
 

 

КОНЦЕПЦІЯ ІНТЕГРОВАНОГО 

ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ ФУРСІВСЬКОЇ 

СІЛЬСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ГРОМАДИ (КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ) 

 
 
КОМАНДА 
 

Фахівчиня з просторового планування 

Дарія Боровик 

Робоча група ОТГ 

Вікторія Харута 

Вадим Харута 

Розширений склад групи ОТГ 

Віталій Шаровара 

Ментори та менторки 

Ромеа Мурін                     Вадим Денисенко                       Марія Пальчук 

 



 

 

 

1. АНАЛІЗ  

Фурсівська об’єднана територіальна громада утворена 02 серпня 2017 року шляхом об’єднання 
Фурсівської, Трушківської, Матюшівської та Пищиківської сільських рад. До складу Фурсівської 
об’єднаної територіальної громади ввійшли 6 населених пунктів: села Фурси, Чмирівка, Матюші, 
Трушки Білоцерківського району та села Пищики, Безугляки Сквирського району Київської Області. 
Адміністративний центр новоствореної ОТГ – с. Фурси Білоцерківського району Київської області, 
який розташований на відстані 95 км. від обласного центру – м. Києва, відстань до районного 
центру – м. Білої Церкви – 10 км. На заході межує з Сквирським районом, на сході – з районним 
центром. Територією громади протікають річки Кам’янка, Роставиця, Рось. 

Площа об’єднаної територіальної громади складає 162.7 км 2 

Чисельність населення громади 8042 особи. 

Адміністративний центр громади знаходиться в с.Фурси,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.1. Набір тематичних карт та діаграм у різних масштабах із 
пояснювальними записками  

В ході воркшопів програми «Інтегроване просторове планування для об’єднаних територіальних 
громад» було проведено комплексний аналіз території громади і розроблено тематичні мапи:  

 

1. Мапа культурно-історичного спадку на території громади  

Показує шари історичного розвитку поселень та наслідки діяльності людини чи зміни природних та 
кліматичних умов у часі  

   

Висновки:  

Територія громади має складне нашарування історичних подій та пов’язаних з ними змін. Це дає 
потенціал для розвитку туристичного напрямку для громади. Виявлені об’єкти та культурні 
заходи:  

 Фестиваль «Дивосвіт Поросся» - на співочому полі у Фурсах;  

 Музеї поетів та письменників; 

 Музей геології у с. Фурси; 

 Спадок Браницьких - альтанки, конеферма, каскад озер; 

 Змієві вали. 

  



 

 

2. Мапа природних ресурсів  

Визначає природні ресурси на території громади (3 річки, піщаний кар’єр, ліси, гранітні скелі)  

                    

Висновки:  

 Річки мають різний ступінь забруднення;  

 Є небезпечна замінована ділянка;  

 Ліси не використовуються для рекреації, а також відсутній контроль за вирубкою лісу 

 Дендропарк Олександрія  

 Є ділянки із виходом гранітної породи 

 

3. Мапа транспортних зв’язків 

 



 

 

 

Висновки: 

Локальний рівень 

 Інтервал руху автобусів: Матюші, Трушки, Пищики, Безугляки- 30 хв. Фурси 15 хв. 
 1,5 години до Києва 
 2 велосипедних маршрути (відсутня велоінфраструктура) 
 Близькість залізниці – пасажирська та вантажна станції (Біла Церква) 

 

Регіональний рівень 

 2 траси національного значення (Р32; Т1013) проходять територією громади 
 Компактне розташування сіл, але погане транспортне сполучення між ними 
 Близькість до аеропорту Бориспіль (110км) 

  



 

 

4. Мапа стейкхолдерів 

  

Висновки: 

У ході аналізу було виділено чотири основні типи стейкхолдерів та фактори впливу інвесторів 
на розвиток громади. 

