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18. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 

Показники 
Одиниця  

виміру 

Опорний  

рік (2015) 

Розрахунковий  

строк (2035) 
 

1 2 3 5 

1.  Населення  тис. осіб 77,1 80,0 

2.  Території в міській межі, всього,  у т.ч.: га 4368,82 5315,69 

2.1. Житлової забудови, всього, у т.ч.: га 1076,68 1547,52 

– багатоквартирної житлової забудови га 262,19 341,52 

– садибної житлової забудови з 

присадибними ділянками 
га 

814,49 1206,0  

2.2. Громадські території (установ і 

підприємств обслуговування, фіз- 

культурних і спортивних споруд)  

га 226,3 255,1 

2.3. Виробничі (промислові, 

комунально-складські, інженерної 

інфраструктури, оборонні), у т.ч.: 

га 1305,0 1166,02 

2.4. Ландшафтно-рекреаційні та інші  

   відкриті території, у т.ч.: 
га 1324,6 1330,28 

– зелених насаджень загального 

користування (парків, скверів, бульварів) 
га 37,38 70,38 

– зелених насаджень спеціального 

призначення  
 – 

110 (в санітарно-

захисних і охоронних 

зонах) 

– лісових насаджень  452,0 694,4 

–  колективного і індивідуального 

садівництва  
га 161,0 

 – 

(поетапне переведення 

в житлові) 

– сільськогосподарських земель (без 

присадибних ділянок і садівницьких 

товариств) 
га 572,81 

– 
(поетапне освоєння 

для містобудівних 

потреб) 

–  кладовищ га 49,0 55,35 

–  рекреаційні га 0,9 348,63 

–  водні поверхні (крім технічних об’єктів)  га 51,52 51,52 

2.5.Іінші відкриті території,  

   у т.ч. резервні під будівництво 
га 247,74 678,67 

2.6. Транспортної інфраструктури га 188,5 338,1 

–  зовнішнього транспорту (залізниця, 

автостанція)  
га 26,8 28,5 

–  зовнішньої і внутрішньо-міської 

вулично-дорожньої мережі 
га 161,7 301,1 

3.  Житловий фонд, всього, 

тис. м2/% 
квартир (та 
однокварт. 

будинків) 
мешканців 

1752,7/100 
 

36255 

 

77134  

2160/100 
 

42727 

 

80000 

у т.ч. непридатний 
тис. м2 /% 
квартир 

мешканців 

2,26/0,13 

50 

92 

– 
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3.1.Розподіл по видах забудови:    

Багатоквартирний, 

у т.ч.: 

тис. м2 /% 
квартир 

мешканців  

1354,6/77,3 

29247 (453 будинки) 

60333 

1498,8/69,39 

31734 

55511 

- багатоповерховий (6-9 поверхів і  

вище), у т.ч.: 

тис. м2 /% 
квартир 

мешканців 

403,5/23,02 

8375 

17280 

532,4/24,65 

10704 

19718 

       - вище 9 поверхів (існуюч. 14 пов. дім) 

тис. м2 /% 
квартир 

мешканців 

3,9/0,22 

78 

161 

12,7/0,59 

237 

470 

      - 6-9 поверхів (існуючі 9 пов. дома) 

тис. м2 /% 
квартир 

мешканців 

399,6/22,8 

8297 

17119 

519,7/24,06 

10467 

19248 

- середньоповерховий (4-5 поверхів) 

тис. м2 /% 
квартир 

мешканців 

826,0/47,13 

18183 

37505 

844,4/39,09 

18421 

31274 

- малоповерховий (1, 2, 3 поверхи)  

тис. м2 /% 
квартир 

мешканців 

125,1/7,14 

2689 

5548 

122,0/5,65 

2609 

4519 

Малоповерховий (1-3 пов.) садибний і 

блокований 

тис. м2 /% 

квартир (та 

однокварт. 

будинків) 

мешканців 

398,1/22,7 

 

7008 (орієнт.) 

