Бородянської селищної об’єднаної
територіальної громади

Коротке резюме Концепції
У зв’язку проведенням активних бойових дій в Бучанському регіоні Київської області та
безпосередньо на території Бородянської селищної об’єднаної територіальної громади (СОТГ),
наші громадяни залишились без житла, світла, газу та води, що спричинило нелюдські умови
проживання на окупованій територій.
Враховуючи звільнення цієї території від російських загарбників та викликану їхніми діями
гуманітарну катастрофу повстало нагальне питання про відтворення життєвого середовища для
мешканців як для Бородянської громади так і для інших регіонів, що постраєждали від російської
агресії, а також перспективи їх подальшого існування…
Бородянка розташована за 50 кілометрів на північний захід від Києва. На початку
повномасштабного вторгнення Росії в цьому містечку велися запеклі бої, які спричинили значно
більші руйнування житлових будинків, ніж в інших постраждалих від обстрілів російських
військ населених пунктах Київської області.
Містечко Бородянка є одним з найбільш зруйнованих населених пунктів у Київській області.
Орієнтовна сума збитків житлового та громадського фонду селища Бородянка (в $ США):
Загальна площа втраченого майна (м²) – 534 758, 73
Загальні збитки складають ($) – 39 166 000, в т. ч.:










Житлові будинки, - 33 887 000 $
Заклади охорони здоров’я – 1 087 000 $
Заклади середньої та вищої освіти – 1 437 000 $
Адміністративні будівлі – 503 000 $
Дитячі садочки – 479 000 $
Релігійні споруди – 720 000 $
Культурні споруди – 458 000 $
Торгові центри – 329 000 $
 Складська інфраструктура – 276 000 $
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Після в'їзду на розв'язці з Вокзальної на Центральну вулицю містечка, де розташовані
житлові будинки, адміністративні будівлі, кафе та ресторани, відкриваються величезні
масштаби руйнувань, спричинені російськими обстрілами та бомбардуваннями. Центр
Бородянки перетворився на руїни - знищені багатоповерхівки, дорожнє покриття, повалені
дерева та спалені авто.

Бородянка, вулиця Центральна

Напівзруйнований житловий будинок у містечку Бородянка на Київщині після російської окупації

Центр Бородянки зруйнований на понад 90 відсотків (!)
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Лише на вулиці Центральній видно близько десяти багатоповерхівок, значна частина яких
перетворилася просто на купу уламків і каміння. За словами місцевих жителів, з якими
вдалося поспілкуватися кореспондентові DW у Бородянці, російські літаки в перші дні
повномасштабної війни обстріляли житлові будинки ракетами на низькій висоті.

Двір біля зруйнованого внаслідок бомбардування житлового будинку в Бородянці

Це черговий злочин проти людяності, який свідомо вчиняли російські військові, тому що тут
немає ні військових частин, ні військової техніки. Тут є тільки житлові будинки і неподалік
дитячий садочок, - вказав міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський під час
брифінгу для ЗМІ у Бородянці. Зруйновані будинки в Бородянці стали фактично братськими
могилами для десятків мирних українців…
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Бородянка таким чином стала одним із
військової агресії населених пунктів на Київщині

найбільш

постраждалих

від

російської

Перпективи відновлення селища Бородянка
1. Для забезпечення постраждалих від російської агресії 27 травня 2022 року Бородянькою
селищною радою було прийнято рішення про виділення 12 га. землі під забудову котеджного
містечка на 50 000 осіб на розі вулиць Київська та Макарівська
2. Заплановано поновлення будівництва житлового комплеку «Бородянський» на вулиці Поштовій

Для відновлення та будівництва втраченого житлового та громадського фонду передбачено:
1. Будівництво СІП Панельного виробництва Європейського зразку
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2. Будівництво заводу з Газоблоку Європейського зразку

3. Будівництво заводу по виробництву скла Європейського зразку

Енергозбереження та енергоефективність - пріоритети у 2022 році
Ще перед початком ―спеціальної операції‖, як її назвали в Росії по знищенню та геноциду
українського народу, що почалась 24 лютого 2022 року, Бородянською громадою було схвалене
рішення про підписання Угоди про співробітництво та організацію взаємовідносин з
Національною науково-технолоічною асоціацією України (скорочено ННТАУ) за якою була
розроблена Концепція розвитку Бородянської СОТГ, що взята за основу цієї Концепції.
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Основна мета Концепції – відновлення життєвого середовища Бородянської СОТГ шляхом:

