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1. АНАЛІЗ 

Кіптівська сільська об’єднана територіальна громада Козелецького району Чернігівської області 

створена  шляхом об’єднання шести сільських територіальних громад: Кіптівської, Олбинської, 

Вовчківської, Підлісненської, Прогресівської, Новошляхівської Козелецького району у 2015 році. 

Центр об’єднаної громади - село Кіпті. Громада об’єднує мешканців 12 населених пунктів: Кіпті, 

Гайове, Олбин, Савинка, Димерка, Борсуків, Самійлівка, Прогрес, Новий Шлях, Розівка. 

Чисельність постійного населення громади складає 3,500 осіб. Площа територіальної громади - 

294,78 кв. км. Головні конкурентні сторони громади - це зони відпочинку та цінні природні 

ландшафти, розвинений агрокомплекс, наявність міжнародних транспортних магістралей, 

розвинена сфера придорожного обслуговування. 

Визначальною характеристикою території громада є  річка Десна, русло якої співпадає із західною 

межею адміністративно-територіальної одиниці. Долина  річки формує великий екологічний 

коридор, який проходить через територію Чернігівської області, далі за межі України. Розроблено 

проект створення національного природного парку «Подесіння», частина якого має 

розташовуватись на території громади та має включати декілька лісових масивів. Лісові масиви 

правого берега річки Десна включені до Міжрічинського регіонального ландшафтного парку. 

Проект зонування національного природного парку «Подесіння» представлено на рис. . 

 

Ще однією важливою характеристикою території громади є її транспортно-географічне 

розташування. Територія громади розташована в зоні впливу міста Києва та на перетині двох 

міжнародних транспортних коридорів (МТК): автошлях М-01 (E 95) та автошлях М-02 (E 101). 



 

 

 

Ще однією особливістю громади є поточний стан місцевої економіки. На території громади відсутні 

великі підприємства, а більша частина населення самозайнята в сільському господарстві.  

  



 

 

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

Історична мапа 

 усі населені пункти є давніми поселеннями, окрім, Прогресу та Нового Шляху, які засновані в 

радянський період 

 є потенціал для історичних досліджень 

 збереглися деякі пам’ятки архітектури   

 

  



 

 

 

Cоціальна мапа 

 чітко виражена соціальна індивідуальність сіл   

+     життя в природi 

-      зношена інфраструктура 

-      залежність від зовнішніх роботодавців 

 

  



 

 

Мапа мобільності 

 міжнародний транспортний коридор 

 велика небезпека дорожно-транспортних пригод (траса проходить через села Кіпті, Красилівка, 

Прогрес) 

 є потенціал розвитку веломаршрутів між населеними пунктами та туристичних веломаршрутів 

вздовж річки Десна та лісу 

 нерозвинений громадський транспорт в межах ОТГ 

 є потенціал розвитку сфери придорожного обслуговування. 

 

 



 

 

Мапа землекористування  

 майже вся земля, яка вільна від лісів, використовується в сільському господарстві  

 неконтрольоване використання лісових ресурсів 

 велика частина землі в управлінні великими аграрними компаніями або в державних підприємствах 

 

 

 

 

  



 

 

Мапа природних ресурсів 

 частина природної екосистеми пан’європейського рівня 

 великі запаси деревини 

 загроза підтоплень і пожеж 

 високе антропогенне навантаження на ліс та річку 

 

 

  



 

 

Мапа соціально-економічна 

 на території громади відсутні виробництва з високими потребами у працівниках 

 висока частка самозайнятого населення 

 спеціалізація локальної економіки: 70% торгівля,  30% сільське господарство 

 велика кількість вільних площ для бізнесу 

 

 

 

  



 

 

1.2. Висновки аналізу наявної просторової документації у різних 
масштабах (генеральний план, схеми і проекти районного планування, 
регіональні схеми розселення тощо) 

 Проект генерального плану села Кіпті розроблений у повному обсязі та затверджений 26.07.2016. 

Станом на сьогодні проектні пропозиції генерального плану в частині економічного та 

просторового розвитку не відповідають вимогам нових економічних та адміністративних умов та 

потребам населення. 

 Картосхеми використання земель громади: Картосхема сучасного використання земель Кіптівської 

ОТГ, Картосхема запланованих заходів щодо раціонального використання та охорони земель, 

Картаосхема обмежень у використанні земель Кіптівської ОТГ, Карта-схема перспективного 

використання земель та організації території ОТГ. Виконані у рамках проекту «Організація 

землекористування та впровадження стратегії місцевого економічного розвитку в умовах 

децентралації» за підтримки USAID. Розроблений у 2017 році.  

 Стратегія сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року. Затверджена у 2015 році. 

 Схема планування території Чернігівської області. Затверджена у 2012 році. 

 

1.3. Результати SWOT аналізу 

Секторальний SWOT 

SWOT  
Strengths Weaknesses Opportunities Threats  
Examples  

Where 

(name of 

settlement 

or place)  

СВОТ  
Сильні сторони  
Слабкості  
Можливості  
Загрози  
Приклади  

Де ? (назва поселення чи міста)  

1. Land use and Housing    1. Землевикористання і 

забудова  
І 

Strengths    Сильні сторони    
newly built attractive housing    Новобудова, привабливе 

житло  
Вільна територія, передбачена під 

житлову забудову в селах Кіпті, 

Борсуків, Вовчик, Підлісне   

active industry, providing jobs    активна промисловість, що 

забезпечує робочі місця  
 М’ясопереробне підприємство у селі 

Новий Шлях  

active farm    активне сільське 

господарство  
ДП «Чайка», ТОВ «Агротейд», ТОВ 

«Гетьманське», ПСП Кіпті, ТОВ 

«Регіон-2007», ТОВ 

«Чернігівагроенерджи» , ТОВ 

«Агрофірма Олбін», ТОВ «Лугове»  

 

good services and commerce (shops, 

restaurants, cinemas)  
  добре забеспечування 

(магазини, кафе, кафетерій, 

тощо)  

села Кіпті, Прогрес, Новий Шлях, 

Вовчок, Підлісне, Олбин, 

Самійлівка, Босуків.  

existing natural resources - gas, clay etc    існуючі природні копалини 

- тофи, глина, пісок тощо  
Торфи-Олбин, Пісок (Кіпті, Гайове), 

глина (Пргрес)  

...    рекреаційні зони  Природоохоронна зона сіл 

Самійлівка та Борсуків, 

Гідрологічний заказник у селі 

Підлісне, Мисливський заказник, 

зона розведення у селах Підлісне, 

Олбин  

    культурна спадщина  Земська школа, Свято-Покровська 

церква  у селі Вовчик,    



 

