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1. АНАЛІЗ 

Дубівська ОТГ Ковельського району утворена у 2016 році відповідно до Закону України «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад» шляхом об’єднання територій трьох сільських 

рад - 8 населених пунктів: Дубове, Бахів, Вербка, Городище, Гредьки, Красноволя, Мислина. 9 

квітня 2019 року були прийняті рішення про приєднання до Дубівської об’єднаної територіальної 

громади територіальних громад сіл Секунь та Буцинь Старовижівського району. На сьогодні ОТГ 

межує з територіями Тойкутської, Доротищенської сільських рад Ковельського району, 

Люблинецької ОТГ, м. Ковель, Старовижівської, Сереховичівської, Смідинської ОТГ 

Старовижівського району. 

Адміністративним центром об’єднаної територіальної громади є село Дубове. Село знаходиться в  

північно-західній частині Ковельського району. Населений пункт інтенсивно розбудовується і вже 

впритул наблизився до міста Ковель, їх розділяє лише залізнична колія. Відстань від 

адміністративного центру громади до обласного центру - 78 км.  

Площа громади становить 124,5339 кв.км (203,229 кв.км після приєднання сіл), кількість 

зареєстрованого населення – 6631. Національний склад – переважно українці. Розширення меж 

населених пунктів Дубове, Вербка, Бахів, безпосередня близькість їх до м. Ковеля та хороше 

транспортне сполучення з Ковелем, зумовило активне житлове будівництво і заселення та суттєве 

зростання кількості населення в цих населених пунктах за рахунок міграційних процесів.  

Через ОТГ проходить автомобільна дорога міжнародного значення М-19 (Доманово – Ковель – 

Чернівці – Тереблече). Загальна протяжність доріг комунальної власності – 61,95 км, з них: 

асфальтобетон – 4,59 км, біло-щебеневі-21,01 км, ґрунтові – 35,35 км. 

Всі населені пункти ОТГ з’єднані з м. Ковель дорогами з твердим покриттям, в т.ч. с. Дубове, 

Бахів, Вербка, Облапи, Мислина, Секунь, Буцинь – асфальтобетонним, Городище, Гредьки, 

Красноволя – білощебеневим. 

Газифіковано садиби сіл Дубове, Вербка, Бахів, Облапи, Секунь, Буцинь. 

Централізованим водопостачанням забезпечені жителі с. Бахів, с. Буцинь, а мешканці 

багатоквартирних будинків в с. Вербка забезпечені ще й централізованим водовідведеннями. 

Питна вода – індивідуальні криниці та свердловини. 

Надавачем послуг газопостачання є Ковельське відділення ПАТ «Волиньгаз». 

Електропостачання здійснюється Ковельською філією ПрАТ«Волиньобленерго». 

Загальна кількість об’єктів соціально-культурного призначення – 37 од., у т.ч.: шість 

загальноосвітніх навчальних закладів - Дубівська, Вербська, Облапська, Бахівська, Секунська, 

Буцинська ЗОШ; п’ять  дошкільних навчальних заклади - ДНЗ  "Дзвіночок" с. Дубове,  "Сонечко" 

с.Вербка, «Дзвіночок» с. Буцинь, ДНЗ з короткотривалим днем перебування «Сонечко» с. Облапи 

та с. Секунь; сім закладів культури – Дубівський центр культури і дозвілля, Облапський сільський 

будинок культури, Вербський, Бахівський, Городищенський, Буцинський, Секунський сільські 

клуби, сім сільських бібліотек - Дубівська, Вербська, Облапська, Бахівська, Городищенська, 

Буцинська, Секунська, три лікарські амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. 

Облапи, с. Дубове, с. Буцинь, чотири фельдшерсько-акушерських пункти у селах Бахів, Вербка, 

Городище, Гредьки, 1 дільнична лікарня ветеринарної медицини у с. Буцинь, дві аптеки у с. 

Буцинь, 1 відділення стаціонарного догляду для постійного проживання с. Облапи. 

 Належне кадрове забезпечення галузі сприяє ефективному функціонуванню освіти. Розстановка 

педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. Проблемно вирізняється 



 

 

відсутність педагогічних кадрів - вчителів-дефектологів. 

Потреба в розширенні мережі  загальноосвітніх навчальних закладів  відсутня. Але зважаючи на 

щорічне збільшення кількості дітей та збільшення кількості класів в Дубівській ЗОШ І-ІІІ ступенів 

потрібно працювати над розширенням площі учбових приміщень. Також є необхідність у 

будівництві спортивного залу в Буцині, сучасної їдальні та спортивного залу потребує  Вербська 

ЗОШ І-ІІІ ступенів. Приміщення усіх навчальних закладів потребують капітального ремонту. 

Мережа дошкільних установ збережена та потребує розширення, реконструкції чи ремонту 

приміщень. 

Мережа закладів культури забезпечена кваліфікованими працівниками з відповідною освітою. 

Модель роботи являє собою тісну співпрацю зі школами та бібліотеками. У зв’язку з приєднанням 

до ОТГ ще двох населених пунктів, потрібно буде вирішувати питання про реорганізацію закладів 

культури та включення їх в єдину мережу ОТГ, створення публічно-шкільних бібліотек і в цих 

селах. Першочергового вирішення потребують питання ремонту та модернізації закладів 

культури, інтернатизація бібліотек, забезпечення їх мультимедійним обладнанням, створення 

громадських просторів та перетворення закладів культури на центри громадського життя – 

інтегровані інформаційні мультисервісні центри.  

Відповідно до затвердженої спроможної мережі, система медичних закладів ОТГ представлена 

Дубівською амбулаторією групової практики, Облапською амбулаторією монопрактики 

комунального некомерційного підприємства Центру первинної медичної допомоги Ковельського 

МТМО, Буцинською амбулаторією монопрактики КНП «Старовижівський Центр первинної 

медичної допомоги» та Вербківським і Секунським пунктами здоров’я. В перспективі – вирішення 

питання щодо створення комунального некомерційного підприємства Дубівської сільської ради. 

Не менш актуальним також лишається питання створення належної матеріально-технічної бази 

охорони здоров’я ОТГ: будівництво нової амбулаторії в  с. Дубове, капітальний ремонт 

приміщення амбулаторії в с. Облапи. 

Торгівельна діяльність у ОТГ достатньо поширена, проте не є реальним важелем у вирішені 

питання щодо значного збільшення надходжень до місцевих бюджетів. Аналіз кількості 

торговельно-побутових об’єктів ОТГ представлений 22 од. Кількість торговельно-побутових 

об’єктів для забезпечення населення громади  споживчими товарами є оптимальною. Працівники 

торговельної мережі ОТГ зацікавлені як у збільшенні асортименту продукції, на яку існує попит, 

так і у його  розширенні, та представленні нових товарів. 

Населення, яке працює в межах населених пунктів, зайняте в сферах сільського господарства, 

лісового господарства, будівництва, оптової та роздрібної торгівлі, в соціальній сфері. Значна 

частина працюючого населення працевлаштована за межами ОТГ: в м. Ковель та інших містах 

області, також частина – за межами області та за кордоном. 

Основними напрямками розвитку промисловості на перспективу є розвиток виробництв 

деревообробної промисловості, розвиток підприємств сільськогосподарського виробництва, які 

мають відповідну матеріально-виробничу базу та налагоджені економічні зв’язки, за умови 

обов’язкової модернізації та технічного переобладнання діючих підприємств у напрямі 

підвищення їх ефективності. 

В галузі сільського господарства найбільшими господарствами, які прцюють на території  ТзОВ 

«СОТІК АГРО» СТзОВ «Облапське», ФГ «Бахівське», ФГ «Мислина»,СТзОВ «Ратнівський 

аграрій». 

Стан розвитку малого бізнесу можна охарактеризувати як серйозний резерв розвитку економіки і 

поліпшення соціального клімату. Галузева структура діяльності підприємств малого бізнесу 

наступна: виробництво будівельних матеріалів та складські території.  



 

 

Основні переваги  

Вигідне географічне розташування ОТГ та наявність зручних транспортних зв’язків визначає 

інвестиційну привабливість території, а аналіз інвестиційних пропозицій свідчить про бажання 

освоєння території ОТГ. Сукупність позитивних факторів: доступність, мобільність, розвинута 

мережа соціальної інфраструктури створює умови для успішного розвитку території, покращення 

умов проживання та створення робочих місць. 

  



 

 

Секторальний аналіз 

CRITERIAS/ SECTORS FOR ANALISYS  Критерії / сектори аналізу  
1. Land use and Housing  1. Землевикористання і забудова  
Very active/dynamic economic areas  Дуже активні / динамічні економічні райони/хаби: 

Промислові території по вул. Ватутіна             (с. 

Вербка),  

вул. Кутузова (с. Дубове) 

Derelict/abandoned/innactive areas  Занедбані/Покинуті/неактивовані території: 

- Земельні ділянки 1,4 га в с. Вербка, на якій знаходиться 

багатоповерхова будівля в занедбаному стані. 

- закинуті об’єкти на земельній ділянці площею 8,4 га (с. 

Дубове) 

Housing development areas (where do people w
ant and like to build housing/ to move to)  

Області розвитку житла (де люди хочуть побудувати жит

ло / переїхати): 

Масиви в с. Дубове, Бахів.  

Масиви в с. Облапи, Секунь, Буцинь (необхідно 

розробляти містобудівну документацію) 

Areas with development pressure (more request

s than offers/resources)  
Області з тиском розвитку (більше запитів, ніж пропозиц

ій / ресурсів)  
Collective housing vs individual housing  Колективне чи індивідуальне житло  
Highrise housing  Багатоповерхове житло  
Urban housing vs rural housing  Міське житло/сільське житло  

2. Public facilities/amenities  2. Громадськи сервіси  
schools, highschools, hospitals, administration, 

cultural facilities, sport facilities, 

social infrastructure, comerce, 

shopping, other services  

Загальноосвітні навчальні заклади:  

Опорний навчальний заклад «Дубівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів»; 

Бахівська загальноосвітня школа І-ІІ ступеня філія – 

опорного навчального закладу «Дубівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»; 

Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» с. 

Вербка; 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеняс. Облапи; 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня с. Буцинь; 

Загальноосвітня школа І-ІІ ступеня с. Секунь 



 

 

schools, highschools, hospitals, administration, 

cultural facilities, sport facilities, 

social infrastructure, comerce, 

shopping, other services  

Дошкільні навчальні заклади: 

Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» с. 

Вербка; 

Дошкільний навчальний заклад «Дзвіночок»    с. Дубове; 

Дошкільний навчальний заклад с. Буцинь 

Дошкільні навчальні заклади с. Облапи та  

с. Секунь з короткотривалим перебуванням 

 

Заклади охорони здоров’я:  

- Дубівська амбулаторія групової практики, 

- Облапська амбулаторія монопрактики комунального 

некомерційного підприємства Центру первинної 

медичної допомоги Ковельського МТМО,  

- Буцинська амбулаторія монопрактики КНП 

«Старовижівський Центр первинної медичної 

допомоги»;- Вербківський і Секунський пункти 

здоров’я; 

- 2 аптеки в с. Буцинь. 

- дільнична лікарня ветеринарної медицини у с. Буцинь. 

 

Заклади культури: 

Центр культури і дозвілля Дубівської сільської ради; 

Будинок культури села Облапи - філія Центру культури 

і дозвілля; 

Клуб села Вербка - філія Центру культури і дозвілля; 

Клуб села Бахів - філія Центру культури і дозвілля; 

Клуб села Городище - Філія Центру культури і дозвілля; 

Публічно-шкільна бібліотека Дубівської сільської ради; 

Бібліотека с. Вербка –філія Публічно-шкільної 

бібліотеки; 

Бібліотека с. Городище –філія Публічно-шкільної 

бібліотеки; 

Бібліотека с. Облапи –філія Публічно-шкільної 

бібліотеки; 

Бібліотека с. Бахів – філія Публічно-шкільної 

бібліотеки; 

Клуб с. Секунь; 

Клуб с. Буцинь; 

Бібліотека-філія с. Буцинь Старовижівської ЦБС; 

Бібліотека-філія с. Секунь Старовижівської ЦБС. 

