботи у напрямку впровадження заходів з 

переобладнання населених пунктів, або окремих об’єктів теплогенеруючими установками 

на електриці, збільшення обсягів використання електроенергії для опалення і гарячого 

водопостачання за рахунок впровадження енергоакумуляційних систем, теплових насосів, 

нових типів електрокотлів. Реалізація цього питання вимагає у більшості випадків 

виконання комплексу робіт з модернізації електромереж, спрямованого на збільшення їх 

пропускної спроможності. При цьому застосування комбінованого теплогенеруючого 

обладнання з використанням електрики у періоді “нічного” тарифу і природного газу 

залишається пріоритетним в першу чергу для об’єктів бюджетної та соціальної сфери. 

 

7.6 ГАЗОПОСТАЧАННЯ 

 

7.6.1 Існуючий стан 

Газопостачання Бородянського району здійснюється від 4 газорозподільних станцій 

(ГРС), які підключені до відгалуження від магістрального газопроводу І класу (5,5 МПа) 

“Боярка-Іванків”, і далі через міжселищні та розподільчі газопроводи на ГРП і ШРП 

населених пунктів. 

Газоспоживання на базі використання ЗВГ відбувається з ГНС та ГНП району, в 

основному споживачами, територіально розташованими поза межами централізованого 

газозабезпечення природним мережним газом. ЗВГ надається споживачам 

автотранспортними засобами. 

 

7.6.2 Проектні пропозиції 

Перспектива системи газопостачання Бородянського району вирішується з 

урахуванням динаміки населених пунктів, включаючи питання їх соціально-економічного 

розвитку по всіх напрямках. На базі природного газу розглядається забезпечення таких 

категорій споживачів: 

- житлові будинки; 

- джерела теплопостачання; 

- промислові та інші підприємства по наданих галузях. 



110 

  

Норми питомих витрат природного газу для споживачів на комунально-побутові 

потреби прийняті по пріоритетних видах житлової забудови населених пунктів, згідно з 

ДБН В.2.5-20-2001 “Газопостачання”, з урахуванням наявності в квартирі газової плити і 

індивідуального теплотехнічного обладнання. 

Приготування їжі в лікувально-оздоровчих закладах, дитячих дошкільних та 

шкільних закладах, підприємствах громадського харчування передбачено на базі 

використання електроенергії. 

Розмір газоспоживання визначено: для житлово-комунального сектора – згідно 

даних щодо динаміки житлового фонду та розселення населення по укрупнених показниках 

питомих витрат теплоти та палива; для закладів рекреаційного призначення – згідно даних 

по ємності рекреаційно-оздоровчих закладів та проектів-аналогів відповідних об’єктів; по 

промислових підприємствах – за даними фактичного паливоспоживання та по укрупнених 

показниках питомих витрат теплоти й палива. Результати розрахунків орієнтовних величин 

річних витрат природного газу за умови 100% газифікації території на кінець освоєння 

обсягів будівництва розрахункового періоду, наведено в таблиці. 
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Таблиця 7.6.2.1 

№ 

з/п 

Споживачі в розрізі 

адміністративно-

територіальних одиниць по 

регіонах 

Річні витрати природного газу на кінець розрахункового періоду,  млн.м³/рік 

Житлово-комунальний сектор 

Рекреаційно

-оздоровчі 

заклади 

Сільське 

господарство 
Промисловість Всього 

Житлові 

будинки 

(приготування 

їжі та, 

частково, 

гаряче 

водопоста- 

чання ) 

Опалювальн

і установки 

садибної 

забудови 

Джерела 

центрального     

теплопостачанн

я житлово-

комунального 

сектору 

Всього 

  
Бородянський район, всього. 

В тому числі: 

10,65 47,33 84,57 178,78 2,20 1,73 

10,12 192,83 

1.1 Бородянська селищна рада 2,61 17,33 25,28 73,93 - 0,17 

1.2 Бабинецька селищна рада 0,40 0,49 5,09 5,98 - - 

1.3 
Клавдієво-тарасівська селищна 

рада 
0,60 0,24 12,57 13,41 - - 

1.4 Немішаєвська селищна рада 1,40 2,41 7,59 11,40 - 0,19 

1.5 Пісківська селищна рада 0,10 0,31 22,06 22,47 1,01 - 

1.6 Блиставицька сільрада 0,24 1,00 0,46 1,69 - - 

1.7 Дружнянська сільрада 0,51 1,54 0,74 2,80 - - 

1.8 Жовтнева сільрада 0,06 1,26 0,52 1,85 - - 

1.9 Загальцівська сільрада 0,70 1,50 0,77 2,97 - - 

1.10 Здвижівська сільрада 0,22 0,90 0,41 1,53 0,01 0,12 

1.11 Качалівська сільрада 0,20 0,44 0,22 0,86 0,11 0,19 

1.12 Козинцівська сільрада 0,51 6,48 2,72 9,71 - - 

1.13 Луб'янська сільрада 0,33 1,20 0,56 2,09 0,01 - 

1.14 Майданівська сільрада 0,17 0,95 0,42 1,55 - - 

1.15 Мигалківська сільрада 0,26 0,91 0,43 1,60 0,78 - 

1.16 Микулицька сільрада 0,70 2,57 1,20 11,98 0,23 0,30 

1.17 Мирчанська сільрада 0,20 0,91 0,41 1,52 - - 

1.18 Небратська сільрада 0,12 1,07 0,46 1,65 - - 

1.19 Новозаліська сільрада 0,30 1,05 0,49 1,85 - 0,38 



112 

  

№ 

з/п 

Споживачі в розрізі 

адміністративно-

територіальних одиниць по 

регіонах 

Річні витрати природного газу на кінець розрахункового періоду,  млн.м³/рік 

Житлово-комунальний сектор 

Рекреаційно

-оздоровчі 

заклади 

Сільське 

господарство 
Промисловість Всього 

Житлові 

будинки 

(приготування 

їжі та, 

частково, 

гаряче 

водопоста- 

чання ) 

Опалювальн

і установки 

садибної 

забудови 

Джерела 

центрального     

теплопостачанн

я житлово-

комунального 

сектору 

Всього 

1.20 Новогребельська сільрада 0,20 0,95 0,43 1,57 - 0,26 

1.21 Новокорогодська сільрада 0,13 0,42 0,20 0,74 - - 

1.22 Озерська сільрада 0,20 0,95 0,43 1,57 - - 

1.23 
Пилиповицька сільрада 

0,34 1,89 0,84 3,08 0,03 - 

1.24 
Шибенська сільрада 

0,15 0,56 0,26 0,97 0,02 0,12 
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Виходячи з розміру паливного еквіваленту природного газу Е=1,16, прийнятого у 

даному проекті за вихідний (основний) вид палива, маса умовного палива всього по 

району на розрахунковий період складе приблизно 223,69 тис. тонн. 

Питання розвитку системи газопостачання передбачає подальшу розбудову 

міжселищних та розподільчих газопроводів, будівництво нових ГРП (ШРП) при їх 

техніко-економічному обґрунтуванні і вирішенні питань фінансування відповідних 

проектів, на підставі існуючих замовлень і темпів їх реалізації з урахуванням всіх 

напрямків запропонованого територіального, соціально-економічного розвитку і 

потенціалу району. 

Вирішення та удосконалення питань газозабезпечення району у контексті 

загальнодержавних інтересів, потребує розгляду, вивчення і реалізації таких заходів: 

- інвентаризація існуючої внутрішньорайонної газотранспортної системи; 

- коригування схем газопостачання району, населених пунктів в напрямках 

оптимізації експлуатації існуючої газотранспортної системи після проведення 

структурної перебудови підприємств, спрямованої на зниження матеріало- та 

енергоємності виробництва; 

- модернізація газових мереж та існуючого обладнання, заміна режимів його 

роботи; 

- подальший розвиток газотранспортної системи у напрямках, визначених 

реальним фінансуванням і техніко-економічними обґрунтуваннями; 

- оптимізація розвитку системи магістральних трубопроводів через проведення 

гідравлічних розрахунків з урахуванням затверджених планів розвитку населених пунктів, 

визначення пріоритетних існуючих і намічених споживачів; 

- впровадження інтегрованої системи автоматизованого контролю на всіх рівнях 

споживання; 

- оптимізація розвитку системи міжселищних та розподільчих газопроводів 

населених пунктів району, будівництво нових ГРП, ШРП; 

- впровадження одноступеневої системи газопостачання з комбінованими 

будинковими регуляторами тиску (КБРТ) із застосуванням сучасних матеріалів та 

технологій будівництва; 

- сприяння розвитку і модернізації газотранспортної системи в технологічному 

обслуговуванні до рівня стандартів ЄС. 

Пріоритетним залишається напрямок пошуку нових джерел енергії, у тому числі за 

рахунок переробки вторинних ресурсів, розвитку галузей, виробництв і технологічних 

процесів, які сприяють зменшенню використання природного газу і нафтопродуктів. З 

огляду на значне подорожчання енергоносіїв, в тому числі органічного палива, 

насамперед природного газу, варто розширити поняття паливної кон’юнктури за рахунок 

нетрадиційних і альтернативних видів палива. Район має резерви відтворюваної енергії, 

яку можна отримувати при переробці біомаси (відходів тваринництва, 

сільськогосподарського виробництва, рослинництва, відходів деревопереробної 

промисловості і т.д.) в біогаз, газ стічних вод, газ сміттєзвалищ, та інше. 

В умовах значного росту цін на природний газ, одним з найефективніших заходів 

щодо зменшення його споживання є можливість економічно вигідного впровадження 

електропідігріву води у нічний час по пільговому тарифу на електроенергію. Згідно 

Розпорядження КМ України №502-р від 28.09.06р. та № 159-р від 11.02.09р., через 

техніко-економічні розрахунки та аналіз ефективності впровадження енергоощадних 

заходів, пропонується розглянути можливість реалізації питання впровадження, або 

продовження впровадження заходів з переобладнання населених пунктів опалювальними 

електроустановками, насамперед об’єктів бюджетної сфери. Реалізація цього питання 

вимагає перш за все розробки відповідних Програмних матеріалів, з урахуванням у 

більшості випадків виконання комплексу робіт з модернізації електромереж, 

спрямованого на збільшення їх пропускної спроможності. 
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Згідно проектного рішення “Технічне переоснащення системи газопостачання 

північно-західної частини м. Києва та трьох районів Київської області”, розробленого 

ПАТ “УкрНДІінжроект” в 2009р. на замовлення НАК “Нафтогаз України”, ГРС 

“Блиставиця” переводиться у режим ГГРП, а підвідний до неї магістральний газопровід 

на режим роботи газопроводу високого тиску І категорії.  

На наступних етапах проектування даним проектом рекомендовано проведення 

коригування існуючих схем газопостачання району в цілому і населених пунктів в тому 

числі, з урахуванням сучасних реалій і можливості інноваційно-технологічного розвитку, 

реалізація логічного продовження виконання існуючих проектних і програмних рішень 

через їх техніко-економічні розрахунки і обґрунтування за сучасним станом із залученням 

спеціалізованих проектних і фахових закладів. 
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8. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ 

 

8.1 ГІДРОТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ 

 

Рельєф території представляє мало гористу рівнину, порізану долинами річок. 

Всього на території району нараховується 24 водоймища .На території району 

спостерігаються процеси підтоплення населених пунктів, особливо  у період сильних 

затяжних опадів та при інтенсивному таненню снігу. 

В низинних формах рельєфу рівень ґрунтових вод досягає земної поверхні і цим 

сприяє постійному заболочуванню. Заболочені землі приурочені до сучасних долин річок. 

Основними причинами, що сприяють заболочуванню території, є: високе залягання рівня 

ґрунтової води, що зумовлено високим заляганням водотривких горизонтів (суглинків, 

корінних порід); незначний ухил поверхні, який на окремих ділянках майже відсутній; 

невпорядкований поверхневий стік; значна кількість атмосферних опадів. 

За ступенем заболоченості район має відкриті заболочені землі загальною площею 

– 2453 га.  

Ґрунтові умови району характеризуються  поширенням ґрунтів з прошарками 

супісків,  суглинків, лесовидних суглинків. Лесові ґрунти  мають здатність до просідання 

та характеризуються І та  ІІ типом просадності по ґрунтових умовах. 

На території району знаходиться 136,5 тис. га осушуваних земель. 

Внаслідок вивчення та аналізу місцевих природних умов, наявних планових та 

картографічних матеріалів та враховуючи архітектурно-планувальні рішення, прийняті в 

даному проекті, визначився перелік найбільш актуальних питань гідротехнічного 

профілю, які потребують вирішення при розробленні схеми планування території даного 

району: захист від підтоплення; регулювання русел річок, водосховищ та ставків; 

протималярійні заходи; ліквідація заболоченостей; протиерозійні заходи; протипросадні 

заходи; меліорація (осушення),  рекультивація порушених територій. 

Нижче наведено стисле викладення цих питань, які вирішені на стадії схеми і не 

можуть слугувати документом для виконання робіт та підлягають уточненню на 

наступних стадіях проектування. 

 

8.2. ПРОЕКТНІ РІШЕННЯ 

 

Як зазначалось вище, на території району спостерігаються процеси підтоплення. 

Підтоплення території ґрунтовими водами є одним із найбільш шкідливих і 

небезпечних процесів, який не тільки ускладнює життєдіяльність людей, але і загрожує їх 

життю. При підтопленні погіршуються санітарно-гігієнічні умови проживання населення, 

псується житло, інженерні комунікації, ускладнюється експлуатація заглиблених частин 

споруд. В умовах підтоплення істотно зменшується врожайність сільськогосподарських 

культур.             

Підтоплення являє собою багатофакторний процес. У межах забудови формування 

ділянок підтоплення відбувається в результаті дії таких техногенних факторів: 

1. витоки води з комунікацій; 

2. порушення стоку ґрунтових і поверхневих  вод; 

3. конденсація вологи поблизу фундаментів і під твердим покриттям; 

4.накопичення атмосферних опадів в будівельних котлованах і виїмках; 

5.намив, підсипка території; 

6.засипання природних дрен (балок, ярів, вимивин ). 

Найчастіше засипання ярів призводить не тільки до підтоплень, але й до розвитку 

ерозійних і зсувних процесів. 

Важливим фактором підтоплення є будівництво ставків і водоймищ, яке 

проводиться без достатнього інженерно-геологічного обґрунтовування і прогнозування. 
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Замулення річок та водойм та недостатня кількість дренажних споруд призводять 

у багатьох випадках до підвищення рівнів ґрунтових вод до критичних глибин, розвитку 

заболочення, перезволоження м'яких ґрунтів, підтоплення і затоплення значних площ  і , 

як наслідок, збільшення вилучення із сівозміни сільськогосподарських угідь. 

Господарська діяльність на водозборах та в заплавах малих річок, яка виявилась 

безладним розорюванням крутих схилів і навіть заплавних земель в попередні роки, 

сприяла розвитку ерозійних процесів, особливо значно при проходженні весняних 

повеней та зливових дощів, призвела до значного замулення русел річок.  

Процеси замулення русел річок з інтенсивним заростанням водною рослинністю 

зменшують пропускну здатність, що обумовлює майже щорічне підтоплення присадибних 

ділянок з будівлями населених пунктів, сільськогосподарських угідь. 

Для зменшення негативного впливу від процесів підтоплення необхідно: 

- відновлення роботи існуючих дренажних систем та будівництво нових дренажних 

споруд; 

- розчищення русел річок, підтримання необхідного рівня її дренуючої здатності; 

- організація поверхневого стоку, будівництво дощової каналізації (відкритої або 

закритої); 

- збільшення лісистості та площ заповідних територій до оптимальних розмірів; 

- забезпечення безперебійного енергопостачання меліоративних об’єктів і 

устаткування; 

- реконструкція і заміна аварійних водопровідних та каналізаційних мереж; 

- розробка та впровадження системи контролю за: користувачами водних об’єктів, 

режимом водоохоронних зон та прибережних смуг; 

- створення міжвідомчої координаційної ради з питань розвитку водних ресурсів; 

- соціальний захист населення, що проживає на критично підтоплених територіях.  

Невиконання зазначених заходів та недостатність фінансування призведе до 

значного погіршення ситуації, нанесенню значних соціально-економічних та екологічних 

збитків. 

Потребують поточного ремонту (задовільний стан) 7,8 км захисних дамб та 21 

гідротехнічних споруд, розташованих на водоймах району. Крім того, потребують 

капітального ремонту та відновлення споруди, як на осушувальних системах 

міжгосподарського значення, так і внутрішньогосподарського значення. В процесі 

експлуатації гідротехнічних споруд проводиться поточний ремонт, догляд та нагляд за їх 

станом.  

