
Соціальна інфраструктура 

 

Обсяг житлового фонду м. Коростишева станом на 01.01.2012 року 

складає 568,4  тис. кв. м загальної площі у т.ч. багатоповерхової забудови – 

188,2 тис. кв. м загальної та садибної – 380,2 тис. кв. м загальної площі.  

Існуючий житловий фонд міста розміщується в капітальних, придатних для  

подальшого проживання в будівлях.  

У існуючому житловому фонді розселяється 25,45 тис. осіб при 

житловому забезпечення 22,3 кв. м. на чол. 

Щільність населення в опорному році склала 203 осіб на га. 

Переважна більшість населення міста проживає в садибній забудові – 

60%. 

Обсяг існуючого житлового фонду міста, території під будівництвом, 

розселення та житлова забезпеченість 
№ 

з/п 
Назва показників 

Одиниця 

виміру 

Існуючий  

стан 

1 

Територія житлової забудови га 516,81 

у тому числі:   

- садибна -"- 466,56 

- багатоквартирна -"- 50,25 

2 Житловий фонд тис.кв.м 

заг.пл./тис.кв. 

568,4/7,8 

у тому числі:   

- садибний -"- 380,2/4,0 

- багатоквартирний -"- 188,2/3,8 

у тому числі:   

• 1-4 поверхів -"- 69,6/1,6 

• 5 поверхів -"- 118,6/2,2 

3 Розселяється тис. мешканців 25,45 

у тому числі:   

- садибному -"- 15,26 

- багатоквартирному -"- 10,19 

4 Житлова забезпеченість, всього кв.м заг. пл./ 

на мешканця 

22,3 

 у тому числі:   

 - садибному -"- 24,9 

 - багатоквартирному -"- 18,5 

 

Обслуговування житлового фонду здійснює КП «Коростишівська 

комунальна служба», в управлінні якого знаходиться 98 багатоквартирних 

будинків та 2 гуртожитка (станом на 01.01.2019). Створено 10 ОСББ та 1 ЖБК. 

 

Станом на 01.09.2020 освітній сектор Коростишівської громади 

представлений 12 дошкільними закладами (51 група, всього дітей 1163) та 11 

загальноосвітніми навчальними закладами (усього учнів 3946). Позашкільні   

заклади (всього дітей 2114): будинок дитячої творчості, станція юних техніків, 



дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки, дитячо-юнацька спортивна 

школа. 

Мережа закладів охорони здоров’я налічує 3 лікарські амбулаторії 

загальної практики сімейної медицини та 6 фельдшерсько-акушерських 

пунктів.  

Для задоволення культурних потреб мешканців в різних населених 

пунктах Коростишівської міської територіальної громади діють 13 клубів, 12 

бібліотек, 2 школи естетичного виховання та Коростишівський народний 

історичний музей. 

Для заняття спортом діють 4 футбольні поля, спеціалізований 

спортивний клуб, стадіон на 1700 глядачів. 


