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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-КовельЯгодин 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
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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).
Проект «Внесення змін до Генерального плану міста Буча Київської області»
розроблений з використанням ГІС-технологій ArcGIS 10.4., на цифровій основі
М 1:2000, виконаній ТОВ «Аналітика» (м. Вінниця) у 2021 р. Система координат
УСК 2000.
Проект виконаний в архітектурно-планувальній майстерні №5 (начальник –
Маслова М.О.) за участю спеціалістів у складі:
Склад авторського колективу
Посада
Підпис
П.І.Б.
Головний архітектор проекту
Маслова М.О.
Головний економіст проекту

Тваровська К.В.

Архітектурно-планувальна частина
Петельська О. П.
Ткаченко В.Г.
Осьмірко Г. О.
Економічна частина
Головний економіст АПМ-5
Дубневич Л.В.
Інженерно-планувальна частина
Транспорт
Керівник групи
Бєляновська Л.М.
Провідний інженер
Плахотнік М.О.
Природні умови та ресурси.
Стан навколишнього середовища
Головний спеціаліст ІПВ
Сугак Н.В.
Провідний інженер
Керівник групи
Інженер

Робота є авторським твором, що використовується згідно зі ст. 17 Закону України
«Про регулювання містобудівної діяльності» за призначенням.
Під час тиражуванні твору обов’язковим є посилання на автора-розробника.
Забороняється використання авторського твору, яке пов’язане із його змінами, що може
призвести до порушення авторського права.
Авторський колектив висловлює подяку Бучанському міському голові
Федоруку А.П., завідувачу відділом містобудування та архітектури Наумову В.Ю. та
іншим керівникам та співробітникам відповідних служб міста за допомогу та
консультації, надані під час розроблення проекту.

1. Аналіз реалізації містобудівної документації щодо будівельного
освоєння території міста

6

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
(рішення про затвердження дивись у додатку), згідно якої і запропоновані відповідні
зміни до генерального плану міста.
Містобудівна документація, згідно якої передбачаються зміни щодо освоєння
територій міста під житлову багатоквартирну та індивідуальну садибну забудову
(нумерація списку відповідає порядковому номеру ДПТ в Завданні на розроблення
проекту):
11. «Детальний план території, орієнтовною площею 1,9 га, щодо розміщення
садибної житлової забудови в межах вулиць Інститутська, Тургенєва та існуючої
житлової забудови в місті Буча Київської області», розробник ПП"Ладопроект";
13. «Детальний план території орієнтовною площею 1,62 га, для будівництва
медичного центру в межах вулиць Шевченка, Революції та існуючої житлової забудови
в м. Буча Київської області», розробник ФОП Грановський;
14. «Детальний план території орієнтовною площею 2 га для будівництва
середньо поверхової багатоквартирної житлової забудови в межах вулиць Шевченка,
Гоголя, провулку Революції та існуючої житлової забудови в м. Буча Київської області»,
розробник ПП"Ладопроект";
15. «Детальний план території орієнтовною площею 2,1 га, для розміщення
багатоквартирної житлової забудови в межах вулиць Гоголя, Малиновського, Патріотів
та існуючої житлової забудови в місті Буча Київської області», розробник
ПП"Ладопроект";
16. «Детальний план території житлового кварталу з об’єктами соціальної
інфраструктури в межах вулиць Ярослава Мудрого, Малиновського та існуючої
садибної житлової забудови в м. Буча Київської області», розробник ПП"Ладопроект";
17. «Детальний план території для розміщення багатоквартирної житлової
забудови з об’єктами соціальної інфраструктури, орієнтовною площею 2,8 га, що
розташована в межах вулиць Вокзальна, Інститутська та існуючої житлової забудови»,
розробник ДП НДПІ «Містобудування»;
18. «Детальний план території для розміщення багатоквартирної та садибної
житлової забудови в межах ЗОШ №1, вулиць Ярослава Мудрого, Малиновського та
існуючої житлової забудови в м. Буча Київської області», розробник ПП "Ладопроект";
20. «Детальний план території орієнтовною площею 3,1 га для будівництва
приватної садибної забудови в межах вулиць Дорошенка, Степана Бандери та проектних
зон виробничого та садибного призначення в м. Буча Київської області», розробник ПП
"Ладопроект";
21. «Детальний план території орієнтовною площею 3,3 га, для розміщення в
межах вулиць Шевченка, Гоголя, Пушкінської та існуючої житлової забудови в м. Буча

7

Київської області, садибної житлової забудови та об’єктів громадського призначення »,
розробник ПП "Ладопроект";
22. «Детальний план території орієнтовною площею 3,5 га, для розміщення
садибної житлової та громадської забудови, що розташована в межах вулиць
Центральної, Садової , Водопровідної та існуючої житлової забудови в м. Буча
Київської області», розробник ПП "Ладопроект";
29. «Детальний план території орієнтовною площею 4,5 га, для розміщення
житлової забудови з об’єктами соціальної інфраструктури в межах вулиць Шевченка,
Гоголя, Марка Вовчка, І.Багряного в місті Буча Київської області», розробник ДП
«НДПІ містобудування»;
30. «Детальний план території орієнтовною площею 4,6 га, для розміщення в
межах вулиць Заводська, Вчительська та провулку Вчительського в місті Буча Київської
області садибної житлової забудови», розробник ПП "Ладопроект";
31. «Детальний план території під садибну житлову забудову, орієнтовною
площею 4,6 га, що розташована в межах вулиць Інститутська, Рози Люксембург, табору
«Лісовий» та існуючої садибної житлової забудови в м. Буча Київської області»,
розробник ПП "Ладопроект";
32.«Детальний план території для розміщення багатоквартирної житлової
забудови з об’єктами соціальної інфраструктури, орієнтовною площею 4,8 га, що
розташована в межах вулиць Шевченка, Ватутіна, Пушкінська, Полтавська в м. Буча
Київської області», розробник ДП «НДПІ містобудування»;
33. «Детальний план території орієнтовною площею 4,9 га, для розміщення
садибної житлової та громадської забудови, в межах вулиць Києво-Мироцька, Мічуріна,
Першотравневої та існуючої житлової забудови в м. Буча Київської області»,
розробник ПП "Ладопроект";
35. «Детальний план території орієнтовною площею 5,0 га, для розміщення
садибної житлової забудови в межах вулиць Олександра Олеся, Гоголя, Інститутська та
існуючої житлової забудови в м. Буча Київської області», розробник ПП "Ладопроект";
36. «Детальний план території орієнтовною площею 5,4 га, для розміщення
садибної забудови, та зелених насаджень загального користування в межах вул.
Мічуріна, Першотравнева та існуючої садибної забудови в м. Буча Київської області»,
розробник ПП "Ладопроект";
39.«Детальний план території житлового забудови з об’єктами соціальної
інфраструктури, орієнтовною площею 6,0 га, в межах вулиць Вишневої, Нове Шосе,
Києво-Мироцької та пров. Урожайного в м. Буча Київської області з містобудівними
умовами та обмеженнями», розробник ДП «НДПІ містобудування»;
40. «Детальний план території, орієнтовною площею 6,6 га, що розташована в
межах вулиць Центральна, Садова, Гагаріна та Південно-Західної залізничної колії, під
садибну житлову забудова
в місті Буча Київської області», розробник ПП
"Ладопроект";
42. «Детальний план території, орієнтовною площею 7,0 га, для розташування
садибної житлової забудови в межах вулиць Революції, Василя Стефаника,
Гайдамацької, Котляревського та існуючої житлової забудови в м. Буча Київської
області», ТОВ "АПП";
43. «Детальний план території під садибну житлову забудову орієнтовною
площею 7,8 га, що розташована в межах вулиць Некрасова, Малиновського, Гоголя,

