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Містобудівна документація «Внесення змін до Генерального плану міста Буча 
Київської області» розроблена ДП Український державний науково-дослідний інститут 
проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М.Білоконя на замовлення Бучанської 
міської ради згідно з договором № 1361-01-2021 від 13.05.2021 р.  

Відповідно до Завдання на розроблення проекту, зміни до генерального плану 
м.Буча стосуються території всього населеного пункту і пов’язані із: 
- зміною функціонального призначення територій; 
- необхідністю зміни магістральної вулично-дорожньої мережі; 
- необхідністю врахування рішень затвердженої в період 2014-2020 рр. містобудівної 

документації. 
Зміни до генерального плану не передбачають внесення змін до розділів розвитку 

господарського комплексу, інженерної інфраструктури, збереження об’єктів культурної 
спадщини, санітарної очистки території, дощової каналізації, інженерної підготовки та 
захисту території, обґрунтування та пропозиції щодо охорони навколишнього 
середовища, інженерно-технічних заходів цивільного захисту. 

«Внесення змін до Генерального плану міста Буча Київської області» є 
невід’ємною частиною «Генерального плану м. Буча», затвердженого рішенням 
Бучанської міської ради Київської області №2124 від 17 березня 2015 р. 

При виконанні роботи враховані:  
- матеріали затвердженої містобудівної документації (детальні плани 

території); 
- проект ТЕО будівництва автомобільної дороги між А/Д М-07 Київ-Ковель-

Ягодин до А/Д Гостомель-Берестянка-Мирча; 
- державні інтереси надані Київською обласною державною адміністрацією 

(лист від 29.10.2021 р. № 6085/02/11.1-2021); 
- інвестиційні наміри щодо розміщення, логістичних комплексів, розвитку 

транспортної мережі; 
- пропозиції щодо перспективного розвитку територій міста, надані 

Бучанською міською радою та мешканцями м. Бучі. 
В даній роботі надані пропозиції щодо перспективного територіального розвитку 

м. Буча та моделі розвитку території Бучанської територіальної громади.   
Виконанні розрахунки показників нормативної забезпеченості об’єктами 

громадського обслуговування проектного населення м. Буча на етап 15-20 років (на 
01.01.2040р.), визначені показники і напрямки розвитку вулично-дорожньої мережі, 
міського та зовнішнього транспорту. А також надані пропозиції щодо розвитку 
населеного пункту на етап 30-40 років. Розрахункові показники та заходи розвитку 
інженерної інфраструктури, дощової каналізації, інженерної підготовки та захисту 
території, згідно із завданням на розроблення проекту, не визначалися. На наступних 
стадіях необхідно розробити розділи з розвитку інженерної інфраструктури міста, з 
урахуванням проектних демографічних показників та обсягів житлово-громадського і 
інших видів будівництва, визначених проектом «Внесення змін до генерального плану 
м. Буча Київської області». 

З 15.11.201 р по 14.12.2021 р була проведена процедура громадських обговорень з 
питань розгляду матеріалів проекту «Внесення змін до генерального плану м. Буча 
Київської області», у тому числі Розділу «Охорона навколишнього природного 
середовища» (Звіт про стратегічну екологічну оцінку). В ході проведених 14.12.2021 
громадських слухань та засідання погоджувальної комісії 29-30.12.2021 р. для 
врахування в проекті Бучанською міською радою були  надані пропозиції та зауваження  
(лист від 05.01.2022р. №12.1-09/15/1).  
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Аналіз реалізації містобудівної документації щодо будівельного 
освоєння території міста 

Реалізація генерального плану - це безперервний процес актуалізації та 
проектування.  

Зміни в житті міста, що сталися з часу розроблення генерального плану, 
викликали необхідність перегляду деяких положень генплану в частині коригування 
магістральної вулично-дорожної мережі, планувальних обмежень, співвідношення видів 
забудови, розміщення закладів обслуговування населення та внесення змін до 
функціонального призначення територій. 

Бучанською міською радою надана затверджена містобудівна документація, 
згідно якої і запропоновані відповідні зміни до генерального плану міста. 

Містобудівна документація стосується змін щодо освоєння територій міста під 
житлову багатоквартирну, індивідуальну садибну і громадську забудову та розміщення 
виробничо-складських об’єктів. 

За результатами аналізу вищезазначеної містобудівної документації можна 
зробити висновок щодо суттєвої активізації процесу освоєння території міста під 
житлове та громадське будівництво на площадках, які, в цілому, відповідають рішенням 
Генерального плану міста по функціонально-планувальній організації території та 
уточнюють параметри забудови і функціональне використання ділянок.  

З загальної кількості наданих ДПТ 40% вже реалізовано, а біля 10% знаходяться в 
стадії реалізації. 

Проаналізувавши техніко-економічні показники містобудівної документації щодо 
розміщення житлової забудови обсяги проектного будівництва складають: житловий 
фонд – 2180 тис.м2, кількість квартир або садиб - 30 тис.шт. та чисельність населення – 
61,3 тис.осіб, в тому числі вже реалізовано: житловий фонд – 261,4 тис.м2, кількість 
квартир або садиб – 2,7 тис.шт. та чисельність населення – 6,6 тис.осіб. Ці показники 
будуть враховані при розрахунках обсягів будівництва на розрахункові етапи.  

 

Архітектурно-планувальна організація території 
В основу функціонального зонування території міста покладені такі основні 

принципи містобудування: 
- чітке виділення функціональних зон з їх раціональним взаєморозміщенням; 
- формування транспортно-планувального каркасу на основі мінімізації витрат часу 

на пересування населення між місцями розселення, прикладення праці та 
рекреації, установами громадського обслуговування; 

- створення архітектурно-планувальної структури, що забезпечує виразне об’ємно-
просторове рішення житлової та громадської забудови; 

- оздоровлення та охорона навколишнього середовища шляхом реалізації 
містобудівних та інженерних заходів (гідротехнічних заходів, рекультивації 
порушених територій, створення санітарно-захисних зон); 

- забезпечення екологічного балансу природно-ландшафтних та урбанізованих 
територій. 
 
Аналіз існуючого стану міста, його проблем і сприятливих умов розвитку 

обумовлює зонування території міста за функціональним призначенням і характером 
використання на сельбищну, сельбищно-рекреаційну, виробничу і ландшафтно-
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рекреаційну території. Подальший територіальний розвиток зазначених функціональних 
зон передбачається за рахунок внутрішньоміських територіальних ресурсів. 

 
Сельбищні території включають ділянки житлової та громадської забудови, 

озеленені території загального користування, внутрішньосельбищну вуличну мережу 
(магістральні та житлові вулиці, проїзди) і займають переважну частину території міста. 
На сьогодні  36,4%  площі території міста займають території  житлової забудови, з 
яких 30,7% – садибна забудова,  5,7 % – багатоквартирна житлова забудова. Проектом 
внесення змін до генерального плану  передбачається подальший розвиток території 
житлової забудови, при цьому, зважаючи статус м. Бучі, як районного центру та центру 
Бучанської територіальної громади, пріоритет надається розвитку багатоквартирної 
забудови. 

Території громадської забудови, що включають комплекси обслуговування  та 
окремі  об’єкти, такі як установи освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, 
спорту, культури і мистецтва, торгівлі сконцентровані в центральній частині міста по 
вул.Нове Шосе, вул.Енергетиків 

На перспективу передбачається формування дворівневої системи громадського 
обслуговування (повсякденне та періодичне), що охоплює всі функціональні зони міста і 
складається з загальноміського центру та окремих установ повсякденного 
обслуговування в житлових кварталах.  