Для попередження виникнення аварійних ситуацій своєчасно плануються та 

здійснюються ремонтні роботи. Протягом останніх років надзвичайних ситуацій, 

пов`язаних із руйнуванням захисних дамб та інших споруд, не виникало. 

Для попередження та ліквідації причин підтоплення  на перспективу необхідно 

виконання  усіх зазначених вище заходів та  реалізація уже розроблених проектів.  

Потребують захисту від підтоплення, загалом 22 сільських населених пунктів. 

Необхідно зазначити, що вирішення питань захисту від шкідливої дії води тісно 

пов’язане з регулюванням річок, із заходами щодо їх охорони від замулення, а відповідно 

і зменшення їх можливості пропускати воду, впливу водної ерозії, з будівництвом та 

виконанням інших робіт у заплавах річок. 

Вирубання лісів, розорювання земель спричиняють замулення русел річок. 

Забудова заплав приводить до зростання навантаження на водозбори. Внаслідок цього 

порушується природний режим річок, змінюються умови формування стоку, частішають 

паводки, зростають заподіювані ними збитки.  

Більшість невеликих водойм та ставків замулені, зарослі водною рослинністю і 

потребують розчистки, а також реконструкції, ремонту та заміни водопропускних споруд.  

Тому даним розділом передбачено виконувати розчистку русел всіх річок, струмків 

та каналів регулярно. 
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Слід приділити значну увагу стану гідротехнічних споруд на водоймах (ставках), а 

саме виконати періодично відновлення та капремонт поступово всіх гідротехнічних 

водопропускних споруд, а також регулярно виконувати розчистку берегів водойм. 

Територія  району має заболочені ділянки, з наявністю торф’яних покладів. Болотні 

ґрунти найбільш поширені по заплавах рік та давніх долинах. Це типові низинні торфові 

болота з поширенням гіпсових мохів. На вододілах, особливо в північних районах, часто 

зустрічаються невеликі болота перехідного типу і зрідка – верхового. 

В місцях освоєння заболочених територій передбачати заміну ґрунтів, які містять 

шар гумусу. За наявності значних покладів торфу - виконувати виторфовуння, а при 

незначних - привантаження придатним ґрунтом (неорганічного походження). 

Першочерговими заходами при освоєнні територій, що складені торфом є: часткова 

чи повна зрізка заторфованого ґрунту з подальшим плануванням ділянки; улаштування 

ґрунтових подушок з подальшим ущільненням. 

При розробленні торф’яних покладів не порушувати вимог водного, земельного, 

містобудівного законодавства та  діючої нормативно-правової бази. 

При сучасному осушенні боліт потрібно не тільки створювати системи відкритих 

каналів-водоприймачів і закритого дренажу, але й будувати систему шлюзів та 

водосховищ. Лише за цих умов буде створена можливість керувати водоповітряним 

режимом осушених ґрунтів і одержувати в умовах. Крім того, для запобігання пожежі на 

торфовищах необхідно передбачити їх картування на  глибину залягання торфу.  це 

дозволить уникнути такого небезпечного явища. 

З іншого боку, необхідним є збереження та збалансоване використання водно-

болотних екосистем, цінних для збереження біологічного різноманіття та забезпечення 

існування людини, підтримання гідрологічного режиму території, ґрунтуючись на 

основних засадах «Рамсарської конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне 

значення». Тому, проведенню осушення боліт і торфовищ повинно передувати 

обов’язкове екологічне обґрунтування.  

Згідно даних відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального 

господарства та розвитку інфраструктури Бородянської районної державної адміністрації 

щодо інвентаризації водних об’єктів на території району нараховується 55 шт. 

анофелогенних  водних об’єктів, загальною площею 12,03 га. Такі ділянки потребують 

ліквідації, бо можуть бути осередками для виплоду малярійного комара. Існує об’єктивна 

необхідність регулярно проводити комплекс протималярійних заходів для покращення 

санітарно-гігієнічних умов на зазначених об’єктах. 

Для ліквідації осередку малярії проводяться інженерно-меліоративні заходи. 

Наявність, кількість та поширення осередку малярії визначають малярійну 

характеристику території. При виконанні проектів та робочої документації з інженерної 

підготовки слід складати карти анофелогенних територій та водоймищ в радіусі до 5 км з 

характеристикою кожного осередку.  

Комплекс протималярійних заходів включає: 

- вертикальне планування та організацію поверхневого стоку; 

- осушення заболочених територій та зниження рівня ґрунтової води; 

- пропуск малих водотоків в трубах; 

- засипку водоймищ, які не використовуються в містобудівництві; 

- регулювання стоку; 

- благоустрій берегів водоймищ. 

На проектний період  необхідно виконати ряд заходів щодо покращення стану 

водних об’єктів району, а саме провести: 

- паспортизацію водних об’єктів області; 

- створення  водоохоронних зон та прибережних смуг (на сьогодні водоохоронні 

зон та прибережно-захисні смуги не встановлені,  проекти щодо їх встановленні та 

винесення в натури – відсутні); 
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- комплекс агротехнічних, лісомеліоративних, гідротехнічних, санітарних заходів, 

спрямованих на запобігання забрудненню, засміченню та виснаженню водних ресурсів; 

- розчистку від мулу і наносів та санітарне очищення русел річок і водотоків; 

- розчистку та упорядкування джерел, криниць, струмків, витоків річок та інших 

природних водних об’єктів; 

- залуження та перезалуження прибережних захисних смуг малих річок; 

- винесення з прибережних захисних смуг малих річок і водойм самовільно 

побудовані споруди, літні тваринницькі табори, сміттєзвалища, городи та інші 

забруднюючі об’єкти; 

- берегоукріплювальні роботи; поточні і капітальні ремонти  та реконструкцію 

гідроспоруд на водних об’єктах. 

У теперішній період інтенсивного освоєння заплав річок під забудову на часі 

подбати про інвентаризацію земель водного фонду та встановлення меж прибережних 

захисних смуг річок, водойм і водотоків на виконання вимог чинного законодавства. Слід 

також припинити безсистемне виділення ділянок під забудову в заплавах річок, які ведуть 

до подальшого звуження заплав та ускладнення проходження високих паводків, щоб 

унеможливити виникнення небезпечних аварійних ситуацій як для населення, будівель і 

споруд, так і для екології самих водних об’єктів 

На водних об’єктах, які архітектурно-планувальним рішенням передбачаються під 

влаштування рекреаційних зон, даним проектом пропонується  влаштування і благоустрій 

(оснащення водопроводом і каналізацією, грибками, роздягалками та іншим обладнанням) 

пляжів, а також ділянок тихого відпочинку, конкретне розташування яких визначається на 

подальших стадіях проектування (розробка проектів детального планування, генеральних 

планів населених пунктів).  

Значна частина водних об’єктів після їх розчистки та проведення ремонту і 

реконструкції основних гідротехнічних споруд можуть використовуватися для  

любительського вилову риби та рекреації. Даним проектом передбачається влаштування 

та благоустрій рекреаційних зон загальною площею 327,3 га.  

На проектний період  передбачається виконати розчистку русел рік та струмків в 

межах району на протяжності – 74 км, а також пропонується влаштування пляжі в межах 

зон рекреації. 

На території району є ділянки ґрунтів з вірогідним проявом просадності І-го  та ІІ-

го типу по ґрунтових умовах. 

Так як є ймовірність випадків просідання ґрунту при будівництві, то для підготовки 

основи під капітальну забудову необхідно виконати більш детальне інженерно-геологічне 

та інженерно-будівельне обстеження ділянок під кожен будинок і споруду. 

При замочуванні основи, складеної просідними ґрунтами, стійкість та 

експлуатаційна надійність споруд забезпечується водозахисними та конструктивними 

заходами, спрямованими на запобігання просідним властивостям ґрунтів: 

- в межах деформаційної зони чи її частини – улаштуванням ґрунтових 

подушок, витрамбовка котлованів; 

- в межах всього просідного шару необхідно виконувати глибинне 

ущільнення ґрунтовими палями, що попередньо замочені в нижніх шарах просідних 

ґрунтів; 

- прорізкою просідних ґрунтів основи фундаментів із забивних, набивних та 

буронабивних паль, а також з використанням стовпів чи стрічки з ґрунтів, що закріпленні 

хімічним, термічним чи іншим способом, а також заглибленням фундаментів; 

- вертикальним плануванням ділянки забудови, якісним заповненням пазух 

котлованів та траншей, виключенням витоку води із водонесучих комунікацій на 

проектованій території; 

- підвищенням міцності і загальної просторової жорсткості споруд, 

збільшенням їх піддатливості за допомогою гнучких та розрізних конструкцій, з 
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використанням методів, що забезпечують нормальну роботу обладнання при деформаціях 

основи. 

Наявність в межах району  лесовидних суглинків І та ІІ типу просадності по ґрунтових 

умовах обумовлює підвищення вартості будівництва приблизно на 15-20%. 

Аналіз сучасного стану земельних ресурсів району свідчить наявність про 

еродованих земель. За останні  рок площа цих земель зростає за рахунок збільшення 

розмитих та сильно змитих ґрунтів, а також середньо змитих орних земель на схилах.  

Найпоширенішими видами деградації є: водна ерозія – 56 %, вітрова - 28 %, хімічна 

– 12 %, фізична деградація - 4 %.  

Водна ерозія розповсюджена в по всій території району. Найбільш еродовані землі 

на ділянках на схилах ярів і балок. Досить значна територія підлягає і вітроій ерозії. 

З усіх видів деградації, якщо оцінювати їх у світових масштабах, найбільш 

поширеною і шкідливою є ерозія ґрунтів, що спричиняє знищення продуктивності 

земельних ресурсів і веде до деградації агроландшафтів. 

Основними чинниками, які впливають на процеси ерозії земель на території району 

є сільське господарство, промисловість та транспорт. 

Крім того, зростають площі середньо - і сильно змитих ґрунтів, тобто слабо змиті 

переходять у категорію середньо змитих, а середньо змиті – в категорію сильно змитих. 

Внаслідок ерозії ґрунтів вимиваються орні землі, луки, замулюються водойми, струмки та 

ріки. 

Одним із основних заходів по боротьбі з ерозією є правильна організація території, 

яка полягає у взаємозв’язку розміщення об’єктів господарської діяльності з урахуванням 

крутизни схилів, механічного складу грунтів і рослинного покриву. 

З метою охорони земельних ресурсів від водної ерозії, захисту річок, гірських 

потоків, каналів, ставків і водосховищ від занесення продуктами ерозії і більш 

сприятливого формування поверхневого стоку повинен бути проведений комплекс 

протиерозійних заходів: меліоративних, агротехнічних та гідротехнічних. 

Враховуючі інтенсивний рух, в останні роки, земельних ділянок (зміна 

землевласників чи землекористувачів, форм власності цільового призначення, тощо) 

необхідним є завершення інвентаризації земель, оновлення даних інвентаризації останніх 

років. 

На сьогодні діючої  схема протиерозійних заходів у  районі відсутня. Тому 

необхідне передбачити її розроблення спеціалізованою організацією. В межах Схеми  

визначити ефективні  заходи стосовно протиерозійного захисту земель з визначення 

об’ємів протиерозійних заходів і витрат на їх виконання. 

З ціллю запобігання ерозійним процесам, а також вирішення питань 

водоохоронного, санітарно-гігієнічного, оздоровчого призначення та інших корисних 

властивостей лісових насаджень, передбачається утворення захисних лісових насаджень, 

а також відновлення існуючих. 

Для ефективної боротьби з ерозією необхідно також проведення протиерозійних 

гідротехнічних заходів – влаштування валів-канав, валів-терас, протиерозійних ставків, 

засипка та виположення ярів тощо.   

На проектний період необхідно виконати протиерозійні заходи в межах району на 

площі  - 2,1 тис. га. 

На території району функціонують  осушувальні системи, загальною площа 

меліорованих земель складає 136,5 тис.га. 

Під гідрогелого-меліоративним контролем знаходяться  136,5 тисю га. Із  загальної 

площі у с/г виробництві не використовувалось 4 га, із них 4 га знаходяться під забудовою. 

Згідно критеріїв оцінки меліоративного стану осушуваних  с/г земель , 

сприятливий меліоративний стан склався на площі 4385 га, задовільний – на площі 10363 

га, незадовільний – на площі 1932 га. 
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 На площі 1932 га, ґрунтові води залягали на глибині до 0,5 м. На площі 13921 га – 

на глибині до 1,5 м, на площі 827 га – на глибині більше 1,5м. 

Несприятливий меліоративний стан зумовлений, в основному, неприпустимою 

глибиною залягання ґрунтових вод та неприпустимими строками відведення поверхневих 

вод. 

Причинами перезволоження земель являються не тільки гідрогеологічні і 

геоморфологічні умови, а також незадовільний технічний стан осушувальної, в 

основному,  внутрішньогосподарської мережі і гідротехнічних споруд. 

Згідно розподілу осушуваних земель за ступенем кислотності ґрунтів на площі 

16680 га ґрунти є лужні. 

В занепаді знаходиться меліоративна система, особливо внутрішньогосподарська 

осушувальна та зрошувальна мережа. 

Враховуючи, що відбувається часта зміна землекористувачів, держава повинна 

взяти на себе фінансування робіт, пов’язаних із доглядом та експлуатацією всієї 

меліоративної системи. 

В області діє Комплексна програма розвитку меліорації земель і поліпшення 

екологічного стану осушених угідь Київської області, а відповідно і Бородянського 

району, на період до 2010 і до 2020 року. 

Метою Програми є підвищення  ролі меліорованих земель у продовольчому та 

ресурсному забезпеченні регіону і держави, зменшення залежності 

сільськогосподарського виробництва від несприятливих природнокліматичних умов, 

поліпшення екологічного стану та забезпечення  екологічно безпечних умов експлуатації 

меліоративних систем. 

Реалізація Програми дасть змогу підвищити ефективність використання 

меліорованих земель і зберегти гарантоване джерело виробництва сільськогосподарської 

продукції, поліпшити технічний та екологічний стан меліоративних систем, що 

перебувають у зоні їх впливу. 

На проектний період передбачається поліпшити екологічний стан меліорованих 

угідь 136,5 тис. га осушуваних земель, шляхом реконструкції та відновлення 

осушувальних систем. 

У багатьох населених пунктів триває процес утворення несанкціонованих звалищ 

(малих і великих по площі),  які необхідно рекультивувати. Обсяг несанкціонованих 

звалищ доходить до 30÷40 % річних накопичень відходів.  

Станом на 01.01.2011 р. в районі нараховується 20 паспортизованих худобо 

могильників, які підлягають рекультивації.  

Заходи по відновленню порушених територій вибираються залежно від інженерно-

геологічних умов, виду використання і типів порушення (повне і часткове засипання 

глибоких ям і виробок, розрівнювання зритих місць, роботи по запобіганню подальшому 

руйнуванню порушених територій). 

При проведенні рекультивації на всіх видах порушених територій необхідно 

проводити ретельне обстеження і виконання робіт по рекультивації згідно проектів, які 

повинні розроблятися спеціалізованими організаціями, на кожен кар’єр та на кожну 

ділянку порушених територій.  

У Бородянському районі налічується 23 звалищ твердих побутових відходів.   

Утримання сільських звалищ, незадовільне - сміття зберігається неупорядковано, 

побутове сміття зберігається біля під’їзних шляхів. Обвалування та очищення його 

території від самосійних рослин не проводилося.  

У багатьох населених пунктів триває процес утворення несанкціонованих звалищ 

(малих і великих по площі),  які необхідно рекультивувати. Обсяг несанкціонованих 

звалищ доходить до 30÷40 % річних накопичень відходів.  



121 

 

  

Майже в кожному населеному пункті маються місця утворення несанкціонованих 

смітників. В основному такими місцями є території безгосподарських житлових будинків, 

прибережних смуг, лісосмуги, обочини доріг. 

Станом на період розробки даного проекту в районі нараховується 5 

паспортизованих худобо могильників, які на перспективу  підлягають рекультивації.  

Крім того, згідно з паспортом ризику району, є 4 об’єкти зберігання непридатних 

до використання отрутохімікатів ХЗЗР (хімічні засоби захисту рослин). 

Території, що порушені внаслідок утворення несанкціонованих сміттєзвалищ, 

території худобо могильників та території пунктів ХЗЗР на перспективу підлягають 

проведення рекультивації з паралельною санацією порушеної ділянки. 