8

Революції та існуючої житлової забудови в м. Буча Київської області», розробник ПП
"Ладопроект";
44.«Детальний план території житлового кварталу з розташуванням громадських
закладів (орієнтовною площею 9,2 га) в межах вулиць лісова, Вокзальна та Паркова в м.
Буча Київської області», розробник ДП «НДПІ містобудування»;
45. «Детальний план території орієнтовною площею 10 га, для розміщення
житлової забудови з об’єктами соціальної та інженерної інфраструктури, в межах
вулиць Пролетарська, Толстого, Івана Франка та існуючої житлової забудови в місті
Буча Київської області», розробник ПП "Ладопроект";
46. «Детальний план території площею 10,1 га , що розташована в межах бульв. Б.
Хмельницького, вул. Островського та Депутатська у м. Буча Київської області, для
розміщення багатоповерхової житлової забудови та проектування вулиці
Островського», розробник ФОП Новохатня Ю.В.;
47. «Детальний план території орієнтовною площею 11,0 га, для розміщення
садибної забудови, закладів громадського, соціального призначення та для розміщення
комунально-складських об'єктів в межах вул. Яблунська, вул. Промислова та
автодороги О-101314 Ворзель - Забуччя в місті Буча Київської області», розробник ПП
"Ладопроект";
48. «Детальний план території під садибну житлову забудову орієнтовною
площею 12 га, що розташована в межах вулиць Малиновського, Гоголя, Марка Вовчка,
Леоніда Глібова в м. Буча Київської області», розробник ПП "Ладопроект";
49. «Детальний план території, орієнтовною площею 13,5 га, що розташована в
межах вулиць Нове Шосе, Вишнева, Києво-Мироцька, бульвару Б.Хмельницького,
існуючої
садибної забудови та в комплексі з територією, площею 9,3941 га,
багатоквартирного житлового кварталу в місті Буча Київської області, для розміщення
кварталу багатоквартирної житлової забудови з об’єктами соціальної інфраструктури, з
містобудівними умовами та обмеженнями», розробник ДП «НДПІ містобудування»;
50. «Детальний план території, площею 16,8737 га, багатоповерхової житлової
забудови з об’єктами соціальної інфраструктури в межах автодороги Київ-КовельЯгодин та вулиць М.Залізняка, І.Виговського, Депутатська в м.Буча Київської області»,
розробник ДП «НДПІ містобудування»;
51. «Детальний план території, що розташована в межах вул.Шевченка, Гоголя,
Пушкінської та Києво-Мироцької в м. Буча Київської області, житлового кварталу
багатоквартирної забудови, орієнтовною площею 18,0 га, (6,74 га в межах ДПТ)»,
розробник ДП «НДПІ містобудування»;
52. «Детальний план території, що розташована в межах вул. Депутатська,
Проектна 1, Проектна 3, Проектна 4. в м. Буча Київської області, житлового кварталу
багатоквартирної забудови, орієнтовною площею 20 га, (17,6 га в межах ДПТ)»,
розробник ДП «НДПІ містобудування»;
53. «Детальний план території орієнтовною площею 32,6 га, для розміщення в
межах вулиць Києво–Мироцька, Євгена Коновальця, Ольжича та існуючої житлової
забудови в м. Буча Київської області, садибної житлової забудови з об’єктами
соціальної інфраструктури», розробник ПП "Ладопроект";
54. «Детальний план території орієнтовною площею 55 га, для розміщення
садибної, багатоквартирної забудови середньої поверховості, та громадської забудови з
об’єктами соціальної
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інфраструктури в межах вулиць Лесі Українки , Вишневої, Петра Дорошенка,
Степана Бандери, Нове Шосе в м. Буча Київської області», розробник ПП "Ладопроект";
55. «Детальний план забудови території орієнтовною площею 60,0 га, в межах
вулиць Яблунська, Вокзальна та колії Південно-Західної залізниці в місті Буча Київської
області», розробник ПП "Ладопроект";
56. «Детальний план території, що розташована в межах вулиць Депутатська,
Бориса Гмирі, Северина Наливайка в м. Буча Київській області, орієнтовною площею
191,5 га для розміщення багатоквартирної забудови середньої поверховості, громадської
забудови та розташування об’єктів енергетики», розробник ТОВ «КВВ ПРОЕКТ»;
57. «Детальний план території орієнтовною площею 4 га для розміщення
багатоквартирної забудови із об’єктами соціальної інфраструктури в межах вулиць
Вокзальної, Лісової та існуючого табору відпочинку «Променистий» в м. Буча Київської
області», розробник ПП "Ладопроект";
58. «Детальний план території орієнтовною площею 6,4 га для розміщення
багатоповерхової житлової забудови, закладів громадського призначення та охорони
здоров’я, в межах пішохідної алеї, вулиць Островського, Польової та Енергетиків в м.
Буча Київської області», розробник ФОП Коваленко Н.І.;
59. «Детальний план території, орієнтовною площею 10,0 га, для розміщення
багатоповерхової житлової забудови із об’єктами соціальної інфраструктури в межах
вулиць Яблуньська, Соломії Крушельницької та Івана Кожедуба в м. Буча Київської
області», розробник ПП ,,Ладопроект";
60. «Детальний план території, орієнтовною площею 30 га, для розміщення
садибної забудови з об’єктами побутового призначення та інженерної інфраструктури
на території садового товариства «Берізка» що розташоване в межах вулиць
Володимира Антоновича, Мельніковської, Зеленої, Волошкової в м. Буча Київської
області», розробник ПП ,,Ладопроект";
61 «Детальний план території, орієнтовною площею 160 га Києво-Мироцька
(масив Ястремщина)»
62 «Детальний план території, орієнтовною площею 5,1 га для розміщення
житлової садибної забудови на території Луб’янського старостинського округу
Бучанської міської ради»
Містобудівна документація, згідно якої передбачаються зміни щодо освоєння
територій міста під громадську забудову та виробничо-складські об’єкти (нумерація
списку відповідає порядковому номеру ДПТ в в Завданні на розроблення проекту):
1. «Детальний план території для розміщення паркувального майданчика та
виставкового центру в межах вулиць Заводська та Вчительська в м. Буча Київської
області», розробник ТОВ «Центр архітектурного проектування та ландшафтного
дизайну»;
2. «Детальний план території орієнтовною площею 0,75га, для розміщення
ринкового комплексу в межах вулиць Островського, Жовтнева та провулку Жовтневий в
м. Буча Київської області», розробник ПП „Ладопроект”;
3. «Детальний план території орієнтовною площею 0,84 га для розміщення
будинку розвитку дитини з торгівельними приміщеннями в межах вулиць Островського,
Жовтневої, провулку Жовтневого та існуючої житлової забудови в м. Буча Київської
області», розробник ПП „Ладопроект”;
4. «Детальний план території орієнтовною площею 0,86 га для будівництва та
обслуговування об'єктів транспортної інфраструктури (автовокзал) та об'єктів
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торговельного і побутового призначення в межах вул. Горького, колій ПівденноЗахідної залізниці та залізничного вокзалу в м. Буча Київської області», розробник ФОП
Новохатня Ю.В.;
5. «Детальний план території орієнтовною площею 1,1 га, для розміщення будівлі
громадського призначення з розташуванням кафе, фітнес центру, виставкового
павільйону автомобілів, магазину автозапчастин з обслуговуючими майстернями та
мийкою в межах вулиць Нове Шосе, Лесі Українки та існуючої житлової забудови в м.
Буча Київської області. Коригування.», розробник ПП „Ладопроект”;
6. «Детальний план території орієнтовною площею 1,5 га, для розміщення
торгівельно-розважального комплексу в межах вулиць Пушкінська, Вокзальна, Нове
Шосе та існуючої житлової забудови в місті Буча Київської області» розробник ПП
"Ладопроект"
7. «Детальний план території орієнтовною площею 1,5 га для розміщення
медичних об’єктів в межах вулиць Шевченко, Яснополянська та існуючої житлової
забудови в м. Буча Київської області», розробник ТОВ «Центр архітектурного
проектування та ландшафтного дизайну»;
8. «Детальний план території орієнтовною площею 1,6 га, для розміщення
торговельних закладів та закладів та закладів громадського харчування в межах
Бучанського міського парку в м. Буча Київської області», розробник ФОП Новохатня
Ю.В.;
9. «Внесення змін до детального плану території кварталу житлової та
громадської забудови з розташуванням виставкового центру, кафе та офісів (на
земельній ділянці орієнтовною площею 1,8 га) в м. Буча ( в межах вул. Інститутської,
ЗОШ №1 по вул. Малиновського, 74 та приватної садибної забудови), розробник ДП
НДПІ «Містобудування»;
10. «Детальний план території орієнтовною площею 1,8 га, для ресторанного
комплексу з закладами торгівлі в межах вулиць Вокзальна, Шевченка, Малиновського
та існуючої житлової забудови в м. Буча Київської області», розробник
ПП"Ладопроект";
12. «Детальний план території, орієнтовною площею 1.23 га, для розташування
об'єктів автомобільного сервісу в межах вулиць Л.Ревуцького, Депутатська та
Островського в м. Буча Київської області», розробник ФОП Грановський;
19. «Детальний план території орієнтовною площею 2,75 га, для розміщення
торгівельних закладів в межах вулиць Вокзальна, пойми річки Бучанка та існуючої
індивідуальної житлової забудови в м. Буча Київської області», розробник ПП
"Ладопроект";
23. «Детальний план території орієнтовною площею 3,7 га, для будівництва
торгівельного комплексу в межах вулиць Депутатська, Нове Шосе та існуючої АЗС в м.
Буча Київської області», розробник ПП "Ладопроект";
24. «Детальний план території орієнтовною площею 3,38 га, кварталу громадської
забудови з розташуванням об’єкту майстерні по виготовленню і реставрації
архітектурних виробів та деталей в межах вулиць Нове Шосе, Депутатська та
Островського в м. Буча Київської області. (Коригування)», розробник ПП "Ладопроект";
25. «Детальний план території орієнтовною площею 3,75 га для розміщення
виробничо - комунальних та складських об’єктів в межах вулиць Л. Качинського, Є.
Гребінки, вул. Новаторів та існуючого підприємства в м. Буча Київської області»,
розробник ПП "Ладопроект";
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26.«Детальний план території житлового кварталу з розташуванням громадських
закладів, що розташована в межах вулиць Шевченка, Гоголя, Революції та провулку
Революції (на земельній ділянці орієнтовною площею 4,0 га)», розробник ДП «НДПІ
містобудування»
27. «Детальний план території орієнтовною площею 4,00 га житлового кварталу з
розташуванням об’єктів придорожнього сервісу з АЗС в межах вулиць Шевченка,
Гоголя, провулку Революції в місті Буча Київської області», розробник ПП
"Ладопроект";
28. «Детальний план території орієнтовною площею 4,2 га, для розміщення
торгівельних закладів в межах вулиць Нове Шосе, Амосова, поруч існуючого ТЦ
«Модуль» в м. Буча Київської області», розробник ПП "Ладопроект";
34. «Детальний план території орієнтовною площею 5,0 га, для розміщення в
межах вулиць Ватутіна, Шевченка, Яснополянської та існуючої житлової забудови в м.
Буча Київської області з містобудівними умовами та обмеженнями », розробник ПП
"Ладопроект";
41. «Детальний план території, орієнтовною площею 6,9 га, що розташована в
межах вулиць Депутатська, Амосова та Нове Шосе в м. Буча Київської області, для
розміщення офісно-складських будівель та споруд», розробник ПП "Ладопроект";
63 «Детальний план території, орієнтовною площею 3,5 га для реконструкції з
добудовою виробничо-складського комплексу в межах с.Блиставиця Блиставицького
старостинського округу».
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.
Показники в розрізі видів забудови представлені в таблиці.
Вид забудови
Проектне будівництво
по ДПТ
з нього вже реалізовано
Багатоквартирна
забудова
Садибна забудова
Разом

тис. м2

тис.кв./буд

тис. осіб

тис. м2

тис.кв./буд

тис. осіб

1891,4

28,2

56,1

156,1

2,1

4,9

288,2
2179,6

1,8
30,0

5,2
61,3

105,3
261,4

0,6
2,7

1,721
6,621

2. Архітектурно-планувальна організація території
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2.1. Функціональне зонування території міста
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’ємнопросторове 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 ландшафтнорекреаційну 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
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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 виробничокомунальних 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.
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).
Проектний розподіл території м. Буча
№
1
2
2.1
2.2
3

4
5.1
6

Території
Територія в межах міста, всього, у т.ч.:
Житлова забудова, з неї:
- садибна
- багатоквартирна
Громадська забудова
у т.ч.:
- територія під громадськими об’єктами
- територія під спортивні об’єктами
Виробничо-комунальна, складська забудова
- у т.ч. кладовища
Транспортна інфраструктура:
у т.ч.:
- вулично-дорожня мережа
- зовнішнього транспорту

Етап 15-20 років

Таблиця 2.1.1

Етап 30-40 років

га

%

га

%

2658,1

2658,1

1070
882,7
187,3
155,6

100,0
40,3
33,2
7,0
5,9

1188,5
940,7
247,8
222,0

100,0
44,7
35,4
9,3
8,4

120,6
35,0
200,0
19,7
401,2

4,5
1,3
7,5
0,7
15,1

143,7
78,3
220,0
19,7
403,2

5,4
2,9
8,3
0,7
15,2

380,4
20,8

14,3
0,8

382,4
20,8

14,4
0,8

7
7.1

9

Ландшафтно-рекреаційна та озеленена:
у т.ч.
− зелені насадження загального
користування
− зелені насадження спеціального
призначення
− держлісгосп (в проектних рішеннях на
5,0га буде розміщене кладовище)
− території закладів відпочинку і туризму
Водні поверхні
Землі сільськогосподарського використання
(городи, пасовища та охоронна зона
магістрального газопроводу)
Охоронна зона магістрального газопроводу
(не входить до розрахунку, тому що
враховується в різних видах використання)
Інші території

14

420,0

15,8

452,1

17,0

264,2

9,9

291,0

10,9

39,7

1,5

45,0

1,7

39,4

1,5

39,4

1,5

76,7
52,3

2,9
2,0

76,7
52,3

2,9
2,0

259,0

9,7

90,0

3,4

95,2

3,6

95,2

3,6

100,0

3,8

30,0

1,1

2.2. Планувальна структура міста. Система центрів
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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, комерційноділових 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.
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.
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Сельбищна зона представлена кварталами існуючої садибної забудови. Подальший
розвиток передбачається за рахунок багатоквартирної забудова (Ділянка №2 «Південна2» та №3 «Південна-3»).
Центральне утворення розташоване в центральній частині міста і складається з
потужного громадського комплексу, сельбищної зони змішаної забудови та виробничокомунальної 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
вулицях. Окрім центрів житлових районів передбачається створення підцентрів
обслуговування окремих груп житлових кварталів.

2.3. Збереження та охорона історико-культурної спадщини
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Згідно Постанови КМ України «Про затвердження Списку історичних населених
місць України» від 26.06.2001 р. № 878 м. Буча не входить до Списку історичних
населених місць України, однак має свою культурну спадщину, належна охорона якої
можлива тільки за умови детального виявлення, вивчення її об’єктів та природних
ландшафтів, що пов’язані з ними.
До переліку об’єктів культурної спадщини Бучанського району, які знаходяться
на балансі Відділу культури, національностей та релігій Бучанської міської ради
відносяться:
Пам’ятки історії:
1. Пам'ятник Слави - м. Буча, вул. Горького (ЄДРПОУ 26473919) - на меморіалі
вказані імена воїнів Радянської Армії, загиблих при звільненні міста Буча в листопаді
1943 року і жителів міста Буча, що пішли воювати на фронт в роки Великої Вітчизняної
Війни (1941-1945) і не повернулися додому;
2. Пам'ятник загиблим воїнам в період ВВВ - м. Буча, вул.Яблунська, 15,
вул.Кірова (ЄДРПОУ 26473919);
3. Пам'ятник загиблим в Афганістані - м. Буча на розі вулиць Вокзальної та Нове
Шосе (ЄДРПОУ 26473919);
4. Пам'ятник ліквідаторам на Чорнобильській АЕС - М.Буча, вулиця Чкалова
(ЄДРПОУ 26473919);
5. Пам'ятний знак у вигляді розгорнутої книги з пером на постаменті Михайлу
Булгакову – м. Буча, вулиця Інститутська (ЄДРПОУ 26473919);
6. Пам'ятний знак на місці колишньої садиби родини письменника М.Булгакова Буча, вулиця Інститутська (ЄДРПОУ 26473919);
7. Обеліск невідомому солдату 1941-1945 рр - м. Буча, вул.Патріотів (ліс);
8. Пам'ятник піонерам-підпільникам, які загинули в листопаді 1943 р - м.Буча,
вул.Малиновського (кладовище);
9. Братська могила невідомим воїнам, загиблим при визволенні міста Києва 6
листопада 1943 р. - м.Буча, вул.Малиновського (кладовище) (ох.№1906);
10. Пам'ятник Т.Г.Шевченку - м. Буча,вул. Вокзальна
Пам’ятка архітектурна:
1. Колишня державна дача академіка Є.О.Патона присвячений сім’ї видатного
українського ученого зі світовим ім’ям Є.О.Патона - (ЄДРПОУ 26473919).
Крім того в межах міста знаходяться щойно виявлені пам’ятки архітектури та
садово-паркового мистецтва місцевого значення – будинок радника правління КиєвоКовельської залізниці Штамма і парк садиби Штамма (вул. Києво-Мироцька,133).
Органам місцевого самоврядування, згідно чинного законодавства, необхідно
провести роботи з виготовлення облікової документації для ново виявлених пам’яток та
встановлення охоронних зон пам’яток.