 Залучення світової спільноти на відновлення критичної інфраструктури та житла для
постраждалих мешканців Бородянської громади;
 Сприяння залученню інвестицій до активної участі в процесі відновлення економіки
та енергозбереження громади через використання набутих теоретичних знань у
реальних умовах, а також використання соціальної активності для виховання
молодого покоління - громадян України;
 Формування екологічного світогляду, екологічної свідомості та відповідної
поведінки у мешканців громади, що якнайкраще досягається при впровадженні
проектної діяльності (цей метод дозволяє об'єднати навчання з активною діяльністю,
сприяє свідомому ставленню до проблем суспільства та формуванню активної
громадської позиції);
 Удосконалення системної роботи в питані інтеграції енергозбереження та придбання
необхідного рівня побутових знань з енергозбереження для формування нового
світогляду на проблему енергозабезпечення в Україні.
 Виявлення здатності учасників узгоджених проектів до цілеспрямованої роботи на
міжнародному рівні, в тому числі з інформацією щодо творчої діяльності,
толерантності, терпимості до чужої думки, уміння вести діалог, виступати перед
міжнародною спільнотою, тощо.
Сутність Концепції:
Ця Концепція зорієнтована не тільки на відновлення життєдіяльності Бородянської громади та її
критичної інфраструктури з впровадженням елементів енергозбереження і енергоефективності,
вона також орієнтована на залучення світової спільноти до питань ефективного використання
енергоресурсів як одного з напрямків євроінтеграційної політики в Україні.
Основні завдання Концепції:
 об’єднання зусиль міжнародної спільноти в питанні допомоги постраждалим регіонам України
від россійської агресії;
 намітити основні шляхи для відновлення умов життєдіяльності мешканців та розвитку громади;
 прийняти участь в процесі відновлення критичної інфраструктури шляхом впровадження нових
технологій енергозбереження і енергоефективності;
 розміщення виробничих потужностей для залучення інтелектуального потенціалу та молоді;
 формування цілісної картини взаємодії людини й навколишнього середовища;
 формування знань про екологічні проблеми регіону на основі результатів вишукувальних робіт;
 формування вміння оцінювати екологічну ситуацію та приймати правильне рішення;
 виявлення здатностей учасників робочих груп до цілеспрямованої роботи з інформацією;
 формування комунікативних здатностей, уміння працювати у створених Корпораціях розвитку.
 підвищення рівня інформованості мешканців громади в галузі енергозберігаючих технологій.
 усвідомлення глобальної рівноваги та причетності кожного громадянина України до проблем
навколишнього середовища.
 виховання свідомої особистості громадянина України, який буде дбайливо ставиться до

природних ресурсів країни.
КОНЦЕПЦІЯ ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ БОРОДЯНСКОЇ СОТГ

