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1. АНАЛІЗ 

Лиманська об’єднана територіальна громада розташована на півночі Донецької області, межує 

з Харківською та Луганською областями. Громада утворена шляхом об’єднання Лиманської 

міської, дванадцяти сільських та селищних рад в липні 2015 року в межах територіальної 

одиниці району. Центр громади - місто Лиман. На сьогоднішній день Лиманська ОТГ – 

найбільша об’єднана територіальна громада в Україні. До її складу входять 40 населених 

пунктів з загальною чисельністю населення 42,9 тис. осіб. Площа — 1209,75 квадратних 

кілометрів. 

 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  

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

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

Області розвитку житла (де люди хочуть побудувати житло / переїхати)  

Areas with development pressure (more reques

ts than offers/resources)  
Області з тиском розвитку (більше запитів, ніж пропозицій / 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  

школи, середні школи, лікарні, адміністрація, культурні заклади, спорти

вні об'єкти, соціальна інфраструктура, торговельні, інші послуги  

missing facilities  відсутні об'єкти  
  

very popular facilities / facilities in a bad state  дуже популярні об'єкти / споруди в поганому стані  

unused facilities or facilities used under capacit

y (for example: schools without children)   
невикористовані об'єкти/ об'єкти що використовуються під ємність (нап

риклад, школи без дітей)  
  

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 (район / область)  

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

inaccessible land (ATO)  недоступна земля (АТО)  
relevant/strategic 

private property (linked to pending investment)

  

відповідна / стратегічна приватна власність (пов'язана з очікуваними інв

естиціями)  

strategic public investment projects (new 

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

relevant private investments (housing, 

industry, other)  
важливі приватні інвестиції (житло, промисловість, інші)  

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  

nature reserves (protected areas)  заповідники (природоохоронні території)  
hydrographical network (rives, lakes, marshes, 

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

pollution  екологічне забруднення  

waste management/waste dumps  менеджмент відходів/звалки  

areas without sewage system/ water supply 

system  
райони без системи каналізації / водопостачання  

tourist attractions  туристичні атракції  

tourist resorts  туристичні курорти  

    



 

 

5. Mobility  5. Мобільність  
road network (with stations)  дорожня мережа (зі станціями)  

  
railroad network (with stations)  залізнична мережа (зі станціями)  

bicycle lane network  мережа велосипедних доріжок  
  

public transport (with stations)  громадскький транспорт (зі станціями)  
missing roads (missing connections 

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

missing public transport connections  відсутність сполучень громадського транспорту  

roads in bad state / closed roads (ATO)  дороги в поганому стані / закриті дороги (АТО)  
  

barriers (rivers without bridges, railroads 

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

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.1. Набір тематичних карт та діаграм у різних масштабах із 

пояснювальними записками 

Карта Аналіз навколишнього середовища 

 

 

 



 

 

Лиманщину називають легенями індустріального краю, бо на її території знаходиться 40 тис. 

га. лісів, частина Національного природного парку «Святі гори», заповідник «Крейдяна 

флора», багато заказників, сотні озер і озерець, річка Сіверський Дінець, близько 200 баз 

відпочинку і оздоровчих таборів, санаторій-профілакторій “Щуровський”. Заповідник 

«Кре́йдова фло́ра», що знаходиться на території с. Крива Лук, є єдиною ділянкою в Україні, де 

взяті під охорону природні бори з сосною крейдяною. Особливістю Крейдової флори є сильно 

пересічена місцевість і велика кількість крейдових схилів, розрізаних ярами, що спадають до 

Сіверського Дінця. Все це створює різноманітні умови для різних видів флори і фауни і 

формує надзвичайно яскраві краєвиди. Заповідник функціонує тільки з природоохоронною та 

науково-дослідною цілями, екскурсії не проводяться. Територія заповідника постраждала під 

час військових дій у 2014 році. 

Неподалік від с. Крива Лука знаходиться с. Ямпіль у якому знаходиться  привабливий 

туристичний об’єкт – страусина ферма та контактний зоопарк, на мальовничій галявині 

соснового лісу. Це пізнавальне та екзотичне місце, успішний варіант для сімейного маршруту 

вихідного дня. На фермі проводяться екскурсії, під час яких є можливість спостерігати за 

життям сімейства страусів, дізнатись більше про звички та особливості цих птахів, побачити їх 

кумедні та дивовижні «танці» під час шлюбного періоду. Окрім страусів, у зоопарку живе 

величезна кількість тварин і птахів: ведмеді, верблюди, антилопи, дикі кабани, вовки, бізони, 

нутрії, лані, дикобрази, борсуки, олені, коні, ослики, лебеді, павичі, пелікани, фазани та інші. 

Після екскурсії можна погуляти самостійно, час перебування на території не обмежений. 

Екологічна стежка та дендропарк Ямпільське лісництво знаходиться на кордоні з Луганською 

областю, на площі 7619 га соснових, дубових та вільхових насаджень. 

У 2011 році до Міжнародного року лісів була створена еколого-пізнавальна стежка «Лісове 

намисто». Упродовж двох годин відвідувачі проходять маршрутом з 12-ма зупинками, 

облаштованими оригінальними ділянками й інформаційними стендами, дізнаються багато 

цікавого про ліс та його мешканців. Візитна картка лісництва - лісове озеро, де гостей 

зустрічають качки, лебеді, птахи, які чекають на смаколики. Тут можна покататися на човні 

або катамарані. Одна з найцікавіших локацій стежки - паромна переправа на острів Кохання, де 

величезні дерева сягають 20-ти метрової висоти.  

Дробишевське лісництво розташоване на території зниклих хуторів - Шмуличівка (сотника 

Федора Шмуличова), Краснощоківка й Афанасіївка. У 1967 році Дробишевське лісництво 

займало площу 6 044 га, зараз - 7923 га. 

У 2012 році в Дробишевському лісництві було створено еколого-пізнавальну стежку «Лісова 

палітра» на честь 80-річчя утворення Донецької області. Довжина цієї стежки складає 2,6 км. 

Для прогулянки на свіжому повітрі по сосновому лісі підготовлено 12 цікавих зупинок з 

інформаційними плакатами, облаштована альтанка біля озера. 

Торські мінеральні води. Торське - давнє село в Лиманському районі, що розташувалося взовж 

лівого берега річки Жеребець. Село розтяглося з півночі на південь майже на 9 км, а його 

південний кордон заходить у сосновий ліс Ямпільського лісництва. Торське засноване в другій 

половині XVIII століття переселеними мешканцями з древнього Тора (сучасне м. Слов’янськ), 

котрими й було перенесена споріднена назва села. Але не глибока давнина приваблює сюди 

щоденно значну кількість людей. У селі знаходяться відомі не лише по всіх околицях, але й у 

сусідніх областях, мінеральні джерела. У селі є ряд мінеральних джерел з особливою, 

виняткової якості та лікувальними властивостями водою, за якою часом вишиковуються цілі 

черги. Проте вона буде до смаку не всім, оскільки насичена специфічним запахом сірководню. 

