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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАДИ  
1.1. Коротка характеристика громади  

 

Малинська міська територіальна 
 

громада утворена відповідно до 
 

розпорядження Кабінету Міністрів 

України № 711-р від 12.06.2020 року. 

Перша сесія міської ради відбулася 24 

листопада 2020 року. 
 

Кількість рад, що об'єдналися: 21, 

кількість населених пунктів 77 од. Площа 

територіальної громади: 1127,3 кв.км. 
 

Мал.1.1. Карта Малинської міської територіальної громади
1 

 

Адміністративний центр - місто Малин Коростенського району Житомирської 

області, розташований на берегах річки Ірші за 103 км на північний схід від 

м.Житомира та 105 км на захід від м. Києва, недалеко від автотраси Київ – Ковель – 

Варшава. Через місто проходить важлива магістраль – Південно-Західна залізниця. 

Маючи вигідне географічне положення, розгалужену мережу автомобільних шляхів, 

Малин водночас є залізничною станцією державного і міжнародного значення. З 

Києвом та Житомиром місто з’єднане залізничним і автомобільним сполученням. 

Територіально громада межує з півночі – з Народицькою громадою Житомирської 

області; із заходу – з Коростенською громадою Житомирської області; з півдня – із 

Радомишльською та Хорошівською громадами Житомирської області, а зі сходу – із 

Київською областю. 

 

1.2. Інформація про орган місцевого самоврядування 
 

До складу Малинської міської ради обрано 34 депутати. Представлені наступні 

політичні партії та фракції: ПП «Наш край» - 16 осіб, ВО «Батьківщина» - 5 осіб, ПП 

«Європейська Солідарність» – 5 осіб, ПП «Слуга народу» - 4 осіб, ПП «Перемога 

Пальчевського» - 4 осіб. Згідно з рішенням Малинської міської ради від 30 серпня 

2021 року № 424 «Про утворення старостинських округів Малинської міської 

територіальної громади» з 01.11.2021 утворені наступні старостинські округи 

Малинської міської територіальної громади: 
 

1)Недашківський старостинський округ, з центром в селі Недашки, до складу 

якого входять населені пункти: с. Недашки, с. Вишнянка, с. Зелений Гай, с. 

Ксаверів, с. Рудня-Калинівка, с. Савлуки. 
 

 

1 Джерело: https://atu.decentralization.gov.ua/#karta 
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2) Морозівський старостинський округ, з центром в селі Морозівка, до складу 

якого входять населені пункти: с. Вишів, с. Мар'ятин, с. Трудолюбівка, с. Косня, 

с.Морозівка, с.Вороб'ївщина, с.Нова Гута, с.Нова Рутвянка, с.П'ятидуб, с.Рутвянка, 

с.Свиридівка, с.Стара Гута. 
 
3) Пиріжківський старостинський округ, з центром в селі Пиріжки, до складу 

якого входять населені пункти: с. Пиріжки, с. Баранівка. 
 
4) Нововороб'ївський старостинський округ, з центром в селі Нові Вороб'ї, до 

складу якого входять населені пункти: с. Нові Вороб'ї, с. Дружне, с. Будо-Вороб'ї , с. 

Клітня, с. Нове Життя, с. Рудня-Вороб'ївська, с. Яблунівка, с. Старі Вороб'ї, с. 

Студень, с. Першотравневе. 
 
5) Любовицький старостинський округ, з центром в селі Любовичі, до складу 

якого входять населені пункти: с. Любовичі, с. Білий Берег, с. Новоселиця, с. 

Стасева, с. Ялцівка, с.Привітне. 
 
6) Гранітненський старостинський округ, з центром в смт.Гранітне, до складу 

якого входять населені пункти: смт. Гранітне, с. Федорівка.  
7) Малинівський старостинський округ, з центром в с.Малинівка, до складу якого 

входять населені пункти: с. Малинівка, с. Лумля, с. Різня, с. Юрівка. 
 
8) Українківський старостинський округ, з центром в с.Українка, до складу якого 

входять населені пункти: с.Українка. 
 
9) Слобідський старостинський округ, з центром в с.Слобідка, до складу якого 

входять населені пункти: с. Слобідка, с. Гамарня, с. Щербатівка. 
 
10) Горинський старостинський округ, з центром в с.Горинь, до складу якого 

входять населені пункти: с. Горинь, с. Березине, с. В'юнище, с. Гута-Логанівська, с. 

Єлівка, с. Ободівка, с. Соснівка, с.Нянівка. 
 
11)Устинівський старостинський округ, з центром в с.Устинівка, до складу якого 

входять населені пункти: с. Устинівка, с. Іванівка, с. Жабоч, с. Рубанка, с. Тарасівка, 

с. Тростяниця, с. Фортунатівка. 
 
12)Луківський старостинський округ, з центром в с.Луки, до складу якого 

входять населені пункти: с. Луки, с. Буки, с. Бучки, с. Забране, с. Сичівка. 
 
13)Ворсівський старостинський округ, з центром в с.Ворсівка, до складу якого 

входять населені пункти: с. Ворсівка, с. Візня, с. Зибин, с. Королівка, с. Рудня-

Городищенська. 
 
14) Дібрівський старостинський округ, з центром в с.Діброва, до складу якого 

входять населені пункти: с. Діброва, с. Гуска, с. Лісна Колона, с. Нова Діброва, с. 

Ярочище. 
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1.3. Інформація про об’єднання громадян і засоби масової інформації 
 

На території громади діє друковане щотижневе видання - громадсько-політична 

газета «Малинські новини» (наклад 4,9 тис.прим.). Інтернет-ресурси ЗМІ, що 

висвітлюють новини громади охоплюють, в тому числі 
 

«ІнфоМалин» https://infomalin.biz/ та https://www.facebook.com/infomalin/; 

Інформаційний портал "Полісся Today" https://polissya.today/; Малин новини 

https://www.facebook.com/malinnoviny/ .  
Діють офіційна веб-сторінка Малинської міської ради https://malyn-rada.gov.ua/  

та офіційна сторінка Малинської міської ради в фейсбуці 

https://www.facebook.com/MalynCityCouncil/?ref=page_internal 

 

Перелік міських організацій політичних партій
2
 наведено в Таблиці 1.3.1. 

Таблиця 1.3.1  
Перелік міських організацій політичних партій   

Назва міського осередку партії  
        Малинська міська партійна організація Народної Партії 

 
Малинська міська організація «Жінки за майбутнє» Всеукраїнського 

політичного об′-єднання Житомирської області  
   Малинська міська організація Народного Руху України 

 
Малинська міська організація політичної партії України 

«Демократичний союз»  
   Малинська міська організація Української партії «Єдність» 

 
Малинська міська організація політичної партії України 

Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 
 

Малинська міська організація Політичної партії «Трудова 

Україна» Малинська міська організація Української партії «Собор» 
 

Малинська міський первинний осередок Соціал-демократичної партії 

України (об’єднаної)  
   Малинська міська організація Партії пенсіонерів України 

 
Малинський міський осередок Політичної Партії Малого і 

Середнього Бізнесу України  
   Малинська міська організація Української Народної Партії 

 
Малинська міська партійна організація партії Народної 

Довіри Малинська міська організація Соціалістичної партії 

України Малинська міська організація Партії Зелених України 
 
 

 
2 Джерело: https://malyn-rada.gov.ua/about/politychni-partiyi 
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    Малинська міська організація партії «Свободи» 
 

    Малинська міська організація партії «Реформи і порядок» 
 

    Малинська міська організація Політичної партії «Сильна Україна» 
 

Малинська міська партійна організація Української партії «Зелена 

планета» 
 

    Малинська міська партійна організація «Третя сила» 
 

   Малинська міська організація політичної партії «Партія розбудови, 
 

правозахисту недержавних організацій України»-«Партія 

Правозахисту» 
 

Малинська міська організація політичної партії «Народний Союз 

Наша Україна» 
 

Малинська міська організація Республіканської партії України 

Малинська міська організація політичної партії «Ліберальна Україна» 
 

Малинська міська організація «Партія промисловців і підприємців 

України» 
 

Малинська міська організація Всеукраїнської партії трудящих 

Малинська міська організація Громадянської партії «Пора» 

Малинська міська організація політичної партії «Наша партія» 
 

Малинська міська Соціально-екологічна партія «Союз Чорнобиль 

Україна» 
 

Малинська міська організація соціал-демократичної партії 

Малинська міська організація Патріотичної Партії Україна 
 

Малинська міська організація партії Русько-Український Союз 

«Русь» Малинська міська організація партії «Віче» Малинська міська 

організація Українська Національна Консервативна 

партія (УНКП) 
 

Малинська міська партійна організація політичної партії «Народна 

партія Нова Україна» 
 

Малинська міська організація політичної партії Європейська партія 

України 
 

Малинська міська організація політичної партії «Союз Лівих Сил» 

Малинська міська організація Єдиного Центру 
 

Малинська міська партійна організація Всеукраїнського об’єднання 

«Свобода» 
 

    Малинська міська партійна організація Аграрної партії України 
 

Малинська міська організація політичної партії «Українська 

платформа» 
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Малинська міська організація політичної партії «УДАР (Український 

демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка» 
 

Малинська міська у Житомирській області організація політичної 

партії «Українські соціал-демократи» 
 

    Малинська міська організація Українська національна асамблея 
 

Малинська міська партійна організація політичної партії 

Християнсько-демократичний союз 
 

Малинська міська організація політичної партії «Громадянська 

позиція» 
 

    Малинська міська організація політичної партії «Українська партія» 
 

Малинська міська організація Політичного обєднання «Рідна 

Вітчизна» 
 

Міська партійна організація Політичної партії «Мерітократична 

партія України» 
 

Малинська міська організація політичної партії «Нова політика» 

Малинська міська організація політичної партії «Зелений Тризуб» 

 

Перелік громадських організацій
3
 наведено в Таблиці 1.3.2. 

Таблиця 1.3.2 
 

Перелік громадських організацій   

Назва громадської організації 
 

    Малинська районна громадська організація "Захист дітей війни 
 

Малинська районна громадська організація ветеранів, пенсіонерів 
пожежної охорони та МНС України - "Рятувальник Малинщини"  

Малинська районна громадська організація Українського товариства 

мисливців та рибалок (Малинська районна організація УТМР) 
 

Малинська районна громадська організація "Товариство рибалок і 

мисливців «Янівка» 
 

Регіональний центр Всеєвразійської Федерації Кікбоксингу по 

Житомирській області (Обласна федерація ВФК) 
 

Малинська районна громадська організація "Товариство мисливців та 

рибалок "Дібрівське" (МР ГО "ТМР " "Дібрівське") 
 

Громадська організація "Житомирська обласна незалежна федерація 

підводного спорту та підводної діяльності" 
 

Житомирська обласна громадська організація "АКВА ВІТА" (ЖОГО 

"АКВА ВІТА") 
 
 

 

3 Джерело: https://malyn-rada.gov.ua/about/gromadski-organizaciyi 
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Громадська організація "Відродимо Полісся" (ГО "Відродимо 

Полісся") 
 

   Громадська організація "Садівниче товариство - "Зоря" 
 

Міська громадська організація Спортивний клуб "Авангард-Малин 

Малинський громадський актив 
 

Малинська міська громадська організція "Молодіжний Клуб 

спортивних єдиноборств "Тріумф" 
 

Громадська організації "Спортивний клуб змішаних єдиноборств 

"Максимум" 
 

    Міська дитяча громадська організація «Майстер» 
 

Малинська міська спортивна громадська організація "Малинська 

міська федерація футболу" 
 

Місцевий осередок Всеукраїнської організації "Національний 

Координаційний Комітет сприяння протидії корупції" 
 

Малинський міський центр Всеукраїнської громадської організації 

"Клуб Органічного Землеробства" 
 

Малинська міська громадська організація (федерація) більярдного 

спорту 
 

Малинська міська громадська організація (федерація) спортивного 

покеру 
 

    Малинський тренажерний зал № 1 
 

   Малинська міська організація ветеранів України 
 

Малинська міська Спілка ветеранів війни в Афганістані 

Асоціація "Рада директорів" підприємств м.Малина 
 

   Малинська міська молодіжна громадська організація "Вірний шлях" 
 

Громадська   організація   "МАЛИНСЬКЕ   МІСЬКЕ   ВІДДІЛЕННЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ ВЕТЕРАНІВ" (ГО "ММВВОВ") 
 

Малинська міська незалежна Федерація підводного спорту та 

підводної діяльності 
 

Громадська організація "Всеукраїнське об'єднання "Легіон Честі " 

(ГО ВО "Легіон Честі") 
 

Громадська    організація    асоціації    фермерів    та    приватних 

землевласників Малинського району (ГОАФЗ Малинського району) 
 

   Громадська організація "Малинська федерація покеру" (ГО "МФП") 
 