Сельбищно-рекреаційна зона – тип функціональної зони, для якої характерне 
черезсмужне розташування житлових кварталів та рекреаційних установ. У складі цієї 
зони можуть знаходитись також території громадської забудови. 

Виробничі території передбачені для розміщення промислових підприємств і 
пов’язаних з ними виробничих об’єктів, у тому числі комплексів наукових установ з 
дослідними підприємствами, підприємств з виробництва та переробки 
сільськогосподарської продукції, санітарно-захисних зон, об’єктів комунального 
призначення, складів, у тому числі центрів логістики, будівельних організацій, об’єктів 
та споруд транспорту, у тому числі залізничних станцій, автотранспортних підприємств, 
гаражів, споруд інженерної інфраструктури.  

Виробничо-комунальна зона – сформована на територіях існуючих промислових 
підприємств, складів, баз та прилеглих до них територій. Зона трансформується та 
отримує подальший розвиток в межах міста за рахунок формування виробничо- 
комунальних зон. Передбачається упорядкування забудови комунальних, промислових 
та інших територій за рахунок більш інтенсивного їх використання.  

Зона зовнішнього транспорту представлена магістральною залізницею зі смугою 
відведення, залізничною станцію та системою зовнішніх автошляхів. Зона 
трансформується та отримує розвиток за рахунок створення розгалуженої системи 
магістральних вулиць та автомобільних шляхів у південній та західній частинах міста. 

Ландшафтно-рекреаційні території, включають озеленені й водні простори у 
межах міста, а також інші елементи природного ландшафту: парки, лугопарки, землі 
сільськогосподарського використання та інші угіддя, які формують систему відкритих 
просторів, заміські зони масового короткочасного і тривалого відпочинку, забудову 
громадських центрів загальноміського значення.  

Існуючі зелені насадження загального користування представлені центральним 
міським парком, скверами та бульварами і складають 49,7 га. 
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Ландшафтно-рекреаційна зона формується за рахунок існуючих зелених 
насаджень в межах міста шляхом їх впорядкування та благоустрою, а також 
перспективних ландшафтних зон в заплаві р.Рокач та р.Буча.  

Проектом передбачається подальший розвиток зони за рахунок: збільшення площі 
озеленених територій загального користування, створення нових парків, скверів та 
лугопарків, як елементів сельбищної зони. Відповідно до ДБН Б.2.2.-12:2019 потреба у 
озеленених територій загального користування повинна розраховуватися згідно з 
нормативом 13 м2/особу. На етап 15-20 років зелені насадження загального 
користування склали 264,2 га (44 м2/особу), на етап 30-40 років – 291,0 га (33 м2/особу). 

 
Раціональне та ефективне функціональне зонування та використання територій є 

одним з головних завдань планування сталого розвитку Бучі. Генеральним планом 
передбачається збереження та удосконалення, подальший розвиток історично 
сформованої планувальної структури.  

З урахуванням визначених потреб в територіях, типів житлової забудови, 
перспективної житлової забезпеченості найбільш ефективним на період реалізації 
генерального плану є збалансований територіальний розвиток міста, що пропонується за 
рахунок більш повного освоєння внутрішньоміських територіальних ресурсів, освоєння 
територій в західному, південному та північно-східному напрямках.  

Планувальна структура міста формується як відкрита динамічна система. 
Динамічна планувальна модель міста передбачає гармонійне включення до 

планувальної структури існуючої забудови центральної та східної частин міста, 
продовження формування сельбищної зони в північно-східному, північно-західному, 
південно-західному західному та південно-східному напрямках, формування потужного 
ландшафтного комплексу, що формується в північній та південно-західній частинах 
міста. 

Рішення генерального плану передбачають збалансований пропорційний 
розвиток територій житлової забудови, системи громадських центрів, комерційно-
ділових зон з поступовим переходом до динамічної відкритої планувальної моделі, що 
при потребі, має можливість розвитку вздовж заплави р.Рокач в північно-західному 
напрямку.  

Гармонійний взаємозв’язок природного та урбанізованого планувальних каркасів 
є основою планувальної структури міста. Формування єдиного планувального каркасу – 
головна мета функціональної, планувальної, територіальної та просторової організації 
міста. 

Перспективна система зелених насаджень поєднує між собою забудовані 
території житлової та громадської забудови, забезпечує просторовий зв’язок з 
прибережними ландшафтними зонами та загальноміським центром. Важливим 
елементом планувального каркасу є також система пішохідних шляхів та велосипедних 
доріжок, що організовуються вздовж озеленених територій та формують зручні зв’язки 
житлових районів з громадськими центрами, рекреаційними зонами, установами спорту 
і дозвілля. При чому під час влаштування пішохідних доріжок, тротуарів має бути 
врахована можливість пересування осіб на кріслах-колясках та інших маломобільних 
груп населення в частині збільшення ширини пішохідних доріжок та влаштування 
шорсткого покриття. 

За рахунок розчленованості території міста магістральною залізницею та 
регіональною а/д (в межах міста магістральні вулиці Нове шосе та Шевченка), в межах 
міста виділяється чотири планувальні утворення: Східне, Південне, Центральне та 
Західне. 
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Східне утворення складається з сельбищної та сельбищно-рекреаційної зон. 
Сельбищна зона цього утворення представлена  кварталами садибної забудови. 
Передбачається подальший її розвиток за рахунок садибного будівництва (Ділянка №1 
«Східна»). 

Південне утворення розташоване на південь від вул. Нове шосе та вул. Шевченко і  
складається з сельбищної зони, а також окремо розташованого промислового осередка. 
Сельбищна зона представлена каварталами існуючої садибної забудови. Подальший 
розвиток передбачається за рахунок багатоквартирної забудова (Ділянка №2 «Південна-
2» та №3 «Південна-3»).  

Центральне утворення розташоване в центральній частині міста і складається з  
потужного громадського комплексу, сельбищної зони змішаної забудови та виробничо-
комунальної зони. Подальший розвиток сельбищної зони передбачається за рахунок 
садибної та багатоквартирної забудови (Ділянка №4 «Західна-2»). 

Західне утворення  розташоване в західній частині міста на території вільної від 
забудови. Подальший розвиток зони передбачається за рахунок садибної та 
багатоквартирної забудови (Ділянка №5 «Західна-3», Ділянка №6 «Західна-1»), а також 
розвитку логістичної зони. 

Передбачається вдосконалення існуючої магістральної мережі та її подальший 
розвиток особливо в районах нового будівництва. Виходячи з планувальної структури, 
що передбачається генеральним планом, та прогнозної інтенсивності транспортного 
руху передбачено певну класифікацію вулиць: 

− магістральні вулиці загально міського значення: існуючі вулиці Шевченка, Нове 
шосе, Вокзальна, Ковельська та вул. Проектна №1 з шириною проїзної частини 
7,0 - 16,0 м та габаритами червоних ліній 30,0 м; 

− магістральні вулиці районного значення: вулиці Києво-Мироцька, Депутатська, 
Качинського, Інститутська, Островського, Яблунська, Яснополянська, Тургенєва, 
Гоголя, Гамалія, Силезька, Франка, Старо-Яблунська, Руданського, Паркова, 
Коцюбинського, Івасюка,  Тюменцева-Хвилі, Наливайка-Северина,  Жовтнева, 
бульвар Б. Хмельницького та вул. Проектна №2, №3, №4, №5 з шириною проїзної 
частини 7,0 - 8,0 м та габаритами червоних ліній 20,0-25,0 м;  

− житлові вулиці з параметрами в червоних лініях 15,0 м та  проїзною частиною 
7,5-7,0 м.  
Формування планувального каркасу міста є основою системи центрів 

обслуговування мешканців. В опорному планувальному каркасі Бучі система центрів 
формується лінійно вздовж планувальних осей та в містоформуючих вузлах (здебільше 
це місця перетину магістральних вулиць) за схемою: загальноміський центр – центри 
житлових утворень - центри груп житлових кварталів. 