Блакитні озера - це рукотворні кар'єри, що утворилися внаслідок видобутку піску 

Краснолиманським кар'єроуправлінням. Під час розробки піску кар'єри поступово 

наповнюються водою, надалі використовують метод гідронамиву. Розробка 

http://greentour.dn.ua/guide/torski-mineralni-vody.html
http://greentour.dn.ua/history/istoriya-vydobutku-pisku.html
http://greentour.dn.ua/history/istoriya-vydobutku-pisku.html


 

 

Краснолиманського родовища четвертинних пісків почалася в 1943 році. У повоєнні роки пісок 

був вкрай необхідною сировиною для відновлення зруйнованого війною Донбасу. Загальна 

маса видобутого піску йшла на виробництво силікатної цегли.  

Щурове стало популярним курортним місцем після того, як було побудовано в 1939 році 

будинок відпочинку «Щуровський». На берег Сіверського Дінця подихати сосновим свіжим 

повітрям почали з'їжджатися мешканці сусідніх міст. Перші бази відпочинку з'явилися у 

вигляді наметових містечок, потім стало розвиватися стаціонарне будівництво дерев'яних або 

цегляних будиночків. Солідні підприємства будували великі багатоповерхові корпуси. 

Щурівська зона відпочинку розташована на території Дробишевського й Краснолиманського 

лісництв уздовж річки Сіверський Донець на лівому березі смугою від 1 до 3 км, довжиною до 

8 км.  

На території міста Лиман знаходяться два озера «Ломоносівське» та «Лиманське» які є 

рекреаційними зонами для відпочинку мешканців м. Лиман. 

На території міста Лиман розташована земельна ділянка під обслуговування полігону твердих 

побутових відходів, на данній земельній ділянці планується будівництво сміттєсортувальної 

станції. 

На території міста Лиман є централізоване водопостачання та водовідведення. Централізоване 

водопостачання є на території сіл, селищ Дробишеве, Ставки, Рубці, Олександрівка, Нове, 

Рідкодуб, Кримки, Лозове. 

На території Лиманської ОТГ, Дробишевська платформа, с. Ставки є поклади газу, де ведуться 

добування та вивчається територія на розбудову нових газових свердловин.  

Багата Лиманщина природним ресурсом – пісок, добича піску ведеться біля Блакитних озер та 

біля с. Діброва.  

  



 

 

Карта Земельних ресурсів 

 

 

  



 

 

Карта Землекористування/Забудова 

 



 

 

На території Лиманської ОТГ, а це площа 1210 км.кв. розташовано 39 сіл та селищ і одне місто 

Лиман. Численність населення складає 42,9 тис. осіб. На території міста Лиман знаходиться 

240 багатоповерхових житлових будинків та 6,237 тис. приватних садиб, на території сіл селищ 

знаходяться переважно приватні садиби. Найбільша численність населення мешкає м. Лиман - 

22,300 тис., у смт Зарічне -  2,700 тис., смт Ямпіль - 2,100 тис., смт Торське - 1,500 тис., смт 

Рубці - 1,350 тис., смт Ярова - 2,420 тис., смт Новоселівка - 1,370 тис., смт Дробишеве - 1,110 

тис. та є села які мають тенденцію до скорочення населення, це – Новомихалівка, Іванівка, 

Карпівка, Каленики, Катерінівка, Дерилове, Зелена Долина та Середнє. 

Згідно Стратегії розвитку ОТГ передбачено будівництво індустріального парку «Лиманський» 

- сучасного, високотехнологічного розвиненого господарського комплексу з ефективним 

управлінням технологічними процесами, з очікуваною кількістю 1200 нових робочих місць. 

На території Лиманської ОТГ є фізкультурно-оздоровчий комплекс, який має важливе 

соціальне значення для міста Лиман – центру Лиманської об’єднаної громади, так як в першу 

чергу робить спорт доступним для дітей та дорослих. Він включає в себе спортивний зал 

площею 40х18м та зали для різних видів спорту. Будівництво ФОКу передбачено оновленою 

містобудівною документацією - детальним планом території. 

З метою проведення фестивалів, форумів, конференцій, виставково-ярмаркових заходів, які 

сприятимуть торговельно-економічному та культурному розвитку розроблено проект 

Центральної площі, яким передбачено облаштування пішохідної зони частини вулиці 

Незалежності в одному рівні з існуючим тротуаром, організація парково - меморіальної зони, 

розміщення стаціонарної сцени, пересувних торгових павільйонів для проведення ярмарок, 

передбачено будівництво громадського туалету. 

  



 

 

Карта Мобільності 

 

  



 

 

Пасажирські та вантажні перевезення Лиманської громади у всіх видах сполучень забезпечує 

розвинена транспортна система, інфраструктура якої складається із залізничного транспорту, 

мережі автомобільних доріг, транспортних підприємств автомобільного транспорту різного 

профілю та різних форм власності. 

Територія Лиманської ОТГ розташована в північній частині Донецької області, західна межа 

його проходить вздовж межі з Харківською областю, східна межа - з Луганською областю. 

Територією Лиманської ОТГ проходить дві авто дороги державного значення і мережа 

автодоріг місцевого значення, залізничні лінії. 

На відстані 8,0 км від південно-західної межі ОТГ проходить міжнародна автодорога 

державного значення М-03 Київ - Харків - Довжанський (ділянка автомобільного 

транспортного коридору Європа-Азія Краківець-Львів-Рівне-Житомир-Київ-Полтава- Харків-

Дебальцеве-Довжанський, існуючий, що реконструюється). 

Автомобільні дороги станом на 1.01 2018 р. у межах території громади проходить 332,0 км 

автодоріг загального користування, в тому числі, з твердим покриттям - 332км, з них: дороги 

державного значення - 29,3 км, дороги місцевого значення - 302,7 км. 

Щільність автодоріг загального користування Лиманського ОТГ складає 277 км/тис.км2, що 

дорівнює середньому показнику по Україні (275 км/тис.км2). Територіальна авто дорога 

державного значення Т-05-13 Лиман-Бахмут-Горлівка, ділянка якої проходить в південно-

східній частині громади, забезпечує транспортний зв'язок з Сіверськом, Бахмутом. 

Територіальна авто дорога Т-05-14 Добропілля-Лиман, ділянка якої проходить в південно-

західній частині, забезпечує транспортний зв'язок зі Слов”янськом, Краматорськом. 

На сьогодні, на ділянках державних доріг в межах Лиманського ОТГ, які мають ІІ-ІІІ категорію 

- 13,1км і 16,9 км - IV, виконуються роботи з середнього ремонту (комплексний ремонт 

покриття), та посилення (ямковий ремонт). 

Автомобільні дороги місцевого значення забезпечують транспортні зв’язки, переважно, в 

межах району. 

Загальна протяжність місцевих авто доріг (обласні + районні) становить 302,7 км (91% від 

загальної протяжності авто доріг). 

Три обласні автодороги, загальною протяжністю 83,1 км (30,2км - III категорія, 48,7км - IV і 

4,2 км - V), виконують основні внутрішні транспортні зв’язки та, частково, поза межами ОТГ. 

Двадцять вісім районних авто доріг, загальною протяжністю 219,6 км (24,2 км - III категорія, 

185,8км - IV, 9,6км -V), забезпечують переважно внутрішні транспортні зв’язки, 

Мережа автодоріг місцевого значення, потребує реконструкції, середнього ремонту, та 

посилення. 

