






















































ТОВ «АРХІТЕКТУРНО-

ПРОСТОРОВЕ ПЛАНУВАННЯ» 

02094, м. Київ, вул. Попудренка, 

52,  оф. 706а  

телефон: (099) 300-71-89 

 
Техніко-економічні дослідження для внесення змін до 

генерального плану 

с. Мироцьке. Бучанського району Київської області 

Автобусні маршрути 
 

Повна назва маршруту 
Кількість 

рейсів за добу 

Вулиці по яких  

проходить маршрут 

Мироцьке-Блиставиця-Буча  Миру-Калинівка-Шевченка 
Мироцьке-Немішаеве-Буча  Миру-Шевченка 
   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

ПІБ та підпис відповідальної особи_____________________________________ 

 

«_____» _______________ _____р.     телефон____________ 

 



ТОВ «АРХІТЕКТУРНО-

ПРОСТОРОВЕ ПЛАНУВАННЯ» 

02094, м. Київ, вул. Попудренка, 52,  

оф. 706а  

телефон: (099) 300-71-89 

 
Техніко-економічні дослідження для внесення змін до 

генерального плану 

с. Мироцьке. Бучанського району Київської області 

 

Водонапірні споруди, водопостачання, каналізування 

 

1. Свердловини (діючі): 

 господарсько-питного водопроводу  1 ; 

 місце розташування (адреса) вул.Центральна 2 

 підприємств __________; 

 місце розташування (адреса) _______________________________________. 

2. Водонапірні вежі (діючі): 

 господарсько-питного водопроводу 1 ; 

 місце розташування (адреса) . вул.Центральна 2 

 підприємств __________; 

 місце розташування (адреса) _______________________________________. 

3. Каналізаційні насосні станції 

 місце розташування (адреса)вул .Центральна 

 Кількість 1  

4. Характеристика очисних споруд побутової каналізації: 

 Продуктивність (фактична) _____________________; 

 Продуктивність (за проектом) ___________________; 

 Подальша перспектива 

5. Водопостачання 

По яким вулицям проходять Протяжність, м Стан 

Центральна 300 незадовільний 

   

   

   

 

6. Каналізування  

По яким вулицям проходять Протяжність, м Стан 

Центральна 2500 незадовільний 

   

   

   
 

7. За наявності надати схему водопостачання та каналізації села. 
 

 

 

 

ПІБ та підпис відповідальної особи_____________________________________ 

 

«_____» _______________ _____р.     телефон____________ 

 



ТОВ «АРХІТЕКТУРНО-

ПРОСТОРОВЕ ПЛАНУВАННЯ» 

02094, м. Київ, вул. Попудренка, 52,  

оф. 706а  

телефон: (099) 300-71-89 

 
Техніко-економічні дослідження для внесення змін до 

генерального плану 

с. Мироцьке. Бучанського району Київської області 

 

Вулична мережа (перелік вулиць з твердим та ґрунтовим покриттям) 

Назва вулиці 
Протяжність, 

м 

Тип покриття 

(тверде, 

ґрунтове) 

Наявність 

тротуару 

Наявність 

вуличного 

освітлення 

Соборна 1620 тверде відсутній є 

Калинівка 1170 тверде відсутній є 

Миру 832 тверде відсутній є 

вул. Шевченка 1050 тверде відсутній є 

Дружби 2600 тверде відсутній є 

Виноградна 530 тверде відсутній є 

Райдужна 420 тверде відсутній є 

Степова 470 тверде відсутній є 

пров. Шевченка 500 тверде відсутній є 

Польова 940 ґрунтове відсутній є 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

ПІБ та підпис відповідальної особи_____________________________________ 
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ТОВ «АРХІТЕКТУРНО-

ПРОСТОРОВЕ ПЛАНУВАННЯ» 

02094, м. Київ, вул. Попудренка, 52,  

оф. 706а  

телефон: (099) 300-71-89 

 
Техніко-економічні дослідження для внесення змін до 

генерального плану 

с. Мироцьке. Бучанського району Київської області 

 

 Газопостачання  

1. ГРП  

 кількість _________; 

 місце розташування ______________________________. 

 

2. ГРС 

 кількість _________; 

 місце розташування ______________________________. 