Загальноміський центр, в основному, сформований в межах центральної 
частини, і обмежений бул. Б.Хмельницького, вул.Києво-Мироцькій, вул.Вокзальній та 
вул.Островського. Структурно – планувальна система загальноміського центру являє 
собою зосередження установ управління, підприємств та закладів обслуговування, 
господарської діяльності. Більша частина загальноміського центру вже сформована і 
являє собою розвинуту зону. 

В зоні загальноміського центру передбачається організація центральної площі по 
вул. Нове шосе з розміщенням громадських об’єктів загальноміського значення 
(концерт-хол тощо.)  

Формування центрів житлових районів передбачається в житлових утвореннях. 
Принципом організації центрів житлових районів визначено їх розміщення в 
транспортно-пересадочних вузлах житлових утворень та на основних житлових 
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вулицях. Окрім центрів житлових районів передбачається створення підцентрів 
обслуговування окремих груп житлових кварталів. 

 

Розвиток соціальної інфраструктури  
Подальший розвиток сельбищних територій відбувається за рахунок завершення 

розпочатого будівництва на 6 проектних площадках житлового будівництва 
передбачених діючим Генеральним планом та освоєння нових територій, де відбулися 
зміни функціонального призначення відповідно до проектних рішень затверджених 
детальних планів територій.  

На площадці 1 «Східна» передбачається в основному садибна забудова та 
ділянка багатоквартирної забудови з 5-9 поверховими будинками. Освоєння ділянки 
буде відбуватися частково на етап 15-20 років і на 30-40 років. 

Площадка 2 «Південна-2», яка передбачається забудовою багатоквартирними 
будинками 9, 10 та 16 поверхів, а освоєння на етап 15-20 років. 

Площадка 3 «Південна-1» - багатоквартирна забудова з 4-8, 5-10, 12 
поверховими будинками, освоєння частково на етап 15-20 років і на 30-40 років. 

Площадка 4 «Західна-2» -  розміщення 5-10 та 16 поверхових багатоквартирних 
будинків та садибної забудови, освоєння площадки в повному обсязі на етап 15-20 років. 

Площадка 5 «Західна-3» - багатоквартирна забудова з 10-16 поверховими 
будинками, освоєння частково на етап 15-20 років і на 30-40 років. 

На площадці 6 «Західна-1»  передбачено розміщення садибної забудови, а 
освоєння частково на етап 15-20 років і на 30-40 років. 

Генеральним планом передбачені площадки для проектного вибіркового 
будівництва, як багатоквартирного житла з 5, 7-9, 9 поверховими будинками, так і 
садибного. Реалізація забудови буде відбуватися частково на етап 15-20 років і на 30-40 
років. 

На кожній площадці будівництво буде здійснюватися з повним комплексом 
об’єктів повсякденного обслуговування. Передбачені ділянки для розміщення закладів 
дошкільної і загальної середньої освіти також виділені площі під громадські об’єкти. 

В даній роботі враховані ділянки, які раніше були відведені під житлову забудову: 
багатоквартирну і садибну.  

 
Залишаються без змін рішення Генерального плану щодо переведення у райони 

садибної забудови наступних садових товариств: 
- територія садового товариства «Берізка» переведена під садибну забудову 

відповідно до затвердженого ДПТ; 
- територія садового товариства «Вишневе» переведена під садибну забудову 

згідно з рішеннями міськради. 
Самовільно створений дачний масив площею 7,0 га,  розташований в промисловій 

зоні по вулиці Промислова, передбачено перевести в комунально-складську зону 
відповідно до рішення міськради. 

Обсяг нового садибного житла складатиме 182,9 тис.м2, кількість нових будинків 
1,2 тис. одиниць, в яких проживатимуть 3,5 тис.осіб, в тому числі на етап 15-20 років 
буде реалізовано 59,5 тис.м2, кількість будинків 0,4 тис. одиниць, в яких проживатимуть 
1,1 тис.осіб. 

Обсяг нового багатоквартирного житла складатиме 1735,3 тис.м2, кількість 
квартир 26,1 тис.одиниць, кількість населення 51,2 тис.осіб, в тому числі на етап 15-20 
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років буде реалізовано 861,2 тис.м2, кількість квартир 12,9 тис. одиниць, в яких 
проживатимуть 25,1 тис.осіб. 

За умови реалізації наміченого будівництва житловий фонд міста складе: на етап 
15-20 років 1988,7 тис.м2, у тому числі багатоквартирний - 1329,2 тис.м2 (67%), 
садибний - 659,5 тис.м2 (33%); на етап 30-40 років 2986,2 тис.м2, у тому числі 
багатоквартирний – 2203,3 тис.м2 (74%), садибний  - 782,9 тис.м2 (26%). 

Обсяг чисельності населення складе на етап 15-20 – 60 тис.осіб, у тому числі у 
багатоквартирній забудові – 43,7 тис.осіб (73%), у садибній – 16,3 тис.осіб (27%)  та на 
етап 30-40 років – 88,5 тис.осіб, у тому числі у багатоквартирній забудові – 69,8 тис.осіб 
(79%), у садибній – 18,7 тис.осіб (21%). При розрахунку проектного населення у 
багатоквартирній забудові врахована чисельність існуючого населення 18,6 тис.осіб, з 
урахуванням покращення житлових умов та розселення населення в існуючій забудові 
(житлова забезпеченість в існуючому житловому фонді збільшиться з 21,1 м2/осіб до 
25,2 м2/осіб).  

 
Проектні пропозиції щодо формування системи обслуговування розроблені з 

урахуванням існуючих установ обслуговування, що зберігаються на перспективу, та 
перспективної планувальної структури території міста. 

Внаслідок збільшення чисельності населення, з урахуванням максимально 
доступних радіусів обслуговування планується будівництво на етап 15-20 років: 7 
закладів дошкільної освіти, 2 НВК і реконструкції 1 ЗДО, загальною ємністю 1614 місць 
та будівництво 5 закладів загальної середньої освіти, 2 початкових шкіл у складі НВК, 
реконструкції з добудовою загальноосвітніх шкіл №1 і №2 загальною ємністю  4090 
місць; на етап 30-40 років: 6 закладів дошкільної освіти загальною ємністю 1385 місць 
та будівництво 4 закладів загальної середньої освіти загальною ємністю 2460 місць  

Пропонуються додатково розміщення центру розвитку дитини на площадці 2 
«Південна-2» та будинку дитячої творчості по вул..Сілезькій.  

Проектом надані пропозиції щодо будівництва закладів охорони здоров’я: 
− спеціалізований медичний центр на розі вул. Шевченко, Революції; 
− поліклініка на території Ірпінській міський лікарні; 
− спеціалізований медичний центр на вул. Силезькій; 
− спеціалізований медичний центр на вул. Вокзальній; 
− багатопрофільний медичний  центр по вул. Василя Стефаника;  
− на площадках амбулаторії загальної практики – сімейної медицини; 
− підстанція швидкої медичної допомоги на площадці 6 «Західна-1» на 10 

машин на 0,5 га з урахуванням обслуговування населення територіальної 
громади. 

