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ВСТУП
План зонування території (зонінг) селища Гостомель та коригування (внесення змін
до) генерального плану селища Гостомель Київської області, розроблено інститутом ДП
"НДПІ містобудування" на замовлення та згідно рішення Гостомельської селищної ради від
21.06.2012 р. № 465-19-VI відповідно завдання на проектування (Договір № 2015-5).
Проект виконано на топографічній основі М 1:2000 в обсягах, передбачених ДБН
Б.1.1-15:2012 "Склад та зміст генерального плану населеного пункту" та ДБН 360-92**
"Містобудування. Планування та забудова міських та сільських поселень", з урахуванням
державних вимог та інтересів територіальної громади, згідно протоколу проведення
громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення
генерального плану сел. Гостомель.
Згідно чинного законодавства та завдання на проектування проект містить
принципові рішення щодо функціонального використання території, розміщення об’єктів
державного та загальноміського значення, організації вулично-дорожньої мережі і
дорожнього руху, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, захисту
території від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього
середовища та історико-культурної спадщини.
Під час виконання внесення змін до генерального плану сел. Гостомель враховані:
Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-ІІІ зі змінами;
Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 р. №3038VІ зі змінами;
Закон України «Про Генеральну схему планування території України» від 7.02.2002 р.
№ 3059-ІІІ;
Закон України «Про комплексну програму утвердження України як транзитної
держави у 2002-2010 роках» від 7 лютого 2002 року № 3022-ІІІ;
Закон України «Про внесення змін до статті 8 Закону України «Про автомобільні
дороги» щодо класифікації автомобільних доріг загального користування» від 20 грудня
2011року № 4203-УІ;
Закон України «Про мораторій на зміну цільового призначення окремих земельних
ділянок рекреаційного призначення в селищі та інших населених пунктах (із змінами,
внесеними згідно із Законом від 23.02.2012 р. № 4444- VІ ( 4444-17) ;
Закон України «Про туризм» від 15.09.1995 р. №325/95-ВР ( зі змінами);
Закон України «Про використання земель оборони» від 27.11.2003р. № 1345- IV;
Постанова КМ України «Про затвердження Списку історичних населених місць
України» від 26.06.2001 р. № 878;
Постанова КМ України «Перелік автомобільних доріг загального користування
державного значення» від 18 квітня 2012 року № 301;
План зонування території (зонінг) селища Гостомель та коригування (внесення змін
до) генерального плану селища Гостомель Київської області
відповідає чинному
законодавству України у галузі містобудування, Державним будівельним нормам ДБН Б.1.1.15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту», ДБН 360-92**
«Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень».
Під час виконання роботи використані наступні матеріали.
«Генеральний план Ірпінського регіону» (м Ірпінь, м. Буча, сел. Ворзель, сел.
Гостомель Київської області (коригування), Київ 2006 рік, ДП «УЖНДІПМ Діпромісто імені
Ю.М. Білоконя»:
Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель селища Гостомель
Київської області, Київ, 2010 р. ТОВ НВФ «Універсал-агро».
Крім того, була використана затверджена містобудівна документація (детальні плани
території, містобудівні обґрунтування та ін.), яка була надана замовником в якості вихідних
даних.
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Згідно завдання на проектування вихідні дані надані замовником станом на
01.01.2015 р.
Генеральний план селища є основним видом містобудівної документації на місцевому
рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови
території населеного пункту.
Основні показники генерального плану визначені на розрахунковий етап до 2035
року. Строк дії генерального плану не обмежується.
Генеральний план стане основою для розробки детальних планів територій, проектів
розміщення інженерного обладнання, благоустрою, озеленення та інших проектних робіт, а
також для раціонального використання земель у проектних межах населеного пункту.
Генеральний план сел. Гостомель Ірпінської міської ради розроблений авторським
колективом архітектурно-планувальної майстерні № 5 (завідувач Васильцова Т.О.) у складі:
Архітектурно-планувальна частина
Завідувач АПМ, головний архітектор проекту
Т.О. Васильцова
Керівник групи
Н.І. Петренко
Провідний архітектор
Ю.В. Надточій
Архітектор І категорії
Я.В. Максимець
Архітектор І категорії
Н.Л. Дозорець
Інженер ІІ категорії
І.В. Давиденко
Техніко - економічна частина
Головний спеціаліст
Манцевич О.С.
С.н.с. відділу міграційних досліджень
Позняк О. В.
інституту демографії та соціальних досліджень НАН
України, к.е.н.
Інженерно - планувальна частина
Транспорт
Керівник групи
Н.І. Петренко
Природні умови. Охорона навколишнього середовища
Начальник відділу
Соковніна Н.Х.
Водопостачання, каналізація та санітарне очищення
Керівник групи
Шаркова Л.Г.
Електропостачання
Головний спеціаліст
Чемерис С.А.
Газопостачання
Провідний інженер
Петюр А.В.
Теплопостачання
Головний спеціаліст
Круглякова А.В.
Інженерна підготовка території та дощова каналізація
Головний інженер проектів
Соковніна Н.Х.
Головний спеціаліст
Вдовиченко С.В.
Інженерно-технічні заходи цивільного захисту
Провідний інженер
Святненко Л.В.
Авторський колектив висловлює подяку замовнику містобудівної документації, а
також іншим співробітникам служб та управлінь селища, які брали активну участь у розробці
генерального плану сел. Гостомель.
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І. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА
І.1. Місце сел. Гостомель у системі розселення
Сел. Гостомель Київської області – селище міського типу, розташоване у північнозахідній частині приміської зони м Києва за

30 км до центру столиці та за 7 км до

залізничної станції «Ірпінь».
Чисельність наявного населення селища на 01.01.2015 р. становила 14547 осіб,
територія сел. Гостомель згідно звітної форми № 6-зем. складає 897,86 га.
Об’єктом планувальної організації території виступає територія спільних інтересів
суміжних територіальних громад (зона впливу), що формується навколо сел. Гостомель.
Зона спільних інтересів – це територія взаємно пов’язаних соціально-економічних,
інженерно-технічних, екологічних та інших факторів між населеними пунктами, що
безпосередньо прилягає до них. Відповідно до адміністративно-територіальної реформи
України пропонується створити – Гостомельську об‘єднану територіальну громаду, до якої
будуть входити такі населені пункти: - сел. Гостомель (14547 чол.), с. Горенка (7800 чол), с.
Мощун (1350 чол), с. Озера (830 чол).
З містобудівної точки зору сел. Гостомель, має вигідне географічне положення, значні
територіальні,

соціальні

(трудові)

ресурси,

розвинену

транспорту

та

інженерну

інфраструктуру, внаслідок чого створюється підґрунтя для його перспективного розвитку.
І.2.Історична характеристика селища
Перша письмова згадка про селище Гостомель датована від 1494 року. Проте в
дослідників є всі підстави вважати, що селище Гостомель виникло набагато раніше. За
переказами, населений пункт Гостомель (Гостомль) існує з дуже давніх часів і колись мав
назву Остромир. Він був обнесений захисним земляним насипом, залишки якого можна ще
побачити й нині поблизу церкви. Під назвою Гостомль цей населений пункт згадується у
кількох грамотах: польського короля Олександра Ягеллона — сина Казимира (1427-1492),
якого у 1440 році було проголошено великим князем литовським, а в 1447-му — обрано
королем польським (Казимиром IV). Він подарував Сенці Володкевичу Мстиславцю
гостомельську частину Приірпіння за хорошу службу. Володкевич отримав маєток через
київського воєводу Юрія Пацевича, але грамоти, яка б затвердила це королівське рішення, не
мав. Щодо назви селища – є декілька версій. За першою, в давні часи на землях Гостомеля
велись тяжкі бої із завойовниками. Ватажка оборонців цих земель на ім'я Гост, було убито і
поховано на території селища, яку він самовіддано захищав. Історики стверджують, що його
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могила знаходилася на старому цвинтарі під бучанським лісом, неподалік місця, де тепер
розташована нова школа. У пам'ять про відважного воїна поселення і стало називатися
Гостомель. Друга версія стверджує, що Гостомель було розташовано на землях князя
Гостома. Від прізвища власника земель поселення дістало назву Гостомля. Літера "є"
з'явилася вже в повоєнні роки. Цю легенду зберігала сім'я поміщика Красовського, який
володів гостомельськими землями на початку XX століття.
Щодо назви річки Ірпінь існує багато легенд, пов'язаних із жіночим ім'ям Ірина. Серед
них були і маленька дівчинка Ірина, дочка багатих поміщиків, яка любила гратися на
величезному пні біля річки; і жорстока поміщиця Ірина, яка катувала кріпаків на великому
пні і яку під час повстання селяни стратили на цьому ж пні; і відважна дівчина Ірина, яка
була серед гайдамаків, вирізнялася з-поміж них особливим розумом та сміливістю і часто
промовляла до повсталих з великого пня; і закохана княжна Ірина, яка чекала на великому
пні свого чоловіка, який так і не повернувся з походу проти половців; і княжна Іринамучениця, яка, незважаючи на найжорстокіші тортури, не сказала татарському ханові, де
заховане князівське золото і за це була страчена на пні біля річки та інші. Проте відомо, що
топонім Ірпінь був відомий задовго до часів Київської Русі. У своїй книзі Український
народ" відомий український етнограф Антоні Марцинківський наводить одну з версій
походження назви річки Ірпінь від слов'янської основи "пін", що означає зупинка, пристань,
вир у річці, загата та префікса "ір", який походить від видозміненого імені давнього божества
та його народного варіанту Юрій, Юр. 1614 року в грамоті польського короля Сігізмунда III
"містечку Гостомлю" було надане магдебурзьке право, що звільняло його від управління й
суду феодалів та дозволяло проводити два ярмарки щороку. Це сприяло значному розвитку
торгівлі в містечку. Унаслідок розвитку ремесла і торгівлі населений пункт звільнилося з-під
влади феодалів. Діяльність місцевих органів управління та судів узагальнювалася в
численних трактатах та коментарях, на які згодом суди почали посилатися як на окремий
закон.

Магдебурзьке

право

встановлювало

порядок

діяльності

органів

міського

самоврядування, суду, купецьких об'єднань, цехів, регламентувало питання торгівлі, опіки,
спадкування, питання благоустрою селища, а також оподаткування населення, громадської
безпеки, встановлювало покарання за різні види злочинів. Упродовж 400 років у центрі
Гостомеля, біля церкви, кожної суботи й неділі збирався великий базар, а на свята Покрови
(14 жовтня) і Дмитра (8 листопада) відбувалися величезні ярмарки.
У 1962 році Ірпеню, якому надано статус міста обласного значення, були
підпорядковані Гостомель та інші селища. У 1972-му село Мостище було включене до
території селища Гостомель.
Перелік об’єктів культурної спадщини
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На території селища розташовуються наступні об’єкти культурної спадщини:
Пам’ятки історії:
- Довготривала оборонна точка (ДОТ) – розташовується по вул. Чумацький шлях
(колишня назва Щорса) (ох. №480);
- Довготривала оборонна точка (ДОТ) – розташовується по вул. Річна, 21.
Пам’ятки монументального мистецтва:
- Пам’ятник загиблим воїнам Великої Вітчизняної Війни, що розташовується по вул.
Кулішова;
- Пам’ятник загиблим воїнам Великої Вітчизняної Війни, що розташовується по вул.
Ярова;
Стела оборони м. Києва (в районі вул. Чкалова);
- Пам’ятник загиблим воїнам Великої Вітчизняної Війни, що розташовується по вул.
Остромирська;
Пам’ятник зв’язківцям (в районі вул. Проскурівська).
І.3. Природні умови та ресурси. Інженерно-будівельна оцінка території
Місцеположення і рельєф
За загальним геоморфологічним районуванням України, територія розташована на
зіткненні трьох областей: Придніпровської височини, Поліської та Придніпровської низини.
Границі між ними в рельєфі відбиті неоднаково. Так, Придніпровська височина та
Придніпровська низина відокремлюються крутим правим берегом р. Дніпро. Границя між
Поліською низиною та Придніпровською височиною не завжди чітко орографічно виявлена і
в більшості випадків проводиться по північній межі розповсюдження лесів, тобто первою
мірою умовно.
У геоструктурному відношенні територія розташована в межах ДніпровськоДонецької западини.
У геоморфологічному відношення територія знаходиться біля схилу морено-зандрової
вододільної рівнини, на правобережжі річки Ірпінь. Особливістю території Гостомеля є її
протяжність з півночі на південь вздовж р. Ірпінь та зі заходу на схід вздовж річки Рокач.
Рельєф рівнинний, слабо похилий з перепадом висот до 1,0 м, абсолютні позначки
землі змінюються в середньому від 106,4 до 108,6 м.
Біля Гостомеля ширина долини р. Ірпінь 5-6 км. Будова долини асиметрична – крутий
лівий берег і плоский правий. Глибина врізу складає 25 – 40 м. Долина гарно виражена, з
розвинутою заплавою 1,5 – 2,5 км і двома надзаплавними терасами. Висота над урізом води
складає 0,5 м, рідко 2 м. Поверхня заплави місцями заболочена, потужність торф’яників
досягає 16 м. Перша надзаплавна тераса шириною 0,5 км розвинута вздовж обох берегів.
Лівобережна тераса чіткіше виражена морфологічно; від заплави вона відокремлена
виступом 7-8 м, який знижується вниз по течії до 4-5 м.
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Клімат
Клімат району помірно-континентальний з відносно м’якою зимою та спекотним
літом. В його формуванні визначальну роль відіграють повітряні маси, що надходять з
Атлантики, Арктичного басейну та формуються над Євразією.
Згідно з ДСТУ-Н Б В.1.1 – 27:2010 «Будівельна кліматологія» територія відноситься
до I Північно-західного кліматичного району. Кліматологічна характеристика району
представлена у таблиці 1.
За даними багаторічних спостережень метеостанції Немішаєве середня місячна
температура січня - найхолоднішого місяця – становить -4,7ºС, і липня – спекотнішого
місяця +19,8 ºС. Середньорічна температура повітря +8ºС. Абсолютна мінімальна
температура повітря -29ºС, абсолютна максимальна +28ºС. Стійкий перехід температури
повітря через 0ºС спостерігається восени 20 листопада, навесні – 20 березня. Середньорічна
кількість атмосферних опадів – 642 мм.
Напрям вітрів на протязі року змінюється. Взимку переважають вітри західного
напрямку, а влітку – північного. Середньорічна швидкість вітру в місті становить 2,7 м/сек.,
найбільша швидкість вітру відмічається в лютому – 4,3 м/сек, найменша – в серпні – 1,6
м/сек. Найбільша кількість днів з сильними вітрами припадає на лютий – березень, найменша
– на вересень.
Середня кількість днів в році: з ожеледдю – 17, з туманом – 46, з хуртовиною – 26,
поземкою – 5 днів.
Таблиця І.3.1.
Кліматологічні показники архітектурно-будівельного району.
Кліматичний
район,
підрайон

Температура повітря,ºC
Середня за
Абсолютний
Абсолютний
мінімум
максимум
січень липень

I – Північнозахідний

Від -5
до -8

Від 18
до 20

Від -37 до -40

Від 37 до 40

Кіль
кість
опадів
за рік,
мм
Від 550
до 700

Відносна
вологість у
липні, %

Середня
швид
кість вітру
у січні, м/с

Від 65 до 75

Від 3 до 4

Середня тривалість безморозного етапу – 159 – 180 днів. Сніговий покрив
утворюється кожного року та зберігається протягом 102 днів. Середня тривалість етапу зі
стійким сніговим покривом з 22 грудня по 14 березня. Висота снігового покриву коливається
від 10 см (грудень) до 74 см (лютий). Середня глибина промерзання ґрунту

- 70 см,

найбільша – 145 см, найменша – 20 см. Середня дата повного відтаювання ґрунту – 26
березня.
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Тривалість опалювального етапу – 191 день (СНиП II–А–6-62). Дати переходу
середньої добової температури повітря через 8°С та 10°С восени та навесні наведені в
таблиці 2.
Таблиця І.3.2.
Дати початку та закінчення опалювального етапу.
Місто
Київ

Дати опалювального етапу
Перехід через 8°С
Перехід через 10°С
початок закінчення початок закінчення
17. X
11. IV
6. X
19. IV

Характеристика окремих елементів клімату, які впливають на вибір планувальних
рішень, наводиться за даними багаторічних спостережень метеостанції Немішаєво.
За погодно-кліматичними факторами та ґрунтово-гідрологічними умовами територія
відноситься до Північної дорожньо-кліматичної зони (У-I).
Таблиця І.3.3.
Температура повітря, °С:
Метеостанція
Середня
місячна
температу
Немішаєво

І

П

III

IV

-6,1 -5,8 -0,8

6,6

V

VI

VII

VIII

IX

14,3 17,1 19,0 18,1 13,4

X

XI

XII

Рік

7,4

0,9

-4,0

6,7

Абсолютний мінімум
Немішаєво

-31

-32

-23

-10

-2

3

6

5

-3

-18

-20

-31

-33

33

39

37

32

27

22

11

38

Максимум температури повітря
Немішаєво

8

9

18

27

31

Таблиця І.3.4.
Середньомісячна і річна кількість опадів, мм:
Метеостанція І

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Рік

Немішаєво

42

40

48

53

76

77

68

55

42

51

46

642

41

Холодний етап
171

Теплий етап
471

Геологічна будова
Територія знаходиться в тектонічно складній зоні переходу від Українського
Кристалічного щита (УКЩ) на заході, до Дніпро – Донецької западини (ДДЗ) на сході.
Породи

кристалічного фундаменту цієї

частини

схилу представлені серією

вулканогенних порід, які розбиті на окремі блоки щільною мережею розломів північно10

західного та широтного простягання. Найкрупнішими з них є Київський, Ірпінський та
Русанівський розломи. Поверхня кристалічного фундаменту на північний схід, глибина
залягання кристалічних порід на західній околиці м. Києва складає 325 – 350 м, на східній
околиці селища досягає 400 м і більше.
Кристалічні породи фундаменту розбиті щільною мережею розривних порушень,
серед яких переважають порушення північно-західного та субширотного простягання.
Породи кристалічного фундаменту перекриті потужною товщею осадових утворень.
Відклади палеозою представлені товщею пермських пісків, а товща мезозою – відкладами
юрського та крейдового етапів – піщано-глинистими утвореннями значної потужності. На
правобережжі Дніпра відклади кайнозою представлені повним розрізом – пісками канівської
та бучацької, мергелястими глинами київської та супісками харківської світ палеогенової
системи, також пісками полтавської світи і строкатими та бурими глинами неогенової
системи.
Територія, що розглядається, знаходиться в межах стабільної Східно-Європейської
платформи, яка визначає загальний сейсмічний спокій району . Згідно з ДБН В.1.1 – 12: 2006
(Карта ОСР 2004 – С Украины») максимальне коливання земної поверхні тут досягає 6 – ти
балів. Відповідно до таблиці 1.1. ДБН В.1.1 - 12 : 2006

сейсмічність цієї території

відноситься до III категорії за сейсмічними властивостями ґрунтів (200 < Vs< 500).
Гідрогеологічні умови
Територія відноситься до I гідрогеологічного району – гідрогеологічна провінція
складчастої області Українського кристалічного масиву.
Перші від поверхні водоносні горизонти і комплекси в моренних і флювіогляціальних
середньо антропогенових відкладеннях.
Основний водоносний горизонт – бучацький. Глибина залягання водоносного
горизонту від 33 до 67м. Дебіт свердловин змінюється від 5.0 до 20 м³/год. Вода з
підвищеним вмістом заліза. Живлення ґрунтових вод відбувається за рахунок інфільтрації
атмосферних опадів та талих вод.
Гідрогеологічні умови характеризуються наявністю першого від поверхні водоносного
горизонту у четвертинних відкладах. Заплава р. Ірпінь складена верхньо-четвертинними та
сучасними

озерно-болотними,

алювіальними

та

озерно-алювіальними

відкладами.

Водоносний горизонт безнапірний, з вільною поверхнею, залягає в пісках дрібних, середньої
фракції, суглинках м’якопластичних, супісках текучих, торфах. Рівень ґрунтових вод майже
горизонтальний.
Абсолютні позначки дзеркала ґрунтових вод становлять 104,5 – 105,7 мБС. На початок
березня ґрунтові води відмічаються на глибинах 1,10-3,50 м.
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Сезонні коливання рівня ґрунтових вод в етап рясних опадів та інтенсивного
сніготанення можуть досягати 1,5-1,8 м. Гідрогеологічні умови ускладнені розвитком
локальних підвищених лінз води на понижених ділянках на глибині 0,3 – 0,6 м у етапи
рясних дощів та сніготанення. За результатами багаторічних спостережень максимальний
рівень води досягав абсолютної позначки 107,0 мБС.
За

хімічним

складом

поверхневі

води

(«верховодка»)

слабо

агресивні

до

залізобетонних конструкцій марки W4, цементних розчинів, азбоцементних конструкцій за
вмістом агресивної вуглекислоти. До арматури залізобетонних конструкцій при етапичному
змочуванні води слабоагресивні; на металеві конструкції - середньо агресивні.
Ґрунти
Літологічна будова території представлена торфами, супісками, суглинками та
пісками. Згідно з вишукуваннями Комплексної гідрогеологічної партії «Північгеологія» на
території знаходяться поклади торфу потужністю 0,2 – 2,0 м.
Основні види ґрунту в межах заплави р. Ірпінь (згідно з інженерно-геологічними
вишукуваннями в сел. Гостомель Київської області, які були виконані у травні місяці 2015р.
ТОВ «Магістральбудпроект»):
дерново-підзолисті

дефльовані

піщані

(шифр

4

а

за

загальнодержавним

номенклатурним списком агровиробничих груп ґрунтів);
дерново-підзолисті неоглеєні на супіщаних відкладах, що підстеляють мореною,
супіщані (шифр 6 в);
сірі опідзолені супіщані (шифр 29 в);
лучно-болотні, торфувато-болотні неосушені (шифр 141);
лучно-болотні, торфово-болотні (шифр 142);
дерново неглибокі глейоваті супіщані (шифр 175 в).
Опис ґрунту пошарово (зверху до низу):
IГЕ-1 (е IV) – ґрунтово-рослинний шар – супісок заторфований;
IГЕ- 2 ( l-b III-IV)– торф темно-сірий, середнього ступеня вологості, стійкої
консистенції, сильно розкладений, з лінзами глини різного ступеню заторфованості вмістом
до 10%;
IГЕ- 3 ( l-b III-IV) – суглинок легкий пилуватий, світло-сірий, сірий, м’якопластичний,
замулений;
IГЕ- 4 (а, l-а III-IV) – супісок піщанистий, сірий, сіро-коричньовий, текучий, з
плямами озалізнення, з тонкими лінзами піску пилуватого і дрібного вмістом до 20%,
замулений;
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IГЕ-

5 (а,

l-а III-IV)

–

пісок середньої крупності,

світло-сірий,

кварц-

польовошпатовий, середньої щільності, середнього ступеня водонасичення та насичений
водою, з плямами озалізнення, з тонкими лінзами супіску пластичного і текучого вмістом до
5%;
IГЕ- 6 (а, l-а III-IV) – пісок дрібний, світло-сірий, кварц – польовошпатовий, середньої
щільності з прошарками пухкого, середнього ступеня водо насичення та насичений водою, з
плямами озалізнення, з тонкими лінзами супіску текучого вмістом до 5 %.
Основою стрічкових фундаментів можуть служити всі різновиди ґрунтів, окрім
торфів, гумусова них, текучих лесоподібних супісків і суглинків.
Нормативна глибина промерзання ґрунту – 1,0 м.
Гідрографія і гідрологія
Територія селища належить до Поліської області надмірної водності. Для неї норма
середнього річного стоку складає 3,5 л/сек з км², коефіцієнт стоку 0,20, заболоченість має
максимальний показник 10 %. У Поліссі надмірна вологість дає сильну промитість ґрунтів і
відносну бідність поверхневих вод мінеральними з'єднаннями. В той же час розвиток боліт
сприяє збагаченню поверхневих вод органічними з'єднаннями. Тут спостерігається також
підвищена концентрація у водах з'єднань заліза та марганцю. У річці Ірпінь мінералізація вод
у етапи високої повені складає 0,1-0,2 г/л. Води гідрокарбонатні кальцієві.
Рівень ґрунтових вод знаходиться на 0,2 м від денної поверхні.
Щільність річкової мережі басейну цієї території складає 0,44 км/км ².
Територія знаходиться на вододілі між річками Рокач і Кізка, які є притоками р.
Ірпінь.
Таблиця І.3.5.
Характеристика річок.
Довжина, км
Площа водозбору, км2
Назва ріки
Куди впадає
в межах
в межах
загальна
загальна
області
області
Ірпінь
Дніпро
162,0
126,0
3340
2412
Рокач
Ірпінь (лв.)
19,0
19,0
115,0
115,0
В Гостомелі є каскад ставків. Перший ставок біля залізничного мосту (раніше це був
пожежний став Крохмального заводу) площею 1,8 га має середню глибину 1 – 1,5 м,
максимальну глибину 4 м, є дамба, вода перетікає з другого ставу. Другий з цього каскаду
ставків, площею 3,1га, має дамбу та з’єднаний з третім ставом трубою. Третій ставок
(«Водохранка», площею 3,5 га), раніше мав призначення - зберігання води для поливу
колгоспних полів) має дамбу. Має пляжну зону з футбольним майданчиком.
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В північній частині селища

ставки, площею 2,7 га, 2,2 га, 5,8 га, потребують

розчищення. На границі з Бучею при розливі річки Рокач на торф’янику утворився ставок
(«Торфяник», площею 6 га). За будівлею караульної роти знаходиться ставок площею 9,7 га.
Максимальна глибина 3 м. В центрі Гостомеля біля церкви водойма, площею 5,8 га. Ставок в
районі Кімерки, площею 5,4 га, як і більшість водойм Гостомеля, потребують розчищення та
благоустрою.
Корисні копалини
Ділянка заплави р. Ірпінь від сел. Гостомеля до с. Раківка багата на піски придатні для
будівельних робіт (для кладочних та штукатурних розчинів).
Рослинність
Система озеленення є частиною архітектурно-планувальної структури селища, що
сформована озелененими територіями:
-

загального користування;

-

обмеженого користування;

-

спеціального призначення.