Мережа існуючих доріг загального користування Лиманського ОТГ в цілому дозволяє 

здійснювати автотранспортне сполучення в ОТГ, і за межами, але технічний стан її потребує 

проведення робіт із будівництва, реконструкції, середнього ремонту та посилення. 

Автомобільний транспорт відіграє провідну роль у забезпеченні вантажних і пасажирських 

перевезень. Перевезення пасажирів і вантажів здійснюється приватними перевізниками. 



 

 

Зовнішні автобусні пасажироперевезення на території громадиі обслуговує 17 транспортних 

засобів (автобуси великої, середньої, малої місткості) 

Обслуговування пасажирів автобусним транспортом здійснюється з автостанції «Лиман» 

ОАО»ДОПАС, яка розташована по вул. Свободи в м. Лиман. За добу з автостанції 

здійснюється до 40 відправлень. Напрямки: Краматорськ, Слов’янськ, Северодонецьк, 

Куп’янськ,Маріуполь. 

Безпосередньо територією громади обслуговують автобуси 11 - приміських автобусних 

маршрутів 

Перевізник ПП «Луч» обслуговує приміські пасажирські перевезення населенних 

пунктів:Ямпіль, Закітне, Торське, Терни, Іванівка, Карпівка, Новоселівка, Шандриголове, 

Лозове. 

Приміським пасажирським транспортом забезпечені всі населені пункти громади 

Залізничний транспорт на території Лиманського ОТГ перетинає напружена залізнична 

електрифікована двоколійна лінія Харків - Славяногірськ - Лиман - Сіверськ. (регіональна 

філія Донецька залізниця). 

На залізничній лінії в межах громади (50,0км) розміщені станції Славяногірськ, Форпостна, 

Лиман, Ямпіль і зупиночні пункти. 

Станція Лиман, вузлова позакласна сортувальна, є головним залізничним вузлом, в якому 

концентруються: станція Лиман Північна - залізничні перегони: Форпостна, Ямпіль, Брусин, 

станція Лиман Південна - залізничні перегони Ямпіль, Брусин, Форпостна. 

Розміри руху поїздів за добу становлять 36 пар поїздів (пасажирські - 4, приміські - 8, вантажні 

- 24). 

Залізнична станція Лиман забезпечує пасажирські та вантажні перевезення міста та ОТГ. 

Загальний річний обсяг відправлених пасажирів за 2017 р. - 45,2 тис. пасажирів (приміське 

сполучення -13,8, місцеве - 3,1, пряме -28,3 ). 

Загальний обсяг вантажної роботи по станції - 265 тис. тонн, з них, 161 тис. - прибуття, 104 

тис. - відправлення. 

Основні напрямки сполучення: Київ. Харків, Ізюм, Слов’янок, Бахмут, Маріуполь. 

Залізнична станція Форпостна, проміжна 5 класу, розташована на двоколійній 

електрифікованій ділянці Лиман - Святогірськ, протяжністю, в межах ОТГ, 25,0 км: 

Розміри руху поїздів за добу (напрямок Лиман - Святогірськ) становлять 36 пар поїздів 

(пасажирські - 4, приміські - 8, вантажні - 24). Станція Форпостна забезпечує тільки 

пасажирську роботу. Загальний річний обсяг відправлених пасажирів за 2017р. - 21,3 тис. 

пасажирів (приміське сполучення). 

Залізнична станція Ямпіль, проміжна 5 класу, розташована на двоколійній електрифікованій 

ділянці Лиман - Сіверськ, протяжністю, в межах ОТГ, 20,0 км. 

Розміри руху поїздів за добу (напрямок Лиман -Сіверськ - Бахмут) становлять 26 пар поїздів 

(пасажирські - 1, приміські - 5, вантажні - 20). Станція Ямпіль забезпечує тільки пасажирську 

роботу. Загальний річний обсяг відправлених пасажирів за 2017р. - 17,1 тис. пасажирів 

(приміське сполучення). 



 

 

На залізничній ділянці Лиман-Словянськ, протяжністю в межах громади 9,0 км, розташована 

залізнична станція Брусин, проміжна 5 класу . 

Залізнична ділянка Брусин - Лиман електрифікована двоколійна, залізнична ділянка Брусин - 

Придонецька електрифікована одноколійна. 

Розміри руху поїздів за добу становлять (напрямок Лиман - Словянськ) 50 пар поїздів 

(пасажирські - 2, приміські - 13, вантажні - 35). 

Станція Брусин забезпечує тільки пасажирську роботу. Загальний річний обсяг відправлених 

пасажирів за 2017р. - 13,8 тис. пасажирів (приміське сполучення ). 

Від ст. Славяногірськ відгалужується електрифікована двоколійна ділянка Славяногірськ - 

Тропа - Радьківські Піски, напрямок на Куп”янськ (Південна залізниця), протяжністю в межах 

громади - 11,0 км 

Загальна протяжність залізничних ліній в межах Лиманської ОТГ, орієнтовно становить 70,0 

км. 

Щільність залізниці Лиманської ОТГ складає 58 км/тис.км2), по Україні (36 км/тис.км2). 

На території Лиманської ОТГ є інфраструктурні об’єкти а саме мости які знаходяться на 

дорогах державного і місцевого значення через річки «Сіверський донець» біля с. Закітне через 

річку «Чорний жеребець» між селами Торське та Зарічне. На автомобільній дорогі державного 

значення Лиман - Добропілля, у комунальної власності значаться мости які проходять через 

річку «Сіверський Донець» с. Крива Лука та шляхопровід Зелений Клін який розташований у 

м. Лиман. 

  



 

 

Карта соціальної інфраструктури 

  



 

 

На території громади функціонують: 22 школи, 23 дошкільних навчальних заклади, Центр 

позашкільної роботи, професійно-технічне училище, медичний коледж, філія Українського 

державного університету залізничного транспорту, 2 лікарні, 19 фельдшерсько-акушерських 

пунктів, 11 амбулаторій, станція швидкої допомоги, Донецький науково-дослідний інститут 

травматології та ортопедії і обласна травматологічна лікарня, ФСК “Локомотив”, 25 метровий 

басейн, ДЮСШ, 27 спортивних залів, 32 спортмайданчики, 24 клубних заклади, 23 бібліотеки, 

школа мистецтв, міський народний краєзнавчий музей,  1 інноваційний центр молоді 

«Альтанка», 1 інклюзивний центр, 2 будинку інтернату для людей похилого віку, 1 центр 

реабілітації дітей «Лиманський інститут сім’ї та молоді», 1 соціально-психологічний центр 

реабілітації дітей, 1 центр реабілітації дітей з функціональними обмеженнями. В м. Лиман за 

адресою вул. Незалежності 46 розташована адміністративна будівля міської ради. На території 

сіл Коровій Яр, Рубці, Шандриголове, Яцьке, Терни, Крива Лука, Рідкодуб, Новоселівка та на 

території селищ Зарічне, Дробишеве, Ямпіль, Ярова знаходяться адміністративні будівлі 

старостинськіх округів. 