6

Значний прогрес в розумінні енергозбереження та енергоефективності громад стався у 2021
році, але ще багато чого потрібно було зробити…
Проблема економії паливно-енергетичних ресурсів вже зараз вимагає впровадження
державної політики у сферу управління процесами енергозбереження та енергоефективності
шляхом застосування у виробничій діяльності підприємств різних джерел енергії та
утвердження нових поглядів суспільства щодо їх економного використання.
Не зважаючи на військові події, перед Україною стоїть складне завдання – знизити до 2030 р.
енергомісткість національного продукту до середньосвітового рівня (0,4 т у.п. / 1000$ США).
Зниження енергетичної залежності та впровадження енергозберігаючих технологій і світових
стандартів у різні сфери виробничої діяльності повинно бути пріоритетом розвитку нашої країни.
Одним із напрямів економії енергоресурсів є дослідження процесу управління
енергозбереженням як на підприємствах, так і в побуті. З огляду на те, важливе значення в цей
буремний час має впровадження організаційно-економічного механізму в практику, що дозволить
відновити економіку України та підвищити енергоефективність виробничих процесів як на
підприємствах так і в громадах в цілому.
Формування організаційно-економічного механізму енергозбереження в об’єднаних
територіальних громадах є актуальною проблемою в сучасних умовах ринкової економіки,
оскільки її вирішення дасть змогу відновити втрачені потужності та забезпечити раціональне
використання енергії на нових підприємствах та у побуті.
Саме тому на порядку денному стоїть питання не тільки відновлення життєдіяльності
зруїнованої військовими подіями інфраструтктури громад але й впровадження організаційноекономічного механізму енергозбереження в громадах задля зменшення їх енергетичної
залежності від енергогенеруючих компаній з використанням науково обґрунтованих методів
забезпечення процесу енергозбереження на всіх організаційних рівнях суб’єктів господарювання.
Організаційно-економічний механізм енергозбереження в об’єднаних територіальних
громадах – це поєднання організаційних і економічних важелів, які впливають на економічні та
організаційні чинники економії енергії. Саме ці фактори сприяють підвищенню економічного
потенціалу та покращенню ефективності діяльності підприємств на їх території. Впровадження
організаційно-економічного механізму буде ефективним лише за умови підтримки на всіх
структурних рівнях громади, оскільки її відсутність може призвести до зменшення
результативності енергозберігаючих заходів. Реалізація економічного напряму базується на
методах економічного стимулювання та мотивації підприємств до енергозбереження. Визначення
пріоритетних заходів енергозбереження, що ґрунтуються лише на економічних критеріях, є
неповним і потребує уточнення...
Для впровадження організаційно-економічного механізму необхідно провести комплексну
інвентаризацію з економічними та енергетичними дослідженнями, за результатами яких
можна здійснити вибір пріоритетних заходів розвитку регіону та напрямків відновлення
енергоресурсів. Це завдання передбачає необхідність розробки науково-методологічних підходів
щодо комплексного економічного й енергетичного дослідження всієї території громади. Основою
сутності запровадження організаційно-економічного механізму енергозбереження в громадах і на
підприємствах виробничої сфери буде ефективне поєднання організаційних, економічних і
технічних заходів із енергозбереження з відновленням інфраструктури.