 1й тип – підприємства промзони Білої Церкви;  

 2й тип – агровиробники (6);  

 3й тип – бази відпочинку 10)  

 4й тип – суб’єкти роздрібної торгівлі.   

Фактори:  

1. Можна виділити значний вплив Білої Церкви на розвиток Фурсівської громади через те, що 
місто є важливим промисловим ядром Київської області і має декілька підприємств, які 
розташовані на території Фурсівської ОТГ;  

2. Спостерігається сильний вплив іноземних інвесторів та організацій, які працюють або мають 
проекти для співпраці з ОТГ (наприклад, проект реновації ГЕС, підприємство, що виконує 
ремонтні роботи для літаків Boeing на території Білоцерківського аеропорту (територія 
ОТГ), проект сонячної електростанції у співпраці з ОАЕ, проект центру для дітей-
інвалідів (США).  

  



 

 

5. Ментальна мапа 

Ментальна мапа розкриває емоційне забарвлення певних територій та психологічний комфорт 
користувачів цих місць та територій. У ході роботи над мапою зокрема було проаналізовано записи 
у соціальних мережах за геотегами та реакцію людей як на популярні місця відпочинку, так і на 
місця з негативним впливом на жителів. 

 

 

Висновок: 

 Місця на березі річки користуються великою популярністю та викликають позитивні емоції у 
користувачів. Люди активно користуються водними ресурсами в рекреаційних цілях, але не 
задоволені існуючою інфраструктурою. 

Декілька точок у центрах населених пунктів, особливо за наявності закинутих будівель, 
являють собою точки ризику, де користувачі почуваються некомфортно. Парки з недостатнім 
рівнем освітлення за відчуттям людей є небезпечними. 

  



 

 

Результати SWOT аналізу  

STRENGTHS  

Близькість дороги національного значення 

Близькість до Білої Церкви 

Розвинена культура залучення інвесторів 

Іноземні інвестори 

Річкова система 

Культурна програма (фестиваль, гуртки) 

Компактність розташування населених пунктів 

Наявність веломаршрутів 

Розвинений аграрний бізнес 

Спортивні заходи та змагання 

Центр ремонту інвалідних крісел 

Кінна ферма 

WEAKNESESS 

Нерозвинена базова інфраструктура  соціальних 
послуг для населення 

Слабка  та застаріла туристична інфраструктура 

Відсутній сектор обслуговування 

Слабка залученість та обізнаність населення у 
прийнятті рішень про зміни в громаді 

Відсутня велосипедна інфраструктура 

Відсутні підприємства з переробки 
сільгосппродукції 

Ліс не використовується для рекреації, а також 
відсутній контроль за вирубкою лісу 

Закинутий кінотеатр 

Монофункціональна індустріальна зона 

OPPORTUNITIES 

Розвиток туристичної інфраструктури 

Зв’язок з потужним індустріальним центром 

Створення туристичного маршруту (історичні 
пам’ятки) 

Створення інфраструктури для відпочинку 
велосипедистів 

Створення пішоходного природного маршруту 
вздовж річки 

Створення кільцевого маршруту громадського 
транспорту всередині громади 

Створення дитячого центру для дітей-інвалідів 

Кінна терапія 

Створення навчального арт-центру для дітей та 
дорослих 

Покращення соціальної інфраструктури 

THREATS 

Сильна залежність від Білої Церкви 

Нехтування потужним зовнішнім інвестором 
потреб громади 

Велике навантаження на екологію у разі 
функціювання аеропорту 

Надмірна урбанізація через туризм 

Монополізація аграрного сектору 

Можливість залучення занадто потужного 
інвестора 

Спірні землі з Білою Церквою 



 

 

 

 