Громадська організація підприємців Малинщини "Злагода" (ГО ПМ 

"Злагода") 
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Громадська організація "Карамболь - Малин" (ГО "Карамболь - 

Малин") 
 

   Громадська організація "Малинщина" (ГО "Малинщина") 
 

Громадська організація "Молодь Малинщини" (ГО "Молодь 

Малинщини") 
 

Громадська організація "Боксерський клуб "САРМАТ" (ГО "БК 

"САРМАТ") 
 

   Громадська організація "Досконале місто" (ГО "Досконале місто") 
 

Громадська організація з громадського контролю діяльності органів 

місцевого самоврядування та сприяння соціального та економічного 

розвитку м.Малина 
 

   Громадська організація "Рідна Малинщина" (ГО "Рідмал") 
 

Громадська організація "Мисливське товариство "Велес" (ГО "МТ 

"Велес") 
 

Громадська організація "Молодь в дії" (ГО "Молодь в 

дії") Громадська організація "Свічадо" (ГО "Свічадо") 
 

   Громадськаорганізація"МІСЬКРАЙОННААСОЦІАЦІЯ 
 

УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ ТА УЧАСНИКІВ АТО" 

("МІСЬКРАЙОННА АСОЦІАЦІЯ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ ТА 

УЧАСНИКІВ АТО") 
 

Громадська організація "Малинська ініціатива" (ГО "Малинська 

ініціатива") 
 

   Громадська організація "Спортивний клуб "Оазис" (СК "Оазис") 
 

Громадська організація "СПОРТИВНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ 

ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНИЙ КЛУБ "ПОБРАТИМ" (ГО "СРВПК 

"ПОБРАТИМ") 
 

Громадська організація "ГРОМАДА РИБАЛОК МАЛИНЩИНИ" (ГО 

"ГРОМАДА РИБАЛОК МАЛИНЩИНИ") 
 

Громадська організація "РЕАБІЛІТАЦІЙНО-СПОРТИВНЕ 

ОБ'ЄДНАННЯ ВЕТЕРАНІВ АТО "СТРАЖІ МИРУ" (ГО "РСОВАТО 

"СТРАЖІ МИРУ") 
 

   Громадська організація "4С" (ГО "4С") 
 

Громадська організація "Малинська Федерація підводного спорту та 

підводної діяльності" (ГО "Малинська ФПСПД") 
 

   Громадська організація "НАША ПІДТРИМКА" 
 

Громадська організація "ПАТРІОТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "НАШЕ 

МАЙБУТНЄ"" 
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Громадська організація "МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ 

МАЙДАНЧИК" (ГО " М Е М ") 
 

   Громадська організація "СПОРТИВНИЙ ЗАЛІЗНИЙ АЛЬЯНС" 
 

Громадська організація "МАЛИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ФОНД 

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ" (ГО "ММФСЗІ") 
 

Громадська організація "МІЖРАЙОННА ДИТЯЧА ОРГАНІЗАЦІЯ 

"ПАРОСТОК" (ГО "МДО "ПАРОСТОК") 
 

Громадська організація "ІНІЦІАТИВА ПОЛІССЯ" 

Громадська організація "Будьмо здорові" 
 

    Мисливське товариство "Лісомир" (МТ "Лісомир") 
 

Малинська районна громадська організація "Спортивно-мисливське 

товариство "Барвінківське" (МРГО "СМТ "Барвінківське") 
 

Малинська районна громадська організація "Спортивно-мисливський 

клуб "Паперовик" 
 

Малинська районна громадська організація "Товариство рибалок і 

мисливців "Оберіг" (ГО "ТРІМ "Оберіг") 
 

Малинська районна громадська організація "Товариство мисливців та 

рибалок" (МРГО "ТМР") 
 

Малинська Районна Молодіжна Громадська Організація 

"Альтернатива Контест" 
 

   Громадська організація "Рибацький клуб "Лумля" (ГО "РК "Лумля") 
 

Громадська організація "Спілка (об'єднання) громадян - співвласників 

майна реорганізованого колективного сільськогосподарського 

підприємства "Ворсівське" (ГО "Спілка громадян Сіввласників") 
 

Громадська організація "КЛУБ РИБАЛОК С. ЛУКИ" 

Громадська організація "КЛУБ РИБАЛОК С. БУКИ" 
 

Громадська організація "Товариство рибалок і мисливців "Візня" (ГО 

"ТРМ "ВІЗНЯ") 
 

Громадська організація "КЛУБ ЛЮБИТЕЛІВ БІГУ "ХАММЕРС" (ГО 

"КЛБ "ХАММЕРС") 
 

Громадська організація "ЦЕНТР САМОРЕАЛІЗАЦІЇ "ДОБРА 

СПРАВА" 
 

Громадська організація "ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ "СОКІЛ ЧОПОВИЧІ" 

(ГО "ФК "СОКІЛ ЧОПОВИЧІ") 
 

   Громадська  організація  "Малинська  правозахисна  група"  (ГО 
 

"МПГ") 
 

   Громадська організація "ЦВІТ КУЛЬБАБИ!"  
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Районна спортивно-молодіжна громадська організація "Малинська 

районна федерація футболу" (МРФФ) 
 

   Спортивний клуб "ОЛІМП-МАЛИН" (ГО СК "ОЛІМП-МАЛИН") 
 

Малинська районна громадська організація "Сім'я і здоровий спосіб 

життя" 
 

    Молодіжний клуб боксу "Нокаут" (КБ "Нокаут") 
 

   Фан-Клуб футбольного клубу "ДИНАМО" (Київ)" та Збірної України 
 

ЛЕГІОН МАРКА АНТОНІЯ ЛІЦИНІЯ КРАСА (ГО "ЛЕГІОН 

МАРКА КРАСА") 
 

Малинське товариство "Малинський козацький курінь ім. В. 

Чорновола" Первинна організація Товариства лісників Малинського 

НВК лісгосптехнікуму 
 

   Громадська організація "Відкритий світ" 
 

"Малинське польське культурно-освітнє товариство ім. Г. Сінкевича" 

(ГО "МКП-ОТ ІМ. Г. СІНКЕВИЧА") 
 

Асоціація підприємців Малинського району "Майбуття" (АПМР 

"Майбуття") 
 

   Малинська спілка підприємців та промисловців (МСПП) 
 

 

1.4. Історична довідка 
 

Малинщина була заселена людьми досить рано, ще за доби неандертальців. 

Найдавніше, з відомих вченим, поселення на території нашого краю було знайдено 

на схилі лівого берега р. Рихта (притока Ірші) неподалік від с. Рихта (нині не існує). 

Дослідники датували цю знахідку віком від 50 до 35 тис р. до н. е. – періодом 

середнього палеоліту. 
 

В добу мезоліту (середній кам’яний вік), який датується X-VI тис. до н.е. сліди 

поселень на Малинщині виявлені в багатьох місцях, зокрема поблизу Гута-

Логанівської, Малина, Ялцівки, Стасєвої. А новий кам’яний вік (неоліт), який в 

наших краях датується V – IV тис. до н.е., представлений на Малинщині 

поселеннями біля сіл Новоселиця та Клітня. 
 

На території Малинщини виявлено чимало поселень бронзового віку, серед них 

стоянки поблизу сіл Бучки, Ворсівка, Білий Берег, Дружнє, Новоселиця, Гранітне, 

Королівка, Ободівка, Щербатівка, смт. Гранітне, в малинському парку. 
 

На території нашого краю також зафіксована значна кількість пам’яток 

підгірцівсько-милоградської культури (VI- III ст. до н.е.), які належать до раннього 

залізного віку. Пам’ятки цієї культури виявлено біля сс. Різня, Ялцівка, Ворсівка, 

Діброва, Лумля, Щербатівка. 
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На Малинському городищі, життя на якому тривало майже безперервно біля 3 

тис. років, також було знайдено артефакти підгірцівсько-милоградської культури. 

Тут же представлені слов’янські старожитності празько-корчацька культури (V-VII 

ст.). З Їх знахідками, на думку археологів, можна пов’язувати формування найбільш 

ранньої оборонної споруди і час формування самого городища, яке може бути 

віднесене до найбільш ранніх міських комплексів Східної Європи. 
 

Саму назву міста Малин більшість вчених пов’язують з літописним 

древлянським князем Малом. Саме він в 945 р. очолив повстання проти київського 

князя Ігоря, яке закінчилося загибеллю останнього. Побоюючись повстань по всій 

Русі, Ольга жорстоко покарала древлян. У 946 р. вона спалила Історостень та інші 

міста древлянської землі, в тому числі Малин. 
 

У X-XIII ст.. в період існування Русі-України на території Малинщини існували 

численні селища та села. Серед них можна назвати поселення біля Баранівки, 

Любович, Ворсівки, Ялцівки, Різні, Яблунівки, Недашок, Пиріжок, Дружнього, 

Малинівки тощо. Поблизу сіл Буки та Фортунатівка вченими виявлено залишки 

укріплених замчищ. 
 

З 1360-их рр. українські землі, в тому числі і Малинщина, опинилися під владою 

Великого князівства Литовського (ВКЛ). В XV- першій половині XVII ст. більшість 

території нинішнього Малинського району входила до приватновласницької 

Малинської волості Овруцького повіту Київського воєводства. Центром волості був 

Малин. 
 

У документах 1415 р. Малинська земля та Нянівщина-Голенщина (знаходилася на 

території нинішнього Іванівського старостинського округу) згадуються як такі, що 

платили данину на користь Софії Київської медом, шкурками куниці та грошима. 
 

Після проголошення Люблінської унії (1569 р.) викликало суттєві зміни в 

політичному та соціально-економічному житті руських земель територія 

Малинщини увійшла до складу Речі Посполитої. У другій половині XVI – на 

початку XVII ст.. відбувається швидкий розвиток господарства. На Малинщині 

поряд з містечком Малин статусу містечка набули Лумля, Ялцівка, Баранівка. 

Містом стало Городище та Ворсівка (Ворсичі), де було збудовано замок, найбільш  

ймовірно, на місці древлянського замчища. 
 

Великим землевласником на Малинщині була церква. На початку 30-их рр. XVI 

ст. Вороб’євицькі землі, серед них Старі Вороб’євичі, Нові Вороб’євичі, Рутвянка 

(територія нинішнього Нововороб’ївського старостинського округу) належали 

Київській митрополії. 
 

У списку помість на кінець другої чверті XVII ст. на Малинщині Києво-

Печерському монастирю належало три села-Різня, Нові Вороб’євичі, Рутвянка. 
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Назви сіл Буда Кам’янецька (Владівка, відоме з XVII ст.), Буда –Ободзінська 

(Ободівка, відоме з XVII ст.), Будище, Будницьке, Будо Вороб’ї, Буда Яновецька 

(Фортунатівка) в основі своїй мають лексему «буда» – будова в лісі для 

виварювання поташу, смоли, дьогтю, деревного вугілля. Цей старий промисел 

існував з ХVІ ст. і до кінця ХVІІІ ст. слово «буда» має вужче значення: 

підприємство, на якому з попелу виготовляли поташ. 
 

Назви сіл Гута-Логанівська ( відоме з 1693 р.) , Гута-Генрихівка (Гутянське), 

Нова Гута, Стара Гута, Гута Юстинівська (Устинівка) походять від слова «гута», 

запозиченого з німецької мови через польську. У німецькій мові Hutte – хатина, 

халупа (те, що у нас звалося буда). У польській мові huta – металургійний завод, 

домна, будь-яке підприємство, де виплавлявся метал. В українській мові за словом 

«гута» закріпилося значення скляного заводу. 
 

Наш край був у вирі визначного виступу народних мас XVIII ст. – гайдамацького 

руху. Повсталі виступали проти кріпацтва, зубожіння народу і необмеженого 

збагачення магнатів і шляхти. Хвиля повстанського руху охопила Житомирщину в 

1730-і рр. 
 

На початку століття в у с. Пинязевичі працювала фарфоро-фаянсова фабрика. У 

середині 1840-их рр. у Малині налічувалося 268 дворів. Діяли два млини, 

винокурний завод княгині Радзивілл. У містечку було декілька чинбарень. У 1856 р. 

Малин отримав дозвіл на відкриття 4-ох ярмарок в рік. 
 

Реформи 1860-1870 рр. значно прискорили соціально- економічний розвиток 

краю. Малин та села Нові Вороб’ї і Іванівка стали волосними центрами. В Малині 

на початку 60-их рр. працювали шкіряний, винокурний та залізоливарний заводи, 

щотижня проводилися базари та п’ять ярмарків у рік. Важливою подією в 

економічному розвитку Малинщини стало відкриття в місті в 1871 р. паперової 

фабрики. 
 