Для загально фізичного оздоровлення населення в місті будується 4 стадіони: в 
районі центрального міського парку, на площадках «Західна-1»; «Південна-1»; «Західна-
3» та стадіон зі штучним покриттям по вул.Гребінки. В північній частині міста та на 
площадці «Західна-1» формуються багатопрофільні спортивні центри. На вул.Сілезькій 
передбачається спортивно-оздоровчий комплекс. На площадці 5 «Західна-3» 
розміщується кінноспортивна школа. Передбачається територіальний розвиток 
Спортивно-технічного клубу «Сона» (мототраса). 

Для своєчасного реагування на надзвичайні ситуації природного та техногенного 
характеру, забезпечення нормативного радіусу обслуговування, крім існуючого ДПРЧ 
№35 по вул.Пушкінська,59а, яке налічує 3 автомашини (2 – основні, 1 – спец авто АД-
30), передбачається будівництво (згідно вимог п.15 ДБН Б.2.2-12:2019) 2 пожежних депо 
на 14 автомашини, в тому числі 2 спецавтомобіля, які розміщатимуться: Пожежне депо 
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на площадці 5 «Західно-3» - 1,95га на 10 машин та пожежне депо на площадці 2 
«Південна-2» - 1,0га на 4 машини. 

В проекті розрахована потреба в територіях для розміщення кладовищ, яка складе 
на етап 15-20 років 13,2 га, на етап 30-40 років 20,0 га. Враховуючи, що на діючому 
кладовищі, що знаходиться по вул. Депутатській, залишилося лише 1,2 га, вільних від 
поховань, а кладовище по вул.Михайловського 3,8 га пропонується до закриття, 
Бучанська міськрада виділяє додатково 5,0 га під розширення існуючого кладовища на 
вул..Депутатська. Крім того передбачене влаштування нового кладовища, яке буде 
розташоване за межами міста між Бучею, Мироцьким і Ворзелем.  

Проектом передбачено створення багатофункціональних центрів та комплексів: 
− офісних; 
− готельно-ресторанних; 
− торговельно-розважальних;  
− торговельно-побутових; 
− торговельно-виставковий; 
− концерт-холл на Центральній площі; 
− будинок урочистих подій по вул.Шевченка. 

 

Транспортна інфраструктура 

Проектом «Внесення змін до Генерального плану міста Буча Київської області» 
запропоновані проектні рішення, які  направлені на вдосконалення та подальший 
розвиток транспортної інфраструктури міста. 

Автомобільні дороги, автомобільний транспорт 
Згідно з рішеннями затвердженої у 2021 р. містобудівної документації 

регіонального рівня «Схема планування території Київської області» територією 
Бучанської  територіальної громади пройде ділянка Великої кільцевої автомобільної 
дороги м. Києва, у зв’язку з цим  передбачено: 
- переведення до регіональної ділянки міжнародної автодороги М-07 Київ–Ковель на 

відрізку від ділянки ВКАД до межі м. Бучі; 
- переведення до регіональної територіальної автодороги Т-10-01 Ворзель–Забуччя–

(а/д М-06);  
- ділянка обласної автодороги 0101301 Гостомель–Берестянка–Мирча–а/д М-07 

переведена до територіальної (з подовженням до Бородянки); 
- у місці перетину автодороги М-07 Київ–Ковель із автодорогою Т-10-01 Ворзель–

Забуччя–(а/д М-06) запроектована транспортна розв’язка   кільцевого типу; 
- у місці перетину ВКАД із автодорогами: 0100508 Буча–Блиставиця і   0101301 

Гостомель–Берестянка–Мирча–а/д М-07, проектної місцевої автодороги від північно-
західної межі м. Буча до ВКАД передбачена транспортна розв’язка у різних рівнях. 

- будівництво автовокзалу з належним технічним станом та сучасним інформаційним 
забезпеченням. 

- розширення мережі міжміських автобусних маршрутів, особливо в напрямку Києва.   
Залізничний транспорт 

У подальшому залізнична магістраль Київ–Коростень буде навантажена 
інтенсивним рухом пасажирських, приміських, вантажних поїздів. 

Частину транзитного вантажного потоку забезпечить залізничний обхід м. Києва, 
який запроектовано від Коростенського до Ніженського залізничного напрямків, згідно 
з проектними рішеннями Схеми планування території Київської області (ДП 
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«УКРНДПІЦИВІЛББУД» м. Київ, 2021р.). Ділянка зовнішнього залізничного обходу м. 
Києва  запроектована від зупиночного пункту Пилиповичі (Коростенський напрямок) до 
зупиночного пункту Димерка (Ніженський напрямок). 

В межах м. Буча у місцях перетину вуличної мережі із залізничними лініями 
передбачається будівництво штучних споруд: 

- на перетині залізничних ліній (ділянка Лісова Буча–Буча) для забезпечення 
транспортних зв’язків ділянок вулиць Вокзальної, Тарасівської і Києво-
Мироцької; 

- на перетині залізничних ліній (ділянка Буча–Склозаводська) у створі вул. 
Депутатської; 

- на перетині залізничних ліній (ділянка Лісова Буча–Ірпінь) у створі вул. вул. 
Проектної №4– Проектної №5. 
Підземні пішохідні переходи заплановані на перетині залізничних ліній у створі 

вул. Водопровідної  і  Остапа Вишні. 
 

Магістральна вулична мережа 
Пропозиції щодо розвитку вуличної мережі міста на  етап 15-20 років та 30-40 

років надані з урахуванням аналізу технічного стану магістральної вуличної мережі, її 
пропускної здатності. Запроектована система магістралей класифікована за видами та 
швидкостями руху транспорту і представлена магістральними вулицями 
загальноміського та районного значення регульованого руху. 

Відповідно до прийнятих проектних рішень, головні осі функціональної 
діяльності міста – магістралі загальноміського значення будуть виконувати роль 
планувального каркасу: 

- у меридіональному напрямку – вул. Вокзальна, вул. Проектна №1- Ковельська; 
- у широтному напрямку – вул. Нове шосе – Шевченка. 

З урахуванням запроектованої планувальної структури та прогнозної 
інтенсивності транспортного руху, генеральним планом прийнято певну схему та 
класифікацію вулиць, які забезпечить оптимальні функціональні зв'язки між існуючими 
житловими районами садибної і багатоквартирної забудови і передбаченими до 
будівництва багатоквартирної  і садибної забудови – площадки: «Східна», «Південна-2», 
«Південна-1», «Західна-2», «Західна-3», « Західна-1» із  центральною частиною міста, 
промисловими зонами та зонами рекреації.  

На проектні етапи залежно від функціонального призначення та очікуваних 
транспортних потоків згідно з ДБН В.2.3-5:2018 і ДБН Б.2.2-12:2019 закладені такі 
технічні параметри передбачених до будівництва або реконструкції  магістральних  
вулиць. 

Запроектовані технічні параметри магістральних вулиць,  протяжність ділянок 
реконструкції та будівництва наведені в основній записці.   

 
Ділянки магістральні  вулиць, які заплановані до будівництва: 

- вул. Проектна №1– вул.Ковельська від північно-західної межі міста до 
вул. Нове шосе – 4,0 км; 

- вул. Руданського від  вул. Вокзальної  до західної межі міста – 3,0 км; 
- вул. Проектна №2 – вул. Дорошенка – вул. Антоновича від вул. 

Паркової до вул. Нове шосе – 2,5 км; 
- вул. Коцюбинського – вул. Івасюка – 2,5 км; 
- вул. Наливайко - Северина від південно-західної межі міста до вул. 

Заводської – 3,0 км; 
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- вул. Проектна №3 – Проектна №4 – Проектна №5 -  5,8 км. 
Магістральні вулиці, які передбачені до реконструкції з двох  до чотирьох  смуг 

руху: - вул. Шевченка – 3,0  км, вул. Депутатська – 2,0 км, вул. Києво-Мироцька – 3,5 
км. 