 

Спортивні об'єкти:  
Спортзали в ЗОШ с. Дубове, ЗОШ с. Облапи, ЗОШ с. 

Бахів. 

Стадіони: 2 – с. Дубове, 1 – с. Вербка, 1 – с. Секунь, 2 – 

с. Облапи, 2 – с. Буцинь. 

Спортивні майданчики – с. Бахів, с. Дубове. 

 

Соціальна інфраструктура:  
Відділення стаціонарного догляду для постійного 

проживання с. Облапи. 

 

Торговельні, інші послуги: 7 магазинів в      с. Дубове, 

1 – с. Бахів, 3 – с. Облапи,                 1 – с. Городище, 5 – 



 

 

с. Вербка, 7 – с. Буцинь,  

2 – с. Секунь, виїзна торгівля – с. Гредьки,                 с. 

Красноволя. Заклади громадського харчування  2 – с. 

Буцинь, 1 – с. Секунь. 

Готель в с. Буцинь. 

Перукарня, ремонт взуття – с. Дубове. 

Віддлення поштового зв’язку у селах Дубове, Облапи, 

Городище, Буцинь; 

Пересувна пошта – с. Секунь. 

Нова пошта с. Буцинь, с. Вербка 

Місцева пожежна охорона в с. Облапи. 

missing facilities  Громадські простори, місцеві пожежні охорони в 

населених пунктах, музеї, кінотеатри, парки культури і 

відпочинку 

very popular facilities / facilities in a bad state  дуже популярні об'єкти / споруди в поганому стані  
школи в с. Облапи, Буцинь; 

ДНЗ в с. Буцинь, Секунь, 

клуби в с. Буцинь, Секунь, Бахів, Вербка 

unused facilities or facilities used under capacit

y (for example: schools without children)   
невикористовані об'єкти/ об'єкти, що використовуються 
під ємність (наприклад, школи без дітей)  
Приміщення ФАПу у с. Гредьки, Красноволя, 

Городище; 

Адмінбудівля (колишньої сільської ради) в с. Городище, 

Облапи, Буцинь; Секунь 

Частина приміщення школи в с. Городище; 

Приміщення будинку культури в с. Городище; 

Будинок механізатора в с. Дубове; 

Споруда цивільного захисту в с. Вербка. 

3. Land resources and projects  3. Земельні ресурси та проекти  
land in public property: local administration  земля в державній власності: місцева адміністрація  
land in public property: 

regional administration (raion/oblast)  
земля в державній власності: обласна адміністрація (райо

н/область)  
земельні ділянки підприємств: АТП 0202 (площа 5,29 га) 

с. Вербка, 

ДП «Волинська зональна науково-дослідна станція 

луківництва в с. Бахів (площа 13,5 га), Волинське 

ЛВУМГ (площа 14,5 га),  

Управління водного господарства (площа 10,06 га). 

land in public property: state   земля в державній власності: державний рівень 

- землі Держлісгоспу, Укрзалізниці, Служби 

автомобільних доріг, Міністерства оборони  

inaccessible land (ATO)  недоступна земля (АТО)  
- 

relevant/strategic 

private property (linked to pending investment)  
відповідна / стратегічна приватна власність (пов'язана з о
чікуваними інвестиціями) 

земельні ділянки з майновими комплексами в  с. Дубове 

площа 2,07 га, та в с. Вербка площа 0,4 га. 

strategic public investment projects (new 

facilities, new roads...)  
стратегічні державні інвестиційні проекти (нові об'єкти, 

нові дороги ...)  
обхідна дорога м. Ковель 

relevant private investments (housing, industry, 

other)  
важливі приватні інвестиції (житло, промисловість, 

інші)  
завод полістиролу с. Вербка, промислова зона по вул. 

Промислова с. Дубове 



 

 

4. Environment  4. Навколишнє середовище  
attractive natural areas or landscapes (forests, 

lakes, hills etc), not necessarily protected  
привабливі природні зони або ландшафти (ліси, озера, 

пагорби тощо), не обов'язково захищені: «Садиба 

Дубове» «Садиба Мислина»,  

Дубова алея, ур. «Калдуби» 

nature reserves (protected areas)  заповідники (природоохоронні території): 

Ботанічна пам’ятка природи «Вільшаник 1» (площа 4,3 

га); 

Ботанічна пам’ятка природи «Вільшаник 2» (площа 2,5 

га); 

hydrographical network (rives, lakes, marshes, 

mineral springs)  
гідрографічна мережа (річки, озера, болота, мінеральні 

джерела): 

оз. Велике с. Облапи 

оз. Мале с. Облапи 

оз. Пісочне с. Буцинь 

НВО «Трави» с. Бахів 

річка Турія, річка Рудка 

pollution  екологічне забруднення  
забійний цех в с. Мислина 

waste management/waste dumps  менеджмент відходів/звалки: 

є стихійні сміттєзвалища в кожному населеному пункті 

areas without sewage system/ water supply 

system  
райони без системи каналізації / водопостачання: 

централізоване постачання є лише в селах Буцинь та 

Вербка, інші села не мають. 

Всі села без каналізації (вигрібні ями), централізована 

каналізація є лише по          вул. Ватутіна 

(багатоповерхова забудова) в     с. Вербка 

tourist attractions  туристичні атракції – база відпочинку «Пісочне» в с. 

Буцинь 

tourist resorts  туристичні курорти  
5. Mobility  5. Мобільність  
road network (with stations)  дорожня мережа (зі станціями)   

Міжнародна траса М19  «Доманово – Ковель – Чернівці 

– Тереблече» з зупинками  в с.Дубове, с. Мислина, с. 

Секунь та с. Буцинь. 

Дорога Т- 03-11 Седлище – Камінь-Каширський – 

Ковель з зупинками  с. Вербка та перспективою зупинки 

в с. Бахів. Дороги місцевого значення М19 – Городище – 

Красноволя з зупинками в с. Городище,            с. 

Красноволя,  дорога М19 – Облапи – Доротище – Т-03-

11 з зупинками в с. Облапи 

railroad network (with stations)  залізнична мережа (зі станціями)  
Залізнична колія з м. Ковель – Заболоття з зупинкою в с. 

Гредьки  
bicycle lane network  мережа велосипедних доріжок  

відсутні велосипедні доріжки 

public transport (with stations)  громадскький транспорт (зі станціями): 

По громаді рухається приміський транспорт з зупинками 

в населених пунктах: с. Дубове, с. Мислина, с. Облапи, 

с. Городище, с. Гредьки, с. Красноволя, с. Секунь, с. 

Буцинь, с. Вербка, с. Бахів. 



 

 

missing roads (missing connections 

between settlements)  
відсутні дороги (відсутні зв'язки між населеними 

пунктами): 

відсутнє пряме сполучення між с. Дубове та с. 

Красноволя 

missing public transport connections  відсутність сполучень громадського транспорту: 

roads in bad state / closed roads (ATO)  дороги в поганому стані / закриті дороги (АТО)  
50% доріг знаходяться в поганому стані 

barriers (rivers without bridges, railroads 

without crossing points etc)  
бар'єри (річки без мостів, залізниці без перетинів 

тощо) немає 

  



 

 

1.1 Набір тематичних карт та діаграм у різних масштабах із 

пояснювальними записками 

Карта Аналіз навколишнього середовища 

 

Стан навколишнього природного середовища Дубівської ОТГ можна охарактеризувати, як 

задовільний, оскільки на території відсутні підприємства важкої промисловості. 

Забруднення ґрунту у межах норми відбувається при використанні засобів хімізації в аграрному 

секторі ОТГ. Організованим вивозом сміття забезпечуються населені пункти Вербка, Бахів, 

Дубове. 

Територія ОТГ знаходиться в зоні Волинського Полісся, з помірним, вологим кліматом, м’якою 

зимою, нестійкими морозами, частими відлигами, значними опадами, затяжною весною і осінню. 

Рельєф – рівнинно-хвилястий з добре вираженими горбисто – грядистими та долинними формами.  



 

 

Географічне розміщення, наявна інфраструктура та природні ресурси є важливим чинником 

інвестиційної привабливості ОТГ. 

Багатий природно–ресурсний потенціал території є основою для розвитку, як виробничої 

діяльності, так і перспективних галузей у сфері туризму, розробки лісових, мінеральних, водних, 

фауністичних та природно-рекреаційних ресурсів. 

Досить велике значення для розвитку будівельної індустрії мають загальнопоширені корисні 

копалини – пісок, глина, суглинки та інші. Виявлено родовища рідкісного високоякісного піску 

для виробництва скла. 

Територією ОТГ протікає 2 річки, серед яких найбільша Турія. 

З метою охорони поверхневих водних об’єктів від забруднення і засмічення та збереження їх 

водності навколо озер ОТГ встановлено за проектами землеустрою прибережні захисні смуги. 

Озера карстового походження, тому вода в них прозора і чиста. 

Досить привабливим в інвестиційному плані є довгострокова оренда водних плес з метою 

вирощування риби, раків та організації відпочинку. 

Гордість ОТГ — лісові масиви в основному хвойних і дубових порід дерев та багаті природні 

рослинні ресурси. Ліси становлять майже третину загальної площі і мають досить важливе 

значення у формуванні ландшафту та унікального екологічного балансу території. Потенціал 

фауністичних ресурсів району визначається наявністю цінних видів лікувальних трав та 

дикорослих ягід. Місцеві ліси багаті на ягоди чорниці, малини, ожини, лохини. 

Не використані можливості промислової заготівлі цілющих лікувальних трав — бальзаму, 

зубрівки, звіробою та інших. 

За наявністю природних ресурсів, ОТГ в перспективі може здійснювати організацію туристично – 

рекреаційної діяльності. Залучення інвестицій в розробку природних ресурсів, створення 

рекреаційних зон та розвиток туризму буде вигідним не тільки в плані вдосконалення 

природокористування, але і підвищення ефективності та гармонізації взаємозв'язків людини і 

природи. 

 

  



 

 

Карта Земельних ресурсів 

 

Природні умови обумовили характер ґрунтового покриву території ОТГ. Основними 

ґрунтоутворюючими породами землекористування є: прісноводні суглинки, алювій сучасний, 

елювій карбонатних порід. На цих породах сформувалися відповідно дернові, лучні, лучно-

болотні, торфо-болотні, піщані, дерново-підзолисті ґрунти. 

 

  



 

 

Земельний фонд ОТГ становить: 

 сільськогосподарські підприємства – 1 006,4694 га 

 громадяни, яким надані землі у власність і користування – 5 408,721 га 

у тому числі: 

 селянські (фермерські) господарства – 317,4168 га 

 для ведення товарного сільскогосподарського виробництва - 3 603,3603 га 

 особисті підсобні господарства – 794,9149 га 

 для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель 

(присадибні ділянки) – 348,4332 га 

 для гаражного будівництва – 0,1700 

 для городництва –48,3375 га 

 для здійснення підприємницької діяльності - 31,2699 га 

 для сінокосіння та випасання худоби – 264,8184 

 заклади, установи, організації – 30,2718 

 промислові та інші підприємства – 97,7433 

 підприємства та організації транспорту, зв`язку – 250,7907 га 

 частини, підприємства, організації, установи, навчальні заклади оборони – 47,6201 га 

 лісогосподарські підприємства – 865,30 га  

 водогосподарські підприємства - 10,0569 га 

Висока неоднорідність ґрунтового покриву, низька екологічна стійкість призвели до зниження 

якості ґрунтів після осушення, що зумовило деградацію легких піщаних ґрунтів. З іншого боку 

зросли площі перезволожених і заболочених угідь. В умовах осушення прискорюється 

мінералізація ґрунтової органіки. Під впливом антропогенних факторів відбувається 

трансформація ґрунтових умов. З метою підвищення продуктивності та охорони земель, 

оптимізації землекористування доцільно проводити організаційно-господарські заходи по 

боротьбі з ерозією ґрунтів, агротехнічні, лісомеліоративні, гідротехнічні заходи. 