В середині 80-их рр. на Малинщині діяло два невеликих залізоплавильних заводи  
– в Білому Березі та Рудні Рихта, паровий млин у Владівці. Розпочинається 

видобуток бутового каменю. Кар’єри з’явилися біля сіл Пинязевичі, Острів (нині не 

існує), Малина. У Нянівці. діяв винокурний завод, парова мукомельня та приватний 

кінний завод. 
 

Влітку частина жителів малинських сіл займалися лісосплавом по Ірші. З метою 

належного забезпечення лісосплаву в другій половині XIX ст. на Ірші було 

збудовано кілька гребель, а саме Гуто-Логанівська, Біло-Березька, Ялцівська, 

Городищанська, Пинязевицька, Малинська. 
 

У 1902 р. через територію Малинщини було прокладено лінію Південно-Західна 

залізниці Київ-Ковель. Залізниця дала значний поштовх економічного зростання 

регіону. 
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На початку ХХ ст. державою вживаються  заходи по поліпшенню агрокультури. 
 

Поблизу с. Федорівки була створена дослідна станція (1914 р.). 
 

З 1929 р. розпочинається розробка Пинязевицького гранкар’єру. 
 

Активно розвивалися різні форми сільськогосподарської кооперації. В 1923 р. у 

Малинському районі працювало 12 сільськогосподарських товариств, що 
 

об’єднували 476 членів. В середині 20-их рр. діяв Малинський союз 

сільгосптовариств (райсільсоюз), що об’єднував 110 кооперативів і 52020 членів. 

Він охоплював Малинський, Коростенський, частину Київського та Житомирського 

округів. 
 

24 лютого 1926 р. утворено Малинську єврейську селищну раду. В другій 

половині 20-их рр. у Щербатівці, Клітні, Рудні Калинівській (на той час входила до 

складу Базарського району) – утворили польські сільради, у Малинівці – чеську, в 

П'ятидубі (на той час входив до складу Базарського району) – російську. 
 

На початку 1941 р. нацисти окупували територію Малинщини. 
 

У листопаді 1943 р. Радянська Армія, долаючи шалений опір ворога, звільнила 

Київ. І розпочала визволення Малинського району. Але опір нацистів наростав. 

Ворог за будь яку ціну прагнув зупинити наступ радянських військ і знову 

оволодіти Києвом. 13 листопада командування фронтом прийняло рішення про 

перехід до оборони по лінії Федорівка-Бобер-Базар-Чоповичі-Черняхів. Майже до 

кінця грудня 1943 р. на території нашого краю відбувалися кровопролитні бої. Про 

значення цих боїв свідчить той факт, що під час роботи Тегеранської конференції за 

участю Сталіна, Рузвельта та Черчілля радянський керівник повідомив своїх 

союзників про ускладнення обстановки на радянсько-німецькому фронті, взагалі 

про стан справ під Києвом, зокрема про бої на лінії Житомир-Малин-Коростень. 
 

Багато наших земляків в роки війни удостоєні найвищих військових нагород, 

отримали високі військові звання. Малинчани М.П. Грищенко та Б.Л. Кузнецов, а 

також уродженець Ксаверова І.С.Заклюка були удостоєні звання Героїв Радянського 

Союзу. А уродженці Устинівки М. С.Венгель та Малина О.Тарасюк були удостоєні 

орденів Слави трьох ступенів. На їх честь на Алеї Слави у Малині встановлено бюсти.  
У населених пунктах району, в першу чергу в Малині, активізувалося житлове 

будівництво, а також спорудження нових об’єктів культурно-освітньої сфери. Лише  
в 1971–1974 рр. 387 малинських сімей справили новосілля. На паперовій фабриці в 

70-80-ті рр. збудовано більше 10 багатоповерхівок. У 1984 р. МКДЗ звів в Малині 9-

ти поверховий 107 квартирний будинок, дитячий садок. 
 

Значно зміцніла база культурно-освітніх закладів. Будо збудовано нові 

приміщення Малинської середньої школи № 2, Малинської школи № 4, шкіл в сс. 

Українка, Любовичі, Головки, Морозівка, Ворсівка, Малинівка, добудовано 

приміщення шкіл №1, № 3, №,6, с.Пиріжки. Школі в Гранітному передали 
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двоповерховий будинок. У квітні 1969 р. Малинське училище механізації сільського 

господарства № 6 реорганізоване у професійно-технічне училище. Важливою подією 
 

в у житті Малинщини стало відкриття Малинської музичної школи та дитяче-

юнацької спортивної школи.  
У 1992 р. розпочато газифікацію Малинського району. А 2003 р. Малин було 

віднесено до категорії міст обласного значення.  
Зміцнюється матеріальна база закладів гуманітарної сфери. Добудовано нові 

корпуси Малинської школи № 1, Малинської школи № 5, проведено капітальний 

ремонт Нововороб’ївської школи. Відкрито новий стаціонарний корпус райлікарні 

(1994 р.). Проведено капітальний ремонт районного Будинку культури (2021 р.). 
 

Збудовано нові православні храми – Свято-Дмитрівську церкву (1998 р.), 

Успіння пресвятої Богородиці в смт.Гранітне та церкву Пресвятої Богородиці 

Української православної церкви (2020 р.).  
Серед відомих уродженців Малинщини – громадський діяч, дружина другого 

президента Ізраїлю Г.Лишанська (Рахель-Янаіт Бен-Цві), її сестра заслужений 

художник Ізраїлю Б.Лишанська, директор інститут математики, академік НАНУ А. 

Самойленко, лікар-стоматолог, доктор медичних наук Ю. Бернадський, брати – 

головний стоматолог МОЗ України, заслужений діяч науки, професор С. Вайсблат і 

мистецтвознавець, перекладач В. Вайсблат, мовознавець, член-кореспондент НАНУ 

Ю. Карпенко, археолог, доктор історичних наук,професор Є. Черненко, доктори 

історичних наук, професори Л. Беренштейн, М. Журба, Ю.Скороход, доктор наук з 

державного управління, професор С. Біла, архітектор, дійсний член Академій 

архітектури СРСР і УРСР А. Добровольський, архітектор, заслужений архітектор 

України В. Двораківський, доктор географічних наук, професор І. Маєргойз, вчений, 

філософ, громадський діяч В. Рябенко, заступник головного редактора 

«Українського географічного журналу», заслужений працівник культури України, 

почесний член Українського географічного товариства Є.І.Стеценко, актриса, 

народна артистка України Р.Недашківська, військовий диригент, заслужений діяч 

мистецтва УРСР Л. Дідковський, співаки, заслужені артисти України В. Горай та С. 

Гуренко, заслужений працівник культури, директор Малинської школи мистецтв П. 

Недашківський, відомий польський художник М.Билина, заслужений тренер 

України А. Задорожний, срібний призер Олімпіади в Лондоні В.Андрійцев, майстер 

спорту міжнародного класу з важкої атлетики В.Мельник та ін. 
 

 

1.5. Коротка характеристика області та району 
 

Житомирська область область розташована в центральній частині 

Східноєвропейської рівнини, в північно-західній частині України і займає площу 29,8 
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тис. км2, що складає 4,9% території України. За 

розмірами область одна з найбільших на Україні і 

поступається лише Одеській, Дніпровській, 

Чернігівській та Харківській областям. На 

території області розташовано 66 територіальних 

громад та 1668 населених пунктів. На 

Житомирщині надрокористувачам надано право на 

експлуатацію 92 родовищ природного (блочного) 

каменю з широкою гамою кольорових та 

декоративних властивостей, з загальними запасами 

понад 140 млн м3. До розробки вже залучено 

понад 70 родовищ, які зосереджені, в тому числі і 

на території Малинської громади. Ліси є 

домінуючим природним типом рослинності 

області, лісистість області становить 34,1%. 
 

Мал.1.5.1. Карта Житомирської області
4 

 

Станом на 01.01.2021 в Житомирській області чисельність наявного населення 

становила близько 1,2 млн. осіб. 
 

Коростенський район, на території 

якого розташована Малинська міська 

рада, є одним із 4 районів області 
 

(разом із Бердичівським, 
 

Житомирським та Новоград-

Волинським) після укрупнення. До 

цього часу Малин був районним 

центром Малинського району. Щодо 

кількості населення – то найбільшим в 

області є Житомирський район, 
 

чисельність мешканців якого 

становить 622 тис. осіб. 
 

Мал.1.5.2. Карта Коростенського району
5 

 

На другому місці після Житомирського району за чисельністю мешканців 

перебуває Коростенський район – 260,2 тис. осіб, потім, відповідно, - Новоград-

Волинський – 170,4 тис. осіб та Бердичівський райони – 162,6 тис. осіб. 
 
 

 

4 Джерело: https://atu.decentralization.gov.ua/  
5 Джерело: https://atu.decentralization.gov.ua/  
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Порівняльні характеристики Малинської міської територіальної громади,    

Коростенського району та Житомирської області наведено в Таблиці 1.5.1. 
 

Таблиця 1.5.1 
 

Порівняння громади, району і області 
 

      
Площа громади у 

   Населення   
         

громади у % до 
  

    
Площа, 

 
% до загальної 

    
Густота  

Регіони 
    

Населення 
 

загального 
 

   

км
2  

площі/району/обл 
   

населення         населення  
      

асті 
     

         

району/області 
  

            

Громада 1127,3 100  38,6 тис. 100 34 
       

Район 10948 10,3  260,2 тис. 14,8 24 
       

Область 29827 3,8  1195,5 тис. 3,2 40 
             

 

 

1.6. Коротка характеристика громад – конкурентів 
 

У Коростенському районі, окрім Малинської міської територіальної громади, діють 

ще 12 територіальних громад, які є найближчими конкурентами щодо трудових та 

матеріально-технічних, фінансових та ін. аспектів розвитку. Основні характеристики 

громад наведено з використанням інфографіки на Мал. 1.6.1 та Мал. 1.6.26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Мал. 1.6.1. Основні характеристики Білокоровицької, Гладковицької, 

Горщиківської, Коростенської, Іршанської, Лугинської та Малинської громад, які 

діють на території Коростенського району. 
 
 

6 Джерело: https://atu.decentralization.gov.ua/#atlas 
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Мал. 1.6.2. Основні характеристики Народицької, Олевської, Ушомирської, 

Овруцької, Словечанської та Чоповинської громад, які діють на території 

Коростенського району. 

 

2. ЗЕМЕЛЬНІ ТА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ 
 

2.1. Земельні та природні ресурси і територія громади 
 

Площа територіальної громади становить 1127,3 кв.км. Розподіл земель за 

видами угідь наведено в Таблиці 2.1.1. 
 

Таблиця 2.1.1 
 

Розподіл земель Малинської міської територіальної громади за видами угідь, га 
 

Територіальна Площа Землі Землі Землі  Землі Землі Інші 

громада громади сільськогосп житлової та природно-  лісогос водного  

  одарського громадської заповідного подарсь фонду  

  призначення забудови фонду та кого   

    іншого  признач   

    природоохо ення   

    ронного     

    призначення    
         

Малинська 1127,3 448,0 1,5 21,9  444,6 3,5 207,8 
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Розподіл старостинських округів за площею та відстанню до адміністративного 

центру громади наведено в Таблиці 2.1.2. 
 

Таблиця 2.1.2 
 

Розподіл старостинських округів Малинської міської територіальної громади 
 

за площею та відстанню до адміністративного центру   

№ Назва старостинського 

Площа, всього, га 

Відстань до центру 

п/п округу МТГ, км  
    

1 
Адміністративний центр 

60,92 0 
МТГ – м. Малин    

    

 старостинські округи  
    

2 Ворсівський 62,68 14 
    

3 Горинський 67,95 15 
    

4 Дібрівський 62,97 14 
    

5 Луківський 61,25 33 
    

6 Любовицький 124,10 17 
    

7 Малинівський 44,46 0 
    

8 Морозівський 118,24 22 
    

9 Недашківський 93,84 22 
    

10 Нововоробївський 141,52 14 
    

11 Пиріжківський 53,47 8 
    

12 Слобідський 45,33 10 
    

13 Українківський 36,76 11 
    

14 Устинівський 105,48 27 
    

15 Гранітненський 48,37 10 
    

 Всього 1127,34 Х 
     
 

 

2.2. Містобудівна документація 
 

Для міста Малин необхідне проведення експертизи генерального плану та 

розробка нового документу (наразі діючий розроблявся у 1979 році), так само, як і 

необхідною є розробка для інших населених пунктах громади. Також є потреба у 

впровадженні містобудівного кадастру, розробці плану зонування території, 

розробці детальних планів території. 
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2.3. Кліматичні умови та природні ресурси 
 

Клімат на території громади, як і Житомирської області, до складу якої входить 

громада, - помірно-континентальний. Середня річна температура в області становить 

від 6 до 7°. Середня багаторічна температура найхолоднішого місяця (січня) становить 

мінус 6°, найтеплішого (липня) від 17 до 19°. Найбільші морози бувають у січні та 

лютому і досягають мінус 30°. Безморозний період 150-170 днів, період з 

середньодобовими температурами вище 0° становить 240-260 днів. Вегетаційний 

період (дні з середньою температурою повітря вище 5°) продовжується від другої 

декади квітня до третьої декади жовтня. Протягом року випадає 550-600 мм опадів, 

максимум яких припадає на літні місяці. Сніговий покрив на більшості території 

області рівномірний (10 – 30 см) і триває 95 – 110 днів, але нестійкий через часті 

відлиги. В цілому він достатній для захисту озимини від вимерзання і накопичення 

ґрунтової вологи. Характерними є стійкі відлиги, коли температура повітря 

підвищується до 10°, а сніговий покрив зовсім зникає.Початок весняного сезону, який 

характеризується переходом середньої добової температури через 0° у бік зростання, 

відбувається в середині березня. Літо починається з кінця травня і закінчується на 

початку вересня. У середньому літній період достатньо теплий і вологий: середні 

місячні температури всіх літніх місяців перевищують 18°, за цей період випадає 200-

250 мм опадів, тобто 40 % їх річної норми. Вересень в основному сухий і сонячний, але 

пізніше збільшується хмарність, частіше починають випадати дощі, які мають важливе 

значення для передзимового зволоження ґрунту і нагромадження в ньому вологи. На 

кінець осені посилюється циклонічна діяльність, що характеризується тривалими 

дощами. Наприкінці листопада по всій області може утворитися сніговий покрив, хоча 

снігопади зрідка можливі протягом всієї осені. 
 