 

16801 

661,2/30,61 

 

10993 

 

24489 

3.2. Середня забезпеченість 

населення загальною площею 
м2/чол. 22,7 27,0 

3.3. Вибуття житлового фонду, 

всього, у т. ч.: 
тис. м2 – 37,3  

- непридатного  тис. м2 – 2,3 

- придатного, у зв'язку з реконструк- 

цією (2%) 
тис. м2 – 35,0  

3.4. Нове житлове будівництво, 

всього за розрахунковий строк, 

   у т.ч. за видами житлового фонду: 

тис. м2/% 
квартир (та 
однокварт. 

будинків) 
мешканців 

– 

444,6/100 

 

7262 

 

16467 

- багатоповерховий (6-9 поверхів і  

вище), у т.ч.: 

тис. м2/% 
квартир 

мешканців 
– 

128,9/29 

2329 

4774 

       - вище 9 поверхів (до 14 пов. ) 
тис. м2/% 
квартир 

мешканців 
– 

8,8/2 

159 

326 

      - 6-9 поверхів 
тис. м2/% 
квартир 

мешканців 
– 

120,1/27 

2170 

4448 

- середньоповерховий (4-5поверхів) 
тис. м2/% 
квартир 

мешканців 
– 

44,5/10 

804 

1648 
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-  малоповерховий (1-3 пов.)  
тис. м2/% 
квартир 

мешканців 
– 

4,4/1 

79 

163 

-  малоповерховий (1-3 пов.) садибний і  

блокований 

тис. м2/% 
квартир (та 
однокварт. 

будинків) 
мешканців 

– 

266,8/60 

 

4050 

 

9882 

4.  Сфера обслуговування, у т.ч.:    

Дитячі дошкільні заклади, всього місць 2609 3240 

На 1000 чол. населення місць 33,8 40,5 

Загальноосвітні школи, всього місць 11442 12142 

На 1000 чол. населення місць 148,3 151,8 

Лікарні (разом з госпіталем і  

тубдиспансером), всього 
ліжок 

630 (515 – без 

тубдіспансера)  

630 
(з денним стаціонаром 

та перепрофілюванням 

тубдіспансера на 

хоспіс) 

На 1000 чол. населення ліжок 
8,2(6,7 – без 

тубдіспансера) 
7,9 

Поліклініки, всього 
відвідувань 

за зміну 
1600 1700 

На 1000 чол. населення 
відвідувань 

за зміну 
20,7 21,3 

Пожежні депо, всього 

депо/поже- 

жних 

автомобілів 

3/8 (1/4 – без 

відомчих депо) + 1 
спецавтомобіль-

драбина 

6/16 (4/12 без 

відомчих депо) + 2  
спецавтомобіль-

драбина 

5.  Міський транспорт та вулично-

дорожна мережа 
   

Протяжність мережі маршрутів  

пасажирського транспорту в межах  

міста (автобус, 2-путній рух)  

км  
223,2 (в одному 

напрямку) 
289,7 (в одному 

напрямку) 

Протяжність мережі вулиць з 

маршрутами пасажирського  

транспорту в межах міста 

км 34,8 58,7 

Щільність мережі вулиць з  

маршрутами пасажирського транспорту 

(на забудованій території міста)* 

км/км2 1,42 1,99 

Загальний рівень автомобілізації (при  

збереженні існуючих пропорцій по 

видах транспорту) 

автомоб. 

на 1000 

чол. 

242,4 390 

Рівень автомобілізації легковими 

індивідуальними автомобілями 

автомоб. 

на 1000 

чол. 