Територія сел. Гостомель входить до поліської підпровінцію, що представлена
переважними породами – дуб, сосна, береза, осика, вільха.
Озеленені території обмеженого користування включають зелені насадження при
групах житлових будинків, на ділянках громадських установ обслуговування, рекреаційних
установ та інших закладах.
Зелені насадження загального користування, в т.ч. парки та сквери, вуличне
озеленення та бульвари є елементами забудови та становлять 15,4 га. Крім того, на території
селища розташовані території Київської лісової науково-дослідної станції «Першотравневе
лісництво» площею 41,2 га, де переважаючий склад дерев – сосна та береза. Площа зелених
насаджень селища загалом складає 279,0 га.
Озеленені території спеціального

призначення

–

це санітарно-захисні зони

промислових та комунальних підприємств, охоронні зони інженерних споруд, залізниці
тощо. Створення зелених насаджень спеціального призначення намічається на вільних від
забудови територіях та за рахунок використання ділянок селищних лісів.
Згідно з ДБН 360-92** (с.23,25) нормативна площа озеленених територій становить 11
м² на одного мешканця та 100 м² на відпочиваючого у рекреаційних установах.
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Інженерно-будівельна оцінка території
Згідно з ДБН 360 - 92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських
поселень» у складі Генерального плану селища міського типу Гостомель була проведена
комплексна інженерно – будівельна оцінка території.
За ступенем сприятливості в залежності від рельєфу, глибини залягання ґрунтових
вод,

заболоченості,

заторфованості

виділяють

3

категорії

територій:

сприятливі,

малосприятливі та несприятливі для будівництва. Територія Гостомеля характеризується
нерівномірними екологічними умовами. Має місце сильна заторфованість в заплаві р. Ірпінь
та біля водойм на границі з м. Буча. Потужність шару торфу 2м та вище.
Затоплення повеневими водами 1% забезпеченості відбувається до відмітки 108,50 м.
Максимальне насичення ґрунтів водою спостерігається по лініях тектоніко-послаблених зон.
Основною причиною обводнення являються води, якими насичені ґрунти, в інтервалі глибин
від 1-2 м та від 5-6 м.
На західній околиці селища розташований аеродром, який є об’єктом шумового
впливу. Максимальні фактичні рівні вібрації у житлових будинках, що розташовані в зоні
шумового дискомфорту 80-85 та > 85 дБ, не відповідає санітарним нормам допустимих
вібрацій у житлових будинках. Розташування житлових будинків, що потрапляють до
шумової зони аеродрому, необхідно в обов’язковому порядку погодити з НТК «Антонова»
щодо висотності будинків, а також при проектуванні та будівництві передбачити належну
шумоізоляцію конструкцій будинків згідно санітарних вимог.
Значна територія північної та східної частин селища попадають в зону шумового
дискомфорту від залізниці.
Проаналізувавши всю територію населеного пункту -

інженерно-геологічні та

природні умови, можна зробити висновок, що більшість території мають позитивну
комплексну оцінку з точки зору містобудівної діяльності.
Згідно з архітектурно-будельним кліматичним районуванням (ДСТУ – Н Б В.1.127:2010 «Будівельна кліматологія») селище Гостомель відноситься до I Кліматичного району
– Північно-західного. Інженерно-геологічні та кліматичні умови дозволяють будівництво
будинків і споруд з влаштуванням нескладних штучних основ і фундаментів.
І.4. Демографічна ситуація сел. Гостомель
При розробці прогнозу вживалася гіпотеза відсутності впливу бойових дій в зоні
ДНР та ЛНР на смертність мешканців Гостомеля, оскільки відомості щодо кількості
учасників бойових дій, а також переселенців із Донбасу та їх статево-вікова структура, що
впливає на відносні показники народжуваності та смертності за віком відсутні.
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Тисяч осіб

Динаміка чисельності та вікова структура населення
Чисельність наявного населення в Гостомелі із кінця 2001 р. до початку 2015 р.
зросла майже на 12.0%. Це сталося винятково завдяки додатному сальдо міграцій, яке
переважило природний убуток населення.
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Рисунок І.4.1. Чисельність наявного населення в сел. Гостомель
Джерело: за даними Держстату України

Народжуваність

На 1000 осіб

Загальні коефіцієнти народжуваності в Гостомелі до 2008 р. були близькі до
показників Київської області й України в цілому, після чого стали переважно нижчі
(рис. І.4.2.).
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Рисунок І.4.2. Загальні коефіцієнти народжуваності в Україні, Київській області та
сел. Гостомель
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Джерело: за даними Держстату України

Оскільки для розрахунку показника сумарної народжуваності бракує детальних даних
про статево-вікову структуру Гостомеля, його можна приблизно оцінити непрямо. Така
оцінка показує, що цей показник, найбільш імовірно, нижчий за показники області й України
в цілому (рис. І.4.3), що свідчить про відносно молоду вікову структуру жінок.
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Рисунок І.4.3. Показник сумарної народжуваності в Україні, Київській області та
сел. Гостомель
Джерело: оцінка за даними Держстату України

Смертність і природний приріст населення
Загальні коефіцієнти смертності в Гостомелі помітно нижчі за відповідні показники
по Київській області в цілому (рис. І.4.4). Проте, ці показники ще більше залежать від
розподілу населення за віковими групами, яке, як видно з даних по народжуваності, відносно
молоде.
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Рисунок І.4.4. Загальні коефіцієнти смертності в Україні, Київській області та
сел. Гостомель
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Джерело: за даними Держстату України

Оскільки відомості про статево-вікову структуру населення селища орієнтовні (як уже
згадувалося – внаслідок тривалої відсутності перепису населення) та не доступний розподіл
померлих за віком і статтю, оцінка показників проведена орієнтовно, а саме показників
середньої тривалості життя, враховуючи числа померлих немовлят за статтю (за кожний
календарний рік після перепису), чисел народжених за статтю (за кожний календарний рік
після перепису), повікових функцій дожиття за статтю (в якості аналогу – населення
Київської області в цілому), якнайповніше враховуючи доступні статистичні дані самого
селища та близької до нього популяції.
Як свідчать виконані розрахунки, функція дожиття для жінок Гостомеля загалом
відповідає функції дожиття міського населення Київської області (в 2007–2014 рр.) або
лежить між нею та відповідною функцією для міських чи сільських жінок області (в 2002–
2006 рр.). Функція дожиття для чоловіків Гостомеля в 2002–2007 рр. була найближчою до
функції дожиття міських чоловіків Київської області, а в останні роки дещо погіршилася і
стала ближчою до рівня дожиття населення всієї області чи її сільського населення.
Відповідні оцінки представлені в табл. І.4.1.
Таблиця І.4.1
Середня очікувана тривалість життя при народженні в 2015 р.
Україна
Київська область
сел. Гостомель
в цілому міські поселення сільська місцевість
Чоловіки
66.3
64.6
66.1
62.4
65.3*
Жінки
76.4
75.4
75.8
74.4
76.3*
Джерело: дані Держстату України
* авторська оцінка
Різниця загальних коефіцієнтів народжуваності та смертності дають порівняно
високий природний приріст населення, який, проте, залишається від'ємним (рис.І.4. 5).
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Рисунок І.4.5. Загальні коефіцієнти природного приросту в Україні, Київській області та
сел. Гостомель
Джерело: за даними Держстату України

І.5 Житловий фонд
Житловий фонд сел. Гостомель,

станом на 1.01.2015 р. складає 583,9

тис. м2

загальної житлової площі. Багатоквартирний житловий фонд селища становить 233,9 тис.м2
(40,0 % від всього житлового фонду), натомість питома вага садибного житлового фонду
одноквартирного типу складає – 350,0 тис.м2 , що станаовить 60,0% від всього житлового
фонду). Кількість квартир 4430 од, будинків – 5000 од. (таблиця І.5.1).
Таблиця І.5.1
Структура житлового фонду сел. Гостомель (станом на 1.01.2015 р.)
Тип забудови

Загальна
площа
(тис.м2)

Житлова
площа
(тис.м2)

%

Кількість
квартир,
будинків, од

Населення,
чол.

Багатоквартирна забудова
- багатоповерхова забудова
- середньо поверхова забудова
- малоповерхова забудова
Садибний житловий фонд
одноквартирного типу, в
т.ч.
- садибна забудова (1-2
поверхи)
Всього

265,8
3,6
235,2
27,0
500,0

233,9
3,16
206,98
23,76
350

40,0
1,0
35,0
4,0
60,0

4430
60
3920
450
5000

8007
120
7840
870
8170

500,0

350

60,0

5000

8170

765,8

583,9

100,0

4430
5000

17000

Середній розмір квартири у багатоквартирній забудові становить 60,0 м2, середній
розмір садибного будинку 100,0 м2, в тому числі житлової площі – 70 м2 .
Середня житлова забезпеченість на одну людину в селищі складає 34,3 м2/чол., при
чому в садибному житловому фонді одноквартирного типу житлова забезпеченість
становить – 42,8

м2/чол., в багатоквартирному житловому фонді – 27,0 м2/чол., що в

середньому вище ніж по Київській області та в Україні в цілому.
Середній розмір присадибної ділянки становить від 0,06 до 0,1 га.
Відомості про ветхий та аварійний фонд в селищі відсутній.
Частина території житлової забудови селища Гостомель знаходиться у зоні
акустичного забруднення орієнтовно – 27,0 тис.м2.
І.6. Зайнятість населення
Станом на 1.01.2015 р. кількість зайнятих в економіці селища Гостомель становить
6,598 тис. чол., що складає орієнтовно 40 % від існуючого населення 17 тис.чол. Переважна
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кількість працюючих – 4,798 тис.чол, (72,7%) – це зайняті у виробничій сфері селища, у
невиробничій сфері відповідно – 1,8 тис.чол. (27,3 %) (таб.І.6.1).
Таблиця І.6.1
Структура зайнятих за видами економічної діяльності у сел. Гостомель,
(станом на 1.01.2015 р.)
Сфери та галузі
господарського комплексу

на 01.01. 2015р.

І. Виробнича сфера
в тому числі:
- промисловість
- будівництво
- транспорт, складське господарство, поштова та
кур’єрська діяльність
- сільське, лісове та рибне господарство
ІІ. Невиробнича сфера
в тому числі:
- оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних
засобів і мотоциклів
- фінансова та страхова діяльність
- діяльність у сфері адміністративного та допоміжного
обслуговування
- освіта
- охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
- мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
- надання інших видів послуг
Всього

чол.
4798

%
72,7

2863
1400
500

43,4
21,2
7,6

35
1800

0,5
27,3

1000

15,2

300
50

4,5
0,8

240
90
100
20,0
6598

3,6
1,4
1,3
0,5
100,0

За сферами економічної діяльності, більшість населення зайнята у промисловості
(близько 43,4% від зайнятих в населеному пункті).
В цілому в Гостомелі зареєстровано 170 підприємств різних форм власності, але
основними, містоформуючими

підприємствами господарського комплексу селища є

напрямки:
- Машинобудування, що представлено - Державним підприємством «Антонов» виробництво літальних апаратів та запчастин до них. Кількість працюючих становить – 1134
чол.;
- Переробна промисловість представлена

- ПАТ «Ветропак Гостомельський

Склозавод» - один з найбільших виробників скляної тари в Україні. Основні види діяльності виробництво ємностей зі скла, виробництво машин та устаткування спеціального
призначення, не віднесених до інших групувань, роздрібна торгівля у спеціалізованих
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магазинах

непродовольчими

товарами,

організація

перевезення

вантажів,

оренда

автомобілів. Кількість працюючих становить – 653 чол.;
- Обслуговуючі підприємства спецпризначення - Бучанська виправна колонія
управління Державної пенітенціарної служби України – виготовлення вузлів лоя
автопричепів. Кількість працюючих становить 284 чол;
- Транспорт - ТОВ «Ірпінське АТП 13250» - пасажирські перевезення. Кількість
працюючих – 300 чол.;
-

Комунально-складське господарство - ДП «Кюне і Нагель» - складське
господарство. Кількість працюючих становить 112 чол.;

-

Сільське господарство – ТОВ «Агрохолдінг», ФОП №№ Тарасюк В.А., які
спеціалізуються на вирощуванні, переробці та пакування сільськогосподарської
сировини тощо.

-

Хімічна промисловість представлена підприємством ТОВ «Фаркос», яке
спеціалізується на виробництві косметичних та фармацевтичних виробів.

Також, у сел. Гостомель поступово розвивається мале підприємництво, що сприяє
розширенню можливостей працевлаштування, а також збільшенню надходжень податкових
та інших обов’язкових платежів від суб’єктів підприємницької діяльності до місцевого
бюджету, що в основному займаються оптовою та роздрібною торгівлею.
Головними проблемами у сфері зайнятості є:


професійно-кваліфікаційна незбалансованість попиту та пропозиції робочої сили;



недостатня державна фінансово-кредитна підтримка перспективних інноваційно-

інвестиційних проектів;


недостатня кількість робочих місць та вивільнення працівників;



погіршення кон’юнктури ринку праці, неухильне скорочення чисельності

трудових ресурсів, деформація їх статево-вікової структури, міграційні процеси;


низька вартість праці.
І.7.Соціальна інфраструктура

Система обслуговування селища включає установи освіти, охорони здоров’я,
культури, фізкультурно-спортивні споруди, підприємства торгівлі, громадського харчування,
кредитно-фінансові установи та підприємства зв’язку, установи управління тощо.
Мережа установ освіти складається з 4 загальноосвітніх шкіл, 2 дошкільних
навчальних закладів. Загальноосвітні навчальні заклади розраховані на 1712 учнів, фактично
відвідувачів 1241 ( 72,0% нормативної місткості). Дошкільні навчальні заклади розраховані
21

на місткість 268 дітей, фактично відвідувачів на 470 місць. Позашкільні установи
представлені дитячо-юнацькою спортивною школою та центром творчості дітей та юнацтва
(ЦТДЮ) на 250 дітей.
Мережа установ охорони здоров’я включає лікарню лікарню на 10 ліжок, поліклінічні
заклади на 120 відвідувань за зміну, станцію швидкої медичної допомоги на 1 автомобіль та
2 аптеки.
У селищі розташовані Будинок культури на 350 відвідувачів, «4 Леви» на 300
відвідувачів, краєзнавчий музей, бібліотеки для дорослих та дітей з книжковим фондом 1300
примірників.
Значного розвитку в селищі набула торгівельна мережа, яка включає численні
магазини, павільйони та кіоски. Торгова площа магазинів складає 4142,0 м2. Функціонують
підприємства громадського харчування на 640 місць. Також в селищі діє ринок на 4000 м2
торгівельної площі.
Фізкультурно-спортивні споруди представлені відкритими площинними спортивними
спорудами, які займають 2,9 га; спортивними залами загального користування з площею
пола 400 м2, спортивний клуб "Пересвіт".
У Гостомелі знаходяться відділення ПАТ «Державний ощадний банк України», АТ
«Райффайзен Банк Аваль», АБ «Укргазбанк», АТ «Дельта банк», ПАТ Комерційного Банку
«Приватбанк» тощо та 1 відділення зв’язку.
Установи

житлово-комунального

господарства

представлені

житлово-

експлуатаційними організаціями, трьома готелями на 48 місць, пожежним депо на 2 машини,
пунктами прийому вторинної сировини.
Установи обслуговування розміщаються в основному в будинках, які придатні для
подальшого використання. В незадовільному стані знаходиться лікарня, будівля якої
потребує реконструкції та капітального ремонту.Також добудови потребують ЗОШ № 14.
ЗОШ № 15 та №16, що знаходяться у неналежному стані та потребують будівництва нових
приміщень.
В межах Гостомеля розташовано 3 кладовища, які займають площу 14,7 га, в тому
числі:
-

Старе ( вул Кулішова) – 2,5 га , закрите;

-

Старе (вул. Лісова) – 4,0 га, закрите;

-

Нове (вул. Ульянова) – 6,0 га.
Порівняння досягнутого рівня обслуговування з нормативними показниками свідчить

про те, що мережа установ обслуговування розвинена недостатньо і в цілому не задовольняє
потреби населення в необхідних послугах. У селищі недостатня кількість установ
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навчальних закладів, культури, підприємств побутового обслуговування, спортивних залів,
басейнів загального користування, готелів, відсутні будинки-інтернати для людей похилого
віку, ветеранів війни і праці, будинки-інтернати для дорослих інвалідів з фізичними
порушеннями

тощо.

Забезпеченість

населення

Гостомеля

основними

об’єктами

обслуговування наведена у таблиці 1.8.1
Рівень забезпеченості населення установами та підприємствами обслуговування
Таблиця І.7.1
№
з/п

Найменування
установ та
підприємств

1. Загальноосвітні
навчальні заклади
2. Дитячі дошкільні
заклади
3. Лікарні
4. Поліклініки

5. Аптеки
6. Клубні установи та
центри дозвілля
7. Бібліотеки

8. Магазини
продовольчих товарів
9. Магазини
непродовольчих
товарів

Одиниця
виміру

Нормативи
Існуючий стан
ДБН-360-92**
Місткість, У розрахунку
на
всього
на 1000 чол.
1000 чол.

%
забезпеченості

місце

105

1712

100,70

95,9

місце

50,0

268

15,76

31,52

ліжко
відвідува
нь за
зміну
об’єкт
місце

14,15
24

10
120

0,59
7,06

4,21
34,37

0,09
60

2
650

0,12
38,24

29,42
63,73

тис.
одиниць
збережен
ня
м2
торгової
площі
м2
торгової
площі

4,5

1,3

0,08

1,78
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2000

117,65

55,23

400

2142

126,0

31,5

1.8.Інженерно-транспортна інфраструктура

Існуючий стан
Пасажирські та вантажні перевезення селища Гостомель по всіх видах сполучення
обслуговує транспортний комплекс, інфраструктура якого складається зі споруд та
обладнання залізничного, автомобільного транспорту, мережі автомобільних шляхів, та
мережі громадського пасажирського транспорту.
Зовнішній транспорт
Зв'язок населеного пункту з м. Київ, обласними центрами України та прилеглими
населеними

пунктами

виконуються

автомобільним
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і

залізничним

та

повітряним

транспортом. Пасажирськими перевезеннями зайнятий виключно автомобільний транспорт,
залізничний та повітряний виконує виключно вантажні перевезення.
Автомобільні дороги.
Селище Гостомель знаходиться на перетині доріг загального користування
державного та місцевого значення.
Територію селища розділяє міжнародна автодорога державного значення М-07 КиївКовель-Ягодин, яка співпадає з трасою міжнародної європейської магістралі Е-373 та
забезпечує основний зв'язок сел. Гостомель зі столицею (відстань до м. Київ становить 6 км),
але в свою чергу є і негативним фактором впливу на навколишнє середовище насамперед з
точки зору екології та безпеки транспортно-пішохідного руху.
До селища також підходять:
 дві територіальні автомобільні дороги державного значення: Т-10-02 ДемидівГостомель з півночі, Т-10-11 Гостомель-Берестянка-Мирча-/М-07/ з північного
заходу;
 дві обласні автомобільні дороги місцевого значення: О 100508 БлиставицяБуча із заходу та О 101305 Буча-/Гостомель-Берестянка-Мирча-/М-07/, через
Баланівку із південного заходу
 районна автомобільна дорога місцевого значення С 101316 /Київ-КовельЯгодин/-Мощун зі сходу
ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

1
2
3

1
2
3

Назва дороги

Дороги державного значення
Київ-Ковель-Ягодин
ІІ
32149
Т-10-02
ІІІ
4081
Демидів-Гостомель
Гостомель-Берестянка-МирчаТ-10-11
ІІІ
3352
/М-07/
Дороги місцевого значення
Блиставиця-Буча
О 100508
ІV
Буча-/Гостомель-БерестянкаО 101305
ІV
Мирча-/М-07/
С 101316 /Київ-Ковель-Ягодин/-Мощун
ІV
М-07
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Тип покриття, м

Індекс
дороги

Добова
інтенсивність,
авто/добу

№

Категорія дороги

Таблиця І.8.1

Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон

Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон

На сьогоднішній день транзитні автомобільні потоки проходять через населений
пункт, по головній вулиці селища – вул. Свято-Покровська
Автомобільний транспорт.
Пасажирські перевезення обслуговуються ТОВ „Ірпінське АТП-13250” та ТОВ „Транс
Групп”
Добре розвинуте транспортне сполучення з містами Київ, Ірпінь, Буча. Введено багато
маршрутів,

які

забезпечують

безперебійний

рух

громадського

транспорту

для

обслуговування жителів селища. Постійно діючі маршрути : Гостомель – Київ - Гостомель;
Гостомель - Ірпінь - Гостомель; Гостомель - Буча - Гостомель;
Через селище проходить вісім автобусних маршрутів, які забезпечують зв'язок
сусідніх населених пунктів з Києвом: Димер - Київ - Димер; Озера - Київ - Озера; Сади - Київ
- Сади; Луб'янка - Київ - Луб'янка; Блиставиця - Київ –Блискавиця; Ворзель- Київ - Ворзель;
Буча -Київ – Буча; Ірпінь - Київ – Ірпінь. В зв'язку з таким інтенсивним рухом транспорту на
вулицях селища відкрито 36 зупинок.
Залізничний транспорт.
В південному напрямку, за межами селища проходить двоколійна електрифікована
залізнична магістраль Київ-Коростень з інтенсивним рухом поїздів. Найближча залізнична
станція знаходиться у м. Буча.
Територією селища проходять під’їдні залізничні колії, які обслуговують наступні
підприємства: АТ «Ветропак Гостомельський склозавод», ДП «Антонов», ТОВ «АвгустПлюс».
Протяжність залізничних колій - 11,9 км; через колії організовано чотири
автомобільні переїзди в одному рівні.
Повітряний транспорт.
Повітряний транспорт представлений ДП "АНТОНОВ", основними підрозділами
якого є:
 дослідно-конструкторське
експериментальних

бюро

досліджень,

з

проектування,

сертифікації,

перспективних

супроводу

і

серійного

виробництва й експлуатації;
 дослідне

виробництво,

основним

завданням

якого

є

виготовлення

експериментальних зразків авіаційної техніки;
 льотно-іспитова й доводочна база, призначена для проведення літних
випробувань, доробки й сертифікації літаків, а також для навчання літного й
технічного персоналу;
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 служби провідних спеціалістів з проектів.
До

складу

ДП

"АНТОНОВ"

також

входять

авіатранспортний

підрозділ

-

Національний авіаперевізник авіакомпанія "Авіалінії Антонова", що забезпечує доставку
різних вантажів по усьому світі, і філія "Серійний завод "АНТОНОВ", де налагоджене
серійне виробництво літаків "Антонов".
Аеродром Київ/Антонов-2 - має статус міжнародного, придатний до експлуатації
протягом року. Основний режим роботи денний, частково – нічний.
Клас аеродрому – Б, сертифікований за першою категорією ІКАО.
Злітна смуга із штучним покриттям довжиною 3500 м та шириною 56 м має два
напрямки виконання польотів МК 149° та МК 329°.
Аеродром використовується для вантажних перевезень і може обслуговувати наступні
типи повітряних суден: АН-225; АН-1245; АН-122, Іл-76 та інші типи ПС.
Магістральна вулична мережа
Магістральна вулична мережа сел. Гостомель формується півночі на південнь та у
західному напрямку та переходять до доріг загального користування державного та
місцевого значення, що зв’язують селище з основними напрямками.
Основу структури вуличної мережі сел. Гостомель складають магістральні вулиці.
Головними магістральними напрямками в населеному пункті є:
-

вул. Свято-Покровська – яка в напрямку міста Київ та Буча має вихід на міжнародну
автомобільну дорогу М-07 Київ-Ковель-Ягодин та забезпечує зв’язок центру селища
зі столицею, в напрямку с. Демидів виходить на територіальну автомобільну дорогу
Т-10-02 Демидів-Гостомель;

-

вул. Леонтовича – має вихід на територіальну автомобільну дорогу Т -10-11
Гостомель-Берестянка-Мирча- /М-07/
Загальна вулично-дорожньої мережі по населеному пункту становить 107,8 км, з них

житлові вулиці – 101,8 км, магістральні – 6,07. Щільність вуличної мережі 12,0 км/км2,
магастральної – 0,7 км/км2,
На вулично-дорожній мережі міста розташовано 2 залізничні переїзди в одному рівні.
Однією з важливих транспортних проблем в сел. Гостомель є не задовільний стан
дорожнього покриття вулично-дорожньої мережі, мається значна ямковість.
На сьогоднішній день транзитний транспорт проходить через центр селища, що
призводить до перевантаження ВДМ, технічний стан якої не відповідає нормативним
вимогам. Наслідком цього є значне погіршення умов руху, екологічної ситуації в місті та
збільшення кількості ДТП.
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На розрахунковий етап генерального плану, практично, вся мережа існуючих
магістральних вулиць буде перевантажена, що потребує розвитку (будівництва нових
вулиць) і реконструкції мережі в цілому. Для збільшення пропускної спроможності мережі за
необхідністю є також будівництво (реконструкція) мостових споруд, а також будівництво
транспортних розв'язок, у тому числі в різних рівнях.
Легковий транспорт
Помітну роботу в перевезенні населення виконує легковий індивідуальний транспорт.
Загальний рівень автомобілізації на даний час становить 170 автомобілів на 1000 мешканців.
Зберігання індивідуальних легкових автомобілів здійснюється, таким чином:


власники автомобілів, які мешкають на території садибної забудови, зберігають
автомобілі на території їх мешкання;



власники автомобілів, які мешкають у багатоповерховій забудові зберігають
автомобілі в кооперативних гаражах.

Для технічного обслуговування парку легкових автомобілів у селищі функціонують: 7 АЗС,
3 об’єкти СТО та 2 мийки автомашин.
Водопостачання
Існуючий стан.
Джерелом водопостачання сел. Гостомель є підземні води Дніпровсько-Донецького
артезіанського басейну.
Водопостачання

сел.