3. Розвиток соціальної інфраструктури

18

3.1. Обсяги та розміщення житлового будівництва
На сьогоднішній день чисельність постійного населення м.Буча складає 37,321
тис. осіб, з них в багатоквартирній забудові мешкає 22,170 тис. осіб (60%), а в садибній
– 15,151 тис. осіб (40%).
Відповідно до даних відділу житлово-комунальної інфраструктури в місті
налічується 151 багатоквартирних будинків, 468,0 тис.м2 житлового фонду та 9,486 тис.
квартир. Будинки обслуговує КП «Бучасервіс» і знаходяться в управлінні ОСББ, УК та
ЖБК.
В садибній забудові налічується 4,911 тис. будинків, 600,0 тис.м2 житлового
фонду.
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.
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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.
Розрахунок обсягів нового садибного будівництва проведений виходячи з таких
показників:
- розміру присадибної ділянки – 0,1 га;
- кількості ділянок на 1 га – 8-9;
- коефіцієнта сімейності – 3 чол.;
- середнього розміру одного будинку – 150-170 м2
Частину території, відведеної під садибну забудову, займають земельні ділянки,
розмір яких значно перевищує 0,1 га.
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.
Показники по багатоквартирному житловому будівництву прийняті відповідно до
наданих техніко-економічних показників затвердженої містобудівної документації та
згідно з показниками щільності багатоквартирного житлового фонду на 1га території
диференційно поверховості відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019.
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
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).
У таблицях 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 наведені: обсяги та розміщення нового житлового
будівництва, розселення населення у житловому фонді та середня житлова
забезпеченість.
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Розміщення
нового
житлового
будівництва

Територ
ія,
багаток
варт./са
дибна
га

1

«Східна»

2,7
59,0

2

«Південна2»

14,6
0

3

«Південна1»

54,0
0

4

«Західна-2»

5

«Західна-3»

6

«Західна-1»
Вибіркове
будівництво

12,0
12,9
30,6
0
0
47,8
6,5
4,4

Разом

120,4
124,1

Багатоквартирна забудова
Поверховість

№ площадки

Обсяги та розміщення нового житлового будівництва

5-9
9, 10,
16
4-8,
5-10,
12
5-10,
16
10-16

5, 7-9,
9

Садибна забудова

Таблиця 3.1.1

Разом етап 15-20 років

Разом етап 30-40 років

Житлов
ий
фонд,
тис. м2

Кілсть
кварт
ир/сад
иб,
тис.шт

Населе
ння,
тис.
осіб

Житло
вий
фонд,
тис. м2

Кілсть
кварт
ир/сад
иб,
тис.шт

Насел
ення,
тис.
осіб

Житлов
ий
фонд,
тис. м2

Кіл-сть
квартир
/садиб,
тис.шт

Населен
ня, тис.
осіб

Житлови
й фонд,
тис. м2

Кіл-сть
квартир/с
адиб,
тис.шт

Насел
ення,
тис.
осіб

55,0

0,9

1,8

100

0,6

1,7

74,4

0,7

1,7

155,0

1,5

3,5

200,0

3

6,1

200,0

3,0

6,1

200,0

3,0

6,1

750,0

11

21

172,4

2,7

4,2

750,0

11,0

21,0

145,3

2,2

4,8

160,7

2,3

5,2

160,7

2,3

5,2

435,0

6,8

13

208,8

3,3

6,2

435,0

6,8

13

15,4

0,1

0,35

60

0,4

1,3

28,8

0,2

0,6

60,0

0,4

1,3

150,0

2,2

4,5

7,5

0,05

0,13

75,6

1,1

2,2

157,5

2,25

4,6

1735,3

26,1

51,2

182,9

1,2

3,5

920,7

13,3

26,2

1918,2

27,3

54,7
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Розселення населення у житловому фонді
Вид
забудови

Існуючий стан
1.01.2021 р.
тис. м2

кв./
буд

468,0

9,486

Садибна

600,0

4,911

Разом

1068,0

14,397

Багатоквартир
на

тис.
осіб
22,17/
18,6*

Проектне будівництво
Етап 15-20 років
Етап 30-40 років
тис. м2

кв./
буд

тис.
осіб

тис.
м2

кв.
/буд

861,2

12,9

25,1

874,1

13,2

15,151

59,5

0,4

1,1

123,4

0,8

37,321

920,7

13,3

26,2

997,5

14,0

тис.
осіб

Етап 15-20 років
тис.
м2

кв./
буд

тис.
осіб

тис. м2

кв./
буд

тис.
осіб

22,4

43,7

2203,3

35,6

69,8

659,5

5,3

16,3

782,9

6,1

18,7

1988,7

27,7

60,0

2986,2

41,7

88,5

26,1 1329,2
2,4
28,5

Таблиця 3.1.2
Етап 30-40 років

Примітка: * чисельність проектного населення на етап 15-20 та 30-40 років взята з урахуванням чисельності населення в
існуючій багатоквартирній забудові 18,6 тис.осіб враховуючи покращення житлових умов та розселення (житлова
забезпеченість в існуючому житловому фонді збільшиться з 21,1 м2/чол. до 25,2 , м2/чол.).
Середня житлова забезпеченість, м2/осіб
Види забудови

Багатоквартирна забудова
Садибна забудова
Середня житлова забезпеченість

1.01.2021 р.

21,1
39,6
28,6

Етап 15-20 років
30,4
40,5
33,1

Етап 30-40 років
31,5
42,0
33,7

Таблиця 3.1.3

3.2. Розрахунок та розміщення об’єктів обслуговування населення
Розрахунок ємності установ та підприємств обслуговування на етап 15-20 років
виконаний виходячи з перспективної чисельності населення Бучі – 60,0 тис.осіб, а на
етап 30-40 років – 88,5 тис.осіб.
Проектні пропозиції щодо формування системи обслуговування розроблені з
урахуванням існуючих установ обслуговування, що зберігаються на перспективу, та
перспективної планувальної структури території міста.
Розрахункова потреба об’єктами громадського обслуговування для населення
Бучі за нормативами забезпеченості, які відображають соціально-гарантований рівень
(ДБН Б.2.2-12:2019) Додаток Е.1. Величина максимально допустимих радіусів
обслуговування установ та організацій прийнята відповідно до додатку Е.5.
На сьогоднішній день на території м.Буча функціонує 7 дошкільних навчальних
закладів і НВК з дошкільним закладом. Загальна розрахункова ємність закладів
дошкільної освіти – 1535 місць, а фактична кількість дітей, які відвідують заклади –
1850, що перевищує нормативні місця.
Заклади загальної середньої освіти представлені: 5 загальноосвітніми школами, 1
НВК, Бучанською початковою школою і Бучанською Українською гімназією. Загальна
розрахункова ємність закладів загальної середньої освіти – 4745 місць, яких не
достатньо для фактичної кількості учнів – 6727, які навчаються у закладах.
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
Спеціалізовані заклади позашкільної освіти в місті представлені Бучанським
центром позашкільної роботи на 100 місць і Бучанською дитячою школою мистецтв
ім.Л.Ревуцького на 50 місць. Пропонуються додатково розміщення центру розвитку
дитини на площадці 2 «Південна-2» та будинку дитячої творчості по вул..Сілезькій.
Заклади охорони здоров’я це – Ірпіньська міська лікарня, 5 амбулаторій групової
практики,Черговий кабінет, Бучанський консультативно-діагностичний центр з
загальною кількістю відвідувань – 460 за зміну та Бучанська підстанція філії
«Вишгородська станція екстреної медичної допомоги» КНП КОР «Київський обласний
центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф», яка налічує 5 автомобілів.
Проектом надані пропозиції щодо будівництва закладів охорони здоров’я:
− спеціалізований медичний центр на розі вул. Шевченко, Революції (88
відв./зміна);
− 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.
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Для загально фізичного оздоровлення населення в місті будується 4 стадіони: в
районі центрального міського парку, на площадках «Західна-1»; «Південна-1»; «Західна3» 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 АД30), 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
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.
Розрахунок об’єктів обслуговування для населення та їх розміщення наведено у
таблиці 3.2.1.

Розрахунок об’єктів обслуговування населення

№
з/п

Найменування
установ та
підприємств
обслуговування

Одиниця
виміру

Нормативи
ДБН Б.2.212:2019 на
1000 осіб

Розрахункова потреба
на етап
15-20
років
(60,0 тис.
осіб)

на етап
30-40
років
(88,5 тис.
осіб)

3000

4425

Існуючі
установи, що
зберігаються
на
перспективу

Таблиця 3.2.1

Необхідне нове
будівництво

Прийнято по
проекту

на етап
15-20
років

на етап
30-40
років

на
етап
15-20
років

на
етап
30-40
років

Розміщення

1465

2890

1614

3000

Етап 15-20 років:
Будівництво ЗДО по
вул..Л.Українки на 144
місць;
Площадки:
пл.1 «Східна»: ЗДО на 125
місць;
пл.2 «Південна-2»: ЗДОреконструкція +50, ЗДО на
120 місць на вул.
Тарасівська; ЗДО на 220
місць;
пл.3 «Південна-1»: ЗДО по
260 місць;
пл.4 «Західна-2» : НВК по
вул.Дорошенко
(Коновальца) 125 місць,
ЗДО - 150 місць;
пл.5 «Західна-3» : ЗДО 280 місць;
пл.6 «Західна-1»: НВК
140 місць.

Установи народної освіти

1.

Заклади
дошкільної
освіти

місце

85%
кількості
дітей у віці 15 років
(Згідно з
діючим ГП
50 місць на
1000 осіб)

1535

Етап 30-40 років:
Площадки:
пл.1 «Східна»: ЗДО на 125
місць;
пл.3 «Південна-1»: 2 ЗДО
по 280 місць; ЗДО по 260
місць;
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№
з/п

2.

Найменування
установ та
підприємств
обслуговування

Заклади
загальної
середньої освіти

Одиниця
виміру

місце

Нормативи
ДБН Б.2.212:2019 на
1000 осіб

100%
охоплення
дітей у віці
6- 15 років;
85%
охоплення
дітей у віці
16-18 років
(Згідно з
діючим ГП
125 місць на
1000 осіб)

Розрахункова потреба
на етап
15-20
років
(60,0 тис.
осіб)

7500

на етап
30-40
років
(88,5 тис.
осіб)

11060

Існуючі
установи, що
зберігаються
на
перспективу

Необхідне нове
будівництво
на етап
15-20
років

на етап
30-40
років

Прийнято по
проекту
на
етап
15-20
років

на
етап
30-40
років

Розміщення

пл.5 «Західна-3» : 2 ЗДО по 220 місць.

4745

2755

6315

4090

6550

Етап 15-20 років
Реконструкція з
добудовою ЗЗСО школи
№1 по
вул.Михайловського,74:
+900 місць.
Реконструкція НВК
«спеціалізована
загальноосвітня школа»
№2 по вул..Шевченка,14:
+700 місць.
Площадки:
пл.1 «Східна»:ЗЗСО
приватна на
вул.Грибоєдова 1га - 9
класов-270 місць;
пл.2 «Південна-2» – ЗЗСО
на 540 місць -18кл.
пл.3 «Південна-1» – ЗЗСО
на 360 місць- 12кл;
пл. 4 «Західна-2»: НВК по
вул. Дорошенко
(Коновальца) 120 місць
початкова школа; ЗЗСО на
540 місць -18 кл.;
пл.5 «Західна-3»: ЗЗСО на
540 місць -18 кл;
пл. 6 «Західна-1»: НВК
1,0 га 120 місць – 4 кл.
початкова шк.
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№
з/п

Найменування
установ та
підприємств
обслуговування

Одиниця
виміру

3

Міжшкільні
навчальновиробничі
комбінати

місць

4

Спеціалізовані
заклади
позашкільної
освіти

місце

5

Заклади
освіти

вищої

Нормативи
ДБН Б.2.212:2019 на
1000 осіб

8% від
загальної
кількості
школярів та
80 на 1000
школярів
зони впливу
центру
15,3 %
загальної
кількості
школярів 4-8
класів

за завданням
на
проектування

Розрахункова потреба
на етап
15-20
років
(60,0 тис.
осіб)

600

750

на етап
30-40
років
(88,5 тис.
осіб)

880

1100

Існуючі
установи, що
зберігаються
на
перспективу

Необхідне нове
будівництво
на етап
15-20
років

на етап
30-40
років

Прийнято по
проекту
на
етап
15-20
років

на
етап
30-40
років

Розміщення

Етап 30-40 років:
Площадки:
пл.3 «Південна-1» ЗЗСО
на 540 місць -18кл, ЗЗСО
на 360 місць -12кл;
пл.5 «Західна-3»: ЗЗСО на
360 місць -12кл.
пл.6 «Західна-1»: ЗЗСО на
3,0га – 40кл- 1200 місць.