Загальна довжина магістральних вулиць міста  на етап 15-20 років орієнтовно  
становить 61,0 км, з них загальноміського значення – 15,8 км і районного – 45,2 км. 

Ділянки  нового будівництва –19,1 км,  ділянки  реконструкції  вулиць  – 18,6 км.  
Ділянки магістральних вулиць,  які не підлягають реконструкції  – 23,3 км. 

Щільність  вуличної мережі –2,0 км/км2. 
Загальна довжина магістральних вулиць міста  на етап 30-40 років орієнтовно  

становить 67,5 км, з них загальноміського значення – 15,8 км і районного –51,7 км. 
Ділянки  нового будівництва –25,6 км,  ділянки  реконструкції  вулиць  – 18,6 км.  

Ділянки магістральних вулиць,  які не підлягають реконструкції  – 23,3 км. 
Щільність  вуличної мережі –2,3 км/км2. 
Крім того, в проекті передбачається посилення існуючих ділянок магістральних 

вулиць. 
Для збільшення пропускної спроможності  вуличної мережі в місцях перетину 

транспортних потоків передбачено влаштування транспортних   саморегульованих 
розв’язок з рухом по кільцю.  

Зокрема, на перетині вул. Інститутська – вул. Вокзальна, вул. Проектна №1 – вул. 
Ковельська, вул. Проектна №1 – вул. Дорошенка, вул. Є. Коновальця – вул. Бірюкова 
Леоніда, вул. Проектна №1 – вул. Нове шосе, вул. Яблунська  - а/д на Забуччя. 

Проектними рішеннями передбачено формування  площі Центральної та 
пішохідної зони по вул. Героїв Майдану. 

Штучні споруди 
В діючому генеральному плані м. Бучі було запроектовано дві штучні споруди у 

місцях перетину залізничної ділянки Ірпінь – Буча  – Ворзель:  естакада у створі вул. 
Депутатської – Заводської  і тунель у південно-східній частині міста.  

Проектом внесення змін пропонується влаштування естакади у створі вул. 
Депутатської – Заводської, протяжністю орієнтовно 500 м і тунель у створі вул. вул. 
Проектна №4 – Проектна №5, протяжністю орієнтовно 150-200 м.  

 Щодо вирішення питання проходження інтенсивних транспортних потоків по 
існуючому переїзду в одному рівні  в непарній горловині станції Буча (створ вул. 
Вокзальної), пропонується улаштування штучної споруди у місці перетину залізничних 
ліній.  

У червні 2021р ТОВ «Інжинірингова компанія «Автомагістраль» представлено 
ТЕО автодорожнього тунельного шляхопроводу під залізничними коліями 31 км ПКЗ 
перегону Буча-Ірпінь для з’єднання  вул.  Тарасівської з вул. Києво-Мироцькою. 

Приймаючи до уваги об’єктивні та суб’єктивні причини було запропоновано 
альтернативний варіант, який надано відділом містобудування та архітектури м. Буча – 
улаштування естакади типу «петля»,  протяжністю  орієнтовно  600  м.  

Для остаточного вирішення вибору місця перетину залізничних ліній і штучної 
споруди потрібна розробка ТЕО. 

Проектними рішеннями передбачається будівництво підземних пішохідних 
переходів на перетині залізничних ліній у створі вул. Водопровідної, вул. Остапа Вишні. 

Одночасно з проведенням будівництва та реконструкції ділянок магістральної 
вуличної мережі, передбачається розвиток мережі поза вуличних пішохідних переходів 
в місцях концентрації пішохідного руху. Остаточне вирішення щодо їх розташування 
має вирішується на  подальших стадіях проектування. 
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Міській транспорт 
Розвиток магістральної вуличної мережі і підвищення її пропускної спроможності 

сприятиме розвитку і покращенню роботи автобусного транспорту. Забудова нових 
житлових масивів, віддалених від центру міста, вимагає подальшого удосконалення та 
розвитку міської автобусної маршрутної мережі. 

Проектна автобусна мережа запроектована таким чином, що забезпечує 
транспортне обслуговування забудови з дотриманням пішохідного підходу до зупинок 
громадського транспорту – 400-600 м. 

Додатково до існуючих ліній руху автобуса, нові лінії руху пройдуть  по вулицях: 
Островського, Ревуцького, Депутатський, Вишневій, Бірюкова, Дорошенка, Тургенєва, 
Гоголя, Яснополянскій – Тарасівський, Горького – Тюменцева-Хвилі, Наливайка-
Северина, Проектній №2 – вул. Антоновича – Руданського,  Інститутський, Парковій – 
Коцюбинського, Івасюка. 

Проект передбачає ліквідацію ліній руху автобуса  на окремих  ділянках 
житлових вулиць, загальною протяжністю – 2,0  км. 

На етапи проектування загальна протяжність ліній руху автобуса  орієнтовно 
становить 45,0  км. 

 У подальшому, в межах міста планується організація міських автобусних 
маршрутів. 

Детальне вирішення питань щодо організації міських автобусних маршрутів,  
раціонального розміщення зупиночних пунктів, розрахунку потрібної кількості 
рухомого складу на маршрутах та інших важливих показників роботи міського 
громадського транспорту можливе при розробленні спеціальної роботи. 

 Очікуваний обсяг міських автобусних пасажироперевезень (орієнтовно до 4,0-5,0 
млн. пасажирів) забезпечать орієнтовно 30-40 автобусів великої та середньо місткості.  
Прийнятий інтервал руху в годину «пік» 5 хвилин.  

Переважно, для обслуговування міських маршрутів доцільно використовувати 
автобуси великої та середньої місткості (в залежності від очікуваних пасажиропотоків). 
Автобуси малої місткості передбачається використовувати на маршрутах у 
периферійних районах міста та в районах садибної забудови з невеликим об’ємом 
перевезень пасажирів. Їх доцільно поступово заміняти автобусами великої та середньої 
місткості. 

Зберігання та технічне обслуговування міських автобусів передбачається в  
автотранспортному  підприємстві, яке запроектовано в районі вул. Проектна №2, 
зарезервована територія складає 1,0га.   

З метою покращення транспортного обслуговування мешканців міста необхідно 
провести благоустрій та будівництво нових автобусних зупинок. 

 
Легковий транспорт 

Окрім громадського транспорту мешканці міста користуються приватним 
легковим автотранспортом.  

У відповідності до сучасного рівня автомобілізації, прогнозованої тенденції росту 
кількості автомобілів у даному населеному пункті на етап 15-20 років  загальний  рівень 
автомобілізації  прийнято  в розмірі  – 340 автомобілів на 1000 мешканців, з них 300 – 
приватні, 10 – таксі, прокат, відомчі, 30 – вантажні. 

Загальна кількість автомобілів становитиме на етап 15-20 років орієнтовно ~ 
33000 од., з них легкові приватні – 29000 од., таксі, прокатні , відомчі –1000 од, вантажні 
– 3000 од. 
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Із загальної кількості приватних автомобілів очікуються  орієнтовно 3000 
електромобілів. 

Орієнтовна кількість мототранспортних засобів –1000 одиниць. 
На   етап 30-40 років  загальний  рівень автомобілізації  прийнято  в розмірі – 380 

автомобілів на 1000 мешканців, з них 340 – приватні, 10 – таксі, прокат, відомчі, 30 – 
вантажні. 

Загальна кількість автомобілів становитиме ~ 33600 од., з них легкові приватні – 
30000 од., таксі, прокатні , відомчі –900 од, вантажні – 2700 од. 