Гостомель

здійснюється

централізованою

системою

комунального водопроводу КП «Ірпіньводоканал» та локальними системами водопроводу
промислових підприємств.
КП «Ірпіньводоканал» обслуговує населення сел. Гостомель, комунальні та окремі
промислові підприємства, а також території м. Ірпінь, м. Буча, смт Ворзель.
Відбір води здійснюється з водоносних горизонтів води бучакського, сеноманського
та юрського відкладень. На даний час по місту експлуатується 14 артезіанських свердловин
дебітом 8-40 м3/год., дві свердловини знаходяться в стадії будівництва. Свердловини
розташовані розосереджено по місту. Ділянки свердловин мають огорожу в межах першого
поясу зони санітарної охорони. Якість води відповідає існуючим нормативам, крім
перевищення вмісту заліза. Свердловини мають між собою гідравлічний зв'язок. Сумарна
потужність свердловин складає 6336,00 м3/добу.
Зі свердловин вода подається в 8 водонапірних башт, ємкістю від 20 м3 до 250 м3 та
безпосередньо у водопровідну мережу.
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У північної частині селища існує ділянка водопровідних споруд у складі:
артсвердловин, 3 РЧВ ємкістю 1×150, 2×250 та НС II підйому потужністю до 1200 м3/добу.
На даний час по селищу використовується близько 571,40 м3/добу.
Загальна протяжність водоводів – 17,86 км, з них в незадовільному стані близько 30%.
Водопостачанням охоплено близько 40% населення, решта мешканців садибної
забудови села користуються водою з індивідуальних свердловин і шахтних колодязів.
Локальні системи водопостачання має: АНТК «Антонов», МП «Озон». Загальний
забір підземних вод близько 350,00 м3/добу. Свердловини та водопровідні мережі
знаходяться у межах території підприємств.
Для зрошення зелених насаджень, поливу та миття вулиць використовується вода з
централізованого водопроводу.
Водовідведення
Існуючий стан.
Забудова сел. Гостомель каналізована частково. Централізованим водовідведенням
охоплено 35% мешканців міста. Частина садибної забудови не каналізована, мешканці
користуються вигребами з наступним вивозом асенізаційними машинами та скидом у місця,
встановлені КП «Ірпіньводоканал».
Стічні води від багатоповерхових житлових будинків по вул. Рекунова за допомогою
самопливних каналізаційних колекторів Ø250 та Ø200 подаються до КНС №9 та КНС №10
(відповідно). Далі по напірному трубопроводу Ø100 кожна КНС подає стічні води на КНС
№7 (Гостомельського склозаводу), яка направляє їх по двом напірним трубопроводам Ø200
до КНС № 12 м. Ірпінь і далі до каналізаційної мережі м. Ірпінь.
Стічні води від багатоповерхових житлових будинків по вул. Пушкіна за допомогою
самопливних каналізаційних колекторів Ø200 подаються до КНС №25 та КНС №29. Далі по
напірному трубопроводу Ø150 кожна КНС подає стічні води на КНС №6 м. Буча.
Від житлової забудови по вул. Ювілейної по самопливному каналізаційному
колектору Ø200 стічні води подаються до КНС №13. Далі по напірному трубопроводу Ø76
КНС подає стічні води на КНС №6 м. Буча.
Від території в/ч за допомогою самопливних каналізаційних колекторів Ø250 стічні
води подаються до КНС №24. Далі по напірному трубопроводу Ø90 КНС подає стічні води
до самопливних мереж сел. Гостомеля і далі на КНС №6 м. Буча.
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Від КНС №6 стічні води перекачуються в систему каналізації м. Буча. Після чого
подаються до каналізаційних мереж м. Ірпінь на головну КНС 8 і перекачуються двома
напірними колекторами у каналізаційну мережу м. Києва і далі на його очисні споруди.
На даний час об’єм стічних вод по селищу складає близько 537,90 м3/добу
Протяжність вуличних мереж сел. Гостомель – 27,36 км, з них амортизованих і
аварійних близько 50%.
Промислові підприємства після попереднього очищення скидають стічні води у
міську каналізацію.
Стічні води не забезпеченого каналізацією житлового фонду надходять

у

водонепроникливі вигреби і по заявочно-договірної системи виводяться асенізаційним
транспортом у місця визначені КП «Іпріньводоканал».
Існуючий рівень каналізації селища на цей час є обмежуючим фактором
перспективного розвитку житлового фонду, розвитку промисловості і потребує одночасних
значних капіталовкладень на розширення централізованої системи каналізування.
Дощова каналізація
Існуючий стан
На території сел. Гостомель відсутня централізована система відводу дощової
каналізації. В основному відведення дощових та талих вод здійснюється поверхневим
способом: по вулицям та по рельєфу до існуючих балок, струмків, понижень, у канали та
пойми річки Рокач, Бучанка, Ірпінь.
Електропостачання
Існуючий стан
Електропостачання сел. Гостомель забезпечують електричні мережі компанії ЗАТ
А.Е.С. "Київобленерго". Джерело електропостачання – опорна підстанція ПС-330/110 кВ
"Північна". Розподіл електроенергії між споживачами – через підстанцію 110 кВ –
"Гостомель" 110/10 кВ, яка по лініях 110 кВ зв’язані між собою та підключені до опорної
станції.
Основними споживачами електроенергії сел. Гостомель є підприємства різних
галузей промислового виробництва та існуюче населення (житлова забудова).
Газопостачання
Існуючий стан
Сел. Гостомель споживає природний газ з 1961 р.
Газопостачання сел. Гостомель здійснюється природним газом від Берковецької ГРС,
що знаходиться в м. Києві. Вихідний проектний тиск газу з ГРС 1,2 МПа.
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Система газопостачання селища 2-х ступенева.
Газопостачання багатоповерхової та малоповерхової житлової забудови, а також
громадських та комунально-побутових споруд здійснюється за допомогою магістральних та
вуличних газопроводів, що розподіляється за допомогою газорегуляторних пунктів (8 шт.) та
шафових регуляторних пунктів (28 шт.).
Довжина розподільних газопроводів по населеному пункту, км:
високого тиску (до 1,2 МПа) – 31,436 км;
середнього тиску (до 0,3 МПа) – 20,121 км;
низького тиску (до 0,005 МПа) – 46,362 км.
Газифіковано в селищі природним газом 5254 квартири/будинки.
Телефонний зв’язок
Існуючий стан
На даний час в сел. Гостомель телефонний зв'язок здійснюється від автоматичної
телефонної станції (АТС) розташованої в м. Буча. Телефонні мережі по селищу виконані
повітряними та кабельними мережами.
На сьогоднішній день в сел. Гостомель працюють такі оператори мобільного зв’язку:
"Київстар", "МТС" (Vodafone), "lifecell".
Радіомовлення
Існуючий стан
На сьогоднішній день радіофікація у сел. Гостомель майже не здійснюється від
існуючого фідера радіовузла ЦЕЗ №7 КОФ ВАТ «Укртелеком». Існуюча мережа
радіомовлення повітряна, прокладена на трубо-стійках та опорах зовнішнього освітлення
вулиць.
Залишається проблемним питання повноцінного функціонування проводового
мовлення, що було основою системи оповіщення населення на випадок надзвичайних
ситуацій. Із кожним роком система радіомовлення занепадає. Зруйновані лінії проводового
радіомовлення майже не відновлюються.
Перспективним шляхом відновлення місцевого радіомовлення є перехід до ефірних
трансляцій (у FM-діапазоні).
Телебачення
Існуючий стан
Територія сел. Гостомель розташована в зоні прийому ефірного телебачення від
існуючого радіотелевізійного передавального центру РТПЦ . На сьогодні в Київській області
в цифровому форматі працюють 32 загальнонаціональні та регіональні канали.
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Магістральна та розподільча телевізійні мережі виконуються радіочастотним
кабелем в кабельній каналізації та повітряними лініями, які прокладаються на трубо-стійках
та опорах зовнішнього освітлення вулиць.

Санітарне очищення території
Існуючий стан
На території сел. Гостомель санітарне очищення виконує КП ЖЕК. Існує плановоурегульована та договірна системи санітарного очищення території від твердих побутових
відходів.
Об’єм накопичення твердих побутових відходів за 2015р. склав 2,92 тис. тонн.
Вивіз та знешкодження твердих побутових відходів здійснюється на сміттєзвалища
смт. Бородянка, с. Димер.
Рідкі побутові відходи вивозяться асенізаційним транспортом по заявочній системі, з
послідуючим скидом у каналізаційні колодязі, що обладнані на прийом, стічних вод (Ірпінь
водоканал ПУВУВКГ).
Підприємство ЖКГ сел. Гостомель обладнане наступною санітарною технікою:
сміттєвози 4од, асенізаційною машиною 1од, екскаватор 1од.
Технічний стан спеціалізованої санітарної техніки не задовільний.
Промислові підприємства утилізацію та знешкодження твердих відходів, виконують
по договірній системі.
І.9. Планувальна структура
Існуюче використання території
По матеріалам інвентаризації існуюча територія сел. Гостомель Київської складає
1565,80га. Нижче в таблиці I.10.1 наведено існуючий розподіл території.
Забудовані території селища складають більшу частину території – 57,34 %. Серед
них найбільшу частину складають території житлової забудови – 436,91 (27,90%); території
транспортної інфраструктури – 277,28 га (майже 18,0 %); землі промисловості, будівництва,
транспорту та комунально-складського призначення становлять – 106,35 га (майже 6,8 %).
Серед незабудованих територій найбільший відсоток складають ліси та травяна рослинність
– 10,45 та 8,28% відповідно.
Таблиця І.9.1
РОЗПОДІЛ ІСНУЮЧИХ ТЕРИТОРІЙ ПО сел. ГОСТОМЕЛЬ
Існуючий стан
Показники
га
%

І. Забудовані території

897,86
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57,34

1. Житлова забудова

436,91

27,90

- садибна забудова одноквартирного типу
- реконструкції садових товариств під садибну забудову
одноквартирного типу

415,45

26,53

-

-

- багатоквартирна житлова забудова, у т.ч.

21,46

1,37

блокована
малоповерхова

0,82
9,53

0,05
0,61

середньоповерхова
багатоповерхова

10,53
0,58

0,67
0,04

-

-

17,42
17,42

1,11
1,11

-

-

3. Землі промисловості, будівництва, транспорту та
комунально-складського призначення

106,35

6,79

- промисловісті

57,78

3,69

- промисловості(резерв)
- комунально-складські
- комунально-складські (резерв)
4.Транспортної інфраструктури:

48,57
277,28

3,10
17,71

вулично-дорожньої мережі

271,26

17,32

- (зовн. тр-т)смуга відводу залізниці

6,02

0,38

5.Зелені насадження загального користування (згідно
наданих вих. даних)

2,59

0,17

6.Зелені насадження обмеженого користування

14,08

0,90

-

-

3,00
37,96
28,81
9,15
2,26
-

0,19
2,42
1,84
0,58
0,14
-

- житлова забудова (резерв)
2. Землі громадського призначення
- громадської забудови
- громадської забудови (резерв)

7. Зелені насадження спеціального призначення, у т. ч.
- санітарно-захисних зон
- охоронних зон
8. Кладовищ
9. Території поточного будівництва
10. Спеціального призначення, у т.ч.
АНТК "Антонов"
виховної колонії
11. Садових товариств
12. Рекреації
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ІІ. Незабудовані території

667,94

42,66

1. Ліси та інші лісовкриті площі

163,63

10,45

2. Трав`яна рослинність
3. Вільні від забудови території, у т.ч.
садибної забудови (раніше відведеної)

129,59
144,16
102,78

8,28
9,21
6,56

3,09

0,20

1,71

0,11

багатоповерхової забудови
громадської забудови (раніше відведеної)
виробничої забудови (раніше відведеної)

1,38
0,99
26,97

0,09
0,06
1,72

комунальної забудови (раніше відведеної)

10,33

0,66

4. Городи

63,03

4,03

5. Сільськогосподарського призначення

100,09

6,39

6. Водні поверхні

45,20

2,89

7. Заболочені території

21,35

1,36

8. Пляжі

0,89

0,06

1565,80

100,00

багатоквартирної (раніше відведеної), у т.ч.:
середньоповерхової забудови

ВСЬОГО

І.10 Аналіз реалізації попереднього генерального плану
Генеральний план сел. Гостомель Київської області був розроблений інститутом ДП
«УЖНДІПМ Діпромісто імені Ю.М. Білоконя» в 2006 році в складі містобудівної
документації - «Генеральний план Ірпінського регіону» (м Ірпінь, м. Буча, сел. Ворзель, сел.
Гостомель Київської області (коригування).
Аналіз реалізації показників генерального плану 2006 року та аналогічних показників
за 2015 рік щодо житлової території наведено в таблиці І.11.1
Таблиця І.10.1
№
з/п

Показники

Одиниця
виміру

Існуючий
стан
01.01.2015 р.

Коригування
генплану
2015 року

Відхилення

17,0
583,900

за діючим
генеральним
планом
2006 року
32,0
952,200

1
2

Населення
Житловий фонд,
всього т.ч:
- Багатоквартирної
забудови
- Садибної

тис. чол.
тис. м2

35,9
1135,840

+3,9
+183,64

тис. м2

233,900

587,20

603,665

+16,465

тис. м2

350,00

365,00

532,175

+167,175
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№
з/п

2

3.

4.

5.

Показники

забудови
Житловий фонд
нового
будівництва, в т.ч:
- Багатоквартирної
забудови
- Садибної
забудови
Території нового
будівництва, в т.ч:
- Багатоквартирної
забудови
- Садибної
забудови
Населення на
нових ділянках,
в т. ч.
- Багатоквартирної
забудови
- Садибної
забудови
Середня житлова
забезпеченість
Чисельність

Одиниця
виміру

Існуючий
стан
01.01.2015 р.

за діючим
генеральним
планом
2006 року

Коригування
генплану
2015 року

Відхилення

тис. м2

-

572,00

551,940

+183,64

тис. м2

-

460,00

369,765

- 90,235

тис. м2

-

112,00

182,175

+70,175

га

-

196,0

213,15

+17,15

га

-

109,0

91,54

-17,46

га

-

87,0

121,61

+34,61

тис. чол.

-

20,9

19,51

-1,39

тис. чол.

-

19,2

14,52

-4,68

тис. чол.

-

1,7

4,99

3,29

м2/люд

34,3

31,7

31,6

-0,01

населення селища станом на 01.01.2005 р. становила 14,2 тис. чол.,

перспективна кількість населення запланована генпланом 2006 р. становила 32,0 тис. чол.
Станом на 01.01.29015 р. чисельність населення досягла 17,0 тис. чол. За даний період часу
забудовниками освоєні досить значні території під житлову забудову, де ведеться поточне
будівництво, відповідно існуючий житловий фонд селища збільшився на 350,7 тис. м2, в т.ч.
багатоквартирної забудови – на 162,7 тис. м2, садибної – на 188,0 тис. м2 .
Згідно попереднього генерального плану ведеться поточне будівництво під
багатоквартирну житлову забудову на територіях:
-

В районі вул. Прорізна;

-

Вздовж вул. Бучанське Шосе;

-

В районі «Баланівка»;

-

По вул. Б.Хмельницького та ін.

Більшість територій, що передбачались попереднім генеральним планом під житлову
садибну забудову на сьогоднішній день перебувають у власності, на ділянках частково
ведеться поточне будівництво.
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За період реалізації генерального плану значно збільшилась кількість об’єктів
торгівлі та громадського харчування.
Щодо об’єктів соціального обслуговування – передбачалося будівництво

нових

загальноосвітніх шкіл, загальною місткістю 2744 учнів; дитячих дошкільних закладів,
загальною місткістю 962 дітей, поліклініки для дітей та дорослих без стаціонару на 605
відвідувань за зміну; лікарні зі стаціонаром на 134 місця та ін. заклади. На сьогоднішній день
ведеться будівництво дитячого садочка в районі вул. Свято-Покровська на 110 місць та вул.
Остромирська на 140 місць. Реалізація будівництва окремих установ охорони здоров’я згідно
генерального плану 2006 року не відбулася. На території КСП «Бучанське» (Димерське
шосе), площею 6,4 га планувалось розміщення будинку-інтернату для дорослих інвалідів з
фізичними порушеннями на 515 місць, що залишилось також нереалізованим.
В період до 2015 року було реконструйовано та відновлено благоустрій центральної
вулиці Свято-Покровська та парку напроти селищної ради.
На сьогоднішній день промислова територія збереглася в зоні існуючої житлової
забудови. Містобудівною документацією 2006 року передбачалось, та не було реалізовано
винесення із сельбищної зони у виробничу зону підприємств, що спричиняють
несприятливий вплив на навколишнє середовище. Не реалізованими залишились рішення
щодо створення нових промислових зон в північній частині селища.
Щодо

транспортної

інфраструктури,

генеральним

планом

2006

року

передбачалось:
Вулично-дорожня мережа
-

Будівництво обхідної дороги для транзитного транспорту в східній частині
селища – не реалізовано;

-

Організація розв’язки на перетині вул. Свято-Покровська та Бучанське шосе не реалізовано;

-

Реконструкція проїзної частини із розширенням до 15 м, капітальне будівництво
ділянки вул. Вокзальна – 2,8 км – реалізовано частково;

-

Реконструкція проїзної частини із розширенням до 15 м вул. Шевченка –
реалізовано частково;

-

Реконструкція проїзної частини із розширенням до 7,5 м вул. Леонтовича,
Богдана

Хмельницького

(колишня

Кірова),

Мирна,

Ярова

(колишня

Червоноармійська) – реалізовано частково.
Попереднім генеральним планом через територію Ірпінь та м. Буча передбачалася
лінія проходження тролейбусу з кінцевим пунктом зупинки в сел. Гостомель, що також
залишись нереалізованим.
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За даними УКРАЕРОПРОЕКТу, річний обсяг перевезень аеродрому АНТК
«Антонов» на 2015 рік мав становити близько 200,0тис. тон. В зв’язку з чим попереднім
генеральним планом було запроектовано ще одну злітно-посадкову смугу та вантажний
аеропорт в північній частині населеного пункту. За даними АНТК «Антонов», пропозиції по
розміщенню даних об’єктів на сьогоднішній день втратили свою актуальність.
Невиконаними залишились більшість пропозицій генерального плану в частині
інженерного забезпечення селища, в т.ч. будівництво водозаборів, каналізаційної системи
та організації стоку поверхневих вод.

ІІ. ОБГРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО
РОЗВИТКУ сел. ГОСТОМЕЛЬ
ІІ.1. Прогноз демографічного розвитку селища
Прогноз народжуваності
Хоча показник сумарної народжуваності в Гостомелі нижчий не лише за відповідний
показник по Україні, а й по міському населенню Київської області, можна розраховувати, що
він досягне рівня сучасного середньоукраїнського показника. Згідно з реалістичним
варіантом прогнозу цей показник поступово досягне 1,45 в 2035 р. (табл. 2). Загальні
коефіцієнти народжуваності, згідно цього варіанту, ще деякий час зберігатимуться на рівні,
близькому до сучасного (рис. ІІ.1.1), після чого знижуватимуться до 7.9–8.0‰ наприкінці
2020-х через погіршення структурного фактору, після чого зростуть до 8.4‰ через його
покращення.
Таблиця ІІ.1.1.
Прогноз показника сумарної народжуваності в сел. Гостомель, дітей на одну
жінку в середньому
2015

2020

2025

2030

2035

Реалістичний

1.28

1.35

1.39

1.42

1.45

Оптимістичний

1.34

1.54

1.60

1.63

1.65
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Реалістичний

Оптимістичний

2035

2034

2033

2032

2031

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

На 1000 осіб

13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Оптимістичний+

Рисунок ІІ.1.1. Прогноз загальних коефіцієнтів народжуваності в сел. Гостомель
до 2035 р.
Згідно оптимістичного варіанту, зростання показника сумарної народжуваності буде
більш істотним і досягне 1.65 дитини на жінку в середньому (табл. ІІ.1.2). Враховуючи
урбанізованість регіону та низький досягнутий рівень, цей показник навряд чи буде вищим.
Загальний коефіцієнт народжуваності при цьому зростатиме до 12.1–12.3‰ в 2016-18 рр.
Згодом інтенсивність повікової народжуваності все ж не зможе опиратися погіршенню
структурних співвідношень, і загальний коефіцієнт знизиться до близько 9.3‰ наприкінці
2020-х (рис. 6). На початку 2030-х відбуватиметься певне зростання загального коефіцієнта
народжуваності через входження в активний репродуктивний вік порівняно численних
когорт, народжених у 2008–2014 рр.
Звісно, що за оптимістичного варіанту з додатковою міграцією, який ґрунтується на
тому, що в селищі оселиться значна кількість осіб репродуктивного віку, структурний
фактор стане настільки сприятливим, що не дасть знизитися загальному коефіцієнту
народжуваності нижче 11.0‰ (рис. 6).
Чисельність народжених за варіантами наведено в Додатках.
Прогноз смертності й очікуваної тривалості життя
Середня очікувана тривалість життя при народженні в Гостомелі знаходиться на
досить посередньому рівні навіть на тлі України (табл. 1). Тому існує значний потенціал її
зростання за умови зниження смертності від хвороб і причин смерті, яким можна запобігти
вже за сучасного розвитку медицини та формування серед населення відповідального
ставлення до здоров'я – свого та оточуючих, поширення здорового способу життя.
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За реалістичним варіантом, середня очікувана тривалість життя при народженні
може сягнути наприкінці прогнозного етапу 71.3 та 79.8 року для чоловіків і жінок
відповідно (табл. ІІ.1.2). Це відповідатиме приросту 0.28 та 0.17 року на рік в середньому, що
видається цілком досяжним орієнтиром.
Таблиця ІІ.1.2.
Прогноз середньої
сел. Гостомель, років

очікуваної
2

015

тривалості

2
020

2
025

життя

при

народженні

в

2
030

2035

Реалістичний

6
чоловіки

5.8

6
7.3

7
жінки

6.6

6
8.6

9.9

7
7.5

6
71.3

7
8.3

7
9.0

79.8

Оптимістичний

6
чоловіки

6.5

7
0.3

7

7
2.4

7
4.2

7

75.8

8

8

Реалістичний

Оптимістичний

2034

2032

2030

2028

2026

2024

2022

2020

2018

2016

13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2014

На 1000 осіб

жінки
7.0
9.1
0.2
1.1
82.0
Джерело: авторська оцінка
Загальні коефіцієнти смертності залишатимуться на рівні, близькому до сучасного:
11.3–12.0‰.

Оптимістичний+

Рисунок ІІ.1.2. Прогноз загальних коефіцієнтів смертності в сел. Гостомель до
2035 р.
Оптимістичний варіант прогнозу передбачає можливість більш швидкого зростання
тривалості життя. А саме – до 75.8 та 82.0 року для чоловіків і жінок відповідно (табл. 3).
Середньорічний приріст цього показника становитиме 0.50 та 0.27 року для чоловіків і жінок
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відповідно. Загальні коефіцієнти смертності при цьому знизяться до 9.3–9.4. Згідно
оптимістичного варіанту з додатковою міграцією, прибуття (в середньому відносно
молодого населення) настільки поліпшить структурний фактор, що загальні коефіцієнти
смертності можуть знизитися навіть до 8.3‰ (рис. п2).
Чисельність померлих за варіантами наведено в Додатках.
Прогноз міграцій населення
Міграційна ситуація у сел. Гостомель у ХХІ столітті не відзначалася стабільністю,
але загалом кількість прибулих переважала над кількістю вибулих. Таким чином, за 20022015 роки сукупний міграційний приріст склав 2,5 тис. осіб.
На подальший розвиток міграційної ситуації у селищі впливатимуть фактори
соціально-економічного розвитку регіону, Київської агломерації – покращення параметрів
зайнятості населення, розвитку підприємництва, динаміки ринку житла (можливостей
купівлі та оренди).