На території міської ради знаходиться родовище для видобування червоної 

глини, піску та торфу площею 15 га на 2 млн.куб.м, яке на даний час не 

експлуатується. На території громади зосереджена значна частина буто-щебеневої 

сировини України, на базі якої створені великі виробничі потужності. Запаси 

декоративно-облицювального каменю (лабрадориту, граніту, габро) мають великий 

попит у нашій країні та за кордоном. Також є запаси будівельного та 

облицювального каменю. 
 

Значну частину — 36 % — території району займають ліси з дубово-сосновими 

та м'яколистяними насадженнями. Основу флористичного складу утворюють 

мезофіти. Більшість рослин належать до багаторічних. 
 

Гідрологічна мережа є досить розгалуженою: територія громади розділена 

річкою Ірша та її притоками, є ставки, болота та підземні води. На р.Ірша, збудоване 

Малинське водосховище площею 804,7 га. 
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Потреби мешканців громади у питній воді забезпечуються, переважно, 

ресурсами підземних прісних вод. Основними джерелами питної води, води на 

господарські потреби населення та комунальних установ громади є: громадські 

криниці, індивідуальні свердловини населення та мережі централізованого 

водопостачання (централізований забір, очищення та подача до споживачів через 

водогінні мережі). 
 

Грунти, переважно, дерново – підзолисті та сірі лісові. 
 

На території громади є наступні природо – охоронні території: 

Галове (заказник) - Га ́лове — гідрологічний заказник місцевого значення. 

Розташований неподалік від села Любовичі Малинського району Житомирської 
області, в межах Любовицького лісництва — квартал 39. Площа заказника — 15 га. 
Створений рішенням №489 виконкому Житомирської області від 3 грудня 1982 
року. Підпорядкований Любовицькому лісництву.  

Гамарня (заказник) - Гама ́рня — загальнозоологічний заказник місцевого 

значення в Україні. Розташований у межах Малинського району Житомирської 

області, біля села Гамарня. Площа 1131 га. Статус надано згідно з рішенням 

Житомирського облвиконкому від 03.12.1982 року № 489. Перебуває у віданні ДП 

«Малинське ЛГ» (Слобідське лісництво, кв. 40, 41, 42, 43). Створений з метою 

охорони природного комплексу, до якого входять: унікальні насадження хвойних та 

твердолистяних порід (300 га) і частина Малинського водосховища (795 га), що на 

річці Ірша. 
 

Щуче (заказник) - гідрологічний заказник місцевого значення в Україні. 

Розташований у межах Коростенського району Житомирської області, на південь 

від села Федорівка. Площа - 45,5 га. Статус надано згідно з рішенням 

Житомирського облвиконкому від 03.12.1982 року, № 489. Перебуває у віданні ДП 

«Малинське ЛГ», Українківське лісництво (кв. 72, вид. 14; кв. 73, вид. 6); ДП 

«Радомишльське ЛМГ», Краснобірське лісництво (кв. 41, вид. 6; кв. 42, вид. 2, 17, 

18, 20; кв. 43, вид. 4, 8, 11, 19, 23; кв. 47, вид. 2, 3, 22, 23). Створений з метою 

охорони низинного сфагново-осокового болота, яке є регулятором рівня ґрунтових 

вод прилеглих територій у басейні річки Ірша. Гніздуються водоплавні і болотні 

птахи, водиться близько 18 видів земноводних і плазунів. Є зарості багна, аїру, 

валеріани, цінних видів лікарських рослин. 
 

На площі 36 га розташовані садиба Михайла Миклухи, брата етнографа 

Миколи Миклухо-Маклая, та Малинський лісотехнічний коледж. 
 

Парк імені Миклухи-Маклая - парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва, який 

розташований у місті Малин Житомирської області та названий на честь видатного 

мандрівника, антрополога, етнографа, географа, гуманіста Миколи Миколайовича 

Миклухи-Маклая. У парку-пам'ятці зростають 57 видів і форм деревних та 

 

21 



Соціально-економічний аналіз Малинської міської територіальної громади Житомирської області 

 

чагарникових порід, зокрема деревних — 34 види, чагарникових — 22 види, 

чагарникових ліан — 1. У видовому складі переважають місцеві, аборигенні деревно-

чагарникові види. Нечисленною є група інтродукованих видів декоративних, а також 

плодових видів, введених у дендрофлору парку порівняно недавно. 
 

Ворсівський заказник - ландшафтний заказник місцевого значення в Україні. 

Розташований у межах Малинського району Житомирської області, на схід від села 

Ворсівка. Площа 1- 92,9 га. Статус присвоєно згідно з рішенням 24 сесії облради 7 

скликання від 09.07.2019 року № 1503. Перебуває у віданні ДП «Малинське ЛГ» 

(Українківське лісництво, кв. 58, вид. 1-9; Ворсівське л-во, кв. 37, вид. 24-31, кв. 48, 

вид. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13). Статус присвоєно для збереження мальовничого 

ландшафтного комплексу, у складі якого: Ворсівське водосховище (на річці Візня) 

та прибережні лісові насадження (сосново-дубово-грабові). Виявлено види рослин, 

занесені до Червоної книги України, зокрема папороть Сальвінія плаваюча, а також 

лілія лісова, осока затінкова, орхідеї любка дволиста, коручка морозникоподібна, 

гніздівка звичайна. 
 

Лумлянський заказник - ландшафтний заказник місцевого значення в Україні. 

Розташований у межах Малинського району Житомирської області, на північ від 

села Лумля. Площа 40,8386 га. Статус присвоєно згідно з рішенням 24 сесії облради 

7 скликання від 09.07.2019 року № 1503. Перебуває у віданні ДП «Малинський 

лісгосп АПК» (Ворсівcьке л-во, кв. 1, вид. 2, 4, 6). 
 

Лумлянське водосховище. Статус присвоєно для збереження мальовничого 

ландшафтного комплексу, у складі якого: Лумлянське водосховище (на річці Різня) 

та прибережні лісові насадження (переважно сосна). Зростають види рослин, 

занесені до Червоної книги України, зокрема папороть сальвінія плаваюча, а також 

лілія лісова, орхідеї любка дволиста, коручка морозникоподібна, гніздівка звичайна. 
 

Круча (заказник) - ландшафтний заказник місцевого значення в Україні. 

Розташований у межах Малинського району Житомирської області, на околиці села 

Лумля. Площа - 13,2 га. Статус присвоєно згідно з рішенням 24 сесії облради 7 

скликання від 09.07.2019 року № 1503 для збереження мальовничого ландшафтного 

комплексу, у складі якого водосховище на річці Лумля. Зростають водні та 

прибережно-водні види рослин, в тому числі такі, що занесені до Червоної книги 

України — сальвінія плаваюча і водяний горіх. 
 

Заплава пам'яті Небесної Сотні (заказник) - ландшафтний заказник місцевого 

значення в Україні. Розташований у межах Малинського району Житомирської 

області, на схід від села Любовичі. Площа 12,7073 га (в тому числі: землі водного 

фонду площею 1,9 га, розпорядник — обласна державна адміністрація; землі 

сільськогосподарського призначення площею 10.8073 га). Статус присвоєно згідно з 

рішенням обласної ради від 24.04.2020 року №2318/2-20/46 для збереження в 
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природному стані частини заплави річки Тетерів — від річки до першої 

надзаплавної тераси. Особливою цінністю заказника є 14 старовікових дерев дуба 

звичайного, орієнтовного віку 300 років, заввишки 30-35 м, діаметром 1,2-1,6 м, а 

також популяція видів рослин, занесених до Червоної книги України: 

пальчатокорінник м'ясочервоний, пальчатокорінник травневий, любка дволиста. 

Також водяться види тварин і комах, занесені до Червоної книги України: орлан 

білохвостий, підорлик малий, махаон, вусач мускусний, красуня-діва. 

 

3. НАСЕЛЕННЯ І ТРУДОВІ РЕСУРСИ 
 

3.1. Чисельність населення і демографічна ситуація 
 
 

На території громади проживає 38,6 тис.осіб населення. Розподіл населення 

громади за старостинськими округами в розрізі вікових категорій та статтю 

наведено в Таблиці 3.1.1. 
 

Таблиця 3.1.1. 
 

Розподіл населення громади за старостинськими округами в розрізі вікових 
 

категорій та статтю по Малинській територіальній громаді, осіб 
 
 
 

№ Назва адмін.- Всього  В т.ч. чоловіки    жінки   

п/п територіальної осіб разом 0-17 18-39 40-59 60+ разом   0-17 18-39 40-59 60+ 

 одиниці            

1 Місто Малин 26280 12069 2719 3822 3507 2021 14211 2482 3792 4326 3611 
             

    старостинські округи       

2 Ворсівський 529 266 66 42 110 48 263 46 51 90 76 
3 Горинський 454 224 35 76 65 48 230 39 65 56 70 

 Дібрівський 561 287 62 84 75 66 274 43 73 65 93 

4             

5 Луківський 693 345 86 117 82 60 348 88 90 85 85 

6 Любовицький 647 308 49 107 93 59 339 66 88 81 104 

7 Малинівський 1606 662 120 245 201 96 944 124 414 240 166 

8 Морозівський 541 278 58 95 84 41 263 51 61 67 84 

9 Недашківський 942 439 80 147 147 65 503 91 142 151 119 

10 Нововоробївський 925 444 100 110 164 70 481 99 107 149 126 

11 Пиріжківський 823 405 87 98 152 68 418 77 65 137 139 

12 Слобідський 1210 579 146 92 261 80 631 127 222 135 147 

13 Українківський 763 356 56 129 102 69 407 70 115 106 116 

14 Устинівський 619 309 60 114 91 44 310 50 92 75 93 

15 Гранітненський 2023 1007 215 253 373 166 1016 159 242 350 265 

 Всього 38616 17978 3939 5531 5507 3001 20638 3612 5619 6113 5294 
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Структуру населення Малинської міської територіальної громади 
відображено в Таблиці 3.1.2.  