 

    

Weaknesses    Слабкості    
abandoned housing / depopulated settlement    Занедбане житло/населений 

пункт з депопуляцією  
1 занепадаюче село Розівка, 3-

поверховий об’єкт незавершеного 

будівництва в селі Новий Шлях  

collective housing in poor shape    колективне житло в поганій 

формі  
  

 Гуртожиток в селі Прогрес  

housing not energy efficient     енергонеефективне житло  Гуртожиток в селі Прогрес  потребує 

енергомодернізації  

insufficient housing    недостатнє житло  12 осіб на квартобліку в селі Новий 

Шлях, Прогрес  

abandoned farmland or industry    Занедбані ферми або 

промислові підприємства  
Тваринницький комплекс в селах 

Вовчик, Підлісне, Прогрес, Савинка, 

Димерка.  

...    занедбані рекреаційні 

об’єкти   
готельний комплекс “Три сестри” 

(Кіпті) 

Opportunities    Можливості    

future private developments / investments    майбутні приватні розробки 

/ інвестиції  
  

Заповідна зона Подесення, 

прокладання туристичних 

маршрутів, веломаршрутів, 

організація ринків, зон відпочинку, 

організація молочного кооперативу в 

селах Підлісне, Вовчок, Кіпті, 

Прогрес, підриємство по 

вирощуванню зелені (укроп, 

петрушка та інші).   

public housing programs / investments    Державні  

програми/інвестиції  
Тепломодернізація школи в селах 

Прогрес  та Новий Шлях, 

модернізація водоканалізаційних 

комунікацій  дитячого садочка в с. 

Кіпті, ремонт доріг між населеними 

пунктами.  

national/regional rehabilitation funding for 

collective housing  
  Національне/регіональне 

фінансування 

реабілітації колективного 

житла  

Реконструкція гуртожитку під житло 

в селі Прогрес  

...    Розвиток туризму і 

сільського господарства  
Спільна Американсько-Українська 

програма USAID.  Державна 

програма підтримки молочного 

тваринництва  

  Потенціал розвитку 

готельної галузі 

У регіоні існує незадоволений попит 

на місця ночівлі і зони 

організованого відпочинку. 

Threats    Загрози    
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)  

 м. Київ, м. Чернігів, смт. Козелець. 

    Відтік молоді і робочої 

сили через відсутність 

робочих місць  

 Села Прогрес, Вовчок, Підлісне, 

Кіпті, Олбин 

    Не буде розвиватись 

індустріальний парк  
Прогрес, Вовчок, Підлісне, Кіпті, 

Олбин 

    Втрата податкових 

надходжень через 

перереєстрацію , або 

реєстрацію агрохолдингів, 

підприємтств, приватних 

підприємців  в інших 

населених пунктах не  на  

території ОТГ. 

 



 

 

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  
Кіпті  (амбулаторія сімейної 

медицини), мережа пунктів здоров’я 

в кожному населеному пункті  

good schools / kindergardens / high schools    хороші школи / дитячі 

садки /   
Новий шлях, Прогрес (опорна 

школа)  

nice city/town/village central square or parc    Гарне місто/село, 

центральна площа або парк  
Новий шлях, Прогрес, Кіпті   

attractive local festival    Привабливий місцевий 

фестиваль  
Масляна місцевого значення, 

Ходужній самодіяльний колектив с. 

Вовчок   

active cultural center / theater / museum    активний культурний центр 

/ театр / музей  
 Будинок культури села Прогрес  

...    ...    

Weaknesses    Слабкості    
lack of health infrastructure    Відсутність інфраструктури 

охорони здоров’я  
Села Борсуків, Самійлівка  

lack of education infrastructure    Відсутність освітньої 

інфраструктури  
-  

social infrastructure in poor shape    Соціальна інфраструктура в 

поганому стані  
Відсутність закладів для людей 

похилого віку по ОТГ  

lack of central public space    відсутність центрального 

громадського простору  
 

lack of cultural infrastructure (theater / 

museum / cinema)  
  відсутність культурної 

інфраструктури (театр / 

музей / кіно)  

Потребуют ремонту будинки 

культури в усіх населених пунтах 

ОТГ   

...    Нестача ринків місцевого 

значення   
Нестача організованих ринків на 

території громади  

Opportunities    Можливості    
national / regional program for building or 

renovating schools  
  Національна/регіональна 

програма реновації шкіл  
Участь в програмі опорних шкіл, 

проект Державного фонду 

регіонального розвитку по ОТГ , 
програма Нова Українська школа.  

...    ...    

Threats    Загрози    
lack of budget for health infrastructure    Брак коштів для системи 

охорони здоров’я  
Поганий стан будівель, не вистачає 

коштів на сільські амбулаторії 

people are attracted by larger cities outside 

AH   
  людей залучають великі 

міста за межами ОТГ  
-  

...    ...    

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 поля, які можна здати в оренду з 

аукціону, територія багата лісами але 

надходження до бюджету ОТГ 

мінімальні, в наявності земельні 

ділянки для створення промислових 

та переробних підприємств 

attractive areas for investors inside AH    привабливі місця для 

інвесторів всередині ОТГ  
Територія колишніх тваринницьких 

ферм  

...    Відсутні законодавчі 

перешкоди для управління 

земельними ресурсами 

Наявна містобудівна документація 

для села Кіпті (генеральний план, 

ДПТ) 

Weaknesses    Слабкості    
lack of public land resources    Відсутність державних 

земельних ресурсів  
Велика частка земель лісового фонду 

(дуже складна процедура 

використання, переведення 



 

 

цільового призначення тощо)  

lack of private investments    Брак приватних інвестицій  Нема інвесторів для створення 

промислових та переробних 

підприємств  

...    Наявність законодавчих 

перешкод для управління 

земельними ресурсами 

 

Відсутня містобудівна документація 

для сіл Вовчок, Підлісне, Прогрес, 

Новий шлях, Олбин.  

Opportunities    Можливості    
regional/ national projects in housing or 

industry  
  регіональні / національні 

проекти у сфері житла або 

промисловості  

Можна розвивати проекти створення 

сільськогосподарських та 

переробних підприємств   

...    ...  Проходження 2-х автодоріг 

національного значення - прилеглі 

земельні ділянки є привабливими 

для логістичного бізнесу  

Threats    Загрози     
lack of private investments    відсутність приватних 

інвестицій  
Відсутність приватної ініціативи з 

боку “внутрішніх” чи “зовнішніх” 

інвесторів  

...    ...    