Рисунок ІІ.1.3. Сальдо міграцій населення сел. Гостомель протягом 2002-2035 рр.
за варіантами прогнозу
Згідно з реалістичним варіантом прогнозу, в наступні двадцять років міграційна
ситуація в селищі залишатиметься на сьогоднішньому рівні, перевищення кількості
прибулих над кількістю вибулих складатиме близько 0,1 тис. осіб на рік.
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За оптимістичним варіантом прогнозу, сальдо міграції сел. Гостомель також
набуватиме додатних значень, при чому величина міграційного приросту буде збільшуватись
в середньому на 0,003 тис. осіб на рік. таким чином, на 2035 рік сальдо міграції становитиме
0,193 тис. осіб.
Оптимістичний прогноз з додатковою міграцією можливий за сприятливих
тенденцій економічного розвитку населеного пункту. Цей варіант передбачає, що міграційні
процеси розгортатимуться ще інтенсивніше з додатковим залученням до селища протягом
2017–2035 рр. близько 3,8 тис. мігрантів.
Прогноз чисельності та статево-вікового складу населення сел. Гостомель до 2035 р.
За реалістичним варіантом прогнозу чисельність населення сел. Гостомель на кінець
прогнозного горизонту зросте. Протягом 2015-2022 рр. Гостомель набуватиме в середньому
0,08 тис. осіб щорічно, однак у етап 2023-2035 рр. населення селища постійно зростатиме з
трохи меншою інтенсивністю: 0,05 тис. осіб щорічно.
Статевий розподіл мешканців сел. Гостомель демонструє перевагу жінок у загальній
чисельності населення. На початок прогнозного етапу (2015 р.) їх частка становила 52,8%.
Скорочення диспропорції між представниками різних статей на кінець прогнозного
горизонту майже не відбудеться і чисельна перевага жінок у загальній структурі жителів
селища збережеться і становитиме 52,9%.
Відбуватимуться трансформації у віковій структурі мешканців селища. На кінець
прогнозного етапу на 2,0 в.п. зменшиться частка дітей віком до 14 років порівняно з 2015 р.
(14,6% – у 2015 р. і 12,6% – у 2035 р.). Посилюватиметься процес старіння населення. Якщо
у 2015 р. частка осіб віком 60 років і старше складала 16,6%, то у 2035 р. вона збільшиться на
6,8 в.п. і становитиме вже 23,4%.
Погіршиться ситуація з абсолютним числом і питомою вагою у загальній структурі
населення осіб працездатного віку, яке на 2035р. скоротиться на 5,8 в.п. і становитиме трохи
більше половини всього населення – 58,8% (у 2015 р. – 64,6%).
Оптимістичний варіант прогнозу передбачає постійне та інтенсивне зростання
кількості мешканців сел. – на 24,1% станом на 2035 р. На кінець прогнозного горизонту
кількість мешканців селища сягне 18,0 тис. осіб. Середньорічне зростання чисельності
населення сел. Гостомель протягом усього прогнозного етапу складатиме 0,16 тис. осіб
щороку.
Різниця між чоловічим і жіночим населенням майже не зміниться і переважання
жінок серед мешканців селища залишиться (52,2% у 2035 р. проти 52,8% у 2015 р.).
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Основні

зміни,

що

характеризують

вікову

структуру

населення

селища,

стосуватимуться збільшення питомої ваги осіб віком 60 років і старше, а також зменшення
частки осіб працездатного віку. Так, частка осіб віком 60 років і старше зросте на 6,2 в.п. і у
2035 р. їх кількість складатиме 4,1 тис. осіб (або 22,8% від усього населення селища).
Скоротиться кількість населення працездатного віку (на 6,7 в.п.): у 2035 р. дана категорія
осіб становитиме 57,9% населення у порівнянні з 64,6% у 2015 р. Частка дітей віком до 14
років на кінець прогнозного етапу зменшиться незначною мірою – на 0,2 в.п. і складатиме
14,4% від загальної кількості населення селища.
При прогнозуванні чисельності і складу населення сел. Гостомель був також
розроблений третій варіант прогнозу – оптимістичний варіант з додатковою міграцією.
Здійснення даного варіанту є можливим за умови більш швидкого розвитку економіки
селища порівняно із загальнодержавними та загальнообласними тенденціями, значне
розширення можливостей працевлаштування на місцевому ринку праці, а також додаткового
залучення до сел. Гостомель значних контингентів мігрантів – біля 3,8 тис. осіб. Тобто
оптимістичний варіант прогнозу з додатковою міграцією значною мірою має нормативний
характер.
Отже, на кінець прогнозного періоду, середньорічне зростання чисельності населення
складатиме 0,37 тис. осіб. Різниця між чоловічим і жіночим населенням не зазнає суттєвих
змін: перевага жінок серед мешканців селища збережеться (52,8% у 2015 р. проти 52,0% у
2035 р.). Частка дітей віком до 14 років на кінець прогнозного етапу зросте на 1,6 в.п. і
становитиме 16,2%. Також на 3,3 в.п. зросте частка осіб віком 60 років і старше і
становитиме у 2035 р. 19,9% від загальної кількості населення. Кількість населення
працездатного віку скоротиться на 5,0 в.п. і становитиме 59,6%.
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Таблиця ІІ.1.3
Природний та механічний рух населення сел. Гостомеля
(реалістичний варіант прогнозу)
чисельність
населення (на
загальний приріст
початок етапу, тис.
(осіб)
осіб)
2015-20
2021-25
2026-30
2031-35
2035

14,5
15,0
15,4
15,6
15,8

497
306
234
228

механічний приріст
(осіб)

природний приріст
(осіб)

618
512
512
511

-121
-206
-278
-283

кількість народжених кількість померлих
(осіб)
(осіб)
907
658
612
640

1028
864
890
923

Таблиця ІІ.1.4
Природний та механічний рух населення сел. Гостомеля
(оптимістичний варіант прогнозу)
чисельність
населення (на
загальний приріст
початок етапу, тис.
(осіб)
осіб)
2015-20
2021-25
2026-30
2031-35
2035

14,5
15,4
16,3
17,1
18,0

899
817
839
947

механічний приріст
(осіб)

природний приріст
(осіб)

755
740
838
932

144
77
1
15

кількість народжених кількість померлих
(осіб)
(осіб)
1070
823
780
842

926
746
779
827

Таблиця ІІ.1.5
Природний та механічний рух населення сел. Гостомеля (оптимістичний варіант прогнозу з додатковою міграцією)
ПРИЙНЯТИЙ В ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНІ
чисельність
населення (на
загальний приріст
початок етапу, тис.
(осіб)
осіб)
2015-20
2021-25
2026-30
2031-35
2035

14,5
16,0
18,1
20,4
22,6

1414
2158
2304
2127

механічний приріст
(осіб)

природний приріст
(осіб)

1255
1970
2053
1762

159
188
251
365

кількість народжених кількість померлих
(осіб)
(осіб)
1089
959
1082
1269

930
771
831
904

Таблиця ІІ.1.6
Особливості статево-вікової структури населення сел. Гостомеля на перспективу до 2035 року
(оптимістичний варіант прогнозу з додатковою міграцією) ПРИЙНЯТИЙ В ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНІ
2015(оцінка)
Ч
Ж
всього
95
57
152
156
136
292
81
61
142
77
74
151
91
65
156
97
71
168
553
514
1067
55
55
110
65
54
119
64
52
116
59
60
119
4229
4408
8637
4630
4916
9546
841
1568
2409
4574

0
1-2
3
4
5
6
7-14
15
16
17
18
19-54
19-59
60 і старше
Працездатного
4818
віку
Старше
841
працездатного
В т. ч. до 70
513
Всього
6864

Ч
97
197
99
97
92
101
693
81
77
81
76
4378
4816
1047

2021
Ж
91
186
93
91
86
61
574
77
80
65
91
4556
5070
1842

188
383
192
188
178
162
1267
158
157
146
167
8934
9886
2889

Ч
102
206
105
105
107
107
801
89
105
116
87
4938
5411
1275

2026
Ж
98
194
97
98
99
100
676
83
78
90
108
5176
5673
2110

9392

5050

2076

2917

1285
7683

1798
14547

Ч
119
234
115
114
113
112
910
107
117
102
115
5460
6085
1514

2031
Ж
113
220
108
106
105
105
833
98
75
89
107
5755
6377
2330

всього
200
400
202
203
206
207
1477
172
183
206
195
10114
11084
3385

4792

9842

5719

5452

1047

2356

3403

1275

659
7554

1457
8407

2116
15961

768
8616

232
454
223
220
218
217
1743
205
192
191
222
11215
12462
3844

Ч
137
272
132
131
128
126
964
121
122
126
132
5830
6572
1860

2035
Ж
130
255
125
123
120
118
883
110
113
118
125
6130
6885
2622

всього
267
527
257
254
248
244
1847
231
235
244
257
11960
13457
4482

11171

6419

6026

12445

6952

6486

13438

2607

3882

1514

2952

4466

1860

3377

5237

1503
9504

2271
18120

848
9757

1634
10666

2482
20423

1033
10823

1872
11727

2905
22550

ІІ.2. Структура трудових ресурсів селища
Інститутом врахований варіант демографічного розвитку населеного пункту оптимістичного прогнозу з додатковою міграцією, він можливий за сприятливих
тенденцій економічного розвитку селища. Цей варіант передбачає, що міграційні процеси
розгортатимуться ще інтенсивніше з додатковим залученням до селища протягом 2015–
2035 рр. близько 3,8 тис. мігрантів, при умові:
– розширення сфери застосування праці, створення нових робочих місць з
урахуванням перспективних трансформацій вікової структури трудових ресурсів та
спеціалізації господарського комплексу сел. Гостомель;
– підвищення економічної активності населення у віці 18-29 років, де традиційно
реєструються найнижчі рівні зайнятості, що пояснюється наявністю тут значної кількості
економічно неактивного населення – учнів і студентів, які навчаються з відривом від
виробництва. Основні резерви поповнення робочої сили за рахунок цієї вікової групи
пов’язані з ростом рівня зайнятості серед випускників професійно-технічних і вищих
навчальних закладів (забезпеченість першим робочим місцем), а також стимулюванням
поєднання навчання та праці серед студентів старших курсів;
– сприяння зайнятості пенсіонерів з метою подовження їх трудового життя та
компенсації прогнозованого зменшення питомої ваги осіб працездатного віку серед
мешканців селища, а також послаблення навантаження на системи пенсійного та соціального
забезпечення;
– сприяння ефективній зайнятості громадян, які потребують соціального захисту та
не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, у т. ч. інвалідів;
– детінізація трудових відносин, посилення контролю за дотриманням законодавства
про працю, зокрема положень щодо укладення трудових договорів між роботодавцями та
найманими працівниками;
– налагодження системної взаємодії влади, бізнесу, громадськості й освітніх установ
з питань профорієнтації населення, визначення перспективної потреби в обсягах підготовки
фахівців того чи іншого профілю, узгодження програм навчання та підвищення кваліфікації,
стажування студентів на підприємствах.
Очікуване підвищення тривалості життя традиційно супроводжуватиметься зростанням
економічної

активності

населення

пенсійного

віку.

Враховуючи

високий

рівень

демографічного навантаження на працюючих, у середньостроковій перспективі не слід
очікувати істотного зростання величини середнього розміру пенсії, що теж стимулюватиме
до пошуку додаткових доходів. За ефективної системи підтримки малого і середнього

підприємництва, до 2035 р. можливе зростання рівня зайнятості осіб у віці 60-70 роки до 2,4
тис. осіб.
Згідно такого процесу, загальна кількість трудових ресурсів на початок 2035 р.
становитиме 25,8 тис. осіб,.
Враховуючи тенденцію до зростання рівня охоплення населення вищою освітою,
кількість осіб, які навчаються з відривом від виробництва, становитиме близько 1,5 тисячі
Матиме місце зменшення кількості економічно неактивного населення за рахунок
розширення можливостей продуктивної зайнятості та, як наслідок, скорочення контингенту
осіб, які зневірились, або не знають де і як знайти підходящу роботу.
Таблиця ІІ.2.1
Прогноз балансу трудових ресурсів сел. Гостомель, тис. осіб
Найменування показника

2015 р.

І. Формування трудових ресурсів
Кількість населення
17,000
у тому числі працездатного віку**
9,392
Кількість трудових ресурсів селища
11,392
у тому числі:
працездатне населення у працездатному віці
9,392
працюючі особи у віці, старшому за
працездатний
2,0
Сальдо маятникової міграції
0,159
Всього трудових ресурсів з урахуванням
маятникової міграції
11,551
ІІ. Розподіл трудових ресурсів
Зайняті в господарському комплексі селища
6,598
з них працездатного віку
6
Безробітні
0,4
Трудові ресурси, діяльність яких не зафіксована
офіційною статистикою
3
Особи в працездатному віці, які навчаються з
відривом від виробництва (учні, студенти, аспіранти,
докторанти)
1
Інші (особи, що знаходяться у відпустках за
вагітністю та зайняті вихованням дітей; особи,
зайняті у домашньому господарстві; особи, які
зневірились знайти роботу; особи, які не мали
необхідності у працевлаштуванні та ін.)
4,0

2035 р.
35,9
24,0
27,3
24,0
2,4
0,4
25,8
13,8
13
0,2
-

1,5

2,0

ІІ.3. Основні напрямки розвитку господарського комплексу селища
Стратегічним напрямком розвитку Гостомеля на перспективу є формування
високоефективного господарського комплексу, орієнтованого на досягнення сталого
економічного і соціального розвитку, що можливо на основі максимально ефективного

використання його ресурсного потенціалу, проведення активної інвестиційної політики,
стимулювання підприємництва.
Особливу увагу потрібно звернути не лише на створення комфортних умов для
проживання різних верств населення сел. Гостомель, а й в забезпеченні місць прикладання
праці. Насьогодні, кількість зайнятих в економіці селища Гостомель становить 6,598 тис.
чол.. Переважна кількість працюючих – 4,798 тис.чол, (72,7%) – це зайняті у виробничій
сфері селища, у невиробничій сфері відповідно – 1,8 тис.чол. (27,3 %). Зі збільшенням
загальної чисельності населення, збільшиться питома вага населення у працездатному віці,
тому проектом пропонується збільшення кількості зайнятого населення до 13,8 тис. чол..
без урахування трудових мігрантів, що їздять до місць прикладання праці в інші населені
пункти, а саме – Ірпінь, Буча, Ворзель, Київ тощо. Збільшення у сфері зайнятих відбудеться в
основному за рахунок створення значної промислової зони в межах сел. Гостомель з
розміщенням там високотехнологічних підприємств повного циклу та логістичних
комлексів.
Промисловість, яка має значний потенціал, і на перспективу залишиться основою
господарського комплексу селища. Для подальшого розвитку промислового виробництва є
всі необхідні передумови:
-

наявність площадок перспективної забудови. Вільні території, які планується
використати для розміщення нових промислових підприємств, складають
близько 300,0 га. Крім того, у межах існуючих підприємств виявлений
територіальний резерв, площею 42,0 га для нарощування виробничого
потенціалу та часткової реструктурізації та перепрофілювання;

-

сировинна база;

-

трудові ресурси.

Подальше функціонування промислового комплексу передбачає:
-

перехід на інноваційний розвиток, формування оптимальної структури
виробництва, яка забезпечуватиме ефективне використання наявних у Гостомелі
та регіоні трудових, сировинних, енергетичних та природних ресурсів, його
високу рентабельність та прибутковість; поступовий відхід від повної
залежності від містоутворюючого підприємства ДП «Антонов» та ПАТ
«Ветропак Гостомельський склозавод»;

-

максимальне використання потужностей та виробничих площ підприємств, з
забезпеченням їх структурної перебудови, технічного переозброєння та
реконструкції з метою зменшення енергоємності виробництва, підвищення

технологічного

рівня

та

якості

продукції

для

забезпечення

її

конкурентоспроможності на внутрішньому та зовнішніх ринках;
-

розвиток виробництва, спрямованого на обслуговування населення, випуск
наукоємної та енергозберігаючої продукції;

-

створення підприємств з робочими місцями для жінок;

-

реструктуризацію, реконструкцію та перепрофілювання окремих об’єктів або
дільниць, з ліквідацією екологічно небезпечних технологій та виробництв.

Використання вільних територій під розміщення нових промислових підприємств
дозволить збільшити чисельність зайнятих у промисловості з 2,8 тис. чол. до 5,0 тис. чол.,
тобто на 2,2 тис. чол. Питома вага працівників промисловості у загальній чисельності
зайнятих у господарському комплексу селища складе 36,4%.
Основними галузями промислового комплексу на перспективу залишатимуться машинобудування та переробна просисловысть,
Подальший розвиток набуватиме переробна промисловість. Пропонується розвиток
діючих та створення нових підприємств машинобудування, зокрема інноваційного
наукоємного

приладобудування,

харчової та легкої промисловості,

підприємств

з

виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції тощо.
Використовуючи наявний потенціал, створення підприємства з переробки сільгосппродукції
із залученням до будівництва переробних підприємств суб’єктів підприємницької діяльності.
Впродовж розрахункового етапу чисельність зайнятих в сільському господарстві зросте з 35
чол. (0,5%) до 1,096 тис. чол. (7,9%).
Будівництво – сфера економічної діяльності, що повинна забезпечити реалізацію
проектних рішень генплану: будівництво намічених обсягів житла, освіти, центрів
культурно-розважальної,

торгівельної

спрямованості,

інженерно-транспортної

інфраструктури.
До головних задач розвитку будівельного комплексу селища відносяться:
-

збільшення фондооснащеності будівельних робіт, поновлення парку будівельної
техніки;

-

використання передових технологій, здатних забезпечити ріст продуктивної
праці;

-

ефективне використання існуючих і створення нових виробничих потужностей,
нових робочих місць.

На розрахунковий етап у зв’язку із значним збільшенням обсягів будівництва
кількість працюючих у будівельно-монтажних організаціях становитиме 1300 чол, що
становить 9,4% в структурі зайнятого населення.

Транспорт,
інформація
подальший

та

складське

господарство,

телекомунікації.

розвиток

транспорту,

Впродовж

поштова

та

кур’єрська

розрахункового

обумовлений

збільшенням

діяльність,

етапу

передбачається

обсягів

промислового

виробництва.
Розташування Гостомеля у приміській зоні столиці та наявність в північно-західній
частині селища територій, сприятливих для розміщення потужної комунальної зони
створюють всі передумови для розвитку селища та підняття його виробничого потенціалу.
На території Гостомеля пропонується розміщення логістичних комплексів вздовж
перспективної великої кільцевої дороги. Намічені складські приміщення виконуватимуть
функції різного призначення: складування та зберігання вантажів, їх обробку (комплектацію,
консолідацію) тощо.
На перспективу чисельність працюючих у транспорті, складському господарстві та
зв’язку становитиме 0,7 тис. чол. і складе 5,1 % зайнятих у господарському комплексі.
Мале підприємництво. Однією з основних складових економічного розвитку є
активізація підприємницької діяльності, яка істотно впливає на структурну перебудову в
економіці, робить певний внесок щодо збільшення загальних обсягів виробництва,
роздрібного товарообороту, платних послуг, поліпшує ситуацію у сфері зайнятості, збільшує
надходження податкових та інших обов’язкових платежів до бюджету.
Впродовж розрахункового етапу планується збільшення кількості суб’єктів підприємництва,
активізація їх створення у виробництві одягу, виробів із шкіри та інших матеріалів, харчових
продуктів та інших галузях промисловості, будівництві, сфері побуту, індустрії розваг та
відпочинку, готельному, ресторанному і комунальному господарстві.
Сфера обслуговування. На перспективу передбачається значний розвиток сфери
обслуговування,

обумовлений

необхідністю

підвищення

рівня

обслуговування

до

нормативних показників.
В таблиці ІІ.3.1 наведено прогноз структури зайнятості населення у господарському
комплексі.

Таблиця ІІ.3.1
Структура зайнятості населення у господарському комплексі
Сфери та галузі
господарського комплексу

І. Виробнича сфера
в тому числі:
- промисловість
- будівництво
- транспорт, складське господарство,
поштова та кур’єрська діяльність
- сільське, лісове та рибне господарство
ІІ. Невиробнича сфера
в тому числі:
- оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів
- фінансова та страхова діяльність
- діяльність у сфері адміністративного та
допоміжного обслуговування
- освіта
- охорона здоров’я та надання соціальної
допомоги
- мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
- надання інших видів послуг
Всього

на 01.01. 2015р.

на 01.1.01. 2035 р.

чол.
4798

%
72,7

чол.
8096

%
58,7

2863
1400
500

43,4
21,2
7,6

5000
1300
700

36,2
9,4
5,1

35
1800

0,5
27,3

1096
5704

7,9
41,3

1000

15,2

3000

21,7

300
50

4,5
0,8

600
400

4,3
2,9

240
90

3,6
1,4

504
800

3,7
5,8

100
20
6598

1,5
0,3
100,0

300
100
13800

2,2
0,7
100,0

Таким чином, за умови сприятливого розвитку подій, у результаті трансформації
господарського комплексу, селище повинне набути рис центру, що спеціалізується на
виробництві

продукції,

середньо-

та

високотехнологічних

галузей

промисловості,

насамперед машинобудуванні та на наданні логістичних послуг, а також стати туристичнорекреаційним центром Київської області.
ІІ.4. Обсяги та структура житлового будівництва
При розрахунках перспективної чисельності населення

селища, інститутом були

залучені фахівці інституту НАН України демографії та соціальних досліджень, та згідно
розрахунків, за оптимістичним варіантом, що враховує оптимістичний варіант з
додатковою міграцією - прибуття (в середньому відносно молодого населення), кількість
населення на етап до 2035 року становитиме 22,5 тис. чол., а на розрахунковий період
досягне 35,9 тис.чол., при умові повного освоєння вільних територій в межах населеного
пункту та за її межами, що планується до включення у проектну межу населеного пункту.
Дана кількість населення прийнята за основу розрахунків об‘єктів соціально-гарантованого

мінімуму (ЗОШ,ДНЗ, лікарень, магазинів тощо) та розрахунківі інженерно-транспортної
інфраструктури.
Отже, генеральним планом пропонується розміщення перспективної житлової
забудови на територіях (враховуючи транспортну інфраструктуру), загальною площею
624,91 га, у тому числі на проектних ділянках – 356,65 га та на резервних ділянках – 268,26га
(передбачених на перспективу), що розташовуються у 6 житлових кварталах (див. табл.
ІІ.5.1.) Обсяги житлового фонду у новому будівництві орієнтовно складатимуть – 551,94
тис.м2, це переважно багатоквартирний житловий фонд, який становитиме - 369,765 тис.м2,
сдибний відповідно становитиме - 182,175 тис.м2.

Таблиця.ІІ.4.1

Рух житлового фонду та населення сел. Гостомель
Поверховість
житлового фонду

Існуючий стан
Житловий
фонд,
тис м2

квартир
будинків

Багатоквартирна
забудова

233,9

4430

- багатоповерхова
забудова

3,16

-середньоповерхова
забудова

Житловий фонд, що
зберігається

Населення,
тис.чол..

Житловий
фонд,
тис м2

8,007

60

206,98

- малоповерхова
забудова
Садибний житловий
фонд
одноквартирного
типу, в т.ч.
- садибна забудова
Всього

квартир

Нове будівництво

будинків

Житловий
фонд,
тис м2

233,9

4430

0,120

3,16

3920

7,840

23,76

450

350

будинків

Житловий
фонд,
тис м2

будинків

369,765

6165

603,665

10595

22,525

60

209,250

3490

212,41

3550

7,870

206,98

3920

152,955

2550

359,935

6470

13,505

0,870

23,76

450

7,560

125

31,32

575

1,150

5000

8,170

350

5000

182,175

1735

532,175

6735

13,375

350

5000

8,170

350

5000

182,175

1735

532,175

6735

13,375

583,9

4430/5000

17,000

583,9

4430/5000

551,94

6165/1735

1135,84

10595/6735

35,900
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квартир

Розрахунковий етап
квартир

Населення,
тис.чол.

У всіх кварталах, де пропонується нове житлове будівництво – передбачається
розміщення необхідних установ та об‘єктів громадського обслуговування (розділ ІІ.6
пояснювальної записки).
Обсяги житлового будівництва передбачені генеральним планом базувалися на оцінці
можливостей і потреб селища.
В основу розрахунків обсягів та структури нового житлового фонду покладено такі
принципи:
-

розселення сімей в житловому фонді з розрахунку, що кожна родина мешкає в
окремій квартирі або будинку;

-

відповідно до листа № 11-23/15382 від 02.09.2015 КМДА «Про визначення
державних інтересів для розроблення генерального плану селища Гостомель»
формування

багатоквартирної

забудови

передбачається

різних

типів

комфортності: комерційне житло (І категорія ) з нормованими нижнім і
ненормованим верхніми межами площі квартир, які забезпечують рівень
комфорту проживання не нижчий за мінімально допустимий і соціальне житло (ІІ
категорія) з нормованими верхніми і нижніми межами, які

забезпечують

мінімально допустимий рівень комфорту;
-

формування садибної

забудови одноквартирного типу будинками загальною

площею від 150 м2.
Необхідно відзначити, що потреби селища в соціальному житлі, а також його реальна
частка у загальному обсязі житлового фонду можуть бути встановлені лише на основі даних
соціального квартирного обліку.
На сьогоднішній день понад 2000 населення подали заяви до селищної ради на
отримання земельних ділянок, що потребує близько 200 га проектних територій.
Близько 25 га територій було виділено учасникам бойових дій.
Такі показники говорять про необхідність забезпечення громадських інтересів

та

освоєння територій на позарозрахунковий період.
Таким чином, житловий фонд, на перспективу складе 1135,84 тис.м2, з нього –
603,665 тис. м2 – багатоквартирний і 532,175 тис. м2 – одноквартирний житловий фонд
садибного типу. Кількість квартир у багатоквартирному житловому фонді становитиме
10,595 тис од., середній розмір квартири – 60,0 м2 загальної площі. Кількість будинків
одноквартирної забудови становитиме 6735 одиниць.
забезпечення

мінімального

рівня

комфорту

розрахунковий етап 35,9 тис. чоловік.
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У житловому фонді,

проживання

можливе

виходячи з

розселення

на

Для здійснення будівництва прогнозованих обсягів житла передбачається залучення
коштів з різних джерел фінансування: державного та місцевих бюджетів, коштів населення,
підприємств, установ та організацій, іпотечного та інших видів кредитування.
ІІ.5. Територіальний розвиток та архітектурно-планувальна організація
території
Основним принципом розміщення житлової забудови сел. Гостомель є оптимальне
використання існуючих територій та освоєння нових.
Щільність

населення

житлових

кварталів

приймалась

згідно

нормативів

рекомендованих ДБН 360-92** з урахуванням селищебудівних умов та комплексності
місцевого обслуговування.
Пропонуються наступні показники щільності населення житлового кварталу:
-

в багатоквартирній забудові – 200 чол. / га – 450 чол. / га;

-

в одноквартирній забудові (присадибна ділянка 0,1-0,06 га) – 18 чол./га.

На основі еколого-містобудівної оцінки території селища генеральним планом на
розрахунковий етап запропоновано 6 ділянок житлового будівництва.
Нижче, в таблиці ІІ.5.1, наведена характеристика ділянок житлового будівництва.

Таблиця ІІ.5.1

ДІЛЯНКИ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА СЕЛ. ГОСТОМЕЛЬ
№ ділянки
житлового
будівництва

Поверховість (садибна чи
багатоквартирна)

Територія, га

І ЖИТЛОВИЙ КВАРТАЛ
1
2
3
4
Вибіркова забудова

Багатоквартирна(багатоповерхова)
Багатоквартирна(багатоповерхова)
Багатоквартирна(середньоповерхова)
Багатоквартирна(середньоповерхова)
Садибна - раніше відведена
Садибна-резерв

10,5000
32,6000
4,7000
17,5000
1,6500
40,9000

ІІ ЖИТЛОВИЙ КВАРТАЛ
1
Вибіркова забудова
Вибіркова забудова

Садибна
Садибна - раніше відведена
Садибна
Садибна-резерв
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2,6000
1,5000
0,4000
42,1000

ІІІ ЖИТЛОВИЙ КВАРТАЛ
1

Багатоквартирна(багатоповерхова)

0,5000

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Багатоквартирна(середньоповерхова)
Багатоквартирна(середньоповерхова)
Багатоквартирна(середньоповерхова)
Багатоквартирна(малоповерхова)
Садибна
Садибна - раніше відведена
Садибна - раніше відведена
Садибна - раніше відведена
Садибна - раніше відведена
Садибна - раніше відведена
Садибна - раніше відведена

2,6000
0,9000
8,9000
2,3000
25,0000
3,1400
12,2500
7,6000
7,9000
1,9000
4,0000

13

Садибна(реконструкція садових товариств)

8,7000

Садибна - раніше відведена
Садибна
Садибна-резерв
Багатоквартитрна-резерв

10,3300
5,7500
92,8600
13,3000

Вибіркова забудова
Вибіркова забудова

ІV ЖИТЛОВИЙ КВАРТАЛ
1
2
3
4
5
6
7
8
Вибіркова забудова
Вибіркова забудова

Багатоквартирна(середньоповерхова)
Садибна - раніше відведена
Садибна - раніше відведена
Садибна - раніше відведена
Садибна - раніше відведена
Садибна - раніше відведена
Садибна
Садибна
Садибна - раніше відведена
Садибна
Садибна-резерв
Багатоквартирна-резерв
V ЖИТЛОВИЙ КВАРТАЛ

2,8000
3,2000
6,0700
6,4500
5,3000
8,0000
41,5000
20,5000
11,4200
0,5000
18,9000
53,4000

1

Багатоквартирна(багатоповерхова)

0,9200

2

Багатоквартирна(багатоповерхова)

1,2000

3
4
5
6
7

Багатоквартирна(багатоповерхова)
Багатоквартирна(багатоповерхова)
Багатоквартирна(багатоповерхова)
Багатоквартирна(середньоповерхова)
Багатоквартирна(середньоповерхова)

2,7000
3,0000
0,7000
4,7000
1,7000
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8
9

Багатоквартирна(багатоповерхова)
Багатоквартирна(багатоповерхова)

0,6000
1,5000

10

Багатоквартирна(середньоповерхова)

1,5000

11

Багатоквартирна(малоповерхова)

0,5000

12
13
14
15
16
17

Садибна - раніше відведена
Садибна - раніше відведена
Садибна - раніше відведена
Садибна
Садибна
Садибна

7,0000
3,5000
5,0000
10,0000
2,0000
1,6000

18

Садибна(реконструкція садових товариств)

1,4000

Садибна - раніше відведена
Садибна
Садибна-резерв
VІ ЖИТЛОВИЙ КВАРТАЛ
Садибна - раніше відведена
Садибна - раніше відведена
Садибна - раніше відведена
Садибна
Садибна-резерв

4,0000
1,2500
6,0000

Вибіркова забудова
Вибіркова забудова

1
2
Вибіркова забудова
Вибіркова забудова

ВСЬОГО: Садибна
Багатоквартирна (малоповерхова)

23,5000
6,5000
4,7500
3,5000
0,8000
254,3300
2,8000

Багатоквартирна (середньоповерхова)

45,3000

Багатоквартирна (багатоповерхова)
Резерв - садибна
Резерв - багатоквартирна

54,2200
201,5600
66,7000

Крім того, до проектної межі селища пропонується включити 1653,09 га
територій для виробничо-комунальних потреб, розміщення об’єктів соціальногромадського обслуговування населення та ландшафтно-рекреаційної зони.
Таким чином, територія сел. Гостомель збільшиться до 3845,00 га.
В таблиці ІІ.5.2. наведене проектне використання території.
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Таблиця ІІ.5.2
РОЗПОДІЛ ПРОЕКТНИХ ТЕРИТОРІЙ ПО сел.ГОСТОМЕЛЬ
Розрахунковий етап
Показники
га
%

І. Забудовані території

3457,5

89,92

1. Житлова забудова

875,85

22,78

- садибна забудова одноквартирного типу
- реконструкції садових товариств під садибну забудову
одноквартирного типу

513,16

13,35

10,1

0,26

- багатоквартирна житлова забудова, у т.ч.