Особливо привабливими місяцями на території Лиманської ОТГ є об’єкти оздоровчого 

закладу: стадіон «Локомотив», вело школа, будинки культури (ДК Горького,  будинок науки та 

техніки), база відпочинку. 

 

 

  



 

 

Карта Загального аналізу 

 

 

 

  



 

 

Секторальний аналіз Лиманської ОТГ виявив такі важливі аспекти для перспективного 

розвитку громади, як: наявність зеленого поясу з цінними природними ландшафтами (2 

національні природні парки, Крейдяні гори, р. Сіверський Донець, Оскольське водосховище) і 

потужним рекреаційним потенціалом, та можливістю розвитку зеленого туризму, вдале 

географічне положення між сусідніми крупними містами, значний відсоток доріг в гарному 

стані, наявність територій для розвитку промислового виробництва, сільського господарства, 

житлового будівництва. В той же час було виявлено такі проблеми, як: занедбані території 

закинутих підприємств і турбаз, інтенсивний рух вантажного транспорту крізь центр через 

відсутність частини об’їздної дороги в м. Лиман і сусідні села, гостро незадовільний стан 

одного мосту через ріку, відсутність велоінфраструктури, недостатня кількість благоустроєних 

зелених зон в м. Лиман, відсутність громадського центру, хаотичне паркування в центрі міста, 

відсутність автомобільного переїзду через колії в м. Лиман, полігон ТПВ, що потребує 

реконструкції з будівництвом сортувальної станції, необхідність будівництва станції 

знезалізнення води, села, що деградують, замало спортивних об’єктів. Додатково було 

проаналізовано і нанесено на Схему землекористування і житлової забудови чисельність 

населення для всіх поселень з позначенням динаміки та прогнозу її розвитку у випадку, якщо в 

житті громади нічого не буде змінюватись. Такий аналіз показав невтішний негативний тренд 

щодо сталого зменшення чисельності населення. 

 

  



 

 

1.2. Висновки аналізу наявної просторової документації у різних масштабах 

(генеральний план, схеми і проекти районного планування, регіональні схеми 

розселення тощо) 

Для Донецької області інститутом Діпромісто розроблено і затверджено Схему планування 

території.  

 

Для Лиманської ОТГ інститутом Діпромісто розроблено Схему планування  території району, 

яка перебуває в стадії затвердження. Планується розроблення Генерального плану м. Лиман.  

  



 

 

1.3. Результати SWOT аналізу 

  Секторальний SWOT 

СВОТ  
Сильні сторони, Слабкості, Можливості, 
Загрози,  

Приклади  

Де ? (назва поселення чи міста)  

1. Землевикористання і забудова    

Сильні сторони    
Новобудова, привабливе житло  Вільна територія, передбачена ДПТ під житлову забудову в м. 

Лиман; Елітне житло в с. Щурове, Яровій, Яцьківці , дачі на 

Блакитних озерах і біля Оскольського водосховища, с. Рубці   
активна промисловість, що забезпечує робочі 

місця  
Залізничний вузол, заводи Полімін, Лиманбетон, Чайка, 

перспективний індустріальний парк в м. Лиман  

активне сільське господарство  СО Дружба (Рубці, Коровій Яр), ТОВ Торське (Торське, Терни), 

ТОВ Престиж (Торське), АФ Бахмуцька (Ставки), рибхоз Нітріус, 

АФ Шевченківське (Шандриголове, Дробишево, Рідкодуб), 

СП Донецьк (Нове, Шандриголове, Дробишево, Рідкодуб)  
добре забеспечування (магазини, ресторани, кіно 

тощо)  
Лиман, Ямпіль, Ярова (поруч Святогірськ), Зарічне, Дробишеве, 

Шандриголове, Рубці  

існуючі природні копалини - газ, глина тощо  Пісок (Лиман), газ Дробишевська платформа (Ставки), мінвода 

(Зарічне, Терни...)  

рекреаційні зони  Національні природні парки Крейдяна флора і Святі гори, 

Придонецька зона відпочинку, Блакитні озера, Оскольське 

водосховище  

культурна спадщина  Поруч Святогірська лавра  

Слабкості    
Занедбане житло/населений пункт з 

депопуляцією  
6 деградуючих сіл (Новомихайлівка, Катеринівка, Новосадове, 

Іванівка, Вовчий Яр, Калейники), 4-поверховий об’єкт 

незавершеного будівництва в Зарічному  

колективне житло в поганій формі  Частина житлового фонду в Лимані потребує капремонту 

енергонеефективне житло  Частина житлового фонду в Лимані потребує енергомодернізації  

недостатнє житло  480 осіб на квартобліку в Лимані, ВПО  

Занедбані ферми або промислові підприємства  Тваринницький комплекс в Новому, свиноферма в Липовому, 

силікатний, консервний заводи, старий хлібзавод в Лимані  

занедбані рекреаційні об’єкти   бази відпочинку Донецьких підприємств вздовж р. Сіверський 

Донець, Щурово  

Можливості    
майбутні приватні розробки / інвестиції  
  

Індустріальний парк в Лимані, прокладання туристичних 

маршрутів, канатна дорога, етнодвір, веломаршрути в Кривій 

Луці і Озерному  

Державні житлові програми/інвестиції  Будівництво об’їздної дороги в Лимані, тепломодернізація школи 

в Лимані  
Національне/регіональне фінансування 

реабілітації колективного житла  
Реконструкція двох гуртожитків під житло для ВПО в Лимані  

Розвиток туризму і сільського господарства  обласна програма «Куркуль» (в Лимані (інкубаційний цех), 

Дробишево (бройлери), Новоселівка (саджанці), Дробишево 

(корови), Кримки (сушарка))  

Загрози    
Біженці з районів конфлікту  Лиман  

Загострення збройних дій в зоні АТО  Територія ОТГ  
відсутність державних ресурсів для нового 

житла  
+  

більш привабливе житло в сусідніх районах 

(наприклад, у великих містах)  
-  

Відтік молоді і робочої сили через відсутність 

робочих місць  
Лиман, селища  

Не буде розвиватись індустріальний парк  Лиман  
Втрата податкових надходжень від залізниці 

через перереєстрацію  
Лиман  

ОТГ мають мало автономії в місцевому розвитку  -  

...    



 

 

2. Громадськи сервіси    

Сильні сторони    

хороша інфраструктура охорони здоров'я  Лиман (в т.ч. Інститут травматології)  

хороші школи / дитячі садки /   Лиман, Дробишево (опорна школа)  

Гарне місто/село, центральна площа або парк  Парк Кизима в Лимані, Зарічне  

Привабливий місцевий фестиваль  Фестиваль полуниці в Яровій, фестиваль картоплі в Зарічному, 

Масляна обласного значення в Лимані  

активний культурний центр / театр / музей  ДК Горького і ДК науки і техніки в Лимані  

...    

Слабкості    
Відсутність інфраструктури охорони здоров’я  В Шандриголове немає ФАП  

Відсутність освітньої інфраструктури  -  

Соціальна інфраструктура в поганому стані  Немає окремої будівлі інклюзивного центру в Лимані, не вистачає 

потужностей закладів для людей похилого віку і 
спортивних закладів по ОТГ  

відсутність центрального громадського 

простору  
Немає центральної площі в Лимані  

відсутність культурної інфраструктури (театр / 

музей / кіно)  
Потребує ремонту ДК Зеленокільське,   

Брак торгівельного обслуговування  Брак ТРЦ в Лимані  

Можливості    
Національна/регіональна програма реновації 

шкіл  
Участь в програмі опорних шкіл, проект Державного фонду 

регіонального розвитку по ОТГ  

...    