4. Environment and heritage    4. Навколишнє 

середовище  
  

Strengths    Сильні сторони    
attractive landscape    привабливі ландшафти  Річка Десна та каскад озер при 

річковій зоні, великі лісові масиви, з 

різновидом тварин, птахів, ягід, 

грибів    

historical heritage    історико-культурна 

спадщина  
Свято-Покровська Церква та земська  

школа в селі Вовчок  

nature reserve    заповідник  Мисливський заказник, 

гідрологічний заказник «Підлісне». 

Проектований національний 

природний парк Подесення. 

Найбільший національний 

природний парк, який буде 

реалізований в Україні, планують 

організувати вздовж річки Десни у 

Київській та Чернігівській областях. 

Причина створення НПП — сама 

річка із притоками. Десна — остання 

велика рівнинна річка України, що 

залишилась незарегульованою та 

залишилась у природному стані 

заплаву. Десна утворює потужний 

водно-болотний комплекс, якому 

немає рівних в країні. 

river/lake    річка/озеро  Річки Десна, каскад озер в заплаві 

річки Десна   

attractive resort/camping    привабливі бази 

відпочинку/ кемпінги  
Самоорганізовані місця для 

відпочинку та рибальства, збирання 

грибів та ягід 

good accessibility of landscape / resorts by 

car/train  
  хороша доступність 

ландшафту / курортів 

автомобілем / поїздом  

+  

...    Природні ресурси  Природні ресурси громади грають 

важливу роль в структурі екологічної 

мережі регіону. 

Weaknesses    Слабкості    
pollution    забруднення 

довколишнього 

середовища  

Стихійні сміттезвалища в лісових  та 

прибережних зонах та придорожніх 

лісосмугах  

resort in poor shape    Готельно -ресторанний 

комплекс с. Кіпті 

Зруйнований та не використовується 

за цільовим призначенням.   



 

 

lack of bicycle / pedestrian connections to 

access landscape / resorts  
  відсутність велосипедних / 

пішохідних з'єднань для 

доступу до ландшафтів  

Не розвинуті веломаршрути, нема 

велодоріжок  

deforestation        
heritage in bad shape        

...    небезпека для здоров’я   У питній воді Кіптівської 

ОТГ великий вміст заліза  

Opportunities    Можливості    
tourists coming from outside to enjoy nature    туристи, що приїзжають 

ззовні, щоб насолодитися 

природою  

+   

...    Кооперація з сусідами  Близькість Культурної спадщини в 

смт. Козелець, селах Данівка, 

Лемеші  

Threats    Загрози    

low tourism due to poor access from other 

regions  
  Низький рівень туризму 

через поганий доступ з 

інших регіонів  

Нерозвинена схема туристичних 

маршрутів та не включення в карту 

туризму між містами Київ, Чернігів, 

Батурин 

low tourism due to ATO      

...    ...    

5. Mobility    5. Мобільність    

Strengths    Сильні сторони    
good roads    хороші дороги  + більшість відремонтовано  

people frequently using bicycles    Населення активно 

користується велосипедом  
+  

railway station    Населення активно 

користується 

автотранспотом  

+ 

good public transport    хороший громадський 

транспорт  
Є автобусне сполучення всіх 

населених пунктів  

...    ...    

Weaknesses    Слабкості    

roads in poor shape    Дороги в поганому стані  Дороги місцевого та обласного 

значення  

missing road    Відсутні дороги  Відсутня дорога між селами Вовчок 

та Борсуків  

missing bridge      

missing bicycle infrastructure    відсутня велосипедна 

інфраструктура  
Мало розвинена 

велосипедна інфраструктура  
road or railway blocking pedestrian 

connection  
  Розрушена  дорога   Пошкодження доріг при вивозі лісу  

poor/no public transport        

...    Хаотичне паркування  село Кіпті  

Opportunities    Возможности    
regional program for improvement of roads    регіональна програма 

покращення доріг  
Державний дорожній фонд  

initiatives for cycling routes    ініціативи для 

велосипедних маршрутів  
Відділ культури ОТГ хоче створити 

веломаршрути в лісових масивах та 

до річки Десна і прилеглих озер 

...    ...    

Threats    Загрози    

lack of budget for improving infrastructure    Відсутність бюджету на 

покращення 

інфраструктури  

Недостатність бюджету на 

покращення інфраструктури 

...    Пошкодження доріг 

великовантажним 

транспортом  

Вивезення лісогосподарської та 

сільськогосподарської продукції 

важковаговим транспортом через 

територію ОТГ  

   



 

 

Мапи SWOT аналiзу   

Сильні сторони                                                                                    Слабкі сторони   

 

 

 

Можливоті                                                                                      Загрози  

 

 

  



 

 

1.4. Мапа/діаграма стейкхолдерів та цільових груп, що мають 
безпосередній зв’язок до розробки концепції просторового розвитку 

 

 

 

 

  



 

 

 

2. СЦЕНАРІЇ (ДРАФТ КОНЦЕПЦІЇ) 

1_ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ ТА ЗБЕРЕЖЕНІ ЛІСИ 

 

 



 

 

 

 створити природоохоронної території 

 визначення рекреаційних, природних, туристичних зон 

 виробити політики регулювання заготівлі деревини 

Завдання 

1.Захист від лісових та лугових пожеж та пожеж на торфовищах. 

2.Захист території від підтоплення під час повеней. 

3.Організація збору та переробки твердих побутових відходів. 

4.Захист екосистеми річки Десна та прилеглих заливних луків. 

5.Створення зон відпочинку на «зелених стежинах». 

6.Збереження лісових насаджень. 

Рішення 

1.Організація місць відпочинку з їх оснащенням засобами пожежогасіння в місцях найбільшої 

пожежної безпеки. Інформування населення про заходи безпеки. 

2.Реконструкція існуючої мережі захисних гідротехнічних споруд. 

3.Створення мережі майданчиків роздільного збору ТПВ та пункту іх переробки. Ліквідація 

стихійних сміттєзвалищ. Підвищення екологічної свідомості населення. 



 

 

4. Створення охоронної зони в прибережній смузі річки Десни та в інших екологічно значимих 

територіях. 

5. Облаштування природних територій в зоні пішохідної доступності від населених пунктів громади 

як місць відпочинку для жителів та туристів. 

6. Запровадження громадського моніторингу лісокористування. 

