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1. Характеристика ОТГ та регіону 

1.1. Основні відомості про громаду  

 

 Великодимерська об’єднана територіальна 
громада утворена на підставі Закону України 
«Про добровільне об’єднання територіальних 
громад», згідно з відповідними рішеннями 
місцевих рад, які увійшли до складу громади. 

Адміністративним центром ОТГ є смт Велика 
Димерка. Великодимерська ОТГ розташована у 
Броварському районі Київської області. 

Чисельність населення громади становить  
22928 осіб. 

Загальна площа  ОТГ складає 13945,56 га. 

До складу ОТГ входять одне селище міського 
типу та 11 сіл, які належать  до чотирьох старостинських округів – Бобрицького (Бобрик, 
Гайове), Жердовського (Жердова, Вільне, Михайлівка, Підлісся, Покровське, Тарасівка), 
Руднянського (Рудня) та Шевченківського (Шевченкове).  

Таблиця 1 – Основні відомості про населені пункти Великодимерської ОТГ 

№ Населений пункт Площа, га Населення, осіб 
Відстань автошляхами, км 

до центру ОТГ до райцентру 

1. смт Велика Димерка 5337,36 12349 0 12 

2. с. Бобрик 3035 1912 15 33 

3. с. Гайове 143,5 108 17 35 

4. с. Жердова 948,7 255 18 29 

5. с. Вільне 42,5 195 17,5 33 

6. с. Захарівка 42,7 58 19 31,5 

7. с. Михайлівка 83,8 115 17,5 32 

8. с. Підлісся 215,8 129 24,2 32 

9. с. Покровське 89,8 38 21,5 32 

10. с. Тарасівка 290,1 1910 15,7 29 

11. с. Рудня 2980,70 2170 18 29 

12, с. Шевченкове 735,6 3689 16,6 33,5 

Територією ОТГ проходить автомагістраль міжнародного значення Е95 (Санкт-Петербург-
Гомель–Київ-Одеса-Самсун-Мерзифон), а також дільниця Південно-Західної залізниці. Поїзди 
приміського сполучення курсують за маршрутами Ніжин – Київ-Волинський, Ворожба-Фастів, 
Шостка – Київ-Волинський та інші, функціонують чотири зупинкові платформи та одна станція.  

Клімат помірно-континентальний. Середня температура січня −6,3 °C, липня – +19,5 °C. 
Переважають вітри північно-західного напрямку.   

Середня вологість повітря: влітку — 65%, взимку — 78%. Річна кількість опадів становить 
близько 620 мм. Кліматичні умови сприяють розвитку сільського господарства  та туризму.  
Ґрунти переважно дерново-підзолисті, болотяні та торфяноболотяні. 
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1.2. Історична довідка про населені пункти ОТГ 

 

 Велика Димерка - селище міського типу Броварського району Київської 
області з серпня 2017 року є центром Великодимерської  об’єднаної 
територіальної громади. Розташоване на відстані 12 км від районного центру 
м. Броварів та на відстані  34 км від обласного центру і столиці України м. 
Києва. Площа Великої Димерки 5337,36 га, . чисельність населення 12349 
осіб. 

В письмових документах згадки про Велику Димерку вперше зустрічаються 
під 1392 роком. Тоді селище вважалось поселенням Остерського замку і називалося Здимерка 
або Володимирівка. За легендами, в Димерці набагато раніше, аніж в навколишніх селах, 
почали робити димарі в хатах. Звідси й первісна назва — Димарка (пізніше Димерка). Інше 
походження назви пов'язують з тим, що димерчани займались варінням смоли, дьогтю, 
випалюванням вугілля — «димними ремеслами». На початку минулого століття село Димерка 
перейменовано на Велику Димерку, у лютому 2000 року село отримало статус селища 
міського типу. На сьогодні Велика Димерка є одним з найбільших поселень Броварського 
району.  

 Село Шевченкове розташоване на відстані 33,5 км від районного центру м. 
Бровари та на відстані 51 км від м. Київ.  

Займає  площу 735,6 га, має 954 одиниці житлової забудови, налічує 55 
вулиць.  Чисельність населення становить 3689  осіб.  

Шевченкове – одне з наймолодших поселень Броварського району. 
Засноване  в 1868 році з відкриттям залізничної станції Бобрик (назва 
найближчого села), а 1 січня 1968 року  створено сільську раду, яку назвали  
Шевченківською, а село Шевченковим.   

Село Рудня розташоване на відстані 52 км від м. Київ.  

Площа села становить  2980,7 га, у ньому налічується  973 одиниць житлової 
забудовита13 вулиць.  Чисельність населення становить 2170 осіб.  

Перші письмові згадки про село датовані 1622 і 1628 роками Тоді воно мало 
назву «Слобода Руда». Село засноване остерським старостою Степаном 
Аксаком,  пізніше воно перейшло до рангових володінь гетьмана Виговського, 
а з 1753 р. належить відомій дворянській родині Дараганів. Згідно з переказом, 
до поселення людей тут була скрізь вода і водилися лебеді, тому й звалося 
це місце Лебедівкою. А поруч був острів, оточений водою, — безпечне для 
людей місце.  

Село Бобрик  розташоване на відстані 35 км від районного центру м. Бровари 
та на відстані 55 км від м. Київ. Село займає площу  3035 га, має 853 одиниці 
житлової забудови, 51 вулицю. Чисельність населення становить  1912 осіб. 

Село було засноване близько 1610 р. Яном Аксаком. Першими поселенцями 
були цигани. Тут жили люди, які займались бобровим промислом. Пізніше це 
було типове козацьке військове поселення (козаки становили 90% 
мешканців).    Зображення золотого бобра розкриває походження назви села 
від бобрових промислів, а зображення рубленої церкви на пурпуровому тлі - 
згадка про козаків-поселенців, які колись збудували її на острові посеред 
болота Трубайла. 

 До Бобрицького старостинського округу входить село Гайове (раніше - Фрунзівка). Відстань 
до центра села Бобрик становить 1,9 км. Площа Гайового -  143,5 га, село налічує  125 одиниць 
житлової забудови, 11 вулиць та 108 мешканців. 

Село виникло під час столипінської аграрної реформи. За залізницю із села Бобрик 
переселилися три сім'ї.Спочатку поселення не мало власної назви й існувало як бобрицький 
хутір. У буремні  1917-1920 роки хутір зникає. У 1929 р. кілька бобрицьких сімей знову 
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оселяються на колишніх хутірських землях, а поселення отримує назву Фрунзівка. В селі була 
єдина вулиця - Фрунзе. У 2016 році село Фрунзівка перейменоване на Гайове. 

 Найчисельнішим за кількістю поселень у складі Великодимерської ОТГ є 
Жердовський старостинський округ. До нього входить сім населених пунктів: 
с. Жердова, с.Тарасівка, с. Підлісся, с. Михайлівка, с. Вільне, с. Захарівка, 
с. Покровське (колишнє Куйбишеве). Адміністративним центром округу є село 
Жердова.  Воно розташована на відстані 29 км від районного центру м. 
Бровари та на відстані 54 км від м Києва. Загальна площа всіх населених 
пунктів старостинського округу становить  5263 гектари. У ньомумешкає 2625 
жителів, налічується 929 одиниць житлової забудови і 52 вулиці. 

Село Жердове  засноване у 1858 р. в Жердовій долині, поблизу лісу, 
неподалік залізничної станції. Пізніше навколо Жердови на вільних землях виникла низка 
поселень-хуторів: Підлісся, Вільне, Захарівка, Першотравневе, Куйбишево, Михайлівка. 
Перед першою світовою війною засновуються поміщицькі економії - Мацька і Карнаухова. 
Емблемою села є перехрещені шабля і булава на гілці вільхи як згадка про козацьку раду, яку 
в 1650 році скликав у Жердовій долині Юрій Хмельницький, молодший син Богдана 
Хмельницького.  У ті часи в цій місцевості були хащі, росло багато вільхи, яку пізніше місцеві 
жителі рубали на жердини для огорож.Звідсіля, за переказами, і походить  назва села. Золота 
гілочка вільхи означає Жердову долину, пурпурове поле щита символізує міць і лицарську 
шляхетність козацтва, а зелена смуга - сучасні лісові угіддя. А ще Жердова  відома тим, що 
саме тут був будинок-дача  визначної актриси Марії Заньковецької. У цьому «Марусиному 
курені» гостював і відпочивав увесь цвіт українського театрального  мистецтва – 
М. Садовський, М. Кропивницький, І. Карпенко-Карий. 

Село Тарасівка засноване  у 1920 році жителями села Велика Димерка.Близько 60 сімей 
отримали в користування ділянки на колишніх землях пана Добрикова. Ініціатором 
переселення був син димерського старости Тарас Драний, на честь якого  і було  назване це 
поселення. 

В селі Покровському (колишня назва Куйбишеве) до подій 1917 р.  знаходилася садиба пана 
Мацька, функціонував цегельний завод (цегла мала фірмову марку і відправлялась 
залізницею до Києва). І досі в Києві стоять багатоповерхові будинки із жовтої високоякісної 
цегли із логотипом ”М”.  У 20-х рр. минуло століття на території майбутнього села  поселилось 
10 сімей з сіл Димерки, Свиноїдів і Пухівки.  У 1930 році поселення отримало назву Куйбишеве, 
а в лютому 2016 року перейменоване на село Покровське. 

Назва села Підлісся походить від місця розташування – «біля лісу», як говорили раніше «під 
лісом». Колишній хутір Назарівка, разом із землями сіл Вільне та Захарівка, належали  
Гоголівській сотні. У 1922 році на ці земля було переселено близько 100 родин із Гоголева. 

Назва села  Вільне походить від однойменного урочища. Село  виникло на землях, що 
належали козацькій сотні, куди в 1922 році переселились вихідці з Гоголева. 

Село Захарівка виникло в 1928 році на землях козацької сотні між болотами Чернятин та 
Моховате. За переказами, назва села походить від імені першого поселенця Захара Рубанки. 

Село Михайлівка було засноване в 1896 році і спочатку носило назву «хутір Михайлівський». 
У ньому налічувалося лише  11 дворів. У той час поселення належало   до Семиполківської 
волості Чернігівської губернії. При  хуторі знаходилась економія Підосінникова та Маленького, 
заснована дворянином Михайлом Підосінниковим, від прізвища якого й пішла назва 
поселення. 