116,09

3,02

блокована
малоповерхова
середньоповерхова

0,84
14,19
51,07

0,02
0,37
1,33

багатоповерхова

49,99

1,30

- житлова забудова (резерв)

236,5

6,15

2. Землі громадського призначення
- громадської забудови

74,4
33,7

1,93
0,88

- громадської забудови (резерв)

40,7

1,06

3. Землі промисловості, будівництва, транспорту та комунальноскладського призначення

662,5

17,23

- промисловісті

108,9

2,83

- промисловості(резерв)
- комунально-складські
- комунально-складські (резерв)
4.Транспортної інфраструктури:

235,6
152,5
165,5
694,94

6,13
3,97
4,30
18,07

вулично-дорожньої мережі

688,92

17,92

- (зовн. тр-т)смуга відводу залізниці

6,02

0,16

5.Зелені насадження загального користування (згідно наданих
вих. даних)

35,38

0,92

4,6

0,12

7. Зелені насадження спеціального призначення, у т. ч.

243,9

6,34

- санітарно-захисних зон
- охоронних зон
8. Кладовищ

175,0
68,9
12,2

4,55
1,79
0,32

6.Зелені насадження обмеженого користування
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9. Території поточного будівництва
10. Спеціального призначення, у т.ч.
АНТК "Антонов"
виховної колонії
11. Садових товариств
12. Рекреації

231,68
186,5
45,18
4,5
617,5

6,03
4,85
1,18
0,12
16,06

ІІ. Незабудовані території

387,55

10,08

1. Ліси та інші лісовкриті площі

155,00

4,03

2. Трав`яна рослинність
3. Вільні від забудови території, у т.ч.
житлової забудови (раніше відведеної)
громадської забудови (раніше відведеної)
виробничої забудови (раніше відведеної)

10,35
148,87
116,58
1,29
19,00

0,27
3,87
3,03
0,03
0,49

комунальної забудови (раніше відведеної)

12,00

0,31

4. Городи

-

-

5. Сільськогосподарського призначення

-

-

71,32

1,85

-

-

2,01

0,05

3845,00

100,00

6. Водні поверхні
7. Заболочені території
8. Пляжі

ВСЬОГО

Дані таблиці свідчать, що за розрахунковий етап відбудуться позитивні зміни у
використанні території селища, а саме:
- з 2,59 га до 35,38 га збільшаться зелені насадження загального користування;
- на 13,0 га збільшаться території громадського призначення;
- рекреаційні території складуть 670,0 га;
- територія житлової забудови збільшиться на 383,0 га;
- відсоток забудованих територій селища збільшиться на 32,43%.
ІІ.6. Розрахунок установ громадського обслуговування
Організація системи громадського обслуговування забезпечує комплексність забудови
за рахунок доведення до нормативних показників забезпеченості населення об’єктами
соціально–гарантованого рівня обслуговування в кварталах існуючої та перспективної
забудови.
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У розділі «Аналітична частина» наведені показники існуючої ємності основних
установ та підприємств обслуговування та забезпеченості ними на1000 мешканців.
Аналіз цих показників дає можливість зробити висновок, що в цілому селище
забезпечено достатнім рівнем обслуговування, але розвиток деяких видів обслуговування, а
саме: дошкільних установ, поліклінік, об'єктів культури не забезпечує нормативні показники,
в зв’язку з чим виникає потреба в розміщенні відповідних проектних об’єктів.
Основними

принципами

раціональної

організації

системи

громадського

обслуговування в межах селища є:
-

повне забезпечення потреб населення в різних видах послуг, з урахуванням

рівноцінних умов обслуговування населення центральної та периферійної зон селища;
-

дотримання максимально допустимих радіусів обслуговування.

В генеральному плані визначено наступні пріоритети:
-

створення умов для всебічного розвитку особистості, трудової підготовки,

професійного самовизначення;
-

задоволення потреби населення в дитячих дошкільних закладах;

-

розширення мережі позашкільних установ;

-

розвиток мережі установ культури та мистецтва;

-

забезпечення розвитку мережі закладів фізичної культури і спорту;

-

розвиток установ сімейної медицини;

-

створення багатопрофільних підприємств з метою поліпшення побутового

обслуговування населення.
Розрахунок необхідної ємності установ і підприємств обслуговування для населення
селища зроблено на підставі нормативів забезпеченості які відображають соціально –
гарантований рівень відповідно ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова
міських і сільських поселень» (таблиця II. 6.1.)
При визначенні перспективної ємності різних типів установ обслуговування крім
постійного населення селища враховувалось населення, що проживає в зоні його впливу як
центр територіальної громади (с. Горенка, с.Мощун, с. Озера).
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Таблиця II. 6.1.

Розрахунок об’єктів громадського обслуговування на розрахунковий період
Установи, підприємства, споруди
1

Одиниця
виміру
2

Норматив на 1 тис.
мешканців селища

Загальна
потреба для
мешканців
селища

Всього
необхідно по
нормі

Існуючи
й
стан

Необхідно
нове
будівництв
о

епізодичне
обслуговування

періодичне
обслуговування

повсякденне
обслуговуванн
я

4

5

6

8

9

10

11

85% від кіль-

1795

1795

268

1527

3770

3770

1712

2058

171

171

250

68

68

47

47

56

56

I. Установи освіти
Дитячі дошкільні установи

місце

кості дітей
до 6 років

Загальноосвітні школи

учні

100% 1-9 класи
90 % 10-11 класи

Позашкільні заклади
в тому числі
центри школярів та молоді

місце

3,3 % загальної
кількості школ.
4-9 класів

дитячо - юнацькі спортивні школи

місце

2,3 % загальної
кількості школ.
4-9 класів

дитячі школи мистецтв

місце

2,7 % загальної
кількості школ.
4-9 класів

ІІ. Установи охорони здоров'я, соціального забезпечення, спортивні та фізкультурно - оздоровчі заклади
Будинки - інтернати
Будинки - інтернати для людей похилого віку,
ветеранів війни та праці

Будинки - інтернати для дорослих
та дітей інвалідів з фізичними
порушеннями
Дитячі будинки - інтернати
Психоневрологічні інтернати

3,1

111

111

111

3,1

111

111

111

місце на 1 тис. чол.

3

108

108

108

місце 1 тис. чол.

3

108

108

108

місце на 1 тис.
чол.

місце на 1 тис.
чол.

60

(з 18 років)

Спеціальні житлові будинки і групи
квартир для ветеранів війни, праці і
одиноких людей похилого віку

чол. (з 60 років)

Спеціальні житлові будинки і групи
квартир для інвалідів
на кріслах колясках та їхніх сімей
Установи охорони здоров'я
Стаціонари усіх типів для дорослих із
допоміжними будинками і спорудами
Поліклініки, амбулаторії,
диспансери без стаціонарів
Станції (підстанції) швидкої
медичної допомоги

60

190

190

190

на 1 тис. чол

0,5

18

18

18

ліжко

7,6

273

273

10

263

862

862

120

742

4

4

1

3

7

7

2

5

503

503

503

0,1

13

13

13

90

3231

3231

3231

50

2800

2800

2800

1680

1680

1680

місце на 1 тис.

місце

24

відвідувань у зміну

автомашина

0,1

Аптеки

об'єкт

0,1

Заклади відпочинку та туризму
Бази відпочинку

місце

14

га

0,15

Фізкультурно - спортивні споруди
Територія
Приміщення для фізкультурно оздоровчих занять

кв. м загальної

Спортивні зали загального
користування

кв. м загальної

Басейні криті та відкриті загального
користування

0,09

0,1

площі

площі

30

кв.м дзеркала води
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ІІІ. Установи культури та мистецтва
2
60

154

2

Приміщення для культурно масової роботи з населенням, дозвілля й
аматорської діяльності (за місцем про живання)

кв.м

154

2154

Клубні установи та центри дозвілля

місце

50

795

1795

Кінотеатри та відеозали

місце

20

1120

1120

Міські масові бібліотеки

тис. од. зберігання

2

112

112

1300,0

12880

12880

4013

1436

1436

4000

1436

1436

640

1
650

1145
1120

IV. Підприємства торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування
Магазини продовольчих та
непродовольчих товарів

Ринкові комплекси
Підприємства громадського
харчування
Підприємства побутового
обслуговування населення

кв. м торгової
площі

130

60

кв. м торгової
площі

40

40
2

8867

місце

33

5

796

робочих місць

7

2

323

323

323

10

359

359

359

3949

3949

3949

Підприємства комунального
обслуговування
Пральні самообслуговування

кг білизни у зміну

Фабрики - пральні

кг білизни у зміну

110
62

Хімчистки самообслуговування

кг речей за зміну

Фабрики - хімчистки

кг речей за зміну

Лазні

4

7,4
5

місце

144

144

144

266

266

266

180

180

8

172

1

5

V. Кредитно - фінансові установи та підприємства зв'язку
Відділення зв'язку

об'єкт

Відділення банків

операційна каса

0,16
1 на 10
тис.чол.

6

6

4

4

4

VI. Установи житлово - комунального господарства
Житлово - експлуатаційні
організації

об'єкт

Пункт прийому вторинної сировини

об'єкт

1 на

2

2

2

2

2

2

20 тис. чол.
1 на
20 тис. чол.

Пожежні депо

Готелі
Громадські вбиральні
Кладовище

1 на
5 тис. чол.

7

7

2

5

автомобіль
місце

4,8

172

172

48

124

36

36

9

9

пожежний

1 на тис.

прибор
га

0,24

63

36
4

5

В таблиці II. 6.2. наведені показники ємності та рекомендації щодо розміщення
підприємств громадського обслуговування.
Таблиця II. 6.2.
ДИТЯЧІ ТА УЧБОВІ ЗАКЛАДИ
ПРОЕКТ
Од. виміру

Потреба

1.8. ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
НА 1200 МІСЦЬ (ПРОЕКТ)

місць

1200

вул. Набережна

1.9. ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
НА 430 МІСЦЬ (ПРОЕКТ)

місць

430

вул. Мисливська

1.10. ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ
ШКОЛА НА 240 МІСЦЬ (ПРОЕКТ)

місць

240

вул. Молодіжна

1.12. ДИТЯЧА ДОШКІЛЬНА
УСТАНОВА НА 280 МІСЦЬ (ПРОЕКТ)

місць

280

в районі вул.
Старова

1.13. ДИТЯЧА ДОШКІЛЬНА
УСТАНОВА НА 220 МІСЦЬ (ПРОЕКТ)

місць

220

вул. Набережна

1.14. ДИТЯЧА ДОШКІЛЬНА
УСТАНОВА НА 170 МІСЦЬ (ПРОЕКТ)

місць

170

пров. Сонячний

1.15. ДИТЯЧА ДОШКІЛЬНА
УСТАНОВА НА 140 МІСЦЬ (ПРОЕКТ)

місць

140

вул. Молодіжна

1.16. ДИТЯЧА ДОШКІЛЬНА
УСТАНОВА НА 120 МІСЦЬ (ПРОЕКТ)

місць

120

вул. Калинівська

1.16. ДИТЯЧА ДОШКІЛЬНА
УСТАНОВА НА 120 МІСЦЬ (ПРОЕКТ)

місць

120

вул. Набережна

1.17. ДИТЯЧА ДОШКІЛЬНА
УСТАНОВА НА 45 МІСЦЬ (ПРОЕКТ)

місць

45

вул. Баланівська

1.18. ДИТЯЧА ДОШКІЛЬНА
УСТАНОВА НА 100 МІСЦЬ (ПРОЕКТ)

місць

100

1.19. ПОЧАТКОВА ШКОЛА НА
360 МІСЦЬ (ПРОЕКТ)

місць

360

1.21. ДИТЯЧА ДОШКІЛЬНА
УСТАНОВА (ПРОЕКТ)

місць

150

1.22. ДИТЯЧА ДОШКІЛЬНА
УСТАНОВА НА 90 МІСЦЬ (ПРОЕКТ)

місць

90

1.23. ДИТЯЧА ДОШКІЛЬНА
УСТАНОВА НА 110 МІСЦЬ (ПРОЕКТ)

місць

110

Всього на проектний період

Розташування

в районі вул.
Богдана
Хмельницького
в районі вул.
Богдана
Хмельницького
в районі вул.
Отамана Орлика
вул. СвятоПокровська
вул. Прорізна

Школи

2230

Дитячі дошкільні
установи

1545

РЕЗЕРВ
Од. виміру
64

Потреба

Розташування

1.8. ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ
ШКОЛА НА 1200 МІСЦЬ
(РЕЗЕРВ)
1.11. ДИТЯЧА ДОШКІЛЬНА
УСТАНОВА НА 280 МІСЦЬ
(РЕЗЕРВ)
1.12. ДИТЯЧА ДОШКІЛЬНА
УСТАНОВА НА 280 МІСЦЬ
(РЕЗЕРВ)
1.20. ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ
ШКОЛА НА 1200 МІСЦЬ
(РЕЗЕРВ)
1.21. ДИТЯЧА ДОШКІЛЬНА
УСТАНОВА 280 МІСЦЬ
(РЕЗЕРВ)

місць

1200

в районі вул.
Вишнева

місць

280

в районі вул.
Вишнева

місць

280

в районі вул.
Набережна

місць

1200

вул. Остромирська

місць

280

вул. Остромирська

Школи
Всього на резерв Дитячі дошкільні
установи

2400
840

ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я, СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, СПОРТИВНІ
ТА ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧІ ЗАКЛАДИ
2.7. СТАНЦІЯ ШВИДКОЇ
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
(ПРОЕКТ)
2.8. СТАЦІОНАР (ПРОЕКТ)
2.9. ГОЛЬФКЛУБ (ПРОЕКТ)
2.10.
СПОРТИВНИЙ
КОМПЛЕКС (ПРОЕКТ)
2.11.
БАЗА ВІДПОЧИНКУ
(ПРОЕКТ)

автомобіль

4

І квартал

місць

503

І квартал
ІІ квартал
І квартал
І квартал

ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ, ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ ТА
ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
4.7. ТОГРОВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС
(ПРОЕКТ)
4.8. МАГАЗИН (ПРОЕКТ)

ІІІ квартал
вул. СвятоПокровська

ЗАКЛАДИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
6.5. ПОЖДЕПО (ПРОЕКТ)

6.6. ПОЖДЕПО (ПРОЕКТ)

Машино/місць

Машино/місць
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2

3

 в районі вул.
Остромирська
 вул. СвятоПокровська
ІІ квартал
ІІ квартал

Слід відзначити,

що вказані розрахунки

для об'єктів

обслуговування є

укрупненими і можуть бути скориговані на подальших стадіях проектування (при
розробці детальних планів територій та проектів будівництва).
Рекреаційні території сел. Гостомель зосереджені в основному в східній частині
населеного пункту вздовж річки Ірпінь та біля лісових масивів в південній частині
селища. На розрахунковий етап становитимуть біля 670,0 га. Проектом передбачається
розміщення гольф клубу ( ІІ квартал), спортивного комплексу (І квартал), баз відпочинку
(І квартал) тощо.
ІІ.7. Зелені насадження
Генеральним планом сел. Гостомель пропонується створення озеленених зон
загального користування в громадських центрах, що проектуються. У середніх, малих
містах і сільських поселеннях, розміщених в оточенні існуючих лісів, у прибережних
зонах великих річок і водойм, площу озеленених територій загального користування
допускається зменшувати, але не більше ніж на 20,0%. га. Фактично, на балансі селища
зелені насадження загального користування становлять станом на 1.01.2015 р – 2,59 га,
що менше ніж нормативні показники.
Таблиця ІІ.7.1
Перелік зелених насаджень загального користування в межах сел. Гостомель,
станом на 1.01.2015 р..
Найменування
Парк Чорнобилю
Парк Закоханих
Парк Магдебурзького Права
Калиновий Парк
Парк
Парк
Парк
Парк Небесної Сотні
Всього

Розташування
Вул. Свято-Покровська
Вул. Свято-Покровська
Вул. Свято-Покровська
Вул. Свято-Покровська
Вул. Остромирська
Вул. Свято-Покровська
Вул. Богдана-Хмельницького
Вул. Свято-Покровська

Розмір, га
0,28
0,48
0,25
0,2
0,12
0,38
0,38
0,5
2,59

Отже проектних територій під зелені насадження загального користування сел.
Гостомель за розрахунками повинні складати – майже 21,5 га. Проектом передбачено
розмістити зелених насаджень шагального користування – 35,38 га - – це розширення
існуючих парків та скверів, створення нових зелених насаджень загального користування
в нових кварталах житлової забудови.
Також, в населеному пункті повинні розташовуватися:
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- зелені насадження обмеженого користування – до озеленених територій
обмеженого користування відносяться: ділянки шкіл, дитячих установ, громадських
будівель, культурно-освітніх установ, ділянок спортивних споруд та установ охорони
здоров’я. Вони становитимуть – 4,6 га (що складає 0,12 %);
- озеленені території спеціального призначення - це ділянки зеленого будівництва
вздовж магістралей та вулиць місцевого значення, периметральне обсадження площ та
господарства транспортних розв’язок і автостоянок, кладовища, які займатимуть - 243,9
га. (щр складає 6,34 %)
До різнофункціональної належності відносяться всі види лісів, в т.ч. лісопаркова та
лісогосподарська частини, що згідно матеріалів інвентаризації складають 178 га, в тому
числі заліснених територій 155,0 га. Окрім того в мешканців населеного пункту є доступ
до перспективної туристично-рекреаційної зони - національного парку м. Києва, що
розташовується в південно-східній частині селища.
ІІ.8. Транспортна інфраструктура

Проектні рішення
Генпланом передбачені проектні рішення, які направлені на удосконалення та
подальший розвиток транспортної інфраструктури сел. Гостомель.
Зовнішній транспорт
Очікуване збільшення вантажних і пасажирських транспортних потоків потребує
удосконалення та розбудови автомобільної мережі зовнішніх доріг, які безпосередньо
обслуговують селище.
Трасування й класифікація дорожньої мережі на перспективу намічені з
урахуванням перспективних транзитних потоків .
З метою забезпечення швидкісного та комфортного руху на зовнішніх дорогах,
виносу транзитних транспортних потоків за межі населеного пункту, розвантаження
магістральних вулиць, поліпшення технічного стану транспортної мережі та підвищення її
пропускної здатності проект передбачає:


капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-07 Київ-Ковель-Ягодин
на ділянці км 21+200- км 22+900 відповідно проектної документації розробленої проектним
інститутом ТОВ «Гіпродор» та яка у 2013 році пройшла комплексну державну експертизу,
отримала позитивний висновок та затверджена Укравтодором. Вищевказаною проектною
документацією на капітальний ремонт в межаж селища передбачено: ремонт існуючого
дорожнього одягу, встановлення бар’єрного огородження, улаштування тротуарів, установка
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необхідних дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки, влаштування зовнішнього
освітлення автодороги.


відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.02.2008 р. №326-р
передбачено проходження великої кільцевої автомобільної дороги навколо міста Києва
(ВКАД), ділянка якої частково потрапляє в проектні межі сел. Гостомель. Генеральним
планом враховано проходження ВКАД в межах селища та будівництво транспортної
розв’язки в різних рівнях на перетині з територіально автомобільною дорогою держаного
значення Т-10-02 Демидів-Гостомель.



будівництво магістральної вулиці вздовж під’їзних залізничних колій, що буде з’єднувати
промислову зону населеного пункту з міжнародною автомобільною дорогою М-07 та
забезпечить винос транзитних транспортних потоків з меж сельбищної зони.



капітальний ремонт та реконструкція дорожнього покриття на дорогах державного та
місцевого значення, що підходять до селища;



розширення проїзної частини доріг, що підходять до міста;

Автомобільний транспорт.
Для поліпшення якості обслуговування населення автомобільним транспортом,
проектом передбачені наступні заходи щодо розвитку автомобільного транспорту, а саме:
 оптимізація мережі автобусних маршрутів у всіх видах сполучення;
 благоустрій існуючих зупинок та будівництво нових сучасних зупиночних пунктів;
 розвиток мережі АЗС та СТО на автомобільних дорогах загального користування.

Залізничний транспорт.
Розвиток залізничного сполучення сел. Гостомель планується за рахунок
залізничної станції «Буча» двоколійної електрифікованої залізничної магістралі КиївКоростень, що знаходиться у південному напрямку на відстані орієнтовно 2 км від
селища.
Залізнична

магістраль

Київ

-

Коростень

згідно

планів

Укрзалізниці на

довгостроковий період, як і раніш буде навантажена інтенсивним рухом пасажирських,
приміських та вантажних поїздів. У подальшому можливе зростання обсягів руху
транзитних вантажних поїздів на напрямку Київ-Коростень в зв’язку з їх відхиленням на
залізничну дільницю Коростень-Шепетівка - Здолбунів з напрямку Київ-Фастів-КозятинШепетівка ( подальше впровадження курсування прискорених пасажирських поїздів).
Слід визначити, що залізнична ділянка Буча – Ірпінь - Біличі має резерви
пропускної спроможності і не потребує додаткового розвитку.
Під’їзні залізничні колії, які обслуговують промислові підприємства та ДП
«Антонов» на проектний період залишаються функціонувати. На перетині з житловими
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вулицями

запроектовано

залізничні

переїзди,

з

магістральними

вулицями

–

шляхопроводи.
Повітряний транспорт.
На даний час ДП «Антонов» є одним з небагатьох підприємств, що реалізують
повний цикл створення сучасного літального апарата - від передпроектних наукових
досліджень

до

будівлі,

випробувань,

сертифікації,

серійного

виробництва

й

післяпродажного обслуговування. На перспективу пропозицій щодо територіального
розвитку не передбачається.
Громадський транспорт
Розвиток магістральної вуличної мережі і підвищення пропускної спроможності
сприятиме розвитку і покращенню роботи пасажирського транспорту.
Основним видом громадського пасажирського транспорту в освоєнні пасажирських
перевезень і надалі залишиться автобус. Його розвиток передбачається за такими
основними принципами:
 збереження пріоритету масових перевезень;
 охоплення автобусним сполученням усіх територій нових житлових масивів
і зв’язків з ними;
 введення в дію і широке використання експресних маршрутів на
магістральних напрямках;
 використання сучасного рухомого складу різної місткості.
Розвиток автобусної мережі передбачається в районах нової житлової забудови та
на її зв’язках з громадськими центрами, місцями прикладання праці та існуючими
житловими

масивами.

Маршрути

пасажирського

транспорту

проходитимуть

по

магістральних вулицях та по житлових вулицях з можливістю проїзду пасажирського
транспорту. Генеральним планом передбачається будівництво автостанції.
Загальна довжина автобусних ліній по осі вулиць на розрахунковий строк
становить 39,00 км. Щільність автобусної мережі становить 1,1 км/ км2.
Магістральна вулична мережа
Передбачені проектом заходи по розвитку вулично-дорожньої мережі спрямовані
на покращення у цілому транспортної інфраструктури населеного пункту, вирішення
існуючих транспортних проблем та забезпечення територій перспективної забудови
транспортними зв’язками.
Основними напрямками розвитку вулично-дорожньої мережі є:
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 відведення транзитних транспортних потоків в обхід центральної частини
селища;
 реконструкція існуючих магістральних та житлових вулиць з приведенням
їх технічних параметрів до нормативних;
 будівництво нових транспортних зв’язків;
 реконструкція дорожнього покриття.
Залежно від функціонального призначення та перспективної інтенсивності
транспортних потоків (згідно з ДБН-360-92**) закладені наступні технічні параметри
вулиць передбачених до реконструкції або будівництва:
 ширина магістральних вулиць у червоних лініях 30,0 - 50 м, проїзної
частини 10,5 - 15,0 м;
 ширина житлових вулиць у червоних лініях 12,0 - 20,0 м, проїзної частини
7,0-7,5 м.
В генеральному плані сел. Гостомель передбачено:
 реконструкція магістральних вулиць із розширенням проїзної частини до
нормативних параметрів;
 будівництво житлових вулиць – 139,1 км;
 будівництво 1 транспортної розв’язки в різних рівнях на перетині з ВКАД;
 будівництво 2 транспортних розв’язок типу кільце в одному рівні;
 Будівництво 2 шляхопроводів.
Довжина вулично-дорожньої мережі на розрахунковий строк становитиме 246,86
км; щільність – 7,1 км/км2 магістральних вулиць - 33,18 км, а її щільність складе – 1
км/км2.
Легковий транспорт
На розрахунковий строк загальна кількість індивідуального автотранспорту
населення сел. Гостомель становитиме 10052 одиниць, виходячи з прийнятого
перспективного рівня автомобілізації легковими автомобілями – 280 авто на 1000
мешканців.
Таблиця ІІ.8.1
Кількість легкового транспорту
№
1
2

Поверховість житлового фонду

Населення
13375
22525

Садибна забудова:
Багатоквартирна забудова, в тому числі:
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Розрахунковий строк
Кількість авто
3745
6307

3

Малоповерхова
забудова (4 – 5) поверхів
Середньоповерхова
забудова (4 – 5) поверхів
Багатоповерхова
забудова (до 16) поверхів
Разом

4
5
6

1150

322

13505

3781

7870

2204

35900

10052

Постійне зберігання індивідуальних автомобілів мешканців багатоквартирної
забудови передбачено в гаражних комплексах, що передбачені в районі вулиці Набережна,
Свято-Покровська та Гостомельське шосе.
Зберігання індивідуальних автомобілів мешканців садибної забудови передбачено
безпосередньо на присадибних ділянках.
Для короткочасного зберігання приватних автомобілів населення передбачена
мережа відкритих автостоянок в існуючих та проектних громадських центрах в зоні
рекреації та біля запроектованої автостанції а також у промислових та комунальноскладських в зонах.
Функцію

ремонтно-технічного

обслуговування

автомобілів

виконуватимуть

автозаправні станції та спеціалізовані станції технічного обслуговування.
Таблиця ІІ.8.2

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
№/№
1.