 

  



 

 

2_ЖИТТЯ В ПРИРОДІ 

 

 

 забезпечити доступу до місць відпочинку “на природі” для кожного села  

 розробити культурно-освітньої програми для сіл з метою популяризації життя в природі 

 акцентувати цільові бюджетні програми на молодих жителів та їх сім’ях 

 визначити та винести в натуру екологічний маршрут 

Завдання 

1.Підвищення якості надання медичних послуг первинної ланки та профілактики захворювань. 

2.Забезпечення якісною питною водою населення. 

3.Залучення молоді в громаду та підвищення народжуваності. 

4.Підвищення якості освіти. 

5.Підвищення соціалізації жителів похилого віку. 

6.Підвищення безпеки в громаді. 

Рішення 

1.Розвиток мережі медичних закладів первинної ланки, а також забезпечення реалізації ліків для 

населення усіх сіл. Стимулювання проведення часу в лісі і на природі серед молоді та дітей. 

2.Ремонт та модернізація систем водопостачання та водовідведення. 



 

 

3.Допомога в забезпеченні житлом молодих сімей, допомога при народженні дитини. 

Популяризація громади як можливості жити на природі при цьому поблизу столиці України. 

4.Створення нового освітнього простору. Забезпечення рівного доступу до якісної освіти шляхом 

підвезення дітей з віддалених сіл до опорної школи. Уроки на відкритому повітрі, на лісових 

освітніх майданчиках. 

5.Створення на базі бібліотечних закладів гуртків за інтересами для людей похилого віку. Надання 

якісних соціальних послуг. 

6.Створення пункту безпеки в громаді (пожежної команди, швидкої допомоги та пункту охорони 

громадського порядку). 

 

3_ЗРУЧНА ТРАНСПОРТНА МЕРЕЖА 

 

 поліпшення транспортного зв’язку між населеними пунктами та найближчими містами 

громадським транспортом 

 ремонт доріг 

 заспокоєння трафіку на головних вулицях найбільших населених пунктів 

Завдання 

1.Забезпечити проходження громадського транспорту (автобусу) у кожному селі як мінімум два 

рази на тиждень. 



 

 

2.Капітальний ремонт автомобільних доріг. 

3.Забезпечити доступ до туристично привабливих зон велотранспортом. 

4.Розвиток пішохідного туризму («Зелена стежина») 

5.Розвиток водного туризму. 

Рішення 

1.Придбання комунального транспорту для перевезення жителів і туристів. 

2.Використання інфраструктурної субвенції для ремонту автомобільних доріг. 

3.Розроблення мережі велодоріжок, яка була б поєднана з веломаршрутами Чернігівської області. 

4.Встановлення навігаційної сітки туристичних маршрутів. 

5.Облаштування причалів та місць спуску лодок на річці Десна. 

4_БІЗНЕС-ІНІЦІАТИВИ ТА САМОЗАЙНЯТІСТЬ 

 

 

 створення умов для співпраці місцевих підприємців та ініціативних жителів 

 створення торгових площ, а саме ринку 

 допомога у створенні інфраструктури, у тому числі для виробництва продукції 

 створення умов для посилення виробничих ланцюжків 



 

 

 підтримка пріоритетності інвестування в екологічно  безпечні переробні підприємства 

Завдання 

1.Підтримка бізнес-ініціатив населення. 

2.Інформування та навчання населення про можливості започаткування та створення власного 

бізнесу. 

3.Допомога в реалізації продукції місцевих підприємців. 

4.Створення бренду локальної продукції. 

5.Створення робочих місць в сфері обслуговування, туризму. 

Рішення 

1.Підтримка створення обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів (охолодження молока, 

заморозка ягід та грибів, фасування меду). 

2. Проведення семінарів, тренінгів з залученням фахівців, друкування методичної літератури по 

темі створення та розвитку малого підприємства. 

3.Створення ринків, організація придорожньої торгівлі (будівництво навісів, торгових павільйонів) 

та місць для зупинок транзитного транспорту. Залучення покупців шляхом акумуляції 

придорожнього сервісу з місцями торгівлі. 

4. Просування бренду шляхом участі в ярмарках, фестивалях і т.д. 

5.Створення туристично-інформаційного центру, підтримка самозайнятості в сфері туризму. 

Залучення інвестицій  

Завдання                          

1. Покращити інвестиційну привабливість громади. 

2. Визначити галузі ведення бізнесу, які є екологічно безпечними. 

3. Кооперація локального бізнесу. 

4. Покращення інфраструктури та створення нових робочих місць в проблемних населених пунктах 

громади. 

Рішення 

1.Створення інвестиційного профілю громади 

2.Розроблення цільової програми розвитку бізнесу. 

3.Виявлення виробничих зв’язків між підприємствами громади та за її межами з метою 

поглиблення кооперації. 

4.Створення пільгових умов у частині місцевих податків та зборів для інвесторів в населених 

пунктах з низькою економічною активністю.  



 

 

5_РОЗВИНЕНА ТУРИСТИЧНА МЕРЕЖА 

 

 розвиток туристичного місцевого маршруту 

 інтеграція локальних з регіональними туристичними маршрутами 

 розроблення сезонної культурної програми відпочинку для туристів 

 створення туристичного велосипедного маршруту 

Завдання. 

1.Організація туризму на базі існуючих культурних об’єктів та іфраструктурних об’єктів сфери 

туризму. 

2.Створення інфраструктури для відпочинку на базі нової сезонної культурної програми відпочинку 

для туристів. 

3.Інтеграція локальних з регіональними туристичними маршрутами. 

4.Популяризація туристичного бренду громади. 

Рішення. 

1.Інвентаризація існуючих об’єктів, створення туристичних маршрутів, випуск інформаційних 

буклетів. 

2.Виділення земельних ділянок для створення автостоянок, кемпінгів та місць відпочинку та 

об’єктів розважальної сфери, організації нових публічних просторів. Створення організованих 

пляжів з відповідним облаштуванням території. Створення пільгових умов для інвестування в 

частині місцевих податків та зборів. 



 

 

3.Участь в регіональних туристичних фестивалях, розміщення інформації про громаду в сусідніх 

регіональних туристичних центрах. Ініціювання розроблення єдиної регіональноої мережі 

транспортних маршрутів для туристів. 

4.Проведення фестивалів, ярмарків, створення постійно діючого фестивального майданчика. 