 

 

1.3. Інформація про органи місцевого самоврядування 

Великодимерська селищна рада VII  скликання обрана  16.11. 2017р. і налічує 26 депутатів. 
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Головою Великодимерської об’єднаної територіальної громади є селищний голова смт Велика 
Димерка Бочкарьов Анатолій Борисович, безпартійний, обирався на посаду селищного голови 
9 разів і обіймав цю посаду впродовж 32 років.   

У селищній раді сформовано п’ять постійних комісій, зокрема: 

•  комісія з питань регламенту, депутатської етики, законності, протидії та запобігання 
корупції; 

• комісія з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 
промисловості, підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічних зв’язків; 

• комісія з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища; 

• комісія з питань освіти, культури, туризму, молоді, фізкультури і спорту, охорони 
здоров’я та соціального захисту населення; 

• комісія з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту, житлово-
комунального господарства, архітектури та містобудування. 

Апарат селищної ради складається з керівного складу виконкому, відділів, секторів. 

Таблиця 2 – Структура виконавчого комітету Великодимерської  селищної ради 

 

 N 

з/п 

Назва структурного підрозділу та посад Кількість одиниць 

  

 1 2 3 

  Апарат Великодимерської селищної ради 2 

 1 Секретар ради 1 

 2 Оператор комп’ютерного набору 1 

  Виконавчий комітет 96 

 3 Керівний склад: 9 

 
 

Голова 1 

 
 

Перший заступник 1 

 
 

Заступник 2 

 
 

Керуючий справами 1 

 
 

Старости 4 

 4 Відділ документообігу, звернень громадян, внутрішньої політики та 

зв’язків із засобами масової інформації 
 

6 

 5 Центр надання адміністративних послуг 6 

 6 Відділ з питань реєстрації актів цивільного стану та місця проживання  7 

 7 Відділ бухгалтерського обліку та звітності   6 

 8 Відділ економіки, інвестицій та публічних закупівель 3 

 9 Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, 

комунальної власності та розвитку інфраструктури 
 

3 

 10 Відділ земельних ресурсів, містобудування та екології 5 

 11 Відділ державного архітектурно-будівельного контролю  3 

 12 Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, 

мобілізаційної та правоохоронної діяльності 
 

4 

 13 Відділ освіти 3 

 14 Відділ соціального захисту населення, захисту прав дітей, сім’ї та 

молоді 

 

6 

 15 Відділ матеріально-технічного та господарського забезпечення 8 

 16 Сектор правового забезпечення 2 
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 17 Сектор організаційно-кадрової роботи 2 

 18 Сектор  з питань культури та спорту 2 

 19 Місцева пожежна охорона 20 

 20 Державний реєстратор 1 

  Усього  98 

 

Рішенням I сесії Великодимерської селищної ради створено чотири старостинські округи: 
- Жердівський (староста Зубко Тетяна Павлівна); 
- Шевченківський (староста Йовенко Володимир Михайлович); 
- Руднянський (староста Карчевський Олександр  Павлович); 
- Бобрицький (староста Литвин Микола Григорович). 

1.4. Коротка характеристика регіону 
Київська область – адміністративно-територіальна одиниця 
у складі України. Розташована переважно на Правобережжі 
Дніпра в межах Полісся та Лісостепу. На півночі межує з 
Республікою Білорусь (Гомельська область), на заході  - з 
Вінницькою та Житомирською областями, на сході – з 
Чернігівською та Полтавською областями,на півдні – з 
Черкаською областю. 

Площа Київської області становить 28,1 тис. км² (4,7% від 
території України), населення станом на 1 січня 2018 р. — 
1754,3 тис. чоловік (4,1% від населення країни). 
 

В області налічується 25 адміністративних районів 
(Баришівський, Білоцерківський, Богуславський, 
Бориспільський, Бородянський, Броварський, 
Васильківський, Вишгородський, Володарський, 
Згурівський, Іванківський, Кагарлицький, Києво-
Святошинський, Макарівський, Миронівський, Обухівський, 

Переяслав-Хмельницький, Поліський, Рокитнянський, Сквирський, Ставищенський, 
Таращанський, Тетіївський, Фастівський, Яготинський) та 13 міських рад обласного 
підпорядкування (Березанська, Білоцерківська, Бориспільська, Броварська, Бучанська, 
Васильківська, Ірпінська, Обухівська, Переяслав-Хмельницька, Ржищівська, Славутицька, 
Фастівська, м. Прип’ять). 

Станом на грудень 2018 р. в області утворено 16 ОТГ: Березанська, Бучацька, Миронівська, 
Ржищівська, Тетіївська та Узинська міські,  Баришівська, , , Бородянська, Великодимерська , 
Калитянська, Пісківська селищні та Дівичківська,  Ковалівська , Медвинська, Студениківська 
Фурсівська сільські територіальні громади. 

В регіоні розвинені всі види транспорту.  Експлуатаційна довжина залізниці становить1100 км, 
автомобільних доріг — 7760 км, у тому числі з твердим покриттям — 7489 км. По Дніпру, 
частково по Десні та  Прип'яті, здійснюється судноплавство. Аеропорти Бориспіль та Жуляни 
є повітряними воротами країни.У Білій Церкві та Узині розміщуються військові аеродроми  

В структурі промисловості Київської області переважає переробна складова(76,2%), 
насамперед виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (33,9%), 
виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 
(14,8%). Частка обсягів реалізованої продукції області становить 4,4 % від 
загальнодержавного показника. 
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Таблиця 3 – Обсяг реалізованої промислової продукції за 2017 р. 

Вид діяльності 
Код за 

КВЕД-2010 

Обсяг реалізованої промислової продукції 
(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу 

тис. грн 

у % до всієї 
реалізованої 
продукції по 

області 

у % до всієї 
реалізованої 
продукції в 

Україні 

Промисловість B+C+D+Е 94310465 100 4,4 

Добувна та переробна 
промисловість 

B+C 72366038 76,7 4,2 

Добувна промисловість і 
розроблення кар’єрів 

B 471456,4 0,5 0,2 

Переробна промисловість С 71894581 76,2 5,1 

виробництво харчових продуктів, 
напоїв і тютюнових виробів 

10-12 31983683 33,9 7,1 

текстильне виробництво, 
виробництво одягу, шкіри, виробів 
зі шкіри та інших матеріалів 

13-15 691258,1 0,7 3,3 

виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та 
поліграфічна діяльність 

16-18 9038618 9,6 12,9 

виробництво коксу та продуктів  
нафтоперероблення 

19 …1 …1 …1 

виробництво хімічних речовин і 
хімічної продукції 

20 1685900 1,8 2,8 

виробництво основних 
фармацевтичних продуктів і 
фармацевтичних препаратів 

21 1197783 1,3 4,1 

виробництво гумових і 
пластмасових виробів, іншої 
неметалевої мінеральної 
продукції 

22, 23 13925871 14,8 12,7 

металургійне виробництво, 
виробництво готових металевих 
виробів, крім машин і 
устаткування 

24, 25 5112423 5,4 1,3 

машинобудування, крім ремонту і 
монтажу машин і устаткування 

26-30 6727421 7,1 4,5 

Постачання електроенергії, 
газу, пари та кондиційованого 

повітря 
D 21229200 22,5 5,1 

Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами 

Е 715227,4 0,8 3,2 

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо 
конфіденційності інформації. 
 

Київська область посідає третє місце в Україні за обсягами виробництва 
сільськогосподарської продукції. На неї припадає 6 % загальнодержавного виробництва 
аграрної продукції, у т.ч. 5,1 % продукції рослинництва та 8,2 % продукції тваринництва.  В 
Київській області частка сільськогосподарських підприємств у структурі аграрного 
виробництва є помітно вищою, ніж в Україні – 64,7 та 56,4 % відповідно.     

Таблиця 4 – Обсяги виробництва продукції сільського господарства за категоріями виробників 
у 2017 р. 

млн грн.) 

 у тому числі 
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Продукція 
сільського 

господарства 

продукція 
рослинництва 

продукція 
тваринництва 

У Київській області, у т. ч.: 14881,5 9161,3 5720,2 

сільськогосподарські підприємства 9627,9 5524,0 4103,9 

господарства населення 5253,6 3637,3 1616,3 

В Україні, у т. ч.: 249157,0 179474,6 69682,4 

сільськогосподарські підприємства 140535,2 108601,1 31934,1 

господарства населення 108621,8 70873,5 37748,3 

 
Частка Київської області в загальному обсягу експорту товарів становить 4 %, імпорту – 6,9 %. 
Темпи приросту показників зовнішньої торгівлі є нижчими від пересічних для країни значень. 

Таблиця 5 – Структура зовнішньої торгівлі товарами у 2017 році 

  

Експорт Імпорт 

Сальдо тис. дол. 
США 

у % до 2016 
тис. дол. 

США 
у % до 2016 

Київська область 1748459,8 102,5 3403912,0 115,3 -1655452,2 

Україна 43264736,0 119,0 49607173,9 126,4 -6342437,9 

Частка області в 
загальному обсягу 
зовнішньої торгівлі 4,0% - 6,9% - 26,1% 

Броварський район є адміністративною одиницею Київської області.  Він межує з 
Бориспільським, Баришівським та Вишгородським районами Київської області та з 
Козелецьким районом Чернігівської області.  

Район утворений у 1923 році. Упродовж 1930-1937 років районним центром була Димерка, яку 
перейменували у  Велику Димерку. У 1937 р. центром району знову стало м. Бровари.  

Броварський район посідає перше місце в Київській області за обсягом залучених іноземних 
інвестицій. У районі зареєстровано 38 підприємств з іноземними інвестиціями, з них 11 –  із 
100 % іноземним капіталом. Найбільшими діючими підприємствами з іноземними інвестиціями 
є «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» (Нідерланди), ТОВ «Века-Україна» (Німеччина), 
ТОВ «Сесвандерхаве Україна» (Бельгія). 