 

  



 

 

Карта Землекористування/Забудова 

 

На території ОТГ є 10 населених пунктів, з яких в чотирьох спостерігається депопуляція 

населення. З розвитком ринкової економіки, поступовим впровадженням різних форм власності на 

землю і нерухомість, для забудови нових територій та реконструкції житлової забудови, яка вже 

склалась, виникла потреба у розширенні меж окремих населених пунктів та внесенні змін до 

раніше розроблених генеральних планів. Зокрема, було розширено межі населених пунктів 

Дубове, Бахів, Вербка, Облапи, Мислина, Секунь, Буцинь. Це дасть можливість розширити площу 

забудови цих населених пунктів і вирішити потребу населення у власному житлі. Так, змінами в 

генеральні плани сіл Дубове та Бахів вже передбачені масиви для житлової садибної забудови 

загальною площею 19,43 га. В перспективі – внесення змін в генеральні плани інших населених 

пунктів ОТГ. 

 

  



 

 

Карта Мобільності 

 

Територією ОТГ проходять три дороги загального користування державного значення: 

міжнародна дорога М 19 (Доманове (на м. Брест) - Ковель - Чернівці - Тереблече (на м. Бухарест)) 

та територіальні дороги Т-03-10 (Стара Вижівка – Буцин- /М-19/) та Т-03-11 (/Р-14/ - Седлище - 

Камінь-Каширський - Ковель - /М-19/ - Колодяжне - Локачі - /Н-17/). На автошляху М19 

розташовані села Дубове, Мислина, Секунь, Буцинь. 

Доступність інших сіл ОТГ забезпечена через дороги загального користування місцевого 

значення. Зокрема, автошлях О031484 — автомобільний шлях довжиною 10,8 км, обласна дорога 

місцевого значення, проходить через село Секунь від перетину з М19 до залізничного зупинного 

пункту Мизове Старовижівської ОТГ.  

Автошлях С030602 (Красноволя-Городище-/М-19/) – районна дорога місцевого значення 

довжиною 8,6 км, проходить через села Красноволя, Городище Дубівської ОТГ до дороги М19. З 

цією дорогою з’єднується районна дорога місцевого значення С031403 (Журавлине-Красноволя) 

довжиною 1,5 км, що з’єднує Дубівську ОТГ зі Смідинською ОТГ. Автошляхи С030603 (/М-19/-

Облапи-Доротище-/Т-03-11/) загальною довжиною 7 км забезпечує доступність села Облапи, а 

С030613 (Вербка-/ Т-03-11/) 0,8 км, - доступність села Вербки, С030617 (/Т-03-11/-Бахів) 3,2 км, - 

доступність села Бахів, С030627 (Гредьки – Городище) 2 км – доступність села Гредьки. 

Однак лише частина доріг місцевого значення з твердим покриття. Потребують укладання вулиці 

та проїзди по селах асфальтобетонним покриттям, влаштування тротуарів та пішохідних доріжок з 

бетонної плитки. 

Проектами передбачено об’їзну дорогу міста Ковеля, яка має проходити територією ОТГ. 

Будівництво цієї дороги також спростить доступність сіл Бахів та Красноволя з адміністративним 

центром ОТГ – с. Дубове. 

 

  



 

 

Карта соціальної інфраструктури 

 

Мережа соціальної інфраструктури ОТГ є достатньо розвинутою, хоча потребує модернізації. 

Зокрема на карті показані: загальноосвітні навчальні заклади:  

 Опорний навчальний заклад «Дубівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів; 

 Бахівська загальноосвітня школа І-ІІ ступеня філія – опорного навчального закладу 

«Дубівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів; 

 Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» с. Вербка; 

 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня  села Облапи; 

 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня села Буцинь; 

 Загальноосвітня школа І-ІІ ступеня села Секунь 

Дошкільні навчальні заклади: 

 Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» с. Вербка; 

 Дошкільний навчальний заклад «Дзвіночок» села Дубове; 



 

 

 Дошкільний навчальний заклад села Буцинь 

 Дошкільні навчальні заклади села Облапи та села Секунь з короткотривалим перебуванням 

Заклади охорони здоров’я:  

 Дубівська амбулаторія групової практики; 

 Облапська амбулаторія монопрактики комунального некомерційного підприємства Центру 

первинної медичної допомоги Ковельського МТМО; 

 Буцинська амбулаторія монопрактики КНП «Старовижівський Центр первинної медичної 

допомоги»; 

 Вербківський і Секунський пункти здоров’я; 

 2 аптеки в с. Буцинь; 

 дільнична лікарня ветеринарної медицини у с. Буцинь. 

Заклади культури: 

 Центр культури і дозвілля Дубівської сільської ради; 

 Будинок культури с. Облапи – філія Центру культури і дозвілля; 

 Клуб с. Вербка – філія Центру культури і дозвілля; 

 Клуб с. Бахів – філія Центру культури і дозвілля; 

 Клуб с. Городище –філія Центру культури і дозвілля; 

 Публічно-шкільна бібліотека Дубівської сільської ради; 

 Бібліотека с. Вербка –філія Публічно-шкільної бібліотеки; 

 Бібліотека с. Городище –філія Публічно-шкільної бібліотеки; 

 Бібліотека с. Облапи –філія Публічно-шкільної бібліотеки; 

 Бібліотека с.Бахів – філія Публічно-шкільної бібліотеки; 

 Клуб с. Секунь; 

 Клуб с. Буцинь; 

 Бібліотека–філія с. Буцинь Старовижівської ЦБС; 

 Бібліотека–філія с. Секунь Старовижівської ЦБС. 

Спортивні об'єкти:  

 Спортзали в ЗОШ с. Дубове, ЗОШ с. Облапи, ЗОШ с. Бахів. 

 Стадіони: 1 – с. Дубове, 1 – с. Вербка, 1 – с. Секунь, 2 – с. Облапи, 2- с. Буцинь. 

 Спортивні майданчики- с. Бахів, с. Дубове. 

Соціальні заклади:  

 Відділення стаціонарного догляду для постійного проживання с. Облапи. 

Інші заклади соціальної інфраструктури: 

 7 магазинів в с. Дубове, 1 – в с. Бахів,   3 – с. Облапи, 1 – с. Городище, 5 – с. Вербка, 7 – с. 

Буцинь, 2 – с. Секунь, виїзна торгівля – с. Гредьки, с. Красноволя. Заклади громадського 

харчування – 2 с. Буцинь, 1 – с. Секунь. 

 Готель в с. Буцинь. 

 Перукарня, ремонт взуття – с. Дубове. 

 Віддлення поштового зв’язку у селах Дубове, Облапи, Городище, Буцинь; 

 Пересувна пошта – с. Секунь. 

 Нова пошта с. Буцинь. 

 Місцева пожежна охорона в с. Облапи. 

 

  



 

 

1.2 Висновки аналізу наявної просторової документації у різних 

масштабах (генеральний план, схеми і проекти районного планування, 

регіональні схеми розселення тощо) 

Генеральний план с. Дубове. 

 

 

З розвитком ринкової економіки, поступовим впровадженням різних форм власності на землю і 

нерухомість для забудови нових територій та реконструкції житлової забудови, яка вже склалася, 

виникла потреба у внесенні змін до генерального плану. Рішенням сесії сільської ради від 16 

липня 2015 року № 44/3 було затверджено внесення змін в генеральний план (суміщений з 



 

 

детальним планом) с. Дубове. При внесенні змін до генерального плану села Дубове збережено 

існуюче зонування території за функціональними ознаками і враховані існуючі межі населеного 

пункту. Відповідно до внесених змін, запроектовано в південній частині села ділянку під 

кладовище, у південно-східній частині села запроектовано два житлових квартали садибної 

забудови площею 3,06 га та 3,7 га окремими масивами. На кожну з цих ділянок буде розроблятися 

детальний план території житлової забудови садибного типу відповідно до законодавства. Також 

на перспективу при потребі будуть проектуватися заклади громадського призначення в проектах 

детального планування, відповідно до чинних норм та враховуючи нормативні радіуси 

обслуговування. В проекті передбачено комплексний благоустрій території житлового кварталу: 

інженерна підготовка території, визначені основні під’їзди до садибної забудови. 

Генеральний план с.Бахів 

 

На замовлення Дубівської сільської ради також розроблено внесення змін в генеральний план с. 

Бахів. Містобудівною документацією передбачено упорядкування функціональних зон – житлової, 

виробничої, зелених насаджень загального користування, зокрема в північній та південній 

частинах населеного пункту передбачені на перспективу території під житлову забудову, в 

західній та північно-західній частинах передбачено території під громадське використання на 

перспективу. На розрахунковий етап території нової житлової забудови формуються кварталами 

садибної забудови. Житлова садибна забудова за проектним рішенням розміщується на вільних від 

забудови територіях, на площі 12,67 га. Генеральним планом села Бахів передбачається розвиток 

та удосконалення системи культурно-побутового обслуговування в межах, що сприяють 

створенню найбільш сприятливих умов для життєдіяльності населення села. Сучасний рівень 

забезпеченості населення села установами і підприємствами обслуговування значно нижчий 

нормативних показників. Низька забезпеченість спостерігається по об’єктах побутового 

обслуговування, центрах дозвілля та інших закладах. Перспективна організація і розвиток ємкості 

мережі культурно-побутового обслуговування виконані виходячи з врахування ролі села на 

протязі довгострокового періоду в системі міжселенного розташування, а також росту чисельності 

населення, у відповідності з невідкладними потребами села і реальними можливостями 

фінансування будівництва. Заклади громадського призначення будуть проектуватися в проектах 

детального планування відповідно до чинних норм і правил, враховуючи нормативні радіуси 

обслуговування. Проектним рішенням передбачається благоустрій та озеленення території 

забудови. Благоустрій території включає заходи з облаштування території для проведення масових 

громадських заходів, автостоянок, чіткого прокладання проїздів з твердим покриттям і пішохідних 

доріжок, благоустрій берегової смуги водойми, упорядкування прилеглих територій.  

 



 

 

Генеральний план с. Вербка. 

 

Розроблений на основі топозйомки 1970 р., відкоректованої в 1984 р., передбачає переважно 

одноповерхову садибну забудову 62,3 %, двопорхову з присадибними ділянками 0,03-0,06 га – 

4,5%.23,2 % території займають промислові підприємства. 

Генеральний план с. Городище 

 



 

 

Генеральний план с. Секунь: 

 

Генеральний план с. Буцинь 

 

  



 

 

1.3 Результати SWOT - аналізу 

SWOT  
Strengths Weaknesses Opportuniti

es Threats  
Examples  

СВОТ  
Сильні сторони  
Слабкості  
Можливості  
Загрози  
Приклади  

Де ? (назва поселення чи міста)  

1. Land use and Housing  1. Землевикористанн

я і забудова  
  

Strengths  Сильні сторони    
newly built attractive housing  Новобудова, привабливе 

житло  
Змінами в генеральні плани сіл 

Дубове та Бахів передбачені масиви 

для житлової садибної забудови 

загальною площею 19,43 га 

active industry, providing jobs  активна промисловість, що 

забезпечує робочі місця  
НЗК, Львівтрансгаз,  

active farm  активне сільське 

господарство  
СТзОВ «Україна»,, ТзОВ «СОТІК 

АГРО», СТзОВ «Облапське», ФГ 

«Бахівське», ФГ «Мислина»,СТзОВ 

«Ратнівський аграрій» 

good services and commerce 

(shops, restaurants, cinemas)  
добре забезпечення 

(магазини, ресторани, кіно 

тощо)  

Буцинь, Дубове, Секунь, Облапи, 

Бахів, Вербка  

existing natural resources - gas, 

clay etc  
існуючі природні копалини 

- газ, глина тощо  
Пісок (Буцинь)  

...  рекреаційні зони  Озеро Велике та озеро Мале в с. 

Облапи, НВО «Трави» с. Бахів, база 

відпочинку «Пісочне» с. Буцинь, 

рекреаційна зона «Садиба Дубова» 

та зона відпочинку «Мислина»  



 

 

  культурна спадщина  Історико-архітектурні пам’ятки: 

Православний чоловічий монастир 

«Різдва святого Іоанна Предтечі»с 

Вербка; 

Церква Архангела Михаїла с. Секунь 

(1868 р.); 

Церква преподобного  Іова 

Почаївськогос. Секунь (1588-

1894рр); 

Церква Казанської Ікони Матері 

Божої с. Буцинь (1864 р.); 

“Святоюрієвський» храм УПЦ КПс. 