Ключові цифри реформи енергоефективності та її статус до військових подій:
5-ть ключових Законів України прийнятих Верховною Радою України – “Про Фонд
енергоефективності”, “Про ЖКП”, “Про комерційний облік теплової енергії та
водопостачання”, “Про енергоефективність будівель”, “Про особливості здійснення права
власності у багатоквартирному будинку” дозволили здійнити:
· Прийнято більше 100 номативно-правових актів (НПА) на виконання цих Законів
· Підписано 3 міжнародні угоди для функціонування Фонду енергоефективності
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· Освоєно більше 3 млрд грн бюджетного фінансування Фонду енергоефективності
· Отримано понад 100 млн євро фінансування Фонду від донорів під управлінням IFC
· Отримано більше 20 млн євро технічної допомоги від донорів
· Серед задіяних міжнародних партнерів: Європейський Союз, Німеччина, Світовий Банк, IFC,
GIZ, ПРООН
· Фонд ЕЕ зареєстровано як державну установу, обрано Наглядову Раду та Дирекцію
В найближчому майбутньому в проекті створення та повноцінного запуску Фонду
енергоефективності очікувалось завершення ще одного важливого етапу – підписання угоди
щодо реалізації пілотних проектів, які дозволилиб протестувати в Україні операційні процедури та
процеси майбутньої масштабної ―Програми
реновації житлових будинків‖.
Національна науково-технологічна асоціація
України у 2021 р. активно брала участь в
розробці прогресивних законопроектів в тому
числі прийнятої Верховною радою на засіданні
18 листопада урядової цільової соціальної
програми ―Питна вода України‖ на 2022 - 2026
роки. Ухвалення цільової Програми дозволить
забезпечити сталий розвиток та реконструкцію
систем централізованого водопостачання і
централізованого
водовідведення
населених
пунктів України для забезпечення населення України якісною питною водою в достатній
кількості. Було докладено певних зусиль щодо узгодження з громадами створення на їх територіях
корпорацій розитку та можливості отримання деяких пов'язаних з цим податкових пільг, а також
кількох законопроектів щодо промисловості, відображених у вже прийнятих законах і тих
законопроектах, які ще розглядаються.
Також у 2022 році мають бути переглянуті застарілі стандарти створення та діяльності
індустріальних парків згідно до прийнятого Верховною Радою України 07.09.2021 р. Закону
України “Про внесення змін до Закону України “Про індустріальні парки” та деяких інших
законодавчих актів України щодо залучення інвестицій у промисловий сектор економіки
шляхом стимулювання створення індустріальних парків”.
Україна впроваджує нові інструменти, щоб виграти регіональну конкуренцію за інвесторів.
Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-заходу “Реформи задля
інвестицій в Україну”, що відбувся в межах підготовки до Міжнародної конференції з питань
реформ в Україні 2022. Глава Уряду зауважив, що серед таких інструментів є розвиток
індустріальних парків, потенціал яких — від 2,5 млрд доларів додаткових інвестицій.
“Ми робимо все, щоб індустріальні парки існували в Україні не лише на папері. Наша мета
— аби цього року в Україні запрацювали щонайменше 25 таких промислових майданчиків,
принаймні один в кожній області. У найближчі три роки ми допоможемо облаштувати
інфраструктуру, необхідну для повноцінної роботи індустріальних парків”, — підкреслив
очільник Уряду. За словами Глави Уряду, Україна активно взаємодіє з європейськими альянсами,
зокрема Альянсом критичної сировини та Європейським акумуляторним альянсом задля розвитку
нових технологій. “Процедура включення до реєстру нових парків буде проходити максимально
швидко та бізнес-орієнтовано. У найближчі три роки держава допоможе облаштувати
інфраструктуру для 25 індустріальних парків”, — зазначив Денис Шмигаль.
Іншим прикладом є прийняття Закону “Про інвестиції в інфраструктуру та
працевлаштування” який містить багато корисних положень, таких як інвестиції щодо
зменшення рівня викидів в атмосферу, у промислові центри оцінки екологічності промисловості
та у зарядки електромобілів. Він також розблоковує інвестиції в екологічний громадський
транспорт…
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Центр ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ Бучанського регіону – смт. Бородянка

Економіка
На території громади до Війни діяло близько 200 організацій та промислових підприємств всіх
форм власності, в тому числі:
1. Київський філіал інституту експертизи сортів рослин;
2. ДП ТНЗ “Бородянський професійний аграрний ліцей”, готував:
-

механізаторів;
водіїв;
газо-електро зварювальників;
овочівників закритого грунту;
кухарів.

3. Молокозавод;
4. Районне об’єднання “Сільхозтехніка”;
5. Колишня Філія заводу “Червоний екскаватор” - ПАТ “Бородянський екскаваторний
завод” (ТОВ “БОРЕКС-Україна”);
6. Агрофірма “Відродження”;
7. Сучасний спортивний комплекс футбольного клубу “Система” з 4 футбольними полями
(центральне — з підігрівом на 5 тисяч глядацьких місць) та спортивним залом.
8. Дитяча юнацька спортивна школа;
9. Спортклуб “Здоров`я”;
10.
Приватне акціонерне товариство “АС”, який надавав широкий спектр авіаційних послуг
в різних галузях народного господарства України та країн СНД на літаках «малої» авіації,
- Має свій аеродром;
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- Авіаційно-технічний спортивний клуб ТСО України, що мав ліцензію Державного
комітету молодіжної політики, спорту і туризму України на підготовку парашутистів —
помічників та парашутистів — спортсменів та занять з планеризму.