Таблиця 6 – Основні показники діяльності підприємств у 2016 році 

  
Кількість 

підприємств, 
одиниць 

Кількість 
зайнятих 

працівників, 
осіб 

Кількість 
найманих 

працівників, 
осіб 

Витрати 
на оплату 

праці, 
млн. грн 

Обсяг 
реалізованої 

продукції, 
млн. грн 

Україна  306369 5801100 6597600 360831,30 6387872,7 

Київська область 17830 332391 328168 216515,3 3883907,8 

Частка області в 
загальному обсягу 

5,8% 5,7% 5,0% 6,0% 6,1% 

Броварський 
район 

612 9212 9037 8292,0 153827,0 

Частка району у 
складі області 

3,4% 2,8% 2,8% 3,8% 4,0% 
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2. Природні ресурси 
2.1. Земельні ресурси і територія  

Структура земель Великодимерської ОТГ представлена в таблицях 7, 8.  

Таблиця 7 – Структура земель Великодимерської ОТГ за формою власності 

 

  
  

Загальна 
площа, га  

  

Землі за формою власності, га 

державна комунальна приватна 

Громада 8546,24 94,90 1 663,98 6 787,36 

В.Димерка 5337,36   1107 4230,36 

Бобрицький СО 1549,2 63 211 1275,2 

Бобрик 1405,7 63 151 1191,7 

Гайове 143,5   60 83,5 

ЖердівськО 556,38 30 21,68 504,7 

Жердова 75,4   0,6 74,8 

Вільне 42,7   0,2 42,5 

Захарівка 28,2   0,2 28 

Михайлівка 53,1 14 0,6 38,5 

Підлісся 103,8 14 0,4 103,4 

Покровське 37,5   7 30,5 

Тарасівка 201,68 2 12,68 187 

Руднянський СО 379,5 1,9 75,8 301,8 

Рудня  379,5 1,9 75,8 301,8 

Шевченківський СО 723,8   248,5 475,3 

Шевченкове 723,8   248,5 475,3 

Структура земельних ресурсів у розрізі форм власності свідчить про переважання приватної і 
значну частку комунальної власності, що має бути враховано в рамках Стратегічного 
планування розвитку ОТГ. 

Таблиця 8 - Структура земель Великодимерської ОТГ за призначенням 

  
  

Загальна 
площа, га  

  

Структура земельного фонду, га Площа 
водного 

дзеркала 
(ставки), 

га 
забудовані 

землі с/г угіддя  
у т.ч. 
рілля 

ліси та 
лісовкриті 

площі 

Громада 11629,99 4 255,76 6 996,63 6 162,17 377,60 25,20 

В.Димерка 6779,5 2302 4401 3600 63 13,5 

Бобрицький СО 2966,6 1113,7 1660,5 1516,5 188,8 3,6 

Бобрик 2823 1026,2 1604,5 1484,5 188,8 3,5 

Гайове 143,6 87,5 56 32   0,1 

Жердівський СО 448,2 334,2 98,2 84,6 13,8 2 

Жердова 96,6 66,8 25,4 19 3,8 0,6 

Вільне 38,1 25,5 11 11 1,5 0,1 

Захарівка 24,4 14,8 9,5 1,5   0,1 

Михайлівка 31,3 25,5 4,6 0,6 1 0,2 

Підлісся 90,8 65 24,2 18 1,6   

Покровське 42,1 19,6 16 7,5 5,9 0,6 

Тарасівка 124,9 117 7,5 27   0,4 

Руднянський СО 1146,24 206,56 827,08 810,07 112 0,6 

Рудня  1146,24 206,56 827,08 810,07 112 0,6 

Шевченківський СО 314,65 299,3 9,85 151   5,5 

Шевченкове 314,65 299,3 9,85 151   5,5 
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Дані щодо призначення земель, а саме суттєва частка сільськогосподарських угідь, у т.ч. ріллі, 
вказують на значні можливості щодо розвитку аграрного виробництва на території 
Великодимерської ОТГ. 

2.2. Містобудівні документи 

Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» передбачено, що кожен 
населений пункт повинен мати розроблений генеральний план.  

Станом на 01.06.2018 року актуальний генеральний план має лише смт Велика Димерка, тоді 
як всі інші населені пункти об`єднаної громади мають застарілу містобудівельну документацію.  

Для прийняття принципових рішень щодо планування, забудови, використання інвестиційно 
привабливих об’єктів на території Великодимерської об`єднаної громади, а також  з метою 
створення повноцінного життєвого середовища, забезпечення додержання державних 
соціальних стандартів та надання державних соціальних гарантій шляхом розвитку 
виробничої, соціальної, інженерно-транспортної інфраструктури, необхідно розробити нову  
містобудівну документацію. Фінансування цих робіт ведеться з початку2018 року. Враховуючи 
те, що ця робота буде стосуватися 11 населених пунктів, то її завершення заплановане на 
2020 рік. , Це дасть можливість здійснювати програму містобудівного освоєння території 
Великодимерської ОТГ. 

Генеральні плани населених пунктів включатимуть: 

-текстову частину; 

-графічні матеріали; 

-схему планувальних обмежень; 

-план існуючого населеного пункту (опорний план); 

-схему розташування населеного пункту; 

-схему інженерного забезпечення; 

- поперечні проділи вулиць 

Основні масштаби 1:5000, для вулиць 1: 200. 

 

2.3. Кліматичні умови і природні ресурси ОТГ 

Великодимерська ОТГ розташована в помірно-континентальному кліматичному  поясі. Пори 
року чітко виражені. Літо – вологе  і тепле, зима – м’яка.  

Середня температура найхолоднішого місяця зими – січня становить -6,30 С,   найтеплішого – 
липня + 19,50 С.  Мінімальна зареєстрована температура становить -350 С,  максимальна   +390 
С. Тривалість періоду із температурами понад +100 С  складає 155-160 діб.  

Переважають вітри північно-західного напрямку.  

У середньому на рік випадає 620 мм опадів. Дві третини всіх  опадів припадає на теплий період 
року.  

Територія ОТГ належить до басейну Дніпра. Безпосередньо територією  громади протікають 
річки Трубіж, Безіменна, Став. Окрім цього налічується понад 30 невеликих озер і ставків. 
Водопостачання населення та підприємств здійснюється як з поверхневих, так і з підземних ( 
колодязі і свердловини) джерел. Всього діють близько 120 свердловин, більшість з яких 
належить промисловим та сільськогосподарським підприємствам. На території 
Великодимерської селищної ради діє підрозділ підприємства «Кока-Кола Беверіджез», який 
експлуатує шість свердловин.   

Водна ерозія на землях ОТГ не поширена.  

Поряд із землями громади знаходиться державна резиденція «Залісся». В її межах 
знаходиться ботанічний заказник «Великівське болото», площею понад 700 га, та 
особливоцінні лісові  масиви. На околицях заповідника часто можна зустріти оленів 
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європейського та плямистого, табуни ланей, поодиноких лосів, косулю європейську, кабана 
дикого, зубрів. Багато також цінних хутрових звірів, у т.ч. куниця лісова та кам`яна, тхір 
гірський, горностай, борсук, заєць-русак, лисиця, вовк. 

Залізниця Київ – Ніжин, яка проходить через ОТГ, практично є межею між природними зонами 
мішаних лісів та лісостепу. 

На території ОТГ наявні такі корисні копалини:  

- Пісок (може бути використаний для всіх видів будівельних робіт); 

- Глини для виробництва цегли; 

- Торф (може застосовуватися для опалення та як добриво в сільському господарстві). 
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3. Населення і трудові ресурси 

3.1. Чисельність населення і демографічна ситуація 

Чисельність постійного населення Великодимерської ОТГ станом на 31 грудня 2017 року 
становила 22,9 тис. осіб. Статева структура характеризується переважанням жіночого 
населення над чоловічим, вікова – відносно високою часткою молодого населення.  

Таблиця 9 –1 Структура населення Великодимерської ОТГ, осіб 

  
0-19 років 

20-35 
років 

36-55 
років 

Старші 
55 років 

Чоловіки Жінки Разом 

Громада (без В. 
Димерки) 

2513 2416 2874 2776 4929 5650 10579 

В.Димерка       12349 

Бобрицький СО 487 495 466 572 950 1070 2020 

Бобрик 478 486 406 542 905 1007 1912 

Гайове 9 9 60 30 45 63 108 

Жердівський СО 730 639 710 621 1225 1475 2700 

Жердова 41 52 75 87 95 160 255 

Вільне 67 34 38 56 85 110 195 

Захарівка 10 12 22 14 21 37 58 

Михайлівка 18 22 29 46 55 60 115 

Підлісся 22 21 27 59 55 60 129 

Покровське 5 8 11 14 12 26 38 

Тарасівка 567 490 508 345 897 1013 1910 

Руднянський СО 452 496 570 652 1050 1120 2170 

Рудня  452 496 570 652 1050 1120 2170 

Шевченківський 
СО 

844 786 1128 931 1704 1985 3689 

Шевченкове 844 786 1128 931 1704 1985 3689 

За підсумками 2017 року зафіксовано зростання чисельності населення за рахунок додатнього 
сальдо міграції.  При цьому природний приріст має від’ємні значення.. 

Таблиця 2 – Природний та міграційний рух населення Великодимерської ОТГ, осіб 

  

Народже
ні 

Помер
лі 

Природн
ий 

приріст 
Прибулі 

Вибул
і 

Міграційний 
приріст 

Загальн
ий 

приріст 

Громада 148 280 -132 940 243 697 565 

В.Димерка 88 128 -40 308 62 246 206 

Бобрицький СО 11 45 -34 55 8 47 13 

Бобрик 11 44 -33 49 6 43 10 

Гайове 0 1 -1 6 2 4 3 

Жердівський СО 20 30 -10 95 19 76 66 

Жердова 2 6 -4 5 0 5 1 

Вільне 1 2 -1 11 9 2 1 

Захарівка 1 4 -3 5 0 5 2 

Михайлівка 1 2 -1 3 0 3 2 

Підлісся 0 2 -2 9 1 8 6 

Покровське 0 0 0 3 0 3 3 

Тарасівка 15 14 1 59 9 50 51 

Руднянський СО 19 37 -18 244 37 207 189 

Рудня  19 37 -18 244 37 207 189 

Шевченківський 
СО 

10 40 -30 238 117 121 91 

Шевченкове 10 40 -30 238 117 121 91 
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Через  військовий конфлікт на Донбасі та в Криму до громади прибуло майже 200 внутрішньо-
переміщенихосіб. 
 