Висновки: Громада має сильний потенціал для туристичного розвитку (йдеться про локальний 
туризм для жителів Білої Церкви та Київської області), розвитку малого та середнього 
бізнесів, залучення іноземних інвесторів у секторі середнього та великого бізнесу, посилення 
ідентичності завдяки підтримці місцевих майстрів та бізнесменів та широкі можливості для 
впровадження змін. Проте, це потребує суттєвих змін у базовій інфраструктурі, підвищення 
рівню життя населення громади та переоцінка позиції громади у контексті області. У той 
самий час, через складну політичну ситуацію та спірні землі громади з сусідньою Білою Церквою, 
рішення можуть сповільнюватись та перешкоджати впровадженню проектів змін. Великою 
загрозою також є вплив потужних інвесторів, які є бюджетоутворюючими, адже з’являється 
загроза маніпулювання рішеннями стосовно змін політики ведення бізнесу та проектів змін на 
місцевому рівні на користь . 



 

 

 

Мапа/діаграма стейкхолдерів та цільових груп, що мають 

безпосередній зв’язок до розробки концепції просторового розвитку 

 

ВЛАДА 

НАЦІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ 
Засуха Т.В. (народний депутат України восьмого скликання) 
Національна Академія наук України 
Міністерство надзвичайних справ (заміновані ділянки) 
РЕГІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ 
Білоцерківська районна рада 
Білоцерківська міська рада 
Департамент містобудування ОДА 
МІСЦЕВИЙ РІВЕНЬ 
Голова ОТГ 
Харута В. Г.  (депутат Фурсівської сільської ради) 
Старости 
 
БІЗНЕС 
НАЦІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ 
Агрофірма «Світанок» (Засуха) 
Агрофірма Матюші (Чехія) 
Група іноземних інвесторів 
РЕГІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ 
КП ГВАК 
Шамраєвський цукровий завод 
М’ясопереробний завод 
Ветсанутиль завод 
Промзона Білої Церкви 



 

 

МІСЦЕВИЙ РІВЕНЬ 
ТОВ «Дельфін» 
Агрофірма «Нива» 
Бази відпочинку 
 
ГРОМАДА 
НАЦІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ 
Національні спортивні асоціації  
РЕГІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ 
Туристи з Білої Церкви 
МІСЦЕВИЙ РІВЕНЬ 
Собачий притулок 
Fаcebook сторінка 
Газета 
ГО «Фурси Туристичні» 
Громада адвентистів (с. Чмирівка) 
Хуторок котеджне містечко 
Інформаційний портал Фурси ІНФО 
Місцевий священник 

Висновки: Фурсівська громада має впливових стейкхолдерів на трьох рівнях: місцевому, 
регіональному, національному. Зі схеми видно, що найпотужніший вплив на громаду здійснює 
сектор влади (особливо це виділяється на регіональному рівні), у той час як громадський сектор 
має вплив здебільшого на місцевому рівні. При цьому громадський сектор представлений у 
переважній більшості медіа-ресурсами, об’єктивність висвітлення місцевих подій якими може 
залежати від позиції їх власників . Активісти громади представлені окремими особами та не 
мають суттєвого впливу, окрім точкового. Це може змінитись з формуванням громадських 
організацій, які на сьогодні набувають популярності серед населення громади.   



 

 

2. ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ 

2.1 Короткий опис формату публічного обговорення та збірка 
основних висновків з громадського обговорення  

 

1. Формат залучення 

 

Для залучення громадськості до обговорення проекту концепції просторового розвитку та 
інформування населення щодо актуальних питань у сфері просторового планування було 
використано декілька форматів оголошень та заходів:  

 Рекламна кампанія заходу 



 

 

 

 

 Онлайн залучення (соціальні мережі та інформаційний портал ОТГ) 

 

 Презентація з дослідженням громадської 
думки – публічна презентація напрацювань з 
паралельним опитуванням у формі анкетування; 

 



 

 

 

 Воркшоп із ключовими стейкхолдерами для тестування актуальності стратегічних 
напрямків розвитку громади та формулювання стратегічних цілей та ключових дій; 

Для воркшопу були підготовлені ключові питання, які сприяли пришвидшенню робочого процесу 
та підвищенню якості результів: 

 

 Екскурсії – під час візиту до громади було проведено екскурсію для експертів з 
просторового планування для кращого розуміння контексту, потенціалів і проблем громади. 