Дубове; 

Храм «Всіх скорбящих радість» 

УПЦ с. Дубове; 

Храм «Всіх Святих Землі 

Волинської» с. Дубове; 

Пам’ятки історії: Меморіал пам’яті 

жертв Голокосту с. Бахів 

Пам’ятник Вадиму Олійнику; 

пам’ятник Т.Г.Шевченку в с.Дубове; 

обеліски загиблим воїнам – 

односельчанам часів Другої Світової 

Війни встановлені в с.Дубове, 

Городище, Облапи; Секунь, Буцинь; 

пам’ятник воїнам УПА, братська 

могила 26 воїнів УПА, пам’ятник 

«Борцям за волю України» с. 

Буцинь. 

Weaknesses  Слабкості    
abandoned housing / depopulated 

settlement  
Занедбане житло/населений 

пункт з депопуляцією  
3 села з депопуляцією (Мислина, 

Гредьки, Красноволя, Городище) 

collective housing in poor shape  Багатоповерхове  житло в 

поганій формі  
Гуртожитки в с. Вербка, с. Дубове 

housing not energy efficient   енергонеефективне житло  90 % житла потребує 

енергомодернізації  
insufficient housing  недостатнє житло  В селах Дубове, Вербка, Бахів, 

Облапи, Буцинь 

abandoned farmland or industry  Занедбані ферми або 

промислові підприємства  
Ферма в с. Дубове, в с. Красноволя, в 

с. Буцинь 

Закинуті промислові об’єкти: завод 

залізобетонних виробів в с. Дубове, 

під-во «Насінтрави», завод 

полістиролу     с. Вербка,           РТП 

с. Буцинь 

...  занедбані рекреаційні 

об’єкти   
Бази відпочинку         с. Буцинь, 

парк-сквер біля братської могили с. 

Облапи, рекреаційна зона біля ставка 

в с. Облапи; Ур. Стехорце, 

Кльопове., ставок в   с. Городище, 

Буцинь 

 

 

 



 

 

Opportunities  Можливості    
future private developments / 

investments  
майбутні приватні розробки 

/ інвестиції  
  

Створення ОСББ та модернізація 

багатоповерхових будинків 

public housing programs / 

investments  
Державні житлові 

програми/інвестиції  
- 

national/regional rehabilitation 

funding for collective housing  
Національне/регіональне 

фінансування 

реабілітації колективного 

житла  

Реконструкція гуртожитку під житло 

в с. Дубове 

...  Розвиток туризму і 

сільського господарства  
Розвиток сільського туризму, 

туризму на базі «Пісочне»           с. 

Буцинь 

Threats  Загрози    
refugees from conflict areas  Біженці з районів 

конфлікту  
- 

  Загострення збройних дій в 

зоні АТО  
- 

missing public resources for new 

housing  
відсутність державних 

ресурсів для нового житла  
+  

more attractive housing in 

neighboring areas (like large 

cities)  

більш привабливе житло в 

сусідніх районах 

(наприклад, у великих 

містах)  

Більш привабливе житло в м. Ковель 

  Відтік молоді і робочої сили 

через відсутність робочих 

місць  

Відтік молоді спостерігається в усіх 

населених пунктах, однак найбільше 

– в селах Гредьки, Красноволя, 

Городище, Мислина 

AH have little autonomy in local 

development (depend on region)  
ОТГ мають мало автономії 

в місцевому розвитку  
-  

...  ...    
2. Public facilities/amenities  2. Громадськи сервіси    
Strengths  Сильні сторони    
good health infrastructure  хороша інфраструктура 

охорони здоров'я  
Є три амбулаторії в Дубове, Облапи, 

Буцинь, два пункти здоров’я в селах 

Вербка і Секунь 

good schools / kindergardens / 

high schools  
хороші школи / дитячі 

садки /   
Дубове, Вербка  

nice city/town/village central 

square or parc  
Гарне місто/село, 

центральна площа або парк  
Центральна площа    с. Дубове 

attractive local festival  Привабливий місцевий 

фестиваль  
- 

active cultural center / theater / 

museum  
активний культурний центр 

/ театр / музей  
ЦКІД с. Дубове, будинки культури 

та клуби 

...  ...    
Weaknesses  Слабкості    
lack of health infrastructure  Відсутність інфраструктури 

охорони здоров’я  
Потреба будівництва нової 

амбулаторії в   с. Дубове 

lack of education infrastructure  Відсутність освітньої 

інфраструктури  
Не вистачає потужностей ЗОШ     с. 

Дубове, ДНЗ           с. Дубове, с. 

Буцинь. Погана матеріально-

технічна база освітніх закладів 



 

 

social infrastructure in poor shape  Соціальна інфраструктура в 

поганому стані  
Не вистачає потужностей 

спортивних закладів по ОТГ  
lack of central public space  відсутність центрального 

громадського простору  
Відсутній центральний громадський 

простір в с.Дубове 

lack of cultural infrastructure 

(theater / museum / cinema)  
відсутність культурної 

інфраструктури (театр / 

музей / кіно)  

В ОТГ відсутні музеї, театр/кіно 

...  Брак торгівельного 

обслуговування  
Брак торгівельного обслуговування в      

с. Гредьки та Красноволя  

Opportunities  Можливості    
national / regional program for 

building or renovating schools  
Національна/регіональна 

програма реновації шкіл  
Проект Державного фонду 

регіонального розвитку по ОТГ  
   

Threats  Загрози    
lack of budget for health 

infrastructure  
Брак коштів для системи 

охорони здоров’я  
Поганий стан будівель, не вистачає 

коштів місцевого бюджету 

people are attracted by larger cities 

outside AH   
людей залучають великі 

міста за межами ОТГ  
Трудова міграція в міста за межами 

ОТГ та за кордон 

...  ...    
3. Land resources and projects  3. Земельні ресурси та 

проекти  
  

  

Strengths  Сильні сторони    
public land resources available for 

development  
земельні ресурси ОТГ, 

доступні для розвитку  
Є земельні ділянки, які можна здати 

в оренду з аукціону: площа 20 га 

поблизу с. Дубове 

attractive areas for investors inside 

AH  
привабливі місця для 

інвесторів всередині AH  
Закинуті промислові об’єкти: завод 

залізобетонних виробів в с. Дубове, 

під-во «Насінтрави», завод 

полістиролу     с. Вербка, РТП           

с. Буцинь 

...  ...   

Weaknesses  Слабкості    
lack of public land resources  Відсутність державних 

земельних ресурсів  
- 

lack of private investments  Брак приватних інвестицій  Нема інвесторів на промислові 

об’єкти в с. Дубове, с. Буцинь 

...    

Opportunities  Можливості    
regional/ national projects in 

housing or industry  
регіональні / національні 

проекти у сфері житла або 

промисловості  

- 

...  ...   

Threats  Загрози    

lack of private investments  відсутність приватних 

інвестицій  
Відсутність приватних інвестицій у 

приватизовані промислові об’єкти 

...  ...    
4. Environment and heritage  4. Навколишнє 

середовище  
  

Strengths  Сильні сторони    
attractive landscape  привабливі ландшафти  Дубова алея, 

оз. Велике 



 

 

historical heritage  історико-культурна 

спадщина  
Православний чоловічий монастир 

«Різдва святого Іоанна Предтечі»        

с. Вербка; 

Церква Архангела Михаїла с. 

Секунь; 

Церква преподобного  Іова 

Почаївськогос. Секунь; 

Церква Казанської Ікони Матері 

Божої    с. Буцинь; 

“Святоюрієвський» храм УПЦ КП             

с. Дубове; 

Храм «Всіх скорбящих радість» 

УПЦ             с. Дубове; 

Храм «Всіх Святих Землі 

Волинської»      с. Дубове; 

Пам’ятне місце - Меморіал пам’яті 

жертв Голокосту        с. Бахів 

Пам’ятник Вадиму Олійнику 

nature reserve  заповідник  Памятка природи «Вільшанник 1» та 

«Вільшанник 2» 

river/lake  річка/озеро  р. Турія, р. Рудка, оз. Велике, оз. 

Мале 

attractive resort/camping  привабливі бази 

відпочинку/ кемпінги  
База Пісочне в           с. Буцинь  

good accessibility of landscape / 

resorts by car/train  
хороша доступність 

ландшафту / курортів 

автомобілем / поїздом  

+  

...  Природні ресурси  Ліси, озера, річки 

Weaknesses  Слабкості    
pollution  забруднення 

довколишнього 

середовища  

забійний цех в            с. Мислина 

resort in poor shape  курорт в поганому стані  Не розвинута інфраструктура баз 

відпочинку с. Буцинь 

lack of bicycle / pedestrian 

connections to access landscape / 

resorts  

відсутність велосипедних / 

пішохідних з'єднань для 

доступу до ландшафтів / 

курортів  

Не розвинуті веломаршрути, нема 

велодоріжок в усіх селах ОТГ 

deforestation      
heritage in bad shape      
...  небезпека для здоров’я   в питній воді в с. Буцині великий 

вміст заліза 

в с. Облапи, із-за підтоплення, 

забруднена питна вода 

Opportunities  Можливості    
tourists coming from outside to 

enjoy nature  
туристи, що приїзжають 

ззовні, щоб насолодитися 

природою  

+   

...  Кооперація з сусідами  Розвиток рекреаційної зони оз. 

Пісочне спільно з сусідньою ОТГ 

  



 

 

Threats  Загрози    
low tourism due to poor access 

from other regions  
Низький рівень туризму 

через поганий доступ з 

інших регіонів  

Низький рівень туризму через 

погану промоцію та неякісний сервіс 

low tourism due to ATO  Низький рівень туризму 

через близькість зони АТО  
- 

...  ...    
5. Mobility  5. Мобільність    
Strengths  Сильні сторони    
good roads  хороші дороги  + більшість відремонтовано  
people frequently using bicycles  Населення активно 

користується велосипедом  
В усіх селах ОТГ 

railway station  Залізнична станція  Близькість до  залізничного вузла в 

Ковелі сіл Дубове, Бахів, Вербка, 

Городище, Гредьки 

good public transport  хороший громадський 

транспорт  
Є автобусне сполучення всіх 

населених пунктів  
...  ...    
Weaknesses  Слабкості    
roads in poor shape  Дороги в поганому стані  Дороги загального користування 

державного та місцевого значення  
missing road  Відсутні дороги  Відсутня дорога з с.Красноволя до        

с. Дубове 

missing bridge  Відсутні мости  - 

missing bicycle infrastructure  відсутня велосипедна 

інфраструктура  
+  

road or railway blocking 

pedestrian connection  
Дорога чи залізниця 

блокують пішохідні шляхи  
Перехід через залізничні колії 

недоступний для маломобільних 

груп населення  
poor/no public transport      
...  Хаотичне паркування  Біля установ соціальної сфери в усіх 

селах ОТГ 

Opportunities  Возможности    
regional program for improvement 

of roads  
регіональна програма 

покращення доріг  
Державний дорожній фонд  

initiatives for cycling routes  ініціативи для 

велосипедних маршрутів  
Створення вело маршрутів між 

селами Дубове, Вербка, Бахів 

...  ...    
Threats  Загрози    
lack of budget for improving 

infrastructure  
Відсутність бюджету на 

покращення 

інфраструктури  

+  

...  Пошкодження доріг 

великовантажним 

транспортом  

Транзит лісогосподарської техніки 

через територію ОТГ  

  

  



 

 

Зведений СВОТ 

Сфери S 

Сильні сторони 

W 

Слабкі сторони 

O 

Можливості  

T 

Загрози  

Транспорт 

Інфраструктура  

Дорога/відходи/в

ода 

Наявність доріг 

загального 

користування 

державного та 

місцевого 

значення (в т. ч. 