Таблиця 3 – Чисельність ВПО на території Великодимерської ОТГ 

  Осіб Сімей 

Громада 186 54 

В.Димерка 107 34 

Бобрицький СО 10 2 

Бобрик 10 2 

Гайове   

Жердівський СО 33 6 

Жердова 19 6 

Вільне   

Захарівка   

Михайлівка 2  

Підлісся   

Покровське   

Тарасівка 12  

Руднянський СО 18 9 

Рудня  18 9 

Шевченківський СО 18 3 

Шевченкове 18 3 

 

 

3.2. Зайнятість населення та безробіття 

Станом на 31 грудня 2017 р. в Броварському міськрайонному центрі зайнятості перебувало на 
обліку 92 особи з Великодимерської ОТГ, загальний термін безробіття яких склав 13512 днів. 

Таблиця 4 – Зайнятість населення у Великодимерській ОТГ, осіб 

  
Працездатне 

населення 
Чисельність 
працюючих 

Громада   

В.Димерка 6949 4385 

Бобрицький СО 1181  

Бобрик 1112 Нд 

Гайове 69 Нд 

Жердівський СО 1541 1257 

Жердова 124 82 

Вільне 104 77 

Захарівка 32 22 

Михайлівка 57 42 

Підлісся 60 42 

Покровське 19 12 

Тарасівка 1145 980 

Руднянський СО нд Нд 

Рудня  нд Нд 

Шевченківський СО 2031 1540 

Шевченкове 2031 1540 

 

При цьому частка молоді (осіб до 35 років) у загальній кількості зареєстрованих безробітних 
склала 38%. Послугами Броварського міськрайонного центру зайнятості більшою мірою 
користувалися жінки, частка якихсклала 60%.  
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Таблиця 5 – Зареєстроване безробіття у Великодимерській ОТГ, осіб 

 

Разом Чоловіки Жінки 
Молодь 

(до 35 років) 

Термін 
перебування, 

днів 

Громада 92 37 55 35 13512 

В.Димерка 51 20 31 18 7458 

Бобрицький СО 4 1 3 1 562 

Бобрик 4 1 3 1 562 

Гайове      

Жердівський СО 8 2 6 4 1294 

Жердова      

Вільне 1  1 1 83 

Захарівка      

Михайлівка      

Підлісся      

Покровське      

Тарасівка 7 2 5 3 1211 

Руднянський СО 15 6 9 6 2124 

Рудня  15 6 9 6 2124 

Шевченківський СО 14 8 6 6 2074 

Шевченкове 14 8 6 6 2074 

Серед зареєстрованих безробітних найбільшу частку склали особи з вищою освітою (47%). 
Значними є також частки осіб, що мають повну загальну середню (20%) та професійно-
технічну (13%) освіту 

Таблиця 6 – Рівень освіти зареєстрованих безробітних у Великодимерській ОТГ, осіб 

 

Разом 
Базова 

загальна 
середня 

Повна 
загальна 
середня 

Професійно-
технічна 

Базова 
вища 

Неповна 
вища 

Вища 

Громада 92 1 18 12 7 11 43 

В.Димерка 51 1 12 6 2 6 24 

Бобрицький СО 4 0 1 1 0 1 1 

Бобрик 4  1 1  1 1 

Гайове        

Жердівський СО 8 0 1 2 2 0 3 

Жердова        

Вільне 1      1 

Захарівка        

Михайлівка        

Підлісся        

Покровське        

Тарасівка 7  1 2 2  2 

Руднянський СО 15 0 3 1 1 2 8 

Рудня  15  3 1 1 2 8 

Шевченківський СО 14 0 1 2 2 2 7 

Шевченкове 14  1 2 2 2 7 

У складі зареєстрованих безробітних домінують мешканці смт Велика Димерка (55%). 
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3.3. Доходи населення і заробітна плата 

Протягом 2017 р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати одного штатного 
працівника у Великодимерській ОТГ суттєво відрізнявся як за сферами діяльності, так і за 
населеними пунктами. 

Таблиця 15 –7 Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами діяльності, грн.  

  

Сільсь-
ке 

госпо-
дарс-
тво 

Промис-
ловість 

Будів-
ництво 

Транс-
порт, 

зв'язок 

Фінансо-
ва діяль-

ність 

Операції 
з нерухо-

містю 

Держав-
не управ-

ління 
Освіта 

Охорона 
здоров’я, 
соціальні 
послуги 

Колек-
тивні, 

громад-
ські, 

особисті 
послуги 

Громада 6060 8084 5992 9260 9220 5168 8840 6110 4960 4920 

В.Димерка 6400 8200 6100 9500 9800 5280 9500 6500 5100 5100 

Бобрицький 
СО 

- - - - - - - - - - 

Бобрик 6100 7800 5850 9350 8500 5100 8700 5900 4900 4900 

Гайове - - - - - - - - - - 

Жердівський 
СО 

- - - - - - - - - - 

Жердова 5850 8100 6050 9100 9000 5200 8900 5950 4950 4850 

Вільне - - - - - - - - - - 

Захарівка - - - - - - - - - - 

Михайлівка - - - - - - - - - - 

Підлісся - - - - - - - - - - 

Покровське - - - - - - - - - - 

Тарасівка - - - - - - - - - - 

Руднянський 
СО 

6050 8120 5860 9000 9300 5060 8100 6000 4850 4800 

Рудня  6050 8120 5860 9000 9300 5060 8100 6000 4850 4800 

Шевчен-
ківський СО 

5900 8200 6100 9350 9500 5200 9000 6200 5000 4950 

Шевченкове 5900 8200 6100 9350 9500 5200 9000 6200 5000 4950 

 
Так, найбільший розмір заробітної плати зафіксовано у фахівців з фінансової діяльності у смт 
Велика Димерка – 9800 грн, найменший – у сфері колективних, громадських, особистих послуг 
у с. Рудня – 4800 грн.  
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4. Економіка громади 
4.1 Загальний стан розвитку економіки  
 
Підприємства Великодимерської ОТГ відіграють вагому роль  в економіці Броварського 
району. Провідні позиції у структурі промисловості посідають виробництво харчових продуктів, 
напоїв, одягу, металообробних виробів і виробів для будівельної індустрії.  
Основу промислового комплексу Великодимерського ОТГ складають близько 20 підприємств, 
найбільшими серед яких є:  ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед», ВАТ «Мономах» 
(фасування чаю та кави),  ТОВ «Маядо» (виробництво ПВХ конструкцій),  ТОВ «Бауміт 
Україна» (виробництво сухих будівельних сумішей), м’ясопереробний комплекс ТОВ «Мік 
Мега», заготівельно-виробниче підприємство «Регіон-2001», ТОВ «Рейнарс Україна», 
складські комплекси ТОВ «Рабен Україна»,  виробничі підприємство  ТОВ «Айс Термінал», 
ТОВ «СторСіті Київ»,  ТОВ «Алко-Кобер», АЗС ПП «ОККО-НАФТОПРОДУКТ», АЗК ТОВ 
«ТЕХНОСАЛІКС», АЗС ПАТ «Укрнафта», ТОВ «Мік Мега», АЗС ПІІ «Амік Україна», ТОВ 
«Альянс Транссервіс». 
Обсяг реалізованої промислової продукції Великодимерської громади у 1 півріччі 2018 року 
становив 535 370,5 тис. грн, що складає 0,84 % до всієї реалізованої продукції  Київської 
області.  
Великодимерська ОТГ є значним виробником сільськогосподарської продукції. Враховуючи 
такі фактори, як зручне географічне положення та кліматичні умови, аграрний сектор громади 
є  привабливим для залучення інвестицій. Агропромисловий сектор Великодимерської ОТГ 
представлений такими основними підприємствами:  ФГ «Журавушка», Садове, ТОВ 
«Шевченкове», ТЗОВ «Аграрно переробний комбінат», ТОВ «САД», ТОВ «Іверія Агро», ТОВ 
«Колос», ТОВ «Мега Менеджмент Проект», ТОВ «СП Трейдагропостач – 200», ТОВ «СП 
Трейдаргопостач – 2015».  
      
У січні–серпні 2018 р. індекс виробництва сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–
серпнем 2017 р. становив 114,7%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 115,9%, у 
господарствах населення – 113,3%. Обсяг продукції сільського господарства в усіх категоріях 
господарств у постійних цінах становив 8459,4 млн грн. 
 

4.2. Суб’єкти господарської діяльності 
Значна частка провідних підприємств Броварського району розміщена на території 
Великодимерської ОТГ.  
Іноземне підприємство «Кока-Кола Беверіджиз Україна» - один з лідерів на українському ринку 
безалкогольних напоїв, єдине підприємство в Україні, яке уповноважене виготовляти напої під 
товарними знаками, що належать The Coca-Cola Company. 

 
Україна, 07442, Київська область, 
Броварський район, 
смт Велика Димерка, 
51-й км Санкт-Петербурзького шосе, а/с 403 
тел.: +38 (044) 490-07-07; 
e-mail: ccbu@cchellenic.com 
ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна» є підприємством зі 100 
% іноземним капіталом і одним із головних інвесторів в 
економіку України. Асортимент продукції включає напої 

«Coca-Cola», «Coca-Cola light», «Sprite», «Fanta смак апельсина», «Fanta смак лимона», води 
«BonAqua». 
 
Акціонерне товариство "Мономах"  - піонер чайного бізнесу в Україні. 

mailto:ccbu@cchellenic.com
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Україна, 07442, 
Київська область, 
Броварський район, 
смт Велика Димерка, 
вул. Комунальна, 10 
тел./факс: +380(4594) 67-661.  
e-mail: info@monomakh.com.ua 
 
 
 

Акціонерне товариство "Мономах" було засновано в 1991 р. На початку своєї діяльності 
компанія імпортувала фасований чай з країн походження під марками різних виробників. 
Поступово відбулася переорієнтація на імпорт нефасованої сировини. Подальша переробка і 
фасування здійснюється на власному виробничо-складському комплексі, розташованому в 
смт Велика Димерка. З 1991 року компанія пройшла шлях від дистриб`ютора до провідного 
виробника (бренди "Мономах", "Три слона", "Fruits", "Кайф"). За ці роки «Мономах» сформував 
ефективну дилерську мережу, збудував сучасну фабрику, укомплектував її кваліфікованим 
персоналом. На чайно-кавовому виробництві використовується сучасне обладнання, яке 
може забезпечити обсяг виробництва до 500 т готової продукції на місяць. У 2011 році було 
запущено виробництво чаю під новими преміальними брендами "Lovare" та "Чайные 
шедевры".  
ТОВ «МIК МЕГА» - нове підприємство з виробництва та реалізації високоякісної м'ясної 
продукції, на якому встановлене найсучасніше обладнання, яке відповідає всім вимогам 
державних та міжнародних стандартів, встановлених у галузі якості та безпечності харчових 
продуктів. 