Із загальної кількості  приватних автомобілів  одиниць очікуються  орієнтовно 
4000 електромобілів. 

Орієнтовна кількість мототранспортних засобів –1500 одиниць. 
Приватні автомобілі мешканців міста передбачається повністю забезпечити 

місцями постійного  паркування. 
Легкові автомобілі (6000 одиниць) власників, що мешкають у садибній забудові  

будуть зберігатися на присадибних ділянкках. 
Для постійного зберігання легкових автомобілів (23000 одиниць) власників, що 

мешкають у районах багатоквартирної забудови, додатково до існуючих місць 
зберігання приватних автомобілів (орієнтовно  до 3000 одиниць), потрібна організація 
додаткових місць зберігання, загальною місткістю 20000 машино-місць. 

Для зберігання  приватних автомобілів власників багатоквартирної забудови 
нового житлового будівництва на етап 15-20 років потрібно орієнтовно 9500 машино-
місць. 

 площадки 
  «Східна»   – 400 машино-місць; 
  «Південна-2» – 2200 машино-місць; 
  «Південна-1»  –  2000 машино-місць; 
  «Західна-2»  –  2000 машино-місць; 
  «Західна-3» –  2000 машино-місць; 
  «Західна-1» –  100 машино-місць; 
  Вибіркове будівництво  – 800 машино-місць. 
Для зберігання  приватних автомобілів власників  багатоквартирної забудови 

нового житлового будівництва  на етап 30-40 років потрібно орієнтовно 18000 
машино-місць. 

 площадки 
  «Східна»   –800 машино-місць; 
  «Південна-2» – 2500 машино-місць; 
  «Південна-1»  –  7500 машино-місць; 
  «Західна-2»  –  2000 машино-місць; 
  «Західна-3» –  3000 машино-місць 
  «Західна-1» –  200 машино-місць 
 Вибіркове будівництво  – 2000 машино-місць. 

 
На етапи проектування згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 п.10.8.2, 10.8.3 передбачається 

будівництво багатоповерхових надземних, комбінованих гаражів, а також відкритих 
автостоянок із наступним їх перевлаштування у гаражі для постійного зберігання 
приватних легкових автомобілів. Зарезервовані території під улаштування місць 
постійного зберігання приватних легкових автомобілів в  районі  вул. Хмельницького 
Богдана, вул. Крушельницької Соломії, вул. Проектної №1, вул. Наливайка-Северина.  
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Загальна площа орієнтовно становить 25,0 га, (на одно машино-місце  прийнято – 15-10 
м2).  

В районі вул. Проектної №1 передбачена ділянка для відстою великовантажного 
автомобільного транспорту  . 

 
Об’єкти технічного обслуговування автотранспорту 

На етап 15-20 років для обслуговування парку автотранспорту 40000 одиниць - 
приватні, державні автомобілі, вантажні, транзитний транспорт   потрібно розміщення  
АЗС (автозаправна станція), ЕЗС (електрозаправна станція), СТО (станція технічного 
обслуговування). 

АЗС з урахуванням середньої норми обслуговування 700 автомобілів на 1 
паливно-роздавальну колонку – 40000: 700 = 57 колонок.  

Додатково до існуючих АЗС (50 колонок бензин газ) передбачено будівництво БП 
АЗС в районі вул. Проектної №1 і електрозаправної станції (ЕЗС) вул. Дорощенка. 

Крім, того, передбачається встановлення обладнання для заправки електромобілів 
(суперчарджері) на функціонуючих АЗС.  

СТО – 1 пост на 300 автомобілів–40000: 300 = 130 постів, з них СТО існуючі 
(50постів) +  СТО проектні ( 80 постів). 

Розміщення СТО на 5-10 постів  передбачається  в районі вул. Суворова, вул. 
Проектної №1, вул. Дорошенка.  

Велосипедний транспорт 
Уряд України схвалив  національну транспортну стратегію на період до 2030 р., в 

якій заплановано розвиток велосипедного транспорту. 
Вздовж магістральних вулиць міста запроектовані велосипедні доріжки та 

передбачено організація велосипедних  стоянок в центральній частині міста.(п. 
п.10.4.14, 10.4.14, 15 ДБН Б.2.2-12:2019). 

 
В подальшому, доцільно виконати розроблення проекту «Схема організації 

велосипедного руху», як окрему роботу або у складі комплексної схеми транспорту чи 
організації дорожнього руху міста.  

Місця розташування транспортних об’єктів, заходи з розвитку магістральної 
вуличної мережі міста, лінії руху міського автобусу, відображені на кресленні «Схема 
вулично-дорожньої мережі, міського та зовнішнього транспорту». 

 
Модель розвитку території Бучанської громади 

Бучанська міська територіальна громада розташована в центрі Київської області в 
межах Бучанського адміністративного району і межує: 
- на півночі – з Димерською селищною територіальною громадою Вишгородського 

району; 
- на сході – Петрівською сільською територіальною громадою Вишгородського району 

та з Гостомельською селищною і Ірпінською міською територіальними громадами 
Бучанського району; 

- на півдні – з Ірпінською міською територіальною громадою Бучанського району; 
- на заході – з Немішаєвською селищною  і Бородянською міською територіальними 

громадами Бучанського району.  
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Громада з адміністративним центром у м. Буча утворена 28 вересня                  
2018 року1 і сформована на основі приєднання до міста Буча трьох сільських рад – 
Блиставицької, Гаврилівської та Луб’янської – у складі чотирьох сіл: Блиставиця, 
Гаврилівка і Тарасівщина та Луб’янка. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів 
України «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій 
територіальних громад Київської області» від 12 червня 2020 року до Бучанської міської 
територіальної громади входять 14 населених пунктів2: м. Буча, смт Ворзель, смт 
Бабинці, с. Буда-Бабинецька,  с. Блиставиця, с. Здвижівка,  с. Луб’янка, с. Гаврилівка, с. 
Тарасівщина, с. Вороньківка, с. Раківка, с. Синяк, с. Червоне, с. Мироцьке. 

Адміністративний центр громади – місто Буча, розташоване за 25км від обласного 
центру міста м. Києва. Мінімальна відстань населених пунктів до адміністративного 
центру складає 5км (смт Ворзель), максимальна – 22км  (смт Бабинці, с. Тарасівщина). 

Структура громади  представлена територією восьми відносно рівних за площею 
старостинських округів: Бабинецького, Блиставицького, Ворзельського, Гаврилівського, 
Здвижівського, Луб’янського, Мироцького та Синяківського, центрами кожного з яких є 
відповідні селища міського типу та сільські населені пункти.  

Територія громади займає площу3 261,45 км2, що складає 10,3% території 
Бучанського району та 1% Київської області. За даними Бучанської міської ради 
чисельність населення громади у 2020 році становила близько 55,1 тис. осіб, що складає 
15,6% загальної чисельності населення Бучанського району та 3,1% в чисельності 
населення Київської області. Частка міського населення становить 80,3% (44,4 тис. 
осіб), щільність населення перевищує 210 осіб на км2, тоді як середній показник по 
Київській області становить менше 65 осіб на км2. 

Обґрунтування довгострокової стратегії планування й забудови  території 
громади для забезпечення її сталого – соціально, економічно і екологічно 
збалансованого розвитку базується на основі комплексного аналізу конкурентних  
переваг та факторів обмеження розвитку громади. 