Таблиця 3.1.2 

 

Структура населення Малинської міської територіальної громади,% 

 
№ Назва міста/ Всьо  В т.ч. чоловіки    жінки   

п/п старостинських го разом 0- 18-39 40-59 60+ раз 0-17 18-39 40-59 60+ 

 округів   17    ом     

1 Місто Малин 68,1 31,3 7,0 10,0 9,1 5,2 36,8 6,4 9,8 11,2 9,4 

2 Ворсівський 1,4 0,7 0,2 0,1 0,3 0,1 0,7 0,1 0,1 0,3 0,2 

3 Горинський 1,2 0,6 0,1 0,2 0,2 0,1 0,6 0,1 0,2 0,1 0,2 

4 Дібрівський 1,4 0,7 0,2 0,2 0,2 0,1 0,7 0,1 0,2 0,2 0,2 

5 Луківський 1,8 0,9 0,2 0,3 0,2 0,2 0,9 0,2 0,3 0,2 0,2 

6 Любовицький 1,7 0,8 0,1 0,3 0,3 0,1 0,9 0,2 0,2 0,2 0,3 

7 Малинівський 4,1 1,7 0,3 0,6 0,6 0,2 2,4 0,3 1,1 0,6 0,4 

8 Морозівський 1,4 0,7 0,16 0,2 0,2 0,14 0,7 0,14 0,16 0,2 0,2 

9 Недашківський 2,5 1,2 0,2 0,4 0,4 0,2 1,3 0,2 0,4 0,2 0,3 

10 Нововоробївський 2,4         1,1 0,21 0,35 0,39 0,15 1,3 0,24 0,24 0,44 0,38 

11 Пиріжківський 2,1 1,0 0,2 0,2 0,4 0,2 1,1 0,2 0,2 0,3 0,4 

12 Слобідський 3,1 1,5 0,5 0,3 0,5 0,2 1,6 0,3 0,6 0,3 0,4 

13 Українківський 2,0 1,0 0,1 0,4 0,3 0,2 1,0 0,1 0,4 0,2 0,3 

14 Устинівський 1,6 0,8 0,14 0,2 0,31 0,15 0,8 0,15 0,18 0,17 0,3 

15 Гранітненський 5,2 2,6 0,5 0,7 1,0 0,4 2,6 0,4 0,7 0,9 0,6 

 Всього 100 46,6 10,2 14,3 14,3 7,8 53,4 9,4 14,6 15,8 13,6 

 

На даний час на осіб працездатного віку громади спостерігається значне 

навантаження особами непрацездатного віку, зокрема, пенсійного віку. Слід 

відмітити, що навантаження на працездатних має тенденцію до збільшення, так як 

протягом останніх років кількість смертей перевищує кількість народжених у 

громаді майже в 2 рази. 
 

В цілому, чисельність жінок перевищує чисельність чоловіків. У міській 

місцевості (м. Малин) проживає 68,1% від загальної чисельності громади, а у 

сільській місцевості - відповідно 31,9%. Чисельність міського населення має 

незначну тенденцію до збільшення. Кількість населення в цілому, по Малинській 

громаді постійно зменшується. Демографічна криза призводить до того, що в 

скрутних економічних умовах молоде працездатне населення репродуктивного віку 

відтікає до великих міст у пошуках кращих умов праці та проживання. 
 

Природний та міграційний рух населення по громаді в динаміці за 2015-2020 

роки наведено в Таблиці 3.1.3. 
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Таблиця 3.1.3 
 
 

Природний та міграційний рух населення, осіб 
 

(сумарно по всіх населених пунктах, що увійшли до 

складу Малинської міської територіальної громади) 
 

 

Показники 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
       

Народжені 507 450 385 451 305 336 
       

Померлі 820 853 836 751 771 847 
       

Природний приріст -313 -403 -451 -300 -466 -511 
       

Прибулі 447 471 456 630 536 442 
       

Вибулі 528 354 487 622 707 504 
       

Сальдо міграції -81 117 -31 8 -171 -62 
       

Загальне збільшення -394 -286 -482 -292 -637 -573 

(зменшення)       
       

 

3.2. Зайнятість та рівень безробіття. 
 
 

Інформацію про кількість зареєстрованих безробітних та наявність вакансій по 

Малинській громаді порівняно із Житомирською областю наведено в Таблиці 3.2.1. 

 

Таблиця 3.2.1 
 

Кількість зареєстрованих безробітних та кількість вакансій 
 

по Житомирській області та Малинській міській територіальній громаді 
 

Регіони  Кількість Кількість Навантаження 
  зареєстрованих вакансій, одиниць на одну 

  безробітних, осіб   вакансію, осіб 
        

  2019 2018 2019 2018 2019 2018 
       

Житомирська область 13137 13233 2651 3339 5 4 
        

Малинська міська 375 402 75 103 5 4 

територіальна громада       
        

 

Рівень зареєстрованого безробіття (у відсотках до економічно активного 

населення працездатного віку) за 2020 рік по Малинській міській територіальній 

громаді становив 8,9%, тоді як по Житомирській області – 9,6%. 
 

Інформацію про середній рівень заробітної плани в динаміці за 2018-2020 роки 

наведено в Таблиці 3.2.2. 
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Таблиця 3.2.2 
 

Середня заробітна плата в динаміці за 2018-2020 роки, грн. 
 

(по всіх населених пунктах, що увійшли до складу Малинської міської 

територіальної громади) 

Регіони/Роки 2018 2019 2020 
    

Малинська міська 9376 10152 12045 

територіальна громада    
    

Житомирська область 7949 9076 10594 
    

 
 

 

4. ЕКОНОМІКА ГРОМАДИ 
 

4.1. Суб’єкти господарської діяльності 
 
 

Інформацію про зареєстрованих суб’єктів господарської діяльності в динаміці 

за 2015-2020 роки наведено в Таблиці 4.1.1. 
 

Таблиця 4.1.1. 
 

Зареєстровані суб’єкти господарської діяльності 
 

(сумарно по всіх населених пунктах, що увійшли до 

складу Малинської міської територіальної громади), од. 
 

Показники 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
       

Усі суб'єкти       

ЄДРПОУ:       
       

Громада 936 995 1032 1039 1074 1100 
       

Для порівняння:      31882 

область       
       

з них СПД -       

юридичні особи       
       

Громада 215 205 233 250 264 287 
       

з них малі       

підприємства       
       

Громада 185 176 204 213 230 256 
       

 

 

Інформація про кількість фізичних осіб-підприємців, які зареєстровані на 

території громади в динаміці за 2015-2020 роки наведено в Таблиці 4.1.2. 
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Таблиця 4.1.2. 
 

Кількість фізичних осіб-підприємців, які зареєстровані на території Малинської 
 

міської територіальної громади в динаміці за 2015-2020 роки, од. 
 

Назва громади  2015  2016  2017  2018  2019  2020  

Малинська міська  1940  1656  1608  1634  1653  1704  

територіальна               

громада               
          

Інформацію  про  найбільших  роботодавців  Малинської  громади  наведено  в 

Таблиці 4.1.3.              

            Таблиця 4.1.3 

Найбільші роботодавці Малинської міської територіальної громади 

             

Підприємство, організація, 
        Чисельність 
 

Вид діяльності (основний) працівників 
установа 

   

           
у 2020 р.              

         

     Електроізоляційні види паперу,    

ПрАТ «Малинська паперова 
 картон, фільтрувальні види     
 

паперу, глассин – папір для 
 

509 
 

фабрика – Вайдманн» 
     

   
пакування харчових продуктів, 

   

        

     основа для шпалер       
            

Банкнотно-монетний двір  
Різні види захищеного паперу 

   

Національного банку України 
 

300 
 

         
      

ДП «Вайдман Малин ізоляційні  Деталі із ізоляційного картону    

компоненти»    складної конфігурації  162  
          

     Оптова торгівля деревиною,     

ТОВ «Юнігран» 
   будівельними матеріалами та 

663 
 

   
санітарно-технічним 

  

         

     обладнанням       
         

     Вузли та допоміжні пристрої до    

     верстатів, шайби двох виткові, 65  

ПАТ «Рейл»    вузли та деталі до локомотивів    

     залізнич-ного та рухового     

     складу в т.ч. ТНС       
             

ТОВ «Форест»    Піддони      
25 
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ТОВ «Папір-Мал» Серветки, туалетний папір 
316   

   

ТОВ «Малинська фабрика 

Папір спеціальний захищений 

 

спеціального паперу» 81  
   

ПП «Малинська меблева 
Виготовлення меблів 

 

фабрика» 41  
   

ДП «Малинське лісове 
Заготівля деревини 

 

господарство» 407  
   

ТОВ «Швейна фабрика «Ельфа» Пошиття одягу 187 
   

ПрАТ «Детвілер Ущільнюючі 
Вироби з гуми 

 

Технології Україна» 93  
   

ТОВ «Екогран» Виготовлення паливних гранул 
108   

   

Виробничий підрозділ  191 

«Пенізевицький кар’єр» філії 
Добування декоративного та 

 

«Центр управління промисло- 
 

будівельного каменю 
 

вістю» ПАТ «Українська 
 

  

залізниця»   
   

ПрАТ «Пинязевицький кар’єр» 
Добування декоративного та 191 

будівельного каменю 
 

  
   

ПАТ «Малинський 
Добування піску та гравію 

95 

каменедробильний завод» 
 

  
   

ТОВ «Граніт ЛТД» 
Добування декоративного та 62 

будівельного каменю 
 

  
   

ТОВ «Юнігран-Сервіс» 
Виробництво вибухових 

59 
речовин   
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4.2. Структура економіки та розвиток головних секторів 
 
 

Стратегічно важливим для розвитку економіки, наповнення місцевого 

бюджету, забезпечення зайнятості населення є діяльність промислових підприємств, 

зокрема целюлозно-паперової, каменедобувної та каменеобробної промисловості, 

лісового господарства та деревообробки, якими забезпечується значний обсяг 

валової доданої вартості, яка створюється на території Малинської міської 

територіальної громади. 
 

В обліковому колі основних промислових підприємств громади налічується 

понад 25 підприємств. Продукція підприємств промисловості є конкуренто-

спроможною і користується попитом на зовнішніх ринках. Підприємства міста 

мають постійні зовнішньоторговельні зв'язки, найбільше налагоджено співпрацю із 

Швейцарією. Протягом останніх років у громаді спостерігалась в основному 

стабільна ситуація із  виробництвом і реалізацією промислової продукції. Дещо 

негативно позначилося на економічному розвитку запровадження карантинних 

заходів через пандемію гострої респіраторної хвороби COVID-19, водночас, 

підприємствам вдалось зберегти трудові колективи та втримати виробничі 

потужності. 

 

 

4.3. Розвиток малого та середнього бізнесу 
 
 

Інформацію про основні показники розвитку малого та середнього бізнесу на 

території Малинської міської громади наведено в Таблиці 4.3.1. 
 

Таблиця 4.3.1. 
 

Основні показники розвитку малого та середнього 

бізнесу на території Малинської міської територіальної 

громади в динаміці за 2015-2020 роки 
 

Показники 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Кількість малих підприємств       
       

Громада 48 49 52 55 58 60 
       

Середньорічна кількість найманих працівників, чол.     
       

Громада 2096 2114 2127 2158 2184 2132 
       

Питома вага зайнятих на малих підприємствах (% до населення в працездатному віці)  
       

Громада 8 9 9 10 10 11 
       

Питома вага середньорічної зайнятості на малих підприємствах в загальній кількості найманих 

працівників, %       
       

Громада 26 26,3 26,5 27,1 27,2 25,4 
       

Питома вага продукції малих підприємств в загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг), %  

Громада 18 18 19 19 19 18 
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4.4. Інвестиційна діяльність 
 

Інформацію про наявні на території громади вільні земельні ділянки, 

призначеня для ведення господарської діяльності (крім сільськогосподарського 

призначення) наведено в Таблиці 4.4.1. 
 

Таблиця 4.4.1 
 

Наявні на території Малинської територіальної громади вільні земельні ділянки, 
 

призначеня для ведення господарської діяльності 
 

(крім сільськогосподарського призначення) 
 

Адреса, стислий опис, призначення Власник 
Площа, кв. 

м    
    

м. Малин, вул.  Романенка  Комунальна власність 15,000 

Пропозиції для використання - під   

індустріальний парк    
    

м. Малин, вул.  Кримського 119  Комунальна власність 15,000 

Пропозиції для використання  - промислове   

виробництво цегли    
    

м. Малин, вул. ГМП №  12а  Комунальна власність 0,2835 

Пропозиції для використання  - житлове   

малоповерхове будівництво    
    

м. Малин, вул. ГМП №  20  Комунальна власність 0,600 

Пропозиції для використання  - житлове   

багатоповерхове будівництво    
    

м. Малин,  вул. Володимирська  Комунальна власність 5,3251 

(навпроти  ПАТ «Прожектор»)    

Пропозиції для використання - котеджне   

будівництво    
    

 
 
 
 

 

4.5. Фінансова інфраструктура та мережа підтримки 
 

У громаді працюють: консультаційний пункт з питань започаткування бізнесу 

на базі Малинського Центру зайнятості, відділення банків: «ПриватБанк», «Аваль», 

«Ощадбанк», які обслуговують як фізичних, так і юридичних осіб, надають повний 

пакет фінансових послуг та дві кредитні спілки: «Оберіг» і «Альянс». 
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5. ФІНАНСОВИЙ СТАН ТА БЮДЖЕТ ГРОМАДИ  
5.1. Бюджет громади 

 

Інформацію про доходи бюджету Малинської громади в динаміці за 2017-2021 

роки наведено в Таблиці 5.1.1. 
 

Таблиця 5.1.1 
 

Доходи бюджету Малинської міської територіальної громади 
 

в динаміці за 2017-2021 роки, млн. грн. 
 