 

3. ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ 

3.1. Короткий опис формату публічного обговорення та збірка основних 
висновків з громадського обговорення 

Організовано публічні обговорення з презентацією стратегій і виставкою матеріалів. Після 

обговорень проведено невеликий воркшоп в форматі «світового кафе», до участі в якому запрошено 

усіх бажаючих. Також проведено опитування методом “idea box”. Для дослідження думки молоді 

проект окремо презентовано в загальноосвітній школі та проведено опитування. Для дослідження 

спеціальних питань здійснено ряд інтерв’ю та огляд території у супроводі місцевих жителів. Уся 

інформація в подальшому опрацьована та нанесена на картосхеми.   

Напередодні презентації організовано виставку, тому учасники могли завчасно ознайомитись з 

матеріалами концепції та сформувати своє перше враження. 

10:00 Початок. Вступне слово від голови Кіптівської ОТГ. Голова ОТГ представив робочу групу і 

пояснив важливість зустрічі для стратегічного планування розвитку ОТГ. 

10:10 Огляд навчальної програми CANactions School за підтримки Програми “U-LEAD з Європою”. 

Єгор Власенко коротко роз'яснив принципи роботи школи CANactions та мету навчальної 

програми. Представник Програми пояснив важливість залучення мешканців до процесу 

стратегічного планування. 

10:20 Презентація результатів роботи. Робоча група представила результати роботи у попередніх 

воркшопах. Доповідачами були Аляксей Зановский та Василь Грищенко. Коротко представлено 

методологію роботи, результати камеральних досліджень, які представлено в SWOT-аналізі та 5 

ключових стратегій просторового розвитку для Кіптівської ОТГ. 

11:00 Сесія “Запитання та відповіді”. Протягом сесії надано вичерпні відповідні на питання 

аудиторії. 

11:30 Воркшоп “Світове кафе”. Під час цієї частини четвірки, сформовані із числа присутніх в 

аудиторії, працювали над стратегіями. Кожен міг представити власні ідеї на картосхемі та 

обговорити їх з учасниками робочої групи. 

12:00 Підбиття підсумків заходу. 

З метою збору додаткових ідей та пропозицій від мешканців громади матеріали ключових стратегій 

просторового розвитку було представлено в приміщенні ЦНАПу, а також місцевої середньої 

школи; молоді було також запропоновано долучатись до стратегічного планування через “idea box”. 

За результатами громадського обговорення сфомовано наступні пропозиції: 

 формування та розвиток туристичного кластера в селі Вовчок 

 розмістити грибоварню та передбачити будівлю для розміщення цеху для виробництва палет 



 

 

 включити екосело, яке розташоване в Розівці, туристичний маршрут вздовж річки Десни в 

туристичний кластер  

 

Пропозиції, сформовані за результатами громадського обговорення: 



 

 



 

 

 

  

  



 

 

4.1. КОНЦЕПЦІЯ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ 
4.2. Візуалізація і пояснення «картини майбутнього» ОТГ (ВІЗІЯ ГРОМАДИ) 

Кіптівська об’єднана громада - успішна та процвітаюча перлина Придесення,  

комфортна для людей, відкрита для бізнесу 

4.3. Стратегічні цілі/напрямки розвитку 

Складові візії: 

1.Чисте довкілля та збережені ліси. 

2.Розвинута туристична мережа. 

3.Якісна середовище для життя  

4.Підтримка бізнесініціатив та самозанятості мешканців. 

5.Безпечні переробні підприємства. 

6.Зручна мобільність. 

 

4.4. Інтегрована мапа концепції просторового розвитку для ОТГ 

 



 

 

4.5  Матриця пріоритетних дій для визначених ділянок 

 

 

4.6. Пілотні проекти  

1. Створення охоронної зони річки Десна в селі Самiйлiвка 

Стратегія розвитку «Чисте довкілля та збережені ліси» передбачає створення охоронної зони 

вздовж річки Десни. Обмеження доступу на територію та контроль її використання зменшить 

антропогенне навантаження, особливо у весняно-літній період, коли є висока ймовірність лугових 

та торф’яних пожеж. Визначені точки доступу до прибережної території дозволить забезпечити 

ефективне функціонування охоронюваної зони річки та локалізувати втручання в природний 

ландшафт. 

Створення заповідної території долини річки Десни вимагає організації зон відпочинку. 

Пріоритетною територією є нерегульований природний пляж поблизу села Самiйлiвка, де у 

весняно-літній сезон розміщуються сотні відпочивальників. Відсутність сміттєзбірників, туалетів, 

майданчиків для стоянки автомобілів призводить до високого ступеня забрудненості території. 

 

фото в туристичний сезон 



 

 

 

Схема проектної території природно-заповідного фонду  

 

Охоронна зона річки Десни у селі Самійлівка 



 

 

 

Схема зв’язку центральної частини села Самійлівка та пляжу (проект) 

У рамках пілотного проекту пропонується облаштувати пляж. У зоні відпочинку планується 

створення поста рятувальників, облаштування майданчику для кемпінгу і стоянки для автомобілів. 

На території кемпінгу важливо передбачити розміщення громадських туалетів, облаштування 

майданчиків для збору сміття і невеличкого дитячого майданчику. Намети можна буде ставити в 

дубовому гаю, що знаходиться неподалік. Також поблизу пляжу буде організована площадка 

спуску човнів і влаштовані два плавучі пірси. 

Мета проекту – сконцентрувати відпочиваючих на території, де можна забезпечити їх безпеку та 

високу якість умов для відпочинку на природі, а з іншого боку, мінімізувати антропогенне 

навантаження на всю прибережну територію. 

 

1.пляж, 2.рампа для спуску човнів, 3.плавучий пірс, 4.вежа рятівників, 5.кемпінг у дубовому гаю, 

6.обмеження під’їзду до води, 7.кемпінг (парковка, електрика, вбиральні, сміттєвий майданчик, 

павільйон для персоналу), 8.дитячий майданчик, 9.вело/пішохідні доріжки з навігацією 10. 

автомобільний підїзд від села Самійлівка, 11. рибацький пірс. 



 

 

 
 

 

 

1. територія пляжу розташована в зоні підтоплення, тому запропоновано плавучі пірси 

2. пкеміпнг додатково повинен бути облаштований зонами BBQ, орендою спортивного інвентарю, 

дитячі ігрові майданчики та майданчик для тварин 

3. вбиральні, оренда інветарю та інші об’єкти повинні бути воготовлені із модульних мобільних 

конструкцій, оскільки дана територія зазнає підтоплення протягом весняних повіней. Таким чином 

у період повені майданчик буде переміщуватись на підвищену територію. 