Загрози    
Брак коштів для системи охорони здоров’я  Поганий стан будівель, не вистачає коштів по ОТГ  

людей залучають великі міста за межами ОТГ  -  

...    

3. Земельні ресурси та проекти  
  

  

Сильні сторони    
земельні ресурси ОТГ, доступні для розвитку  Є поля, які можна здати в оренду з аукціону, територія 

індустріального парку в Лимані  

привабливі місця для інвесторів всередині AH  територія індустріального парку в Лимані   

...  Наявна містобудівна документація (ДПТ)  

Слабкості    
Відсутність державних земельних ресурсів  Велика частка земель лісового фонду (дуже складна процедура 

використання, переведення цільового призначення тощо)  

Брак приватних інвестицій  Нема інвесторів для індустріального парку  

...  Відсутня містобудівна документація (генплан) с. Ставки  

Можливості    
регіональні / національні проекти у сфері житла 

або промисловості  
Можна розвивати індустріальний парк в Лимані  

...  Проходження 2-х автодоріг національного значення - прилеглі 

земділянки є привабливими для логістичного бізнесу  

Загрози     
відсутність приватних інвестицій  Нема інвесторів для індустріального парку  

...    

4. Навколишнє середовище    

Сильні сторони    
привабливі ландшафти  Святі гори і Крейдяні гори, Блакитні озера, Оскол, Сіверський 

Донець  

історико-культурна спадщина  Поруч Святогорська лавра  

заповідник  Національні природні парки Святі гори і Крейдяна флора  

річка/озеро  Річки Сіверський Донець і Оскол з водосховищем, Блакитні озера 

і озеро Ломоносове в Лимані, річка Чорний Жеребець  

привабливі бази відпочинку/ кемпінги  Багато баз і кемпінгів в Придонецькій рекреаційній зоні  
хороша доступність ландшафту / курортів 

автомобілем / поїздом  
+  

Природні ресурси  Мінеральні джерела в селищах Ямполівське. 

Слабкості    

забруднення довколишнього середовища  асфальтовий завод біля Голубих озер, сміттєзвалище в Лимані  



 

 

курорт в поганому стані  Закинуті бази в Щурово, не розвинена інфраструктура баз 

відпочинку  

відсутність велосипедних / пішохідних з'єднань 

для доступу до ландшафтів / курортів  
Не розвинуті веломаршрути, нема велодоріжок  

небезпека для здоров’я   в питній воді в Лимані великий вміст заліза  

Можливості    
туристи, що приїзжають ззовні, щоб 

насолодитися природою  
+   

Кооперація з сусідами  Близькість Святогірської лаври  

Загрози    
Низький рівень туризму через поганий доступ з 

інших регіонів  
-  

Низький рівень туризму через близькість зони 

АТО  
+  

...    

5. Мобільність    

Сильні сторони    
хороші дороги  + більшість відремонтовано  

Населення активно користується велосипедом  +  

Залізнична станція  Крупний залізничний вузол в Лимані  

хороший громадський транспорт  Є автобусне сполучення всіх населених пунктів  

...    

Слабкості    
Дороги в поганому стані  Дороги обласного значення  

Відсутні дороги  Відсутня об’їздна дорога в Лимані, немає автомосту через 

залізничні колії в Лимані  

Відсутні мости  Міст в Кривій Луці потребує заміни  

відсутня велосипедна інфраструктура  Слабко розвинена велосипедна інфраструктура  

Дорога чи залізниця блокують пішохідні шляхи  Перехід через залізничні колії в Лимані недоступний для 

маломобільних груп населення  

    
Хаотичне паркування  Центр Лиману  

Возможности    
регіональна програма покращення доріг  Державний дорожній фонд  

ініціативи для велосипедних маршрутів  Велошкола хоче створити веломаршрут довкола озера в Лимані  

...    

Загрози    
Відсутність бюджету на покращення 

інфраструктури  
+  

Пошкодження доріг великовантажним 

транспортом  
Транзит військової техніки через територію ОТГ  

  

Сильні сторони Лиманської ОТГ – наявність крупного залізничного вузла (хоча його вантажна 

потужність знизилась через війну з Росією) як містоутворюючого підприємства, розвиток 

сільськогосподарського виробництва (власники переважно місцеві), комунальний громадський 

транспорт, є проект індустріального парку з оформленими документами (іде пошук інвестора), 

є цінна природна рекреаційна зона, корисні копалини (пісок, мінвода), є чинна нова 

містобудівна документація, до міста прибули висококваліфіковані переселенці. 

Проблеми – до крупних міст виїжджає молодь, малі села знелюднюються, промисловість 

занепадає (не працює силікатний завод та інші), агрохолдінги не дають багато робочих місць, в 

м. Лиман немає центру як публічного простору, треба узгодити межі з Харківською областю, 

180 км до зони бойових дій, велика протяжність доріг до малих сіл, закинуті бази відпочинку 

Донецьких підприємств 

 

Загальний SWOT аналіз Лиманської ОТГ 



 

 

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ  

цінні природні ландшафти і зони відпочинку  

розвинений аграрний комплекс  

наявність корисних копалин  

наявність потужного залізничного вузла  

конкурентоспроможні промислові підприємства  

розвинена сфера обслуговування  

розташування біля автодоріг національного значення, гарна транспортна доступність  

СЛАБКІ СТОРОНИ  

закинуті непрацюючі підприємства, ферми і бази відпочинку  

мало закладів для людей похилого віку  

відсутність центрального публічного простору (площі) в Лимані, обладнаних веломаршрутів  

недостатньо облаштованих зелених зон і місць відпочинку  

брак робочих місць  

брак постійно діючих ринків в селищах  

брак зручних пішохідних і транспортних перетинів залізничних шляхів  

МОЖЛИВОСТІ  

створення індустріального парку  

участь в державних програмах інвестування в будівництво доріг, модернізації шкіл, розвитку 

сільського господарства  

залучення туристів з інших регіонів  

кооперація з сусідами  

ЗАГРОЗИ  

загострення збройних дій в зоні АТО  

відтік молоді і працездатного населення до сусідніх крупних міст  

зменшення державної фінансової підтримки  

відсутність інвесторів у виробничому секторі  

 



 

 

1.4. Мапа/діаграма стейкхолдерів та цільових груп, що мають 

безпосередній зв’язок до розробки концепції просторового 

розвитку 

СТЕЙКХОЛДЕРИ  

 Лиманська міська рада, Донецька ОДА  

 Мешканці громади  

 Громадські організації, органи самоорганізації населення  

 Малий та середній бізнес  

 Підприємства агропромислового комплексу  

 Виробничі підприємства, Укрзалізниця  

 Лісгосп, Національні природні парки  

 Спортивні і туристичні організації  

 Комунальні служби  

 Інвестори  

 

 

 



 

 

 

  



 

 

2. СЦЕНАРІЇ (ДРАФТ КОНЦЕПЦІЇ) 

Альтернативні сценарії розвитку ОТГ 

Було визначено 2 сценарії розвитку:  

1. В разі незмінності політичної ситуації на сході України основним напрямом економічного 

розвитку в громаді буде виробництво будівельних матеріалів і переробка 

сільськогосподарської продукції.  