Заходи по відновленню порушених територій вибираються залежно від інженерно-

геологічних умов, виду використання і типів порушення (повне і часткове засипання 

глибоких ям і виробок, розрівнювання зритих місць, роботи по запобіганню подальшому 

руйнуванню порушених територій). 

При проведенні рекультивації на всіх видах порушених територій необхідно 

проводити ретельне інженерно-геологічне та гідрогеологічне обстеження і виконання 

робіт по рекультивації згідно проектів, які повинні розроблятися спеціалізованими 

організаціями, на кожен кар’єр та на кожну ділянку порушених територій. 

 

Таблиця 8.2.1 

Основні заходи з інженерної підготовки та захисту території  

Бородянського району 

№ 

з/п 
Назва заходів 

Одиниця 

виміру 
Кількість 

1 Захист від підтоплення  населених пунктів шт. 22 

2 Регулювання (розчистка) русел рік км 74,0 

3 Розчистка водойм га 140,0 

4 Картування торфовищ га 27000 

5 Ліквідація заболоченостей га 35736,8 

6 Протиерозійні заходи: га 120,0 

7 Осушувані землі (реконструкція) га 136500 

8 Капремонт ГТС шт. 21 

9 
Рекультивація порушених територій 

(зв.ТПВ,худобомогильники,склади ХЗЗР) 
га 31,0 
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9. СТАН ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

9.1 СТАН НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

Розділ виконано на основі даних Міністерства охорони навколишнього природного 

середовища України, Державного управління охорони навколишнього середовища в 

Київській області, обласної санітарно-епідеміологічної станції, головного  управління 

МНС в області, обласних та районних управлінь житлово-комунального господарства, 

водного господарства,  лісового та мисливського господарства, земельних ресурсів і ін. 

станом  на 2010-2015 р.р. 

Проект  виконано у відповідності з існуючими природоохоронними нормативами 

у складі державних будівельних норм – «Склад та зміст містобудівної документації на 

державному та регіональному рівнях» (ДБН Б.1.1-13:2012), ДСН 173-96 «Державні 

санітарні правила  планування  та  забудови населених пунктів» та ін.  

Екологічна ситуація в районі визначається діяльністю крупних 

сільськогосподарських підприємств та комунальних водопровідно-каналізаційних 

господарств з застарілими технологіями експлуатації. 

Основними екологічними проблемами, які існують на території району, є: 

- незадовільний стан систем водопостачання, каналізаційних мереж та споруд для 

очищення комунальних стоків населених пунктів; 

-  недосконалість системи санітарного очищення населених пунктів. 

Нижче наведені характеристики стану окремих складових навколишнього 

природного середовища, на основі аналізу яких виконано функціонально-територіальне 

планування району. 

 

Атмосферне повітря 

Забруднення в повітряний басейн  району надходять від  стаціонарних  та 

пересувних  джерел. За статистичними даними загальні викиди забруднюючих речовин по 

району становлять 4,7 тис. т, що у розрахунку на 1 км2 становить 5,0 т. 

 

Таблиця 9.1.1 

Динаміка викидів в атмосферне повітря 

Викиди 
Динаміка викидів за роки 

2008 2009 2010 2011 2012 

Бородянський 

район, всього (т) 
5323 4652 4553 4461 4695 

 

Крупні промислові підприємства-забруднювачі атмосферного повітря, в цілому, по 

території Бородянського району відсутні.  

Серед стаціонарних джерел впливовими забруднювачами довкілля в районі є 

підприємства,  сконцентровані в  районі смт. Бородянка, їх низька оснащеність 

пилогазоочисними спорудами тощо.  

Основними інгредієнтами, які забруднюють атмосферу, є пил, оксиди та діоксини 

азоту, оксид вуглецю, нафтопродукти, солі важких металів. 

Головними забруднювачами атмосфери є пересувні засоби автомобільних доріг 

регіонального та державного значення, які перетинають територію району. До того ж, 

окремі ділянки доріг не відповідають сучасним технічним вимогам та вимогам безпеки, 

що створює відповідні екотехногенні навантаження, особливо при проходженні 

транзитних потоків. Погіршує ситуацію застарілий рухомий склад та недостатньо 

розвинена мережа об’єктів технічного обслуговування автотранспорту. 
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Основними джерелами забруднення повітря в населених пунктах району є 

автотранспорт, що курсує по автомагістралях, в тому числі в житловій забудові 

(смт.Бородянка, с. Микуличі, с. Загальці). В смт. Бородянка цей показник складає біля 89%  

від загальної кількості викидів.  

В цілому санітарно-гігієнічна ситуація благополучна, оскільки в районі  відсутні 

крупні стаціонарні забруднювачі атмосфери, проте відсутність контролю за пересувними 

забруднювачами є потенційно небезпечною. Основні причини  на даний час - зниження 

рівня озеленення, особливо дерев, які насичують повітря киснем (тополя), не вирішення  

транспортних розв’язок тощо. 

Для зменшення забруднення атмосферного повітря пересувними джерелами 

необхідним є проведення комплексу організаційно-технічних заходів,  для стаціонарних 

джерел – покращення технології виробничих процесів. 

 

Фізичні фактори впливу 

Основним джерелом шумового забруднення є авіаційний, автомобільний та 

залізничний транспорт. На територію Бородянського району впливають об'єкти авіації, 

розміщені в районі – аеродром «Бородянка» ВАС «АС» парашутний спортивний клуб 

університету фізкультури; та розміщені  на території суміжного Києво - Святошинського 

району -  ДП АНТК ім. О. К. Антонова „Київ”. 

Зазначені об'єкти потребують розробки і уточнення існуючих шумових карт.  

Зони впливу аеротранспорту займають значні території і відображені на схемі 

планувальних обмежень. 

Можливість  містобудівного освоєння  ділянок  у межах  даних  зон  обумовлена  

виконанням  необхідних  умов  по забезпеченню  допустимих  рівнів  шуму  на  території  

житлової  забудови,  що  визначаються ДСП 173-96 (додаток № 18, 19). 

Проектним  рішенням  враховується можливість  впливу  даного  фактору  і  

розміщення  основних  проектних  ділянок  житлової забудови передбачається з 

урахуванням існуючих трас польотів повітряних суден, переважно поза межами зони Г. 

Для зменшення акустичного навантаження від аеродрому та забезпечення 

гігієнічних нормативів шуму на прилеглих територіях житлової на рекреаційної забудови 

усього регіону необхідно виконати ряд інженерно-планувальних заходів і в першу чергу 

вирішити питання організації  одностороннього  зльоту-посадки  повітряних  суден  у  

північному  напрямку.  В перспективі при нарощуванні господарської діяльності 

аеропорту необхідним є будівництво нової  злітно-посадкової  смуги з  орієнтацією, що  

матиме  мінімальний  вплив  на  прилеглі населені пункти. До впровадження 

планувальних заходів необхідно використання конструктивних  шумозахисних 

заходів (шумозахисних  віконних  блоків,  шумопоглинаючих облицювальних матеріалів). 

Іншим джерелом акустичного впливу є автотранспорт. За межами м. Києва 

забезпечення нормативного санітарно-гігієнічного стану прилеглих до автомагістралей 

територій забезпечується переважно за рахунок створення придорожніх захисних зелених 

насаджень та дотримання правил землекористування в межах захисних смуг доріг. 

Залізничний транспорт в межах району представлений переважно дорогами 

Південно-Західної залізниці. Забезпечення нормативного стану навколишнього 

середовища за показниками шуму забезпечується смугою охоронних зелених насаджень 

та санітарно-захисною зоною, яка в межах забудови з урахуванням виконання 

шумозахисних заходів складає 50 м, а поза межами населених пунктів - 100 м. 

Решта джерел шумового забруднення, такі як промислові підприємства, 

трансформаторні підстанції мають локальний вплив, що, як правило, не виходить за межі 

санітарно-захисної або охоронної зони об'єктів. 

Джерелами електромагнітного впливу на навколишнє середовище є засоби 

радіолокаційного зв'язку, метеорологічні станції аеропортів, військових об'єктів, 

радіотелевізійні антени тощо. Зазначені об'єкти є джерелами електромагнітного 
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випромінювання надвисокої частоти і тому підлягають санітарно-гігієнічному нагляду 

щодо його розміщення та експлуатації, а також щодо захисту населення від впливу цього 

фактору. У відповідності до санітарно-гігієнічних висновків визначається санітарно-

захисна зона окремо по кожному об'єкту, а також зона обмеження забудови. 
 
Радіаційний стан території 

За даними Ірпінського міжрегіонального  управління  ГУ  Держсанепідслужби  
України  у  Київській  області за результатами інструментальних досліджень 
перевищення нормативних значень радіаційного фону не реєструвались. 

При проведенні будівельно-проектних робіт необхідно керуватись вимогами 

радіаційної  безпеки  щодо  будівельних  матеріалів  та  будівельної  сировини  

(сертифікація радіологічної якості) відповідно до НРБУ 97 та «Основних санітарних 

правил забезпечення радіаційної безпеки України», затверджених МОЗ України від 

02.02.2005 р. № 54. 

Згідно  з  Постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  23.07.1991  р.  №106,  

з урахуванням наступних поточних змін (Постанова від 29.08.1994 р. № 600) територія  30 

населених пунктів входить у перелік територій, забруднених в результаті аварії 

на Чорнобильській АЕС (зона посиленого радіоекологічного контролю - IV): Бородянка, 

Бабинці, Берестянка, Бондарня, Великий Ліс, Дружня, Здвижівка, Клавдієво-Тарасове, 

Коблиця, Коблицький Ліс, Красний Ріг, Луб'янка, Мигалки, Микуличі, Мирча, 

Михайленків, Нова Гребля, Нове Залісся, Небрат, Пилиповичі, Пороскотень, Раска, 

Торф'яне, Буда Бабинецька, Вабля, Озера, Пісківка, Рудня-Мигальська, Тальське, Шибене. 

У даний  час  за  дорученням  Кабінету  Міністрів  України  на  виконання  

Указу Президента  України від  11.10.2010 р. №  937  Міністерством  надзвичайних  

ситуацій  та іншими центральними органами виконавчої влади здійснюється 

перегляд меж зон радіоактивного забруднення. 

 
Екологія водокористування 

Забруднення водних об’єктів відбувається через скиди забруднюючих речовин із 

зворотними водами промислових підприємств і комунально-побутових стічних вод. 

Основною причиною забруднення поверхневих вод є неякісна очистка стічних вод, які  

поступають  від ОС житлово-комунального сектору. Останнім часом фіксується  

збільшення недостатньо очищених скидів у поверхневі водні об’єкти ставковими 

господарствами району.  
На річках  спостерігається порушення гідрологічного та гідрохімічного режиму - 

замуленість, поширення болотної рослинності, втрата дренажної спроможності, що 

призводить до заболоченості та підтоплення заплавних земель. Потребують розчистки 

деякі ділянки  річок, в тому числі  р. Здвиж, р. Таль, р. Кодра і інші. Не забезпечено 

винесення в натуру прибережних смуг річок  з впровадженням відповідного режиму їх 

експлуатації. 

Загальним недоліком в організації водопостачання в районі є стан водопровідного 

господарства  - резервуари знаходяться в незадовільному санітарно-технічному стані, їх 

очищення від сторонніх домішок проводиться нерегулярно, в такому стані знаходяться і 

водопровідні мережі сіл. В аварійному та гранично зношеному стані знаходиться 50% 

водопровідної мережі району (протягом останніх років зареєстровано  десятки аварійних 

ситуацій). 

Аналіз стану водно-болотного фонду свідчить, що вся площа боліт 2452,0 га 

(заболоченість району складає 2,6 %) та штучних водотоків (канали, канави), роками 

заростала рослинністю, замулилась є анофелогенною і потребує оздоровлення. 

Анофелогенні площі відмічаються на ставках, по річках та на озерах. 
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Питна вода. Населені пункти для потреб централізованого господарсько-питного 

водопостачання використовують воду з  підземних водоносних горизонтів за допомогою  

105  артезіанських свердловин, але тільки 75% з них знаходяться в експлуатації. 

Район має значні ресурси підземних вод для питного водопостачання, але гостро 

стоїть проблема перевищеного вмісту заліза в питній воді, яку споживає населення з 

централізованих джерел водопостачання. Особливо гостра  ця проблема стала в населених 

пунктах, які були побудовані для переселенців з зони ЧАЕС, а саме в селах: Луб’янка,  

Здвижівка, Новий Корогод, Нове Залісся та Нова Гребля. 

В новозбудованих  водопроводах були організовані станції обеззалізнення води, 

але через відсутність експлуатуючих організацій, зазначені об’єкти не були запущені в 

експлуатацію і з часом були розграбовані. 

Перевищення вмісту заліза відмічається  також у воді водопроводів слідуючих 

населених пунктів: Бабинці, Немішаєве, Пісківка, Пилиповичі, Качали, Блиставиця та 

Дружня. В ряді проб, при нормі заліза 0,3 мг/дм3 фактична його кількість становить до 1,5 

– 2,0 мг/дм3. 

Вода з підземних  джерел, що переважно використовується в районі з Бучакського 

і Сеноманського водоносних горизонтів, характеризується в більшості випадків 

надмірним вмістом заліза, сірководню, радону та жорсткістю. 

Забруднення водних об’єктів - джерел  питного водопостачання через недостатню 

ефективність роботи водопровідних очисних споруд спричиняє   погіршення якості питної 

води та створює небезпеку для здоров’я населення. Сучасний незадовільний   стан водних 

об’єктів показує, що проблеми у сфері  захисту вод від забруднення та виснаження не 

тільки не знайшли вирішення, а й значно загострилися, особливо в останні роки.  

Значна частина водозабірних споруд та половина насосних агрегатів відпрацювали 

нормативний строк  експлуатації, внаслідок замулення знизився дебіт третини 

артезіанських свердловин.  

75% каналізаційних колекторів в районі експлуатується понад 30 років. З  14 

каналізаційних насосних станцій  11  мають  амортизоване енергоємне насосне 

обладнання та обслуговуються організаціями різних форм власності. Втрати в системах 

водопостачання за 2007 рік склали майже 20 % води. 

 

Таблиця 9.1.2 

Основні джерела скидів стічних вод у поверхневі 

водойми Бородянського району 

№ 
з/п 

Назва підприємства Місцерозташування 

1 
Тетіївський досвідно-виробничий держлісгосп Бородянський район, смт. 

Підківка, вул. Філіпова, 1 

2 
ВАТ „Борекс” Бородянський р-н, смт. 

Бородянка, вул. 
Індустріальна, 2 

3 
ВАТ „Пісківський завод скловиробів” Бородянський р-н, смт. 

Пісківка, вул. Жовтнева, 1 

4 
КП „Бородянка водоканал” смт. Бородянка, вул. 

Вокзальна, 1а 

5 
ЖКП „Немішаєво” Бородянський р-н, смт. 

Немішаєве, вул. Калова, 42 
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Для розвитку та покращення системи водопостачання в районі діє Програма 

забезпечення населення Бородянського району якісною питною водою в достатній 

кількості на 2008-2020 роки. В руслі реалізації програми передбачаються роботи по 

реалізації заходів для оздоровлення вод шляхом покращення стану водопровідно-

каналізаційного господарства в районі (реконструкція водоочисних споруд,  

налагодження роботи водогонів в населених пунктах, інвентаризація свердловин тощо) . 

На виконання Державних санітарних правил і норм Гігієнічні вимоги до питної 

води, призначеної  для споживання людиною № 2.2.4-170-10 (затв. наказом МОЗ України 

від 12.05.2010р. № 400) в районі щомісячно слід проводити моніторинг на вміст нітратів 

у воді з колодязів та каптажів джерел, які використовуються для питних та господарчо-

побутових потреб вагітними та дітьми до 3-х років; проводиться санітарно-гігієнічне 

обстеження джерел водопостачання (шахтних колодязів) зі складанням їх санітарних 

паспортів.  

 

Екологія землекористування 

Землі району здебільшого представлені  дерново-підзолистими ґрунтами, які 

відносяться  до земель низької якості, з низькою продуктивністю гумусового горизонту.  

До втрати поживних речовин ґрунтом призводять деградація ґрунту (а саме ерозія), 

незбалансований виніс та внесення поживних речовин в ґрунт. За даними спостережень, 

починаючи з 60-х років минулого століття, в грунтах регіону відбувається нестримне 

зменшення вмісту гумусу.  

До комплексу протиерозійних заходів рекомендується  протиерозійна організація 

території, протиерозійні лісо-, лукомеліоративні та гідротехнічні заходи.  