Показники 
2017 2018 2019 2029 2021 

(сумарно) (сумарно) (сумарно) (сумарно) (прогноз)  
      

Прибутковий податок з громадян/ Податок з 51,937 66,873 80,512 87,018 145,847 

доходів фізичних осіб      
      

Єдиний податок(крім с/г виробників) 11,666 16,554 19,037 20,867 26,158 
      

Єдиний податок від с/г виробників     0,650 
      

Доходи від відчуження нерухомості та землі 1,353 1,037 1,335 0,559 0,750 
      

Податок на прибуток підприємств 0,059 0,245 0,060 0,033 0,053 

комунальної власності      
      

Плата за землю 11,295 9,203 13,475 13,677 27,735 
      

Податок на нерухомість 2,755 4,406 4,881 5,186 8,186 
      

Акцизний збір 5,513 5,776 5,757 6,595 9,149 
      

Інші місцеві податки та збори 2,060 2,349 3,091 2,647 18,180 
      

Податкові надходження разом 85,285 105,406 126,813 136,023 235,958 
      

Дохід від оренди комунального майна 0,787 1,254 0,759 0,864 1,034 
      

інше 6,665 5,974 5,788 3,622 5,037 
      

 

Інформацію про доходи бюджету Малинської громади в розрахунку на 1 
мешканця наведено в Таблиці 5.1.2. 
 

Таблиця 5.1.2 
 

Доходи бюджету Малинської міської територіальної громади 
 

в розрахунку на 1 мешканця, грн. 
 
А. 2019 р.  

    Податок на    
Місцеві 

 
Плата 

  
Податкові 

   Дохід від  
    

доходи 
 

Єдиний 
       

оренди 
 

 
Регіони 

    
податки та 

 
(податок) 

 
надходження 

    

   
фізичних 

 
податок 

     
комунального 

 

      
збори 

 
за землю 

  
разом 

   

    

осіб 
         

майна 
 

                 

 Громада
7 

3085 729 187 516 4859   29  
В. 2020 р.                  
                   

    Податок на    
Місцеві 

 
Плата 

  
Податкові 

 Дохід від  
    

доходи 
 

Єдиний 
     

оренди 
 

 
Регіони 

    
податки та 

 
(податок) за 

 
надходження 

  

   
фізичних 

 
податок 

    
комунального 

 

      
збори 

 
землю 

  
разом 

  

    

осіб 
       

майна 
 

                 

 Громада
8 

 3334 800 199 524  5212   33  
 

 
7 Як сума показників по колишніх радах, що увійшли до складу громади  
8 Те ж саме

 
 

31 



Соціально-економічний аналіз Малинської міської територіальної громади Житомирської області 
 

Прогнозовану структуру видатків бюджету на 2021 рік наведено в Таблиці 5.1.3. 
 
 

Таблиця 5.1.3 
 

Прогнозована структура видатків бюджету Малинської міської територіальної 
 

громади на 2021 рік, млн. грн. 
 

Статті видатків 
2021 рік 

(прогноз)  
  

Освіта 244,7 
  

Охорона здоров'я 10,9 
  

Соціальний захист та соціальне забезпечення 15,7 
  

Культура і мистецтво 12,9 
  

Фізична культура і спорт 5,4 
  

Житлово-комунальне господарство 19,6 
  

Економічна діяльність 5,2 
  

Державне управління 47,8 
  

Інша діяльність 0,5 
  

Резервний фонд 0,8 
  

Міжбюджетні трансферти 0,2 
  

 

 

6.ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА І ЗВ’ЯЗОК 
 

 

Громада має вигідне географічне положення, розгалужену мережу автомобільних 

шляхів. По території пролягають територіальні дороги Т-0607 Черняхів-Малин-

Термахівка та Т-0608 Овруч-Малимн-Кочерів, магістраль М – 07 Київ – Ковель–8 км. 
 

Загальна довжина автомобільних шляхів громади - 585 км. Мережа існуючих 

доріг загального користування Малинської громади в цілому дозволяє здійснювати 

автотранспортне сполучення в регіоні, але технічний стан її потребує проведення 

значних робіт із реконструкції та капітального ремонту. 
 

Автостанція в м. Малині забезпечує функціонування автобусних маршрутів до 

Овруча, Вінниці, Хмельницька, Бердичева, Житомира, Києва. Через територію 

громади проходить Південно-Західна залізниця зі станцією Малин, що знаходиться 
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в місті Малині, завдяки чому працює транспортне сполучення з Житомиром, 

Києвом, Львовом, Брестом та ін. 
 

Автобусні пасажироперевезення здійснюють перевізники – фізичні особи – 

підприємці. Ними обслуговується 10 міських маршрутів, 10 приміських маршрутів, 

16 міжміських внутрішньообласних маршрутів. 
 

Послуги зв’язку надає підприємство ПАТ «Укртелеком», яке забезпечує 

телефоний зв'язок зі стаціонарних джерел. Підключення до мережі інтернет 

забезпечено ТОВ «Люкс Net», «Euro Link» та ПАТ «Укртелеком». Широко 

розповсюджено мобільний зв’язок, найпоширеніші «Київстар», «Vodafone» та 

«Lifecell». 
 

У м. Малині працює 4 відділення «Нової пошти», які надають жителям громади 

послуги з доставки товарів. Послуги поштового зв’язку надають відділення 

Укрпошти, які розташовані і діють у м. Малині та селах громади. 
 
 
 
 

 

7. ІНФРАСТРУКТУРА ТОРГІВЛІ ТА ПОСЛУГ 
 

7.1. Мережа закладів торгівлі, громадського харчування та побутового 

обслуговування 

 

На території громади добре розвинена мережа торгівлі. Торговельні послуги 

надають 230 магазинів, 7 АЗС, 23 аптечні заклади та 30 закладів громадського 

харчування. Ці об’єкти є власністю як юридичних, так і фізичних осіб - підприємців. 
 

На території громади функціонує кооперативний ринок, який працює чотири 

рази на тиждень. Торгівельні місця на ринку різноманітні за видами: павільйони, 

кіоски, криті столи та лотки, палатки. 
 

Фізичний обсяг роздрібного товарообороту юридичних осіб упродовж останніх 

років має тенденцію до зростання на рівні 110-115% в адмінцентрі громади – місті 

Малині та одночасне зменшення у старостинських округах до 96-78%. 
 

Сфера послуг Малинської громади налічує 82 об'єкти, з них 36 – заклади 

косметичних та перукарських послуг. 

 

7.2.Туристична інфраструктура 
 

Серед об’єктів туристичної сфери значну цікавість представляють Малинська 

сейсмічна станція PS-45 (с. Ворсівка); Церква святителя Миколая, архієпископа Мир 

Лікійських, чудотворця (село Ворсівка); Історико-краєзнавчий музей Миклухо- 
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Маклая (с.Гамарня); Малинський міський краєзнавчий музей; ПрАТ «Малинська 

паперова фабрика – WEIDMANN»; Малинська фабрика банкнотного паперу; 

Малинське городище древлян; Оглядовий майданчик МКДЗ групи компаній ТОВ 

«Юнігран»; Малинський підводний музей скульптур; Історико-краєзнавчий музей в 

с. Українка; Малинський парк культури і відпочинку паперовиків; Міський парк 

культури і відпочинку ім. Миклухи-Маклая; Затоплений кар’єр з підводним музеєм 

скульптур «Малинський підводний музей» («Калюжа»). 
 

При в’їзді з в місто з боку Українки справа на місці затопленого кар'єру 

«Калюжа» київськими дайверами організації DiveTime в 2011 році створено 

підводний музей. Кар'єр, а значить і музей,має максимальну глибину 15 м. 

Температура води протягом року тримається в межах 4-6 С °. Видимість під водою 

варіюється від 2 до 12 м і залежить від пори року. Оптимальним часом для 

відвідування Малинського підводного музею є період з січня по червень, тоді вода 

чистіша за все. Сьогодні в підводному музеї можна побачити мотоцикл (це-муляж, 

створений з німецької оригіналу), кований якір, човен, трансформаторну будку, 

насосну станцію, ракету, ялинку, триноги, вишку, макет підводного польської міни 

та багато іншого. Велика частина матеріалу для музею була подарована різними 

клубами дайверів. 
 

Переїхавши міст через річку Ірша за 400-500 метрів можна побачити 

оглядовий майданчик Малинського щебзаводу. З нього відкривається прекрасний 

вид на діючий кар’єр, який знаходиться на глибині біля 100 метрів. Кар’єр відкриває 

для нас можливості побачити, що являла собою територія нашого краю мільйони 

років тому. Десятки мільйонів років тому на території Малинщини панував океан 

Тетіс. Нині під час розробки кар’єрів у відвалах виявлені числені знахідки 

скамянілостей тогочасних рослин, тварин, риб, серед них акул, амонітів, морських 

скатів, монозаврів, морських динозаврів. Найімовірніше, могильник морських 

мешканців на на Малинщині утворився в період завершення мезозою, коли 64 млн. 

років тому стався вибух неймовірної сили. Морські течії прибивали рештки тіл до 

берегів, де вони розкладалися чи з’їдалися тими, хто зумів пристосуватися до нових, 

суворіших умов. Напевне, малинське кладовище – одне з таких місць. Далі настала 

ера кайнозою. Море відступило, а зуби акул та морських динозаврів на десятки 

мільйонів років закам’яніли і часто потряпляють під ківш екскаватора. 
 

На території міського профліцею знаходиться Малинське городище. 

Перефразовуючи давнього літописця, можна сказати, що саме тут розпочалася історія 

Малина. Городище - пам’ятник археології місцевого значення. За даними археологів 
 

у VII-VIII ст. тут знаходилося одне з найдавніших міст Східної Європи. У IX-X ст. 

Малинське городище - древлянський град літописного князя Мала. Біля нього 

проходив торговельний шлях з Києва у Західну Європу. Городище зазнавало 
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численних руйнувань після нападів ворогів. Та люди поверталися на цб благодатну 

землю знову і знову. У XVI-XVII ст. на Городищі знаходився середньовічний замок 

знатних панів Немирічів, а потім Єльців. З 2018 р. у третю суботу вересня на 

Городищі проходять Всеукраїнські фестивалі «Секрети давніх металургів». 
 

Рухаючись далі по вулицях Городищанська та Кримського справа побачимо 

споруду костелу Св. Анни. Це кам’яний храм, збудований в оригінальному 

класично-грецькому стилі в 1884 р. за кошти, які заповіла княгиня С. Радзивілл. 

Нині в храмі проводиться богослужіння. 
 

Повернувши наліво і проїхавши міст через Іршу, можна потрапити в селище 

папірників. Малин недаремно називають перлиною паперової промисловості 

Правобережжя. Адже тут ви зможете побачити корпуси Фабрики банкнотного 

паперу та ПрАТ «Малинська паперова фабрика - Вайдман». У парку паперовиків у 

2018 році було встановлено оригінальну майже 5 метрову дерев’яну споруду 

засновника міста князя Мала. 
 

Якщо повернутись назад через міст і в центрі міста на розі вулиць Грушевського і 

Нині Сосніної можна побачити перший в світі, нині єдиний в Україні 
 

пам’ятник видатному вченому-енциклопедисту Миколі Миколайовичу 

Миклухо-Маклаю. Саме в Малині майже півстоліття проживала родина вченого – 

його мати, брати, племінники. Сам Микола Миколайович неодноразово приїздив у 

Малин після подорожей в Нову Гвінею. На Малинщині відомий вчений досліджував 

побут, звичаї і традиції древлян. У селах вивчав антропологічну будову тіла 

місцевих жителів. У Малині закінчив редакційну підготовку своїх «Подорожей». 

Споруджений пам’ятник у 1986 р . до святкування 140-річчя з дня народження 

вченого,. Автор споруди - уродженець Малинщини, скульптор П.І.Степаков. 
 

Далі маршрут пролягає до міського парку культури та відпочинку імені 

Миклухо-Маклая. Парк - пам’ятка садово-паркового мистецтва. Він створений 

родиною Миклухо-Маклаїв у другій половині XIX ст. Нині його площа становить 30 

га. Багатий дендрологічний склад насаджень парку. Він складається переважно із 

місцевих порід, 27 видів деревних і 17 чагарникових віком від 35 до 200 років. В 

парку висаджена алея знатними людьми міста. За час існування парку створювались 

пам’ятні алеї: до 50-річчя – алея з каштану кінського звичайного, 75-річчя – алея 

ялини колючої (сизої). Велику групу декоративних видів складають голонасінні, які 

представлені інтродуцентами з Північної Америки (кипарисовик туєвидний, туя 

західна різних форм, псевдо тсуга Мензиса, ялина канадська, ялина колюча (форма 

сиза та ін.) з Середньої Азії (ялівець козацький) з Західної Європи (модрина 

європейська, тис ягідний, сосна гірська та ін.), Гірський Крим (сосна кримська). 