догори М-19, 

дорога на Камінь-

Каширський);  

 

Близькість до 

залізничного 

вузла сіл Дубове, 

Бахів, Городище, 

Гредьки; 

 

Висока 

забезпеченість 

громадським 

транспортом усієї 

території ОТГ 

(автобусне 

сполучення є між 

усіма населеними 

пунктами) 

 

Населення 

громади активно 

користується для 

пересування  

велосипедами  

 

У 3 населених 

пунктах є 

організована 

система збору 

сміття 

 

Розвинене 

оптоволоконне 

волокно  

Якість наявних 

доріг є низькою 

 

Відсутня дорога з 

с. Красноволя до 

с. Дубове 

 

Перехід через 

залізничні колії 

недоступний для 

маломобільних 

груп населення,  

дороги та 

залізниця 

блокують 

пішохідні шляхи 

 

 Хаотичне 

паркування біля  

установ 

соціальної  сфери 

в усіх селах  ОТГ  

 

Відсутня 

велосипедна 

інфраструктура 

 

Мережа покриття 

системою 

водопостачання і 

водовідведення є 

нерівномірно 

розвинена по 

території ОТГ 

 

5 н.п.мають 

проблеми з 

вивозом сміття 

 

Відсутність 

комунального 

підприємства 

 

Відсутність 

системи 

електропостачанн

я нових масивів 

забудови 

Розширення 

транспортних 

потоків і 

розвиток доріг 

міжнародного 

значення  є 

передумовою 

залучення 

інвесторів 

 

Розвиток 

транспортної 

інфраструктури 

за допомогою 

регіональних 

програм 

покращення 

доріг, коштів 

Державного 

дорожнього 

фонду  

 

Збільшення 

транспортних 

маршрутів 

всередині 

громади 

 

Розвиток системи 

вело маршрутів 

між селами 

громади  

 

Організація 

системи вивозу 

сміття 

забезпечить 

зростання 

екологічності 

території  

 

Розширення 

мережі 

водопостачання 

Відсутність 

бюджету на 

покращення 

інфраструктури 

 

Погіршення 

якості доріг 

внаслідок 

транзиту 

великогабаритної 

сільськогосподар

ської техніки 

територією ОТГ 

 

Загроза 

погіршення 

якості води 

(особливо у 

регіонах  

високого 

залягання води  

поблизу у с. 

Облапи), високий 

вміст заліза у с. 

Буцинь 

 

 



 

 

Економіка 

Бізнес 

Землекористуван

ня   

Близькість до 

районного центру 

м. Ковель сприяє 

розвитку 

економіки ОТГ 

 

Зміни в 

генеральних 

планах сіл 

Дубове та Бахів  

передбачають 

масиви для 

житлової 

садибної 

забудови, що 

відкриває нові 

поселенські  

перспективи 

громаді 

 

Активний 

розвиток 

сільського 

господарства 

 

Наявні природні 

копалини- газ, 

глина, пісок тощо  

 

Земельні ресурси 

громади доступні 

для розвитку, які 

можна в оренду з 

аукціону  

 

Наявність вільних 

адміністративних 

будівель, які 

можуть бути 

використані для 

цілей 

просторового 

розвитку громади  

 

Тіньова 

економіка 

 

Частина 

підприємств не 

працює 

 

Містобудівна 

документація 

розроблена 

частково (генплан 

має с. Дубове), не 

проведена цілісна 

інвентаризація 

земель  

 

Занедбаний, 

енергонеефектив

ний житловий 

фонд  та 

депопуляція 

громади 

 

Наявність 

занедбаних ферм 

та промислових 

підприємств  

 

Відсутність 

державних 

земельних 

ресурсів 

 

Брак приватних 

інвестицій у 

приватизовані 

промислові 

об’єкти громади  

Розширення бази 

робочих місць  

 

Перереєстрація 

підприємств, які 

фактично 

здійснюють 

діяльність на 

території ОТГ, а 

сплачують 

податки в інші 

населених 

пунктах   

 

Розвиток 

приватних  та 

державних 

інвестицій в цілях 

модернізації 

житлового фону 

та промислового 

потенціалу 

Запуск північного 

газового потоку 

ставить під 

загрозу 

наповнюваність 

бюджету ОТГ 

 

 

Наявність великої 

частки земель у 

приватній 

власності, яка не 

використовується   

 

Відтік молоді і 

робочої сили за 

кордон через 

відсутність 

привабливих 

робочих місць  

 

Близькість до 

районного центру 

м. Ковель 

посилює ризики 

трудової міграції   

 



 

 

Соціальний 

захист 

Освіта 

Охорона здоров’я 

Наявність 

власного центру 

соціального 

захисту(стаціонар

ний відділення 

соціального 

захисту)  

 

Перспективи 

будівництва нової 

амбулаторії  

 

Талановите 

населення 

(вокальний 

колектив, 

інструментальний 

колектив) 

  

Активне 

учнівське 

середовище у с. 

Дубове   

Низька якість 

надання 

медичних послуг 

(низькокваліфіко

вані 

медпрацівники) 

 

Погана 

матеріально-

технічна база 

освітніх закладів 

та закладів 

соціального 

спрямування  

 

Не вистачає 

потужностей 

спортивних 

закладів у  

громаді  

 

Освітня мережа  

не покриває 

потреб громади ( 

не вистачає 

потужностей 

ЗОШ у с. Дубове, 

ДНЗ с. Дубове, с. 

Буцинь) 

 

Розширення 

послуг надання 

соціального 

захисту 

населенню 

(сольова шахта в 

рамках розвитку 

центру 

соцзахисту) 

 

Створення 

кращих умов у 

навчальних 

закладах є 

передумовою 

притоку учнів із 

міста Ковеля   

 

Використання 

національних та 

регіональних 

програм реновації 

шкіл 

 

Поширення 

позитивного 

досвіду 

громадської 

активності 

школярів у 

населені пункти 

для зростання 

громадської 

активності  та 

соціальної 

відповідальності 

усього населення 

громади   

Брак коштів для 

утримання та 

розвитку  

системи охорони 

здоров’я громади  

 

Скорочення 

природного 

приросту 

населення 

 

Зменшення 

кількості 

народжених дітей 

строює загрозу 

зростання у 

перспективі 

ризиків щодо 

утримання 

закладів освіти та 

вартості такого 

утримання у 

розрахунку на 

одну дитину  

 

Низька 

громадська 

активність 

населення, 

відсутність 

громадських 

організацій 

 

 

Навколишнє 

середовище 

Громадські 

простори 

Клімат 

Туризм 

Архітектура 

Культура  

Історико-

культурна 

спадщина, 

привабливі 

ландшафти та  

місця відпочинку, 

їх транспортна 

доступність   

 

Відсутність 

великих 

промислових 

об’єктів 

Відсутність 

центрального 

громадського 

простору  

 

Відсутність 

музеїв, театрів та 

кіно  

 

Брак 

торгівельного 

обслуговування  

 

Розвиток 

кооперації з 

сусідніми 

населеними 

пунктами для 

активізації 

населення до 

культурного та 

відпочинкового 

туризму 

 

Розвиток 

рекреаційної зони 

Низька 

впізнаваність, 

відсутність 

промоції на 

низький сервіс 

знижують 

архітектурну,  

культурну та  

туристичну 

спроможність 

громади 



 

 

  Забруднення 

навколишнього 

середовища 

знижує культурну 

привабливість 

громади та 

створює загрози 

для здоров’я 

населення 

(забійний цех а с. 

Мислина) 

 

Відсутність 

велосипедних та 

пішохідних 

з’єднань до 

ландшафтних 

локацій на 

курортів громади  

озера Пісочне  та 

інших локальних  

рекреаційних зон 

 

Альтернативне 

використання  

вільних 

адміністративних  

будівель і цілях 

розвитку 

інфраструктури 

туризму  

 

Збільшення 

якості  

культурного 

обслуговування 

населення ОТГ та 

альтернативне 

використання 

центрів надання 

культурного 

обслуговування 

населення як 

інструмент 

зростання 

культурної та 

фінансової 

спроможності 

громади 

 

 

 

  



 

 

1. 4 Мапа/діаграма стейкхолдерів та цільових груп, що мають 

безпосередній зв’язок до розробки концепції просторового розвитку 

 

 

  



 

 

2. СЦЕНАРІЇ 

2.1 Альтернативні сценарії просторового розвитку для ОТГ 

Стратегічні цілі/напрямки розвитку 

Просторова реалізація стратегічної цілі 1 “Розвиток стійкої інфраструктури” передбачає: 

 реконструкцію автомобільних доріг державного значення М 19 та доріг територіального 

значення у Волинській області Т 0311, а також будівництво обходу м. Ковель територією 

ОТГ; 

 капітальний ремонт та реконструкцію існуючих автодоріг місцевого значення: С030602 (с. 

Городище), С030603 (с. Облапи) та комунальних доріг, у т.ч. з твердим покриттям (в с. 

Дубове, с. Вербка). 

Це дозволить значно покращити транспортне сполучення населених пунктів ОТГ між собою та з 

центром громади для підвозу учнів шкільним автобусом, вчасного прибуття машин швидкої 

тапожежної допомоги тощо. 

 

Відповідно до детального плану с. Буцинь, передбачено будівництво АЗС на автомобільній дорозі 

М19. 

Проектними пропозиціями передбачається будівництво мереж та споруд водопостачання та 

водовідведення, зокрема влаштування централізованих систем водопостачання для населених 

пунктів: с. Дубове, с. Вербка, с. Облапи, реконструкція системи водопостачання с. Буцинь. 



 

 

 

Планується реконструкція існуючих каналізаційних очисних споруд с. Буцинь, с. Дубове 

будівництво нових групових каналізаційних очисних споруд у районі с. Бахів, с. Вербка,; с. 

Городище, с.Гредьки, с. Красноволя; с. Мислина, с. Облапи; с. Секунь. 

Стратегічна ціль 2 «Створення комфортних умов навчання та розвитку мешканців громади 

впродовж життя» відображає наступні проектні пропозиції: 

 оптимізовану мережу освітніх закладів, яка побудована з урахуванням вимог нового 

законодавства в цій сфері та ув’язана з проектною дорожньою мережею (реалізація 

операційної цілі 2.1 «Забезпечення доступу усіх дітей до якісної освіти, до якісних систем 

розвитку, догляду та дошкільного виховання»: реконструкція НВК, відновлення 1 та 

реконструкція 2 існуючих ДНЗ; капітальний ремонт 4 існуючих загальноосвітніх шкіл, 

будівництво спортзалу в 1 ЗОШ). 

Стратегічна ціль 3 «Здорове, соціально-забезпечене населення» передбачає оптимізацію 

мережі об’єктів первинної медичної допомоги, ув’язану з проектною дорожньою мережею й 

побудовану з урахуванням нових законодавчих та нормативних вимог (реалізація операційної цілі 

3.1. «підвищення доступності медичних послуг»: побудова 1 амбулаторії у с. Дубове); 

 мережу об’єктів соціального захисту, яка побудована з урахуванням чинних нормативних 

вимог (реалізація операційної цілі 3.3 «підвищення доступності послуг соціального 

захисту»:перепрофілювання стаціонарного відділення у с. Облапи). 

Важливе значення має реалізація стратегічної цілі 4 «Формування мережі різновекторних 

громадських просторів для дозвілля, згуртованості та соціальної взаємодії», що передбачає 

створення комфортних умов проживання в громаді шляхом формування комплексних громадських 

просторів для дозвілля, соціальної взаємодії та здорового способу життя мешканців громади 

(оперативна ціль 4.1), створення нових та облаштування існуючих рекреаційних зон (оперативна 

ціль 4.2), забезпечення енергоефективність та енергозбереження (оперативна ціль 4.3) та чистоти і 

безпеки в громаді (оперативна ціль 4.4). 

Стратегічну ціль 5 «Зростання економічної спроможності громади» відображають проекти: 

облаштування приміщення для бізнес-хабу, офісних приміщень у вільних промислових 

приміщеннях у с. Дубове; формування комплексної карти інвестиційно привабливих земельних 



 

 

ділянок та промислових потужностей та їх промоція; розробка Програми подолання безробіття та 

Концепції розвитку молодіжного підприємництва; організація участі безробітних громадян 

громади у програмах служби зайнятості та професійної  перепідготовки кадрів; організація  для 

мешканців громади у співпраці із  районними (обласними) бізнес-асоціаціями курсу тренінгів 

щодо започаткування та ведення власної справи, зростання фінансової грамотності та 

використання фінансових можливостей підтримки бізнесу; створення комунального підприємства. 