Бучанська міська територіальна громада має сприятливі передумови для 
подальшого соціально-економічного та містобудівного розвитку. До основних факторів, 
які сприяють соціально-економічному розвитку громади та визначають напрямки 
перспективного використання його території, відносяться: 
- вигідне економіко-географічне положення в приміській зоні м. Києва –

найкрупнішого адміністративного, наукового, виробничого, транспортного та 
культурного центру України; 

- зручне автомобільне сполучення: проходження територією громади міжнародної 
автомобільної дороги державного значення М-07 Київ-Ковель-Ягодин, 
територіальної автодороги державного значення Т-10-01 Ворзель-Забуччя-             
(а/дМ-06), яка має вихід до міжнародної автомобільної дороги державного значення  
М-06 Київ-Чоп (що є ділянкою міжнародного транспортних коридорів Крітський №3, 
Європа-Азія), та обласної та районних автомобільних доріг О100508 Блиставиця – 

                                                 
1 Згідно паспорту Бучанської міської  територіальної громади 
2 Назви селищних та сільських рад (населених пунктів), території яких увійшли до складу території Бучанської 
територіальної громади: Бучанська; Бабинецька (Бородянський район); Блиставицька (Бородянський район); 
Ворзельська (м. Ірпінь); Гаврилівська (Вишгородський район); Здвижівська (Бородянський район); Луб’янська 
(Бородянський район); Мироцька (Києво-Святошинський район); Синяківська (Вишгородський район). 
3 Згідно паспорту Бучанської міської  територіальної громади 
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Буча, О101305 Буча – (а/д Гостомель-Берестянка-Мирча-(а/д М-07) через Баланівку,  
С101315 Буча –  а/д Київ-Чоп та інші. 

- проходження двоколійної електрифікованої залізничної магістралі Київ–Коростень; 
- наявний транзитний потенціал, що створює передумови для розвитку логістики та 

сервісу придорожнього обслуговування;  
- наявність  територіальних ресурсів для житлово-громадського будівництва. 
- виробнича база сформована інвестиційно-привабливими галузями (розвиток 

сільськогосподарського виробництва приміського типу, харчового виробництва, 
логістично-складського господарства, тощо); 

- відсутність екологічно шкідливих промислових підприємств; 
- позитивна демографічна динаміка; 
- достатня кількість трудових ресурсів для розвитку господарського комплексу; 
- потенціал для розвитку  рекреаційно-туристичної діяльності; 
- наявна база будівельних корисних копалин є одним із чинників перспективи 

економічного розвитку громади. 
Поряд з цим, наявні деякі соціально-економічні та планувальні проблеми, які 

сповільнюють розвиток громади. До ускладнюючих факторів відносяться: 
- проходження транзитного руху через сельбищну територію та наявність санітарно-

захисної зони від магістральних інженерних мереж; 
- наявність потреби для місцевого населення  у будівництві нових та реконструкції 

існуючих об’єктів громадської забудови;  
- недотримання санітарних розривів від джерел забруднення; 
- недотримання нормативних параметрів вуличної мережі, що ускладнює зокрема 

протипожежне обслуговування житлових кварталів та виробничих районів; 
- недостатній рівень забезпеченості населення централізованими інженерними 

мережами в населених пунктах громади. 
Перспективи розвитку території громади  прийняті з урахуванням  перспектив  

економічного та соціального розвитку відповідно до генеральних планів населених 
пунктів громади  та схемою планування території Київської області. 

Містобудівний  розвиток територій громади в цілому обумовлений визначеними 
вищезгаданою містобудівною документацією потребами в житлово-громадському 
будівництві і розміщенні об’єктів виробничого призначення. 

Згідно з зазначеною містобудівною документацією селищ міського типу та сіл, в 
межах громади передбачені території під перспективну сельбищну та виробничу 
забудову. Розвиток виробничих територій передбачений на 1,4 тис. га. Під житлову 
забудову передбачено майже 1,7 тис. га території, на яких передбачається збудувати 
орієнтовно 1,3 млн. м2 загальної площі житлового фонду, у т.ч. садибного –                            
0,9 млн. м2 та багатоквартирного – 0,4 млн.м2. Таким чином, в разі реалізації прийнятих 
рішень, сельбищна ємність селищ та сіл громади на перспективу (модель розвитку) 
складе близько 50 тис. осіб, тобто в  2,8 рази  більше від існуючої. 

В моделі розвитку території громади заплановано забезпечення населення 
громади усіма видами підприємств і установ соціально-культурного обслуговування,  
які передбачені нормативами з урахуванням визначеного місця населених пунктів в 
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міжселенній системі розселення. В зв’язку з цим, установами епізодичного та 
періодичного попиту районного значення (лікарня, заклади соціального забезпечення, 
адміністративно-господарські установи, тощо) населення громади буде 
обслуговуватиметься в адміністративному центрі громади і районному центрі –  м.Буча. 
Крім цього, враховуючи  близькість громади та щоденні трудові поїздки значної 
частини населення в Київ, обслуговування населення установами та підприємствами 
періодичного попиту частково також буде здійснюватиметься в м.Київ. Система 
обслуговування на території громади формується, головним чином, підприємствами 
повсякденного і частково періодичного обслуговування. 

Для забезпечення належних умов обслуговування дітей дошкільними і 
загальноосвітніми закладами освіти, з урахуванням передбаченого зростання 
чисельності населення населених пунктів громади згідно з розробленою містобудівною 
документацією,  закладеним в моделі принципами розвитку системи об’єктів соціальної  
інфраструктури  передбачається, що заклади  дошкільної та загальної середньої освіти 
мають бути представлені в кожному населеному пункті громади. 

Вирішуючи важливе завдання у галузі освіти щодо початкової професійної 
підготовки учнів, моделлю передбачений розвиток мережі установ позашкільної освіти, 
розміщення дитячих центрів дозвілля запропоновано у віддалених центрах 
старостинських  округів – с. Синяк та смт Бабинці.  

Для покращення обслуговування населення закладами первинної медичної 
допомоги проектом пропонується в м. Буча розмістити станцію швидкої медичної 
допомоги, організувати на базі існуючого ФП амбулаторії загальної практики сімейної у 
селі Тарасівщина та розмістити медичні амбулаторії в смт Бабинці і  с.Здвижівка. 

Розміщення нових об’єктів торгівлі, закладів громадського харчування та 
підприємств побутового обслуговування передбачається в усіх населених пунктах 
громади в основному в районах нового житлового будівництва та  центрах 
обслуговування. 

Слід відмітити, що запропоновані принципи організації системи громадського 
обслуговування  та розміщення об’єктів обслуговування є орієнтовними і повинні 
уточнюватися при розробці комплексного плану території Бучанської громади. 

Виробничий комплекс приміської зони представлений підприємствами сільського 
господарства, промисловості, комунальними та складськими об’єктами. 

Сільське господарство буде і далі розвиватися під активним впливом Києва і 
носитиме приміській характер.  Передбачається, що сільське господарство буде і надалі 
спеціалізуватися на виробництві овочевих культур, спеціалізованого промислового 
птахівництва, овочів, садівництві та квітникарстві  відповідно до кон’юнктури ринку 
міста. 

Перспективний розвиток виробничого комплексу приміських територій 
знаходиться у полі соціально-економічного впливу Києва. Це проявляється у 
просторовому перерозподілі, делегуванні обслуговуючих функцій населеним пунктам 
приміської зони, які за своєю специфікою не можуть бути розміщеними в межах ядра. 
Цей напрямок є перспективним з точки зору розвантаження транспортних потоків, а 
також розміщення філій київських підприємств та створення нових виробничих і 
офісних комплексів, робочих міст для мешканців громади.  