4. вежа рятівників може бути виконана в якості арт-об’єкта, що стане додатковою атракцією для 

туристів  

  



 

 

2. Зона відпочинку в селі Новий Шлях 

У рамках реалізації стратегії «життя на природі» планується влаштування доріжок, майданчиків 

відпочинку та дитячих майданчиків в найближчих до сіл ділянках лісу. Таким чином для сіл буде 

забезпечена 15-хвилинна доступність території ландшафтної рекреації. 

У рамках реалізації стратегії при впорядкуванні лісу передбачається наступний набір майданчиків і 

об'єктів: 

1. Освітні майданчики 

         

2 Навігаційні та інформаційні таблички 

 
 

3 Пмайданчики для спостереження за тваринами 

 

 
 



 

 

4 Дітячі майданчики для дітей наймолодшого віку 

 
 

5 Дитячі майданчики для дітей старшого віку 

 
 

6 Альтанки для відпочинку 

 
 

7 Майданчики для BBQ з облаштованим джереелом питної води 

 
 



 

 

8 Спортивні майданчики 

 
 

9 Бігові/пішохідні доріжки 

 
 

10 Велодоріжки 

 

Набір і кількість майданчиків будуть уточнюватися в кожному конкретному випадку. Майданчики 

повинні в першу чергу задовольняти потреби місцевих жителів. 

 



 

 

 

Пілотним проектом даної стратегії є благоустрій ділянок лісу, які межуть із селом, і підходів до 

нього в селі Новий Шлях. Село Новий Шлях відрізняється досить щільною для села забудовою та 

роботою досить великого сільгосподарського підприємства, на якому працює більшість жителів 

села. З західної сторони до села примикає ліс і ставок. Ці об’єкти є популярними місцями 

відпочинку жителів. Саме там заплановано здійснити благоустрій території: розчищення водойми, 

організація дитячих і спортивних майданчиків, рибальської стежки, майданчиків для пікніка, 

доріжки для прогулянок мам з візочками, а також облаштування велодоріжок. 

 



 

 

 

Існуюче використання території 

Компактність села дозволяє організувати безперервну мережу громадських просторів, які з'єднують 

ліс і основні об'єкти тяжіння в межах села. Так само регулювання автомобільного трафіку 

дозволить підвищити безпеку вулиць, так як пішохідний і автомобільний потоки будуть розведені. 

 



 

 

 

1 зона біля озера: облаштування пляжу (роздягальні, вбиральні, сміттєві контейнери, 

невеликий пірс); навіси та лавки в зоні відпочинку, спортивний майданчик в лісі, 

велопарковка, дитяча водна лабораторія, освітлення набережної, прокат катамаранів  

2 рибацька стежина: організація майданчиків для риболовлі, майданчиків для багаття 

3 облаштування скверу: створення дитячого майданчика, озеленення, облаштування «зеленого 

бар’єру» від проїжджої частини 

4 облаштування центральної площі села: обмеження парковки і проїзду в центральну частину, 

розділення потоків транспорту, установлення павільйонів для феремерського ринку, 

інформаційні стенди, велопарковка, виділені зони для вуличних меблів кафе, дитячий 

майданчик для дітей молодшого віку 

5 спортивний та дитячий майданчик в лісі: облаштування футбольного поля, встановлення 

глядацьких місць, облаштування освітнього майданчика для проведення занять на свіжому 

повітрі для дошкільнят та школярів; ігровий майданчик для дітей дошкільного, молодшого 

шкільного віку; майданчик з навісом для відпочинку батьків, майданчик для сміттєвих 

контейнерів  

6 благоустрій лісового озера: облаштування альтанок, місця для розведення багаття, установка 

сміттєвих баків та вбиралень  

           

                    пішохідна доріжка з твердим покриттям, орієнтованим у тому числі для мам з візочками  

                    напрям руху вантажного транспорту ДП «Чайка» ферми Чемер 

 



 

 

 

Облаштування велодоріжки на існуючих проїздах дозволить з’єднати основні рекреаційні об’єкти 

та центр села  

На наступних етапах планується реконструкція існуючих вулиць щоб збільшити місце для 

пішоходів і зробити безпечними місця перетину потоків, що рухаються на різеій швидкості: 

пішоходи, велосипедисти, автомобілі.  

 

 



 

 

  

Профіль А-А вулиці, яка підлягає реконструкції та веде від центру села до озера і ДП «Чайка»      

 

 



 

 

Використання асиметричного профілю дозволяє передбачити достатньо місця для пішоходів навіть 

на вузькій вулиці, а зелені насадження (кущі) захистять від шуму двигунів проїжджаючих 

вантажівок і створять природних бар'єр. Проте інтенсивність руху вантажного і легкого транспорту 

не надто висока і після застосування заходів із заспокоєння трафіку велосипедисти і автомобілісти 

можуть використовувати проїжджу частину спільно. 

Елементи благоустрою вулиць:

 



 

 

 

 

 

1. вулиця сумісного використання з пріоритезацією пішоходів, шикани для заспокоєння трафіку, 

в’їзд тільки для місцевих жителів 

2. звуження проїжджої частини вулиці для заспокоєння трафіку на в’їзді в житлову зону  

3. кущі для розділення пішохідної та велосипедної зон від проїжджої частини з інтенсивним 

трафіком 

4. безпечний пішохідний зв’язок, який ізольований кущами та захищений від літньої спеки 

деревами 

 

Окрім благоустрою ставка і прилеглого лісу в рамках стратегії «життя на природі» в селі Новий 

Шлях запропоновано також облаштувати центральну площу.  

 



 

 

Елементи благоустрою площі: 

 

 

1. площа повинна мати достатньо місця для проведення ярмарків та організації сезонного ринку 

2. взаємодія та спілкування жителів між собою  – основна мета площі. Жителі повинні бути 

залучені в її створення  

3. на період проведення великих святкувань схема руху може частково змінюватись, а пішохідна 

зона збільшуватись 

4. повністю ізолювати площу від автомобілів неможливо, але тим не менше пріоритет має бути 

наданий саме пішоходу 

 

3. Організація комунальних транспортних перевезень 

 

Відсутні можливості дістатись громадським транспортом із села в село або в місто викликало 

найбільшу кількість питань від місцевих жителів протягом громадського обговорення. На сьогодні 

функцію маршрутного автобуса виконує шкільний автобус. Також пасажирські транспортні 

послуги надають два приватні перевізники.  