2. В разі покращення ситуації і припиненні бойових дій основним напрямом економічного 

розвитку в громаді буде виробництво будівельних матеріалів і переробка 

сільськогосподарської продукції, а також розвиток зеленого туризму і рекреаційної діяльності.  

 

 

  



 

 

Сценарії просторового розвитку 

Розвиток громади як центру виробництва будівельних матеріалів, переробки 

сільськогосподарської продукції і зеленого туризму.  

Покращення зв’язку між північною і південною частинами міста Лиман, що роз’єднані 

залізничними коліями.  

Створення локальних громадських центрів на території громади.  

Як основні сценарії/гіпотези було запропоновано концентрацію розвитку центрів 

старостинських округів (с. Нове, Рубці) з метою пожвавлення життя в деградуючих поселеннях 

і приваблення мешканців оточуючих територій сусідніх громад, створення публічного 

простору в центральній частині Лиману, забезпечення новим житловим будівництвом потреби 

в житлі для внутрішньопереміщених осіб, розвитку виробництва, в т.ч. на території селищ 

(галузь виробництво будівельних матеріалів, харчопереробна промисловість, переробка ТПВ), 

розвитку зеленого туризму і рекреаційної діяльності. Було складено перелік з більше ніж 25 

ідей (проектів) для забезпечення сталого розвитку ОТГ.  

Деталізовано пропозиції для особливо важливих територій (ZoomIn), які б дозволили розкрити 

основні ідеї, закладені в концепцію розвитку. Для Лиманської ОТГ такою пропозицією стало 

забезпечення зручних зв’язків для з’єднання двох центральних частин Лиману по різні боки від 

залізниці, нового майданчика для індустріального парку та рекреаційних зон Лиманського 

озера і Блакитних озер. Забезпечити велодоріжки, публічні зони і тротуари. Було вирішено 

запропонувати Укрзалізниці побудувати новий міст або ліфт до існуючого мосту. Ще однією 

пропозицією було поєднати зелені зони гарними пішохідними зв’язками, змінити профілі 

вулиць, щоб вони стали більш зручною для пішоходів і менш зручною для машин, додати 

бажані пішохідні з’єднання. 

Для Лиману було детально пророблено концепцію організації велопішохідного маршруту, 

який поєднає обидві частини міста, публічні простори і рекреаційні зони, було знайдено місце 

для організації нового автомобільного переїзду через залізничні колії і визначено доцільність 

влаштування ліфту на існуючому пішохідному переході. 



 

 

 



 

 

Концепція стратегії розвитку ОТГ 

 

 

 

 



 

 

 

 

Сценарій просторового розвитку для м. Лиман. 

  



 

 

Пропозиції щодо просторового розвитку для селищ Крива Лука, Яцьківка, Торське.  

 

 



 

 

  



 

 

2.1. Короткий опис формату публічного обговорення та збірка 

основних висновків з громадського обговорення 

11 березня 2019 року в приміщенні конференц-залу Лиманської міської ради було проведено 

громадське обговорення, на якому були представлені сценарії розвитку ОТГ. На громадських 

обговореннях були присутні біля 50 представників громади, а саме:  

депутати місцевої ради, старости, представники Укрзалізниці, бізнесу, освіти, медицини, 

спорту, місцеві жителі, також адміністрація ОТГ. 

Спочатку було проведено презентацію стратегій розвитку. 

Громадське обговорення проходило в форматі робочих груп, які після розгляду презентацій і 

запитань надали в письмовій формі (за пропонованою анкетою) свої пропозиції і зауваження. 

Також учасники мали змогу висловити своє відношення до пропонованих напрямів розвитку 

шляхом позначок на планшеті і наклеювання стікерів. 

Пропозиції стосувалися розвитку рекреаційних зон і спортивної інфраструктури. 

Після обстеження території громади виникла ідея організації кемпінгів і спортивної 

інфраструктури на території ОТГ для проведення регіональних заходів, в т.ч. зі спортивного 

орієнтування.  

Після консультацій з представниками залізниці було запропоновано влаштування естакади 

через залізничні колії замість пропонованого нового автопереїзду. 

 



 

 

  



 

 

3. КОНЦЕПЦІЯ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ 

3.1. Візуалізація і пояснення «картини майбутнього» ОТГ (ВІЗІЯ 

ГРОМАДИ) 

ВІЗІЯ ГРОМАДИ 

ЕФЕКТИВНА ГРОМАДА 

АКТИВНА ГРОМАДА 

БАГАТА ГРОМАДА 

КОМФОРТНА ГРОМАДА 

ЗЕЛЕНА ГРОМАДА 

СПОРТИВНА ГРОМАДА 

Лиманська ОТГ – громада, в якій комфортно і безпечно всім. Громада ефективних підприємців 

і виробників сільгосппродукції, де розвивається малий та середній бізнес. Громада, де 

відбувається багато цікавих заходів для змістовного дозвілля, де створені умови для 

самореалізації молоді і піклування про літніх людей. Громада, де розвивається спорт і 

стимулюється здоровий спосіб життя. Громада, де зберігають культурну і природну спадщину. 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

3.2. Стратегічні цілі/напрямки розвитку 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ  

 Нові робочі місця в промисловому виробництві в рамках новоствореного 

індустріального парку. Перспективними видами діяльності є галузь виробництва 

будівельних матеріалів і переробка сільськогосподарської продукції.  

 Розвиток агропромислового сектору і зв’язок з переробними підприємствами. 

Розміщення нових заводів з виробництва соняшникової олії, ліній по фасуванню 

заморожених фруктів і овочів, біогазу тощо. 

 Організація локальних центрів торгівлі — постійно діючих ринкових комплексів 

всесезонної торгівлі в селищах на території громади, які будуть обслуговувати 

мешканців прилеглих територій, в тому числі за межами ОТГ.  

 Розвиток зеленого туризму, створення сприятливих умов для дитячого оздоровлення, 

покращення рекреаційної інфраструктури, SPA-центр на базі термальних мінеральних 

джерел.  

 Створення велоінфраструктури на території громади, організація туристичних 

веломашрутів, розвиток велоспорту в м. Лиман на базі обласної велошколи.  

 Підвищення комфортності умов проживання людей шляхом створення публічних 

просторів з високим рівнем благоустрою і озеленення, влаштування зон відпочинку, 

дитячих і спортивних майданчиків. 

  



 

 

3.3. Інтегрована концепція просторового розвитку для Лиманської 

ОТГ 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

3.4. Огляд пріоритетних ділянок / тематичних фокусів 

 

Карта пілотних проектів 

 

  



 

 

 

Назва проекту  Стейкхолдери  Ресурси  Терміни  Етапи реалізації  

Велосипедом по 

місту (створення 20 

км велоінфраструктури, 

яка поєднає основні 

зони відпочинку м. 