-

600

150

600

880

950

600

600

8801/

9501/

Організовуються на базі
існуючих та проектних
закладів ЗЗСО

В районі вулиць
Островського та
Жовтневої реконструкція
під будинок розвитку
дитини;
У вбудованоприбудованих
приміщеннях у жилих
кварталах;
Будинок дитячої творчості
по вул. Сілезькій;
Центр розвитку дитини на
площадці 2 «Південна-2»

Існуючий Український
гуманітарний інститут
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№
з/п

Найменування
установ та
підприємств
обслуговування

Одиниця
виміру

Нормативи
ДБН Б.2.212:2019 на
1000 осіб

відвідувань у
зміну
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Розрахункова потреба
на етап
15-20
років
(60,0 тис.
осіб)

на етап
30-40
років
(88,5 тис.
осіб)

Існуючі
установи, що
зберігаються
на
перспективу

Необхідне нове
будівництво
на етап
15-20
років

на етап
30-40
років

Прийнято по
проекту
на
етап
15-20
років

на
етап
30-40
років

Розміщення

Спеціалізований
медичний центр в межах
вул. Шевченко, Революції;
Поліклініка на території
Ірпінській міський лікарні;
Спеціалізований
медичний центр на вул.
Силезька;
Спеціалізований
медичний центр на вул.
Вокзальна;
На площадках 2,3,4,5,6 –
амбулаторії загальної
практики – сімейної
медицини та амбулаторії
групової практики;
Багатопрофільний
медичний центр по вул.
Василя Стефаника
Підстанція швидкої
медичної допомоги на
площадці «Західна-1» на
10 машин 0,5 га з
урахуванням
обслуговування
територіальної громади

Заклади охорони здоров’я та соціального забезпечення

1

Поліклініки,
амбулаторії,
диспансери без
стаціонару

2

Станція
екстреної
медичної
допомоги

спецавтомобіль

0,1

6
5 для
зони
впливу

3

Центри
зайнятості
населення

відвідувач

0,13

8

1440

2124

460

980

1664

980

1665

9 та
5 для
зони
впливу

5

1+5

4+5

6

101/

12

-

-

-

Існуючий Ірпінський
міський центр зайнятості –
м. Ірпінь вул. Троїцька,40
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№
з/п

Найменування
установ та
підприємств
обслуговування

1

Стадіони

2

Спортивні зали
загального
користування,
включаючи
приміщення
реабілітаційного
признач.
Басейни криті та
відкриті
загального
користування
Спортивні
спеціалізовані
центри

3

4

Одиниця
виміру

Нормативи
ДБН Б.2.212:2019 на
1000 осіб

га

Розрахункова потреба

Існуючі
установи, що
зберігаються
на
перспективу

на етап
15-20
років
(60,0 тис.
осіб)

на етап
30-40
років
(88,5 тис.
осіб)

0,1

6,0

8,85

0,864,
(3,8
переноситься)

м2 площі
підлоги

80

4800

7080

м2 площі
дзеркала води

40

2400

3540

га

за завданням
на
проектування

Необхідне нове
будівництво

Прийнято по
проекту

на етап
30-40
років

на
етап
15-20
років

на
етап
30-40
років

Розміщення

5,1

8,0

10,9

14,91/

-

4800

7080

5000

80001/

В районі центрального
міськпарку - 3,8 стадіон,
який переноситься з
центральної площі,
«Західна-1»-7,1га
стадіон;«
Південна-1» -2,0га-стадіон
«Західна-3» 2,0га стадіон
У багатопрофільних
спортивних центрах;
В спортивно-оздоровчому
комплексі;

250

2150

3290

2200

38001/

У багатопрофільних
спортивних центрах;
В спортивно-оздоровчому
комплексі;

29,4

В районі центрального
міськпарку: 2,7 –
спортмайданчики,
велодром, 7га-біатлон,
«Західна-1»-12,6га –
спортмайданчики зі
спортивними спорудами
Кінноспортивна школа площадка «Західна-3» на
3,5га
Розширення спортивнотехнічного клубу «Сона»
(мототраса) – 3,6 га.

на етап
15-20
років

Фізкультурно-спортивні споруди
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№
з/п

Найменування
установ та
підприємств
обслуговування

Одиниця
виміру

Нормативи
ДБН Б.2.212:2019 на
1000 осіб

Розрахункова потреба
на етап
15-20
років
(60,0 тис.
осіб)

на етап
30-40
років
(88,5 тис.
осіб)

Існуючі
установи, що
зберігаються
на
перспективу

Необхідне нове
будівництво
на етап
15-20
років

Прийнято по
проекту

на етап
30-40
років

на
етап
15-20
років

на
етап
30-40
років

Розміщення

У складі торговельнорозважальних та
торговельно-виставкових
комплексів
Концерт-холл по вул. Нове
Шосе у складі проектного
комплексу центральної
площі
У складі торговельнорозважальних комплексів
У складі торговельнорозважальних та
торговельно-виставкових
комплексів
У складі центрів житлових
районів та мікрорайонів.

Установи культури і мистецтва, культові споруди

1

Універсальна
зала зали

місце

15

900

1327

-

900

1327

900

1327

2

Клубні заклади
та центри
дозвілля

місце

50

3000

4425

366

2634

4460

2650

45001/

3

Кінотеатри

місце

22

1320

1947

320

1000

1627

1000

1627

4

Міські масові
бібліотеки

тис.одзбереж.
(чит.місць)

3
(2)

180
(120)

265,5
(177)

59,489
(62)

120,5
(58)

206
(115)

120,5
(58)

206
(115)

5

Культові
споруди

об’єкт

за завданням
на
проектування

-

-

1

0,26 га – на проектній
житловій площадці
«Південна-1».
У складі торговельнорозважальних,
торговельно-виставкових
та торговельно-побутових
комплексів
Добудова торговельного
павільйону на вул.
Островського - Жовтнева

Підприємства торгівлі, харчування і побутового обслуговування

1.

Магазини

м2 торгової
площі

237

14220

20975

22000

-

-

-

-

2

Ринкові
комплекси

м2 торгової
площі

30

1800

2655

2400

-

255

670

670

30

№
з/п

Найменування
установ та
підприємств
обслуговування

3

Підприємства
харчування
(заклади
ресторанного
господарства)

4

5

Одиниця
виміру

Нормативи
ДБН Б.2.212:2019 на
1000 осіб

Розрахункова потреба
на етап
15-20
років
(60,0 тис.
осіб)

на етап
30-40
років
(88,5 тис.
осіб)

Існуючі
установи, що
зберігаються
на
перспективу

Необхідне нове
будівництво
на етап
15-20
років

на етап
30-40
років

Прийнято по
проекту
на
етап
15-20
років

на
етап
30-40
років

місце

37

2220

3275

1345

875

2225

875

2225

Підприємства
побутового
обслуговування

робоче місце

7

420

620

75

345

545

345

6001/

Виробничі
підприємства
централізованого
виконання
замовлень (спец
цехи, спец
майстерні,
пральні,
хімчистки)

робоче місце

4

240

354

-

240

354

240

354

Розміщення

Проект – оптовий ринок в
комунально-складській
зоні вул. Києво-Мироцька
-1,8 га.
У центрах житлових
районів
та мікрорайонів;
заклади громадського
харчування;
у складі торговельнорозважальних,
торговельно-виставкових
та торговельно-побутових
комплексів;
у складі готельноресторанних комплексів
У торговельно-побутових
комплексах;
у вбудовано-прибудованих
приміщеннях житлових
будинків
У торговельно-побутових
комплексах;
У вбудованоприбудованих
приміщеннях житлових
будинків
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№
з/п

Найменування
установ та
підприємств
обслуговування

Одиниця
виміру

Розрахункова потреба

Нормативи
ДБН Б.2.212:2019 на
1000 осіб

на етап
15-20
років
(60,0 тис.
осіб)

на етап
30-40
років
(88,5 тис.
осіб)

Існуючі
установи, що
зберігаються
на
перспективу

Необхідне нове
будівництво
на етап
15-20
років

на етап
30-40
років

Прийнято по
проекту
на
етап
15-20
років

на
етап
30-40
років

Організації та установи управління, проектні організації, кредитно-фінансові установи та
підприємства зв’язку, юридичні, правопорядку

Розміщення

1

Відділення зв’язку

об’єкт

0,16

10

14

3

7

11

7

11

У центрах нових
житлових районів та
мікрорайонів та
громадських центрах
У центрах нових
житлових районів та
мікрорайонів та
громадських центрах
У центрах нових
житлових районів та
мікрорайонів та
громадських центрах

2

Відділення і
філії банківських
установ

операційне
місце

1 на 2-3 тис.
чол.

20

30

11

9

19

9

19

3.

Юридичні
консультації

Роб. місце

1 юристадвокат на 10
тис. чол.

6

9

6

-

3

-

3

4

Нотаріальна
контора

Роб. місце

1 нотаріус на
30 тис. чол.

2

3

3

-

-

-

-

5

Опорний пункт
охорони порядку

м2 заг. площі
на мікрорайон

30-100

600

600

н/д

600

600

600

600

У центрах нових
житлових районів та
мікрорайонів

3

2

3

У центрах нових
житлових районів та
мікрорайонів

Установи житлово-комунального господарства
1.

Житловоексплуатаційні
організації:
- житлових
кварталів
(мікрорайону)

об’єкт

1 об’єкт на
мікрорайон з
населенням
20 тис. чол.

3

4

1

2
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№
з/п

Найменування
установ та
підприємств
обслуговування

2.

Пункт прийому
вторинної
сировини від
населення

3.

Пожежнорятувальні
підрозділи

4.

Одиниця
виміру

Нормативи
ДБН Б.2.212:2019 на
1000 осіб

Розрахункова потреба
на етап
15-20
років
(60,0 тис.
осіб)

на етап
30-40
років
(88,5 тис.
осіб)

Існуючі
установи, що
зберігаються
на
перспективу

Необхідне нове
будівництво
на етап
15-20
років

об’єкт

1 об’єкт на
мікрорайон з
населенням
20 тис. осіб

пожежний
автомобіль

1 на 6,5 тис.
осіб.

Готелі

місць

4,8

288

425

70

218

5

Будинок
урочистих подій

Об’єкт

за завданням
на
проектування

-

-

-

6

Громадські
вбиральні

прилад

1

60

89

7

Бюро
похоронного
обслуговування

об’єкт

не менше 1
на 50 тис.
чол.

1

1

5

9+
14+
3спецавто 3спецавто

3

на етап
30-40
років

Прийнято по
проекту
на
етап
15-20
років

2

на
етап
30-40
років

2

7+ 2
спец

122/ +
2
спец

355

218

355

-

-

-

1

н/д

60

89

60

90

2

-

-

-

-

2-основні
авто, 1спецавто АД30

7+
12+
2спецавто 2спецавто

Розміщення

У нових житлових
районах

Існуюче ДПРЧ №35 навул. Пушкінська,59а
Проектні: пождепо:
Пл. №5 «Західна-3» 1,95га на 10 машин;
Пл. №2 «Південна-2» 1,0га на 4 машини
Готельно-ресторанний
комплекс,
готелі на території
багатопрофільних
спортивних центрів
Згідно детального плану
території будинок
урочистих подій в районі
вул. Шевченка
У складі торговельнорозважальних центрів;
громадських центрів;
у парках та у складі
спортивних об’єктів
Існуюче - «Ритуал 2000»
вул. Польова,19
«Едемус» вул.
Енергетиків,12
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№
з/п

8

Найменування
установ та
підприємств
обслуговування

Кладовище
традиційного
захоронення

Одиниця
виміру

Нормативи
ДБН Б.2.212:2019 на
1000 осіб

га

0,24

Розрахункова потреба
на етап
15-20
років
(60,0 тис.
осіб)

на етап
30-40
років
(88,5 тис.
осіб)

14,4

21,2

Примітка: 1/ враховуючи потреби населення зони впливу центру;

2/

Існуючі
установи, що
зберігаються
на
перспективу

14,4
З них: 1,2свобод.