2.2 Короткий опис формату публічного обговорення та збірка основних 

висновків з громадського обговорення 

На публічній події був змінений формат її проведення, зокрема розміщення учасників та її 

динаміка. Розміщення крісел у залі півколом без їх орієнтації на сцену дозволила мешканцям 

відчути себе єдиною громадою, що прийшла не послухати, що їй скажуть зі сцени (трибуни), а 

кожному висловити своє бачення у «колі рівних і небайдужих». Публічна подія була динамічна, 

складалась з окремих блоків, супроводжувалась кавою-частуванням, що створило невимушену 

атмосферу  спілкування. 

Коротке знайомство з представниками населених пунктів громади створило відчуття єдності та 

спільної мети заходу. Мешканці розповіли свої власні історії  проживання в селах, походження 

назв своїх населених пунктів, цікаві факти з історії. 

ВИСНОВОК: люди хочуть і мають чим ділитись! Їх єднає щось значно більше, ніж межі ОТГ! 

 

 

 

У результаті проведення публічної події у громаді було згенеровано 67 ідеї розвиту; надійшов 21 

відгук у “Скриньку ідей, пропозицій і вражень”. 

 

  



 

 

Ідеї з обговорення 

 

Тема  

1. Громадський простір, 

дозвілля і навколишнє 

середовище 

1. Створення молодіжного центру  
2. Організація роздільного сміттєзбору  
3. Сільські толоки  
4. Створення спорт школи  (с. Дубове) з філіями в усіх 

населених пунктах  
5. Дитяче кафе  
6. Створити програму «Чиста вода»   
7. Дитячий скверик  
8. Будівництво водопровідно-каналізаційної мережі  
9. Скейт- парк в с. Дубове   
10. Залучення коштів інвесторів для створення кінно-

спортивної бази   
11. Заліснення малопродуктивних земель  
12. Клуби за інтересами та уподобаннями (вишивка, 

городництво)  
13. Збереження природних екосистем шляхом попередження 

пожеж  
14. Табір для дітей «Дубочок»  
15. Рекреаційна зона з проведенням фестивалів і 

конференцій в с. Буцинь  
16. Рекультивація несанкціонованих сміттєзвалище та        

використаних кар’єрів   
17. Сприяння розвитку шкільного туризму  
18. Створення туристичних маршрутів по визначних   місцях 

громади  
 

2. Інфраструктура, громадський 

транспорт (дороги, відходи, 

водопостачання) 

1. Сполучення між населеними пунктами громади  
2. Створення біосептиків у кожному населеному пункті   
3. Вуличне освітлення   
4. Ремонт доріг  
5. Облаштування тротуарів і велодоріжок  
6. Залучення інвесторів для створення підприємств (податки 

і робочі місця)  
7.  Очищення водовідних каналів, утримання в належному 

стані (меліоративні канали)  
8. Збільшити кількість пішохідних переходів і їх освітлення   
9. Підведення швидкісного інтернету  до населених пунктів 

Городище, Гредьки, Красноволя, Облапи, Буцинь, Секунь   
10. Відеонагляд біля адмін. будівель і громадських місць, 

перехресть   
11. Облаштування пожежної водойми в с. Бахів, 

Красноволя  і доїзд до них  
12. Будівництво дороги Дубове-Бахів, Красноволя- Мощена  
13. Облаштування контейнерів для сортування сміття  
14. Відновлення центрального водопостачання  
15. Організація вивозу сміття у всіх населених пунктах  
 



 

 

3. Соціальний захист, освіта і 

охорона здоров’я 
1. Будівництво житла для медиків   
2. Логопед у школу або садок  
3. Створити освітню програму для підтримки обдарованих 

дітей для обміну досвідом за кордоном  
4. Добудувати школу в с. Дубове (великий актовий зал, 

басейн, додатковий комп’ютерний зал )  
5. Якісне мед. оснащення – експрес лабораторія  
6. Створити благодійний фонд «Допомога дитині»   
7. Кваліфіковані мед.працівники  
8. Відкриття аптеки   
9. Розширити ДНЗ  
10. Відкриття вет.аптеки  
11. Створення філії соц. захисту у селах, які доєднуються  
12. Створення мобільної амбулаторії  
13. Створення курсів іноземних мов та курсів водіїв  
14. Створення реабілітаційного центру у с. Городище  
15. Створити групу продовженого дня у школі  
16. Створення фітнес-центру у будинку механізатора  
 



 

 

Скринька «Ідей, Пропозицій і 

вражень» 
1. Я дуже задоволений, бо гарно провів час.  
2. Звільнити наші населені пункти від «точок» виготовлення і 

продажу безакцизних алкогольних напоїв і сумішей.  
3. Дуже сподобався захід, було приємно почути думки про 

розвиток громади не тільки жителів з с. Дубове, а й інших сіл 

громади. Голові - мудрості у створенні планів для розвитку 

громади і потужної підтримки населення. Нехай усі задуми і 

плани здійсняться.  
4. Для заохочення вступу випускників шкіл громади у ВНЗ 

створити курси профорієнтації, де будуть враховані потреби 

громади в спеціалістах з подальшою підтримкою студентів у 

навчанні та забезпечити працевлаштування.  
5. Мені цей захід був цікавим. Кожен з учасників зміг 

поділитися ідеями розвитку громади та їх реалізацією. 

Колективна робота представників із різних сіл тільки 

зміцнить і об’єднає громаду.   
6. Захід вдався на відмінно.  
7. Захід класний, оскільки дає можливість долучитись 

кожному члену громади до перспектив її розвитку.  
8. Дуже хороший  і надіюсь продуктивний захід для розвитку 

нашої ОТГ. Дуже сподобалося те, що в цьому заході брали 

участь не тільки люди з досвідом роботи у сфері місцевого 

самоврядування, але й школярі – бо діти це наше майбутнє.  І 
правильно, що було вислухано їхні ідеї в розвитку ОТГ. Якби 

озвучені цілі розвитку громади були б втілені у життя, це 

було б великим внеском у розвиток нашої громади.  
9. Для здійснення всіх задумів необхідна залученість кожного 

жителя. Тільки від нас залежить у якій громаді ми будемо 

жити.  
10. Дуже хотілося б, що б в с. Красноволя викопали пожежну 

водойму, бо, не дай Боже, що в когось пожежа, а башню в нас 

вкрали, то водойма може використовуватись як місце 

відпочинку для дорослих, а, головне, - для дітей. Саме 

головне для мешканців с. Красноволя це дорога до Мощеної. 

Бо дуже багато часу і грошей треба платити щоб доїхати до 

міста Ковеля.           
11. Все сподобалось. Було б добре, якби реалізувались 

більшість ідей, які прозвучали.  
12. Реалізувати всі ідеї! Позитивно, цікаво, креативно.  
13. Позитивне враження. Бажаємо реалізувати всі ідеї.  
14. Круто і корисно!!! Розширив свій кругозір по проблемах і 

перспективах розбудови громади. Пропозиція: благоустрій 

території біля БК (тильна сторона) під міні-парк з алеями, 

лавочками, ліхтарями, тому, що теперішні стан доволі великої 

території справляє враження безгосподарності, що не можна 

допускати в успішній громаді.  
15. Зустріч організована дуже гарно. До зустрічі.  
16. Було конструктивно.  
17. Враження дуже суперові від колективної роботи, гарної 

атмосфери. Моя особисто пропозиція побудови для 

виготовлення біогазу. Цей досвід дуже поширений в різних 

країнах, зокрема у Польщі коло міста Хелм.  
18. Дуже плідна співпраця вийшла у нас. Хотілося б, щоб 

ставало все більше небайдужих людей за долю нашої 



 

 

громади. Потрібно проінформувати більшу кількість 

населення.   
19. Реалізація централізованого водопостачання найближчим 

часом.   
20. Позитивний захід! Реалізувати ідеї! Дякуємо!   
21. Дякую за гарно проведений час. Дізналася багато 

цікавого. Побажаю успішно реалізувати всі ідеї. Залучити 

інвесторів та коштів на здійснення всіх наших задумів 

 

«МАЙБУТНЄ ГРОМАДИ ОЧИМА ДІТЕЙ»: 

за результатами написання творів учнями шкіл Дубівської ОТГ 

Здорова 

громада: 

1. Створення рекреаційних зон.  
2. Створення фіто центрів та фіто ярмарків.  
3. Очищення водойм  
4. Озеленення і заквітнення території  
5. Організація суботників, до яких потрібно залучати і доросле населення.  
 

Активна 

громада:  
1. Створити стіну ідей, мрій.  
2. Створити зони активного відпочинку: роледроми, скейтпарки, 

дитячі скеледроми.  
3. Створити головну площу громади.  
4. Цікаві пізнавальні акції для молоді.  
5. Створити сімейний центр.  
6. Обладнати місця для відпочинку. 

 

Безпечна 

громада: 

1. Подолання стихійних сміттєзвалище  
2. Навчитися заробляти на смітті  
3. Облаштування вело доріжок  
4. Освітлення вулиць і зупинок  
5. Виготовлення  і встановлення контейнерів для сміття  
6. Встановлення камер відео спостереження.  
7. Створення соціальних контейнерів.  
 

 

  



 

 

3. КОНЦЕПЦІЯ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ 

3.1 Візуалізація і пояснення «картини майбутнього» ОТГ (Візія Громади) 

 

 

  



 

 

Візія: Дубівська сільська об’єднана територіальна громада –

простір задоволення культурно-освітніх потреб і комфортного 

проживання здорових та соціально-захищених людей  
 

Місія: забезпечення умов для гідного життя мешканців на основі:  
1. Розвитку території громади на засадах сталого розвитку  
2. Пожвавлення процесів комунікації на основі нової якості освоєння просто

ру громади  
 

3.2 Стратегічні цілі або напрямки розвитку ОТГ 
 
Стратегічна 

ціль   
Оперативні    
цілі   

Основні дії та заходи для громади   Вибрані проекти   
   

Розвиток території    Пожвавлення процесів   

Візійний фокус: Громада інфраструктурних можливостей     

Розвиток 

стійкої інфрас

труктури   
   
   
   

Розвиток 

якісної 

транспортної 

мережі   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
  
  

   
   
   
   
   
   
   
   

 Мобільність (авто-, вело-

, піша):    
  

   реконструкція та 

ремонт існуючої 

транспортної 

інфраструктури;   

 побудова нової 

транспортної мережі;   

 облаштування 

існуючої вулично-дорожньої 

мережі (зупинки, вуличне 

освітлення, світлофори, 

переходи, знаки);   

 облаштування вело 

шляхів на основі існуючих 

доріг та в межах зелених зон і 
в межах населених пунктів;   
 

Нова якість мобільності 

:    

 заохочення 

велосипедної та пішої 

мобільності в зонах 

освоєння громадських 

просторів;   

 покращення 

якості та доступності 

громадського транспорту 

;   

 розвиток 

вуличної архітектури 

вздовж піших та вело 

маршрутів 

(стоянки, паркувальні мебл

і, лавки);   

 ознакування зв’яз

них вело- та піших 

маршрутів із прив’язкою 

до найбільш 

знакових історичних та 

природних місць громади 

(церкви, 

поховання,  озера тощо);    

 використання 

транспортної 

інфраструктури як шляху 

комунікації із старіючими 

мешканцями віддалених 

територій (адресна 

замовлення і доставка 

ліків, продуктів 

харчування тощо);    

 залучення 

мешканців до програм 

розвитку мережі 

мобільності.   
   
  

1. Капітальний ремонт 

дороги С030602 Красноволя-

Городище – М-19 

(на ділянці с.Городище –М-

19) протяжністю 4,5 км.   
2. Поточний ремонт 

дороги С030603 від М-19 –

 Облапи –Доротище (Т-03-

11).   
3. Капітальний ремонт 

дороги 

по вул. Шевченка с. ДубовеКо

вельського району 

Волинської області.   
4. Капітальний ремонт 

дороги 

по вул. Загордній с. ВербкаКо

вельського району 

Волинської області.   
5. Капітальний ремонт 

дороги 

по вул. Старожилів с. Дубове

Ковельського району 

Волинської області.   
6. Капітальний ремонт 

дороги 

по вул.Ватутіна с.ВербкаКове

льського району Волинської 

області.   
7. Будівництво нової 

ділянки дороги.   
8. Встановлення біосеп

тика у с. Дубове, у с. Облапи   
9. Реконструкція 

очисних споруд на базі оз. 