 Україна, 07442, 
Київська область, 
Броварський район, 
смт Велика Димерка,  
вул. Соборна, 111а 
тел. +38 (044) 277-29-42 
e-mail: office@svizhachok.ua 

 До переліку готової продукції ТОВ «МІК МЕГА» входять 
охолоджені м’ясні продукти зі свинини під ТМ «СВІЖАЧОК». 
Асортимент представлений понад 60 найменуваннями ковбас і 
делікатесів, виготовлених із ретельно відібраної сировини 

найвищої якості. Завдяки оснащенню висококласним технологічним обладнанням провідних 
фірм світу, суворому ветеринарному і санітарно-гігієнічному контролю на всіх стадіях 
виробництва, відпрацьованим технологіям  підприємству вдалося досягти випуску продукції 
найвищої якості, що відповідає Державним Стандартам України (ДСТУ) та користується 
попитом споживачів. 
ТОВ «Дорхан Україна» 
 

 Україна, 07442, Київська область, 
Броварський район, 
смт Велика Димерка, 
вул. Промислова, 32 
тел.: +38 (044) 499-95-65; 
e-mail: kiev@doorhan.ua 
 
  Компанія DoorHan (ДорХан) є транснаціональним 
багатопрофільним виробничим холдингом, що займає на 
українському та закордонному будівельних ринках 

провідні позиції з виробництва рухливих огороджувальних конструкцій, автоматики та 
перевантажувального обладнання, а також повного асортименту комплектуючих для всіх типів 

mailto:info@monomakh.com.ua
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воріт і ролетів. В асортименті ДорХан (DoorHan) можна знайти практично все: і невеликі ворота 
для дачі, і величезні ангарні ворота, а всі запропоновані вироби (єдині на ринку) повністю 
відповідають всім необхідним вимогам будівельних стандартів. Уся продукція компанії і деталі 
виробів виготовлені з високоякісних матеріалів, що не піддаються корозії і не втрачають своєї 
зовнішньої привабливості протягом довгого часу експлуатації. Продукція ДорХан адаптована 
до експлуатації в кліматичних умовах України.  
 
ТОВ «БАУМІТ УКРАЇНА» 

 
Україна, 07442, 
Київська область,  
Броварський район,  
смт Велика Димерка  
вул. Броварська, 179 
тел./ф.: +38 (044) 568-52-54 
e-mail: office@baumit.ua  
 
На ринку України марка Бауміт представлена з 2002 року. 

За ці роки матеріалами Бауміт були утеплені та оздоблені фасади багатьох адміністративних 
та житлових приміщень у різних регіонах України. Головними напрямками роботи компанії 
Бауміт є: системи утеплення, пастоподібні фасадні штукатурки і фарби, мінеральні 
штукатурки та клеї для плитки, матеріали для влаштування основи підлоги. 

Співробітники компанії здійснюють технічну підтримку клієнтів: теплотехнічні розрахунки, 
розробка тендерної документації та технічних вузлів для проектувальників. Нині якість Бауміт 
в Україні обрали такі визнані будівельні підприємства як ХК «Київміськбуд», Stolitsa Group, 
«Житло-Інвест», «К.А.Н. Девелопмент», «Українська будівельна компанія», ВІБА «Центробуд» 
та інші. 

Вигідне розташування Великодимерської ОТГ сприяло розвитку логістичного бізнесу. 

ТОВ «ТОП-ТРАНС» - міжнародна транспортна логістична компанія, яка надає послуги з 
перевезення і збереження вантажу на території країн СНД і Європи. 

Адреса логістичного центру: 
Україна, 07442, 
Київська область, Броварський район, смт Велика Димерка, 
вул. Броварська, 164 
Адреса юридична: 
Україна, 04073, 
м. Київ,  
проспект Степана Бандери, 28-а 
тел. +38 (044) 206-48-46 
 

ТОВ «РАБЕН УКРАЇНА» - логістичний оператор, що надає широкий спектр послуг (комплексна 
логістика, складування, міжнародні автоперевезення, внутрішні автоперевезення, комплексна 
логістика свіжих продуктів, морські та повітряні вантажні перевезення, інтермодальні 
перевезення). 

Україна, 07442, 
Київська область, 
Броварський район, смт Велика Димерка,  
вул. Броварська, 150 
тел.: +38 (044) 459-72-00 
факс: +38 (044) 459-72-01 
e-mail: ukraine.info@raben-qroup.com      

mailto:office@baumit.ua
http://www.kyivmiskbud.ua/
http://www.stolitsagroup.com/
http://www.zhitlo-invest.kiev.ua/
http://kandevelopment.com/
http://www.ukrbudcom.kiev.ua/
http://www.centrbud.ua/
mailto:office@ascania-flora.com.ua
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ТОВ «АЙС ТЕРМІНАЛ» 
  
Україна, 07442, 
Київська область, 
Броварський район, 
смт Велика Димерка,  
вул. Броварська, 152 
тел. +38 (044) 495-86-22 
e-mail: loqistik@ice-terminal.ua 

  
 ТОВ «АЙС ТЕРМІНАЛ» - холодильно-логістичний комплекс, який призначений для зберігання 
товарів в спеціальних температурних режимах та є найпотужнишимм холодильно-логістичним 
комплексом України.  

ТОВ «Рейнарс Україна». 

Україна, 07442, 
Київська область, 
Броварський район, 
смт Велика Димерка,  
вул. Броварська, 148/1, 
тел.  +38(044)3399767  
 info@reynaers.ua. 

Бельгійський виробник алюмінієвих систем Reynaers 
пропонує сучасні рішення для скління фасадів комерційних 

будівель і приватних котеджів, веранд і зимових садів, виготовлення традиційних поворотних 
і сучасних розсувних дверей, зенітних ліхтарів. З 2009 року функціонує логістичний центр у                               
смт В. Димерка. 

Заготівельно-виробниче приватне підприємство "Регіон-2001" 
Україна, 07442, 
Київська область, 

Броварський район, 
смт Велика Димерка, 
 вул. Промислова, 19 
 info@region-2001.com 
 +38 (04594) 6-90-25, +38 (04594) 6-97-57 
Компанія є багатопрофільною: діє бетонне виробництво, 
асфальтний завод, автогосподарство, підприємство 
володіє потрібними ресурсами для ефективної роботи в 
будівельній галузі. Також «Регіон-2001» надає повний 
спектр послуг з утилізації, переробці, знищенню, 
розміщенню та захороненню відходів виробництва 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:office@ascania-flora.com.ua
mailto:info@reynaers.ua
mailto:info@region-2001.com
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4.3. Розвиток малого і середнього бізнесу 
 

Загальна кількість суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність на території 
громади,  складає 285 одиниць, з них товариств з обмеженою відповідальністю - 100, садових 
товариств - 20, державних підприємств та установ -7, комунальних підприємств -10, приватних 
підприємств –11, публічних акціонерних товариств – 5,  фізичних осіб-підприємців - 111, 
бюджетних установ - 8, благодійних фондів - 4, фермерських господарств – 2,  інших -7 
одиниць. 

Протягом 2016 року в Броварському районі зберігалися позитивні тенденції щодо розвитку 
підприємництва. 

Станом на 01.01.2017 року в районі нараховувалося  понад 650  діючих малих підприємств на 
яких було зайнято 3625 осіб. Кількість малих підприємств на 10 тисяч наявного населення 
становить 96 одиниць. Приріст кількості малих підприємств у 2016 році, у порівнянні з 
попереднім роком, склав  1,4 %.  

На малих підприємствах району 
розрахунковий обсяг реалізованої продукції 
(робіт, послуг) за 2016 рік становив 1 394,0 
млн грн, що на 7,2 % більше, ніж за 
аналогічний період попереднього  року (за 
2015 рік цей показник становив 1 300,5 млн 
грн), що свідчить про позитивну тенденцію 
розвитку підприємницької діяльності, 
збереження та стабільну роботу наявної 
мережі малих підприємств. 

Рис. 1 – Обсяг реалізованої продукції МП, млн 
грн. 

 

4.4. Зовнішньоекономічна діяльність 
 

Обсяг експорту товарів у Броварському районі станом на 01.07.2017 становив 13291,6 тис.дол. 
США (1,4% від загального обсягу експорту товарів області), імпорту – 101115,4 тис.дол. (6,3% 
від загального обсягу імпорту товарів області). У порівнянні  з аналогічним періодом 2016 р. 
експорт зріс на 47,5%, а імпорт зменшився на 5,5%. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі 
товарами становило 87823,8 тис. дол. Коефіцієнт покриття імпорту експортом  склав 0,13. 

Обсяг експорту послуг становив 348,0 тис. дол. США (0,3% від загального обсягу експорту 
послуг області), імпорту – 4679,3 тис.дол. (7,7% від загального обсягу імпорту послуг області). 
У порівняннні з аналогічним періодом 2016 р. експорт послуг зріс у 2,6 рази, імпорт зменшився 
на 7,1%. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало 4331,3 тис. дол. Коефіцієнт 
покриття імпорту експортом  становив 0,07. 

 

4.5. Інвестиційна діяльність 

На початок 2017 року Броварський район є лідером у Київській області за залученням прямих 
іноземних інвестицій. 

Основною метою реалізації інвестиційної політики в районі є збереження тенденцій 
поліпшення інвестиційного клімату. Формування сприятливого інвестиційного клімату 
забезпечується   шляхом залучення сучасних  технологій, капіталу, врахування економічних, 
соціальних і культурних складових господарства району.   