Необхідне нове
будівництво
на етап
15-20
років

на етап
30-40
років

13,2

20,0

Прийнято по
проекту
на
етап
15-20
років

на
етап
30-40
років

Розміщення

5+
нове

нове

Пропонується закриття
кладовища по
вул.Михайловського 3,8га;
Проектне кладовище вул.
Депутатська 5га,
Передбачається
організація нового
кладовища між Бучею,
Мироцьким і Ворзелем

додатково включена кількість спеціальних пожежних машин з урахуванням 50% резерву таких машин;

4. Транспортна інфраструктура
Існуючий стан
Зовнішній транспорт
Транспортні зв’язки м. Буча з м. Києвом, м. Ірпінь, смт Гостомель та іншими
населеними пунктами, забезпечується автомобільним і залізничним транспортом.
Пасажирські та вантажні перевезення міста у всіх видах сполучення забезпечує
достатньо розвинута транспортна система, інфраструктура якої складається із
залізничної магістралі Київ-Коростень та мережі автомобільних доріг державного і
місцевого значення, магістральної вуличної мережі міста.
Автомобільні дороги
Головний транспортний зв’язок м. Буча з м. Києвом забезпечує міжнародна
автомобільна дорога державного значення (М-07) Київ – Ковель – Ягодин, яка співпадає
з трасою міжнародної європейської магістралі Е-373.
Ділянка державної автомобільної дороги (М-07), яка проходить безпосередньо
через місто, розділяє його на північну і південну частини. Автодорога М-07 має ІІ
технічну категорію, тип покриття – асфальтобетон, середньодобова інтенсивність руху
транспорту орієнтовно досягає 20,0 тис. транспортних засобів у двох напрямках.
До західної ділянки виходу автодороги М-07 з міста приєднується територіальна
автодорога державного значення Т-10-01 Ворзель–Забуччя–(а/д М-06), яка має вихід до
міжнародної автомобільної дороги державного значення М-06 Київ – Чоп (траса
міжнародної європейської магістралі Е-40) - ділянка АТК Крітський №3, Європа – Азія.
Крім того, місто обслуговують обласні дороги місцевого значення:
- 0100508 Блиставиця – Буча, яка підходить до міста з північної сторони,
протяжністю 2,0 км;
- 0101305 Буча – (а/д Гостомель–Бепестянка–Мирча –(а/д М-07) через Баланівку,
протяжністю 4,7 км;
- С101315 Буча – а/д Киів–Чоп, протяжністю 2.9 км.
Таблиця 4.1
№
з/п

Індекс та
номер
дороги

1.

М-07

2.

Т-10-01

3.
4.

0100598
0101305

5.

С101315

Найменування доріг

Технічна
Підпорядкування
категорія

Автомобільні дороги державного значення

Тип покриття
на підходах до
міста

Київ – Ковель – Міжнародна
ІІ
Ягодин,
Ворзель–Забуччя –
Територіальна
ІІІ
(а/д М-06)
Автомобільні дороги місцевого значення

Асфальтобетон

Блиставиця – Буча
Буча – (а/д
Гостомель–
Берестянка – Мирча
–(а/д М-07)
(а/д Киів – Чоп ) –
Буча

Асфальтобетон

Обласна
Обласна

ІV
ІV

Асфальтобетон
Асфальтобетон

Районна

ІV

Асфальтобетон
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Примітка: згідно Кабінету Міністрів України Постанова від 30 січня 2019р №55
Київ, перелік місцевих автодоріг Київської області (Розпорядження Київської обласної
державної адміністрації від 26.09.2017 №505).
Залізничний транспорт
Зі сходу на захід місто перетинає напружена двоколійна електрифікована
залізнична магістраль Київ–Коростень з інтенсивним рухом поїздів.
Розміри руху на залізничній ділянці Ворзель – Ірпінь орієнтовно становлять 53
пари поїздів за добу, з них 18 – вантажних, 16 – пасажирських, 20 – приміських (дані на
01 11.2021р).
На залізничній ділянці в центральній частині міста знаходиться залізнична
станція Буча і функціонують зупиночні платформи: Лісова Буча, Склозаводська.
На перетині залізничної ділянки з вуличною мережею функціонують два
охоронювані переїзди у створі вул. Горького–Тарасівської і Заводської, шириною 8,0 м
кожний. Пішохідний зв’язок забезпечує пішохідна естакада біля вокзалу.
Крім того, поза південно-західної межі міста на перетині залізничної ділянки
Ворзель – Ірпінь функціонує шляхопровід естакадного типу в створі автодороги Т-1001 Ворзель–Забуччя– (а/д М-06).
Повітряний транспорт
Повітряні зв'язки міста забезпечують: міжнародний аеропорт «Бориспіль» (Київ)
і міжнародний аеропорт «Київ» ім. І.Сікорського. В північній частині Бучанської
територіальної громади розміщується вантажний термінал – аеродром «Гостомель»,
який має штучну злітно-посадкову смугу, довжиною 3,5 км зі своєю зоною
випробувальних польотів.
Автомобільний транспорт
Зовнішні і міські пасажироперевезення забезпечуються:
приміськими
автобусними маршрутами, приватним транспортом. На автобусних маршрутах
працюють автобуси Ірпінського АТП 13250, яке розміщується в смт Гостомель.
Приміські маршрути у напрямках на Київ, Ірпінь, Ворзель, Гостомель,
Блиставицю,
Мироцьке,
Гаврилівку
забезпечують
міські
і
приміські
пасажироперевезення.
В межах міста автобусні маршрути проходять по вулицях: Шевченка, Нове-Шосе,
Вокзальній, Києво-Мироцький, Яблунський, Горького – Києво-Мироцький, Гамалія
Миколи – Стара Яблунська, Сковороди Григорія – Тарасівський.
Річний обсяг перевезених пасажирів автобусним транспортом
орієнтовно
становить – 2,0 млн. пасажирів (з урахуванням не облікованих пасажирів).
Загальна рухомість населення на автобусній мережі орієнтовно становить –55
поїздок на 1 мешканця за рік.
Загальна протяжність ліній руху міського автобуса становить 23,0 км. Щільність
– 1,0 км/км2.
Магістральна вулична мережа
Основу структури вуличної мережі міста складають магістральні вулиці
загальноміського та районного значення. Найбільші транспортні потоки (міські та
транзитні) концентруються на головних транспортних артеріях міста: Шевченка
(проїзна частина 7,0-10,0 м), Нове шосе (проїзна частина –12,0-17,0 м, 8,0 м+26,0 м+8,0
м), вул. Вокзальна (7,0-7,5 м).

36

Загальна довжина магістральної вуличної мережі міста в існуючих межах
орієнтовно становить 42,0 км. Щільність магістральної вуличної мережі міста – 1,7
км/км2.
В межах міста у місцях перетину магістральних вулиць сформовані площі: Героїв
Майдану, Київська.
На приєднанні вул. Інститутської до вул. Качинського Леха влаштована
саморегульована транспортна розв’язка.
Висновок:
Технічні параметри ділянок магістральних вулиць обмежені, мають недостатню
ширину проїзної частини, відсутні тротуари вздовж магістральних вулиць у
периферійних районах міста; покриття деяких ділянок вуличної мережі потребує
комплексного ремонту та посилення. На перетині залізничних ліній із вуличною
мережею не має штучних споруд.
Легковий транспорт
З урахуванням розрахункових показників діючого генерального плану м. Буча і
додатково щорічного приросту паку легкових автомобілів (2-3%) станом на 2021 р.
загальна кількість автомобілів орієнтовно становить 10,0 тис. одиниць (загальний рівень
автомобілізації орієнтовно складає 280 одиниць на 1000 мешканців).
Зберігання індивідуальних легкових автомобілів (орієнтовно 9 тис. одиниць)
здійснюється наступним чином:
- власники автомобілів, які мешкають на території садибної забудови, зберігають
автомобілі (орієнтовно 3,0 тис. одиниць) на території їх проживання;
- власники автомобілів, які мешкають у багатоповерховій забудові, зберігають
автомобілі (орієнтовно 6,0 тис. одиниць) - в боксових гаражах в районі вул. Яблунської,
вул. Депутатської, вул. Вокзальної, вул. Крушельницької, вул. Суворова та на відкритих
автостоянках, які розміщуються в різних районах міста.
Забезпеченість постійними місцями зберігання автомобілів власників
багатоповерхової забудови не більше 50%.
Для технічного обслуговування парку легкових автомобілів у місті функціонують
АЗС (автозаправні станції), БП АЗС (багатопаливні автозаправні станції), які
знаходяться по вул. Нове шосе, вул. Депутатський, вул. Шевченка, в районі виходу вул.
Нове шосе в напрямку на м. Ковель. Орієнтовно загальна кількість – 50 колонок, СТО
(станція технічного обслуговування), які заходяться по вул. Яблунський, вул.
Депутатський, вул. Крушельницької Соломії, вул. Леха Качинського, вул.Шевченка.
загальна кількість постів орієнтовно становить 50 постів.
Потужності існуючих автозаправних станцій, станцій технічного обслуговування
достатньо.
Місця розташування гаражів, підприємств технічного обслуговування легкових
автомобілів показані на кресленні «Схема вулично-дорожньої мережі, міського та
зовнішнього транспорту».
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Проектні рішення
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 північнозахідної 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 (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 КиєвоМироцької;
- 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.
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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.
Нижче в таблиці приведені запроектовані технічні параметри магістральних
вулиць, протяжність ділянок реконструкції та будівництва.
Таблиця 4.2

№/№

1
2

Найменування вулиць

Довжи Довжи
на
на
Проїзна
Ширина
ділянки ділянки
частина червоних
реконст будівни
м
ліній, м
рукції,
цтва,
км
км
Магістральні вулиці загально міського значення (ч. л. 20,0 м і більше)

вул. Шевченка (від східної
межі до вул. Нове Шосе
вул. Нове Шосе (існ.-4,8 км)

вул. Вокзальна (ділянка від
північної межі міста до
вул.Горького) (існ. - 2,5 км)
4
вул. Вокзальна (ділянка від
вул. Тарасівської до виходу на
Ірпінь) (існ. -1,5 км)
5
вул. Проектна №1-Ковельська
(від північно-західної межі до
вул. Нове шосе)
Разом магістральні вулиці
загальноміського значення
(існ. – 8,8 км)
Всього: 15,8 км
3

Проїзна
частина
існуюча, м

Етап 15-20 років

7,0-10.0

12,0

40,0

3,0

-

12,0-16,0
8,0+26,0+8,0
7,0-7,5

12,0-16,0

50,0

-

-

7,0-7,5

20,00

-

-

7,0

7,0-7,5

20,00

-

-

-

14,0

50,0

-

-

4,0

3,0

4,0
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Магістральні вулиці районом значення
1
2
3

вул. Інститутьська
вул. Депутатська- Заводська
вул. Леха Качинського Хмельницького (існ. -2,0 2,0км)
вул. Яснополянська (ділянка
від вул. Шевченка до вул.
Інститутської)
вул. Тарасівська (від вул.
Вокзальної до вул.
Яблунської) (існ. -1,5 км)
вул. Києво-Мироцька
(від вул. Проектна №1 до вул.
Нове шосе)
Ділянка вул. Києво-Мироцької
( від проектної естакади до
вул. Тургенєва)
Ділянка вул. Києво-Мироцької
від вул. Тургенєва до східної
межі міста, передбачається
односторонній рух, (існ.-1,0
км)
вул. Миколи Гамалія – СтароЯблунська, передбачається
односторонній рух (існ.-1,5
км)
вул.Енергетиків

6,5-7,0
6,5
9,0
6,0+3,0+9,0

20,0
30,0
30,0

3,0
2,0
-

-

6,0-6,5

6,5-7,0
12,0
9,0
6,0+3,0+9,
0
8,0

20,0

0,8

-

7,0

7,0

20,0

-

-

4,0-7,0

7,0-10,012,0

20,030,0

3,5

-

4,0-5,0

8,0

20,0

1,0

-

7,0

7,0

15,0

-

-

7,0

7,0

15,0

-

-

8,0

8,0

35,0

-

-

6,0

8,0

20,0

1,5

-

6,0

8,0

15,0

1,0

-

-

7,0

20,0

-

3,0

7,0

7,0

20,0

-

2,5

7,0

7,0

20,0

-

-

14

вул. Гоголя (від вул.
Шевченка до вул. Симиренка
Льва)
вул. Тургенєва (від вул.
Києво-Мироцької до вул.
Інститутської)
вул. Паркова (від вул.
західної межі до вул.
Вокзальної)
вул. Паркова-вул.
Коцюбинського- вул
Івасюка. (існ. -1,2 км)
вул. Сілецька від вул.
Паркової до вул.
Інститутської)(існ.-1,0 км)
вул. Островського (існ.-1,0 км)

9,0

9,0

20,0

-

-

15

вул. Левка Ревуцького

5,0

9,0

20,0

0,8

-

16

вул. Яблунська (від південнозахідного виходу до залізниці
(продовження вул.
Тарасівський), існ.-4,0 км)
вул. Франка