Пісочне.   
10. Пілотний проект 

«Побудова мережі 

централізованого 

водопостачання у частині с. 

Дубове, у. с. Облапи».      



 

 

Розвиток 

стійкої інфрас

труктури   
 

Забезпечення 

загального 

доступу до 

якісної і 

недорогої 

питної води   
   
   
  
Запровадження 

інтегрованої 

системи  

поводження з 

відходами в 

громаді   
   
 Розвиток 

житлово-

комунальної 

інфраструктур

и   
 

 розвиток сфери 

транспортного 

обслуговування вздовж 

основних транспортних 

артерій громади.    
  

 розвиток 

та будівництвоцентралізован

ої мережі водопостачання та -

відведення;   

 будівництво біосепт

иків;   

 очистка 

меліоративних каналів;   

 облаштування 

пожежних водойм, 

встановлення пожежних 

гідрантів;   
   

 організація 

роздільного збору та вивозу 

сміття;   
  
  
  
  
  
 Інфраструктурна 

спроможність:   

   розвиток 

інфраструктурних 

мереж електро-та 

газопостачання нових 

житлових масивів;   

 впровадження 

енергоощадних технологій;   

 розвиток 

широкосмугового доступу до 

мережі Інтернет.   

 прозорість 

процесів ремонтів 

дорожньої інфраструктури 

(інформування 

планів черезсистему каналі

в комунікації з 

мешканцями).   
   
 Жити і споживати 

раціонально і здорово:    

 Покращення 

якості питної води;   

   
 популяризація концепції 

«ZeroWaste»;   

 просвітницькі 

акції щодо правильного 

сортування сміття;    

 роз’яснювальні 

кампанії щодо шкідливості 

та неприпустимості 

спалювання трави та 

листя;   

 партисипативні п

рактики прибирання 

території громади;   

 розумна 

обрізка порослей, дерев та 

поводження із відходами;    

 спільні з 

мешканцями акції по 

залісненню та заквітченню  

території громади.   
 

11. Капітальний ремонт 

вуличного водопроводу в 

с. Буцинь   
12. Реконструкція 

вуличного 

освітлення с.Бахів Ковельсько

го району Волинської 

області.   
13. Розробка Дорожньої 

картирозвитку транспортного 

сполучення між населеними 

пунктами (длячіткого 

розуміння часових і 

фінансових 

ресурсів,відповідальних 

сторін, моніторингу реалізації 

проектів тощо).   
14. Формування карти 

туристичних та 

краєзнавчих маршрутіввизнач

ними місцями громади, та 

проведення промоційної камп

анії щодо її включення 

у туристично-рекреаційні  

маршрути району(області).   
15. Електрифікація 

нових житлових масивів 

Візійний фокус: Громада культурно-освітніх можливостей   

Створення  

комфортних 

умов 

навчання та 

розвитку 

мешканців 

громади 

впродовж 

життя   
   

 Забезпечення 

доступу усіх 

дітей до якісної 

освіти, до 

якісних систем 

розвитку, 

догляду та 

дошкільного 

виховання.   
   
   
   
 Розвиток 

сприятливого 

культурного та 

освітнього 

простору 

громади   

 Удосконалення культурно-

освітньої інфраструктури:   

 реорганізація 

мережі дошкільних та 

шкільних навчальних 

закладів;   
       - зміцнення матеріально-

технічної бази ДНЗ, 

ЗОШ, закладів культури;   

 інтернетизація мере

жі бібліотек, закладів освіти 

та культури.   
   
   

 облаштування 

«ретро» та «модерн» 

зон, ресурсних освітніх прост

орів  в існуючих закладах 

освіти та культури для різних 

вікових груп населення 

громади;   

  Нове дихання закладів осві

ти та культури:    

 Забезпечення здо

буття учнями знань та 

навичок, необхідних для 

сприяння сталому 

розвитку та сталого 

способу життя, прав 

людини, пропаганди 

культури миру 

та ненасильства, 

усвідомлення цінності 

культурного різноманіття;   

 підвищення 

громадської активності 

молоді;   

 налагодження 

культурних обмінів та 

міжнародної співпраці;   
   

16. Реконструкція навчально-

виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ст. – дошкільного 

навчального 

закладу с. Вербка Дубівської с
ільської ради» з добудовою 

спортивного залу, їдальні та 

новим будівництвом котельні 

по вул. Ватутіна, 108 в 

с. Вербка Ковельського 

району Волинської області.   
16. Капітальний ремонт 

спортивного залу ЗОШ І-ІІІ 

ст. с. Облапи по вул. Миру, 

8В в с. Облапи Ковельського 

району Волинської області.   
17. Капітальний ремонт 

ЗОШ І-

ІІІст. с.Облапи по вул.Миру, 

8Б Ковельського району 

Волинської області.   
  
  



 

 

    розвиток 

молодіжного руху в 

освоєнні простору 

будинків культури 

(самоорганізація, зустрічі, 

облаштування 

саморобними меблями);   

 запровадження 

на постійній основі клубів 

за інтересами 

(садівництво, 

городництво,  вишивання, 

в’язання, агрокультура 

тощо);   

 запровадження  в 

освітній політиці громади 

принципу «освіта 

впродовж життя» 

(курси іноземних 

мов, мовні клуби, курси ко

мп’ютерної та фінансової 

грамотності);   

 ментальний 

перехід від концепції 

бібліотек як «місця 

зберігання книг» до 

концепції бібліотек як 

«місця народження ідей»;   

 запровадження 

ініціативи «жива книга»;   

 проведення 

фестивалів вулиць та 

добросусідства;   

 запровадження 

послуги мобільної бібліоте

ки для віддалених 

населених пунктів 

громади.    
- відкриття курсів 

професійного 

вдосконалення  для 

дорослого населення    
- формування середовища 

спілкування літнього 

населення (клубів за 

інтересами) 

у ЦДІКах населених пункті

в громади.   
- розвиток локацій 

позашкільного 

виховання із залученням 

активних мешканців 

громади 

(краєзнавство,велотуризм, 

пішохідний туризм).   
 

18. Реконструкція 

(тепломодернізація огороджу

ючих конструкцій) 

спортивного залу ЗОШ І-

ІІІст. с. Облапи по вул. Миру, 

8В, в с. Облапи Ковельського 

району Волинської області.   
19. Закупівля шкільних 

автобусів   
20. Реконструкція 

дитячого садка с. Секунь.   
21. Будівництво 

спортивної зали с. Буцин.   
22. Будівництво 

твердопаливної котельні в 

школі с.  Облапи.   
23. Реконструкція 

огороджувальних 

конструкцій школи 

в с. Облапи.   
24. Реконструкція 

спортивних споруд с. Буцинь, 

с.  Секунь, с. Облапи, с. 

Дубове, с. Бахів   
25. Реконструкція  

приміщення клубу с.  Буцинь   

26. Капітальний ремонт 

благоустрою 

клубу с. Вербка філії Центру 

культури 

і дозвілля Дубівської сільської 

ради по вул. Незалежності, 

27а  с. Вербка Ковельського 

району Волинської області.   
 

  



 

 

Візійний фокус: Громада здорових та соціально-забезпечених жителів   

 Здорове, 

соціально-

забезпечене 

населення   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

 Підвищення 

доступності 

медичних 

послуг   
  
 Сприяння 

здоровому 

способу 

життя   
  
   
   
   
   
   
Підвищення 

доступності 

послуг 

соціального 

захисту  
   

 Здоров’я та соціальна захищ

еність:    

 оптимізація та 

модернізація мережі 

амбулаторій та пунктів 

здоров’я ;   

 закупівля 

медичного обладнання та 

медтехніки;   

 відкриття аптечних 

пунктів та ветеринарної 

аптеки;   

 розвиток спортивної

 інфраструктури для  активно

го відпочинку (тренажери, 

спортивні зали, футбольні, 

волейбольні, баскетбольні 

поля, спортмайданчики 

тощо);   

 розвиток потужност

ей кінного спорту.   
покращення соціального 

забезпечення ширшого кола 

людей, які його потребують.  
   

Здоровий спосіб життя т

а здорова комунікація:    

 популяризація 

стежок здоров’я;   

 фітотерапія у 

центрах надання 

соціальних послуг;   

 розвиток та 

популяризація активного 

туризму (вело туризм, 

піший туризм, палатковий 

табір, сплави тощо);   

 діяльність мульти

вікових та 

багатофункціональних 

спортивних секцій;   

 проведення 

шахових турнірів за участі 

осіб похилого віку;   

 проведення днів 

здорового способу життя 

та відповідних лекцій та 

майстер-класів;    

 популяризація 

«зарядок просто неба»;   

 збільшення 

кількості та покращення 

якості соціальних послуг 

населенню;   

 розвиток е-

сервісів запису та 

доведення одиноких осіб 

похилого віку до місць 

надання соціальних та 

медичних послуг;   

 надання 

матеріальної допомоги на 

лікування та вирішення 

соціально-побутових 

проблем;   

 оздоровлення 

дітей;   

 запровадження 

сервісу мобільних 

аптечних замовлень  для 

осіб похилого віку з  

віддалених населених 

пунктів громади.    

27. Нове будівництво 

амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини 

(2-3 лікарі) 

по вул. Ковельській, 72 

в с. Дубове Ковельського 

району Волинської області.   
28. Облаштування соляної 

кімнати у приміщенні 

сільради у с. Дубове.   
29. Розробка Програми соціал

ьної та 

волонтерської допомоги потр

ебуючим громади.   
30. Встановлення соціального 

контейнера для потребуючих 

та пунктів обміну речей;   
  

  



 

 

Візійний фокус: Громада комфортного проживання   

Формування 

мережі різнове

кторних громад

ських просторів 

для дозвілля, 

згуртованості 

та соціальної 

взаємодії   

Формування 

комплексних 

громадських 

просторів для 

дозвілля, 

соціальної 

взаємодії та 

здорового 

способу життя 

мешканців 

громади.   
   
Створення 

нових та 

облаштування 

існуючих 

рекреаційних 

зон.   
  
 Енергоефектив

ність та 

енергозбережен

ня   
  
 Чиста і 

безпечна 

громада   
 

   
Відпочинкова та дозвіллєва ін
фраструктура:    

 облаштування 

рекреаційних зон біля 

водойм;   

 інклюзивне 

облаштування та 

озеленення 

головної площі громади

;   

 будівництво та 

облаштування дитячих 

майданчиків, 

спортивних комплексів 

тощо;   

 розвиток мережі 

добровільної місцевої 

пожежної охорони;  

 формування мережі 

муніципальної поліції;  

 запровадження системи 

енергоменеджменту  

 збільшення площ 

паркових, 

відпочинково-

рекреаційних зелених 

зон в ОТГ,   
 

    
Відкриті та закриті грома

дські простори:   

 забезпечення зв’язності 

рекреаційних зон у 

громаді;   

 облаштування 

мотузкового парку;   

 поширення «зелених 

стежок» як простору 

пізнання природи 

рідного краю;   

 формування карти 

туристичних та 

краєзнавчих маршрутів 

визначними місцями 

громади, та 

проведення промоційної

 кампанії щодо її 

включення у 

туристично-рекреаційні  

маршрути району 

(області).   

  облаштування сімейних 

кафе, дитячих кафе, 

молодіжних кафе (анти-

кафе);   

 облаштування 

мобільних сцен для  

виступів запрошених та 

самодіяльних 

колективів та 

виконавців;   

 проведення акцій «кіно 

просто неба»;   

 використання 

нетипових зон 

творчості (графіті-

зони), старий автобус-

літня бібліотека та 

місце проведення 

майстер-класів);  

 впровадження 

«Розумної взаємодії» в 

ОТГ;  

 формування 

громадської активності 

населення; навчання 

енергоменеджменту 

учнів 

 

31. Проект землеустрою щодо 

встановлення (зміни) меж 

села Дубове Ковельського 

району Волинської області   
32. Нове будівництво 

дитячого майданчика по вул. 

Грищенка, 12 с. 