ПРОПОЗИЦІЇ ПО ВІДНОВЛЕННЮ ТА ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ГРОМАДИ:
1. Створення “Корпорації розвитку Бородянської громади” у вигляді товариства;
2. Створення Міжнародного корпоративного інвестиційного фонду “БОРЕКС”;
3. Розробка Концепції індустріального парку “БОРЕКС-УКРАЇНА” (Бородянка);
4. Модернізація виробничої бази ТОВ “БОРЕКС-УКРАЇНА” під виробництво:
- електроавтомобілі;
- комунальна техніка;
- спеціалізована електрична техніка;
- муніципальна електрична техніка;
- електроавтобуси;
- електропогрузчики;
- мікроавтобуси, тощо.
5. Виробництво батарей до електротранспорту (на основі літію, графену та тітану).
6. Виробництво електрозарядних станцій для електротранспорту підвищеної потужності для
електровантажівок, мікроавтобусів та комунальної техніки;
7. Модернізація системи водопідготовки та водовідведення, а також очисних споруд за
кавітаційно-ферментною технологією з будівництвом автоматизованого очисного
комплексу (АОК);
8. Модернізація водопровідних та каналізаційних мереж;
9. Реформування ДП ТНЗ “Бородянський професійний аграрний ліцей” з реконструкцією та
добудовою будівель і споруд зі створенням на його базі нового учбового центру;
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10.
Будівництво тепличного господарства на території прилеглій до ДП ТНЗ
“Бородянський професійний аграрний ліцей” (орієнтовна площа близько 150 га.)
11.
Будівництво сміття переробного заводу (за технологіями низькотемпературного піролізу
або виготовлення біопластику для електроавтомобілів).
12.
Участь у реконструкції аеродрому “Бородянка” до міжнародних норм надання
авіаційних послуг в різних галузях народного господарства України та організація
медичної допомоги повітряним шляхом (на випадки виникнення техногенних катастроф або
епідемій згідно діючих постанов Уряду України);
13.
Будівництво котеджного містечка орієнтованого на проживання працівників
індустріального парку (близько 4000 осіб) з Гостьовим комплексом.
Селище міського типу (смт) Бородянка розташована на міжнародній трассі М07
(“Варшавка”), поряд з запроектованою Великою кільцевою дорогою, що будується навколо
Києва та має свій аеродром “Бородянка”, який перебуває в приватній власності і заплановано
добудувати як міжнародний для приймання літаків від типу Boeing 737 – 800 до Airbus–Beluga .

Приймаючи до уваги існуючий стан знищенної військовими подіями інфраструктури та
можливі перспективи розвитку Бородянської СТГ, створення Корпорації інфраструктурного
розвитку дозволить організувати діяльність сучасного індустріального парку з відповідною
реконструкцією та модернізацією мереж водопостачання і водовідведення за новітніми
технологіями з будівництвом автоматизованого очисного комплексу (АОК) та сміттяпереробного заводу для створення тепличного господарства площею понад 150 га. і вирощування
екологічно чистих культур.
Ці дії, в свою чергу, сприяють будівництву нового – екологічно чистого котеджного містечка
з готельним комплексом європейського рівня як для проживання мешканців, що втратили своє
житло так і для висококласних працівників індустріального парку (близько 4000 працівників) що в
цілому сприяє реконструкції житлового фонду, що залишився, за європейськими нормами з
будівництвом Міжнародного аеропорту ―БОРОДЯНКА‖.
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7-м головних еко-трендів енергоефективності смт. Бородянка
Сьогодні можна виділити головні еко-тренди, які легко реалізувати в кожній громаді.
1. Сонячна енергія і акамуляторні батареї.
Все йде до того, що сонячні батареї стануть найдешевшим способом отримання енергії.
Корпорації і звичайні жителі все частіше встановлюють на виробництві або будинках сонячні
батареї. Згідно зі статистикою, потужність сонячної енергії зросла в 50 разів за останні 10 років.
Також можливе використання акумуляторів для електромобілів, щоб допомогти вирішити
одну з проблем відновлюваних джерел енергії: сонячна і вітрова енергія не завжди доступні, а
встановлення великих акумуляторів для зберігання, як і раніше дорого.
Як приклад - над парковкою поруч з офісною будівлею у нідерландському місті Утрехт на
цей час встановлено понад 2000 сонячних панелей. Під ним знаходяться 250 "двонаправлених"
зарядних пристроїв для електромобілів, так що у майбутньому автомобілі, припарковані на
стоянці, можуть допомогти накопичувати сонячну енергію для мережі.