 

3. ШРП 

 кількість ___5______; 

 місце розташування вул .Миру,Соборна,Дружби, Київська про-к Шевченка, 

 

4. Газопровід високого та середнього тиску 

По яким вулицям проходять Діаметр труби Протяжність, м 

Тиск 

середній / 

високий 

Соборна 100 1650 середній 

Калинівка 100 1200 середній 

Миру 100 850 середній 

Шевченка 100 1100 середній 

Дружби 100 2600 середній 

Степова 100 470 середній 

Виноградна 100 530 середній 

Вишнева 100 700 середній 

Райдужна 100 420 середній 

Про-к Шевченка 100 500 середній 

С.Мироцьке 300 3750 високий 

    

    

 

 
 

 

 

ПІБ та підпис відповідальної особи_____________________________________ 
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ТОВ «АРХІТЕКТУРНО-

ПРОСТОРОВЕ ПЛАНУВАННЯ» 

02094, м. Київ, вул. Попудренка, 52,  

оф. 706а  

телефон: (099) 300-71-89 

 
Техніко-економічні дослідження для внесення змін до 

генерального плану 

с. Мироцьке. Бучанського району Київської області 

 

Автомобільні мости, шляхопроводи, пішохідні мости 

№ п/п 

(назва) 
Довжина, м Ширина, м 

Наявність 

тротуару 

Наявність 

освітлення 

Відсутні     
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ТОВ «АРХІТЕКТУРНО-

ПРОСТОРОВЕ ПЛАНУВАННЯ» 

02094, м. Київ, вул. Попудренка, 52,  
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Техніко-економічні дослідження для внесення змін до 

генерального плану 

с. Мироцьке. Бучанського району Київської області 

 

Електропостачання 

1. Електропідстанція 

 назва * _Немішаївська________________________________________; 

 місце розташування __Немішаеве____________________________. 

* в разі відсутності на території населеного пункту вказати електропідстанцію від 

якої здійснюється електропостачання населеного пункту. 

2. ТП (кількість у межах населеного пункту)____2________. 

3. КТП (кількість у межах населеного пункту)___5________. 

 

4. Лінії електропередачі 

Напруга, кВ По яким вулицям проходять Протяжність, м 

0,4 Соборна 1650 

0,4 Калинівка 1200 

0,4 Миру 850 

0,4 Шевченка 1100 

0,4 Дружби 2600 

0,4 Степова 470 

0,4 Виноградна 530 

0,4 Вишнева 700 

0,4 Райдужна 420 

0,4 Про-к Шевченка 500 

   

   

 

 
 

 

 

ПІБ та підпис відповідальної особи_____________________________________ 

 

«_____» _______________ _____р.     телефон____________ 

 



ТОВ «АРХІТЕКТУРНО-

ПРОСТОРОВЕ ПЛАНУВАННЯ» 

02094, м. Київ, вул. Попудренка, 52,  

оф. 706а  

телефон: (099) 300-71-89 

 

 
Техніко-економічні дослідження для внесення змін до 

генерального плану 

с. Мироцьке. Бучанського району Київської області 

 

Легковий автотранспорт, АЗС, СТО 

 

1. Кількість автотранспорту постійних мешканців села, 365, з них: 

 Легкових     350; 

 Вантажних    15; 

 Автобусів       ---; 

2. Автозаправна станція (АЗС): 

 Кількіст  2 ; 

 місце розташування (адреса) село Мироцьке вул.Шляхова1та Шляхова 

3. Станція технічного обслуговування (СТО): 

 кількість -----; 

 місце розташування (адреса) _______________________________________. 

4. Поєднані АЗС + СТО: 

 кількість ----; 

 місце розташування (адреса) _______________________________________. 
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с. Мироцьке. Бучанського району Київської області 

 

 

 

 

 

Зелені насадження 

(у межах населеного пункту) 

 

Озеленені території Назва Місце розташування (адреса) Площа (га) 
Пропозиції по 

розширенню 

Зелені насадження загального користування 

Парки     

Сквери Памяті загиьлим воїнам Вул.Центральна 3 0,5  
Інші зелені насадження 

Ліси державного лісового фонду Ліс Клавдіевського лісгоспу Східна  частина села 60  
Сади     

Полезахисні смуги     

 

 

 

 

 
ПІБ та підпис відповідальної особи_____________________________________ 

 

«_____» _______________ _____р.     телефон____________ 

 

 



ТОВ «АРХІТЕКТУРНО-ПРОСТОРОВЕ 

ПЛАНУВАННЯ» 

02094, м. Київ, вул. Попудренка, 52,   

оф. 706а  

телефон: (099) 300-71-89 

 
Техніко-економічні дослідження для внесення змін до 

генерального плану 

с. Мироцьке. Бучанського району Київської області 

 

Дощова каналізація (при наявності) 

 

По яким вулицям проходять Протяжність, м Стан 

Відсутня по всім вулицям   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

Характеристика очисних споруд дощової каналізації (за наявності)  
 

 

 

 

 

 