За 2016 рік в розвиток економіки Броварського району підприємствами та організаціями за 
рахунок усіх джерел фінансування вкладено 1 294,4 млн грн капітальних інвестицій. На 
кожного мешканця району припадає 19 166,4 грн. освоєних капітальних інвестицій. 
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Обсяги прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал), що надійшли в економіку 
Броварського району (за увесь період інвестування), станом на 01.01.2017 р. склали 
орієнтовно 537,3 млн дол. США. Це на 5,6 % більше у порівнянні з аналогічним періодом 
минулого року. На кожного мешканця району припадає 7 948,2 дол. США прямих іноземних 
інвестицій. Основними країнами-донорами, на які припадає понад 90% загального обсягу 
прямих іноземних інвестицій, є Нідерланди, Німеччина, Кіпр і США. 

 Наразі в районі зареєстровано 47 
підприємств з іноземними інвестиціями. 
Серед них в межах ОТГ розташовані 
ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна 
Лімітед» (Нідерланди), ТОВ «Бауміт 
Україна» (Австрія) та інші. Прогнозується, 
що завдяки вжитим заходам, обсяги 
освоєних капітальних інвестицій за 
рахунок усіх джерел фінансування у 2017 
році становитимуть 1 426,7 млн грн і 
зростуть відносно попереднього року на 
10,2 %.Обсяги прямих іноземних 
інвестицій на кінець 2017 року досягнуть 
550,7 млн дол. США, що на 2,5 % більше, 
ніж очікувалося у 2016 році.  

Рис. 2 – Прямі іноземні інвестиції, млн. 
дол. США 

В смт Велика Димерка зареєстрований індустріальний парк. Дата його включення до Реєстру 
- 08.07.2014 р. Індустріальний парк створено на 40 років. Площа парку становить 105 гектарів. 
Ініціатором створення «Першого українського індустріального парку» є ТОВ «Земельний 
Союз». Загальна сума інвестицій – 2 725 млн грн, кількість створених робочих місць – 6000, 
додатковий валовий регіональний продукт – 2,4 млрд гривень. Індустріальний парк - це 
спеціально організована для розміщення нових виробництв територія, забезпечена 
енергоносіями, інфраструктурою, необхідними адміністративно-правовими умовами, 
керована спеціалізованою компанією. Пріоритетними для розвитку в «Першому українському 
індустріальному парку» визначені виробництво машин, обладнання, фармацевтичних виробів 
і препаратів, одягу, взуття, харчових продуктів, напоїв, будівельних матеріалів, виробів із 
деревини, поліграфічної продукції, а також транспорт і складське господарство  

На території індустріального парку 26 вересня 2017 року розпочала свою роботу сонячна 
електростанція «Димерська СЕС-1», на якій встановлено 22200 сонячних модулів. Потужність 
станції складає 6 ГВт. Це найбільша електростанція такого типу в Київській області. Для 
будівництва СЕС були залучені українські інвестиції (кошти кредитної лінії Укргазбанку) в сумі 
130652,82 тис. гривень. 

В межах Великодимерської ОТГ наявні окремі земельні ділянки та приміщення, які можуть 
бути використані для розвитку бізнесу. 

Таблиця 16 – Наявні вільні земельні ділянки Великодимерської ОТГ  

№ 
Площа 

(м2) Цільове призначення Власник Стислий опис Адреса 

1 

25000  

 Для розміщення та 
експлуатації основних, 
підсобних,допоміжних 
будівель та споруд 
підприємств 
переробної  
промисловості 

Великодимерська 
селищна рада 

 Чиста ділянка 
с. 

Шевченкове  
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№ 
Площа 

(м2) Цільове призначення Власник Стислий опис Адреса 

2 

3009  

  Для розміщення та 
експлуатації основних, 
підсобних.допоміжних 
будівель та споруд 
технічної 
інфраструктури 
(виробництва та 
розподілення газу, 
постачання пари та 
гарячої води, 
збирання, очищення та 
розподілення води) 

Великодимерська 
селищна рада 

Чиста ділянка  

с. 
Шевченкове,  
вул.Київська, 

22а 

3 

2632  

Землі загального 
користування (землі 
будь-якої категорії, які 
використовуються як 
майдани, вулиці, 
проїзди, шляхи, 
громадські пасовища, 
сіножаті, набережні, 
пляжі, парки, зелені 
зони, сквери, 
бульвари, водні об'єкти 
загального 
користування, а також 
інші землі, якщо 
рішенням відповідного 
органу державної 
влади чи місцевого 
самоврядування їх 
віднесено до земель 
загального 
користування) 

Великодимерська 
селищна рада 

 Чиста ділянка 

с. 
Шевченкове,  

вул. 
Вокзальна  

4 

910 

Для будівництва та 
обслуговування інших 
будівель громадської 
забудови 

Великодимерська 
селищна рада 

Є будівля  

с. 
Шевченкове, 

вул. 
Вокзальна   

5 

1510000 
Землі 
сільськогосподарського 
призначення  

Великодимерська 
селищна рада 

В межах села, 
під’їзд з 
твердим 
покриттям, 
відстань до с. 
Бобрик – 1 км, 
до м. Бровари 
– 30 км, до 
залізничної 
станції 
«Бобрик» - 5 км 

с. Бобрик  

6 

600000 
Землі 
сільськогосподарського 
призначення  

Великодимерська 
селищна рада 

В межах села, 
під’їзд з 
твердим 
покриттям, 
відстань до с. 
Гайове – 500 

с. Гайове 
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№ 
Площа 

(м2) Цільове призначення Власник Стислий опис Адреса 
м, до м. 
Бровари – 30 
км, до 
залізничної 
станції 
«Бобрик» - 1 км 

7 

80 000  Землі запасу (рілля) 
Великодимерська 

селищна рада 

Сприятливе 
місце для 
розташування 
виробництва, 
прив’язка до 
асфальтованої 
дороги, 
електролінія, 
газо магістраль 
поряд 

с. Тарасівка, 
вул. 9-січня  

8 

30 000  Землі запасу (рілля) 
Державна 
власність 

Ділянка 
прив’язана до 
автодороги 
держзначення, 
поряд  село, 
сприятливе 
місце для 
виробництва 

с. Жердова 
(за межами)  

Також наявні будівлі, що можуть бути використані для господарської діяльності. 

 

Таблиця 17 – Наявні будівлі в межах Великодимерської ОТГ  

№ Назва об’єкту Адреса 

Наявність 
документів на 

право 
власності 

Наявність 
документів на 

право власності 
на земельну 

ділянку 

1. Гуртожиток 
с. Рудня, вул. 

Пролетарська, 7 
в наявності Відсутні 

2. 
Протирадіаційне 

укриття 
с. Рудня, вул. Чапаєва, 

22а 
відсутні Відсутні 

3. Гуртожиток 
с. Рудня, вул. 

Пролетарська, 9 
в наявності Відсутні 

4. 
Будівельний банно-
пральний комплекс 

с. Рудня, вул. Чапаєва, 
65 

в наявності Відсутні 

5. 
Адміністративний 

комплекс  
с. Рудня, вул. Чапаєва, 

22а 
відсутні Відсутні 

6. Будинок культури  
с. Рудня, вул. Шкільна, 

22а 
відсутні в наявності 

7. 
Дошкільний 

навчальний заклад 
«Берізка» 

с. Рудня, вул. 
Пролетарська, 10 

в наявності Відсутні 
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№ Назва об’єкту Адреса 

Наявність 
документів на 

право 
власності 

Наявність 
документів на 

право власності 
на земельну 

ділянку 

8. Спортивний зал  
с. Рудня, вул.  Шкільна, 

22б 
відсутні в наявності 

9. 
Майданчик очисних 

споруд 
с. Бобрик, вул. 
Дільовська, 2 

відсутні в наявності 

10. Будинок культури 
с. Шевченкове, вул. 

Вишнева, 5 
відсутні в наявності 

11. 
Медична 

амбулаторія  
с. Шевченкове, вул. 

Механізаторів, 8  
відсутні в наявності 

  Водонапірна башта 
с. Шевченкове, вул. 

Вокзальна, 2б 
відсутні в наявності 

13. 
Каналізаційно-

насосна станція  
с. Шевченкове, вул. 

Київська, 12 
відсутні в наявності 

14. ЗОШ І-ІІІ ступенів 
с. Шевченкове, вул. 

Шкільна, 23 
відсутні в наявності 

15. ДНЗ «Дзвіночок»  
с. Шевченкове, вул. 

Польова, 26а 
відсутні в наявності 

16. Сільська рада  
с. Шевченкове, вул. 

Вокзальна, 40 
відсутні в наявності 

17. Клуб  
с. Шевченкове, вул. 

Тарасівка, 34 
відсутні в наявності 

18. 
Фельдшерський 

пункт 
с. Жердова, вул. Марії 

Заньковецької, 39 
відсутні в наявності 

19. Сільська рада  
с. Жердова, вул. Марії 

Заньковецької, 36 
відсутні в наявності 

20 
Протирадіаційне 

укриття  
с. Тарасівка, вул. 9-

Січня, 1б 
відсутні в наявності 

21. 
Медична 

амбулаторія  
с. Тарасівка, вул. 

Садова, 19 
відсутні в наявності 

22. Клуб  
с. Підлісся, пров. 

Козацький, 1 
відсутні    в наявності 

23. Клуб  
с. Михайлівка, 

Центральна, 39 
відсутні    в наявності 
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5. Фінансовий стан та бюджет 

5.1. Бюджет громади 
 
За підсумками 11 місяців 2018 р. загальний обсяг надходжень до бюджету громади становив 
164 423,0 тис.грн, у т.ч. : 

 

- ПДФО – 64 009,9 тис. грн. 

- Податок на прибуток підприємств комунальної власності  - 7,3 тис. грн; 

- Місцеві податки та збори – 14 247,1 тис. грн; 

- Плата (податок) за землю – 2 442,1 тис. грн; 

- Єдиний податок – 8 382,9 тис. грн; 

- Акциз та пальне- 9 494,0 тис.грн.; 

- Неподаткові надходження – 235,9 тис. грн. 

- Офіційні трансферти – 61 544,4 тис.грн. 

Видатки за 11 місяців 2018 року склали 113 192,7 тис. грн. 

Доходна частина бюджету Великодимерської селищної ради за 9 міс 2018 рік по загальному 
фонду без урахування міжбюджетних трансфертів виконана на 105,14 % При плані в 72969,7 
тис. грн. фактично надійшло 76717,4 тис. грн. Понад план отримано 3 747,7 тис. грн. 