З метою підтримки родючості ґрунтів необхідно відновити добування і 

застосування торфу на добрива, вапнування кислих ґрунтів, внесення мінеральних та 

органічних добрив тощо. 

Крім природних впливів, землі зазнають несприятливого  техногенного 

навантаження – техногенного забруднення, місцями порушення та знищення 

ґрунтоутворюючого і  гумусового горизонтів. 

Локальними джерелами аналогічного забруднення є об’єкти комунального сектору 

та сільського господарства – очисні споруди, звалища, склади пестицидів та органічно-

мінеральних добрив, скотомогильники тощо. 

З метою контролю за радіаційним станом та можливою міграцією радіоактивних 

елементів проводились дослідження ґрунтових зразків на активність Cs137 та Sr90 - щільність 

забруднення усіх обстежених сільськогосподарських угідь становила: Cs137 - до 1 Кі/км2, 

Sr 90 - до 0,02 Кі/км2, що не перевищує нормативних показників. 

Локальні впливи можливі в місцях зберігання заборонених до використання, 

непридатних та змішаних агрохімікатів.  
Відходи. Структуру відходів господарського комплексу в районі представляють 

промислові відходи, тверді побутові відходи та відходи сільського господарства, 

зберігання, складування, утилізація та розміщення яких негативно впливає на навколишнє 

природне середовище.  

Обсяг утворення відходів на території Бородянського району складає:  

- 1-4 класів небезпеки – 5,25 тис. т/рік; 

-  з них 1-3 класів  – 0,005 тис.т/рік. 

Питання поводження з відходами залишається гострою екологічною проблемою 

району. На даному етапі в районі діє обласна Програма поводження з твердими 

побутовими відходами. 

Система санітарного очищення населених пунктів недосконала.  На територіях 2 

сільських рад функціонують несанкціоновані тимчасові сміттєзвалища (смт Пісківка, 

х. Гай). Жодне з них не паспортизоване, не відповідає сучасним вимогам  законодавства 

та землеустрою.  
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В районі паспортизовано: 

- полігон ТОВ «Утіл-Сервіс», смт Бородянка (13,0 га), який утримується в 

задовільному стані, виконана часткова рекультивація; 

- введена в експлуатацію сміттєсортувальна станція; 

- ВАТ «Електромашкомплект», с. Нове Залісся (переробка відходів поліетиленової 

плівки, мішків, труб).   

Утилізація  ТПВ  в решті населених пунктів здійснюється, як правило, 

неорганізовано. Збір та вивезення ТПВ із індивідуального сектора сільських населених 

пунктів здійснюється  неорганізовано та спричиняє утворення стихійних сміттєзвалищ. 

Не вирішеним залишається питання відсутності  спеціально обладнаних  місць для 

зберігання рідких нечистот.  

 

Таким чином, існуюча структура системи санітарного очищення населених пунктів 

району недосконала та не забезпечує достатнього контролю за санітарним станом 

територій. Система роздільного збирання ТПВ здебільшого відсутня. У приватному 

секторі, через відсутність належної системи збирання ТПВ, утворюються сотні дрібних 

стихійних звалищ. 

Наявність в населених пунктах несанкціонованих смітників (джерела біологічного 

забруднення), розташованих здебільшого на невпорядкованих територіях (прибережні 

смуги, лісосмуги, обочини доріг і ін.) є потенційно небезпечним в санітарно-

епідеміологічному відношенні.  

Вищенаведена ситуація свідчить, що для детального аналізу наявності та 

упередження кількісних і якісних впливів цих джерел на навколишнє середовище 

необхідна розробка проекту санітарної очистки території району.  

У 2011-2012 роках опрацьовані (та погоджені райСЕС) схеми планово-регулярної 

очистки та режим видалення відходів на території 23-х сільських та 2-х селищних рад, де 

визначені відповідальні за проведення санітарної очистки всіх населених місць та 

упорядкування звалищ ТПВ. 

Для подальшого вирішення питання щодо поводження з ТПВ в "СПТ 

Бородянського району" проведений розрахунок нормативного накопичення відходів з 

урахуванням перспективи  чисельності населення на розрахунковий строк, з дотриманням 

вимог технології захоронення. ( ДБН 360-92**, п.10.33 та ДБН Б.2.4-1-94,табл.9.4).  

 

Таблиця 9.1.3. 

 

Чисельність населення на 01.01.2036р., 

тис.осіб 
Об'єм накопичення ТПВ (тис. т/рік) 

Міське населення Сільське населення Всього Міське населення Сільське населення Всього 

40,358 22,669 61,654 14,53 6,347 20,8 

 

Таблиця 9.1.4. 

Нормативні об'єми накопичення ТПВ, з урахуванням рекреації Таблиця 9.1.3. 

 
Населення, ємність 

рекреаційних установ 
на 01.01.2036 р.,тис. осіб 

Об'єм 
накопичення 

ТПВ (тис. т/рік) 

Цілорічні рекреанти 1,4 0,42 

Сезонні рекреанти у 
перерахунку на 
цілорічні 

6,9 2,070 

Бородянський  район 61,654 20,8 
Бородянський район з 
рекреацією 69,954 23,29 
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З метою вдосконалення системи поводження з відходами загалом на території 

області прийнята і затверджена «Програма поводження з твердими побутовими відходами 

в Київській області на 2012-2018 роки», якою передбачається вирішення питання : 

- будівництва сміттєсортувально-переробного комплексу (орієнтовною 

потужністю 200 тис т/рік, площею 7,7га в межах земель с.Озера), що включає 

створення потужностей з перероблення відпрацьованої побутової техніки та 

великогабаритних відходів та створення потужностей (цехів) з утилізації 

(використання) вторинних відходів; 

- будівництво, реконструкція сміттєзвалища в полігон ТПВ (5,0 га) (Озерська або 

Здвижівська с/р). 

Вцілому концепція цієї Програми поводження з ТПВ спрямована на формування 

нового концептуального підходу в сфері поводження з ТПВ та максимально повне 

використання відходів в якості вторинної сировини. Цей підхід створить передумови для 

впровадження сучасних технологій утилізації відходів, що відповідають світовому рівню 

енергоефективності та екологічної безпеки, гарантують зниження забруднення 

навколишнього середовища, а також будуть сприяти використанню відходів як важливого 

енергетичного і матеріального ресурсу. В проекті СПТ району Програма врахована. 

Первинний збір ТПВ планується здійснювати без сортування в контейнери з подальшим 

перевезенням автомобільним спеціальним транспортом на сортувальну станцію, 

розміщену на полігоні зберігання твердих побутових відходів,  розташовану  поряд, в 

райцентрі.  

На сортувальних станціях відсортовуватиметься: 

- органічна фракція (папір, пластмаси, шкіра, деревина, тканини, органічні вироби), 

яка подрібнюється та висушується до 10% вологості; 

- чорні та кольорові метали; 

- скло; 

- мінеральна фракція; 

- хвости сортування (містять до 80% вологої органіки). 

Оскільки впровадження нової концепції поводження з відходами потребує часу, 

Головним управлінням житлово-комунального господарства облдержадміністрації 

спільно з органами місцевого самоврядування з метою недопущення екологічних 

ускладнень в регіоні ведеться постійна робота з ліквідації несанкціонованих 

сміттєзвалищ, організації екологічно безпечного збирання та зберігання ТПВ, оснащення 

комунальних підприємств області сфери поводження з твердими побутовими відходами 

спеціальною технікою та обладнанням, яке в подальшому може бути використане для 

збору відходів та їх перевезення на сортувальні пункти. 

Важливою ланкою активного природокористування є сільське господарство з його 

об’єктами впливу: МТФ, СТФ, фермерські господарства (СЗЗ відображені відповідно 

поголів’ю тварин згідно ДСП 173-96, дод.5). Негативно можуть впливати на довкілля 

неперероблені відходи тваринницьких комплексів.  

Потенційно несприятливими для довкілля є місця зберігання заборонених, 

непридатних і нерозпізнаних пестицидів . В області прийнята Регіональна цільова програма 

поводження з непридатними ХЗЗР на 2011-2013 роки (затверджена зі змінами 29.02.2012р.).  

Станом на 2012 рік в межах Бородянського району знаходилося 123,586 тон 

непридатних і заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин у 2 місцях 

зберігання заборонених і непридатних до використання засобів захисту рослин і мають  

незадовільний стан.  

Деяка частина непридатних до використання пестицидів завантажена та 

зберігається в спеціальних, пристосованих для тривалого зберігання, залізобетонних 

контейнерах, а інша, значно більша частина, зберігається в тимчасовій тарі, в більшості це 

звичайні залізні бочки та мішки, які схильні до корозії і впродовж незначного часу 

втрачають або вже втратили свої захисні властивості. 
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У 2009 року в рамках міжнародного проекту „Зниження гострих ризиків від 

непридатних пестицидів в Україні” були проведені роботи з перезатарювання та вивозу 

непридатних пестицидів з Бородянського  району на тимчасове зберігання до Державного 

підприємства „Національний центр поводження з небезпечними відходами”. В ході робіт 

з перезатарювання були повністю очищені місця розташування непридатних до 

використання пестицидів в складах Бородянського району, а саме: с. Качали, с. Лубянка, 

с. Майданівка, с. Нова Гребля, с. Нове Залісся, с. Шибене. Загальна кількість вивезених з 

Бородянського району дорівнює 47,43225 т.  

Залишкова їх кількість підлягає знешкодженню або вивезенню. На даному етапі існує 

потреба у впорядкуванні існуючих складів для зберігання отрутохімікатів, їх паспортизації 

за рахунок господарюючих суб'єктів.   

Специфічними відходами сільського господарства є трупи тварин, всі  місця 

поховання яких нанесені на схемі  орієнтовно (за даними управління ветеринарної 

медицини, точна  прив’язка місць поховання відсутня).  

Інформація щодо місць поховання трупів тварин інфекційно небезпечного 

характеру на території району відсутні. 

Все вищенаведене свідчить, що поводження з виробничо-комунальними та 

побутовими відходами в районі є досить гострою екологічною проблемою та потребує 

невідкладного вирішення.  

Окремо варто розглянути питання біологічно-безпечних методів знешкодження 

трупів тварин, що є одним із самих актуальних з точки зору біологічної безпеки. У 

відповідності до «Правил облаштування і утримання діючих (існуючих) 

худобомогильників та біотермічних ям для захоронення трупів тварин у населених 

пунктах України», які забороняють розміщення нових худобомогильників, на 

перспективу не передбачається створення нових худобомогильників. Проектними 

рішеннями пропонується виведення з експлуатації існуючих худобомогильників, на яких 

не було інфекційних захоронень, з рекультивацією та санацією їх територій, з 

дотриманням терміну 25 років після останнього захоронення. Рішення про виведення з 

експлуатації худобомогильників та біотермічних ям приймається комісією з 

представників Державної служби ветеринарної медицини, Державної СЕС та Державної 

екологічної служби 

Щодо утилізації трупів тварин - найбільш ефективним і економічно вигідним є 

метод знищення трупів тварин шляхом високотемпературного спалювання в спеціальних 

печах (інсінераторах), перевагами якого є те, що: 

відходи знищуються безпосередньо на місці їх утворення за короткий проміжок 

часу; 

побічними продуктами спалювання є в основному вода, вуглекислий газ і до 5% 

сухого залишку у вигляді солей трикальційфосфату; 

при згоранні повністю відсутній дим та запах; 

дозволяється встановлювати всього за 6 м від будь-якої будівлі або потенційно 

займистої споруди; 

економічність; 

енергія, що виробляється при згоранні, може бути цінним побічним продуктом. 

Застосування даного методу дозволить покращити епізоотичний та санітарний стан 

приміської зони м. Києва, оскільки таким чином виключається транспортування відходів 

за межі підприємств і передбачається утилізація їх на місці утворення. 

Отже, проектом передбачається утилізація трупів тварин на діючих 

санветутильзаводах Київської області (у Баришівському та Сквирському районах), а на 

перспективу - обладнання сільськогосподарських підприємств регіону інсінераторами. 

Вирішення проблеми накопичення гнойових відходів тваринницьких комплексів. На 

існуючих тваринницьких комплексах Київської області з прив'язним і безприв'язним, 

вигульним і безвигульним утриманням тварин утворюються різні види гною: 
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підстилковий (твердий), безпідстилковий (напіврідкий або рідкий) і гноєві, розбавлені 

технічною водою стоки.  

За рік кількість гнойових відходів може становити: на свинокомплексах при 

поголів'ї - 12 тис. голів - до 101 тис. м3, 108 тис. голів - до 940 тис. м3; на комплексах з 

виробництва яловичини при поголів'ї 10 тис. голів - 95 м3 і 30 тис. голів - 493 тис. м3; на 

комплексах з виробництва молока при поголів'ї 800 корів - до 31 тис. м3, 1200 корів - до 

46 тис. м3.  

На 90 % сільськогосподарських підприємств відсутні засоби зберігання, 

знезараження, утилізації, переробки гною та підготовки його до використання. Гній 

вважається головним органічним добривом при вирощування рослин. В більшості 

господарств отриманий від тварин гній з приміщень транспортується на поле де 

складається у бурти. Потім з цих буртів гній вноситься без підготовки у ґрунт. 

Зважаючи на те, що господарства знаходяться в межах населених пунктів, то при 

наявності великої кількості гною створюються антисанітарні умови не тільки 

безпосередньо на території ферми, а й на значній відстані від неї, що загрожує 

забрудненням ґрунту, водних джерел і повітряного басейну. 

Крім того, реальну загрозу гній створює насамперед як джерело інфекції та інвазії. 

Вся маса гною на 14 - 18 % складається з мікроорганізмів, яких при цьому налічується до 

30 різних видів. Збудники інфекційних та інвазійних хвороб (сальмонельозу, бруцельозу, 

туберкульозу, ящуру, яєць гельмінтів, сибірки, паратифозних інфекцій тощо) у масі гною 

зберігаються досить тривалий час. Гній також є джерелом поширення дерматомікозів та 

іншої грибної мікрофлори. Особливо небезпечним є гній як джерело глистяних хвороб: 

аскаридозу, трихоцефальозу та ін. Епідеміологічна та епізоотична небезпечність гною 

виявляється і в тому, що він у багатьох випадках є місцем розмноження мух і середовищем 

для гризунів, які, як відомо, є переносниками багатьох інфекційних та інвазійних хвороб 

(дезинтерії, паратифу, бешихи, лептоспірозу тощо). 

Загроза від гною пов'язується з можливою наявністю у ньому отруйних хімічних 

сполук як мінерального, так і органічного походження. Досить специфічний неприємний 

запах гноєвих мас, зумовлений вмістом деяких хімічних сполук (амінів, сірки, 

меркаптанів, сірководню, органічних кислот тощо), створює сморід навколо ферми у 

радіусі кількох кілометрів. До того ж у масі гною можуть бути солі важких металів 

(внаслідок корозії устаткування), 

залишки пестицидів, антибіотиків (після специфічних обробок тварин), 

радіонуклідів. Всі ці сполуки в розчиненому і суспензованому стані призводять при 

потраплянні їх у водоймища до загибелі риби, сповільнення росту рослин та зниження 

врожаю. 

Проектні пропозиції: 
забезпечити безпечне зберігання гноєвідходів на тваринницьких фермах для 

запобігання забрудненню навколишнього середовища та погіршення санітарно-

епідеміологічної ситуації в області шляхом контролю за дотриманням діючих санітарних 

та екологічних норм; 

перевагу надавати переробці тваринних відходів шляхом будівництва спеціальних 

переробних комплексів, (яких може бути розміщено в межах області близько 10). При 

цьому слід врахувати наступні переваги: 

максимальне повернення поживних речовин з гною в ґрунти; 

скорочення витрат на зберігання й утилізацію гною; 

вироблення екологічно безпечних і ринково-придатних 

органічних добрив; 

мінімізація негативних екологічних впливів і наслідків (запобігання виділенню 

шкідливих газів, зниження запахів, інактивація патогенної мікрофлори та проростання 

насіння бур’янів); 

отримання додаткового енергетичного ресурсу - біогазу. 
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Перспективним, екологічно безпечним та енергетично вигідним напрямком 

утилізації органічних відходів, зокрема гною свиней, є анаеробна (метанова) 

переробка відходів тваринництва в біогазових установках. Основними продуктами, 

отриманими за цією технологією, є рідкі (напіврідкі) органічні добрива та біогаз (1 т гною 

= 50-60 м3 біогазу). 