8,0

8,0

20,0

-

-

4.0

8,0

20,0

1,0

-

4

5

6

7

8

10

11

13

18

40

вул. Вишнева – бул.. Бірюкова
12,0
12,0
20,00,6
(існ.-0,5 км)
30,0
20
вул. Антоновича– вул.
4,0
7,0-8,025,0-30
0.5
2,5
Дорошенка – вул. Проектна
12,0
№2 (від вул. Руданського до
вул. Нове шосе)
21
вул. Ковельська (а/д М-07 до
6.0
8,0
30,0
0,5
0,7
вул. Проектна №1)
22
Ділянка магістральної вулиці
8,0
20,0
1,5
вздовж залізничних ліній під
існуючим залізничним
мостом через р. Буча.
23
вул.Наливайка-Северина (від
8,0
20,0
2,0
південно-західного виходу до
вул. вул. Заводської)
24
вул.Тюменцева-Хвилі– вул.
7,0-8,0
7,0-8,0
20,0
0,8
Горького – вул.Жовтнева (від
вул. Заводської до проектної
естакади) (існ.-1,0 км)
26
вул. Проектна №3** (від
7,0
20,0
3,6
західної межі міста до вул.
Вокзальної)
27
вул. Проектна №4** (від вул.
7,0
20,0
0,7
Вокзальної до проектного
тунелю)
28
вул. Проектна №5** (від
7,0
20,0
1,5
тунелю до виходу на Київ
29
вул. Проектна №6** (від вул.
7,0
20,0
0,7
Яблунівської
до виходу на Ірпінь)
Разом магістральні вулиці
15,6
21,6
районного значення (існ. 14,5 км)
Разом магістральні вулиці
18,6
25,6
(існ. -23,3 км) км)
Примітка:* вулиці загальноміського і регіонального значення загальною протяжністю 23,3 км реконструкції не підлягають.
Примітка** ділянки вулиць передбачені на період 15-20 років
19

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 вул. Ковельської – 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;
- 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 – 3,5км.
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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. Проектна №1 – вул. Ковельська, вул. Проектна №1 –
вул. Дорошенка, вул. Дорошенка – вул. Вишнева, вул. Проектна №1 – вул. Нове шосе,
вул. Яблунська – а/д на Забуччя, вул.Руданського – вул.Ковельська, вул.Вокзальна–
вул..Проектна №3–вул.Проектна №4
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, Яблуньській – Тарасівський, Горького – Тюменцева-Хвилі, НаливайкаСеверина, Проектна №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.
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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.
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.
Нижче в таблиці приведені прогнозні показники кількості легкового
індивідуального транспорту на етапи проектування за типами забудови.
Таблиця 4.3
Орієнтовна кількість легкових
Населення /тис. осіб/
індивідуальних автомобілів
Існуючий
Етап
Етап
Існуючий
Етап
Етап
Тип забудови
стан
15-20 30-40 стан
15-20
30-40
років років
років
років
Багатоквартирна
22,17
43,7
69,8
6000
13000
23700
Садибна
15,15
16,3
18,7
3000
5000
6300
Разом
37,3
60,0
88,5
9000
18000
30000
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 машиномісць.
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.
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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. Крушельницької
Соломії, вул. Проектної №1–вул.Ковельській, вул. Наливайка-Северина. 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».

5. Модель розвитку території Бучанської громади
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5.1. Загальне бачення розвитку території
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.

У природно-географічному відношення Бучанська територіальна громада
розташована в межах Київського Полісся. Клімат території атлантико-континентальний
з м’якою зимою і нежарким літом. Середня температура січня – 6,3°C, липня 18,8°C.
Середньорічна кількість опадів 587 мм. Ґрунти в межах громади – типові поліські,
найбільш поширені: дерново-слабо та середньо-підзолисті неоглеєні ґрунти різного
механічного складу, дерново-підзолисті глейові, а також наявні лучно-болотні,
торфувато-болотні осушені, дернові неглибокі глейові та супіщані. Рівень родючості
ґрунтів регіону невисокий. Через слабку структурованість та бідність поживних речовин
гумусового горизонту, що потребує періодичного підживлення органічними та
мінеральними добривами угідь, а також протиерозійного закріплення ґрунтів від
вітрової ерозії, рівень природної родючості ґрунтів переважно досить низький.
Основними водними об'єктами на території громади є ріки Буча (інша назва р. Бучанка),
Рокач, Кізка, а також струмки, озера та ставки. Мінерально-сировинна база
представлена запасами цегельно-черепичної сировини (глина), ліпариту, кварцового
піску, паливно-енергетичної сировини (торф) та родовищами підземних питних вод.
Громада з адміністративним центром у м. Буча утворена 28 вересня
2018 року 1 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 пунктів 2: 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,
Згідно паспорту Бучанської міської територіальної громади
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).

1
2
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Здвижівського, Луб’янського, Мироцького та Синяківського, центрами кожного з яких є
відповідні селища міського типу та сільські населені пункти.
Територія громади займає площу 3 261,45 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.
Як вже вказувалось вище, до складу громади, крім адміністративного центру
увійшли два селища міського типу та 11 сільських населених пунктів. Це переважно
великі села, середня людність одного сільського поселення в громаді понад 980осіб. Для
порівняння, середня людність одного сільського поселення по Київській області близько
860 осіб постійного населення.
Територія громади розташована в ближньому поясі приміської зони Києва і
входить до урбанізованого ядра Київської агломерації. Це, з одного боку, створює
додаткові можливості її планувальної організації та використання, з іншого,
територіальний розвиток населених пунктів громади в деякій мірі підпорядковується
потребам Києва.
Зручність географічного положення району пов’язана не тільки з близькістю до
Києва з яким встановлені дуже тісні зв’язки у трудовій зайнятості місцевого населення,
але й розташування його на важливих автомобільних шляхах державного та місцевого
значення.
Територією Бучанської громади проходить ділянка міжнародної автомобільної
дороги державного значення (М-07) Київ – Ковель – Ягодин, яка перетинає територію
громади в південній частині і в межах громади має статус регіональної дороги. Траса
дороги проходить безпосередньо через щільно забудовані території міста Бучі, що
обмежує можливості приведення траси у відповідність з вимогами до міжнародних
автомобільних коридорів, а з іншого накладає обмеження на розвиток населеного
пункту та формування сприятливого середовища проживання в ньому.
З півдня на територію громади заходить територіальна автодорога державного
значення Т-10-01 Ворзель-Забуччя-(а/дМ-06), яка має вихід до міжнародної
автомобільної дороги державного значення М-06 Київ – Чоп (траса міжнародної
європейської магістралі Е-40), що є ділянкою міжнародного транспортних коридорів
Крітський №3, Європа – Азія.
В північно-східній частині по території громади проходить ділянка територіальної
автодороги державного значення Т-10-02 Гостомель-Демидів.
Крім цього, територією громади пройде ділянка Великої кільцевої автомобільної
дороги навколо м. Києва.
Населені пункти територіальної громади між собою та сусідніми населеними
пунктами зв’язані обласними та районними автомобільними дорогами місцевого
значення О100508 Блиставиця – Буча, О101305 Буча – (а/д Гостомель-БерестянкаМирча-(а/д М-07) через Баланівку, О101301 Гостомель-Берестянка-Мирча-(а/д М-07),
С101315 Буча – а/д Київ-Чоп та інші. Сполучення населених пунктів територіальної
3
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громади з районним та обласним центром здійснюється регулярними автобусними
маршрутами.
Залізничне сполучення забезпечує двоколійна електрифікована залізнична
магістраль Київ–Коростень. На території громади розташовані залізничні станції Буча,
Ворзель, а також функціонують зупиночні платформи: Лісова Буча, Склозаводська.
Таким чином, Бучанська громада має добре транспортне забезпечення та
сприятливі умови для розвитку підприємств транспортного і логістичного спрямування,
інших видів діяльності, що залежать від транспортного сполучення, наприклад, таких як
туризм та рекреація.
Водночас територія Бучанської громади має рекреаційний потенціал. Зокрема,
відповідно до рішень СПТ Київської області, затвердженої рішенням обласної ради від
09.09.2021 року № 114-05-VIII, територія громади входить до комплексної зеленої зони
м. Києва і також є складовою його лісопаркового поясу. Також на території громади
розташовані об’єкти природно-заповідного фонду:
-

-

-

лісовий заказник місцевого значення «Ворзельський», площею 84,0918 га, який
оголошено рішеннями Київської облради від 20.11.2003р. №133-10-XXIVта від
21.06.2012р. № 365-19-VI, який розташований у смт Ворзель;
ботанічна пам’ятка природи «Тюльпанове дерево», площею 0,2га, що оголошена
рішенням Київського облвиконкому №5 від 12.01.87р. та розташована на території
смт Ворзель;
ландшафтний заказник місцевого значення «Сторожівці», площею 47,9га, який
оголошений рішенням Київської обласної ради від 23.07.2009р. №490-25-V на землях
ДП «Клавдієвське лісове господарство» біля села Луб’янка.

В межах Бучанської міської громади розташовані пам’ятки, історії та архітектури,
основна частина яких зосереджена в м. Буча. В селі Луб’янка, вул. Шевченко
розташована пам’ятка історії – пам’ятник воїнам загиблим під час Другої Світової війни
і в смт Ворзель по вул. Курортна 37А розташована пам’ятка архітектури – колишній
будинок графині Н. Ф. Уварової, на сьогодні – Музей історії і культури "Уваровський
дім".
Економічна база територіальної громади пов’язана переважним чином з
виробництвом та переробкою рослинницької та тваринницької сільськогосподарської
продукції орієнтованої на щоденний попит міських мешканців, складським
господарством та сферою обслуговування.
Враховуючи
приміське
розташування
території
Бучанської
громади
перспективний розвиток її господарського комплексу знаходиться у сфері соціальноекономічного впливу м. Києва.
Перспективним для розвитку сільського господарства приміського типу є
виробництво овочевих культур, спеціалізоване птахівництво, садівництво та
квітникарство відповідно до кон’юнктури ринку міста. Одним з основних напрямків по
нарощенню виробничого потенціалу приміської зони є розміщення філій Київських
підприємств та створення нових виробничих і офісних комплексів. Розвиток
зовнішнього транспорту у приміській зоні пов’язаний з розвитком транспортнологістичних функцій – вздовж транспортних магістралей формуються логістичні
центри, де промисловість комбінується із складською функцією, а також місцями для
паркування і маневрування великих вантажних автомобілів. Серед галузей
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невиробничої сфери домінуюча роль належить малому бізнесу – оптовій та роздрібній
торгівлі й послугам з ремонту, а також розвитку туристично-рекреаційної сфери.
Враховуючи ці передумови пріоритетними напрямками для забезпечення
розвитку господарського комплексу громади визначено:
- використання наявного транзитного потенціалу за рахунок будівництва об’єктів
інфраструктури транспорту, логістичних комплексів, торговельно-складських та
транспортно-обслуговуючих підприємств на території громади та надання
транспортних послуг;
- технічна модернізація існуючої матеріально-технічної бази та впровадження
сучасних та безпечних технологічних процесів;
- розвиток промислового виробництва приміського напрямку (виробництво харчових
продуктів, тощо);
- розвиток сільськогосподарського виробництва приміського типу (овочівництво
закритого грунту, оранжерейне господарство); розвиток та впровадження «зеленого
виробництва» на нових сільськогосподарських підприємствах та модернізація
існуючих;
- розвиток об’єктів рекреації;
- розширення мережі установ і підприємств соціально-культурного обслуговування
населення.
В ході розроблення моделі розвитку громади передбачено розміщення
логістично-складських комплексів, об’єктів дорожнього сервісу, розвиток виробничих
територій, рекреаційно-туристичних об’єктів та закладів обслуговування.
Відповідно до Програми президента України «Велике будівництво» в межах
громади передбачається розвиток кластерів: медичного, логістичного. індустріального,
науково-навчального, ІТ-кластеру.
Перспективні
виробничі
території
розглядаються
для
розвитку
сільськогосподарської діяльності (вирощування екологічно чистої продукції,
рослинництво закритого грунту, органічне землеробство), підприємств переробної
промисловості (4-5 класу санітарної класифікації), будівництва об’єктів інфраструктури
транспорту та складського господарства.
Для удосконалення існуючої системи обслуговування населення в планувальними
рішеннями передбачено розміщення закладів обслуговування для потреб мешканців
громади, зокрема в межах м. Буча передбачено розміщення позашкільних закладів
освіти, підстанції швидкої медичної допомоги, центрів дозвілля, спортивних комплексів
та відкритих площинних спортивних споруд, пожежних депо, а також підприємств
торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування. В кожному
населеному пункті формується своя система громадських центрів та об’єктів
первинного обслуговування населення
Оскільки, наявний природно-ресурсний потенціал регіону дає змогу активно
розвивати туристично-рекреаційну галузь, на території ОТГ передбачається розміщення
готельно-відпочинкових комплексів та баз відпочинку.
Також передбачається
формування зелених зон для відпочинку населення.
З метою вирішенні спільних проблем та реалізації спільних завдань щодо
ефективного розвитку продуктивних сил громади, раціонального використання
ресурсного потенціалу, створення комфортних умов життя населення, забезпечення
екологічної безпеки та вдосконалення територіальної організації матеріальних та
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людських ресурсів у Бучанській громаді розроблена «Стратегія розвитку Бучанської
міської об’єднаної територіальної громади на період до 2029 року» (далі Стратегія) в
якій визначені довгострокові цілі розвитку громади.
Довгострокове бачення
майбутнього Бучанської громади сформовано наступним чином: Бучанська громада –
це:
- громада високої духовної культури та активної громадськості.
- громада, що сприяє розвитку малого та середнього бізнесу, впровадженню інновацій.
Де працює відкрита, відповідальна влада.
- курортний центр Київщини, громада з чистою екологією, де впроваджуються
енергоощадні технології.
- громада, з розвинутим водним, фестивальним, спортивним та зеленим туризмом
- громада, де безпечно та хочеться жити молодому поколінню.
В стратегії сформульовані 2 стратегічні напрями розвитку громади:
А. Комфортні умови життя людини та B. Розвиток місцевої економіки.
Для досягнення стратегічних цілей розроблені операційні цілі та завдання.
Стратегічний напрям А. Комфортні умови життя людини
Стратегічна ціль А.1. Безпека життя і правопорядок
Операційні цілі