  



 

 

 

Громадське обговорення було проведено у 2 етапи: 

1. Презентація для ключових стейкхолдерів та воркшоп, проведений у двох робочих 
групах, залежно від фаху присутніх стейкхолдерів.  

Порядок денний: 

14:00 Початок. Вступне слово від голови ОТГ . 

14:15 Огляд програми «Інтегроване просторове планування для об’єднаних територіальних 
громад» . Коротка презентація освітніх принципів школи CANactions. Презентація Програми «U-
LEAD з Європою». 

14:30 Презентація проміжних напрацювань робочої групи Фурсівської ОТГ, яку представляли 
Дар’я Боровик і Вадим Харута,. Огляд  методологічних аспектів програми, результатів 
досліджень та аналізу. Презентація 5 можливих стратегій просторового розвитку для 
Фурсівської ОТГ. 

15:00 Розділ запитань і відповідей. 

15:30 Воркшоп. Під час цієї частини 2 фокус-групи працювали над стратегіями під наглядом 
наставників. Коригування стратегії з урахуванням нових ідей та зауважень. 

17:30 Завершення воркшопу. 

2. Публічна презентація для громадськості з анкетуванням та дискусією. 

Порядок денний: 

18:00 Вступна промови від Вадима Харути. Огляд програми «Інтегроване просторове планування 
для об’єднаних територіальних громад» . Коротка презентація освітніх принципів школи 
CANactions. Презентація Програми «U-LEAD з Європою». Презентація проміжних напрацювань 



 

 

робочої групи Фурсівської ОТГ, яку представляли Дар’я Боровик і Вадим Харута,. Огляд  
методологічних аспектів програми, результатів досліджень та аналізу. Презентація 5 
можливих стратегій просторового розвитку для Фурсівської ОТГ. 

19:00 Розділ запитань і відповідей. Відкрита дискусія. Заповнення анкет. 

20:00 Мапування проблем / ідей на карті ОТГ за модерації Євгена Черната. 

В результаті воркшопу було протестовано обрані стратегічні напрямки та висновки 
комплексного аналізу, які було доповнено новими ідеями та знахідками. Підсумки воркшопу 
відображені на мапах: 

 

  



 

 

Враховуючи результати воркшопу зі стейкхолдерами та результати аналізу анкетування було 
скореговано стратегічні напрямки таким чином, щоб якнайкраще вирішували проблеми, 
відзначені громадянами. Зокрема, було вирішено прийняти 5 основних напрямків для розвитку 
(наведених нижче) та виділено основні задачі для досягнення визначених цілей.  

Під час громадських слухань та за результатами аналізу  соціальних мереж також було зібрано 
коментарі та побажання жителів громади (в опитуванні прийняло участь близько 40 людей 
різних вікових груп від 12 до 71 року) 

1. СТВОРЕННЯ ЗЕЛЕНОЇ МЕРЕЖІ 

 

1. Ревіталізація та програмування зелених зон у населених пунктах 

2. Створення пішохідних зелених зв’язків між селами 

3. Створення велосипедної інфраструктури  



 

 

 

 

2. АКТИВІЗАЦІЯ РІЧКОВОГО ФРОНТУ 

 

1. Система контролю за відходами та забрудненнями 

2. Створення пішохідних маршрутів вздовж річки 

3. Підсилення інфраструктури точок відпочинку біля річки 

4. Відновлення і створення інфраструктури для відпочинку на воді 



 

 

 

3. МОБІЛЬНІСТЬ І КОМФОРТ 

 

1. Ієрархія вулиць 

2. Зниження кількості ДТП на небезпечних ділянок доріг 

3. Покращення зв’язку між селами 



 