Чисельність населення

2.
3.

Довжина вулиць і доріг всього:
у т.ч. магістральних вулиць

4.
5.
6.
7.

Одиниця
виміру

Найменування

чоловік

17000

35900

км

107,8210

246,8600

10,0000

33,1800

2

12,0

7,1

2

км/км

1,1

1,0

км

20

39

км

20

39

км/км2

2,2

1,1

авто на
1000
мешканців

170

280

км/км

Щільність вулиць і доріг всього:
у т. ч. щільність магістральних вулиць
Довжина подвійного шляху ліній пасажирського
транспорту
у т. ч. автобуса

8.

Щільність мережі наземного пасажирського
транспорту

9.

Рівень автомобілізації
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Періоди проектування
Сучасний Розрахунковий
стан
строк

ІІ.9. Інженерне облаштування території
ІІ.9.1.Водопостачання
Проектні рішення.
Для

вирішення

схеми

водопостачання

виконано

розрахунок

об’ємів

водоспоживання згідно:
-

перспективної чисельності населення 35900 чол. на розрахунковий строк;

-

підвищення рівня інженерного обладнання існуючого та перспективного
житлового фонду.

Загальне водоспоживання води питної якості складе на розрахунковий строк –
8672,0 м3/макс. добу.
Розрахунки по групам водокористувачів наведені у таблиці ВК-1.
Норми водопостачання житлової забудови прийнято згідно питомих нормативів
водоспоживання на одного мешканця відповідно до ДБН В.2.5-74 «Водопостачання.
Зовнішні мережі та споруди».
Джерелом водопостачання селища для питних потреб прийнято підземні води
бучакського та сеноманського водоносного горизонту, для потреб води технічної якості –
ґрунтові води та поверхневі води р. Ірпінь.
Запаси підземних вод по Києво-Святошинському району визначені в об’ємі 615,30
тис. м3/добу. В свій час по селищу Гостомель

затверджено експлуатаційні запаси у

розмірі 5,50 тис. м3/добу (протокол №3838 УкрТКЗ від 3.11.1977 р). Так як сел. Гостомель
має єдине джерело водопостачання з

м. Ірпінь, м. Буча та сел. Ворзель, необхідне

виконання гідрологічних вишукувальних робіт по оновленню та затвердженню запасів
підземних вод з урахуванням всіх вищеназваних населених пунктів із залученням
відповідних спеціалізованих закладів та організацій. Також необхідно виконати Техніко –
економічне обґрунтування розвитку (ТЕО) водопостачання даних населених пунктів, що
що дасть можливість врахувати використання існуючих ділянок водозаборів та провести
пошук нових територій під підземні водозабори, виконати

гідравлічний розрахунок

системи водопостачання та як альтернатива розглянути можливість подачі води питної
якості з системи водопостачання міста Києва.
Система водопостачання селища прийнята об’єднана: господарчо-питна та
протипожежна. Схема двохзональна. Водопровід - система другої категорії надійності
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подачі води, протипожежна низького тиску. Мережа водопроводу кільцева, на мережі
водопроводу передбачена установка пожежних гідрантів а також установка арматури для
аварійного відключення ділянок мережі.
Охоплення населення передбачено 100%.
Проектна потужність централізованого комунального водопроводу складе 7,20 тис.
м3/макс. добу.
Для забезпечення населення питною водою необхідно будівництво ділянок
водопровідних споруд (ДВС) у складі свердловин, комплексу споруд водопідготовки,
будівництво РЧВ і НС-ІІ підйому. Будівництво свердловин передбачено на експлуатацію
2-х водоносних горизонтів (бучакський, сеноманський). Зона охорони свердловин – 30 м.
Кількість та місце розташування ДВС уточнюється на наступних стадіях проектування.
Полив зелених насаджень загального використання передбачений поливною
машиною з поверхневих джерел. Полив зелених насаджень приватного сектору
передбачений за рахунок використання ґрунтових вод з приватних колодязів.
Використання води з комунального водопроводу допускається тільки для територій, що
мають підвищені вимоги до їх санітарного стану (дитячі установи, лікарні і т.п.).
Проектом прийнята система водопостачання об’єднана, госпитна та протипожежна.
Схема водопостачання кільцева, однозональна. Для житлових районів багатоповерхового
будівництва передбачені підвищувальні насосні станції.
Проектом пропонується розміщення двох пожежних депо: - Пождепо на 2 машини
в районі вул. Остромирської та пожежне депо на 3 машини у ІІ кварталі. Резервні машини
пропонується розмістити на території існуючого пожежного депо.
Потреба у воді на поливання, миття територій та зрошення садиб складе 1213,87
м3/макс. добу.
Протипожежні заходи
При розробці генерального плану враховувались вимоги пожежної безпеки у
відповідності з розробленими Міністерством внутрішніх справ України "Правилами
пожежної безпеки України", ДБН 360-92**, СНиП 2.04.02-84. Проектом передбачаються
наступні протипожежні заходи:
-

формування житлових кварталів, розділених системою магістралей;

-

організація безперервної системи

забезпечення транспортних зв’язків;
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магістральних вулиць

та доріг

для

-

дотримання

нормативних

протипожежних

відстаней

між

житловими,

громадськими, допоміжними будинками промислових підприємств;
-

створення єдиної системи зелених насаджень, які у випадках пожежної

небезпеки повинні бути шляхами евакуації населення і під’їзду пожежних машин;
-

створення проїздів до ставків і водойм для забору води пожежними

автомобілями з облаштуванням пірсів;
-

пожежні депо, які обслуговують населений пункт, розміщуються таким чином,

що радіус їх обслуговування не перевищує 3 км по дорогах загального користування і
охоплює всю територію селища;
-

у житлових кварталах садибної забудови генеральним планом передбачено, що

відстань між наскрізними проїздами становить до 300 м.
Згідно нормативу ДБН 360-92** (1 пожежна автомашина на 5,0 тис. населення)
потреба для селища складе на розрахунковий етап 7 автомашин (включаючи резервні).
Існуюче пожежне депо розташоване по вул. Лугова, 6 на 2 автомашини. Генеральним
планом пропонується розміщення 2-ох проектних пожежних депо на 2 та на 3
машиномісця.
Резервні машини пропонується розмістити на території існуючого пожежного
депо.
Для забору води на потреби пожежогасіння з місцевих водотоків повинні бути
організовані пірси розмірами не менше 12х12 м для зупинки пожежних автомобілів та
під’їзди з твердим покриттям для пожежних машин.
Згідно ДБН 360-92** на території садівницьких товариств та кооперативів
необхідно передбачити запаси води для пожежогасіння. Біля вододжерел, які призначені
для пожежогасіння, повинні бути обладнані ділянки для встановлення пожежних
автомобілів та мотопомп.
Кооперативи та товариства з кількістю учасників до 30 повинні мати переносну
мотопомпу для пожежогасіння, з кількістю ділянок більше 100 - не менше двох причіпних
мотопомп. Для їх зберігання слід будувати спеціальне приміщення. На території
садівницьких товариств та кооперативів слід встановлювати пожежні пости.
Протипожежні потреби у воді прийняті згідно чисельності населення

сел.

Гостомель – 35,9 тис. чол.
Кількість пожеж прийнята – 2 витрати води на зовнішнє пожежогасіння – 25л/с, на
внутрішнє пожежогасіння - 2×5,0 л/с. Тривалість гасіння пожежі прийнята 3 години для
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зовнішнього (ДБН В.1.5-74:2013 табл. 3) та 2,5 години для внутрішнього пожежогасіння
(ДБН В.1.5-64:2012 табл. 6).
Розрахункові об’єми води на ліквідування пожежі складуть, м3:
– на зовнішнє пожежогасіння

– 540,00 м3

– на внутрішнє пожежогасіння

– 90,00 м3

Разом:
630,00 м3
Протипожежний запас води передбачено зберігати у існуючих

водонапірних

баштах та резервуарах чистої води загальна ємність яких складає 1575,00 м3.
Крім того, проектом визначено будівництво влаштованих ділянок водозабору
пожежними машинами з поверхневих джерел (ставків).
Проектом визначено наступні заходи по будівництву споруд та мереж
водопроводу:
-

Розробка ТЕО розвитку системи водопостачання.

-

Будівництво нових ділянок водопровідних споруд.

-

Реконструкція артсвердловини та водонапірної башти по вул. Ювілейна для
водопостачанню ж.м. Чорнобильської зони.

-

Реконструкція артсвердловини та водонапірної башти по вул. Кірова в р-ні
Крохмального заводу.

-

Реконструкція водопровідної мережі по

вул.

Ново-Заводська Ø200

довжиною 0,30 км.
-

Реконструкція водопровідної мережі в районі вул. Радгоспна Ø100
довжиною 0,75км

-

Закінчення будівництва водопровідної мережі від проектованого РЧВ по
вул. Бучанське шосе – Заводська – Пушкіна – Рекунова Ø200 довжиною 2,10
км

-

Будівництво магістральних водопровідних мереж.
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Таблиця ІІ.9.1.1.

ВОДОСПОЖИВАННЯ СЕЛ. ГОСТОМЕЛЬ
Норма водоспоживання,
л/чол.
Найменування

1
Житлова забудова, обладнана
внутрішнім водопроводом і
каналізацією без ванн
Житлова забудова, обладнана
внутрішнім водопроводом і
каналізацією з ваннами і
місцевими водонагрівачами
Невраховані витрати 10%
Промислові підприємства (вода
питної якості/технічна вода)
Полив зелених насаджень, вулиць
Разом:
Вода питної якості
Вода технічна

Чисельність
населення,
чол.

Об’єм, м3

середньодобова

макс. добова

середньодобова

макс. добова

2

3

4

52

6

13375

120

144

1605,00

1926,00

22525

200

240

4505,00
450,00

5406,00
540,0

800,00/300,00
1436,00

800,00/300,00
1723,20

7360,00
1736,00

8672,00
2023,20

35900

40
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48

ІІ.9.2 Водовідведення
Проектні рішення.
Для вирішення схеми водовідведення виконано розрахунок обсягів водоспоживання
та водовідведення на розрахунковий строк. Згідно з проектними рішеннями передбачається
збільшення кількості мешканців за рахунок нового будівництва.
Відповідно до розрахункового водоспоживання об’єм стічних вод на розрахунковий
строк складе – 7037,32 м3/добу.
Розрахунки по групам водокористувачів наведені у табл. К-1.
Норми водопостачання житлової забудови прийнято згідно питомих нормативів
водоспоживання на одного мешканця відповідно до ДБН В.2.5-75 «Каналізація. Зовнішні
мережі та споруди».
Система каналізації зберігається існуюча. Збільшення об’ємів стічних вод потребує
виконання реконструкції існуючих, та будівництво нових каналізаційних станцій, напірних
колекторів і самопливних мереж каналізації міста (див. креслення).
Згідно рельєфу місцевості сел. Гостомель, проектом визначено будівництво
додаткових 9 басейнів каналізування.
Схема каналізування наступна: стічні води по системі самопливних та напірних
колекторів насосними станціями будуть транспортуватися у КНС №6 м. Буча та КНС №12 м.
Ірпінь і до каналізаційних мереж м. Ірпінь на головну КНС 8 і перекачуються двома
напірними колекторами у каналізаційну мережу м. Києва і далі на його очисні споруди.
Охоплення населення централізованою системою на кінець розрахункового періоду
передбачено 100%.
Для вирішення витрат на модернізацію системи каналізації необхідно виконати ТЕО
розвитку єдиної системи каналізації, яка обслуговує сел. Гостомель, м. Бучу, м. Ірпінь та сел.
Ворзель, у якому повинне бути розглянуте можливість створення власних очисних споруд
каналізації для сел. Гостомель..
Проектом визначене наступне будівництво споруд та мереж каналізації:
-

Розробка ТЕО розвитку системи каналізації з проведенням гідравлічного розрахунку.

-

Реконструкція КНС№9.

-

Реконструкція КНС№7.

-

Проектування та будівництво нової КНС по вул. Рекунова з ліквідацією КНС№10;

-

Проектування та будівництво нової КНС по вул. Леніна.

-

Будівництво каналізаційної насосної станції взамін КНС №13 в районі вул. Ювілейна та
прокладка напірних колекторів.
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Таблиця ІІ.9.2.1.

ОБ’ЄМ СТІЧНИХ ВОД СМТ ГОСТОМЕЛЬ
Норма водовідведення,
л/чол.
Найменування

1
Житлова забудова, обладнана
внутрішнім водопроводом і
каналізацією без ванн
Житлова забудова, обладнана
внутрішнім водопроводом і
каналізацією з ваннами і
місцевими водонагрівачами
Невраховані витрати 10%
Промислові підприємства
Разом:

Чисельність
населення,
чол.

Об’єм, м3

середньодобова

макс. добова

середньодобова

макс. добова

2

3

4

5

6

13375

120

144

1605,0

1926,0

22525

200

240

4505,0
611,0
700,00
7421,0

5406,0
733,2
700,00
8765,2

35900
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ІІ.9.3. Електропостачання
Розрахунки перспективного споживання електроенергії та навантажень
Розрахунок перспективного споживання електроенергії та максимальних навантажень
для потреб сел. Гостомель на розрахунковий строк будівництва для комунально-побутових
та господарських споживачів виконується згідно ДБН 360-92** по укрупнених показниках
електроспоживання, в яких враховується громадський та житловий сектор, підприємства
комунально-побутового обслуговування, зовнішнє освітлення,

системи теплопостачання,

водопостачання та водовідведення (ДБН 360-92** табл. 8.5).
Закладена в проекті забезпеченість населення селища житлоплощею по існуючому
стані та на розрахунковому етапі передбачає для мешканців більшу комфортність ніж
існуюча, що викличе збільшення споживання потужності та електроенергії на 1 людину в
рік.
Розрахунок
навантажень

на

перспективного
етап

споживання

розрахункового

електроенергії
етапу

та

максимальних

виконується

згідно

табл. 8.5 ДБН 360-92** з врахуванням досягнутого на теперішній час споживання
електроенергії та приймається 1920 кВт*год. люд./рік при річній кількості годин
використання максимуму навантаження 4640 годин

для багато-,

середньо-

та

малоповерхової забудови та 1680 кВт*год. люд./рік при річній кількості годин
використання максимуму навантаження 4240 годин для садибної забудови.
Зважаючи на вищезазначені фактори, при розрахунку максимальних навантажень
та споживання електроенергії на розрахунковому етапі, в проекті прийнята величина
питомого електроспоживання на рівні 1360 кВт-год люд./рік , при річній кількості годин
використання максимуму електричного навантаження 4160 годин.
Електричне навантаження промислових споживачів також підраховано

за

укрупненими показниками споживання електроенергії за рік одним робітником з
диференціюванням по галузям господарства.
Результати

розрахунків

перспективного

споживання

електроенергії

та

максимальних навантажень приводяться в табл. : ІІ.10.3.1 та ІІ.10.3.2.
Проектні пропозиції
У зв'язку з очікуванням збільшення житлового фонду за рахунок передбачуваного в
проекті нового будівництва житлових будинків, забезпечення більшої комфортності житла, в
т.ч. за рахунок збільшення енергоозброєності квартир, а також розширення мережі
культурно-побутового, господарського обслуговування населення та зростання потужності
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промислових та виробничих підприємств

збільшиться споживання електроенергії та

потужності.
Виходячи з розрахунків навантаження збільшиться на розрахунковий етап.
Враховуючи пропозиції генерального плану сел. Гостомель в цьому проекті
пропонується:
- Провести технічне переоснащення,

реконструкцію та модернізацію

існуючої

електропідстанції для збільшення маневрених потужностей і стабілізації управління
режимами роботи об’єднаної енергетичної системи України та зважаючи на те, що блочне
обладнання існуючої електропідстанції

сел. Гостомель ПС 110/10кВ значно зношено,

фізично і морально застаріле та відпрацювало свій граничний ресурс.
- Будівництво нових ТП-10/0,4 кВ закритого типу, будівництво кабельних мереж 10
кВ та 0,4 кВ та зовнішнього освітлення на розрахунковий етап

з урахуванням зростання

навантаження.
- При забудові проектних майданчиків слід врахувати розташування існуючих
повітряних ліній та передбачити улаштування технічних коридорів і охоронних зон, що
складають: охоронна зона від ПЛ-110 кВ – 20м; ПЛ-35 кВ - 15м; від ПЛ-10 кВ -10м по
обидві сторони лінії від крайніх проводів.
Підключення до електричних мереж вирішується на подальшій стадії проектування,
згідно технічних умов енергопостачальної організації.
Політика енергозбереження
Висока надійність роботи системи енергопостачання є однією з вирішальних умов
забезпечення ефективної життєдіяльності даного населеного пункту.
Система електропостачання є однією із складових частин системи енергозбереження.
Від її надійної та гарантованої роботи залежить ефективність роботи встановленого
електричного обладнання, його коефіцієнт корисної дії.
Основними заходами з економії електроенергії є:
● надійна та безпечна робота системи електропостачання;
● прийняття заходів по своєчасному запобіганню аварій та інших порушень у роботі
системи електропостачання. Це дасть можливість уникнути матеріальних витрат на
ліквідацію наслідків аварії;
● введення системи контролю за споживанням та обліком споживаної електроенергії
на кожному об'єкті;
● впровадження заходів, які сприяють зменшенню витрат електроенергії на опалення,
за рахунок зменшення витрат тепла в житлових, громадських, адміністративних будівлях
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шляхом застосування нових матеріалів, які зберігають тепло в будинках, впровадження
нових систем теплоізоляції;
●

впровадження

високо-економічного

коефіцієнтом корисної дії
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електричного

обладнання

з

високим

Таблиця ІІ.9.3.1
Розрахунок електричних навантажень споживачів житлової забудови сел. Гостомель

п/
п

Найменування
споживачів

Загальна кількість
мешканців, тис. осіб
(N)

3

Розрахунковий
етап
4

2
Багатоквартирна
забудова

8,007

20,8

- багатоповерхова
забудова

0,12

- середньоповерхова
забудова
- малоповерхова
забудова
Садибний житловий
фонд одноквартирного
типу,
в т.ч.
- садибна забудова (1-2
поверхи)
Всього:

Річне
споживання
електроенергії,
млн. кВт год., (P)
РозрахуІснуючий
нковий
стан
етап
7
8

Число годин
використання
максимуму
навантаження, (T)
РозрахуІснуюнковий
чий стан
етап
9
10

5

Розрахунковий
етап
6

6,6

1280

1920

0,154

12,672

4240

7,84

13,8

1280

1920

10,035

26,496

0,047

0,4

1280

1920

0,060

6,54

15,1

6,54

15,1

1040

1680

14,547

35,9

Існуючий
стан
1

Питома норма,
тис.кВт час на 1
мешканця в рік, (C)
Існуючий стан

Загальне
навантаження,
тис. кВт (S)

11

Розрахунковий
етап
12

4640

0,036

2,73

4240

4640

2,37

5,71

0,768

4240

4640

0,014

0,166

6,802

25,368

3600

4240

1,89

5,983

17,051

65,304

4,31

14,589

Існуючий стан

Розрахунок навантаження виконано згідно ДБН 360-92** табл. 8.5 примітка 2 (для невеликих міст застосовуємо знижувальний коефіцієнт
- 0,8).
P = N*C,
S= P/T
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Таблиця ІІ.9.3.2
Розрахунок електричних навантажень споживачів громадських та виробничих об’єктів сел. Гостомель

№п/
п

1

2

1

Найменування
споживачів

Існуючий стан:
Виробнича сфера в тому числі:
- промисловість
- будівництво
- транспорт та зв’язок
- сільське господарство ,
мисливство та лісове господарство
Невиробнича сфера в тому числі:
- оптова та роздрібна торгівля,
готелі та ресторани
- фінансова діяльність
- державне управління
- освіта
- охорона здоров’я та соціальна
допомога
- колективні, громадські та
особисті послуги; діяльність у
сфері культури та спорту, в т.ч.
Всього:
ВСЬОГО по існуючому стану:
Розрахунковий етап
Виробнича сфера в тому числі:
- промисловість
- будівництво
- транспорт та зв’язок
- сільське господарство ,
мисливство та лісове господарство

Загальна кількість
працюючих,тис. осіб,
(N)

Питома норма,
тис.кВт час на 1
мешканця в рік,
(C)

Річне
споживання
електроенергії,
млн. кВт год.,
(P)

Число годин
використання
максимуму
навантаження, (T)

Загальне
навантаження,
тис. кВт,
(S)

14,0
16,0
14,0
14,0

40,082
22,4
7,0
0,49

4000
4600
3600
2400

10,021
4,869
1,94
0,204

1,0

14,0

14,0

3800

3,68

0,3
0,05
0,24

14,0
14,0
14,0

4,2
0,7
3,36

4000
3800
3800

1,05
0,184
0,884
0,054

0,09

2,1

0,189

3500

0,12

14,0

1,68

3600

4,798
2,863
1,4
0,5
0,035
1,8

0,47

6,598
94,101
5,096
3,0
1,3
0,7
0,096

16,0
23,0
16,0
16,0
83

48,0
29,9
11,2
1,536

23,356

4800
5000
4000
3800

10,0
5,98
2,8
0,404

2

Невиробнича сфера в тому числі:
- оптова та роздрібна торгівля,
готелі та ресторани
- фінансова діяльність
- державне управління
- освіта
- охорона здоров’я та соціальна
допомога
- колективні, громадські та
особисті послуги; діяльність у
сфері культури та спорту, в т.ч.
Всього:
ВСЬОГО по розрахунковому
етапу:

4,704
2,0

16,0

32,0

4000

8,0

0,6

16,0

9,6

4600

2,086

0,4

16,0

6,4

4000

0,504

16,0

8,064

4000

0,8

2,6

2,08

3800

0,4

16,0

6,4

3800

1,6
2,016
0,547

1,684

9,8
155,18

P = N*C,
S= P/T
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35,117

Таблиця ІІ.9.3.3
Розрахунок сумарних електричних навантажень сел. Гостомель

п/п

Річне
споживання
електроенергії,
млн. кВт год.

Найменування
споживачів

Загальне
навантаження,
тис. кВт

Існуючий стан

Розрахунковий
етап

Існуючий стан

Розрахунковий
етап

1

Житлова забудова

17,051

65,304

4,31

14,589

2

Заклади громадського та виробничого
призначення

94,101

155,18

23,356

35,117

111,152

220,484

27,666

49,706

ВСЬОГО:
Невідкладні (першочергові) заходи:
-

провести технічне переоснащення, реконструкцію та модернізацію існуючої електропідстанції ПС 110/10кВ;

-

провести реконструкцію та розширення електричних мереж 10 кВ та 0,4 кВ;

-

заміна зношеного та застарілого обладнання (в ТП 10/0,4 кВ та РП-10 кВ).
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Таблиця ІІ.9.3.4
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
№
з/п
1
2

Найменування
споживачів
Населення –
електроспоживачі
Споживання
електроенергії, всього по
селищу, в т.ч.:
– населення на побутові
потреби
– промислові
підприємства

Одиниці
виміру

Розрахунковий етап 2035 р.

тис. чол.

18,900

млн.кВт*год/
рік

220,484

млн.кВт*год/
рік
млн.кВт*год/
рік

65,304
155,18

І.9.4 Теплопостачання
Розділ теплопостачання сел. Гостомель Київської обл. розроблено на підставі:
 архітектурно-планувального завдання;
 економічного завдання;
 нормативних документів:


ДБН В.2.5.39:2008 "Теплові мережі";



ДБН В.2.5-67-2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування повітря»;



СНиП II-35-76 "Котельні установки";



ДСТУ–НБВ.1.1–27:2010 "Будівельна кліматологія";



ДБН В.2.5-64:2012 "Внутрішній водопровід і каналізація";



ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських
поселень».

Розрахунки потреби у теплі проведені виходячи з наступних кліматичних
характеристик:
– розрахункова температура для проектування опалення

– 220С

– середня температура найхолоднішого місяця

– 5,90С

– середня температура за опалювальний етап

– 1,10С

– тривалість опалювального етапу

176 діб

Проектні рішення
Подальший розвиток системи теплопостачання селища міського типу вирішується з
урахуванням нових споживачів, прийнятих до освоєння ділянок житлового будівництва.
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Витрати тепла передбачаються на:
-

Системи опалення, вентиляції та гарячого водопостачання.

Забезпечення теплом багатоквартирної житлової забудови та садибної забудови
пропонується здійснювати поквартирно за рахунок автономних систем з використанням
індивідуальних теплогенеруючих установок. Для багатоповерхової житлової забудови
проектом передбачено встановлення окреморозташованих котелень на природному газі.
Теплові потоки визначено згідно з даними щодо проектного розселення населення і
розміщення житлового фонду, а також нормативних документів.
Розрахункові витрати теплоти споживачами селища міського типу визначено
виходячи із забезпечення:
– багатоквартирної забудови – опаленням та гарячим водопостачання;
– садибної забудови – опаленням та гарячим водопостачанням.
Результати розрахунків, за умов 100,0% покриття потреб в теплоті наведено в таблиці
ІІ.10.4.1
За результатами розрахунків розмір теплового потоку для об’єктів централізованого
теплопостачання в сел. Гостомель складає:
–

на існуючий стан – 62,0 МВт;

–

на нове будівництво – 51,3 МВт;

–

на розрахунковий етап – 108,6 МВт.