Все вищенаведене свідчить, що поводження з виробничо-комунальними та 

побутовими відходами в районі є досить гострою екологічною проблемою та потребує 

невідкладного вирішення.  

 

Система планувальних обмежень 

В структурі планувальних обмежень (див.  Схему планувальних обмежень) 

враховані нормативні санітарно-захисні та охоронні зони від регламентованих в 

екологічному відношенні об’єктів, існуючих/перспективних в межах району: об’єктів  

промислового, сільськогосподарського виробництва, комунального господарства, 

інженерно-транспортної інфраструктури (згідно ДСП 173-96, дод. 5, ДБН 360-92**, 

ДСанПіН 2.2.2.028-99, Правил охорони магістральних газопроводів і ін., а також 

спеціалізованих робіт). За даними спеціалізованих робіт враховані зони залягання та 

експлуатації корисних копалин, території  природоохоронного значення. 

Нижче, в таблиці 9.1.5, наведений перелік об’єктів та виробництв промислового 

значення, екологічно небезпечних і регламентованих відповідно їх класу шкідливості – І-

ІІІ. Нормативні санітарно-захисні  зони (СЗЗ)  їх визначені згідно вимогам ДСП 173-96 

“Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів”: 

 

Таблиця 9.1.5 

№ 

з/п 
Назва підприємств Адреса 

Клас 

небез-

пеки 

Розмір СЗЗ, м 

1 Звалища, полігони ТПВ 
смт Бородянка та по 

району 
ІІ 500 

2 КОС смт Бородянка ІІ 400 

3 

Об’єкти 

сільгосппризначення 

(СТФ, МТФ, фермерські 

госп-ва, тощо) 

 ІІ-V 500-50 

4 Кладовища діючі/закриті  ІІІ-IV 300-100 

 

Наявність в районі шкідливих джерел забруднення потребує особливої уваги з боку 

органів виконавчої влади і місцевого самоврядування: проведення інвентаризації об’єктів 

І-ІІІ класів небезпеки, визначення порядку розробки та узгодження проектів їх СЗЗ із 

забезпеченням контролю виконання установами Держсанепідслужби. 

Інші виробництва та об’єкти господарського комплексу відносяться до ІV-V 

класів шкідливості з нормативними СЗЗ 100-50 м.  

На території району розташовані,  функціонують та мають перспективи 

подальшого розвитку сільськогосподарські об’єкти – МТФ, СТФ, фермерські 

господарства тощо, які регламентуються відповідними санітарно-захисними зонами 

згідно ДСП 173-96. На Схемі відображені санітарно-захисні зони всіх 

сільськогосподарських підприємств відповідно даним поголів’я тварин,  існуючих та 

перспективних для розміщення  по селищних та сільських радах (50-500 м). 

 Важливими об’єктами планувальних обмежень є санітарно-захисні зони кладовищ 

(СЗЗ відкритих - 300 м, закритих - 100 м), функціонування яких регламентується  ДСанПіН 

2.2.2.028-99. На перспективу передбачено закриття кладовищ, розташованих в 
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існуючих/перспективних  житлових, рекреаційних  районах або в місцях негативного  

впливу їх СЗЗ.  

Через територію району проходять транспортні комунікації, державного та 

обласного значення, представлені залізничним, автомобільним, трубопровідним 

транспортом та об’єктами їх технічного забезпечення.   

Об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури створюють комплекс 

планувальних обмежень – нормативні охоронні зони та санітарні відстані до житлових 

масивів, які відображені на Схемі (згідно ДБН 360-92**, ДСП 173-96 і ін.). 

По території району проходять магістральні газопроводи I-ІІ класів небезпеки  

охоронні зони  яких  регламентуються  в залежності від діаметру труби, а також  (згідно 

Закону України №3041-VІ від 17.02.2011р. “Про правовий режим земель охоронних зон 

об’єктів магістральних трубопроводів”).   

Для ділянки залізничних колій Укрзалізниці та розгалуженої мережі місцевих доріг  

передбачено  установлення санітарних розривів до сельбищних територій згідно ДБН 360-

92**, п.7.8 та п.7.32.  

Розташування існуючих ЛЕП 330-110-35 кВ регламентовано влаштуванням 

технічних коридорів і охоронних зон (згідно ДБН 360-92**, п.8.23, табл.8.5а). 

Всі вищезазначені об’єкти регламентуються  санітарно-екологічними відстанями 

та потребують дотримання правил їх експлуатації відповідно вимог ДСП 173-96, ДБН 360-

92**, ДСанПіН 2.2.2.028-99, Правил охорони магістральних газопроводів і ін., а також 

спеціалізованих робіт. 

 

Основні екологічні проблеми 

Екологічні проблеми району  обумовлені антропогенним впливом на довкілля і 

вирізняються інтенсивністю їх прояву на різних територіях.  

Можливості природних систем району до самовідтворення ще не вичерпані, проте 

є достатньо проблем, які можуть вивести їх з рівноваги, привести до непоправних 

негативних змін, якщо не вживати дій для їх своєчасного упередження  та  розв’язання.  

До основних екологічних проблем в районі, які потребують вирішення на рівні 

сучасних еколого-містобудівних вимог відносяться: 

- забезпечення  населення  якісною питною водою та налагодження контролю її 

якості. 

- відсутність або незадовільний стан каналізування та очистки стоків населених 

пунктів; незадовільний стан водопровідно-каналізаційної мережі в населених пунктах; 

тенденція до значного забруднення водних об'єктів внаслідок  неупорядкованого 

відведення стічних вод від населених пунктів, господарських об'єктів і 

сільськогосподарських угідь; 

- невирішеність питання належної санітарної очистки населених пунктів із-за 

відсутності системи збирання і утилізації промислових і побутових  відходів; 

недостатність сучасних полігонів, облаштованих сміттєзвалищ для розміщення та 

знезараження ТПВ; 

- забруднення водних об’єктів скидами забруднюючих речовин із зворотними 

водами промислових підприємств і комунально-побутовими стічними водами;  

- налагодження подальшого ефективного розвитку  сільськогосподарської галузі - 

раціонального землекористування та охорони земельних ресурсів; 

- можливі негативні впливи на довкілля при добуванні газо-вуглеводневої 

сировини та їх вирішення; 

- організація заходів, спрямованих на зниження забруднення повітря викидами 

підприємств та автотранспорту; 

- відновлення гідрологічного та гідрохімічного режиму малих річок; розроблення 

проектів землеустрою прибережних захисних смуг річок та водойм, з установленням їх 

меж у натурі та планувальною організацією території; 
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- збільшення площі лісів (в першу чергу за рахунок деградованих земель та земель 

несільськогосподарського призначення), зелених насаджень загального користування та 

природних заповідних територій з регламентацією використання останніх. 

Висновки. Подальший розвиток господарського комплексу району потребує 

запровадження сучасних ресурсозберігаючих технологій та екологоорієнтованих 

напрямків природокористування. 

Для успішної ефективної діяльності щодо вирішення вищезазначених екологічних 

проблем району необхідним фактором є інтеграція зусиль державних органів, підприємств 

і організацій, на які покладені природоохоронні функції, господарників-

природокористувачів. 

 

9.2 ЗАХОДИ ЩОДО ОЗДОРОВЛЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО 

ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

Даним проектом на основі аналізу використання природних ресурсів та 

забезпечення екологічної безпеки з урахуванням природних та економічних особливостей 

регіону, існуючої в районі екологічної ситуації та перспектив розвитку господарського 

комплексу запропоновані еколого-містобудівні заходи (у відповідності з вимогами 

сучасного містобудівного та природоохоронного законодавства) подальшого розвитку 

території, її раціонального використання та охорони і забезпечення комфортних умов 

проживання (з урахуванням екологоорієнтованих  пропозицій  управлінських служб 

самоврядування). 

 

Повітряний басейн 

- зменшення загальних об’ємів викидів в атмосферу району всіма господарюючими 

об’єктами; 

- створення  промислових  комплексів сучасного типу – з застосуванням екологічно 

безпечних технологій та сучасного наукоємного виробництва; розвиток 

високотехнологічного агропромислового виробництва; 

- створення мережі технопарків (технополісів) та їх санітарно-захисних зон з 

включенням останніх у єдину систему озеленених територій; 

- модернізація виробничо-технологічних процесів та налагодження сучасних 

методів та ефективного функціонування пилогазоочисних споруд  на основних  об’єктах 

- забруднювачах атмосферного повітря; максимальне обладнання джерел викидів 

забруднювачів атмосферного повітря високоефективними пилогазоочисними 

установками при реконструкції та новому будівництві об’єктів; винесення за межі 

населених пунктів джерел забруднення повітря;  
- створення  системи  санітарного озеленення та  заліснення в районах  розміщення  

екологічно шкідливих об’єктів; 

- раціональна організація транспортних потоків за рахунок організації транзиту 

автотранспорту, особливо на магістральних та регіональних автошляхах, поза межами 

крупних населених пунктів; будівництво об’їзних доріг і магістралей за межами населених 

пунктів із озелененням прилеглих територій; 

- покращення технічного стану автотранспорту та доріг (комплекс заходів щодо 

регулювання двигунів, перехід на газоподібне паливо, виключення з використання 

етилованого бензину, використання нейтралізаторів токсичних вихлопів); 

- організація системи моніторингу атмосферного басейну регіону. 

 

Водний басейн 

 - удосконалення та запровадження системи забезпечення населення  якісною 

питною водою; поліпшення якості питної води за рахунок запровадження існуючих 

прогресивних технологій для  очистки питних вод; здійснення державного обліку та 
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обладнання засобами обліку води артезіанських свердловин, забезпечення населення, 

перш за все, сільського, питною водою належних стандартів; розвиток та створення нових 

систем водозабезпечення у сільській місцевості і ін. (див. “Водопостачання”);   

-  визначення альтернативного джерела питного водопостачання смт. Бородянка, 

розробка проекту облаштування поясів зон санітарної охорони; 

- розвиток водопровідно-каналізаційного господарства, будівництво та оновлення  

мереж згідно  сучасних вимог; створення централізованих систем каналізації з єдиними 

площадками очисних споруд для групи сіл (комплексів), розташованих поблизу, і ін., 

відновлення роботи селищних  очисних споруд;  запровадження сучасних методів очистки 

стоків (детально див. “Водовідведення”);  

- проведення паспортизації свердловин підземних вод; виконання  ліквідаційного 

тампонажу свердловин, які не використовуються, та тих, що є джерелами забруднення 

підземних горизонтів;  благоустрій ЗСО артсвердловин і водозаборів; підвищення якості 

питної вод забезпечення якісним централізованим водопостачанням всіх населених 

пунктів району; мінімізація непродуктивних витрат та вторинного забруднення води в 

мережах водопостачання;  

- застосування прогресивних методів нейтралізації і знешкодження продуктів 

буріння при будівництві нафто-газоконденсатних свердловин;  

- планувальна організація та дотримання режиму зон санітарної охорони джерел 

питного водопостачання у відповідності з Водним Кодексом України та відповідною 

проектною документацією;  

- відродження та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного 

стану річок і водойм,  запобігання забрудненню їх виробничими стоками;   

- покращення санітарно-гігієнічного стану водно-болотного фонду: 
- проведення гідротехнічних  заходів на болотних площах, каналах (засипку, 

осушення, дренаж, розчистку каналів від підводних предметів, гілля, коряг, скошування 

рослинності); 

- фінансування гідротехнічних заходів русел річок (розчистку, поглиблення 

берегової лінії та дна, очищення дна і ін.); 

- проведення оздоровчих заходів площ ставків, озер по зменшенню та  ліквідації  

мілководних місць; 

- запровадження заходів щодо економного використання водних ресурсів та 

запобігання забрудненню водних об’єктів стічними водами, недопущення скидання 

неочищених стічних вод у природні об’єкти;  

- розроблення проектів землеустрою,  планувальна організація  та  благоустрій з 

дотриманням водоохоронного режиму, максимальним озелененням водоохоронних зон і 

прибережних захисних смуг річок та водойм (інженерне облаштування існуючої житлової 

забудови, винесення промислових об’єктів, організація паркових та зелених зон тощо, 

благоустрій берегів тощо) у відповідності з ВКУ, проектами та рішеннями генпланів; 

забезпечення  винесення в натуру прибережних захисних смуг вздовж периметру водного 

фонду району; екологічне  оздоровлення природних водних територій шляхом  

визначення водоохоронних зон, прибережних захисних смуг; 
- здійснення екологічної паспортизації малих річок; оцінка впливів антропогенного 

навантаження на басейни малих річок з розробкою реалізації заходів по їх відновленню; 

- формування екологічно безпечної інфраструктури вирощування і реалізації риби; 

- вирішення організаційно - правових засад користування водними об'єктами 

(обстеження водних об'єктів, участь у паспортизації, складанні проектно-технічних умов, 

розробці проектів забезпечення гідрологічного режиму, вдосконалення договірно-

правових відносин з орендарями та органами місцевого самоврядування); 

- запровадження моніторингу якості питної води та стану систем питного 

водопостачання; організація системи моніторингу екологічного стану   водного басейну 

регіону.  
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Транспорт 

- подальший розвиток та удосконалення транспортної системи району, екологізація 

транспортних потоків та господарства шляхом: 

- проведення реконструкції, ремонту існуючих та  будівництва нових ділянок доріг 

і обходів населених пунктів; підвищення технічного стану автотранспортних мереж – 

будівництво, реконструкція, ремонт автодоріг з покращенням їх технічних параметрів та 

підвищенням категорійності; будівництво транспортних розв'язок, шляхопроводів; 

- будівництва автобанів, ділянок обхідних доріг, 

- технічне переоснащення та оновлення рухомого складу і дорожнього 

господарства; розвиток мережі об’єктів технічного обслуговування автотранспорту; 

- реконструкція існуючих автобусних станцій з підвищенням їх класності, 

модернізація обладнання автостанцій відповідно до сучасних вимог обслуговування 

пасажирів; 

- проведення подальшої модернізації залізничної інфраструктури з проведенням 

реконструкції колій, станцій, платформ  тощо; 

- забезпечення використання екологічно чистого транспорту та палива 

(регулювання двигунів, більш масовий перехід на газоподібне паливо, виключення 

етилованого бензину, використання нейтралізаторів токсичних вихлопів); поетапне 

оснащення автобусів громадського автотранспорту газобалонною апаратурою тощо 

(детально див. “Транспорт”); 

- забезпечення своєчасного оновлення замортизованих ділянок трубопроводів; 

винесення їх за межі ЗСО джерел водопостачання; забезпечення належної охорони цих 

об’єктів. 

 

Стан геологічного середовища 

- запровадження комплексу заходів по стабілізації геологічного середовища та 

заходів з інженерної підготовки та гідротехнічного захисту території на існуючий та 

проектний період (проведення берегоукріплювальних робіт, розчищення та регулювання 

русел річок, розчистка русел осушувальних систем, очищення природних озер від 

заболочення, проведення протиповеневих, протиерозійних, протикарстових, 

протипросадних заходів, рекультивація порушених територій тощо раціональна 

організація та очищення поверхневого стоку в населених пунктах  (з урахуванням 

інженерно-геологічних факторів) шляхом будівництва мережі зливової каналізації (в 

першу чергу - на промислових площадках), будівництва локальних очисних споруд  та 

випусків очищених стоків  з застосуванням сучасних досконалих методів їх очищення;  

 - рекультивація відпрацьованих кар’єрів, звалищ  з подальшим господарським 

використанням цих територій (озеленення, комунальні зони  тощо);   

- організація моніторингу за станом геологічного та всіх складових природного 

середовища, налагодження екологобезпечного надрокористування. 