 

 

4. ІДЕНТИЧНІСТЬ КОЖНОГО СЕЛА 

 

1. Виявлення формальних і неформальних культурних програм кожного села 

2. Покращення інфраструктури для підтримки виявлених програм 

3. Створення нових програмних актвиностей, базуючись на виявлених потребах та 
невикористаних ресурсах 



 

 

 

 

5. СТІЙКИЙ БІЗНЕС ХАБ 

 

1. Контроль за великими інвесторами 

2. Урізноманітнення бізнесів 

3. Підтримка та навчання нових підприємців 



 

 

 
  



 

 

 

3. КОНЦЕПЦІЯ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ  

3.1 Візуалізація і пояснення «картини майбутнього» ОТГ (візія ОТГ) 

 

ВІЗІЯ 

ДО ЗАТИШНОЇ, ЗАМОЖНОЇ ГРОМАДИ ШЛЯХОМ ЄДНОСТІ ТА КООПЕРАЦІЇ 

1. ОБЛАШТОВАНІ ЗЕЛЕНІ ЗОНИ 

Парки, де безпечно та приємно знаходитись, та є простір для дитячих розваг  та прогулянок 
дорослих. 

2. РІЧКА, біля якої? ЗРУЧНО ВІДПОЧИВАТИ 

Можливість використання річок для приємних прогулянок, відпочинку на облаштованому пляжі або 
занять улюбленим видом спорту в будь-яку пору року, маючи необхідну для цього інфраструктуру. 

3. ГРОМАДА, ЯКОЮ ЗРУЧНО І ЛЕГКО ПЕРЕСУВАТИСЬ 

Вулиці, якими безпечно пересуватись пішки, на велосипеді, на автобусі чи машиною. Громада, де 
можна швидко і зручно пересуватись між населеними пунктами. 

4. МІСЦЕ, ДЕ КОЖЕН МАЄ СВОЄ МІСЦЕ 

Громада, де кожен може займатись улюбленою справою, мати гарну роботу та гурток до душі. 



 

 

5. МІСЦЕ, ДЕ ЛЕГКО ВЕСТИ БІЗНЕС 

Громада, у якій підтримують бізнес-ініціативи та навчають, як відкрити та підтримувати власний 
бізнес. 

ФУРСІВСЬКА ОТГ – ГРОМАДА З ЯКІСНИМ ЖИТТЄВИМ ПРОСТОРОМ, ВІДКРИТА ДО 
ІНОВАЦІЙ ТА КООПЕРАЦІЇ, ДЕ КОЖЕН Є ВАЖЛИВОЮ ЧАСТИНОЮ СПІЛЬНОТИ, ДІЛЯЧИСЬ 
СВОЇМИ УНІКАЛЬНИМИ УМІННЯМИ І ДОСВІДОМ. 

 

3.2. Стратегічні цілі або напрямки розвитку ОТГ 

 

1. СТВОРЕННЯ ЗЕЛЕНОЇ МЕРЕЖІ 

1. Ревіталізація та програмування зелених зон у населених пунктах 

2. Створення пішохідних зелених зв’язків між селами 

3. Створення велосипедної інфраструктури 

2. АКТИВІЗАЦІЯ РІЧКОВОГО ФРОНТУ 

1. Система контролю за відходами та забрудненнями 

2. Створення пішохідних маршрутів вздовж річки 

3. Підсилення інфраструктури точок відпочинку біля річки 

4. Відновлення і створення інфраструктури для відпочинку на воді (спорт) 

3. МОБІЛЬНІСТЬ І КОМФОРТ 



 

 

1. Ієрархія вулиць 

2. Зниження кількості ДТП на небезпечних ділянках доріг 

3. Покращення зв’язку між селами 

4. ІДЕНТИЧНІСТЬ КОЖНОГО СЕЛА 

1. Виявлення формальних і неформальних культурних програм кожного села 

2. Покращення інфраструктури для підтримки виявлених програм 

3. Створення нових програм базуючись на виявлених потребах та невикористаних ресурсах 