Ціль даного пілотного проекту – забезпечити кожне село регулярним транспортним сполученням з 

адміністративним центром громади село Кіпті.  

Перший етап – здійснення перемовин з приватними перевізниками. Предмет перемовин: включити 

село Самійлівка в маршрут пасажирського автобуса у весняно-літній період туристичної 

активності.  



 

 

 

Наступні етапи передбачають купівлю автобусів у комунальну власність. Залежно від кількості 

автобусів заплановано поступову зміну маршрутів. Територія громади достатньо велика, тому рейс 

із центральної садиби до крайніх сіл триває близько 3-х годин.  

 

 

1. етап. 1 автобус два рази на день по парним і непарним числам буде чергуватись за двома 

маршрутами 

Таким чином через один день у жителів сіл буде можливість доїхати до центральної садиби та 

провести там декілька годин і в цей же день повернутись в село.  



 

 

 

 

2. етап. 2 автобуси два рази на день по парним і непарним числам 

Перспективний план формування громад Чернігівської області передбачає збільшення території 

громади у 2020 році. До цього часу Кіптівська громада зможе придбати ще один автобус, який буде 

курсувати два рази на день по парним числам за червоним маршрутом, а по непарним за зеленим 

маршрутом (рис. ).  

 



 

 

 

3. етап. 3 автобуси. Наявність трьох автобусів дозволяє організувати щоденні рейси за кільцевим 

маршрутом Кіпті – Самійлівка.  

 

Наявність чотирьох одиниць громадського транспорту дозволяє забезпечити усі населені пункти 

регулярним щоденним сполученням.  

З розвитком туристичної інфраструктури потік гостей громади буде зростати. Комунікація із 

приватним перевізником дозволить забезпечити за необхідності додаткові рейси протягом 

туристичного сезону.  

 

 

1. автобуси можуть бути облаштовані велобагажниками 

2. ілюстрації на автобусах можна використовувати для популяризації туристичного бренду громади 

 



 

 

Створення молочного кооперативу 

Високий рівень самозайнятості населення на території громади варто підтримати шляхом створення 

спеціалізованих кооперативів і поглибленням переробки продукції з метою збільшення доданої 

вартості продукції. Доповнення виробничих ланок, як правило, досить економічно затратно для 

окремого підприємця. Саме створення кооперативу допомагає досягнути зростання економічної 

ефективності.  

Особливо актуальним є створення молочного кооперативу так, як нові санітарні вимоги до 

виробництва молока стали істотно жорсткішими. На сьогодні введення в дію нових санітарних 

правил відтерміновано у зв’язку з проведенням інформаційної кампанії та необхідністю 

перехідного періоду для виробників.  

 

 

У селах з найбільшою концентрацією «мололчних домогосподарств» запропоновано організувати 

збір свіжого молока з подальшим транспортуванням у село Прогрес для переробки. У рамках 

державних програм по підтримці сільськогосподарських підприємств громада зможе допомогти 

фермерам з організацією санітарного та ветеринарного контролю, консультаціями щодо розвитку 

бізнесу. Створення і просування молочного бренду можливе за державної підтримки і в рамках 

туристичної стратегії.  

 



 

 

Завдання кооператива залучати підприємства із суміжних галузей, які забезпечать поглиблення 

переробки молока, або ж стануть споживачами вироблених коооперативом продуктів. Керівництво 

громади у свою чергу зможе гарантувати пільгові умови для ведення бізнесу (у частині місцевих 

податків та зборів) для підприємств, які зможуть посилити виробничий ланцюг кооперативу за 

умови використання місцевої сировини.  

 
Схема виробничих взаємозв’язків у молочному кооперативі 

 

Потенційно у виробничий ланцюг можуть бути включені виробники ягід. Які знаходяться на 

території громади. Кооператив зможе закрити частину збуту для виробників ягід.  

 

У селі Сираї організовано багатофункціональне фермерське господарство еко-ферма «ДИВО» 

зацікавлено в закупці молока, яке пройшло первинну обробку, для подальшої переробки вже на 

своїх виробничих потужностях. Господарство вже має свої ринки збуту та власна зареєстрована 

торгова марка.  

 



 

 

 

Продукція еко-ферми «Диво» 

Село Прогрес вибрано у якості центру переробки, оскільки тут вже наявні вільні земельні ділянки з 

необхідними інженерними комунікацціями та достатньою кількістю висококваліфікованою 

робочою силою. 

 



 

 

 

 

Вільні приміщення у селі Прогрес 



 

 

 

Вільна земельна ділянка для розміщення виробничого цеху молочного кооперативу 

Сусідні ділянки можуть зайняти підприємтсва, які будуть доповнювати виробничий ланцюг 

виробництва молока. Залежно від потреб інвестора громада може запропонувати земельні ділянки 

різних розмірів. Сукупність стимулюючих факторів створює сприятливі умови для формування та 

розвитку молочного кластеру. 

На сьогодні вантажний трафік проходить центральною вулицею села Прогрес. У перспективі 

запропоновано будівництво дороги з твердим покриттям безпосередньо до земельної ділянки 

переробного цеху молочного кооперативу (на рисунку позначено пунктиром).  

Переваги, які отримають місцеві фермери у разі об’єднання у кооператив: 

- державна підтримка для закупівлі обладнання для збирання молока у відповідності до нових 

стандартів якості; 

- підтримка Кіптівської сільської ради у юридичних питаннях та питаннях розвитку підприємства; 

- економію за рахунок інших масштабів виробництва та можливість реалізувати необхідні об’єми 

крупним закупівельникам; 

- ринки збуту; 

- можливість формування та просування власної торгової марки або співпраці із вже існуючими. 

 

 

 

 

 

 



 

 

       5. Туристичний кластер «Перлина Подесiння» 

Пілотний проект туристичного кластеру включає в себе створення трьох туристичних зон на 

території громади. Кожна зона матиме свою специфіку та буде зорієнтована на відповідний профіль 

відвідувачів:  

1. «Сільський колорит» у селі Вовчок. 

2. «Люди на болоті» у селі Борсуків 

3. «Єднання з природою» вздовж прибережної зони Десни.  

Усі три туристичні зони включені у туристичний маршрут по території громади. 

  

1. «Сільський колорит» у селі Вовчок 

У рамках даного пілотного проекту в центральній частині села порожні споруди будуть 

пристосовані під туристичну функцію (земська школа, майстерні, колишній ФАП, порожня ділянка 

біля церкви). 