 

Земельні ресурси. Відходи  

- комплекс агротехнічних заходів, спрямованих на поліпшення родючості    грунтів 

шляхом налагодження ефективної агротехніки (якісне покращення гумусового горизонту 

шляхом внесення мінеральних та органічних добрив, вапнування,  регулювання водного 

режиму, удосконалення технологій обробітку грунтів; запровадження екологобезпечних 

та науково обґрунтованих систем землеробства, оптимальної структурованості 

сільгоспугідь, залуження малопродуктивних та заліснення деградованих земель, 

зниження рівня розораності, збільшення площ лісових насаджень тощо);  зменшення на 5-

10% площ орних земель шляхом виведення  з їх складу крутосхилів, земель 

водоохоронних зон, консервації деградованих, малопродуктивних земель із наступним їх 

залісненням; розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне 

обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь, з метою ефективного ведення 
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сільськогосподарського виробництва; освоєння та розширення площ екологічно чистого 

та органічного землеробства, збереження екологічно  чистої сировинної зони виробництва 

продукції тваринництва та рослинництва; 

- підвищення функціональних властивостей тих ділянок землі, які втратили свої 

властивості або використовуються неефективно, шляхом: будівництва та реконструкції 

протиерозійних гідротехнічних споруд, систем і меліоративних мереж, створення нових 

та реконструкція існуючих захисних лісонасаджень, розкорчування застарілих та 

малоефективних полезахисних і багаторічних насаджень; консервації малопродуктивних 

та еродованих угідь, збільшення площ чистих парів; створення стійких агроландшафтів; 

рекультивації порушених земель, ренатуралізація вироблених торфовищ після 

поверхневого добування торфу для повернення земель у природний стан, або для 

використання у сільському господарстві; 

- відновлення стану та функцій еродованих і порушених земель, запобігання 

заростанню сільгоспугідь бур’янами, чагарниками і дрібноліссям; застосування на 

осушуваних землях меліорантів для покращення фізико-хімічних властивостей грунтів;  

- проведення обліку токсичних відходів та  вирішення питання утилізації або 

тривалого зберігання промислових  токсичних відходів; демеркурізація відпрацьованих  

газорозрядних ртутних ламп з вилученням  ртуті тощо; забезпечення утилізації або 100%-

ного безпечного зберігання непридатних для використання хімічних засобів захисту 

рослин; паспортизація та екологічне облаштування місць зберігання  агрохімікатів, що 

застосовуються; запровадження альтернативних хімічним, екологічно безпечних методів 

захисту  рослин; 

- проведення інвентаризації (з картуванням) місць знешкодження відходів 

тваринництва, їх закриття, влаштування комплексів по переробці відходів тваринництва, 

інсенераторів на сільсько-господарських підприємствах, санація тваринних відходів (при 

необхідності будівництво утильзаводу), забезпечення санітарно-епідеміологічних 

нормативів їх розташування та функціонування, дотримання режиму господарської 

діяльності у СЗЗ відповідно до правил облаштування худобомогильників; впровадження 

біотермічної обробки гнойових відходів;  

- удосконалення системи санітарного очищення  території з метою вилучення з 

довкілля та зменшення обсягів накопичення ТПВ: забезпечення централізованою 

планово-регулярною санітарною очисткою усіх населених пунктів; створення 

централізованого збору, вивозу та утилізації ТПВ в районі; запровадження роздільного 

збирання ТПВ по всіх  населених пунктах району;  

- рекультивація з санацією існуючих звалищ та можливістю їх повторного 

використання; у разі неможливості санації -  будівництво полігонів ТПВ;  облаштування 

зливних станцій для знешкодження рідких відходів; 

- будівництво сміттєсортувально-переробного комплексу, що включає створення 

потужностей з перероблення відпрацьованої побутової техніки та великогабаритних 

відходів та створення потужностей (цехів) з утилізації (використання) вторинних відходів; 

- будівництво, реконструкція сміттєзвалища в полігон ТПВ (5,0 га) (Озерська або 

Здвижівська с/р); 

- організація стаціонарних або мобільних пунктів прийому вторсировини (скло, 

метал, папір від населення); 

- ліквідація несанкціонованих звалищ, рекультивація та санітарне оздоровлення 

цих територій;  

- запровадження сучасних методів утилізації, знищення і екологічно безпечного 

складування відходів різних видів та налагодження ефективної системи санітарного 

благоустрою території району; здійснення регулювання у сфері поводження з відходами 

та запровадження в дію положень Обласної програми поводження з твердими 

побутовими відходам; 
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- благоустрій територій  та дотримання санітарних правил експлуатації діючих та 

утримання  закритих кладовищ (згідно ДСанПіН 2.2.2.028-99); заборона підхоронень в  

межах кладовищ, що вичерпали свій територіальний ресурс; 

- проведення екологічного моніторингу земель за рівнем забруднення, 

агрохімічними показниками, забрудненням пестицидами, важкими металами тощо.  

 

Мінерально-сировинні ресурси 

- налагодження  процесу повного і комплексного використання корисних копалин 

з метою мінімізації  об’ємів відходів; впровадження ресурсо- і енергозберігаючих 

технологій в процесі надрокористування; 

- розвиток будівельної індустрії при повному комплексному використанні 

корисних копалин; реанімація законсервованих родовищ та підприємств будіндустрії; 

розроблення місцевих проектів використання корисних копалин для введення в 

економічний оборот місцевих кар'єрів будівельних матеріалів;  

- організація моніторингу за станом геологічного та всіх складових природного 

середовища в процесах надрокористування, в тому числі  щодо їх впливу на якість 

підземних вод. 

 

Лісові ресурси 

- благоустрій існуючих зелених масивів та розширення площ  лісів з поступовою 

динамікою підвищення  лісистості території  району до оптимальної;  

- нарощування природоохоронного потенціалу лісів; залісення деградованих та 

малопродуктивних піщаних, порушених  земель, виведених із сільськогосподарського 

використання; 

- зменшення до мінімуму пошкоджень зелених насаджень та збільшення площ 

озеленення і заліснення територій;  

- впровадження сучасних екологобезпечних лісогосподарських технологій тощо; 

підвищення продуктивності та поліпшення якісного складу лісових насаджень;  

збереження існуючого лісового фонду та заборона  вирубки зелених насаджень; 

збільшення площ насаджень санітарно-гігієнічного призначення  (захист від шуму та 

загазованості житлових територій) за рахунок створення  екологічно стійких 

продуктивних зелених насаджень вздовж автодоріг  та залізниці, в межах санітарно-

захисних та водоохоронних зон, озеленення виробничих територій, створення 

протиерозійних зелених насаджень; розроблення проекту Комплексної зеленої зони 

району/курорту;  

- впровадження  системи моніторингу за станом лісів. 

 

Природоохоронні території 

- створення електронної геоінформаційної системи обліку, контролю та постійно-

діючого моніторингу  природного середовища об’єктів ПЗФ зокрема; 

- визначення пріоритетів у перспективному  розвитку ПЗФ; виявлення цінних 

природних комплексів для їх резервування та заповідання в майбутньому; 

- створення охоронних зон навколо об’єктів ПЗФ  для зменшення антропогенного 

впливу на них; розбудова регіональної екологічної мережі;  

- розширення площ ПЗФ з поступовим підвищенням проценту  заповідності у 

відповідності з зарезервованими для заповідання (та рекомендованими для регіональної 

екомережі) територіями; встановлення меж територій природно-заповідного фонду  з 

винесенням їх в натуру; розробка проекту землеустрою та створення екологічного каркасу 

території як частини регіональної екомережі регіону; 

- запровадження  суворого природоохоронного режиму природокористування на 

природно-заповідних територіях  та їх оздоровлення у відповідності до статей Закону 
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України “Про природно-заповідний фонд” (гл. 4, 6, 11); створення системи моніторингу  

стану вразливих екосистем; збереження водно-болотних ландшафтів; 

- розширення мережі територій рекреаційного призначення, в тому числі в межах 

природоохоронних територій;  зміцнення соціально - культурної ролі водних об'єктів для 

організації відпочинку жителів територіальних громад любительського рибальства, 

зеленого туризму, інших рекреаційно - оздоровчих функцій; введення стандартів 

рекреаційних умов. 

 

Енергозбереження 

- запровадження екологічно чистої енергетики та ресурсозберігаючих технологій 

шляхом впровадження альтернативних джерел енергії на базі використання природних 

умов та ресурсів (енергії відходів лісу, біогазу, торфу  тощо); впровадження 

енергозберігаючих заходів; 

- запровадження системи стимулювання впровадження в житловому фонді 

енергоефективних систем опалення, здійснення заходів із термореновації будівель, 

встановлення опалювальних котлів, що використовують місцеві види палива (або 

електроопалення) замість природного газу; 

- розвиток виробництва місцевих видів палива (торф, пілети тощо), у тому числі за 

рахунок створення плантацій енергетичної лози; 

- технічна модернізація енергетичного комплексу району - обладнання та 

розподільчих мереж (див. Тепло-газо-електропостачання). 

 

Об’єкти інженерної інфраструктури 

- подальший розвиток та вдосконалення системи теплопостачання  за рахунок  

впровадження комплексу заходів у напрямку енергоефективності і енергозбереження:  

ширше застосування  нетрадиційних і альтернативних видів палива в якості допоміжних 

або резервних  (переробка біомаси відходів тваринництва та птахівництва, 

сільськогосподарського виробництва, рослинництва і т.д. в біогаз, газ стічних вод, газ 

сміттєзвалищ, та інше); впровадження заходів з переобладнання об'єктів 

теплогенеруючими установками на електриці, збільшення обсягів використання 

електроенергії для опалення і гарячого водопостачання за рахунок впровадження 

енергоакумуляційних систем, когенераційних установок, теплових насосів, нових типів 

електрокотлів тощо (детально див. “Теплопостачання”);  

- покращення та розширення системи газопостачання району: проведення 

інвентаризації  та модернізації (до рівня стандартів ЄС) існуючої  в районі ГТС; подальша 

розбудова міжселищних та розподільчих газопроводів, будівництво ГРП (ШРП); 

використання альтернативних джерел енергії (відходи тваринництва та птахівництва, 

сільськогосподарського виробництва, рослинництва, біогаз КОС, стічних вод, 

сміттєзвалищ та ін.), енергозберігаючих технологій, скорочення об’ємів газоспоживання 

за рахунок економії сировини та споживання інших видів палива (див. 

“Газопостачання”); дотримання жорсткого режиму експлуатації та технічного стану 

нафто- та газопроводів; 

- покращення та розширення системи енергопостачання  шляхом:  реконструкції та 

розширення електричних мереж, реконструкції існуючих та будівництва нових ПС, заміни 

зношеного та морально застарілого обладнання, впровадження енергозберігаючих 

технологій та обладнання; влаштування технічних коридорів, санітарних та  охоронних 

зон, при необхідності - переведення їх у кабельне виконання (див. «Електропостачання»);  

вдосконалення структури паливно-енергетичного балансу шляхом  переходу до 

раціонального поєднання традиційних та нетрадиційних джерел енергії; 

- оздоровлення електромагнітного фону шляхом: інвентаризації джерел 

неіонізуючого випромінювання з визначенням меж санітарних зон та зон обмеження 

забудови, заборона  експлуатації об’єктів, що не мають санітарних паспортів;  
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- санітарний благоустрій населених пунктів  (з забезпеченням централізованим 

водопостачанням, каналізуванням, саночисткою, асфальтуванням доріг тощо); 

- функціонально-планувальна організація території з урахуванням усіх 

планувальних обмежень як зон регулювання та обмеження містобудівного освоєння, 

дійсних на даному етапі – санітарно-захисних зон, охоронних зон, зон акустичного 

дискомфорту, зон геодинамічних впливів тощо;   

 - створення системи моніторингу екологічної ситуації  в районі  з метою  

своєчасного реагування щодо упередження кризових та небезпечних процесів та явищ.  
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10. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ 

 

При розробці Схеми планування території району враховувались вимоги ДБН 360-

92** «Планування і забудова міських і сільських поселень». 

Відповідно до ДБН 360-92**, пожежні депо розміщуються з розрахунку на 1 машину 

в селах з населенням до 1 тис. жителів, 2 машини – в селах з населенням більше 1 тис. до 

7 тис. жителів; 8 і більше тис. жителів – 1 машина на 4 тис. жителів. Радіус обслуговування 

пожежних депо необхідно приймати 3 км по дорогах загального користування, із 

урахуванням того, що нормативи прибуття державних пожежно-рятувальних підрозділів 

до місця виклику, у населених пунктах за межами міста, не повинні перевищувати 20 

хвилин (постанова КМУ № 874 від 27 листопада «Про затвердження критеріїв утворення 

державних пожежно-рятувальних підрозділів (частин) Оперативно-рятувальної служби 

цивільного захисту в адміністративно-територіальних одиницях та переліку об’єктів 

господарювання, де утворюються такі підрозділи (частини)». 

Нижче, в таблиці 10.1, представлено інформацію про існуючі пожежних депо 

(згідно анкет наданих Бодянським РС ГУ ДСНС України в Київській області). 

 
Таблиця 10.1 

Існуючі пожежні депо 

№ 

з/п 

Місцезнаходженн

я пожежних депо 

Кількість 

авто-

мобілів 

Наявність 

пожежного 

депо 

(пристосоване, 

типове) 

Радіус 

обслуговування 

(населені 

пункти) 

З 

цілодобовим 

чергуванням 

на пожежній 

техніці 

(цілодобово, 

вдень, 

відсутнє) 

1 
31- ДПРЧ  

смт. Бородянка 
3 Пристосоване 

Бородянська 

селищна рада 
Цілодобове 

2 

58- ППП  

смт. Клавдієво-

Тарасове 

3 Пристосоване 

Клавдієво-

Тарасівська 

селищна рада 

Цілодобове 

3 

59- ППП  

смт. Пісківка 
3 Пристосоване 

Пісківська 

селищна рада, 

Миглківська 

сільська рада 

Цілодобове 

4 

ПСП «Колос», 

смт. Бородянка, 

вул.Леніна 

1 Пристосоване  Відсутнє 

5 

ПзІІ «Нафтобаза 

Амік Україна», 

смт.Бородянка, 

вул.Привокзальна 

1 Типове  Цілодобове 

6 

ДП «Тетерівське 

лісове 

господарство» 

смт.Пісківка, 

вул.Філіпова. 

5 Пристосоване  Цілодобове 

7 

ДП «Клавдієвське 

лісове 

господарство» 

3 Пристосоване  Вдень 
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№ 

з/п 

Місцезнаходженн

я пожежних депо 

Кількість 

авто-

мобілів 

Наявність 

пожежного 

депо 

(пристосоване, 

типове) 

Радіус 

обслуговування 

(населені 

пункти) 

З 

цілодобовим 

чергуванням 

на пожежній 

техніці 

(цілодобово, 

вдень, 

відсутнє) 

смт. Клавдієво, 

вул. Калініна 

 

Розрахунок необхідної кількості пожежних машин виконаний згідно з 

нормативами ДБН 360-92** та наведений нижче, в таблиці 10.2. При цьому, в подальших 

розрахунках не враховані існуючі об’єкти, такі, як відділення ДП «Клавдіївське лісове 

господарство» сел. Клавдієво-Тарасове, ДП «Тетерівське лісове господарство» сел. 

Пісківка, ПСП «Колос», ПзІІ «Нафтобаза Амік Україна», сел. Бородянка, оскільки вони 

були утворені для забезпечення відомчої пожежної охорони тільки суб’єктів 

господарювання.  

 

Таблиця 10.2 

Розрахунок необхідної кількості пожежних машин 

№ 

з/п 

Назва населених 

пунктів 

Чисельність 

населення на 

розрахунковий 

період (тис. 

осіб) 

Кількість авто 

Розміщення та 

радіуси 

обслуговування 
Існуючі 

Проектні  

( втому 

числі 

існуючі) 

1 
Бородянська 

селищна рада 
15,0 3 4 

Розміщення в  

смт. Бородянка 

2 

Бабинецька 

селищна рада, в 

тому числі: 

смт. Бабинці, 

с. Буда-

Бабинецька 

3,4 - 2 
Розміщення в  

смт. Бабинці 

3 

Клавдієво-

тарасівська 

селищна рада, в 

тому числі: 

смт. Клавдієво-

Тарасове, 

с. Пороскотень 

5,8 3 3  

4 
Немішаєвська 

селищна рада 
9,3 - 3 

Розміщення в  

смт. Немішаєво 

5 

Пісківська 

селищна рада, 

втому числі: 

смт. Пісківка, 

с. Раска 

7,4 3 3  

6 
Блиставицька 

сільрада 
1,0 - 1 

Розміщення в  

с. Блиставиця 



142 

 

  

№ 

з/п 

Назва населених 

пунктів 

Чисельність 

населення на 

розрахунковий 

період (тис. 