Джерела доходів: 

 
• збільшення фонду оплати праці у зв’язку із підвищенням мінімальної заробітної плати 

з 01 січня 2018 року до 3723,00 грн, підвищення посадових окладів в галузі освіти, 
фізичної культури, органах місцевого самоврядування; 

•  збільшення надходжень від плати за землю після затвердження оновленої 
нормативної грошової оцінки землі; 

• надходження акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну 
територію України пального; 

• збільшення обсягу надходжень по єдиному податку, що сплачується до загального 
фонду бюджету. 

 

В структурі доходів провідну роль відіграє податок на доходи фізичних осіб. Його частка 
становить  83,4%. 

Надходження податку з доходів до бюджету  Великодимерської селищної ради 

в розрізі населених пунктів громади 

Назва бюджету 
Перераховано до 

селищного бюджету, 
тис. грн 

Питома вага від 
надходжень громади, 

% 

Селище Велика Димерка 58 388,1 91,2 

 с. Бобрик 645,9 1,0 

 с. Жердова 1965,8 3,1 

 с. Рудня 1 044,3 1,6 

 с. Шевченкове 1 965,8 3,1 

Разом по ОТГ 64 009,9 100 
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В структурі надходжень загального фонду бюджету міжбюджетні трансферти складають 

38,4%.За 11 місяців 2018 року з державного бюджету до  бюджету селищної ради надійшло 
61 544,5 тис .грн., у т.ч.:  

- освітня субвенція – 32 429,3 тис. грн.;  
-    медична субвенція – 13 912,3 тис. грн.; 

- субвенція на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами – 21,2 тис. 
грн; 

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 
об’єднаних територіальних громад – 3 120,0 тис. грн.; 

- додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я 
– 10 017,6 тис. грн.; 

- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що 
утворився  на початок бюджетного періоду – 373,4 тис. грн.; 

- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти  «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету – 570,7 тис. грн;. 
       - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій – 1100,0 тис.грн. 

За 11 місяців 2018 року до спеціального фонду бюджету Великодимерської селищної 
ради надійшло доходів на суму 3031,1 тис. грн., у тому числі: 

- власних надходжень бюджетних установ – 1 455,6 тис. грн.; 

- від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 753,7 тис. 
грн.; 

- від коштів  пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 1 298,3 тис. 
грн.; 

- від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 
62,5 тис. грн.; 

- екологічний податок – 42,5 тис. грн. 

Видатки селищного бюджету по загальному фонду, тис. грн. 

Показники 11 міс. 2018 року 

Частка в 
загальному 

обсягу видатків, 
% 

Разом видатки у розрізі  галузей, у т. 
ч.: 

113 192,7 100 

Державне управління 11 645,7 10,2 

Соціальний захист та соціальне 
забезпечення 

1 775,7 1,6 

Житлово-комунальне господарство 2 269,2 2,0 

Освіта 60 571,6 53,7 

Культура 2 157,5 1,9 

Фізична культура 440,9 0,3 

Реверсна дотація (вилучається з 
бюджету) 

6 017,5 5,3 

Інші субвенції 24 539,3 21,7 

Інші видатки 3 775,3 3,3 
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Видатки селищного бюджету у розрізі бюджетної класифікації, тис. грн. 

КЕКВ 

Назва видатків 
11 міс. 

2018 рік 

Частка в 
загальному 

обсягу видатків,  
%  

2111 Заробітна плата 47 679,7 42,1 

2120 Нарахування на оплату праці 10 612,5 9,4 

2220 
Медикаменти та перев`язувальні 
матеріали 43,0 0,03 

2230 Продукти харчування 4 540,3 4,0 

2271 Оплата теплопостачання 936,9 0,8 

2272 
Оплата водопостачання та 
водовідведення 109,3 0,1 

2273 Оплата електроенергії 2 625,2 2,3 

2274 Оплата природного газу 2 434,9 2,2 

2275 Оплата інших енергоносіїв 3,6 0,003 

2600 Поточні трансферти 31 168,8 27,5 

2730 Інші виплати населенню 1 004,5 0,9 

 Інші видатки 12 034,0 10,6 

  Усього  113 192,7 100 % 

 
 
 

5.2. Фінансова інфраструктура  

На території Великодимерської ОТГ функціонує 2 відділення «Ощадбанку» (смт Велика 
Димерка, с. Шевченкове), банкомат і термінал «Приватбанку» (смт Велика Димерка), 
Банкомат «Райффайзен Банк Аваль» (смт Велика Димерка). 
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6. Транспортна інфраструктура і зв’язок 
Протягом 2017 р. громадським транспортом перевезено 403433 пасажири з числа мешканців 
і відвідувачів Великодимерської ОТГ. Сумарна довжина маршрутів склала 350 км, кількість 
маршрутів – 17 одиниць. Загальний пасажирообіг становив 147151550 млн. пас. км. 

На території громади функціонує 6 відділень поштового зв’язку (5 – «Укрпошта», 1 – «Нова 
Пошта»). 

В смт Велика Димерка видаються друковані засоби масової інформації, зокрема газета 
«Великодимерська громада». Інтернет-підключення здійснюють провайдери Freshtel та 
OptiCom. Послуги стаціонарного телефонного зв’язку забезпечує ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ». 

GPS координати адміністративно центру громади смт Велика Димерка: 
50°35’34″N   30°54’37″Е. 

У районі перевезення пасажирів здійснюється на 49 регулярних автобусних маршрутах, у тому 
числі: приміських маршрутів – 36, міжміських – 5,приміських внутрішньорайонних – 8. 

Автобусні перевезення населення забезпечують 6 юридичних осіб: ТОВ «ПасБРайТ», ТОВ 
«Союз-Авто», ВАТ «Броварське АТП-13209», ТОВ «Авто-Плюс», ТОВ «Самсон», ТОВ 
«Автопас-К» та 8 приватних підприємців.  

Для обслуговування пасажирів на автобусних лініях щоденно задіяно 61 автобус, які 396 
оборотними рейсами здійснюють перевезення населення району із сільських населених 
пунктів до райцентру та м. Києва. 

Для забезпечення підвезення дітей із віддалених куточків населених пунктів до місця 
розташування навчальних закладів в районі задіяно 7 «шкільних автобусів».  

За 9 місяців 2017 року в Броварському районі перевезено 226,1 тис. т вантажів  автомобільним  
транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами- підприємцями). 
Вантажообіг за цей період склав 55,5 тис. т/км. За аналогічний період 2017 року було 
перевезено  1292,4 тис. пасажирів, , пасажирообігт склав 30,2 тис. пас/км.   

 На території району налічується 21 сільська АТС з монтованою ємністю 11670 номерів. 
Задіяна ємність телефонної мережі становить 9013 номерів (77,6%). Насиченість телефонних 
апаратів на 100 мешканців складає 12,3 од. В районі спостерігається зменшення кількості  
абонентів телефонного зв’язку та радіоточок.  
 Основними операторами мобільного зв’язку є АТ «Київстар», ЗАТ «Український мобільний 
зв’язок», ТОВ «Астеліт», ТОВ «Голден-Телеком».  

 В районі розвинута мережа широкосмугового (швидкісного) доступу до Інтернету за 
технологією ADSL зі збереженням телефонної розмови під час Інтернет-сеансу.  
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7. Інфраструктура торгівлі та послуг 

7.1. Мережа закладів торгівлі 

Станом на 01.01.2018 р. торговельна мережа Великодимерської ОТГ  представлена 4 
ринками, 120 магазинами продовольчих і непродовольчих товарів, роздрібними торговими 
підприємствами, загальна торгова площа яких становить 3928  м2. Функціонує 12  закладів 
ресторанного господарства. На території громади діють 4 торговельні заклади крупних 
мереж –  «Фора», «Кулиничі», «Єва», «Плюс Маркет» (смт Велика Димерка). 

Роздрібний товарообіг у громаді  на 1 січня 2018 року збільшився у порівнянні з аналогічним 
періодом 2017 року на 9,85 % і становив – 166906,4 тис. грн, у т. ч.: роздрібний товарообіг 
продовольчих товарів – 58559,00 тис. грн,   непродовольчих товарів – 108347,4 тис. грн.  

Роздрібний товарообіг у розрахунку на 1 особу збільшився у порівнянні з аналогічним 
періодом 2017 року на 10% і становив 2476,35 грн. Душові показники товарообігу 
продовольчими товарами складають 868,85 грн, непродовольчими – 3 107,55 грн. 
   

 

7.2. Готельний бізнес 

Відповідно до даних ресурсів Booking, Hotels та Hotels24, на території Великодимерської ОТГ 
відсутні можливості для бронювання місць тимчасового проживання гостей. 

Найближчі заклади тимчасового розміщення знаходяться на такій відстані від смт Велика 
Димерка: 

- 4,4 км (х. Калинівка, заміський будинок, місткість – 6 місць); 

- 7,0 км (с. Красилівка, готель «Tennis House», місткість – 23 місця); 

- 7,8 км (с. Перемога, заміський будинок, місткість – 8 місць); 

- 10,8 км (с. Требухів, заміський будинок, місткість – 4 місця); 

- 8-13 км (м. Бровари, 19 закладів різної категорії). 
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8. Житлово-комунальна та енергетична 
інфраструктура 

8.1. Житловий фонд 

Житловий фонд громади представлений як багатоквартирною забудовою, так і приватними 
помешканнями та гуртожитками.  

Так, в межах громади зареєстровано 6356 приватних садиб, 37 багатоповерхових будинків 
(смт Велика Димерка – 8, с. Шевченкове – 22, с. Тарасівка – 7) та 4 гуртожитки (смт Велика 
Димерка – 3, с. Шевченкове – 1). 

Таблиця 21 – Житловий фонд Великодимерської ОТГ 

 

Кількість 
вулиць 

 Кількість 
дворів 

(помешкань) 
В т.ч. 

газифіковані 

В т.ч. обладнані 
лічильниками газу 

Громада 292 6356* 7852 6302 

В.Димерка 107 3480* 3693 3612 

Бобрицький СО 62 948 870 843 

Бобрик 51 853   

Гайове 11 95   

Жердівський СО 68 974 963 927 

Жердова 11 191   

Вільне 7 77   

Захарівка 3 37   

Михайлівка 3 82   

Підлісся 17 165   

Покровське 3 49   

Тарасівка 24 373*   

Руднянський СО   946 920 

Рудня      

Шевченківський 
СО 

55 954* 1380 1356 

Шевченкове 55 954*   

*без урахування помешкань багатоквартирної забудови 

 

8.2. Комунальна інфраструктура та інженерні мережі 

Населення Великодимерської ОТГ частково забезпечене централізованим водопостачанням 
і водовідведенням.Мережі обслуговують КП «Побут» (с. Тарасівка), ПП «Комунальник – Ш» (с. 
Шевченкове). 