А.1.1. Зниження
рівня злочинності та
забезпечення
цивільного захисту
населення

А.1.2. Підвищення
рівня безпеки на
автомобільних
дорогах та залізниці

А.1.3.Підвищення
якості питної води в
громаді

А.1.4. Покращення
екологічної ситуації
та охорона довкілля

Оперативне завдання

1. Проведення промоційних кампаній з підвищення рівня довіри мешканців до
правоохоронних органів.
2. Вдосконалення системи відеонагляду та відео спостереження.
3. Створення муніципальної варти.
4. Встановлення дорожніх знаків біля: шкіл, торгових центрів, медичних закладів, інших
громадських об’єктів.
5. Розробка плану інформування, реагування на надзвичайні ситуації та оповіщення
населення.
1. Розробка та затвердження програми з підвищення дорожньої безпеки на території
громади.
2. Розробка та впровадження схеми організації дорожнього руху, що сприятиме
підвищенню безпеки на дорогах.
3. Проведення просвітницьких заходів для дітей, молоді та дорослого населення,
спрямованих на підвищення рівня безпеки на дорогах громади.
4. Будівництво піднятих переходів.
5. Оновлення світлофорних об’єктів.
6. Нанесення «розумної» розмітки на дорогах.
7. Будівництво анти кишень.
8. Вдосконалення системи відео нагляду за транспортними розв’язками на дорогах.
9. Будівництво та облаштування зупинок громадського транспорту.
1. Будівництво станцій знезалізнення у населених пунктах.
2. Реконструкція та модернізація системи водопостачання та водовідведення.
3. Покращення доступності централізованого водовідведення для міського населення.
4. Створення КП «Бучаводоканал».
5. Забезпечення якісною питною водою сільського населення шляхом розширення мережі
централізованого водопостачання.
6. Налагодження контролю за наявністю в питній воді нітратів та інших шкідливих
речовин.
7. Встановлення систем доочищення води в закладах освіти й охорони здоров’я.
1. Розробка програми з відмови використання поліетиленових пакетів у торгових мережах.
2. Проведення інформаційно-роз’яснювальних заходів серед підприємців.
стосовно впровадження сучасних екологічних стандартів у діяльність їх підприємств.
3. Розвиток зелених, рекреаційних зон.
4. Регламентація використання септиків, особливо для багатоквартирних будинків.
5. Забезпечення доступу сільського населення до покращених умов санітарії.
6. Будівництво контейнерних площадок у населених пунктах громади.
7. Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ.
8. Зменшення скидів забруднених стічних вод у водні об’єкти.
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9. Розробка й проведення системи протипаводкових заходів.
10. Забезпечення підтримки ОМС тих підприємств та виробників, які запроваджують
ресурсозберігаючі технології.
11. Запровадження громадського контролю за діяльністю підприємств, які завдають шкоди
навколишньому середовищу, зокрема, асфальтобетонного заводу, розташованого в місті.
12. Проведення толок, Днів довкілля та інших акцій.
13. Розробка технічних та організаційних заходів та запровадження контролю за
загораннями на торф’яниках.
14. Модернізація матеріально-технічної бази об’єктів рекреації.
15. Налагодження системи утилізації відходів, що утворилися у процесі переробки
сировини тваринного походження.
А.1.5. Створення
центрів безпеки

1. Організація роботи міського безпекового центру.
2. Створення єдиної локальної міської мережі «Безпечне місто».
3. Забезпечення належного контролю за ситуаціями та відповідного реагування на
екстремальні події.

Стратегічна ціль А.2. Створення комфортної інфраструктури
Операційні цілі
А.2.1. Реформа
житловокомунального
господарства

А.2.2. Покращення
інженернотранспортної
інфраструктури

А.2.3.
Енергоефективна
політика громади

Оперативне завдання

1. Модернізація об’єктів комунальної інфраструктури міста, житлового фонду,
прибудинкових територій
2. Модернізація системи поводження з твердими побутовими відходами
3. Забезпечення доступності міста для маломобільних груп населення
4. Сприяння створенню ОСББ
5. Сприяння створенню сучасних управляючих компаній
6. Розробка нової схеми теплопостачання, враховуючи використання альтернативних
джерел енергії
7. Розробка та впровадження програми благоустрою населених пунктів громади
1. Розвиток велоінфраструктури (будівництво веломережі, сприяння діяльності суб’єктам
підприємницької діяльності, що надають послуги з прокату велосипедів, розвиток мережі
велопарковок)
2. Будівництво муніципальних паркінгів (розробка схеми розташування, електронної
мапи розташування)
3. Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонти автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
4. Налагодження автобусного сполучення між населеними пунктами територіальної
громади
1. Прийняття та реалізація Положення щодо енергоефективної політики громади.
2. Створення та впровадження ефективної системи енергоменеджменту та
енергомоніторингу для всіх будівель бюджетної сфери, затвердження
відповідного Положення, визначення відповідальних з питань енергоефективності на
рівні міської ради, підприємств та будівель та призначення відповідальних осіб.
3. Забезпечення приладами обліку всіх об’єктів житлової та комунальної сфери.
4. Проведення енергетичного аудиту будівель бюджетної сфери та отримання
енергосертифікатів.
5. Підготовка проектних пропозицій на розгляд Державного фонду регіонального
розвитку, Фонду енергоефективності, інших донорських та фінансових установ для
отримання коштів на проведення термомодернізації в закладах житлової та комунальної
сфери.
6. Проведення термомодернізації будівель житлової та комунальної сфери.
7. Організація інженерного нагляду за станом житлового фонду
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Стратегічна ціль А.3. Розвиток соціальної інфраструктури та сфери послуг
Операційні цілі

А.3.1. Відкриття
молодіжних центрів
та центрів дозвілля

А.3.2. Покращення
рівня доступності
адміністративних
послуг для громадян

А.3.3. Покращення
надання медичних,
освітніх та
соціальних послуг

А.3.4. Розвиток
сфери фізичної
культури і спорту

А.3.5. Підвищення
рівня привабливості
громади

Оперативне завдання

1. Розробка програми з підтримки діяльності молодіжних центрів та центрів дозвілля на
території громади
2. Проведення моніторингу потреб споживачів стосовно напрямків роботи дитячих
клубів за інтересами
3. Розробка інформаційної системи з переліком осіб, що надають послуги в сфері
освітнього коучингу, відгуки клієнтів
4. Створення інтернет-клубів та інтернет-бібліотек
1. Розширення інформаційно-технологічних сервісів в роботі Центру надання
адміністративних послуг
2. Організація віддалених робочих місць адміністраторів ЦНАПу в населених пунктах
громади
3. Створення IGOV (портал державних послуг) платформи для адміністративних послуг
1. Оснащення сучасним діагностичним обладнанням медичних закладів
2. Реконструкція та будівництво медичних закладів з метою створення комфортних умов
для пацієнта та медичного працівника
3. Зміцнення матеріально-технічної бази шкіл громади
4. Розвиток дошкільної галузі на території громади
5. Розвиток позашкільної освіти на території громади
6. Розробка та затвердження програми соціального обслуговування на території громади
7. Залучення волонтерів, благодійних організацій, підприємств та організацій до надання
послуг одиноким громадянам
8. Постійне підвищення кваліфікації працівників соціальної сфери
9. Створення Інституту третього віку
1. Організація фестивалів, виставок, культурно-мистецьких заходів
2. Будівництво сучасних спортивних споруд
3. Облаштування дитячих спортивних майданчиків
4. Встановлення тренажерів для молоді
5. Організація спортивних змагань для різних вікових груп населення
6. Заохочення до участі мешканців громади у різних спортивних змаганнях
1. Формування туристичних маршрутів: пішохідних, велосипедних
2. Створення та поширення рекламної та сувенірної продукції з використанням
туристичної символіки.
3. Розробка бренду громади
4. Створення історико-краєзнавчих музеїв
5. Проведення конкурсу «Краща екскурсія по місту»
6. Підтримка різноманітності творчих процесів у просторі культури з урахуванням
українських культурних традицій

Стратегічна ціль А.4. Створення активного громадського середовища
Операційні цілі

А.4.1.Підтримка
місцевих
громадських
ініціатив та проектів
А.4.2.Запровадження
відкритих механізмів
консультації влади з
громадськістю

А.4.3. Підтримка
діяльності
профільних
громадських рад та
ОСН

Оперативне завдання

1. Розробка програми соціального замовлення (правила, зміст)
2. Сприяння розвитку громадських організацій, благодійних фондів на території громади,
які можуть виконувати послуги по програмі соціального замовлення
3. Впровадження програми «Бюджету участі»
1. Підвищення участі молоді в управлінні громадою
2. Запровадження електронного врядування на території громади
3. Проведення консультацій з громадськістю для ухвалення важливих рішень, що
стосуються розвитку громади
4. Створення галузевих дорадчих органів при виконавчому комітеті.
5. Проведення зборів мешканців в кожному населеному пунктів громади
6. Організація регулярних зустрічей мешканців громади із депутатами
7. регулярне висвітлення офіційної інформації на офіційному веб ресурсі міської ради
1. Розробка та ухвалення сесією положення « Про профільні громадські
ради» при Бучанській міській раді
2. Створення профільних громадських рад при постійних депутатських комісіях міської
ради
3. Ухвалення програми створення та підтримки діяльності ОСН на території громади
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А.4.4. Ухвалення
Статуту Бучанської
ОТГ

1. Створення робочої групи з розробки проекту Статуту Бучанської ОТГ (із залученням
широкого кола зацікавлених осіб)
2. Проведення відкритих засідань робочої групи
3. Громадське обговорення проекту Статуту Бучанської ОТГ
4. Ухвалення проекту Статуту на сесії Бучанської міської ради

Стратегічний напрям В. Розвиток місцевої економіки
Стратегічна ціль В.1. Сприяння розвитку пріоритетних сфер економіки на території
громади
Операційні цілі

В.1.1. Розробка
програми
підтримки
підприємств
АПК та місцевих
товаровиробників
В.1.2. Підтримка
раціонального
використання
місцевих природних
ресурсів

Оперативне завдання

1. Розробка програми компенсації відсотків по кредитах для представників МСБ
2. Надання пільг с/г товаровиробникам, які виробляють органічну продукцію
3. Розвиток с/г обслуговуючої кооперації та переробної галузі
4. Сприяння створенню та розвитку агрокластерів
5. Створення умов для розвитку переробки агропродукції на території громади
1. Створення КП «Рибне господарство»
2. Формування територій сільськогосподарського призначення під агропромислові
виробництва та продаж прав оренди на аукціонах, надаючи право оренди виробникам,
які ведуть ресурсоефективне сільськогосподарське виробництво

Стратегічна ціль В.2. Створення сприятливих умов для ведення бізнесу та залучення
інвестицій
Операційні цілі

В.2.1. Створення та
розвиток
інфраструктури
для бізнесу

В.2.2. Формування
інвестиційної
привабливості
територій

Оперативне завдання

1. Розширення переліку послуг, що надаються ЦНАПом для бізнесу
2. Підтримка діяльності бізнес-інкубаторів та центрів підтримки підприємців-початківців
3. Створення «зеленої» бізнес-школи:
- навчання суб’єктів малого і середнього підприємництва впровадженню екологічно
чистого, ресурсоефективного виробництва та екологічних інновацій;
- навчання агровиробників використанню сучасних пестицидів та агрохімікатів з
мінімальним негативним впливом на флору, фауну, водні ресурси та здоров’я
людини;
- навчання землевласників та землекористувачів екологічно сталому використанню
земельних ресурсів, дотриманню норм законодавства в галузі їх охорони;
- навчання й підтримка екофермерів;
- навчання й підтримка підприємців-власників «зелених садиб».
1. Розробка та актуалізація існуючих планувальних документів
2. Створення умов для інвестування у промислово-торгівельну сферу
3. Визначення переліку земельних ділянок, привабливих для інвесторів промисловоторгівельної сфери
4. Розробка програми промоції громади
5. Створення умов для інвестування у житлову та рекреаційну сфери

В.2.3. Створення
системи контролю за
сплатою податків

1. Оптимізація місцевих податків та зборів
2. Розробка механізму комунікації з органами ДФС за повнотою сплати місцевих
податків та зборів
3. Створення онлайн платформи для інформування мешканців про розмір сплачених
податків та зборів та переліку боржників з їх сплати

В.2.4.Розробка
програми розвитку
МСП

1. Створення робочої групи з представників виконкому та місцевого бізнесу для
розробки програми розвитку МСП на території громади
2. Визначення найбільш гострих проблем, що заважають розвитку МСП на території
громади
3. Проведення навчальних курсів для дорослих стосовно започаткування та ведення
бізнесу.
4. Сприяння створенню асоціації підтримки бізнесу

Досягнення поставлених стратегічних цілей є не лише можливою перспективою,
але і покроковим планом до реалізації.