Покритонасінні складають близько 80% всіх видів. Північноамериканська 

дендрофлора найбільш багаточисельна представлена дубом червоним, черемухою 
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пізньою, кленом американським, оцтовим деревом, спіреєю калинолистою, дейцією 

шорсткою, магнолією падуболистою, ясенем зеленим, кожанкою, тополею 

бальзамічною, катальпою чудовою та інші. Важливою темою парку є тема пам’яті 

подій Другої світової війни, адже у Малинському районі під час другої світової 

війни загинуло більше 6000 осіб. У 1972 р. у парку було насипано Курган слави. 

Визначною пам’яткою монументального мистецтва доби соцреалізму є пам’ятник 

героям малинського підпілля, що заввишки понад 8 м. (1984 р.). Він височить біля 

входу до міського парку. Також у парку розміщені Алея слави, пам’ятник воїнам-

інтернаціоналістам. Тут знаходиться центральний стадіон. Загалом парк дуже добре 

облаштований для відпочинку: гарні алеї, лавочки, дитячі майданчики та інше. 
 

Малинське море - величезна як для Полісся штучна водойма Малинського 

водосховища, утворена завдяки греблі на р. Ірша, з міським пляжем при виїзді з міста 
 

в напрямку села Потіївка. На відміну від того ж Київського моря, воно відрізняється 

чистотою та різноманітною природою навколо. Водойма оточена гарним сосновим 

лісом. 

 

8. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА 
 

8.1.Житловий фонд 
 

Інформацію про стан житлового фонду Малинської громади відображено в 

Таблиці 8.1.1. 
 

Таблиця 8.1.1. 
 

Інформація про стан житлового фонду Малинської міської територіальної громади 
 

Показники  2019 2020 
    

Заселені будинки разом, тис.  16,4 16,45 
    

у тому числі:- індивідуальні будинки  16,2 16,3 
    

Житловий фонд, тис. кв. м загальної площі  1253,1 1256,2 
    

% помешкань, підключених до комунального  37 41 

водопостачання    
    

% помешкань, підключених до комунального    

газопостачання    

% помешкань, підключених до комунальної  26 30 

системи каналізації    
    

% помешкань, підключених до центрального  19 17 

опалення    
    

Прим.: помешкання – квартира або індивідуальний будинок    
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Інформацію про введення нового житла у Малинській громаді наведено в 

Таблиці 8.1.2. 

 

Таблиця 8.1.2 

 

Інформація про стан житлового фонду Малинської міської територіальної 

громади (сумарно по всіх населених пунктах, що увійшли до складу ОТГ) 
 

 

Показники 2016 2017 2018 2019 2020 
      

Новозбудовані житлові будинки 2699 3717 5873 4500 3124 

разом, м
2 

     

у тому числі індивідуальні 2699 3717 5873 4500 3124 

будинки      
      

Середній розмір нового 80 80 90 90 90 

помешкання, м
2 

     

Середня ринкова ціна 1 м
2
 площі      

помешкання, грн.:      
      

- в індивідуальних будинках 10000 10500 10500 10500 11000 
      

- в багатоквартирних будинках 8000 8500 8500 8500 9000 
      

 

Інформацію про середній рівень забезпечення житловм у Малинській громаді з 

розрахунку на 1 мешканці наведено в Таблиці 8.1.3. 
 

Таблиця 8.1.3 
 

Забезпеченість житлом 
 

(сумарно по всіх населених пунктах, що увійшли до складу громади) 
 

Показники 2016 2017 2018 2019 2020 
      

Загальна площа житла в місті, 1244,6 1246,9 1251,9 1253,1 1256,2 

тис. м
2 

     

Забезпеченість житлом 1 кв. м на 31,1 31,5 32 32,4 33 

особу по громаді      
      

Забезпеченість житлом 1 кв. м на 27,1 27,4 27,8 28,1 28,5 

особу по області      
      

 
 

 

8.2.Комунальна інфраструктура та інженерні мережі 
 

На території Малинської міської ТГ працюють також наступні комунальні 

підприємства: КП "АРХПЛАН"; ММДРП «Скорбота»; КП «Екоресурс»; КП 

«Малин»; КП «Добробут»; ТОВ «Малин Енергоінвест». 
 



Інформацію про стан водопостачання та водовідведення на території 

Малинської громади наведено в Таблиці 8.2.1. 
 

Таблиця 8.2.1 
 

Інформацію про стан водопостачання та водовідведення 

на території Малинської міської територіальної громади 

 

Показники 2016 2017 2018 2019 2020 
      

Протяжність мереж водопостачання, км 67,804 67,804 58,804 58,804 58,804 
      

Протяжність мереж водовідведення, км 60,67 60,67 60,67 60,67 60,67 
      

Споживання питної води, тис. м
3
 – 477,7 467,6 465,2 428,8 417,5 

всього,      

у тому числі:      
      

- населення 351,4 346,7 357 327,6 330,3 
      

- підприємства 126,3 120,9 108,2 101,2 87,2 
      
 

 

Інформацію про стан теплопостачання на території Малинської громади в 

динаміці за 2016-2020 роки наведено в Таблиці 8.2.2. 
 

Таблиця 8.2.2 
 

Інформацію про стан теплопостачання 
 

на території Малинської міської територіальної громади 
 
 

Показники 2016 2017 2018 2019 2020 
      

Протяжність мереж, км 3,656 6,697 6,697 5,516 4,484 
      

Опалення, Гкал - всього, 11334,8 9871,7 10591,5 7401,2 7033,2 

у тому числі:      
      

- населення 8812,2 7919,9 8220,1 5430,1 5016,6 
      

- підприємства 2522,6 1951,8 2371,4 7971,1 2016,6 
      

Проектна потужність 11,14 14,7 12,96 12,96 12,36 
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9. СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА 
 

9.1. Мережа закладів освіти 
 

Інформацію про наявні на території Малинської громади дошкільні та 

загальноосвітні навчальні заклади наведено в Таблиці 9.1.1. 
 

 

Таблиця 9.1.1 
 
 

Наявні на території Малинської громади дошкільні та загальноосвітні навчальні 

заклади в динаміці за 2016-2020 роки 

 

Показники 
2016 2017 2018 2019 2020  

      

Кількість дошкільних закладів, 14 13 13 13 13 

одиниць      
      

Кількість дітей в дошкільних 1,637 1,571 1,575 1,453 1,307 

закладів, тис. осіб      
      

Завантаженість дошкільних закладів 99,2 95,2 95,5 88,1 79,2 

(дітей на 100 місць)      
      

Кількість загальноосвітніх 29 26 26 26 26 

навчальних закладів, одиниць      
      

Кількість учнів у загальноосвітніх 4425 4514 4624 4732 4556 

навчальних закладах, осіб      
      

Кількість вчителів у загальноосвітніх 574 513 492 497 470 

навчальних закладах, осіб      
       

 

Інформацію про характеристики наявних на території Малинської громади 

дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів наведено в Таблиці 9.1.2. 
 

Таблиця 9.1.2 
 

Характеристики наявних на території Малинської міської територіальної громади 
 

дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів 
 

№ Назва Місце розміщення Рік Проектна Напов Основна проблема  

   побудови  не-   

    чи потужність ність   

   капремо  ЗОШ /   

   нту       ДНЗ   
        

1 Ворсівський НВК 11655, село Ворсівка, 1961 130 63/10 Пожежна  

 «ДНЗ-ЗНЗ  І-ІІ вул. Центральна, 2    сигналізація,  

 ступенів»     блискавкозахист,  
        

      3
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      обробка дерев.  

      конструкцій  

      вогнетрив. розчином  
        

2 Горинська ЗОШ І- 11650, село Горинь, 1992 108 41 -  

 ІІ ступенів вул. Центральна , 31      
        

3 Гранітнянська 11634,  смт Гранітне, 1960 200 186 Кап. ремонт  

 ЗОШ І-ІІІ ступенів вул.Чехова, 43    приміщення  
        

4 Дубрівська ЗОШ 11615, село Діброва, 1988 130 74 Пожежна  

 І-ІІ ступенів вул. Малинська, 3    сигналізація,  

      блискавкозахист,  

      обробка дерев.  

      конструкцій  

      вогнетрив. розчином  
        

        

5 Ксаверівський 11612,  село Ксаверів, 1997 150 47/10 Пожежна  

 НВК «ДНЗ-ЗНЗ  І- вул. Перемоги, 12    сигналізація,  

 ІІ ступенів»     блискавкоза-хист  
        

6 Любовицький 11632, с. Любовичі, 1967 100 38/27 Кап.  

 НВК «ДНЗ-ЗНЗ  І вул..Героїв    ремонт покрівлі  

 ступеню» України,91      
        

7 Луківська ЗОШ І- 11654,  с. Луки, вул. 1987 192 113 Кап.  

 ІІІ ступенів Шкільна, 41    ремонт коридорів  
        

8 Малинівський 11642,  с. Малинівка, 1985 464 258/65 Пожежна  

 НВК «ДНЗ-ЗНЗ вул. Молодіжна, 3    сигналізація,  

 І-ІІІ ступенів»     блискавкозахист  
        

        

9 Недашківський 11610, с. Недашки 1986 192 69/20 Кап.ремонт  

 НВК «ДНЗ-ЗНЗ  І- вул. Центральна,8    приміщення,  

 ІІІ ступенів»     пож.сигналізація  
        

10 Нововороб’ївськи 11630, 1970 190 112/20 Кап.ремонт фасаду  

 й НВК «ДНЗ-ЗНЗ село Нові Вороб'ї, кап.ремонт     

 І-ІІІ ступенів» вул. Шкільна, 8 2014     
        

11 Пиріжківський 11641, село Пиріжки, 1971 320 97/28 Кап.ремонт покрівлі,  

 НВК «ДНЗ-ЗНЗ  І- вул. Соборна, 41    утеплення фасаду  

 ІІІ ступенів»       
        

12 Слобідська ЗОШ 11643, с. Слобідка, 1999 100 51 Капр.ремонт  

 І-ІІ ступенів вул. Центральна, 58а    покрівлі  
        

13 Українківська 11633,  село Українка, 1991 198 134 Пожежна  

 ЗОШ І-ІІІ ступенів вул. Садова, 17б    сигналізація,  

      блискавкозахист  
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14 Федорівський 11690, с. Федорівка, 1984 80 17/15 Пожежна  

 НВК «ДНЗ-ЗНЗ І вул. Центральна, 17а    сигналізація,  

 ступеню»     блискавкозахист,  

      обробка дерев.  

      конструкцій  

      вогнетрив. розчином  
        

15 Заклад дошкільної 11633, 1991 19 28 Пожежна  

 освіти с. Українка,    сигналізація,  

 «Капітошка» вул. Садова, 17б    блискавкозахист  

 с.Українка       
        

16 Заклад дошкільної 11634, 1970 62 60 Пожежна  

 освіти смт. Гранітне,    сигналізація,  

 «Дзвіночок» вул. Шевченка, 20    блискавкозахист,  

 смт. Гранітне     обробка дерев.  

      конструкцій  

      вогнетрив. розчином  
        

17 Заклад дошкільної 11643,  с. Слобідка 1984 27 23 Пожежна  

 освіти «Берізка» вул. Мічуріна, 3    сигналізація,  

 с.Слобідка     блискавкозахист,  

      обробка дерев.  

      конструкцій  

      вогнетрив. розчином  
        

18 Малинський 11601,м. Малин 1950,1977 1564 933 Реконструкція  

 ЗНВК «Школа- Житомирська область  1996   приміщення,  

 ліцей № 1 вул. Паркова, 4    Пожежна  

 ім. Н. Сосніної І-     сигналізація,  

 ІІІ ступенів»     блискавкозахист,  

      обробка дерев.  

      конструкцій  

      вогнетрив. розчином  
        

19 Малинська ЗОШ 11601,м. Малин 1965,1966 692 568 Пожежна  

 І-ІІІ ступенів № 2 Житомирська область   сигналізація,  

  вул. Кримського, 5 1994,1996   блискавкозахист,  

      обробка дерев.  

      конструкцій  

      вогнетрив. розчином  

   

 
    

20 Малинська ЗОШ 11601,м. Малин 1910,1960 690 671 Реконструкція  

 І-ІІІ ступенів № 3 Житомирська область    приміщення,  

  вул. Суворова, 1 1987,1990   Пожежна  

      сигналізація,  

      блискавкозахист,  

      обробка дерев.  
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      конструкцій  

      вогнетрив. розчином  
        

21 Малинська ЗОШ 11601,м. Малин 1974 1000 497 Кап.ремонт фойє  

 І-ІІІ ступенів № 4 Житомирська область    Пожежна  

  провул. Димитрова, 1    сигналізація,  

      блискавкозахист,  

      обробка дерев.  

      конструкцій  

      вогнетрив. розчином  
        

22 Малинська ЗОШ 11601,м. Малин 1954,1998 350 252 Кап.ремонт покрівлі.  