ПІБ та підпис відповідальної особи_____________________________________ 
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        ТОВ «АРХІТЕКТУРНО-ПРОСТОРОВЕ ПЛАНУВАННЯ» 
            02094, м. Київ, вул. Попудренка, 52,  оф. 706а; телефон: (099) 300-71-89                                      Техніко-економічні дослідження для внесення змін до генерального плану 

с. Мироцьке. Бучанського району Київської області 

Підпис виконавця _____________________________________ 

 

Введення індивідуального житлового фонду по рокам (2010-2020) 

  

Роки 
Кількість будинків 

(одиниць ) 

Загальна площа  

(тис. м2) 

2010   

2011   

2012   

2013   

2014   

2015   

2016   

2017   

2018   

2019   

2020   

 

Житловий фонд станом на 1 січня 2021 року  

 

 

 

 

  

Багатоквартирний житловий фонд Садибний житловий фонд 

Кількість 

будинків 

Кількість 

квартир 

Загальна площа, 

м2 

Число постійних 

мешканців, осіб 

Кількість 

будинків 

Кількість 

квартир 

Загальна площа, 

м2 

Число 

постійних 

мешканців, 

осіб 

Одноповерхові     600  72000 1500 

Двоповерхові 3 40       

Триповерхові         

Чотириповерхові         

П’ятиповерхові         

Гуртожитки         
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Підпис виконавця _____________________________________ 

 

 

Аварійний та ветхий житловий фонд 
(окремо по кожному будинку) 

№ Адреса Поверховість будинків Кількість квартир Загальна площа (м2) 
Кількість проживаючих 

(осіб) 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Число родин і одинаків, що стоять на черзі на одержання житла 
земельних ділянок для індивідуального будівництва (садибна забудова) 

 

№  Кількість сімей Кількість осіб Середній розмір ділянки 

    
    

    

    

    

    

    

    

    

 

«___» _____________ _____ р.                                                _______________________                                             ______________________________ 
                                                                                                                                                              підпис                                                                                                                  ПІБ виконавця     

                                                                                            

                                                                                                                                                                                                     М. П. ___________________ 

 

ПІБ виконавця, контактний телефон ________________________________________                                                                                                                                                                                                                              
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Характеристика складів та складських територій  
(у межі населеного пункту та за межею населеного пункту) 

 

Найменування 

об’єкт 

 Юридична адреса та 

фактичне місце 

розташування 

Основні види 

продукції, речовин 

що зберігаються 

Допоміжний види 

продукції, речовин 

що зберігається 

Територія, 

га 

Кількість 

працюючих 

 

Потреба у додатковій 

території: 

- розмір ділянки, га 

- для яких цілей 

- за рахунок яких земель 

Розмір 

встановленої 

санітарно-

захисної зони, 

м 

ТОВ «Логістик Юкрейн» 

08104,Київська обл.,Києво-
Святошинський р-
н.,с.Мироцьке,вул.Централь
на,б.1. 
 
Фактична адреса: 
08104,Київська обл.,Києво-
Святошинський р-
н.,с.Мироцьке,вул. Шляхова 
 

Побутова хімія, 

господарчі 

товари, 

косметика та 

товари догляду 

за тілом 

 2,41 60 - 1 га 

- Розширення 

складів 

- Сусідня 

територія, 

посилання: 

https://map.land

.gov.ua/?cc=33

50894.2191082

35,6544514.475

205452&z=16&

l=kadastr&bl=o

rtho10k_all&m

arker=3350894.

219108235,654

4514.47520545

2 
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Характеристика худобомогильників 
(у межі населеного пункту та за межею населеного пункту) 

 

Місце розташування 
 

Етимологія  

худобомогильника 
(інфекційний/ неінфекційний) 

 

Вид поховання 
(з похованням в ямах/ 

з похованням в біологічних 

камерах) 

Розмір встановленої 

санітарно-захисної зони, 

м 

    

    

    
 

 

 

 

 

ПІБ та підпис відповідальної особи_____________________________________ 

 

«_____» _______________ _____р.     телефон____________ 

 

 

 

Характеристика полігону ТПВ (сміттєзвалища) 

(у межах населеного пункту та за межею населеного пункту) 

 

Місце розташування 
 

Розмір ділянки, 

га 

 

Ступінь заповнення 

ділянки, 

% 

Розмір встановленої 

санітарно-захисної зони, 

м 
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Характеристика кладовищ традиційного поховання 
(у межі населеного пункту та за межею населеного пункту) 

 

Місце розташування Діюче/недіюче Рік відкриття/закриття Відсоток заповнення 

С. Мироцьке, вул. Шевченка, 27-а недіюче невідомо 99 

С. Мироцьке, вул. Дружби недіюче невідкрите 0 

    
 

ПІБ та підпис відповідальної особи_____________________________________ 

 

«_____» _______________ _____р.     телефон____________ 

 

 
