5.2 Соціально-просторова модель територіальної громади
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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 –
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 санітарнозахисної 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;
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- недостатній рівень забезпеченості населення централізованими інженерними
мережами в населених пунктах громади.
На державному рівні містобудівний розвиток території Бучанської громади
визначений у Генеральній схеми планування території України яка була розроблена ДП
УДНДІПМ «ДІПРОМІСТО» у 2000 році і затверджена 7 лютого 2002 року Законом
України «Про Генеральну схему планування території України».
На регіональному рівні містобудівний розвиток території Бучанської міської
об'єднаної територіальної громади наміченій у Схемі планування території Київської
області, яка була затверджена 9 вересня 2021 року Київською обласною радою (рішення
№114-05-VIII).
Зазначені схеми визначали місце території громади в урбанізованій зоні що
передбачає розвиток сільського господарства переважно приміського типу і районів
короткочасного відпочинку населення та розбудову дорожньої інфраструктури вздовж
проходження транспортних магістралей.
На місцевому рівні містобудівний розвиток селищ та сіл Бучанської ОТГ
визначають генеральні плани, якими передбачено напрями територіального розвитку та
забудови населених пунктів, розвитку їх житлової, виробничої, соціальної та інженерної
інфраструктури, заходи з охорони довкілля. Наявна містобудівна документація
місцевого рівня по населених пунктах Бучанської ОТГ наведена нижче в таблиці 5.2.
Таблиця 5.2
Наявна містобудівна документація селищ міського типу та сіл
Бучанської міської територіальної громади
Населений
пункт
смт Бабинці
с. Буда–
Бабинецька

с. Блиставиця
смт Ворзель

Розробник

ДП «НДПІ містобудування»,
2014 рік

ДП «ДІПРОМІСТО»,
2020 рік

ДП «УкрНДПІцивільсільбуд»,
2013 рік

с. Тарасівщина

ДП «УкрНДПІцивільсільбуд»,
2013 рік

с. Здвижівка

-

с. Мироцьке

Внесення змін до
Генерального плану с. Мироцьке
ДП «НДПІ містобудування»,
2018рік

с. Синяк

ДП "УКРНДПІЦИВІЛЬБУД",
2015р.

«УкрНИИГипросельхоз»,
1973рік

Примітка
-

Український державний інститут
проектування міст «ДІПРОМІСТ»,
1970 рік

с. Гаврилівка

с. Луб’янка

Рішення про
затвердження

Рішення Блиставицької сільської
ради Бородянського району
Київської області
27.02.2015 року
Рішення 67 сесії VIІ скликання
Ворзельської селищної ради
Київської області
№ 908-67- VIІ
від 25.06.2020 року
Рішення Гаврилівської сільської
ради Вишгородського району
Київської області
04.04.2013 року
№ 426-27-VI
Рішення Гаврилівської сільської
ради Вишгородського району
Київської області
04.04.2013 року
№ 426-27-VI
Рішення 32 сесії VIІ скликання
Мироцької сільської ради
Києво-Святошинського району
Київської області
№4 30.08.2018 року
Рішення 29 сесії VI скликання
Луб’янської сільської ради
Бородянського району
Київської області
27.05.2015 року
Рішення Синяківської сільської
ради Вишгородського району
Київської області, 1973 року

Розробляються зміни до
генерального плану
с. Блиставиця

-

-

-

Розробляються зміни до
генерального плану
с. Мироцьке

Рішення Синяківської
сільської ради
Вишгородського району
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с. Червоне

«УкрНИИПграждансельстрой»,
1983рік

Рішення Синяківської сільської
ради Вишгородського району
Київської області, 1983 року

с. Раківка

«УкрНИИГипросельхоз»,
1973рік

Рішення Синяківської сільської
ради Вишгородського району
Київської області, 1973 року

«УкрНИИПграждан-сельстрой»,
1980рік

Рішення Синяківської сільської
ради Вишгородського району
Київської області, 1981 року

с. Вороньківка

Київської області
″Про пролонгацію терміну
дії генерального плану″
від 27.03.2013 року
№575-23-VI
Рішення Синяківської
сільської ради
Вишгородського району
Київської області
″Про пролонгацію терміну
дії генерального плану″
від 27.03.2013 року
№575-23-VI
Рішення Синяківської
сільської ради
Вишгородського району
Київської області
″Про пролонгацію терміну
дії генерального плану″
від 27.03.2013 року
№575-23-VI
Рішення Синяківської
сільської ради
Вишгородського району
Київської області
″Про пролонгацію терміну
дії генерального плану″
від 27.03.2013 року
№575-23-VI

Крім цього, у 2007 році ДП «УкрНДПІПроцивільсільбуд» розробив проект
містобудівної документації «Схема планування території Синяківська сільська рада».
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.
Далі надається характеристика деяких об’єктів соціальної інфраструктури сіл та
селищ громади, без урахуванням об’єктів розташованих в адміністративному центрі - м.
Буча, їх характеристика наведена у розділі 3.2.
Система соціальної інфраструктури громади забезпечує обслуговування його
населення установами та підприємствами повсякденного та періодичного попиту. Для
отримання послуг епізодичного попиту і частково періодичного попиту населення сіл
та селищ громади виїжджає до адміністративного центру – м. Бучі та до обласного
центру – м. Київ.
Дошкільну освіту на території об’єднаної громади забезпечують вісім закладів
дошкільної освіти, два з яких розташовані в смт Ворзель і по одному в смт Бабинці,
с. Блиставиця, с. Луб’янка, с. Гаврилівка, с. Мироцьке та с. Здвижівка. Заклади
дошкільної освіти громади перевантажені, проектна місткість закладів 770 місць який
на сьогодні відвідують 882 дитини.
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Загальна середня освіта представлена 9-ма освітніми закладами, два з яких
розташовані в смт Ворзель і по одному смт Бабинці та селах с. Блиставиця,
с. Луб’янка, с. Гаврилівка, с. Мироцьке, с. Здвижівка та с. Синяк. В закладах загальної
середньої освіти навчається 2350 учнів, завантаженість складає 70% від проектної
потужності шкіл. Діти які проживають у віддалених населених пунктах забезпечені
автобусним підвезенням.
Для позашкільного виховання учнів в с. Гаврилівка функціонує школа мистецтв
на 100 місць.
Населені пункти громади мають розвинену медичну інфраструктуру –
6 лікарських амбулаторії (в смт Ворзель та селах Блиставиця, Луб’янка, Гаврилівка,
Мироцьке та Синяк) і фельдшерсько-акушерський пункт в с. Тарасівщина. Варто
зауважити, що на сьогодні вже виготовлена проектно-кошторисна документація на
будівництво лікарської амбулаторії в смт Бабинці.
Культурне дозвілля мешканців забезпечують Будинки культури у с.Блиставиця,
с. Луб’янка, с. Гаврилівка, с. Здвижівка та с. Синяк, Сільські клуби в селах: Раківка,
Мироцьке та Буда-Бабинецька», а також Центр культури у смт Ворзель. Філії бібліотек
функціонують в смт Ворзель, смт Бабинці, с. Блиставиця, с. Лубянка, с.Гаврилівка,
с.Мироцьке, с. Раківка, с. Синяк та с. Здвижівка.
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
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
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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 просторового розвитку території
Бучанської громади.
Виробничий комплекс 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 також 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
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.

6. Основні показники
№
з/п

1.

2.

Показники

Населення
у тому числі:
− у садибній забудові
− у багатоквартирній забудові
Територія в межах населеного
пункту, всього:
у тому числі:
Житлова забудова, всього
− садибна
− багатоквартирна
Громадська забудова
у тому числі:
− територія під громадськими
об’єктами
− територія під спортивні об'єкти
Виробничо-комунальна, складська
забудова
- у тому числі кладовище
Транспортна інфраструктура, всього
у тому числі:
− вулично-дорожньої мережі
− зовнішнього транспорту
Ландшафтно-рекреаційна та
озеленена територія, всього
у тому числі:
− зелені насадження загального
користування
− вуличне озеленення (в
проектних рішеннях входить до
червоних ліній)
− зелені насадження спеціального
призначення
− держлісгосп (в проектних
рішеннях на 5,0га буде
розміщене кладовище)
− зелені насадження в межах
забудови
− території закладів відпочинку і
туризму
− садівничі товариства
Водні поверхні
Землі сільськогосподарського
використання (городи, пасовища та
охоронна зона магістрального
газопроводу)

Таблиця 6.1

Сучасний
стан
1.01.2021 р.

Етап 15-20
років.

Етап 30-40
років

37,3

60,0

88,5

15,15
22,17
2658,1

16,3
43,7
2658,1

18,7
69,8
2658,1

944
816,6
127,4
80,2

1070,0
882,7
187,3
155,6

1188,5
940,7
247,8
222

52,4

120,6

143,7

27,8

35,0

78,3

140

200

220

- // - // -

14,7
160,8

19,7
401,2

19,7
403,2

- // - // - // -

140
20,8

380,4
20,8

382,4
20,8

592,2

420,0

452,1

49,7

264,2

291,0

127

-

-

-

39,7

45,0

44,4

39,4

39,4

272

-

-

88,1

76,7

76,7

11

-

-

52,3

52,3

52,3

481,3

259,0

90,0

Одиниця
виміру

тис. осіб

га

-

//
//
//
//

-

- // -

- // - // -

- // - // -

- // - // - // - // - // -
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3.

Охоронна зона магістрального
газопроводу (не входить до
розрахунку, тому що враховується в
різних видах використання)
Інші території
Житловий фонд, всього
Розподіл житлового фонду за видами
забудови:
− садибна
− багатоквартирна

4.

Середня житлова забезпеченість
населення
Нове житлове будівництво, всього:
у тому числі:
− садибне
− багатоквартирне

5.

Об’єкти громадського
обслуговування
− заклади дошкільної освіти
− заклади загальної середньої освіти
− поліклініки
− пожежні депо

6.

Вулично-дорожня мережа та
транспорт
Довжина вулиць і доріг, всього
у
т.ч.
загальна
довжина
магістральних вулиць, з них:
- загальноміського значення
- районного значення
Щільність вулиць і доріг, всього
у т.ч. щільність магістральної
мережі, з них:
- загальноміського значення
- районного значення
Довжина подвійного шляху ліній
автобусу (по осі вулиць)
Щільність транспортної мережі:
- автобусу
Загальний рівень автомобілізації

95,2

95,2

95,2

- // тис. м2
тис. кв. буд.

207,3
1068,0
14,397

100,0
1988,7
27,7

30,0
2986,2
41,7

- // -

600,0
4,911
468,0
9,486
28,6

659,5
5,3
1329,2
22,4
33,1

784,9
6,1
2201,3
35,6
33,7

тис. м2
тис. кв. буд.

920,7
13,3

1918,2
27,3

- // -

59,5
0,4
861,2
12,9

182,9
1,2
1735,3
26,1

- // м2/осіб

- // -

місць
місць
відвідувань
за зміну
об’єкт
пожежних
машин

1535
4745
460

3149
8835
1440

4535
11295
2125

1
3

3
12

3
17

км

158,1

195,2

201,7

км

42,0

61,0

67,5

км/км2
км/км2

11,8
30,2
6,4
1,7

15,8
45,2
6,5
2,0

15,8
51,7
6,8
2,3

0,5
1,2

0,6
1,4

0,6
1,7

23,0

45,0

45,0

1,0

1,5

1,5

280

340

380

км
км/км2
машин на
1000
мешканців
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у т.ч. рівень автомобілізації машин на
1000
легкового
автомобільного
мешканців
транспорту
Кількість
місць
зберігання
машиноіндивідуальних легкових автомобілів
місць
мешканців
багатоповерхової
забудови:
постійне зберігання:
машинобоксові
гаражі
зблоковані, місць
автостоянки
- автостоянки, автостоянки в межах
-«прибудинкової території
-«- наземні гаражі багатоповерхові
гаражі, відкриті автостоянки (ДБН
Б.2.2-12:2019 10.8.33).
-

240

300

340

6000

13000

23700

2000

2000

2000

4000

1000

1700

-

10000

20000
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Додатки