Фото: University of Twente

2. Електромобілі та зарядні пристрої до них.
Тренд поєднує в собі енергозбереження, екологічність і економічність. Компанії поступово
набувають для співробітників електрокари, та й пересічному споживачеві є з чого вибрати екомашину на будь-який гаманець: починаючи від Nissan і закінчуючи Tesla. У 2017 році концерн
Tesla анонсував випуск вантажівки електровантажівки Semi. Але головним елементом виступає
випуск акамуляторних батарей… Світовий ринок виробництва літій-тітанових батарей (LTO)
представлений 3 – ма крупними виробниками, а саме: Toshiba SCIB, Kokam (Південна Корея) та
AltairNano (США). Компанія Toshiba випускає батареї LTO більше 10-ти років, і такі батареї
вважаються більш надійними та вивченими, що дає впевненість для можливого будівництва
заводу для їх виробництва на базі вже недіючого підприємства ТОВ ―БОРЕКС-УКРАЇНА‖...
Совокупний річний обєм випуску батарей LTO складає близько 2,5 ГВт/годин в рік, що
складає меньще 1% всього свтового ринку акамуляторів. Причиною цього являється той факт, що
лише 1 рік назад ціни на LTO знизились і батареї стали комерційно доступні (!)
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Електровантажівка Tesla

3. Будівництво автоматизованих очисних комплексів (АОК)
Тренд передбачає вирішення широкого спектру екологічних проблем по питанням
водовідведения та водопостачання, на основі новітніх науковотехнічних розробок і
високоефективного обладнання для утилізації і перерабки шкідливих відходів та очистки стічних
вод в тому числі по переробці промислових і побутових стоків з утилізацією мулового осаду.
Запропоновані нами розробки, обладнання та комплексний підхід до вирішенея ряду
технологічних задач, дозволяє збільшувати продуктивність очисних споруд, позбавитись
неприємних запахів та підвищити ефективність очистки води до нормативних вимог на скиди до
водойм. На цей час спеціалістами міжнародної
технологічної групи вже введені в експлуатацію обєкти
та успішно функціонують:
- АОК утилізації газоконденсатних відходів;
- АОК утилізація концентрованих промислових
нафтопродуктів;
- АОК утилізація відходів виробничо-побутових
стоків міст (в тому числі «тяжких» стоків);
- АОК утилізація відходів комунально-побутових
стоків міст (в тому числі «тяжких» стоків);
- АОК готельних комплексів та котеджних селищ;
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-

АОК утилізація супертоксикантів;
АОК рекультивація грунтів (в тому числі
солончаків);
АОК утилизація твердих побутових
відходів (переробка фільтрату з полігонів
ТПВ).

4. Будівництво сміття переробних
заводів та дегазація полігонів ТПВ з
виробництвом електричної енергії з
біогазу.
Тренд системного підходу до утилізації
сміття та існуючих сміття звалищ, який
має:
4.1. Екологічний ефект:
- позитивний вплив на навколишне середовище і якість повітря;
- зменшення шкідливого навантаження на флору і фауну;
- зменшення пожежо- та вибухонебезпечності полігону ТПВ;
- скорочення викидів вуглекислого газу та метану в атмосферне повітря, послаблення
парникового ефекту;
- запобігання емісії не метанових органічних сполук, які є джерелом специфічного
негативного запаху;
- утилізація вибухонебезпечних газів;
- паралельне відведення фільтрату з тіла полігону ТПВ;
- покращення екологічного стану для місцевого населення та працівників полігону.
4.2. Економічний ефект:
- фінансова підтримка комунального підприємства (кошти на рекультивацію полігону ТПВ);
- сплата місцевих та загальнодержавних податків.
4.3. Енергоефективність:
- вироблення електроенергії з альтернативних видів палива (біогаз).
4.4. Соціальний ефект:
- створення додаткових робочих місць

КОНЦЕПЦІЯ ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ БОРОДЯНСКОЇ СОТГ

14

5. Будівництво тепличних господарств з можливістю використання води від
очисних споруд та енергії від сміттяпереробних заводів.