осіб) 

Кількість авто 

Розміщення та 

радіуси 

обслуговування 
Існуючі 

Проектні  

( втому 

числі 

існуючі) 

7 
Дружнянська 

сільрада 
2,0 - 2 

Розміщення в 

с. Дружня  

8 

Жовтнева 

сільрада, втому 

числі: 

с. Жовтневе, 

с. Озірщина 

0,3 - 1 
Розміщення в 

с. Жовтневе  

9 

Загальцівська 

сільрада, в тому 

числі: 

с. Загальці, 

с. Бондарня, 

с. Гай, 

с. Нова Буда, 

с. Поташня 

2,8 - 3 

Розміщення в  

с. Загальці – 2 авто, 

с. Нова Буда – 1 авто  

10 
Здвижівська 

сільрада 
0,9 - 1 

Розміщення в 

с. Здвижівка  

11 

Качалівська 

сільрада, в тому 

числі: 

с.  Качали, 

с.  Галинка, 

с. Стара Буда, 

с. Волиця, 

с. Торфяне, 

0,8 1 1 
Розміщення в 

с. Качали  

12 

Козинцівська 

сільрада, в тому 

числі: 

с. Козинці, 

с. Діброво-

Ленінське 

2,0 - 2 
Розміщення в  

с. Козинці 

13 
Луб'янська 

сільрада 
1,3 - 2 

Розміщення в  

с. Луб’янка 

14 

Майданівська 

сільрада, в тому 

числі: 

с. Майданівка, 

с. Вишняки, 

с. Язвинка 

0,7 - 1 
Розміщення в 

с. Майданівка  

15 
Мигалківська 

сільрада 
1,0 - 1 

Розміщення в  

с. Мигалки 

16 
Микулицька 

сільрада 
2,8 - 2 

Розміщення в 

с. Микуличі  

17 

Мирчанська 

сільрада, в тому 

числі: 

0,8 - 1 
Розміщення в  

с. Мирча 
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№ 

з/п 

Назва населених 

пунктів 

Чисельність 

населення на 

розрахунковий 

період (тис. 

осіб) 

Кількість авто 

Розміщення та 

радіуси 

обслуговування 
Існуючі 

Проектні  

( втому 

числі 

існуючі) 

с. Мирча, 

с. Тальське, 

c. Коблиця, 

с. Коблицький Ліс, 

с. Великий Ліс 

18 

Небратська 

сільрада,  втому 

числі: 

с. Небрат, 

с. Берестянка, 

с. Михайленків, 

0,5 - 1 
Розміщення в  

с. Берестянка 

19 
Новозаліська 

сільрада 
1,2 - 2 

Розміщення в  

с. Нове Залісся 

20 

Новогребельська 

сільрада,  в тому 

числі: 

с. Нова Гребля, 

с. Вабля 

0,8 - 1 
Розміщення в  

с. Нова Гребля 

21 
Новокорогодська 

сільрада 
0,5 - 1 

Розміщення в  

с. Новий Корогод 

22 Озерська сільрада 0,8 - 1 Розміщення в  

23 
Пилиповицька 

сільрада 
1,4 - 2 

Розміщення в  

с. Пилиповичі 

24 

Шибенська 

сільрада, в тому 

числі: с. Шибене, 

с .Красний Ріг 

0,6 - 1 
Розміщення в  

с. Шибене 

 
Всього по 

Бородянському   

району 

63,0 9 42  
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11. ОХОРОНА ПАМ‘ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ 

 

На території Бородянського району виявлено та занесено до реєстру об’єктів 

культурної спадщини 90 об’єктів. 

На території Бородянського району виявлено 46 об’єктів археології, представлені 

городищами, поселеннями, окремими курганами, курганними групами, могильниками, 

серед яких особливу цінність мають поселення Зарубинецької та Тшинецької культур. На 

території с. Блиставиця розкопки проводив видатний український історик та археолог 

Володимр Антонович. Найбільша кількість археологічних об’єктів виявлена на території 

Бородянської селищної ради.  

У ході збору вихідних даних також виявлено об’єкти культурної спадщини, які не 

входять до наданого реєстру Управлінням культури, національностей та релігій Київської 

обласної державної адміністрації. На території селища Бородянка на однойменній площі 

встановлено бюст Т.Г. Шевченка роботи скульптора М.П. Міщука, який є пам’яткою 

мистецтва. У дачних будинках, які розташовувалися у Клавдієво-Тарасовому, проживало 

багато відомих діячів України, серед них М.М. Амосов (всесвітньо відомий хірург), Г.Г. 

Нейгауз (видатний піаніст, професор Київської та Московської консерваторії), Ф.З. 

Коновалюк (видатний український пейзажист) та інші. На сьогодні лише у Клавдієво-

Тарасовому встановлено пам’ятник отаману козаків Пилипу Орлику, пам’ятні дошки 

генерал-майорам, ветеранам Великої Вітчизняної війни А.К. Шовколовичу та В.Н. 

Небогатову (військовий льотчик, заступник командуючого Київським авіаційним 

округом) та Є.І. Варді – поету, перекладачу, громадському діячу, автору українського 

перекладу вавілонсько-ассірійького епосу про Гільгамеша.  

На території Бородянського району народилось та проживало багато відомих діячів 

та фахівців, проте на даний час їм не встановлено пам’ятних знаків. У селі Новий Когород, 

яке зубдовано для відселеного населення після аварії на ЧАЕС у 1986 р., жили майстрині 

народних вишивок Г.Я. Кішман, М.С. Кипрієнко, роботи яких відомі у всьому світі. У с. 

Немішаєве тривалий час проживала видатна українська співачка О.О. Муравйова.  

З природних об’єктів цікавими є шісотлітні дуби, які ро стуть у с. Михайленків 

Небратської сільської ради. Серед об’єктів архітектури варта увага дерв’яна церква 

Дмитрія Солунського у с. Пилиповочі, яка збудована в 1779 р. 

На території Бородянщини нараховується 38 братських могил, з яких у с. Тетерів 

встановлений пам’ятник Герою Радянського Союзу Сосніній Н.І. У межах 

Новогребельської сільської ради розташована могила людей, померлих у період 

Голодомору 1932-1933 рр. 
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Таблиця 11.1 

Об’єкти культурної спадщини Бородянського району* 

№ 

з/п 

Адміністративно-

територіальна 

одиниця 

Археологічні 

об’єкти 

Історичні об’єкти 

Всього по 

сільській раді 

Пам’ятники та 

меморіальні 

дошки 

письменникам та 

видатним діячам 

Пам’ятники 

жертвам 

Голодомору 

1932-1933 

рр. 

Пам’ятники 

полеглим у 

ВВВ 

Селищна рада 

1 Бородянська  17+1* 1  1 19+1* 

2 Бабинецька  1   3 4 
3 Клавдієво-тарасівська   4  2 6 
4 Немішаєвська  1   1 2 
5 Пісківська  1   7 8 

Сільська рада 

6 Блиставицька  1   1 2 
7 Дружнянська     1 1 
8 Жовтнева 1   2 3 

9 Загальцівська  1   2 3 
10 Здвижівська  3   2 5 
11 Качалівська  1   2 3 
12 Козинцівська     2 2 
13 Луб'янська     1 1 
14 Майданівська  2   1 3 
15 Мигалківська  2   1 3 

16 Микулицька     2 2 
17 Мирчанська  2+1*   2 4+1* 
18 Небратська  1   2 3 
19 Новогребельська    1 1 2 
20 Новозаліська      
21 Новокорогодська       
22 Озерська     1 1 

23 Пилиповицька  1    1 
24 Шибенська  10   1 11 

Всього 46 5 1 38 90 

Примітка: згідно даних Управління культури, національностей та релігій Ктївської обласної державної 

адміністрації. 

* пам’ятка археології Великий Ліс-1 розміщується на територіяї Бородянської  селищної ради та Мирчанської  

сільської ради. 
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Загалом, найбільше пам’яток історії культури зосереджено на території 

Бородянської селищної ради – 19+1*, найменше на території Озерської, Пилиповецької 

та Дружнянської сільських рад – по 1. На території Новозаліської та Новокогородської 

сільських рад об’єктів культурної спадщини не виявлено, окільки ці населені пункти є 

новоствореними для переселенців із зони відчуження. 

З метою охорони пам’яток культурної спадщини на усіх стадіях планування 

(генеральні плани населених пунктів, детальні плани) повинні бути визначені межі 

охоронних зон пам’яток культурної спадщини та режими використання цих територій. 

Відповідно до чинного законодавства, в межах зон охорони культурної спадщини 

земельні ділянки можуть знаходитися в користуванні існуючих землекористувачів, на 

яких покладена відповідальність за дотримання режиму, встановленого для охоронних 

зон. 

Межі зон охорони культурної спадщини, до складу яких входять: 

- охоронні зони (включаючи території пам’яток); 

- зони регулювання забудови; 

- зони ландшафту, що охороняється (зони охоронюваного ландшафту); 

- зони охорони археологічного культурного шару; 

- історичні арели населених пунктів. 
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12. МЕРЕЖІ ЗВ’ЯЗКУ 

 

Загальні положення 

В даному розділі проекту розглянуті питання мереж зв’язку схеми планування 

території Бородянського району Київської області. 

Розділ проекту виконано на основі таких документів та матеріалів: 

- ДБН 360-92** « Містобудування. Планування і забудова міських і сільських 

поселень»; 

-  архітектурних та технічно-економічних завдань на проектування; 

-  вихідних даних. 

 

12.1. ТЕЛЕФОННИЙ ЗВ’ЯЗОК 

 

12.1.1 Існуючий стан 

На теперішній час в населених пунктах на території Бородянського  району 

Київської області  існують переважно аналогові  АТС. Перелік АТС та місця їх 

знаходження представлено в таблиці 12.1.1.1. Мережі переважно повітряні. Також на 

території району діють оператори стільникового зв'язку. 

 

Таблиця 12.1.1.1 

№ 

з\п 
 Тип АТС 

Ємність 

АТС 
Адреса 

1 
АТС-ВКМ-56-

1(ЦС-56) 
SI- 2000 512 

смт Бородянка 

 вул. Вокзальна 11 

2 АТС-КС-26 ЄС-11 1020 
смт Клавдієве-Тарасове   вул. 

Леніна 5 

3 АТС-КС-33 Донець-3 480 
смт Пісківка  

вул. Дачна 62А 

4 АТС-КС-4 
АТСК -

100\2000 
1200 

смт Немішаєве 

вул. Залізнична14 

5 АТС-КС-5 
АТСК -

100\2000 
3000 

смт Бородянка  

вул. Леніна240  

6 АТС-КС-71 Донець-3 288 
 смт Бабинці 

вул. 1-го Травня 64А  

7 АТС-КС-56 SI- 2000 512 
смт смт Бородянка  

вул. Леніна240 

8 АТС-КС-30 АТСК -50\200 200 
с. Дружня  

вул. Радянська 2А 

9 АТС-КС-31 АТСК -50\200 100 
с. Майданівка 

вул. Леніна контейнер 

10 АТС-КС-32 АТСК -50\200 100 
с. Качали 

вул..Кооперативна113 

11 АТС-КС-34 АТСК -50\200 200 
с. Шибене 

вул. Кооперативна 25Б 

12 АТС-КС-35 АТСК -50\200 200 
с. Загальці 

вул. Жовтнева16  

13 АТС-КС-36 СТМ256х 448 
с. Нове Залісся 

вул. Кримська2 
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№ 

з\п 
 Тип АТС 

Ємність 

АТС 
Адреса 

14 АТС-КС-37 АТСК -50\200 100 
с. Нова Гребля 

вул. Комсомольська63 

15 АТС-КС-38 СТМ256х 176 
с. Луб’янка 

вул.. Сонячна 100 

16 АТС-КС-39 АТСК -50\200 150 
с. Блиставиця 

вул.. Леніна 1 

17 АТС-КС-70 АТСК -50\200 200 
с. Здвижівка 

вул.. Леніна 102 

18 АТС-КС-73 АТСК -50\200 50 
с. Мирча 

вул.. Коцюбинського 1 

19 АТС-КС-74 АТСК -50\200 200 
с. Пилиповичі 

вул.. Шевченка 117 

20 АТС-КС-75 АТСК -50\200 200 
с. Новий Корогод 

вул. Харківська 24 

 

12.1.2 Проектні рішення 

 

Таблиця 12.1.2.1 

Вихідні дані 

№ 

з/п 
Населений пункт 

Населення 

2015 2036 
 

Міські поселення 35485 40358 

1 смт Бородянка 13235 14918 

2 смт Бабинці 2749 3079 

3 смт Клавдієво-Тарасове 5098 5701 

4 смт Немішаєве 7401 9341 

5 смт Пісківка 7002 7319 
 

Сільська місцевість 21975 22669 

1 Бабинецька селищна рада 342 362 

2 Клавдієво-тарасівська селищна рада 119 120 

3 Пісківська селищна рада 113 96 

4 Блиставицька сільрада 989 951 

5 Дружнянська сільрада 1801 2045 

6 Жовтнева сільрада 319 246 

7 Загальцівська сільрада 2782 2759 

8 Здвижівська сільрада 927 865 

9 Качалівська сільрада 841 790 
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№ 

з/п 
Населений пункт 

Населення 

2015 2036 

10 Козинцівська сільрада 1645 2056 

11 Луб'янська сільрада 1209 1319 

12 Майданівська сільрада 695 674 

13 Мигалківська сільрада 1023 1027 

14 Микулицька сільрада 2511 2807 

15 Мирчанська сільрада 850 804 

16 Небратська сільрада 524 483 

17 Новозаліська сільрада 1262 1195 

18 Новогребельська сільрада 776 801 

19 Новокорогодська сільрада 503 500 

20 Озерська сільрада 757 792 

21 Пилиповицька сільрада 1300 1374 

22 Шибенська сільрада 687 603 
 

Всього 57460 63027 

 

В таблиці 12.1.2.2 наведена розрахункова потреба в телефонах згідно з нормами і 

динамікою чисельності населення включаючи і розрахункову потребу в телефонах 

нежитлового фонду. 

При розрахунках прийнято 100% телефонізація, тобто 1 телефон на одну сім’ю 

(квартиру або садибну забудову). Коефіцієнт сімейності прийнятий 2,5 чол. Кількість 

телефонів для нежитлового фонду прийнята 10% від кількості телефонів в житловому 

фонді відповідного населеного пункту. 

Згідно з таблицею навантаження (таблиця 12.1.2.2) нормативна (розрахункова) 

кількість телефонів з урахуванням нежитлового фонду в міських поселеннях 

Бородянського району на існуючий стан складає 15614 телефонів,  нормативна 

(розрахункова) кількість телефонів з урахуванням нежитлового фонду в сільській 

місцевості Бородянського  району на існуючий стан складає 9669 телефонів. Загальна 

кількість за район 25282 телефона. Нормативна (розрахункова) кількість телефонів з 

урахуванням нежитлового фонду в міських поселеннях Бородянського району на 

перспективу складає 17757 телефонів ; нормативна (розрахункова) кількість телефонів з 

урахуванням нежитлового фонду в сільській місцевості Бородянського району на 

перспективу складає 9975 телефонів. Загальна кількість за район на перспективу  складає 

27732 телефона. 

Телефонна мережа  передбачається кабельною в телефонній каналізації, 

повітряною, або виконана волоконно - оптичними кабелями. Рекомендується поступова 

заміна АТСК 50/200 на нові цифрові, або гібридні  АТС відповідної ємності з 

урахуванням навантажень, представлених в табл. 12.1.2.2. 

Подальший розвиток волоконно-оптичної мережі дозволить надати 

телекомунікаційні послуги за допомогою сучасних технологій, та задовольнити потреби 

в повному обсязі. Розвиток стільникового  зв'язку передбачає надання доступу до мережі 

інтернет за технологією UMTS.  
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Таблиця 12.1.2.2 

Таблиця навантажень 

 

№ 

з/

п 

Найменуван

ня селищньої 

ради або 

селища 

міського 

типу 

Найменува-

ння фонду 

(житловий 

або 

нежитловий) 

Існуючий стан Перспективний період 

Кільк. 

телефонів

, шт. 

Кільк. 

радіоточок, 

шт. 

Розрахунко

ва кільк. 

телефонів, 

шт. 

Розрахунко

ва кільк. 

радіоточок, 

шт. 