115,4 350 

Загальна кількість легкових 

автомобілів у власності населення 
автомоб. 8900 28000 
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Кількість місць постійного зберігання 

легкових індивідуальних автомобілів 

мешканців багатоквартирної забудови 

машино-

місць 
8750 19429 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Загальна протяжність вулиць і доріг в 

межах міста, 

км 158 195,7 

- у т.ч. магістрального значення км 78,45 132,85 

Щільність вулиць і доріг, всього  

(на забудованій території міста)*, у т.ч.: 
км/км2 5,22 5,53 

щільність магістральних вулиць і 

доріг на забудованій території міста* 
км/км2 2,59 3,76 

6.  Інженерне обладнання    

     Водопостачання:    

Сумарний відпуск води питної якості:  

піднято (разом з втратами) /  

реалізовано споживачам 

тис. м3/рік 4560,58 / 3233,03 12351,36 

тис. 

м3/добу  
13,48/9,85 З6,06 

Потужність головних споруд міського  

господарсько-питного водопроводу 

тис. 

м3/добу 
46,0 46, 0 

Джерела водопостачання, що викори- 

стовуються для господарсько-питного  

водопостачання 

артезіанські свердловини комунального водопроводу 
(15 діючих, 12 резервних, 3 основні ділянки розташування, в 

перспективі –закільцювання) 

     Каналізація:    

Загальне надходження стічних вод 

тис. м3/рік 4598,28 13126,95 

тис. 

м3/добу 
14,26 33,736 

Сумарна потужність очисних споруд  
тис. 

м3/добу 
48,0 48,0 

Забезпеченість житлового фонду  

каналізацією 
% 82,2 100 

     Електропостачання:    

Сумарне споживання електроенергії 
млн. кВт-

год. за рік 
211,824  289,08 

Сумарна потужність джерел покриття 

електронавантажень (ТЕС + в перспек- 

тиві сонячні і вітрова електростанції)** 

 

 

МВт 

 

 

132  

 

 

132 + 12 

     Теплопостачання:    

Потужність централізованих джерел 

тепла (ТЕС + котельні) 
Гкал/год. 97,482 + 243,8 

97,482 + 243,8 
(нова забудова – 

автономні джерела) 

Подача тепла, всього: вироблено / 

відпущено, 

всього  

тис. 

Гкал/год./ 

рік 

346,976 / 284,886 397,94 / – 

     Газопостачання:    

Споживання газу, всього млн. м3/рік 160,00 
169,34 (перевод 

котелень на біопаливо) 
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7.  Інженерна підготовка та захист 

території 
   

Ліквідація підтоплення території га – 7,2 

Берегоукріплення річки Шостка  

набережними  
км – 26,71 

Берегоукріплення пляжного типу  

навколо Галенківського озера 
км – 2,5 

Намив території  під спортплощадку 

в поймі річки 
га   9 

Рекультивація територій (полігону ТПВ  

+ місць складання токсичних  

промислових відходів) 

га – 6,8 + 4,5 

Розчищення від мулу русла річки  га  10,3 

Вертикальне планування територій під 

житлове багатоповерхове будівництво 
га – 79,33 

Дощова каналізація (трубопроводи),  

всього 
км 10 23,88 

Будівництво закритої мережі дощової 

каналізації (трубопроводи) 
км – 13,88 

Будівництво відкритої мережі дощової 

каналізації (лотки) 
км – 51,56 

Локальні очисні споруди дощової 

каналізації 
одиниць 4 7 

8. Санітарне очищення території    

 Обсяги твердих побутових відходів,  

всього 
тис. т/рік 16,6 24,0 

Сміттєпереробні заводи / потужність  

модуля утилізації при високій  

температурі  

одиниць/тис.  

т/ рік – 1/10,0 

Полігони ТПВ, кількість/площа одиниць/га 
1 / 9 (8,2 під 

складування) 

1/19,46 (18,66 під 

складування) 

 

      * Забудовані території для розрахунків не включають ландшафтно-рекреаційні території, а також склади і 
      полігони Шосткинського казеного заводу «Зірка» та місця складування побутових і промислових відходів і 

становлять 30,25 км2 – в існуючій межі міста, 35,36 км2 – в проектній межі. 
      ** Решта потреб покривається з Об’єднаної енергетичної системи України. 