Лиман,  благоустрій 

зелених зон)   

Мешканці громади, 

велошкола, туристи, 

міськрада, облавтодор, 

власники земельних 

ділянок, КП Лиманський 

«Зеленбуд»  

Кошти 

громади, 

обласний 

бюджет, 

гранти.  
Вартість біля 

17,0 млн. грн  

2-3 роки  1. Проведення громадського 

обговорення проекту.  
2. Включення проекту до 

програми соціально-економічного 

розвитку громади на 2020 рік.  
3. Підготовка пакету дозвільної 

документації, збір вихідних даних на 

проектування, погодження з 

балансоутримувачами інженерних 

мереж.  
4. Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

(реконструкція вулично-дорожньої 

мережі з влаштуванням велосипедної 

та пішохідної доріжок, благоустрій та 

озеленення публічних просторів в 

межах маршруту, благоустрій зелених 

зон озер Лиман і Ломоносівське)  
5. Реалізація проекту (2021-22 

рр.)  

Зелений 

маршрут (створення 

маршруту для зеленого 

туризму і кемпінгових 

зон, який 

пов’яже Блакитні озера, 

Криву Луку і Ямпіль)  

Туристи, мешканці громади, 

міськрада, облавтодор, 

власники земельних 

ділянок, інвестори, ГО 

«Крила», Лісгосп, 

адміністрація заповідника 

«Крейдяна флора», екологи, 

КП Лиманський «Зеленбуд»  

Кошти 

громади, 

обласний 

бюджет, 

гранти.  
  

5-10 

років  
1. Проведення громадського 

обговорення проекту.  
2. Включення проекту до 

Стратегії розвитку ОТГ.  
3. Створення бренду і промоція 

маршруту в мас-медіа і соцмережах.  
4. Підготовка пакету дозвільної 

документації, збір вихідних даних на 

проектування, погодження з 

адміністрацією заповідника, 

Лісгоспом, Облавтодором.  
5. Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

(влаштування кемпінгів, 

веломаршрутів, екологічних стежок, 

реконструкція закинутої школи 

під хостел).  
6. Реалізація проекту (2021-32 

рр.).  
7. Встановлення навігаційних 

стендів, вказівників.  

Північ і південь 

разом (доступний 

зв’язок між північним і 

південним районами 

Лиману)  
 
 

Мешканці громади, 

Укрзалізниця, приїжджі, 

міськрада, власники 

Хлібоприймального пункту   

Кошти 

громади, 

кошти 

Укрзалізниці, 

гранти.  
550 тис. грн 1 

ліфт  
  
  

5 років  1. Проведення консультацій з 

Укрзалізницею.  
2. Проведення громадського 

обговорення проекту.  
3. Включення проекту до 

програми соціально-економічного 

розвитку громади на 2021 рік.  
4. Підготовка пакету дозвільної 

документації, збір вихідних даних на 

проектування, погодження з 

адміністрацією Укрзалізниці.  
5. Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

(влаштування 3+2 

ліфтів, накриття мостів, реконструкція 

публічних просторів біля 

виходів/входів з мосту).  
6. Реалізація проекту (2021-25 

рр.).  
 

Мережа 

агромаркетів (створеня 

мережі ринкових 

Мешканці 

громади, старости, мешканці 

сусідніх районів, міськрада  

Кошти 

громади, 

гранти.  

2 роки  1. Проведення громадського 

обговорення проектів в кожному 

селищі.  



 

 

постійно діючих центрів 

в селищах Нове, 

Рубці, Ярова, Крива 

Лука)  

1 агромаркет 

– 1 млн. грн 

(3800 грн/кв. 

м підлоги)  

2. Включення проектів до 

програми соціально-економічного 

розвитку громади на 2020 рік.  
3. Підготовка пакету дозвільної 

документації, збір вихідних даних на 

проектування.  
4. Виготовлення проектно-

кошторисної документації на 

будівництво ринкових комплексів 

(агромаркетів).  
5. Реалізація проекту (2021-

22 рр.).  
SPA-центр «Торське 

джерело» (центр 

відпочинку і зелена зона 

біля мінерального 

джерела в с. Торське)   

Мешканці громади, туристи, 

міськрада, інвестори  
Кошти 

інвесторів, 

кошти 

громади  

2 роки  1. Проведення громадського 

обговорення проекту.  
2. Включення 

проекту благоустрою території 

джерела до програми соціально-

економічного розвитку громади на 

2020 рік.  
3. Підготовка бізнес-плану 

проекту SPA-центру.  
4. Підготовка пакету дозвільної 

документації, збір вихідних даних на 

проектування.  
5. Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

на благоустрій території.  
6. Реалізація 

проекту благоустрою (2021-22 рр.).  
7. Реалізація проекту SPA-

центру (2021-2031 рр.)  

  

3.5. Матриця пріоритетних дій для визначених ділянок 

 

 

  



 

 

4. ПЛАН ВПРОВАДЖЕННЯ 

4.1. Візуалізація стратегічного демонстраційного проекту 

Стратегічний проект «Зелений маршрут» 

У Лиманській громаді є великий рекреаційний потенціал. Стратегічний проект «Зелений 

маршрут» направлений на покращення велосипедних зв’язків між м. Лиман та важливими 

рекреаційними центрами. В зв’язку з відсутністю маршруту, що поєднує кілька туристичних 

об’єктів та локації, розташованих на території міста та на території сіл, селищ Лиманської 

ОТГ, відсутність доступності для туристів та мешканців ОТГ до об’єктів благоустрою, 

соціальної інфраструктури, до місць праці. Створення умов зручного та безпечного 

користування велосипедним транспортом, для збереження екологічної рівноваги, поліпшення 

якості життя мешканців та гостей міста Лиман, підвищення його привабливості, чарівності, 

комфортності. З метою створення унікального рекреаційного та туристичного краю, громади 

високої культури, в якій комфортно і цікаво жити необхідно реалізувати проект «Зелений 

маршрут». 

Мета проекту  

Створення велосипедної інфраструктури у м. Лиман розв’яже низку проблем щодо поліпшення 

екологічної ситуації і підвищення мобільності та туристичної привабливості міста, а 

позитивний економічний ефект, рекреаційну функцію, покращить доступність, залучення 

значної частини населення до ведення здорового способу життя, створення додаткових занять 

для дітей та молоді,  підвищення безпеки пересування. 

Комфортність, розвиток інфраструктури є головним пріоритетом  громади, а впровадження 

кращих європейських стандартів відчує кожна людина. 

Проект дозволить зберегти існуючі та побудувати нові транспортні та пішохідні системи 

сполучення, поліпшить спроможність громади та створить привабливий інвестиційний клімат 

та сприятливі умови для гармонічного розвитку населених пунктів Лиманської ОТГ. 

Основними нагальними проблемами Лиманської ОТГ є облаштування та інформаційне 

забезпечення найбільш привабливих для відвідування туристами об’єктів культурної 

спадщини та природно-заповідного фонду.  

Наявність земель природно-охоронного призначення, мінеральних джерел дає можливість 

створити умови для лікування та відпочинку мешканців громади, мережі туристичних шляхів 

Лиманщини загального користування для активного, зеленого, екологічного туризму, 

забезпечити розвиток активного та зеленого туризму, відновити  рекреаційні зони на території 

ОТГ, розвивати  торгівельно-розважальні мережі та стимулювання велосипедний  рух як умова 

здорового способу життя.  