Перспективний розвиток транспорту у громаді пов’язаний з розвитком 
транспортно-логістичних функцій – вздовж транспортних магістралей формуються 
логістичні центри, де промисловість комбінується із складською функцією, а також 
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місцями для паркування і маневрування великих вантажних автомобілів. Сприятиме 
інтенсивному розвитку приміських територій будівництво великої кільцевої дороги                 
м. Києва, якою також буде поліпшено транспортний зв’язок населених пунктів 
приміської зони Києва. Крім цього, відповідно до Програми президента України 
«Велике будівництво» в межах громади передбачається розвиток кластерів: медичного, 
логістичного, індустріального, науково-навчального, ІТ-кластеру. 

Передбачається вдосконалення зовнішньої дорожньої мережі, яка обслуговують  
місто,  із урахуванням  СПТ Київської області, затвердженої  9 вересня 2021 року 
Київською обласною радою (рішення №114-05-VIII). Безпосередньо в межах  Бучанської  
територіальної громади  пройде ділянка Великої кільцевої  автомобільної дороги 
навколо м. Києва у зв’язку з цим запроектовані слідуючи заходи: 
- ділянка міжнародної автодороги М-07 Київ–Ковель від проектної ділянки                  

ВКАД до Бучі переведена до регіональної; 
- територіальна автодорога Т-10-01Ворзель–Забуччя–(а/д М-06) переведена до 

регіональної; 
- ділянка обласної автодороги О101301 Гостомель-Берестянка-Мирча – а/д М-07   

переведена до територіальної   (з подовженням до Бородянки); 
- у місці перетину автодороги М-07 із автодорогою Т-10-01 запроектована 

транспортна розв’язка   кільцевого типу; 
- у місці перетину ВКАД із автодорогами: О100508 Буча-Блиставиця і                    

О101301 Гостомель-Берестянка-Мирча – а/д М-07 запроектована транспортна 
розв’язка   у різних рівнях 

- у місці перетину ВКАД із автодорогами: Т-10-02 Гостомель-Демидів запроектована 
транспортна розв’язка   у різних рівнях. 

 



Основні показники 

№ 
з/п Показники Одиниця 

виміру 

Сучасний 
стан 

1.01.2021 р. 

Етап 15-20 
років. 

Етап 30-40 
років 

1. Населення тис. осіб 37,3 60,0 88,5 
 у тому числі:     
 − у садибній забудові  15,15 16,3 18,7 
 − у багатоквартирній забудові  22,17 43,7 69,8 

2. Територія в межах населеного 
пункту, всього: 

га 2658,1 2658,1 2658,1 

 у тому числі:     
 Житлова забудова, всього -  //  - 944 1070,0 1188,5 
 − садибна -  //  - 816,6 882,7 940,7 
 − багатоквартирна -  //  - 127,4 187,3 247,8 
 Громадська забудова -  //  - 80,2 155,6 222 
 у тому числі:        
 − територія під громадськими 

об’єктами  
 52,4 120,6 143,7 

 − територія під спортивні об'єкти  27,8 35,0 78,3 
 Виробничо-комунальна, складська 

забудова 
-  //  - 140 200 220 

 -  у тому числі кладовище -  //  - 14,7 19,7 19,7 
 Транспортна інфраструктура, всього -  //  - 160,8 401,2 403,2 
 у тому числі:        
 − вулично-дорожньої мережі -  //  - 140 380,4 382,4 
 − зовнішнього транспорту -  //  - 20,8 20,8 20,8 
 Ландшафтно-рекреаційна та 

озеленена територія, всього 
-  //  - 592,2 420,0 452,1 

 у тому числі: -  //  -       
 − зелені насадження загального 

користування  
-  //  - 49,7 264,2 291,0 

 − вуличне озеленення (в 
проектних рішеннях входить до 
червоних ліній) 

 
127 - - 

 − зелені насадження спеціального      
призначення 

-  //  - - 39,7 45,0 

 − держлісгосп (в проектних 
рішеннях на 5,0га буде 
розміщене кладовище) 

-  //  - 
44,4 39,4 39,4 

 − зелені насадження в межах 
забудови 

-  //  - 272 - - 

 − території закладів відпочинку і 
туризму 

-  //  - 88,1 76,7 76,7 

 − садівничі товариства -  //  - 11 - - 
 Водні поверхні 

 
-  //  - 52,3 52,3 52,3 

 Землі сільськогосподарського 
використання (городи, пасовища та 
охоронна зона магістрального 
газопроводу) 

-  //  - 

481,3 259,0 90,0 
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 Охоронна зона магістрального 
газопроводу (не входить до 
розрахунку, тому що враховується в 
різних видах використання) 

 

95,2 95,2 95,2 

 Інші території -  //  - 207,3 100,0 30,0 
3. Житловий фонд, всього тис. м2 

тис. кв. буд. 
1068,0 
14,397 

1988,7 
27,7 

2986,2 
41,7 

 Розподіл житлового фонду за видами  
забудови: 

    

 − садибна -  //  - 600,0 
4,911 

659,5 
5,3 

784,9 
6,1 

 − багатоквартирна  -  //  - 468,0 
9,486 

1329,2 
22,4 

2201,3 
35,6 

 Середня житлова забезпеченість 
населення  

м2/осіб 28,6 33,1 33,7 

4. Нове житлове будівництво, всього: тис. м2 
тис. кв. буд. 

 920,7 
13,3 

1918,2 
27,3 

 у тому числі:      
 − садибне -  //  -  59,5 

0,4 
182,9 
1,2 

 − багатоквартирне -  //  -  861,2 
12,9 

1735,3 
26,1 

5. Об’єкти громадського 
обслуговування 

    

 − заклади дошкільної освіти  місць 1535 3149 4535 
 − заклади загальної середньої освіти  місць 4745 8835 11295 
 − поліклініки відвідувань 

за зміну 
460 1440 2125 

 − пожежні депо об’єкт  
пожежних 

машин 

1 
3 

3 
12 

3 
17 

6. Вулично-дорожня мережа та 
транспорт  

    

 Довжина вулиць і доріг, всього 
 

км 158,1 195,2 201,7 

 у т.ч. загальна довжина 
магістральних вулиць, з них: 
- загальноміського значення 
- районного значення 

км 42,0 
 

11,8 
30,2 

61,0 
 

15,8 
45,2 

67,5 
 

15,8 
51,7 

 Щільність вулиць і доріг, всього км/км2 6,4 6,5 6,8 
 у т.ч. щільність магістральної 

мережі, з них: 
- загальноміського значення 
- районного значення 

км/км2 1,7 
 

0,5 
1,2 

2,0 
 

0,6 
1,4 

2,3 
 

0,6 
1,7 

 Довжина подвійного шляху ліній 
автобусу (по осі вулиць) 
 

км 
23,0 45,0 45,0 

 Щільність транспортної мережі: 
- автобусу 

км/км2 1,0 1,5 1,5 

 Загальний рівень автомобілізації машин на 
1000 

мешканців 
280 340 380 
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 - у т.ч. рівень автомобілізації  
легкового автомобільного 
транспорту 

машин на 
1000 

мешканців 
240 300 340 

 Кількість місць зберігання 
індивідуальних легкових автомобілів  
мешканців багатоповерхової 
забудови: 

машино-
місць 6000 13000 23700 

   постійне зберігання: 
- боксові гаражі зблоковані, 
автостоянки 
-  автостоянки, автостоянки в межах  
прибудинкової території 
- наземні гаражі багатоповерхові 
гаражі, відкриті автостоянки (ДБН 
Б.2.2-12:2019  10.8.33). 

машино-
місць 

 
-«- 
-«- 

 
 

2000 
 

4000 
 
- 

 
 

2000 
 

1000 
 

10000 

 
 

2000 
 

1700 
 

20000 
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