 

Також запропоновано оживити центр села, організувати майданчик для фестивалів і сезонного 

ринку, упорядкувати сквер і встановити дитячі майданчики. При безпосередній близькості до лісу 

туристична програма центральної частини села Вовчок має акцент на соціалізації, активних 

громадських просторах і відповідних заходах. На відміну від двох інших зон туристичного кластера 

тут турист буде знаходитися в самому центрі сільського життя і активно взаємодіяти з місцевими 

жителями. 



 

 

. 

 

1. реконструкція будівлі земської школи під готель (хостел) з невеликим кафе, загальна площа 

560м2 

2. створення в будівлях майстерень музею села 

3. створення велопрокату та майстерні в споруді гаража, а на суміжній території парковки для 

гостей і туристичних автобусів 

4. благоустрій парку за будівлею сільської ради, благоустрій прогулянкових доріжок, невеликих 

дитячих та спортивних майданчиків 

5. відкриття туристичного інфоцентру в будівлі сільської ради 

6. впровадження нової культурної програми сільського будинку культури з урахуванням інтересів 

туристів 

7. створення стаціонарної сцени біля будівлі сільського будинку культури 

8. будівництво стаціонарних павільйонів сільського ринку  

9. ділянка вулиці між перехрестями з обмеженим рухом автотранспорту на час проведення свят, 

фестивалів і в базарний день  

10. створення в будівлі колишнього ФАПу ресторану місцевої кухні 

11. будівництво готелю 



 

 

12. будівництво невеликих літніх будинків для відпочиваючих  

 

 

 

1. майданчик для фестивалів з бібліотекою і невеликим кафе 

2. пішохідна вулиця в час проведення фестивалів та протягом базарного дня 

3. павільйони фермерського ринку, з місцями для зберігання товару, щоб полегшити покупки літнім 

жителям 

4. парк для проведення гучних молодіжних вечірок, оскільки територія віддалена від житлових 

будинків   

2. «Люди на болоті» у селі Борсуків 

На відміну від пілотного проекту в селі Вовчок створення нових центрів суспільного життя не 

пропонується. Акцент ставимо на можливість усамітнитись на природі. Бажаючі можуть 

орендувати або придбати нерухомість. Такому стилю життя сприяє існуюча планувальна структура 

села Борсуків із дисперсною житловою забудовою та низькою щільністю мешканців. Ділянки лісу, 

що розділяють село на окремі фрагменти, підсилюють відчуття життя в природі. 

 

Запропоновано впорядкувати ділянки лісу аналогічно стратегії «Життя на природі». У зв’язку зі 

старінням і скороченням населення, міграцією молоді існує деяка кількість порожніх житлових 

будинків. У рамках реалізації пілотного проекту буде проведена інвентаризація житлового фонду. 

Порожні житлові будинки необхідно оформити як комунальну власність відремонтувати для їх 

оренди. Після проведення інвентаризації планується створити веб-сайт для розміщення пропозицій 

довгострокової оренди на території громади. Таким чином з'явиться можливість орендувати дачу на 

будь-який зручний термін. 



 

 

 

 

 

Невеликі земельні ділянки будуть виділені під нове житлове будівництво. Кожна група будинків 

може бути виконана в єдиному архітектурному стилі і утворювати так звані «сусідства». 

Розташування поблизу лісу з упорядкованими прогулянковими / веломаршрутами, освітніми та 

дитячими майданчиками, додасть додаткову вартість даної території в очах покупців. А нові 

громадські зони і інфраструктура можуть використовуватися жителями всього села. 

 



 

 

 

1. будівництво заміських житлових комплексів (інвесторський проект) 

2. синім кольором показані порожні на сьогодні будинки, які можна здавати в довгострокову 

оренду 

3. облаштовані лісові доріжки для прогулянок, які збільшать доступ до природних об'єктів більшій 

кількості жителів 

4. біля точок тяжіння, таких як озера, цікавий рельєф, будуть впорядковані невеликі освітні 

майданчики і зони відпочинку 

5. поблизу нових житлових комплексів можливо облаштування дитячих ігрових майданчиків прямо 

в лісі 

6. облаштування майданчиків та годівниць для спостереження за тваринами, проте рішення з 

благоустрою не повинні порушувати існуючу природну екосистему 

7. організація вело / пішохідного зв'язку із зонами відпочинку біля Десни 

 

 



 

 

 

 

1. нове будівництво має вестися з повагою до природи, а саме здійснюватись на місці пустирів, без 

вирубки існуючих зелених насаджень 

2. ремонт і реконструкція існуючих будинків з метою їх забезпечення базовою санітарною 

інфраструктурою і опаленням. При цьому важливо зберегти внутрішній і зовнішній образ будинків. 

Навіть якщо він дещо неохайний, це додасть особливу необхідну автентичність. 

3. благоустрій лісу має бути виконаний з мінімальним втручанням в природне середовище з метою 

забезпечення доступу до локацій відпочинку та необхідної для цього навігації  

4. групи житлових будинків можуть мати загальні лісові майданчики відпочинку з BBQ-зоною. 

 

3. «Єднання з природою» вздовж прибережної зони Десни 

Ця територія передбачає контакт із незайманою природою річки Десна. Важливо зберегти 

мінімальне антропогенне навантаження на дану територію. У рамках стратегії визначено 

облаштування декількох майданчиків для кемпінгу.  

 



 

 

 

1. позначення майданчиків для кемпінгу 

2. інформаційні стенди про місцеву флору та фауну 

3. навігація по екомаршруту 

4. еко-стежина 

5. сміттєві контейнери 

 



 

 

 

 

1. навігація по туристичному маршруту повинна добре виконувати свою функцію, але її дизайн 

повинен максимально можливо гармонізувати із ландшафтом, щоб не зіпсувати його візуальне 

сприйняття 

2. точне визначення майданчиків для кемпінгу дозволить організувати збір сміття. Важливо 

створити такі умови, які визначали це місце як найвдаліше для нічного табору  

3. якщо по туристичному маршруті трапляються точки з особливо хорошим виглядом, цікавою 

флорою та фауною, то в таких місцях варто облаштувати невеликі майданчики для відпочинку та 

спостереження (споглядання) 

4. дизайн табличок по всій території заповідника має бути уніфікованим та максимально можливо 

гармонізувати із ландшафтом, щоб не зіпсувати його візуальне сприйняття 

 

  



 

 

 

5. ПЛАН ВПРОВАДЖЕННЯ 
5.1. Візуалізація стратегічного демонстраційного проекту 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

5.2. Впровадження концепції просторового розвитку 

 