 
Міські 

поселення 

житловий 14194 14194 16143 16143 

нежитловий 1420 1420 1614 1614 

1 
смт Бородянка житловий 5294 5294 5967 5967 

нежитловий 530 530 597 597 

2 
смт Бабинці житловий 1100 1100 1232 1232 

нежитловий 110 110 123 123 

3 
смт Клавдієво-

Тарасове 

житловий 2039 2039 2280 2280 

нежитловий 204 204 228 228 

4 
смт Немішаєве житловий 2960 2960 3736 3736 

нежитловий 296 296 374 374 

5 
смт Пісківка житловий 2801 2801 2928 2928 

нежитловий 280 280 293 293 

 
Сільська 

місцевість 

житловий 8790 8790 9068 9068 

нежитловий 879 879 907 907 

1 
Бабинецька 

селищна рада 

житловий 137 137 145 145 

нежитловий 14 14 15 15 

2 
Клавдієво-

тарасівська 

селищна рада 

житловий 48 48 48 48 

нежитловий 5 5 5 5 

3 
Пісківська 

селищна рада 

житловий 45 45 38 38 

нежитловий 5 5 4 4 

4 
Блиставицька 

сільрада 

житловий 396 396 380 380 

нежитловий 40 40 38 38 

5 
Дружнянська 

сільрада 

житловий 720 720 818 818 

нежитловий 72 72 82 82 

6 
Жовтнева 

сільрада 

житловий 128 128 98 98 

нежитловий 13 13 10 10 

7 житловий 1113 1113 1104 1104 



151 

 

  

№ 

з/

п 

Найменуван

ня селищньої 

ради або 

селища 

міського 

типу 

Найменува-

ння фонду 

(житловий 

або 

нежитловий) 

Існуючий стан Перспективний період 

Кільк. 

телефонів

, шт. 

Кільк. 

радіоточок, 

шт. 

Розрахунко

ва кільк. 

телефонів, 

шт. 

Розрахунко

ва кільк. 

радіоточок, 

шт. 

Загальцівська 

сільрада 

нежитловий 111 111 110 110 

8 
Здвижівська 

сільрада 

житловий 371 371 346 346 

нежитловий 37 37 35 35 

9 
Качалівська 

сільрада 

житловий 336 336 316 316 

нежитловий 34 34 32 32 

10 
Козинцівська 

сільрада 

житловий 658 658 822 822 

нежитловий 66 66 82 82 

11 
Луб'янська 

сільрада 

житловий 484 484 528 528 

нежитловий 48 48 53 53 

12 
Майданівська 

сільрада 

житловий 278 278 270 270 

нежитловий 28 28 27 27 

13 
Мигалківська 

сільрада 

житловий 409 409 411 411 

нежитловий 41 41 41 41 

14 
Микулицька 

сільрада 

житловий 1004 1004 1123 1123 

нежитловий 100 100 112 112 

15 
Мирчанська 

сільрада 

житловий 340 340 322 322 

нежитловий 34 34 32 32 

16 
Небратська 

сільрада 

житловий 210 210 193 193 

нежитловий 21 21 19 19 

17 
Новозаліська 

сільрада 

житловий 505 505 478 478 

нежитловий 51 51 48 48 

18 
Новогребельсь

ка сільрада 

житловий 310 310 320 320 

нежитловий 31 31 32 32 

19 
Новокорогодс

ька сільрада 

житловий 201 201 200 200 

нежитловий 20 20 20 20 

20 
Озерська 

сільрада 

житловий 303 303 317 317 

нежитловий 30 30 32 32 

21 
Пилиповицька 

сільрада 

житловий 520 520 550 550 

нежитловий 52 52 55 55 
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№ 

з/

п 

Найменуван

ня селищньої 

ради або 

селища 

міського 

типу 

Найменува-

ння фонду 

(житловий 

або 

нежитловий) 

Існуючий стан Перспективний період 

Кільк. 

телефонів

, шт. 

Кільк. 

радіоточок, 

шт. 

Розрахунко

ва кільк. 

телефонів, 

шт. 

Розрахунко

ва кільк. 

радіоточок, 

шт. 

22 
Шибенська 

сільрада 

житловий 275 275 241 241 

нежитловий 28 28 24 24 

 
Всього житловий 22984 22984 25211 25211 

нежитловий 2298 2298 2521 2521 

 

 

12.2. ПРОВОДОВЕ МОВЛЕННЯ 

 

12.2.1 Існуючий стан 

На теперішній час населені пункти на території Бородянського  району Київської 

області охоплені проводовим радіомовленням. Місце  знаходження радіовузла міських 

селищ представлено в таблиці 12.2.1.1. Мережі в основному повітряні. 

 

Таблиця 12.2.1.1 

Перелік існуючих радіовузлів 

№ 

з/п 

Найменування населеного пункту та 

адреса радіовузла 

Потужність 

кВт 

Тип 

обладнання 

1 смт Бородянка вул. Луніна 240 1,5 УПВТ-1,5 

2 смт. Немішаєво вул. Залізнична 14 1,0 УПВТ-1,0 

3 смт. Клавдієве  вул. Леніна 5 0,5 ПРТВ-0,5 

4 смт. Клавдієве  вул. Леніна 5 0,5 ПРТВ-0,5 

 

12.2.2 Проектні рішення 

В таблиці 12.1.2.1 наведені вихідні дані для розрахунків  навантаження по 

проводовому мовленню: існуюча та перспективна чисельність населення. 

В таблиці 12.1.2.2 наведена розрахункова потреба в радіоточках згідно з нормами 

і динамікою чисельності населення включаючи і розрахункову потребу в телефонах 

нежитлового фонду. 

При розрахунках прийнято 100% радіофікація, тобто одна радіоточка на одну 

сім’ю (квартиру або садибну забудову). Коефіцієнт сімейності прийнятий 2,5 чол. 

Кількість радіоточок для нежитлового фонду прийнята 10% від кількості радіоточок в 

житловому фонді відповідного населеного пункту. 

Згідно з таблицею навантаження (таблиця 12.1.2.2) нормативна (розрахункова) 

кількість радіоточок з урахуванням нежитлового фонду в міських поселеннях 

Бородянського  району  на існуючий стан складає15614 радіоточок, нормативна 

(розрахункова) кількість радіоточок з урахуванням нежитлового фонду в сільській 

місцевості Бородянського  району  на існуючий стан складає 9669 радіоточок. Разом за 

район складає  25282 радіоточок. Нормативна (розрахункова) кількість радіоточок з 

урахуванням нежитлового фонду в міських поселеннях Бородянського  району  на 

перспективу складає 17757 радіоточок, нормативна (розрахункова) кількість радіоточок  

з урахуванням нежитлового фонду в сільській місцевості Бородянського  району  на 
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перспективу складає 9975  радіоточок.  

Розрахункова (нормативна) потреба всього Бородянського району  на 

перспективний період  – відповідно 27732 радіоточок. 

Мережа проводового мовлення передбачається кабельною в окремому каналі 

телефонній каналізації або повітряною, що прокладається на електроопорах. 

Середня потужність на одну радіоточку з урахуванням вуличних гучномовців та 

втрат на довгих лініях прийнята 0,3 Вт. 

Площа існуючих радіовузлів, дозволяє збільшити їх потужність. Тому потреби в 

будівництві нових радіовузлів нема. Крім того, рекомендується замінити обладнання 

всіх радіовузлів на нове як морально так і фізично застаріле. 

 

12.3.ТЕЛЕБАЧЕННЯ 

 

12.3.1 Існуючий стан 

На теперішній час в селах Бородянського району здійснюється прийом 

аналогового та цифрового (DVB-T2), існують локальні системи ефірного та 

супутникового телебачення. 

В смт Бородянка розташована радіотрансляційна станція за адресою 

вул.Вокзальна. 

 

12.3.2 Проектне рішення 

В селах та селищах міського типу району рекомендується установка локальних 

систем телебачення, здатних приймати цифрові (DVB-T2) сигнали телебачення. 
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13. ЕТАПИ ТА МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СХЕМИ ПЛАНУВАННЯ РАЙОНУ 

 

Етапи реалізації 

Безперервність процесів реалізації Схеми планування території Бородянського 

району може бути досягнена завдяки виділенню етапів її реалізації. Доцільно виділити 

наступні етапи: 

- на першому етапі (до 2026 р.) вдосконалюються необхідні організаційні, 

інформаційні засади регулювання процесами використання території району, 

започатковується моніторинг цих процесів та здійснюються першочергові заходи щодо 

планування території, які забезпечуватимуть найбільший екологічний, соціальний та 

економічний ефект (зокрема, екологічна та соціальна реабілітація найбільш проблемних 

територій, модернізація існуючої інженерно - транспортної мережі тощо), виконується 

ряд невідкладних заходів, визначених у відповідних розділах схеми; 

- на другому етапі (орієнтовно 2026 – 2036 рр.) реалізуються рішення проекту 

Схеми планування території Бородянського району на розрахунковий період, які 

відображені у розділах пояснювальної записки та на кресленнях Проекту. Розрахунковий 

період реалізації запропонованих рішень, відповідно до Завдання на розроблення, 

встановлено 2036 рік, крім того, у проекті представлені пропозиції розвитку 

Бородянського району на більш далеку перспективу. 

 

Механізми забезпечення реалізації Схеми 

Концептуальні рішення щодо планування та використання території району, 

забезпечуватимуться шляхом цілеспрямованої діяльності районної влади, органів 

місцевого самоврядування, які мають використовувати матеріали Схеми при:  

- визначенні основних завдань проектів і програм соціально - економічного 

розвитку, програм охорони земель, охорони здоров‘я населення, охорони довкілля, 

розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, формування елементів екологічної 

мережі, розвитку рекреації, збереження історико-культурної спадщини; 

- додержанні державних та регіональних вимог при розробленні генеральних 

планів населених пунктів району та детальних планів території за межами населених 

пунктів; 

- розробленні заходів щодо наукового, проектного, інформаційного, 

фінансового, організаційного забезпечення впровадження Схеми. 

 
Наукове забезпечення 

З метою наукового забезпечення заходів з регулювання використання території 

Бородянського району необхідно передбачити проведення досліджень, спрямованих на 

розроблення рекомендацій і методів реалізації СПТ, у тому числі проведення 

моніторингу та оцінки стану використання території, організацію ведення містобудівних 

кадастрів на регіональному рівні.  

До найважливіших з них можуть бути віднесені розробка та впровадження 

наукової моделі інформаційної бази містобудування та організації моніторингу 

реалізації схеми планування території, програм розвитку проблемних територій (зони 

видобутку корисних копалин, зони розвитку ПЗФ та елементів екологічної мережі, 

тощо), стабілізації та розвитку сіл на території району, визначення стану прогнозування 

природно-техногенної безпеки району, еколого-містобудівної реабілітації порушених 

територій, проведення територіально-екологічної регламентації екологічно небезпечних 

видів діяльності на території району, рекомендацій щодо оптимального трасування 

транспортної мережі району та їх облаштування впровадження вирішень схеми при 

розроблення містобудівної документації на місцевому рівнях, наукових обгрунтувань 

можливого антропогенного навантаження на природні комплекси та 

граничнодопустимих меж його сумарної ємності по окремих зонах, містах, об’єктах.  
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Проектне забезпечення 

З метою проектного забезпечення реалізації вирішень Схеми планування 

Бородянського району необхідно передбачити розроблення ряду проектів та робіт, а 

саме: 

- проекти та програми формування екологічної мережі району з урахуванням 

екологічного каркасу області та України, програми спасіння малих рік області; 

- розроблення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг рік та водойм 

Бородянського району; 

- проекти зон зі спеціальним режимом інвестування на території області 

(агропарки, спеціальні рекреаційні  они, зони зеленого туризму, тощо); 

-рощроблення схем планування окремих територіальних громад; 

- розроблення генеральних планів населених пунктів району або внесення змін та 

оновлення існуючих генеральних планів в системі координат УСК 2000, їх адаптацією їх 

в електронну карту адміністративного району та області; 

- створення системи містобудівного кадастру району в УСК 2000. 

 

Інформаційне забезпечення 

З метою інформаційного забезпечення реалізації вирішень Схеми пропонується  

створення геоінформаційного центру, завданням якого буде ведення єдиної 

геоінформаційної системи та бази даних по регіону для подальшого розроблення, 

впровадження моніторингу містобудівного кадастру, оновлення, реалізації схеми 

планування території району, електронної бази даних по сільрадах та селах.  

 

Фінансове забезпечення 

Фінансування комплексу заходів, передбачених Схемою, здійснюватиметься за 

рахунок коштів Державного бюджету України, обласного та місцевих бюджетів, а також 

із залученням інших джерел, у тому числі, грантів міжнародних організацій з 

містобудівного розвитку.  

 

Організаційне забезпечення 

Організаційне забезпечення реалізації Схеми здійснюватиме спеціально 

уповноважений орган виконавчої влади Бородянської районної державної адміністрації 

– відділ містобудування та архітектури, до відання якого мають бути віднесені питання 

планування, регулювання забудови та іншого використання території району. На нього 

також покладається контроль за реалізацією Схеми. 
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14. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 
 

№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

вимірювання 

Вихідний 

рік 

Розрахунковий 

період 

1. 
Площа території району, всього 

у тому числі: 
тис. га 93,396 93,396 

1.1 
Сільськогосподарського 

призначення, з них: 
тис. га/% 44,558/47,8 44,558/47,8 

1.1.1 - рілля «-» 28,368/30,4 28,368/30,4 

1.2 
Ліси та інші лісо вкриті площі, 

всього, в тому числі: 
«-» 40,575/43,4 40,575/43,4 

1.2.1 Лісові насадження І групи тис. га 13,11/14,0 13,11/14,0 

1.3 Забудовані землі, з них: тис. га/% 4,16/4,4 4,183/4,5 

1.3.1 - під житловою забудовою тис. га/% 0,809/0,9 0,809/0,9 

1.3.2 

- землі промисловості, землі під 

відкритими розробками, 

кар’єрами, шахтами та 

відповідними спорудами 

«-» 0,539/0,57 0,562/0,6 

1.3.3 
- землі, які використовуються для 

транспорту і зв’язку 
«-» 1,355/1,5 1,355/1,5 

1.3.4 

- землі громадського 

призначення, комерційного та 

змішаного використання та інші 

забудовані землі 

«-» 1,457/1,5 1,457/1,5 

1.4 Землі водного фонду тис. га/% 1,391/1,5 1,391/1,5 

1.5 Заболочені землі тис. га/% 2,453/2,6 2,453/2,6 

1.6 Інші відкриті землі  тис. га/% 0,259/0,3 0,236/0,2 

1.7 З усіх земель:    

1.7.1 
Природно-заповідного та іншого 

природоохоронного призначення 
тис. га/% 0,502/0,54 3,36*/3,6 

1.7.2 Оздоровчого призначення «-» 0,0 0,0 

1.7.3 Рекреаційного призначення «-» 0,003/0,003 0,8958/0,96 

1.7.4 
Історико-культурного 

призначення 
«-» 0 0 

2. 
Кількість населених пунктів, в 

тому числі: 
одиниць 47 47 

2.1 смт одиниць 5 5 

2.2 сіл одиниць 42 42 

3. 
Населення району, у тому 

числі: 
тис. осіб 57,5 63,0 

3.1 смт тис. осіб 35,5 40,4 

3.2 сільрад тис. осіб 22,0 22,6 

4. 

Житловий фонд тис. м2 

загальної 

площі 
2349,77 2349,81 

5. Заклади обслуговування    

5.1 - шкільні навчальні заклади місць 9920 9920 

5.2 - лікарні ліжок 220 479 

5.3 
- поліклініки, амбулаторії, 

фельдшерсько-акушерські пункти 
відв./зміну 1000 2331 

5.4 - пожежні депо машин 9 42 
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№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

вимірювання 

Вихідний 

рік 

Розрахунковий 

період 

5.5 - клуби, центри дозвілля місць 5349 18909 

6. Щільність населення осіб/га 0,62 0,67 

7. 
Загальний обсяг 

водоспоживання  
тис.м3/добу 4,42 21,6 

8. 
Загальний обсяг 

водовідведення 
тис.м3/добу 3,09 17,3 

9. Споживання природного газу млн.м3/рік н.д. 192,83 

10. Споживання тепла МВт н.д. 181,52 

11. 
Споживання електроенергії млн.кВт 

год/рік 
~100,0 122,92 

12. 
Загальна довжина залізничної 

мережі 
км 50,0 58,0 

13. 
Довжина автомобільних доріг, у 

тому числі: 
км 308,7 360,0 

 
- з твердим покриттям (усього), 

з них: 
км 308,7 360,0 

 Державного значення: км 145,9 200,0 

 - міжнародні (М) км 43,4 39,0 

 - ВКАД км 0 30,0 

 - регіональні (Р) км 0 4,0 

 - територіальні (Т) км 102,5 127,0 

 Місцевого значення км 162,8 160,0 

 - обласні км 81,6 75,0 

 - районні км 81,2 85,0 

14. 
Щільність транспортної 

мережі: 
   

14.1 - залізничної км/тис.км2 54,0 62,0 

14.2 - автомобільної км/тис.км2 323,5 385,0 
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15. ДОКУМЕНТИ ТА ДОДАТКИ 

 

 
 

 