5. СТІЙКИЙ БІЗНЕС ХАБ 

1. Контроль за великими інвесторами 

2. Урізноманітнення бізнесів 

3. Підтримка та навчання нових підприємців 

 

1. ОБЛАШТОВАНІ ЗЕЛЕНІ ЗОНИ 

Парки, де безпечно та приємно знаходитись, є простір для дитячих розваг та прогулянок дорослих. 

2. РІЧКА ДЕ ЗРУЧНО ВІДПОЧИВАТИ 

Можливість використання річок для приємних прогулянок, відпочинку на облаштованому пляжі або 



 

 

занять улюбленим видом спорту в будь-яку пору року, маючи необхідну для цього інфраструктуру. 

3. ГРОМАДА, ЯКОЮ ЗРУЧНО І ЛЕГКО ПЕРЕСУВАТИСЬ 

Вулиці, якими безпечно пересуватись пішки, на велосипеді, на автобусі чи машиною. Громада, де 
можна швидко і зручно пересуватись між населеними пунктами. 

4. МІСЦЕ, ДЕ КОЖЕН МАЄ СВОЄ МІСЦЕ 

Громада, де кожен може займатись улюбленою справою, мати гарну роботу та гурток до душі. 

5. МІСЦЕ, ДЕ ЛЕГКО ВЕСТИ БІЗНЕС 

Громада, у якій підтримують бізнес-ініціативи та навчають, як відкрити та підтримувати власний 
бізнес. 

  



 

 

3.3  Інтегрована мапа концепції просторового розвитку для ОТГ 

 

Інтегрована мапа концепції просторового розвитку ОТГ – це мапа, яка поєднує у собі результати 
плідної праці робочої групи впродовж 5-ти воркшопів та демонструє основні обрані напрямки 
розвитку ОТГ. Мапа відображає розподіл земельних та природних ресурсів громади та 
наголошує на необхідності дбайливого ставлення та управління ними – через поєднання та 
баланс мотивів отримання вигоди та збереження ресурсів. 

Мапа також висвітлює основні майбутні зміни у транспортній схеми та підвищення 
мобільності громади, до прикладу через створення кільцевого автобусного маршруту, який 
поєднає всі села громади, який було запропоновано до впровадження у ході навчальної програми, 
використання велосипедного транспорту для мобільності та рекреації, а також впровадження 
нової системи громадського транспорту (кільцевий маршрут громади). 

За допомогою інфографіки позначено місця відпочинку та громадських зібрань, а також 
зазначено велосипедно-туристичний маршрут громади.  

  



 

 

4. ОГЛЯД ПРІОРИТЕТНИХ ДІЛЯНОК / ТЕМАТИЧНИХ ФОКУСІВ 

Враховуючи результати воркшопу зі стейкхолдерами та результати аналізу анкетування, було 
обрано ділянки для демонстраційних проектів, які б найкращим чином апелювали до проблеми, на 
які вказали мешканці. 

Згрупувавши коментарі за висвітленими проблемами, було виділено зони впровадження 
пілотних проектів. Важливим чинником, який вплинув на рішення щодо визначення ділянок,  було 
їх відношення до обраних стратегічних напрямків розвитку ОТГ та відповідність одній з 
поставлених задач, а також загальний баланс географічного охоплення території громади. 