Тренд передбачає вирішення питанням забезпечення екологічно чистими продуктами
перш за все мешканців Бородянської громади та працівників індустріального парку і гостей
готельного комплексу (понад 4000 осіб) шляхом створення тепличного господарства. Тепличні
комплекси господарства будуть збудовані за європейськими технологіями та діяти за рахунок
повторного використання води – отриманної після очистки стічних вод і біогазу від переробки
сміття (дегазація полігону) з використанням надлишкової енергії (отриманої як від
сміттяпереробного комплексу так і від дії сонячних батарей розташованих на території
індустріального парку).
Цей Тренд дозволить створити умови життя та діяльності мешканців смт. Бородянка як
екологічно чистого містечка (ЕКО-МІСТА) з гідними умовами проживання та праці
висококласних спеціалістів не тільки України, а й її гостей на рівні міжнародних стандартів якості,
що позитивно сприяє соціально-економічному розвитку всього регіону.
6. Енергозберігаючі заходи по реконструкції з добудовою учбової бази ДП ТНЗ
“Бородянський професійний аграрний ліцей” по вулиці Київській, 3
Даний Тренд допоможе відновити зруйновані будівлі і споруди Ліцею та сприяє віднеовленню
його діяльності з впровадженням нових інноваційних методів у навчальному процесі. А
створення належних та безпечних умов для учнів дозволить покращити загальний рівень їх
навчання та успішності.

Основні проектні
рішення по Тренду

– проведення капітального ремонту існуючих будівель і споруд; опорядження
приміщень; капітальний ремонт системи опалення, водопостачання і
водовідведення; утеплення фасадів тощо) для створення навчальної бази по
підготовці спеціалістів індустріального парку та територіальних громад України.
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Основні
технологічні
рішення Тренду
Особливості Тренду

– заощадження енергії (встановлення енергоефективного теплотехнічного і
електротехнічного обладнання, енергоощадних ламп, впровадження когенерації,
проведення термоізоляції будівель тощо);
В 2021 році, у рамках процесу децентралізації в державі, МОН України
запропоновано утворити Інтитут сталого розвитку громад України на базі
Державного професійно-технічного навчального закладу "Бородянський
професійний аграрний ліцей".

7. Будівництво міжнародного аеропорту “Бородянка”
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Мета Тренду – створення міцної основи для оновлення та модернізації існуючого
аеродрому для його подальшого розвитку як Міжнародного аеропорту “БОРОДЯНКА”.
Будівництво такого аеропорту за міжнародними нормами дасть змогу для розташування нового –
альтернативного
аеропорту на правому березі Дніпра для розвантаження Міжнародного
аеропорту ―Бориспіль‖, Аеропорту ―Київ‖ імені Ігоря Івановича Сікорського (Жуляни) та
Український міжнародний вантажний аеропорт ―Антонов‖ смт. Гостомель (випробувальні, грузові
та сетрифікаційні польоти).
ВИСНОВОК ПО КОНЦЕПЦІЇ:
-

Реалізація вищезгаданних Трендів на території Бородянської громади забезпечить:
відновлення критичної інфраструтури та необхідних умови життєдільність в громаді;
залучення прямих іноземних інвестицій в будівництво промислових і житлових об’єктів;
зміну в навчально-виховному процесі та забезпечення розвитку інфраструктури регіону;
створення та діяльність індустріального парку на території громади;
організацію постачання комплектуючих та машинокомплектів для діяльності підприємств,
що будуть входити до складу запланованого для розташування індустріального парку;
сприяє розвитку транзитних маршрутів (приблизно 75% складуть транзитні рейси в тому
числі авіарейси);
створення стратегічного (або запасного) аеродрому в Київському регіоні;
збільшення кількості та якості послуг (в тому числі авіаційного та навігаційного
характеру);
збільшення обсягів авіаційних перевезень (розвантаження Київського авіаційного вузла);
створення додаково близько 12 500 нових робочих місць;
збільшення та стабільність надходження відрахувань до бюджету держави.

Цю Концепцію підготовлено Національною науково-технологічною асоціацією України у
відповідності до Угоди №1/21 про співробітництво та організацію взаємовідносин від 07.02.2022
року ухваленої рішенням 21 (позачергової) сесії Бородянської селищної ради VIII скликання
№2383-21-VIII від 04.02.2022 року.
Голова Національної науковотехнолоічної асоціації України
Віктор ІВЧЕНКО
Директор департаменту ННТАУ
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