Дубове Ковельського району 

Волинської області.   
33. Розвиток зон озеленення і 

заквітчення території 

громади   
34. Розробка Концепції 

комплексного громадського 

простору з елементами 

відпочинково-розважальної 

та освітньо-

культурної інфраструктури 

(ідея 

простору: поліфункціональніс

ть,  різновікове  використання

; адаптаційність під різні  

громадські події  та 

активності).   
35. Проект “Енергоефективна 

школа” (Дубівська ЗОШ)   
36. Заміна вуличного 

освітлення на LED: с. Дубове, 

с.  Вербка, с. Бахів, 

с. Облапи,    
37. Будівництво 

твердопаливної котельні в 

ЗОШ с.  Вербка, с.  Облапи.   
38. Реконструкція 

котельні с. Секунь.   
39. Створення Центру 

енергоефективності ОТГ    

  



 

 

Візійний фокус: Громада економічного зростання  

  
Зростання 

економічної 

спроможності 

громади   

   
Формування 

сприятливого 

бізнес-

середовища для  

розвитку 

економіки 

громади   
   
Залучення 

інвесторів для 

створення 

підприємств (по

датки 

і нові робочі 

місця).    
 

  

Економічний потенціал:   

  відкриття нових суб’єктів 

малого та середнього 

бізнесу;    

 розвиток 

економічних локацій дер

жавно-приватного 

партнерства та 

міжмуніципальної 

співпраці;    

  перереєстрація 

підприємств, що 

фактично розміщені на 

території громади, однак 

не сплачують туди 

податків;    

 розвиток поселенської 

мережі  у взаємозв’язку із 

розвитком  торгівлі та 

соціальної 

інфраструктури;    

 розвиток тваринництва, 

ягідництва, рибництва, 

рибальства – як 

альтернативної зайнятості 

та зниження рівня 

безробіття;    

 налагодження тіснішої 

співпраці 

із агрохолдингами та 

крупними агро виробника

ми щодо можлиствосей сп

ільного використання 

сільськогосподарської 

техніки;    

 розвиток сервісного 

сектору економік громади 

(ремонті авто майстерні, 

заправки, кемпінги);  розв

иток потужностей зеленої 

енергетики   

 

Резерви економічного зрос

тання:    

 використання  вільних 

промислових 

приміщень  громади 

(для ведення бізнесу, 

для облаштування 

молодіжних паркур-зон, 

модерних 

музеїв, коворкінгів, хабі

в);   

 розробка інвестиційних 

паспортів об’єктів;   

 використання старих 

промислових зон як 

резерву для організації  

молодіжного 

інноваційного бізнесу 

(креативні індустрії, ІТ, 

мода, дизайн, зв’язок, 

поліграфія тощо).   

 

40. Облаштування 

приміщення для бізнес-хабу, 

офісних приміщень у вільних 

промислових приміщеннях у 

с. Дубове.   
41. Формування комплексної 

карти інвестиційно 

привабливих земельних 

ділянок 

та промислових потужностей 
та їх промоція.   
42. Розробка Програм 

подолання безробіття та 

Концепції розвитку 

молодіжного 

підприємництва.   
43. Організація участі 

безробітних громадян 

громади у програмах 

служби зайнятості та 

професійної перепідготовки 

кадрів.   
44. Організація  для 

мешканців громади у 

співпраці із 

районними  (обласними) 

бізнес-асоціаціями курсу 

тренінгів щодо 

започаткування та ведення 

власної справи, зростання 

фінансової грамотності 

та  використання фінансових 

можливостей підтримки 

бізнесу.   
45. Створення комунального 

підприємства  

 
 

 



 

 

3.3 Матриця пріоритетних дій для визначених ділянок 
Тематич

ний 

фокус 

Красноволя Гредьки Городище Мислина Облапи Бахів Вербка Дубове 

В
ід

к
р

и
т

і 

гр
о

м
а

д
сь

к
і 

п
р

о
ст

о
р
и
 

  Рекреаційна 

зона біля 

водойми 

 Рекреаційн

а зона біля 

водойми 

Рекреаційн

а зона біля 

водойми 

Скейт-

площадка 

Рекреацій

на зона 

біля 

водойми 

       Скейт-

парк 

Н
о

ва
 я

к
іс

т
ь
 

за
к
ла

д
ів

 

к
ул

ьт
ур

и
 

Клуб за 

інтересами 

Клуб за 

інтересами 

Клуб за 

інтересами 

Клуб за 

інтересами 

Клуб за 

інтересами 

Клуб за 

інтересами 

Клуб за 

інтересам

и 

Клуб за 

інтересам

и 

    Молодіжни

й центр 

 Молодіж

ний центр 

Молодіжн

ий центр 

О
св

іт
а

 в
п

р
о

д
о
вж

 ж
и

т
т

я
 

Пішохідний і 

краєзнавчий 

туризм 

 

     Курси 

іноземної 

мови для 

дорослог

о 

населенн

я 

Курси 

іноземної 

мови для 

дорослого 

населення 

Майстерня 

догляду за 

трояндами 

      Програми 

міжнарод

ної 

співпраці 

в освіті 

       Аграрнаос

віта 

М
ер

еж
а

 

м
о

б
іл

ьн
о

ст
і 

Розвиток 

існуючої 

транспортної 

мережі 

Розвиток 

існуючої 

транспортн

ої мережі 

Розвиток 

існуючої 

транспортної 

мережі 

Розвиток 

існуючоїтр

анспортної 

мережі 

Розвиток 

існуючоїтр

анспортної 

мережі 

Розвиток 

існуючої 

транспортн

оїмережі 

Розвиток 

існуючоїт

ранспорт

ної 

мережі 

Розвиток 

існуючоїт

ранспортн

ої мережі 

Е
к
о

н
о

м
ік

а
 

     Зелена 

енергетика 

Створенн

я нових 

підприєм

ств 

Розвиток 

тваринни

цтва 

      Нове 

використ

ання 

бомбосхо

вища 

Фінансова 

грамотніс

ть 

З
д

о
р

о
ва

 г
р

о
м

а
д
а

 +
 с

о
ц

іа
ль

н
а

 

за
хи

щ
ен

іс
т

ь
 

  Соціальний 

центр 

 Спортивні 

секції 

Шкільний 

туризм 

Шкільни

й туризм 

Шкільний 

туризм 

    Палатковий 

табір 

 Спортивн

і секції 

Спортивн

а школа 

    Шкільний 

туризм 

  Фітнес-

центр 

    Соціальний 

контейнер 

  Соляна 

шахта 

сортування сміття 

    «Чиста 

вода» 

  «Чиста 

вода» 

 

 

  



 

 

4. ПЛАН ВПРОВАДЖЕННЯ 

4.1 Візуалізація стратегічного демонстраційного проекту 

«Впровадження інтегрованої системи поводження з відходами у Дубівській ОТГ» 

Ідея прибирання та сортування смiття є значимою та інноваційною не тiльки для нашої ОТГ, а й 

для всiєї України. 

Останнiм часом набагато збiльшився випуск продукції, пiсля вживання якої залишається велика 

кiлькiсть смiття (пластиковi пляшки, жестянi банки, рiзноманiтнi упаковки, тощо). Зараз iснує 

механiзм прийому вiд населення пластикових та скляних банок, але цей процес є малоефективним, 

не вирiшує проблему вцiлому, не забезпечує комплексного пiдходу до справи. 

Цей проект пропонує розробити систему, котра б допомогла вирiшити питання прибирання смiття 

комплексно, через промiжний етап сортування, i аж до передачi в цикл переробки та утилiзацiї. 

Головна мета проекту – покращити якість життя громади простими діями, сформувати у дітей та 

підлітків культуру правильного поводження з відходами та сортування сміття. 

Завдання проекту: 

 Розробити комплексну систему, сортування смiття на території Дубівської ОТГ. 

 Розробити навчальнi матерiали стосовно технологiї сортування сміття населенням. 

 Провести навчання та пропаганду серед населення в школах, установах iдеї сортування 

смiття. 

 Створити передумови для реалізації системи сортування смiття на всій території ОТГ 

Сортування та переробка відходів мають багато переваг: 

 менший обсяг відходів потрапляє на захоронення; 

 матеріали використовуються повторно;  

 сортування побутових відходів відповідає світовим підходам у поводженні зі сміттям, а 

саме, сприяє запобіганню їхнього надмірного утворення, повторному (багаторазовому 

використанню) вторинної сировини, утилізації та безпечному розміщенню; 

 заощадження коштів для суспільства, створення нових робочих місць в галузі збирання, 

сортування та переробки відходів та поліпшення стану довкілля, а також зниження ризику 

для здоров'я жителів громади. 

Основною ідеєю проекту є активізація громадськості, органів місцевого самоврядування, 

депутатів щодо докорінної зміни відношення громадян до впровадження нової системи збору 

твердих побутових відходів шляхом роздільного збору за допомогою євроконтейнерів та 

формування екологічної свідомості серед учнівської та студентської молоді. 

  



 

 

План реалізації проекту показаний у формі часової лінійки: 

 

 

 



 

 

Проблема зі сміттєзвалищами в Україні справді критична. Чимало населених пунктів є 

заручниками ситуації із-за відсутності місця для вивезення сміття. Полігони передбачали лише 

захоронення органічних рештків і, по суті, були великими компостними ямами. Зараз термін 

експлуатації більшості з них закінчився і ці місця перетворилися у стихійні сміттєзвалища. 

Наслідками стихійних сміттєзвалищ є забруднення великих земельних площ, забруднення 

підземних вод, розмноження хвороботворних бактерій, утворення надлишкового метану та 

створення вибухонебезпечних умов. 

 

У результаті впровадження проекту вся територія Дубівської ОТГ буде охоплена послугою по 

вивезенню сміття. На даний час тільки три населених пункти (с. Дубове, с. Облапи, с. Бахів) 

отримують дану послугу. Але в інших населених пунктах нашої ОТГ вже заключають договори по 

наданню послуги на вивіз ТПВ.  

Також всю територію Дубівської ОТГ буде обладнано майданчиками по роздільному збору 

твердих побутових відходів для населення та підприємств, організацій, установ, підприємців. 



 

 

 

Організація майданчиків має стати невід’ємною частиною благоустрою території та сприяти 

покращенню його санітарного стану, недопущенню екологічної кризи. Вбачається новація в тому, 

що сортування відходів буде проводитися цивілізовано, на первинній стадії їх збору роздільним 

методом у спеціалізовані євро контейнери з послідуючим пресуванням вторинної сировини та 

реалізацією на переробні заводи. 

 



 

 

 

Суть процесу роздільного збору сміття полягає в тому, аби цінні речовини, які можуть бути 

перероблені, не ставали сміттям і не потрапляли на звалища. Адже в кожному мішку із 

непотребом, який ми несемо до контейнера, а звіди його повезуть на звалище, є чимало речей, які 

б ще могли послугувати людям. Так, скляну пляшку можна переплавити, і додати до гарячої маси, 

з якої роблять інше скло, після чого вона знов стане пляшкою. Алюмінієва банка легко 

переплавляється і може стати такою самою банкою, а може в якості злитку алюмінію потрапити на 

великий завод, де з нього відливають навіть літаки. Зі старих газет, журналів, зошитів чи книжок, 

тобто, макулатури, отримують новий картон та папір. Навіть такі, здавалося б, ні на що не 

придатні відходи, як опале листя, гілля та навіть харчові рештки, можна перетворити на хороше 

добриво – компост. 

 



 

 

 

Перспективними результатами реалізації проекту є: 

 формування у жителів Дубівської ОТГ дбайливого ставлення до екологічного стану 

довкілля та раціонального поводження з твердими побутовими відходами; 

 виховання у підростаючого покоління свідомості збереження природних ресурсів, 

відношення до відходів, як продукту, що може повторно використовуватися після 

відповідної переробки; 

 демонстрація позитивних результатів співпраці громади та органів місцевого 

самоврядування щодо покращення екологічного стану території; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Реалізація проекту «Впровадження інтегрованої системи поводження з відходами у Дубівській 

ОТГ» сприятиме паралельному досягненню стратегічної цілі «надання вичерпного пакету 

інфраструктурних послуг – розвиток якісної дорожної мережі». 

 