1. СТВОРЕННЯ ЗЕЛЕНОЇ МЕРЕЖІ 

Ревіталізація та програмування зелених зон у населених пунктах 

 

2. АКТИВАЦІЯ РІЧКОГОВО ФРОНТУ (див. Нижче) 

3. МОБІЛЬНІСТЬ І КОМФОРТ 

Зниження кількості ДТП на небезпечних ділянках доріг 

 



 

 

 

4. ІДЕНТИЧНІСТЬ КОЖНОГО СЕЛА 

Покращення інфраструктури для підтримки виявлених програм 

 

5. АКТИВАЦІЯ РІЧКОГОВО ФРОНТУ + СТІЙКИЙ БІЗНЕС ХАБ 

Підсилення інфраструктури точок відпочинку біля річки + Підтримка та навчання нових підприємців 



 

 

 
  



 

 

 

4.2 Матриця можливих інструментів та дій для імплементації концепції просторового 
розвитку 

 



 

 

 

 



 

 

 
  



 

 

5. ПЛАН ВПРОВАДЖЕННЯ  

5.2. ВІЗУАЛІЗАЦІЯДЕМОНСТРАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ 

Пілотні проекти було обрано трьох типів:  

 Інфраструктурні проекти 

 Архітектруні проекти, проекти програмування простору 

 Проекти створення нових правових документів та регуляцій 

Далі навено по одному прикладу з кожного типу пілотного проекту. 

МОБІЛЬНІСТЬ І КОМФОРТ 

Зниження кількості ДТП на небезпечних ділянках доріг 

Це приклад інфраструктурноо проекту. Проект спрямований на покращення дорожніх умов, 
зокрема зниженню кількості ДТП на небезпечній ділянці дороги за допомоги зниження швидкості 
руху автомобілів, влашнування острівців безпеки для пішоходів та облаштування зупинок 
громадського транспорту. 

 

 

 

 

 



 

 

ІДЕНТИЧНІСТЬ КОЖНОГО СЕЛА 

Покращення інфраструктури для підтримки виявлених програм 

Приклад архітектурного проекту та проекту (пере)програмування простору – це проект 
культурного центру у с. Матюші. 

Існуюче «Співоче поле» є традиційним місцем зібрання людей, проте існуюча інфраструктура не 
підтримує багатьох заходів, які відбуваються або могли б відбуватись у громаді. На базі існуючої 
бібліотеки запропоновано створення літнього читального залу під відкритим небом та 
літнього кінотеатру. Пропонується повернення закинутого кафе до роботи та створення 
інфраструктури для проведення ярмарок з обміну досвідом та виробами хенд-мейд, створеними 
на заняттях існуючих гуртків декоративної іграшки та сувенірної продукції. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. СТІЙКИЙ БІЗНЕС ХАБ 

Підтримка та навчання нових підприємців 

Приклад проекту створення нових документів та регуляцій – створення моделі кооперативу 
для залучення фермерів з громади для підвищення продуктивності та економічної вигоди від 
виробництва. 

 

ФЕРМЕРСЬКА КООПЕРАЦІЯ 

МЕТА: створення кооперативу тепличників, який об’єднує населені пункти громади.  

ІДЕЯ: формування 20 тон тепличної продукції протягом 1-2-х робочих днів для можливості 
охолодження та відправки контейнера на експорт. Це дозволяє отримати кращу закупівельну ціну, 
Також, таким чином кожен фермер може оформити діяльність як фермерське господарство і 
отримати потужну державну підтримку (насіння на 30000 грн в рік безкоштовно, компенсації 
вартості техніки по державним програмам, ведення бухгалтерського обліку дешевше та у 
централізований спосіб). 

ДІЇ:  

- Об’єднуємо мінімум 10 фермерів із наявними тунельними теплицями; 

- Спільне вирішення - яку продукцію будемо вирощувати, із врахуванням контрактування на 
продаж певного виду продукції, і схеми збору та пакування готової продукції. 

- Розрахунок потреби в насінні, добривах. 

- Спільна закупівля насіння, добрив. 

- Проведення навчання по вирощуванню запланованої продукції. 

- Вирощування , збір та продаж продукції. 

- Формування потреби в техніці – можливості для спільного використання та закупівлі на 
кооператив. 

 