За основне паливо прийнято природний мережний газ.
Найбільш ефективним є впровадження в енергетику селища теплових насосів.
Слід зазначити, що розвиток напрямку використання нетрадиційних і відновлених
джерел енергії в значній мірі сприятиме покращенню екологічного стану навколишнього
природного середовища селища міського типу Гостомель.
Таблиця ІІ.9.4.1
№
з/п

1

Споживачі

Багатоквартирни
й житловий фонд:
багатоповерхова
забудова
середньоповерхова
забудова
- малоповерхова

Витрати теплоти на розрахункові строки МВТ/
Гкал/год
Існуючий
Нове
Розрахунковий
стан
будівництво
етап
смт. Гостомель

0,3/0,3

17,7/15,2

56,0/48,2

19,2/16,5

16,4/14,1

35,6/30,6

1,5/1,3

1,0/0,9

2,5/2,2
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2

забудова
Всього по
багатоквартирній
забудові:
Садибний
житловий фонд:
Садибна
забудова:
Всього в межах
генерального плану:

21,0/18,1

35,1/30,2

94,1/80,9

41,0/35,3

26,3/22,6

67,2/57,8

62,0/53,3

61,4/52,8

161,3/138,7

Енергозбереження
Для забезпечення скорочення обсягів споживання поливно-енергетичних ресурсів
визначені наступні завдання: упровадження енергозберігаючих заходів за рахунок заміни
традиційних видів палива іншими видами, на сам перед, отриманими з відновлювальних
джерел енергії. Одним із завдань є переведення теплогенеруючих установок з природного
газу на тверде паливо і використання більш енергоефективних установок.
ІІ.9.5. Газопостачання
Загальна частина
При виконанні розділу «Газопостачання» були використані нормативні документи:
-

ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських
поселень»;

-

ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання».
Проектні рішення

Розвиток системи газопостачання селища вирішується з урахуванням нових
споживачів, при умові освоєння нових ділянок житлового будівництва.
Витрати газу передбачаються на:
приготування їжі, гарячого водопостачання та опалення в садибній забудові та
багатоквартирній житловій забудові.
Забезпечення газом багатоповерхової житлової забудови пропонується здійснювати
від існуючої мережі високого тиску Р ≤ 1,2 кгс/см2 з встановленням додаткових
газорегуляторних пунктів для зниження тиску газу з високого до низького Р ≤ 0,05 кгс/см2,
за умови виконання перевірочного гідравлічного розрахунку існуючих мереж на пропускну
спроможність, враховуючи додаткове навантаження на газопроводи.
Газопроводи низького тиску прокладаються по території житлової забудови від ГРП
до житлових будинків.
Опалення та гаряче водопостачання пропонується по квартирне.
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Опалення та гаряче водопостачання багатоповерхової забудови (вище 10 поверхів)
пропонується від котельних установок.
За вихідними даними визначаємо розрахункові витрати природного газу згідно
рекомендацій ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання».
Питомі норми газоспоживання на господарсько - побутові та комунальні потреби
прийняті по табл. 2, 3, 4 ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання».
Для обліку витрат газу у кожній кухні житлових будинків встановлюються побутові
лічильники газу.
В лікувально-оздоровчих, дитячих дошкільних закладах, школах, підприємствах
громадського харчування всі термічні процеси, пов'язані з приготуванням їжі, приймаються
на базі використання електроенергії.
Витрати газу на опалення, вентиляцію, гаряче водопостачання розраховані по ДБН
В.2.5-39:2008 «Теплові мережі» з урахуванням енергозберігаючих показників питомих
потужностей на тепловикористання на 1 м2 житлової площі.
Всі дані розрахунків зведені в таблицю ІІ.10.5.1
Для більшої надійності роботи системи газопостачання селища та гарантованої подачі
газу всім споживачам з урахуванням повного освоєння території проектом пропонується:
кільцювання тупикових ділянок газопроводу низького тиску;
прокладання нових ділянок газопроводу низького тиску по схемі закільцьованих
вуличних магістралей;
встановлення шафових газорегуляторних пунктів в нових кварталах житлової
забудови;
100 % газифікація житлового фонду поселення;
100 % встановлення газових лічильників для кожного об'єкту газоспоживання;
застосування сучасних технологій та матеріалів прокладання мереж, що значно
зменшує капітальні витрати та продовжує етап експлуатації газопроводів.
Враховуючи перспективне збільшення газоспоживання проектом рекомендовано
виконання детальних розрахунків всіх пропозицій щодо подальшого розвитку газових мереж
селища, обов'язкового коригування існуючої схеми газопостачання населеного пункту з
виконанням гідравлічної схеми спеціалізованим інститутом на подальших стадіях
проектування.
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Політика енергозбереження
Основними заходами з економії газу є:
● надійна та безпечна робота системи газопостачання селища – подача природного
газу на газові пальники у кількості та під тиском, які забезпечують максимальний ККД
газовикористовуючого обладнання;
● прийняття заходів по своєчасному запобіганню аварій та інших порушень у роботі
системи газопостачання. Це дасть можливість уникнути матеріальних витрат на ліквідацію
наслідків аварії;
● введення системи контролю за споживанням та обліком споживаного газу на
кожному об'єкті;
● впровадження заходів, які сприяють зменшенню витрат газу на опалення, за
рахунок зменшення витрат тепла в житлових, громадських, адміністративних будівлях
шляхом застосування нових матеріалів, які зберігають тепло в будинках, впровадження
нових систем теплоізоляції;
● впровадження високоекономічного газового обладнання з високим коефіцієнтом
корисної дії.
Таблиця ІІ.9.5.1
Розрахункові витрати природного газу населенням на комунально-побутові потреби та
опалення житла сел. Гостомель, млн. м3/рік
№
Найменування будівлі
Існуючий стан
Розрахунковий
Нове будівництво
п/п (споруди)
на 1.01.2015 р.
етап – 2036 р.
Опалення та гаряче
1
водопостачання для садибної
12,09
6,56
18,65
забудови
Приготування їжі (ПГ-4) для
2
2,27
0,69
2,96
садибної забудови
Всього:
14,36
7,25
21,61
Населення для приготування
3
їжі багатоквартирної
2,06
3,46
5,52
забудови
Опалення та гаряче
4
водопостачання для
4,17
7,04
11,21
багатоквартирної забудови
Всього:
6,23
10,5
16,73
Всього по сел. Гостомель:
20,59
17,75
38,34
ІІ.9.6. Телекомунікаційні мережі
Загальні положення
В даному розділі проекту розглянуті
Київської області.
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питання мереж зв’язку сел. Гостомель,

Розділ проекту виконано на основі таких документів та матеріалів:
- ДБН 360-92** м. Київ-2002 р. Містобудування. Планування і забудова міських і
сільських поселень;
- ДБН Б.1.1-14:2012 "Склад та зміст детального плану території";
- архітектурних та технічно-економічних розробок;
- карти покриття мобільним зв’язком операторів “Київстар GSM”, "МТС(Vodafone)",
"LIFE".
В розділі наведені проектні рішення з будівництва споруд зв’язку, які призначені
забезпечити необхідними послугами зв’язку мешканців житлової зони та організацій, які
будуть розміщені в населеному пункті. Ці споруди дозволятимуть надати послуги:
телефонного зв’язку;
радіомовлення;
телебачення;
передачі даних.
Підключення

мереж

телефонізації

та

радіомовлення

до

мережі загального

користування розглядатимуться на подальшій стадії проектування відповідно до технічних
умов, виданих відповідними службами.
Телефонний зв’язок
Проектне рішення
Генеральним планом передбачається спорудження кабельної каналізації. Кабельна
каналізація повинна забезпечити можливість прокладання необхідних мереж (направляючих
систем) для всіх видів послуг.
Кабельна каналізація, що передбачається генеральним планом, прокладається вздовж
вулиць по пішохідній частині на магістральних напрямках.
За класичною технологією телефонна мережа складається з:
- магістральної мережі (ділянки від АТС до розподільчих шаф РШ);
- розподільчої мережі (ділянки від РШ до розподільчих коробок КР або кабельних
ящиків ЯК);
- абонентської мережі (ділянки від КР або ЯК до абонентських розеток).
При цьому кабелі магістральної та розподільчої мереж прокладаються, як правило, в
кабельній каналізації та стояках, а кабелі абонентської мережі – по стояках, жолобах або
стінах.
Зона прямого живлення виконується кабелями типу: ТППепЗ в радіусі до 0,5 км від
АТС до КР та ЯК.
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Визначення необхідної телефонної ємності виконано згідно ДБН 360-92** з
розрахунку 100% телефонізації, тобто встановлення одного телефону на 1 сім'ю та на об'єкти
господарського та комунального призначення, промислового секторів (20% від кількості
телефонів для населення).
Згідно техніко-економічного завдання населення на розрахунковий етап в сел.
Гостомель складе:
– багатоповерхова забудова - 7,870 мешканців (3550 квартир);
– середньоповерхова забудова - 13,505 мешканців (6470 квартир);
– малоповерхова забудова - 1,150 мешканців (575 квартир);
– садибна забудова - 13,375 мешканців (6735 будинків),
Тоді необхідна кількість телефонних номерів на розрахунковий етап визначиться:
– багатоповерхова забудова: 3550 х 1,2 = 4260 номерів,
– середньоповерхова забудова: 6470 х 1,2 = 7764 номера,
– малоповерхова забудова: 575 х 1,2 = 690 номерів,
– садибна забудова: 6735 х 1,2 = 8082 номера
– господарських, комунальних та промислових об’єктів – 20% від 20796 =4159
номерів.
Всього : 24955 номерів.
Одержання нових телефонних номерів можливо здійснити за рахунок модернізації
існуючого станційного обладнання на базі цифрової станції з технічною можливістю
розширення її враховуючи перспективні потреби сел. Гостомель.
З прокладкою оптично-волоконної лінії

з'явиться можливість забезпечення

мешканців селища широкосмуговим Інтернетом.
Телефонна мережа селища будується по шафній системі з встановленням
розподільчих шаф з обмеженим доступом сторонніх осіб та прокладанням кабелів необхідної
ємності в існуючій та проектній телефонній каналізації (з врахуванням прокладання кабелів
інших телекомунікаційних систем).
Радіомовлення
Проектні рішення
Проектом

передбачається

100%

радіофікація

житлових

будинків,

споруд

громадського та комунального призначення промислового сектора.
Загальна кількість радіоточок при розрахунку 1 радіоточка на сім'ю та для інших
користувачів (20% від кількості телефонів для населення) на розрахунковий етап складе:
– багатоповерхова забудова: 3550 х 1,2 = 4260 радіоточок,
– середньоповерхова забудова: 6470 х 1,2 = 7764 радіоточки,
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– малоповерхова забудова: 575 х 1,2 = 690 радіоточок,
– садибна забудова: 6735 х 1,2 = 8082 радіоточки
– господарських, комунальних та промислових об’єктів – 20% від 20796 =4159
радіоточок.
Всього : 24955 радіоточок.
Радіофікацію передбачити від існуючого радіовузла ЦЕЗ №7.
На об’єктах

культурно-побутового призначення передбачається встановити

оповіщувачі через які населення, в час надзвичайних ситуацій, може одержати інформацію
про місця збору та евакуації. Також рекомендується організація системи примусового
включення спеціальних гучномовців в кінотеатрах, школах, стадіонах, вокзалі, автостанції та
інших суспільних закладах по радіотрансляційній мережі. Для цього рекомендується
застосовувати апаратуру примусового включення динаміків.
Обсяги робіт та місце підключення можуть бути визначені на подальшій стадії
проектування після одержання технічних умов.
Телебачення
Проектні рішення
В сел. Гостомель в багатоквартирній забудові передбачається ефірно-кабельне
телебачення, яке підключається до існуючих систем.
В кожному кварталі, що проектується, в окремих багатоквартирних будинках,
встановлюється головна станція, яку розташовують на верхньому поверсі. Приміщення з
головною станцією повинні бути обладнані засобами охоронної сигналізації.
Проектом рекомендуються магістральні мережі телебачення прокласти в телефонній
каналізації. Крім того, для можливості доступу абонентів до мережі Інтернет рекомендується
внутрішньо будинкові мережі проектувати з розрахунком не тільки прямого, а й зворотного
каналу.
До виконання централізованої системи кабельного телебачення прийом додаткових
каналів може здійснюватися за допомогою приватних супутникових антен.
Також генеральним планом передбачається розширення та охоплення системою
телебачення існуючих районів селища та районів нового будівництва з поступовим
переходом на цифрове телебачення, шляхом розвитку систем кабельного телебачення.
Обсяги робіт та місце підключення до зовнішніх мереж визначається

після

одержання технічних умов.
Оповіщення населення про порядок евакуації може здійснюватись не тільки
радіотрансляційною мережею, а й телеінформаційними мережами селища.
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ІІ.10. Санітарне очищення території
Проектні рішення
Розрахунковий об’єм накопичення твердих побутових відходів від населення складає,
тис. тон\рік.
Таблиця ІІ.9.7.1.

п\п

Відходи

Розрахунковий строк

Населення

10.77

Об’єкти спец призначення

0.09

Сміття з вулиць (10%)

1.09

Всього:

11.95
12.0

Норми накопичення твердих побутових відходів прийнято згідно нормативних вимог
ДБН 360-92**.
Проектом прийнята планово-урегульована та повна роздільна система санітарного
очищення сел. Гостомель.
Відходи: пластик, скло, папір транспортуються до вторинного використання в об’ємі
3.6 тис. тонн/рік (м. Буча - МП Рада, Блиставиця, Пилиповичі, Обухів КБК). Останні тверді
побутові відходи транспортуються на полігон ТПВ смт. Бородянка, с. Димер на договірній
основі. На подальшу перспективу на сміттєпереробний завод смт. Бородянка, який згідно
проектної документації буде розрахований по потужності на прийом та знешкодження
твердих побутових відходів Бородянського району та Ірпіньської приміської зони.
Для забезпечення санітарного очищення сел. Гостомель необхідна наступна санітарна
техніка:

Сміттєвозів

8 од.

Поливо-мийні машини

5 од.

Асенізаційні машини

2 од. (на перші 5 років ГП).

Мала

санітарна

техніка

(снігоприбиральні послуги)
Громадські
адміністративні

туалети
центри,

(стадіони,
автостанції,
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14 од.

25 од.

ритуальні об’єкти, рекреаційні зони)
Контейнери

600 од.

Трупи тварин необхідно знешкоджувати на спеціальних ділянках (ями Баккарі).
Відходи лікарняних об’єктів, не розкладених не обхідно знешкоджувати на
спеціалізованому устаткуванні. Ці проблеми вирішуються автономно,на послідуючих стадіях
проектування.
Першочергові заходи
1.

Впровадження системи роздільного збору твердих побутових відходів.

2.

Розробки технічного проекту (Санітарного очищення сел. Гостомель).

3.

Оснащення спеціалізованою санітарною технікою КП ЖКГ сел. Гостомель.

4.

100% охоплення населення планово-регулярною системою санітарного очищення.
Будівництво об’єктів вторинної переробки твердих побутових відходів в межах сел.

Гостомель згідно санітарних вимог.
ІІ.11. Інженерна підготовка та захист території
ІІ.11.1.Інженерна підготовка території
Інженерна підготовка території здійснюється з метою поліпшення гігієнічних умов та
підготовки території для будівництва. Комплекс заходів інженерної підготовки території
визначений на підставі інженерно – будівельної оцінки території з урахуванням
функціонального зонування, планувальної організації, захисту від несприятливих природних
і антропогенних явищ, а також прогнозу екологічних змін навколишнього середовища.
Згідно архітектурно-планувального рішення передбачені загальні та спеціальні заходи
з інженерної підготовки території:
- вертикальне планування території;
- забезпечення проектних відміток на перехресті осей вулиць і в характерних місцях;
- створення нормальних умов для руху пішоходів та транспорту, поздовжні ухили вулиць
передбачено в межах від 5‰ до 11‰;
- організація відведення дощових і талих вод;
- розчищення заплав річок Ірпінь, Рокач від заторфованості;
- розчищення річок та ставків від мулових накопичень та їх ,3
благоустрій;
- влаштування дренажу спеціальних конструкцій.
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Вертикальне планування території виконується з урахуванням наступних вимог:
- максимального збереження рельєфу;
- максимального збереження ґрунтів і деревних насаджень;
- відведення поверхневих вод зі швидкостями, які виключають ерозію ґрунтів;
- мінімального обсягу земляних робіт;
- мінімального балансу земляних мас;
- збереження й використання ґрунтового шару при насипах і виїмках.
На «Схемі інженерної підготовки та захисту території» наведені елементи
вертикального планування – поздовжні ухили доріг, проектні відмітки осей проїзних частин
у місцях перетинання вулиць та проїздів, переломів поздовжнього рельєфу.
На пішохідних доріжках і тротуарах пропонується влаштування асфальто-бетонного
покриття. Відведення поверхневих вод з території, що проектується, здійснюється по ухилах
проїздів на запроектовані вулиці.
Спеціальними заходами з інженерної підготовки території району являються є
розчищення річок та водойм від мулових накопичень. Намічається виконати роботи по
поглибленню, розширенню, благоустрою річки Ірпінь і Рокач та влаштування прибережних
захисних смуг, а також водоохоронних зон, дотримання режиму господарської та іншої
діяльності в них (згідно зі ст. 88, ст. 89 Водного Кодексу України). На території водойм,
призначених для відпочинку населення, береги підлягають впорядкуванню: закріпленню
берегів, влаштуванню та благоустрою пляжу, озелененню берегів шляхом насадження
вологолюбних порід дерев.
Конструктивні рішення щодо укріплення берегів річок Ірпінь та Рокач приймають з
урахуванням інженерної характеристики території та інженерно-геологічних і гідрологічних
умов берегової смуги.
В складі Генерального плану розроблена «Схема інженерної підготовки та захисту
території» М 1: 5000.
Таблиця ІІ.11.1.1.
Ч.ч. Назва показника
1.

Основні показники
Одиниця Існуючий Розрахунковий
виміру
стан
етап

Інженерна підготовка та
захист території
Захист території від затоплення
для розміщення об’єктів будівництва

га

-

143,9

Розчищення території від підтоплення
облаштуванням меліоративної мережі

га

820

676,1
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2.

Облаштування дренажу під перспективну
забудову
Берегоукріплення по р. Ірпінь
Берегоукріплення по р. Рокач
Берегоукріплення по ставках
Санітарне очищення території
Розчищення та благоустрій
р. Ірпінь
р. Рокач
ставків
Рекультивація
порушеної території

80,0
га
км
км
км

22,330
1,640
2,785

км
км
га
га

11,165
0,820
48,5
0,5

ІІ.11.2. Дощова каналізація
Заходи з організації відведення дощових та талих вод розроблено з урахуванням
планувальних рішень на топографічному матеріалі масштабу 1:5000 і виконано у
відповідності з вимогами Водного кодексу, ДБН Б.1.1-15:2012, ДБН 360-92** та ДБН В.2.35-2001.
При опрацюванні «Схеми інженерної підготовки та захисту території» у частині
засобів відведення дощових та талих вод були вирішені наступні основні питання:
 способи та напрями відведення дощових і талих вод з території існуючої житлової забудови,
вулиць та територій, намічених під освоєння генеральним планом;
 запобігання забруднення водних об’єктів шляхом влаштування очисних споруд перед
випусками дощової каналізації.
 визначення

найнижчих

точок

на

вулично-дорожній

мережі

та

улаштування

водопоглинаючих колодязів в місцях концентрації дощових і талих вод.
З огляду на топографічні умови, існуючі перепади відміток поверхні землі,
розчленованість території сел. Гостомель, наявність водних об’єктів, залізничних колій та
автомобільних

доріг

загального

користування,

неможливе

влаштування

єдиної

централізованої системи дощової каналізації.
Відвід дощових вод з території садибної забудови, зелених та паркових зон тощо
пропонується відкритими мережами – водовідвідними лотками, каналами. Закриті колектори
влаштовується в основному вздовж магістральних вулиць та на території багатоквартирної
забудови. Вибір типу мережі уточнюється на наступних стадіях проектування.
Генеральним планом розроблено принципову схему організації поверхневого
водовідведення та первинного очищення дощових стоків, яка передбачає відведення
дощового стоку самопливною відкритою (по лотку проїзної частини) та закритою мережею
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дощової каналізації до локальних очисних споруд закритого типу. Поверхневий стік після
очищення скидається в водойми, яри та в існуючі канали. Санітарно захисна зона – 20м.
На території садибної забудови в місцях пониження рельєф проектом пропонується
влаштування водопоглинаючих колодязів, за рахунок яких відбувається первинне очищення
поверхневих вод, далі очищений стік виводиться у грунт.
Для забезпечення надійної роботи системи дощової каналізації проектом передбачено
будівництво:
 локальних очисних споруд – 14 одиниць;
 закритої мережі дощової каналізації – 59,20 км.
Даний розділ підтверджує можливість здійснення планувального рішення проектної
території, потребує уточнення і береться за основу на наступних стадіях проектування.
ІІ.12. Захист території від небезпечних природних і техногенних процесів.
Розділ розроблений відповідно до вимог ДБН 360-92**«Містобудування. Планування
і забудова міських і сільських поселень».
Містобудівні заходи забезпечують охорону природного середовища за рахунок
раціонального зонування території, створення санітарно – захисних та охоронних зон,
забезпечення екологічного балансу природно – ландшафтних та урбанізованих територій.
В генеральному плані, з урахуванням еколого-містобудівних заходів, пропозицій щодо
впорядкування

промислових

і

комунально-складських

територій

передбачені

та

рекомендуються основні напрямки організації території, зокрема комплекс інженернотехнічних та планувальних заходів, спрямованих на оздоровлення усіх екосистем селища та
умов проживання в ньому населення, зокрема:
- територіально-планувальна організація селища з урахуванням усіх планувальних
обмежень як зон регулювання та обмеження забудови;
- винесення за межі сельбищної території екологічно шкідливих об’єктів з
урахуванням їх зони впливу, виходячи з еколого-містобудівних потреб;
- збереження та раціональне використання цінних природних ресурсів;
- дотримання нормативів гранично допустимих рівнів екологічного навантаження на
природне середовище та санітарних нормативів в місцях забудови;
-

організація санітарно-захисних зон

всіх діючих виробничих підприємств,

комунальних установ, транспортних об’єктів, відповідно благоустрій та озеленення їх
територій в межах промвузлів, в тому числі за рахунок звільнених територій (в результаті
закриття, передислокації чи перепрофілювання виробництв);
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-

впровадження комплексу організаційних заходів

щодо покращення стану

повітряного басейну селища: інвентаризація всіх джерел викидів, налагодження моніторингу
(постійної роботи існуючих постів та пунктів спостережень) стану повітря і довкілля в межах
селища в цілому; розроблення планів природоохоронних заходів та визначення лімітів на
природокористування, які обмежують небезпечний вплив технологічних викидів виробництв
на довкілля, особливо при несприятливих погодних умовах, забезпечення контролю за
нештатними ситуаціями;
- забезпечення централізованою планово-регулярною санітарною очисткою усіх
районів селища з повним збиранням усіх видів відходів та своєчасним їх знешкодженням;
обладнання територій контейнерами для збору сміття у відповідності з існуючими
санітарними правилами та запровадження системи роздільного збирання сміття, сортування
та утилізації; ліквідація несанкціонованих звалищ та утилізація твердих побутових відходів у
селищі на паспортизованому полігоні ТПВ;
- впровадження безвідходних технологій виробництва та нових технологій з
переробки відходів на промислових підприємствах селища; налагодження попередньої
локальної і, по можливості, диференційованої утилізації та переробки промислових відходів
на підприємствах;
- планувальна організація та озеленення прибережних захисних смуг річки Ірпінь та
Рокач, благоустрій берегів і дотримання водоохоронного режиму прибережних зон,
благоустрій, а також обладнання місць відпочинку та пляжів відповідно вимогам санітарних
норм;
- встановлення санітарно – захисної зони існуючих кладовищ та кладовища, яке
проектується. В разі закриття кладовища (по закінченню кладовищного етапу) санітарно –
захисна зона може бути зменшена до 100м;
- поетапна рекультивація порушених територій з подальшим полі функціональним
використанням цих територій (озеленення комунальної зони);
- раціональна організація та очищення поверхневого стоку з існуючої та проектної
території селища

(з урахуванням інженерно-геологічних факторів) шляхом будівництва

(ремонту, реконструкції) мережі зливової каналізації по всій території селища;
- забезпечення екологічного балансу природно – ландшафтних та урбанізованих
територій шляхом виконання природоохоронних заходів.
Стан атмосферного повітря.
Територія

Гостомеля

характеризується

неоднаковими

екологічними

умовами.

Внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС територія селища зазнала радіоактивного
забруднення та віднесена до зони посиленого радіоактивного контролю (IV).
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Суттєвий негативний вплив на стан повітря в селищі створюють аеродром, залізниця,
автотранспорт, промислові

та інші підприємства, сміттєзвалище, що розташоване в с.