 № 5 І-ІІІ ступенів Житомирська область    Пожежна  

  пров. Покровський, 4    сигналізація,  

      блискавкозахист,  

      обробка дерев.  

      конструкцій  

      вогнетрив. розчином  
        

23 Малинська ЗОШ 11601,м. Малин 1913 295 240 Кап.ремонт покрівлі.  

 І-ІІІ ступенів № 6 Житомирська область    Пожежна  

  вул. Городищенська,    сигналізація,  

  140    блискавкозахист  
        

24 Малинський ДНЗ 11601,м. Малин 1955 52 107 Пожежна  

 № 1 Житомирська область    сигналізація,  

  вул.Бакланова, 9    блискавкозахист,  

      обробка дерев.  

      конструкцій  

      вогнетрив. розчином  
        

25 Малинський ЦРД 11601,м. Малин 1982 121 139 Кап.ремонт:заміна  

 «Сонечко» Житомирська область    вікон та дверей.  

  вул.30-років    Пожежна  

  Перемоги, 11    сигналізація,  

      блискавкозахист,  

      обробка дерев.  

      конструкцій  

      вогнетрив. розчином  
        

26 Малинський ДНЗ 11601,м. Малин 

1912,1963, 
1960,1961, 

130 95 Кап.ремонт:заміна  

 № 3 Житомирська область   вікон та дверей.  

  вул.Кримського, 35   Пожежна  

   1976   сигналізація,  

      блискавкозахист,  

      обробка дерев.  

      конструкцій  

      вогнетрив. розчином  
        

27 Малинський ДНЗ 11601,м. Малин 1990 265 160 Кап.ремонт покрівлі.  

 № 4 Житомирська область    Пожежна  

  провул.Щербакова, 5а    сигналізація,  

      блискавкозахист,  

      обробка дерев.  

      конструкцій  

      вогнетрив. розчином  
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28 Малинський ДНЗ 11601,м. Малин 1988 281 142 Пожежна 

 № 5 Житомирська область    сигналізація, 

  вул.ГМП, 19    блискавкозахист, 

      обробка дерев. 

      конструкцій 

      вогнетрив. розчином 
       

29 Малинський ДНЗ 11601,м. Малин 1985 110 115 Кап.ремонт:заміна 

 № 6 Житомирська область    вікон та дверей. 

  вул.Дорошок, 18    Пожежна 

      сигналізація, 

      блискавкозахист, 

      обробка дерев. 

      конструкцій 

      вогнетрив. розчином 
       

30 Малинський ДНЗ 11601,м. Малин 1973 84 125 Утеплення фасаду. 

 № 7 Житомирська область    Пожежна 

  вул.Лисенка, 12    сигналізація, 

      блискавкозахист, 

      обробка дерев. 

      конструкцій 

      вогнетрив. розчином 
       

31 Малинський ДНЗ 11601,м. Малин 1946,1962, 206 168 Кап.ремонт 

 № 8 «Ялинка» Житомирська область 1971   приміщення. 

  вул.Гагаріна, 23    Пожежна 

      сигналізація, 

      блискавкозахист, 

      обробка дерев. 

      конструкцій 

      вогнетрив. розчином 
       

32 Малинський ДНЗ 11601,м. Малин 1995 210 118 Кап.ремонт покрівлі. 

 № 9 Житомирська область    Пожежна 

  вул. Огієнка, 73а    сигналізація, 

      блискавкозахист, 

      обробка дерев. 

      конструкцій 

      вогнетрив. розчином 
       

 

На території Малина діє також Малинський міський Центр дитячої та юнацької 

творчості та Малинський міський центр наукової технічної творчості. Працюють 

відділення вільної боротьби Малинської ДЮСШ; Відділення велосипедного спорту 

Малинської ДЮСШ; Відділення легкої атлетики Малинської ДЮСШ; Відділення 

боксу Малинської ДЮСШ; Гурток «Пішохідний туризм» — ЦДЮТ; Гурток 

"Ігротехніка" — ЦДЮТ; Вокальний гурток «Проліски», Гуртки «Іграшка» та 

«Моделювання сувенірів» — ЦДЮТ; Гурток «Декоративно-прикладне мистецтво» 

— ЦДЮТ; «Декоративне мистецтво «Соняшник» — ЦДЮТ; Гурток «Умілі руки»; 

Гурток «Юні екологи»; Гурток «Екодизайн» — ММЦНТТ; Гурток «Юні лісівники - 
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дендрологи» — ММЦНТ; Військово-патріотичний клуб-гурток «Побратим» — 

ММЦНТТ; Гурток "Шашки" ЗНВК Школа – ліцей №1 ім.Ніни-Сосніної І-ІІІст.; 

Гурток "Шашки" ЗОШ №6 — ММЦНТТ; Більярдний та автомодельні гуртки. 
 

На території Малинської громади працює також Державний навчальний заклад 

"Малинський професійний ліцей". 
 

На базі 9 класів ліцей готує настуних фахівців: "Кухар"; "Офіціант". "Швачка"; 

"Кравець". "Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування"; 

"Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування". "Тракторист - 

машиніст сільськогосподарського виробництва (Категорія "А1" , "А2")"; "Слюсар з 

ремонту сільськогосподарських машин та устаткування"; "Водій автотранспортних 

засобів (категорій С1)". 
 

За індивідуальною формою навчання ліцей готує фахівців: "Кухар"; "Швачка" 

"Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування" "Тракторист - 

машиніст сільськогосподарського виробництва (Категорія "А1"), за контрактною 

формою навчання ліцей готує: "Кухар". 

 

9.2.Мережа закладів охорони здоров’я 

 

В Малині діє комунальне некомерційне підприємство «Малинська міська 

лікарня», в підприємстві функціонують наступні відділення: акушерсько-

гінекологічне, неврологічне, дитяче, терапевтичне, хірургічно-травматологічне, 

приймальне, інфекційне та відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Крім 

того, працює операційний блок з 4 операційних, клініко-діагностична лабораторія, 

рентгенологічне відділення, фізіотерапевтичне відділення та відділення 

функціональної діагностики. Роботу лікарні забезпечує господарська служба. 
 

У підприємстві працює 65 лікарів, з них: 23 вищої категорії; 10 першої 

категорії; 5 другої категорії. 125 сестер медичних, з них: 61 вищої категорії; 24 

першої категорії; 21 другої категорії. Забезпечено доступність будівель і приміщень 

закладів охорони здоров’я для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 

населення відповідно до законодавства. Лікарня є базою підготовки лікарів-інтернів. 
 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 травня 2021 р. № 453-р КНП 
 

«Малинська міська лікарня» Малинської міської ради внесена до переліку опорних 

закладів охорони здоров’я у госпітальних округах на період до 2023 року. 

 

Також в Маллині діє Комунальне некомерційне підприємство «МЦПМСД», в 

підприємстві функціонують наступні заклади: 7- амбулаторій загальної практики 

сімейної медицини, 2 фельдшерські - акушерські пункти та 27 фельдшерських 

пунктів. У підприємстві зайнято 139 працівників, з них: 15 сімейних лікарів; 7-

педіатрів; 69 - медичних сестер та 18 молодшого медичного персоналу. 
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Також на території громади працюють: Медичний центр «Мінімал-Мед», 

Медичний центр «АКТИВ-МЕД», Медичний центр Пролісок +  та 7 СГД надавачів 

стоматологічних послуг. 

 

9.3.Заклади культури 
 

Перелік закладів культурно-спортивного призначення Малинської громади 
 

наведено в Таблиці 9.3.1. 
 

Таблиця 9.3.1 
 

Перелік закладів культурно-спортивного призначення 
 

Малинської міської територіальної громади 
 

№ 

Заклад Місткість, осіб 
п/п    

    

1 Малинський міський будинок культури 150  
    

2 Малинська дитяча школа мистецтв 100  
    

3 Малинська міська центральна бібліотека 25  
    

4 Малинська міська дитяча бібліотека 20  
    

5 Малинський міський краєзнавчий музей 50  
    

6 Комунальний заклад «Центральна публічна 
60 

 
 

бібліотека ім. В. Скуратівського» 
 

   
    

7 Будовороб’ївська сільська бібліотека 15  
    

8 Вишівська сільська бібліотека 8  
    

9 Ворсівська сільська бібліотека 12  
    

10 Горинська сільська бібліотека 10  
    

11 Гранітненьська селищна бібліотека 20  
    

12 Дібрівська сільська бібліотека 10  
    

13 Іванівська сільська бібліотека 8  
    

14 Ксаверівська сільська бібліотека 6  
    

15 Луківська сільська бібліотека 10  
    

16 Буківська сільська бібліотека 12  
    

17 Любовицька сільська бібліотека 13  
    

18 Ялцівська сільська бібліотека 9  
    

19 Білоберезька сільська бібліотека 7  
    

20 Малинівська сільська бібліотека 10  
    

21 Лумлянська сільська бібліотека 10  
    

22 Морозівська сільська бібліотека 8  
    

23 Рутв’янська сільська бібліотека 10  
    

24 Недашківська сільська бібліотека 15  
    

25 Нововороб’ївська сільська бібліотека 20  
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26 Пиріжківська сільська бібліотека 15 
   

27 Баранівська сільська бібліотека 10 
   

28 Слобідська сільська бібліотека 10 
   

29 Щербатівська сільська бібліотека 12 
   

30 Старовороб’ївська сільська бібліотека 10 
   

31 Українківська сільська бібліотека 8 
   

32 Устинівська сільська бібліотека 15 
   

33 Федорівська сільська бібліотека 20 
   

34 Комунальний заклад «Центр культури і дозвілля» 270 
   

35 Гранітненьський селищний Будинок культури 80 
   

36 Будовороб’ївський сільський клуб 100 
   

37 Коснянський сільський клуб 150 
   

38 Ворсівський сільський клуб 100 
   

39 Горинський сільський клуб 150 
   

40 Гутологанівський сільський клуб 50 
   

41 Дібрівський сільський клуб 60 
   

42 Лісноколонський сільський клуб 250 
   

43 Іванівський сільський Будинок культури 160 
   

44 Нянівський сільський клуб 120 
   

45 Савлуківський сільський клуб 160 
   

46 Луківський сільський клуб 120 
   

47 Буківський сільський клуб 150 
   

48 Забранський сільський клуб 380 
   

49 Любовицький сільський Будинок культури 80 
   

50 Білоберезький сільський клуб 100 
   

51 Новоселицький сільський клуб 180 
   

52 Ялцівський сільський клуб 30 
   

53 Малинівський сільський Будинок культури 160 
   

54 Лумлянський сільський клуб 200 

55 Різнянський сільський клуб 200 
   

56 Морозівський сільський клуб 105 
   

57 Рутвянський сільський Будинок культури 200 
   

58 Нововороб’ївський сільський Будинок культури 250 
   

59 Недашківський сільський Будинок культури 250 
   

60 Пирижківський сільський Будинок культури 100 
   

61 Баранівський сільський клуб 156 
   

62 Слобідський сільський Будинок культури 200 
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63 Щербатівський сільський клуб 80 
   

64 Старовороб’ївський сільський клуб 300 
   

65 Українківський сільський Будинок культури 100 
   

66 Устинівський сільський клуб 120 
   

67 Тростяницький сільський клуб 100 
   

68 Федорівський сільський Будинок культури 270 
   

 

На території громади розташовано 42 спортивні споруди, в т.ч. 1 стадіон на 1,5 

тис.відвідувачів, 15 ігрових спортивних майданчиків, 2 майданчики з тренажерним 

обладнанням, 3 футбольних поля, 11 приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять, 

7 спортивних залів, 2 стрілецькі тири, 1 міні-футбольний майданчик. 

 

10. СТАН НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 
 

Інформацію про стан викидів шкідливих речовин в атмосферу в динаміці за 

2016-2020 роки наведено в Таблиці 10.1. 
 

Таблиця 10.1 
 

Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря на території Малинської 

міської територіальної громади та на території Житомирської області, т 
 

Регіони / Роки 2016 2017 2018 2019 2020 
      

Малинська міська 464,3 701,2 987,9 1062,8 1020,6 

територіальна громада      
      

Житомирська область 9272,5 10334,2 12970,6 12737,4 11819,4 
      
 

 

Інформацію про утворення відходів в динаміці за 2016-2020 роки наведено в 

Таблиці 10.2. 
 

Таблиця 10.2 
 

Утворення відходів І-ІІІ класів небезпеки на території Малинської міської 

територіальної громади та на території Житомирської області, т 
 

Регіони / Роки 2016 2017 2018 2019 2020 
      

Малинська міська 68,5 85,6 192,6 113 85,1 

територіальна громада      
      

Житомирська область 887,1 993,9 1130,5 1205,2 Інф.відсутня 
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