Протягом 2017 р. у межах громади було накопичено 1317 т змішаних побутових відходів та 

10,1 тис. м3 стічних вод. 

На території ОТГ  розвинена мережа газопостачання. 

Таблиця 22 – Газорозподілення на території Великодимерської ОТГ 

  
  

Газогони у розрізі тиску, км 
Дворові 

газопроводи-
вводи, км 

ГРП, 
од. 

ШРП, 
од. 

СКЗ, од. 

Газифіковано 
комунально-
побутових 

об'єктів, од. високий середній  низький 

Громада 33 46 160 183 13 42 27 79 

В.Димерка 4,59 12,783 80,576 86,901 4 14 3 37 

Бобрицький СО 17,424 4,858 20,838 21,982 1 5 5 7 

Жердівський СО 6,01 17,275 19,53 33,273 1 13 7 16 

Рудня  0,172 6,684 18,778 16,682 3 6 5 6 
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Шевченкове 4,535 4,296 20,609 23,982 4 4 7 13 

У 2017 р. споживання природного газу всіма категоріями споживачів склало 13991 тис. м3. 

Постачання електроенергії здійснюєПрАТ «Київобленерго». Енергоспоживання у 2017 р. 
склало 14201,1 МВт-год, у т.ч. населення - 8070,7 МВт-год, підприємств – 6130,4 МВт-год.  
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9. Соціальна інфраструктура 

9.1 Мережа закладів освіти 

У 2016-2017 навчальному році освітянська мережа ОТГ була представлена сімома закладами. 
7-ми закладів освіти. Серед них 3 загальноосвітні заклади та 4 дошкільні навчально-виховні 
заклади. Чисельність школярів складала 2017 осіб, вихованців – 512 осіб. 

Таблиця 23 – Мережа 8закладів освіти Великодимерської ОТГ 

  

Кількість 
закладів 
(ЗОШ) 

Чисельність 
учнів, осіб 

Кількість 
дошкільних 
закладів, 

од. 

Чисельність 
вихованців, осіб 

Громада 3 2017 4 512 

В.Димерка 1 1319 2 313 

Бобрицький СО 0  0  

Бобрик 0  0  

Гайове 0  0  

Жердівський СО 1 350 1 49 

Жердова 0  0  

Вільне 0  0  

Захарівка 0  0  

Михайлівка 0  0  

Підлісся 0  0  

Покровське 0  0  

Тарасівка 1 350 1 49 

Руднянський СО     

Рудня  нд  нд  

Шевченківський СО 1 348 1 150 

Шевченкове 1 348 1 150 

 
Чисельність випускників загальноосвітніх закладів у 2016-2017 навчальному році становила 
286 осіб.  

На території Великодимерської ОТГ відсутні заклади вищої освіти  та їх філії, а також 
професійно-технічні заклади. 

Середня освіта у Броварському районі загалом представлена 20 загальноосвітніми 
навчальними закладами комунальної форми власності. На початок 2016-2017 навчального 
року до денних загальноосвітніх навчальних закладів району зараховано 7024 учні. 

Позашкільна освіта Броварського району представлена двома позашкільними навчальними 
закладами - Броварським районним Центром дитячої та юнацької творчості та Броварським 
районним Центром патріотичного виховання учнівської молоді.  

У комунальному закладі Броварської районної ради «Броварський районний центр 
патріотичного виховання учнівської молоді» працюють 22 гуртки туристсько-краєзнавчого 
(440 вихованців),  15 гуртків фізкультурно-спортивного ( 290 вихованців), 11 гуртків військово-
патріотичного (220 дітей) напрямків.. Загалом, у КЗ БРР «Броварський районний центр 
патріотичного виховання учнівської молоді» працює 48 груп, у яких займається 
950 вихованців. 

Броварський районний Центр дитячої та юнацької творчості є другим закладом, що забезпечує 
безперервний процес здобуття позашкільної освіти. У 2016-2017 навчальному році у 
Броварському районному ЦДЮТ розпочали свою роботу 57 гуртків, де займається 1746 
вихованців за такими напрямками: художньо-естетичний, науково-технічний, дослідницько-
експериментальний, соціально-реабілітаційний, гуманітарний. 
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9.2 Мережа закладів охорони здоров’я 

На території Великодимерської ОТГ функціонує 8 закладів охорони здоров’я амбулаторного 
типу.  

Таблиця 24 – 9 Мережа закладів охорони здоров’я Великодимерської ОТГ 

Лікувальна установа Кількість ліжок, од. Примітка 

Великодимерська МА ЗПСМ 25 денний стаціонар 

Бобрицька МА ЗПСМ амбулаторія  

Шевченківська МА ЗПСМ амбулаторія  

Руднянська МА ЗПСМ амбулаторія  

Тарасівська МА ЗПСМ амбулаторія  

ФП с. Жердова амбулаторія  

ФП, с. Підлісся амбулаторія  

ФП с. Михайлівка амбулаторія  

РАЗОМ 25  

Медичні заклади цілодобового стаціонарного лікування в межах громади відсутні. 

Загалом урайоні мережа закладів первинної медицини налічує  37 структурних підрозділів, 
зокрема22 медичні амбулаторії та 15 фельдшерських пунктів. Вони обслуговують 84338 осіб, 
у т.ч. 68160 дорослих, 2178   підлітків та, 14000дітей. 

Вторинна (спеціалізована) медична допомога надається в стаціонарних відділеннях 
центральної районної лікарні та в дитячій лікарні. 

Броварська ЦРЛ має в своїй структурі 900 ліжок, із яких 730  у стаціонарі ЦРЛ та 130 у 
стаціонарі центру «Дитяча лікарня». 

Стаціонарну допомогу отримують 32-34 тисячі хворих на рік. Амбулаторні заклади медицини 
району представлені консультативно-діагностичним центром ЦРЛ та консультативно-
діагностичним центром в дитячій лікарні. Амбулаторну допомогу отримують 1,2-1,3 млн хворих 
на рік. 

 

9.3 Заклади культури і спорту 

На території ОТГ функціонують 10 закладів культури, у т.ч. 7 будинків культури і 3 бібліотеки.   

Таблиця 25 – Місткість споруд культурного призначення Великодимерської ОТГ 

Споруда 
Місткість, 

місць 
Події чи заходи, що викликають найбільший 

інтерес гостей 

БК Шевченкове 400 
Свято Масляної; свято 8 березня; День матері; 
День молоді; День Незалежності; Івана Купала 

БК Рудня 500 
Свято Масляної; свято 8 березня; День матері; 
День молоді; День Незалежності. 

БК Бобрик 200 
Свято 8 березня; Івана Купала; Новий Рік; 
День матері. 

СБК Михайлівка 50 Свято 8 березня 

СБК Підлісся 50 
День захисту дітей, Новий Рік, Свято 8 
березня; Свято Масляної 

СБК Тарасівка _  

В межах громади функціонують 9 спортивних споруд. 
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Таблиця 26 – Місткість споруд спортивного призначення Великодимерської ОТГ 

Споруда 
Місткість, 

місць 

Події чи заходи, що викликають 
найбільший приплив глядачів 

Види спорту 

Спортивний 
комплекс с. Рудня  

400 
Змагання районного та обласного 

рівня. Змагання з міні-футболу, 
баскетболу 

Міні-футбол, баскетбол, 
волейбол, бокс, карате. 

Спортивний  зал 
Руднянського 
НВО 

100 
Змагання районного  рівня з 

баскетболу, волейболу 
Баскетбол, волейбол, бокс, 

карате. 

Спортивний зал 
В.Димерське НВО  

200 
Змагання районного рівня з 

баскетболу, волейболу 
Баскетбол, волейбол, бокс, 

карате. 

Боксерський зал 
Великодимерсько
го НВО 

200 
Змагання районного та обласного 

рівня з боксу 
Бокс 

Спортивний зал 
Тарасівського 
НВО 

100 Змагання районного рівня Баскетбол, волейбол. 

Спортивний зал 
Шевченківське 
НВО  

100 
Змагання районного рівня з 

баскетболу, волейболу 
Баскетбол, волейбол. 

Зал боксу СК 
Фортеця 
с. Шевченкове 

100 
Змагання районного рівня з  

боксу, боротьби, карате 
Бокс, карате, настільний теніс 

Спортивний зал  
Бобрицького НВО 

100 
Змагання районного рівня з 

волейболу 
Волейбол, стрітбол 
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10. Стан навколишнього природного середовища 

Однією з проблем Великодимерської ОТГ є поводження з відходами виробництва, 
незадовільні умови зберігання  яких створюють загрозу для навколишнього природного 
середовища та здоров’я населення внаслідок забруднення ґрунту, міграції токсичних 
компонентів шляхом інфільтрації в підземні та поверхневі води тощо. 

Таблиця 27 – 10Утворення відходів та вартість утилізації  

Тип відходів Кількість (т) Вартість (тис. грн.) 

Змішані побутові відходи 1317 141,9 

Відходи, що піддаються компостуванню   
Сміття з вулиць   
Інші пластмаси   
Скло   
Інші відходи, що не піддаються компостуванню   
Цегла   
Електротехнічні відходи   
Сміття з ринків   
Фарби, смоли, клеї   

Стічні води (тис. м3) 10,1 133,3 

 

Проблема твердих побутових відходів також є актуальною для Великодимерської ОТГ. Обсяги 
відходів з року в рік зростають., Вони накопичуютьсяна сміттєзвалищах. Останні часто не 
відповідають вимогам санітарного та екологічного законодавства, експлуатуються не 
належним чином, внаслідок чого  негативно впливають на навколишнє природне середовище 
та здоров'я людей. Полігон твердих побутових відходів ТОВ «Десна-2» заповнений на 92,5%. 
Навколо населених пунктів, доріг, лісових масивів утворюються стихійні сміттєзвалища, які 
також негативно впливають на довкілля.  
 