Горенка.
Відповідно до санітарної класифікації виробництва розмір санітарно-захисної смуги
аеропортів не регламентується, проте, згідно з п. 5.21 Державних санітарних правил
планування та забудови населених пунктів, відстань від межі льотного поля до найближчої
житлової забудови повинна бути такою, щоб в районі сельбищної зони забезпечувалися
нормативні гігієнічні вимоги. Відповідно до вимог Державних санітарних правил планування
та забудови населених пунктів, розмір санітарно-захисних зон складає для допоміжного
виробництва (МСА, АТБ) - 100 м, для сховища ПММ - 100 м. Допоміжне виробництво
наземних служб призначено для експлуатації, обслуговування і ремонту літаків та
відноситься до IV класу підприємств за санітарною класифікацією.
На підставі результатів розрахунку на границі найближчої сельбищної зони ГДК
максимально разова по всім забруднюючим речовинам не перевищується. Розміри санітарнозахисної зони враховують середньорічну повторюваність напрямів вітру. (Інформація надана
АНТК «Антонов» від 30.11.2015 лист №27/8494).
Згідно ДБН 360 - 92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та
Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (2002) з метою
покращення стану навколишнього середовища передбачається ряд планувальних обмежень:
Санітарно-захисна зона від Київської міської туберкульозної лікарні – 1000 м.
Санітарно-захисні зони від підприємств:
- ТОВ «Фаркос» - фармацевтичне, харчове, косметичне виробництво – 300 м,
- 3авод скловиробів «Ветропак Гостомельський Склозавод» - 100 м,
- ВАТ Київський крохмало - переробний комбінат– 100 м,
- консервний завод – 50 м,
- цех безалкогольних напоїв – 50 м,
- деревообробний цех – 50 м,
- ПП «Комінвест» - 50 м,
- ДП «Кюне і Нагель»- складські послуги – 50 м,
- ФОП Прилипко – 50 м,
- ТОВ «Агрохолдінг» - 50 м,
- АЗС, СТО – 50 м. Упорядкування системи АЗС, СТО, гаражів із дотриманням їх СЗЗ.
Санітарно – захисна зона від газопроводу високого тиску 10 м; від газопроводу
середнього тиску –4 м.
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Протипожежні розриви від ділянок лісового господарства – 50м від мішаного лісу та
100 м від хвойного.
Проектне рішення генерального плану пропонує вирішити проблему хаотичного
розташування об’єктів, що чинять шкідливий вплив на навколишнє середовище шляхом
покращення технології виробництва, або винесення даних об’єктів за межі сельбищної зони
на виробничо-комунальні території, передбачені в північно-західній частині селища.
Необхідно провести інвентаризацію всіх джерел викидів, забезпечити контроль за
нештатними ситуаціями, запровадити сучасні технології на підприємствах – забруднювачах
атмосферного повітря з розробкою їх екологічних паспортів та планувальною організацією
території підприємств і упорядкуванням та озелененням їх СЗЗ.
Створення зелених насаджень вздовж вулиць для захисту від шуму та загазованості
житлових та рекреаційних територій.
Охорона поверхневих вод.
Одними з найнебезпечніших природних явищ є паводки, повені та підтоплення.
Річка Ірпінь належить до типу середніх річок з нормативною захисною прибережною
смугою 50 м від меженого урізу води, річка Рокач – мала річка з нормативною прибережною
захисною смугою 25 м. Згідно з Водним кодексом України, ст. 88) прибережні захисні смуги
ставків площею менше 3 га становлять 25 м, понад 3 га – 50 м. Графічні параметри
прибережних захисних смуг зображені на «Схемі існуючих планувальних обмежень» та
враховані в функціонально-планувальній структурі селища, запропонованій Генеральним
планом. Згідно ст. 89 Водного кодексу і ст. 61 Земельного Кодексів України прибережні
захисні смуги відносяться до земель водного фонду і є природоохоронною територією з
режимом обмеженої господарської діяльності. Згідно проекту зовнішня межа прибережної
захисної смуги закріплюється в натурі водоохоронними знаками.
Передбачається благоустрій прибережних територій, влаштування набережних, зон
відпочинку біля водних поверхонь, пляжів, оздоровлення водойм з ліквідацією заболочених
ділянок. На ділянках річок, де з урахуванням місцевих умов (згідно зі ст. 88 ВКУ) розміри
прибережних захисних смуг зменшені, рекомендується ввести певні обмеження у
господарську діяльність на цих територіях, а саме:
-

заборонити будівництво нових, розширення і реконструкцію існуючих будівель і
споруд, що суперечать режиму господарської діяльності;

-

у випадку звільнення цих площ включити їх у межі прибережних смуг з
відповідним режимом господарської діяльності;

-

заборонити скидання у водні об’єкти виробничих, побутових, радіоактивних та
інших відходів і сміття.
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Санітарно – охоронна зона навколо свердловин госпитного водопроводу прийнята
30м.
Охорона ґрунтів.
Рекомендується виконати геохімічне обстеження території селища.
При проведенні планової діяльності передбачається виконати аналіз впливу на ґрунти
з

урахуванням

особливостей

землекористування,

наявності

площ

цінних

сільськогосподарських угідь, виникнення небезпечних інженерно-геологічних процесів та
явищ, біологічного, хімічного, радіоактивного забруднення, вібрації та інше. При виконанні
будь-яких впорядкувальних робіт на конкретній ділянці родючий шар ґрунту слід знімати та
використовувати його для озеленення.
Утилізація твердих побутових відходів у місті проводиться на паспортизованому
полігоні ТПВ, СЗЗ становить 500 м.
Діючі 3 кладовища мають санітарно-захисну зону 300 м. В разі закінчення
кладовищного етапу санітарно-захисна зона буде зменшена до 100 м.
Дотримання вимог щодо санітарного очищення території, забезпечення 100 %
охопленням селищної території планово – подвірною санітарною очисткою, розвиток
системи роздільного збору сміття, ліквідація несанкціонованих звалищ побутових відходів.

Заходи від впливу транспортних та промислових шумів.
Основним

джерелом

акустичного

навантаження

є

аеродром,

залізниця

та

автомобільний транспорт.
Аеродром Київ/Антонов – 2 має статус міжнародного, придатний до експлуатації
регламенту протягом року. Згідно з листом вихідних даних № 27/8494 від 30.11.2015р., клас
аеродрому – Б. Основний режим роботи денний, частково – нічний. Злітна смуга зі штучним
покриттям довжиною 3500м та шириною 56 м має два напрямки (магнітні курси (МК))
виконання польотів. Рельєф місцевості рівнинний, коефіцієнт рельєфу місцевості дорівнює 1.
Житлова забудова розміщена на відстані 300 м

від повздовжньої осі ЗПС (с.

Блиставиця) та 1,5 км від торця ЗПС 33 (сел. Гостомель) та 2 км від торця ЗПС 15 (с.
Луб’янка). Значна частина забудованої території селища знаходиться в зоні акустичного
дискомфорту. Від злітно – посадкової смуги зона шумового впливу становить - 1200м по
обидва боки.
Для поточного сценарію авіаційних перевезень аеродрому Київ/Антонов – 2 контури
максимальних рівнів звуку (день) є визначальними:
- 81 _< LAmax _< 85 dБА (покривають частини населених пунктів Абрамівка,
Луб’янка – на півночі; Буча, Ірпінь, Романівка, Гостомель – на півдні). Згідно з Державними
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санітарними правилами планування та забудови населених пунктів рівні звуку 81 _< LAmax
_< 85 дБА відповідають Зоні Б, В, де дозволяється будівництво житлових будинків та
дитячих дошкільних закладів з підвищеною звукоізоляцією зовнішніх огороджень, які
забезпечують зниження шуму на ∆ LA = 25 dБА (в Зоні Б) та на ∆ LA = 30 dБА (в Зоні В);
дозволяється будівництво поліклінік з підвищеною звукоізоляцією, яка забезпечує LA = 30
dБА; дозволяється будівництво шкіл та інших навчальних закладів з підвищеною
звукоізоляцією, яка забезпечує ∆ LA = 25 dБА; дозволяється будівництво готелів та
гуртожитків з підвищеною звукоізоляцією, яка забезпечує LA = 20 dБА (в Зоні Б) та ∆ LA =
25 dБА (в Зоні В); дозволяється будівництво адміністративних будівель, проектних та
науково-дослідницьких організацій;
- LAmax > 85 dБА(покривають частини населених пунктів Луб’янка на півночі;
Гостомель, Буча, Ірпінь – на півдні). Згідно з Державними санітарними правилами
планування та забудови населених пунктів рівні звуку LAmax > 85 dБА відповідають Зоні Г,
де забороняється будівництво житлових будинків, дитячих дошкільних закладів, поліклінік,
шкіл

та інших навчальних закладів, готелів та гуртожитків. Дозволяється будівництво

адміністративних будівель та проектно-дослідницьких організацій при забезпеченні
необхідної звукоізоляції.
Заходи, що направлені на зниження впливу авіаційного шуму в районі аеродрому
Київ/Антонов – 2 передбачають:
1. Планувальні заходи - ізоляція зон випробування двигунів, використання
аеродромних глушників шуму, впровадження акустичних екранів.
2. Організаційні заходи - оптимізація розкладу руху ПС, регламентація польотів у
нічний час, вилучення з експлуатації у аеропорту ПС, що сертифіковані згідно з главою 2
Додатку 16 Конвенції ICAO, зміна схеми трас зниження на посадку та виходу з району
аеродрому. зменшення тренувальних та сертифікаційних польотів.
3. Розробка програми зниження шуму на аеродромі Київ/Антонов – 2 на
короткостроковий та довгостроковий етапи.
4. Експлуатаційні заходи зниження шуму - впровадження раціональних прийомів
зниження шуму під час льотної експлуатації ПС, регламентація використання реверсу тяги
двигунів.
5. Раціональна організація використання аеропорту та його повітряного простору –
використання процедур зльоту згідно з КЛЕ конкретних типів ПС, обмеження рулінь ПС,
зміна розкладу польотів в аеропорту.
6. Будівельно-планувальні заходи – реконструкція стоянок ПС, впровадження
акустичних

екранів, реконструкція будівель з метою підвищення рівня звукоізоляції,
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обмеження житлової забудови у зонах з рівнями шуму, що перевищують вимоги Державних
санітарних правил планування та забудови населених пунктів.
7. При проектуванні та будівництві житлових будинків, що потрапляють до
шумозахисної зони аеродрому, необхідно передбачити належну шумоізоляцію конструкцій
будинків згідно санітарних вимог.
Селище перетинає залізниця, тому акустичний режим визначає і шум залізниці.
Акустичне забруднення спостерігається вздовж залізниці, де рівні шуму перевищують 55 дБа
на відстані до 100 м від полотна. Відповідно до нормативів зона шумового впливу від
основного полотна залізничної колії та під’їзних шляхів становить, відповідно, 100 і 50м, що
прийнято як планувальне обмеження.
В проекті прийняті нормативні санітарно-гігієнічні відстані від доріг територіального
значення до 50м, від доріг обласного – 25м ( при їх протишумовому облаштуванні).
З метою захисту від транспортних та промислових шумів планується:
- створення шумозахисного озеленення спеціального призначення вздовж головної
автомагістралі селища;
- запровадження безшумового технологічного обладнання на підприємствах;
- винос транзитного руху за межі міської забудови;
- скорочення зони акустичного забруднення аеродрому.
Електромагнітні поля
Джерелами

випромінювання

електромагнітної

енергії

в

районі

аеродрому

Київ/Антонов 2, згідно з даними АІР та з Інструкцією по виконанню польотів, є
радіотехнічні засоби забезпечення польотів:
- дальній приводний радіомаяк ДПРМ – 15;
- дальній приводний радіомаяк ДПРМ – 33;
- ближній приводний радіомаяк БПРМ – 15;
- ближній приводний радіомаяк БПРМ – 33;
- система посадки СП – 80 ГРМ – 15;
- система посадки СП – 80 ГРМ – 33;
- система посадки СП – 80 КРМ – 15;
- система посадки СП – 80 КРМ – 33;
- радіопеленгатор АРП – 75, обзорний радіолокатор 1 РЛ139 – 2 (П – 37), аеродромний
радіолокатор ДРЛ – 6М2 і точний посадочний радіолокатор РП – 4Г.
Для всіх джерел випромінювання на аеродромі Київ/Антонов 2 розміри санітарнозахисних зон та зон обмеження забудови встановлені за даними санітарних паспортів. На
певній відстані рівні напруженості перевищують гранично допустимий рівень для існуючих
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джерел випромінювання. В зв’язку з цим для радіотехнічних засобів забезпечення польотів
на аеродромі необхідно встановити наступні санітарно-захисні зони (СЗЗ):
- для ДПРМ – 15 СЗЗ у формі еліпса з піввісями 33м та 45м (відраховуючи від
полотна антени);
- для ДПРМ – 33 СЗЗ у формі еліпса з піввісями 34м та 47м (відраховуючи від полотна
антени);
- для БПРМ – 15 СЗЗ еліпса з піввісями 47 м та 50м (відраховуючи від полотна
антени);
- для БПРМ –33 СЗЗ у формі еліпса з піввісями 42 м та 48 м (відраховуючи від
полотна антени);
- для СП – 80 СЗЗ радіусом 18 м;
- для станції радіозв’язку Р – 140 («Полоса») СЗЗ у формі еліпса з піввісями 40 м та 80
м (відраховуючи від полотна антени);
- для ОРЛ П-37 СЗЗ радіусом 130м;
- для РСБН – 4Н СЗЗ радіус 64м;
- для РСП 6М2 - СЗЗ радіус 190м;
- РП – 4Г СЗЗ радіусом 2065 м по азимутах 149 та 329 град. в секторі ± 16 град від
напрямку головного азимуту;
- для СП- 80 М КРМ СЗЗ радіусом 25 м, для ГРМ СЗЗ відсутня.
Для ближнього поля випромінювання рівні напруженості ЕМП, створювані
випромінюючою Т – подібною антеною, не залежать від висоти над поверхнею землі, тому
необхідність у встановлені ЗОЗ навколо ДПРМ – 15, ДПРМ – 33, БПРМ – 15 і БПРМ – 33
відсутня.
Для ближнього поля випромінювання рівні напруженості ЕМП, створювані
випромінюючою антеною станції радіозв’язку Р – 140 («Полоса», є максимальними
безпосередньо на поверхні землі, тому необхідність у встановлені ЗОЗ навколо станції Р –
140 відсутня.
ЗОЗ також відсутня для РСБН – 4Н, РСП – 6М2 і РП – 4Г.
ЗОЗ встановлюється: для ОРЛ П – 37 для будинків висотою 5м радіусом 770м,
висотою 7м радіусом 900м, висотою 15м радіусом 1250м, висотою 25м радіусом 1575 м.
ЗОЗ встановлюється для СП – 80М КРМ для будинків висотою вище 15м радіусом
26м, висотою нижче 15м ЗОЗ відсутня.
Існуюча та перспективна житлова забудова не підпадає під дію СЗЗ та ЗОЗ.
Майданчики розміщення РТО вибрані з урахуванням потужності передавачів,
характеристик спрямованості випромінювання, висоти розташування і конструктивних
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особливостей антен, рельєфу місцевості, функціонального призначення прилеглих територій,
висоти забудови для того, щоб рівні ЕМП на території, призначеній для забудови, не
перевищували ГДР. Будівництво житлових і громадських будинків на майданчику
розміщення РТО не допускається.
Рівень ЕМП на території, призначеній для забудови, в приміщеннях житлових і
громадських будинків, лікувально-профілактичних, оздоровчих, дитячих дошкільних і
шкільних закладів, в будинках інвалідів і престарілих, в місцях відпочинку, на дитячих і
спортивних майданчиках і т.п. не повинен перевищувати ГДР. В окремих випадках
допускається розміщення антен передавальних радіотехнічних засобів на дахах житлових,
громадських та інших будинків, а також передавачів на дахах нежитлових виробничих
будинків.
Майданчик РТО (технічна територія) обладнується відповідно до будівельних норм і
правил. На його території не допускається розміщення житлових та громадських будинків.
Захист працівників від дії електромагнітних полів здійснюється шляхом проведення
організаційних, інженерно-технічних заходів: обмеження місця та часу перебування
персоналу в зоні випромінювання; використання засобів, які обмежують находження
електромагнітної енергії на робочі місця (поглинаючі матеріали екранування).
У діапазонах частот 50 Гц, 1 кГц – 300 МГц (розробка, використання, випробування,
експлуатація установок для термообробки матеріалів, засобів зв’язку, фізіотерапевтичної
апаратури) захист персоналу здійснюється шляхом: екранування установок, окремих блоків
робочих місць, а в разі проникнення електромагнітної енергії в приміщення з території
антенних полів – екранування окремих частин будинків; використання коаксіальних ліній
передачі енергії; поліпшення електричного контакту між окремими елементами (блоками)
установок; віддалення робочих місць від джерел ЕМП і застосування у разі виробничої
необхідності дистанційного керування установками; автоматизація окремих операцій
виробничого процесу; усунення паразитних наводок і пере випромінювання енергії на
фідерні лінії, електромережні проводи, опалювальні пристрої, водопровідні труби.
У діапазоні 0,3 – 300 ГГц в разі регулювання, налаштування та випробування
радіотехнічної апаратури в приміщеннях захист працівників забезпечується шляхом:
виключення або обмеження в приміщеннях роботи установок з випромінюванням на антену
або відкритий хвильовід; екранування джерел випромінювання на робочих місцях;
застосування засобів індивідуального захисту.
Для зниження рівня опромінювання території об’єкта слід:
- антени станції розміщувати на насипах (естакадах) або природних пагорбах;
- обмежувати використання від’ємних кутів нахилу антени.
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Службові приміщення на території об’єкта слід розміщувати переважно в місцях,
захищених від ЕМП, орієнтувати так, щоб було неможливо опромінювання вікон і дверей; у
разі необхідності їх треба екранувати.
Джерелами електромагнітного випромінювання є також трансформаторні підстанції,
ЛЕП, радіо-, телекомукаційні системи та електронні засоби зв’язку. Згідно з ДБН 360-92**,
п. 8.23 охоронні зони від ЛЕП 220кВ прийняті відповідно 25м та враховані відстані до
житлово-комунальної зони – 8,0м і 6,0м. Розміщення забудови на проектних майданчиках
виконано з урахуванням технічних коридорів, санітарно-захисних і охоронних зон від
існуючих повітряних ліній.
Санітарно-захисні

зони

об’єктів

випромінювання

передбачено

озеленяти

насадженнями спеціального призначення.
Ландшафтно – планувальні заходи
Ландшафтно-планувальні

заходи

включають:

формування

зелених

насаджень

спеціального призначення (санітарно-захисні зони, протишумове озеленення транспортних
коридорів в межах впливу залізниці та автодоріг); догляд за насадженнями обмеженого
використання; створення та формування ефективних в екологічному відношенні, стійких до
техногенних навантажень насаджень, лісів і паркових зон.
Організація

екологічної

мережі

за

рахунок

зелених

насаджень

загального

користування, прибережних захисних смуг, тощо, як джерел відновлення та збереження
екологічного балансу та забезпечення сталого розвитку території селища.
Налагодження системи моніторингу навколишнього природного середовища з
організацією стаціонарних постів та пунктів контролю в межах житлової та рекреаційнооздоровчої зон та в місцях впливу промислово – комунальних підприємств.
Реалізація всіх передбачених організаційних заходів сприятиме формуванню
раціональної функціонально-планувальної структури селища, спрямованої на забезпечення
комфортних

умов

проживання,

покращення

екологічного

стану

та

збереження

навколишнього природного середовища.
ІІ.13. Заходи з реалізації проекту генерального плану
Організаційне

забезпечення

реалізації

генерального

плану

має

здійснювати

спеціально уповноважений орган місцевої виконавчої влади, основною функцією якого є
контроль за виконанням рішень генерального плану.
Щодо освоєння території селища:
- Для врахування вимог щодо організації захисних та охоронних зон об’єктів, які
розташовані в межах селища, передбачаються протипожежні розриви від лісових масивів,
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водозахисні зони річок і

водойм з урахуванням існуючої забудови, охоронні зони

водозаборів, а також санітарно-захисні зони виробничих і комунальних об’єктів, автодоріг.
Рекомендуємо замовнику виконати проекти землеустрою щодо організації і встановлення
меж територій охоронних зон та встановлення прибережно-захисних смуг існуючих водойм;
- При зміні цільового призначення земель сільськогосподарського призначення під
житлову забудову керуватись діючим земельним законодавством;
- При розміщенні нових сельбищних територій в зонах, які раніше використовувались
для розміщення сільгоспвиробництв, та ймовірно забруднені біологічними відходами,
необхідно провести оздоровчі заходи щодо забезпечення нормативної якості середовища та
підтвердити відповідними дослідженнями придатність території для розміщення житлової
забудови (ДержСанПіН, п.4.2);
- Для повноцінного розвитку населеного пункту необхідно в першу чергу забезпечити
комплексність забудови – одночасне будівництво житлової та соціально-громадської
забудови.
Для виконання основних положень генерального плану та створення сприятливих
умов для освоєння території, необхідно дотримуватись наступних режимів та виконати
заходи:
Щодо транспортно-інженерної інфраструктури селища:
Реконструкція:
- магістральних вулиць - 1,8 км;
Нове будівництво:
- магістальні вулиці - 1 км;
- житлові вулиці - 12,2 км;
- транспортні розв'язки в різних рівнях - 2 шт.
- мости - 1 шт.
- шляхопроводи - 1 шт.
Водопостачання:
1. Розробка ТЕО розвитку системи водопостачання.
2. Будівництво нових ділянок водопровідних споруд.
3. Реконструкція артсвердловини та водонапірної башти по вул. Ювілейна.
4. Реконструкція артсвердловини та водонапірної башти по вул. Кірова в районі
Крохмального заводу.
5. Реконструкція водопровідної мережі по вул. Ново-Заводська Ø200 довжиною 0,30 км.
6. Реконструкція водопровідної мережі в районі вул. Радгоспна Ø100 довжиною 0,75км
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7. Закінчення будівництва водопровідної мережі від проектованого РЧВ по вул.
Бучанське шосе – Заводська – Пушкіна – Рекунова Ø200 довжиною 2,10 км
8. Будівництво магістральних водопровідних мереж.
Водовідведення:
1. Розробка ТЕО розвитку системи каналізації з проведенням гідравлічного
розрахунку.
2. Реконструкція КНС№9.
3. Реконструкція КНС№7.
4. Проектування та будівництво нової КНС по вул. Рекунова з ліквідацією
КНС№10;
5. Проектування та будівництво нової КНС по вул. Леніна.
6. Будівництво каналізаційної насосної станції взамін КНС №13 в районі вул.
Ювілейна та прокладка напірних колекторів.
Електропостачання
Невідкладні (першочергові) заходи передбачають технічне переоснащення, реконструкцію
та модернізацію існуючої електропідстанції ПС 110/10кВ; проведення, реконструкцію та
розширення електричних мереж 10 кВ та 0,4 кВ, заміну зношеного та морально застарілого
обладнання (в ТП 10/0,4 кВ та РП-10 кВ).
Газопостачання:
Встановлення шафових газорегуляторних пунктів, для зниження тиску газу.
Дощова каналізація:
Будівництво: локальних очисних споруд – 14 одиниць та закритої мережі дощової
каналізації – 59,20 км.
Інженерна підготовка території:
-

Захист території від затоплення для розміщення об’єктів будівництва - 143,9 га;

-

Розчищення території від підтоплення облаштуванням меліоративної мережі 676,1 га;

-

Облаштування дренажу під перспективну забудову - 80,0 га;

-

Розчищення та благоустрій р. Ірпінь – 11,165 км, р. Рокач – 0,82 км та існуючих
ставків, площею 48,5 га.
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ІІ.14. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ СЕЛИЩА ГОСТОМЕЛЬ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Одиниця

Існуючий

Етап

виміру

стан

15-20 років

тис. осіб

17,000

35,900

га

1565,80

3845,00

га

542,7824

992,4300

- садибної

га

518,2310

639,84

- багатоквартирної

га

24,5514

116,09

- житлової (резерв)

га

-

236,5

Громадської забудови, всього
Виробничо-складської, всього
Комунальні (кладовища), всього
Транспортної інфраструктури, всього

га

18,4112

75,69

га

143,6488

693,50

га

3,0000

12,20

га

277,2798

694,94

у т.ч. вулично-дорожньої мережі

га

271,2598

688,92

зовнішнього транспорту

га

6,0200

6,02

Ландшафтно-рекреаційної та
озелененої, всього, у т.ч.

га

334,3921

1073,2400

га

16,6694

39,98

га

-

243,9

лісів

га

163,6300

155,00

трав’яної рослинності

га

129,5900

10,35

заболочені

га

21,3480

-

рекреаційної

-

617,5

пляжів

га
га

0,8903

2,01

дач та садівницьких товариств

га

2,2644

4,5

Водних поверхонь
Сільськогосподарських угідь
Спеціального призначення

га

45,2000

71,32

га

163,1207

-

га

37,9638

231,68

тис.м2

583,900

1135,840

кіл-ть квартир

4430

10595

будинків

5000

6735

тис.м2

233,9000

603,665

кіл-ть квартир

4430

10595

тис.м2

350,0000

532,175

кіл-ть квартир

5000

6735

Показники

1. Населення
2. Територія в межах населеного
пункту у т.ч.
Житлової забудови, всього

зелених насаджень загального та обмеженого
користування
зелених насаджень спеціального призначення

3. Житловий фонд, всього в тому числі
Розподіл житлового фонду по видах
забудови:
- Багатоквартирний житловий фонд

будинків
- Садибний житловий фонд (одноквартирного
типу)

будинків
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Середня житлова забезпеченість населення
загальною житловою площею

4. Нове житлове будівництво, всього:
одноквартирне

м2/чол.

34,3

тис.м2
кіл-ть
квартир/будинків
тис.м2

551,94
7900
182,175
1735
369,765
6165

кіл-ть будинків
тис.м2

блоковане

кіл-ть квартир
тис.м2

багатоквартирне

31,6

кіл-ть квартир

5. Об‘єкти громадського
обслуговування
- дитячі дошкільні заклади, всього

тис. місць

0,2680

1,795

- загальноосвітні школи, всього

тис. учнів

1,7120

3,770

- лікарні, всього

тис.ліжок

0,010

0,273

тис. відв. за зміну
об'єкт/пожежних
автомобілів

0,120

0,862

1/2

3/7

6. Зайнятість населення, всього

чол.

6598

13800

- виробнича сфера

чол

4798

8096

- невиробнича сфера

чол

1800

5704

107,8210

246,8600

км/км

12,0

7,1

км

20

39

км/км2
авто на 1000
мешканців

2,2

1,1

170

280

- поліклініки
- пожежні депо, всього

7. Вулично-дорожня мережа та
транспорт
Довжина мережі

км
2

Щільність вуличної мережі
Довжина ліній руху автобусу по осі вулиць
(місто/міська рада)
Щільність ліній руху автобусу
Рівень автомобілізації

8. Інженерне забезпечення
Водопостачання
- вода питної якості

тис. м3/добу

8,672

- технічна вода

тис. м3/добу

2,6532

3

Каналізування

8,7652

тис. м /добу

Електропостачання
Сумарне споживання електроенергії

млн.кВт х год/рік

111,152

220,484

МВТ/ Гкал/год

62,0/53,3

161,3/138,7

млн. м3/рік

20,5900

38,3400

Теплопостачання
Потужність централізованих джерел тепла, всього
Газопостачання
Споживання газу, всього
Санітарне очищення
Об’єм ТПВ, всього

тис.тон/рік
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12,000

III. ДОКУМЕНТИ
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