Опис проекту:  

1. Розробка проектно-кошторисної документації на облаштування велодоріжок на території 

міста по вул. Гасієва, пров. Телеграфний, вул.. Привокзальна, вул. Зелений Гай до Голубих 

озер, вул. Оборони, вул. Курортна, пров. Петропавлівський, вул. Петропавлівська, навколо 

озера «Лиманське», вул. Слобожанська, вул. Незалежності, парк ім. Кизима, вул. Свободи в 

напрямку автостанції до траси на Лиман – Слов’янськ, на території сел та селищ Лиманської 

ОТГ 

2. Реконструкція парку ім. Кизима  (ПКД в наявності) 



 

 

3. Благоустрій території озера «Лиманське»  

4. Благоустрій території озера «Ломоносівське»  

5. Благоустрій вул. Петропавлівська 

6. Облаштування ліфтів біля залізничного мосту  

7. Будівництво бювету у с. Торське, який буде створено над свердловиною артезіанської води з 

метою запобігання її забруднення та створення необхідних умов для її використання  

8. Установка покажчиків напрямків в руху на вулицях і дорогах 

9. Установка знаків, інформаційних стендів та покажчиків 

Лого проекту 

 

 



 

 

 

 

Частина проекту «Зелений маршрут» в межах м. Лиман 

 

 



 

 

 

 

Черговість проведення першого етапу реконструкції вулиць в м. Лиман 

  

1-а черга реконструкції 2-а черга реконструкції 

 

 

        

  



 

 

Пропозиції по реконструкції профілю провулка Телеграфний 

                

 

  



 

 

Візуалізація проектної пропозиції по реконструкції Телеграфного провулка (до і після 

реконструкції) 

 

 

  



 

 

Пропозиція по упорядкуванню і благоустрою зеленої зони біля озера Ломоносівське в м. 

Лиман 

 

  



 

 

Влаштування велодоріжки навколо озера (візуалізація до і після) 

  

      

Благоустрій прибережної зони озера (візуалізація до і після) 

  

 

  



 

 

Візуалізація проекту «Північ і південь разом»  

(доступний з’вязок між північним і південним районами Лиману з влаштуванням 

ліфтів, накриття мостів, реконструкція публічних просторів біля виходів/входів з мосту) 

 

  



 

 

4.2. Впровадження демонстраційного проекту 

В Лиманській ОТГ велосипед - дуже популярний засіб пересування, мешканці часто їздять 

велосипедом на роботу і у справах, є навіть велошкола. Тому ідея пов'язати велопішохідний 

маршрутом найбільш важливі громадські простори і улюблені місця відпочинку на території 

громади одразу всім припала до душі. Першим етапом реалізації цього проекту стане ділянка 

від мостового переходу через залізничні колії до зони відпочинку біля озера Ломоносівського. 

Ідея щодо реорганізації схеми руху автотранспорту на цьому відтинку вулиць вже 

обговорювалась у міській раді і знайшла підтримку. Запропоновані під час воркшопу заходи 

щодо зміни профілю вулиці з влаштуванням велодоріжок, упорядкуванням хаотичного 

паркування і організацією одностороннього руху можуть бути реалізовані вже найближчим 

часом і ляжуть в основу реалізації пілотного проекту "Зелений маршрут". 

Перелік першочергових заходів для реалізації демонстраційного проекту 

Назва заходу Рік реалізації Стейкхолдери 

1. Благоустрій пров. 

Телеграфний  

 Міська рада з проектними 

організаціями   

2. Обговорювання проекту з 

благоустрою пров. 

Телеграфний м. Лиман 

2019 Міська рада, мешканці м. 

Лиман, різні групи населення, 

підприємці. 

3. Виконання проектно-

вишукувальних робіт з 

виконання благоустрою 

території капітальний 

ремонт дороги, капітальний 

ремонт тротуарів, 

облаштування вело доріжок, 

установлення лавочок, 

капітальний ремонт лінії 

зовнішнього освітлення, 

встановлення дорожніх 

знаків 

2020-2021 Міська рада з проектними 

організаціями   

4. Реалізація проекту з 

благоустрою пров. 

Телеграфний 

2021 Міська рада з підрядними 

організаціями   

 

  



 

 

Мапа стейкхолдерів 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

4.3. Впровадження концепції просторового розвитку 

 

Рішення концепції просторового розвитку будуть враховані при розробці Генерального плану 

м. Лиман, а також закладені як окремі проекти до програм соціально-економічного розвитку 

ОТГ, що дозволить здійснити їх реалізацію. 

 

 

  



 

 

ДОДАТКИ 

 

Ідеї з обговорення 

Тема   

1. Транспорт зв’язок Створення пішохідна доріжка по вул. Слобожанська 

та Петропавлівська до храму   
Створення велосипедних доріжок м. Лиман   
Створення зеленого маршруту Лиманщини   
Створення зеленого маршруту від Ломоносовського озера до 

траси Щурове   
Транспортний зв'язок між двома частинами Лиману (мостовий 

переїзд через колії)  

Соц. Інфраструктура   
освітня 

спортивна 

- культура/розваги 

Будівництво розважального центру, кінотеатр під відкритим 

небом о. Лиманське, боулінг.   
Дитяче кафе   
Дитячо-юнацька школа різного напрямку  
Дім для людей похилого віку у с. Закітне (колишня школа)  
Розвиток вело-інфраструктури м. Лиман  
Майданчик для скейтерів, велосипедистів м. Лиман 

парк Кизима.  
Створення мотузкового парку Ломоносовське озеро.   
Створення оздоровчого комплексу шляхом реконструкції 

дитячого санаторію «Лісний» м. Лиман.  
 Створення комбінату побутового обслуговування (хімчистка, 

пральня) м. Лиман. (повернути існуючий шляхом викупу)   
Влаштування стадіонного спортивного комплексу (йде 

проектування вул. Незалежності)  
Готель для спортсменів на тер. вело школи   
Готель на базі колишнього гуртожитку ПТУ 119  

3. Эконом. активність  Розвиток зеленого туризму   
Створення туристичного бренду Лиманщини  
Навчальна програма для мешканців які планують займатися 

зеленим туризмом.  
Хостел в Кривій Луці для молоді   
Розвиток рибного господарства, будівництво рибкомбінату у 

селі Шандриголове та Ставки.  
Створення цеху з переробки грибів.  
 Розвиток садівництва у с. Коровій Яр, створення цеху 

заморозки вишні  
Створення індустріального парку   
Переробка сільгосппродукції   
Колишній цегельний 

завод реструктуризувати під пейнтбольний клуб чи ферму 

сонячних батарей  
 Створення міні олійниць в кожному старостинському окрузі   
Виготовлення паливних пілетів, брикетів в фермерських 

господарствах де є обробка 

деревини: Ямпіль, Яцьківка, Шандриголове  
Створення комунального сільського підприємства по вир. 

Лікарських трав  
Будівництво міні заводу по переробці сміття (пластик)   
Зимовий туризм (спа центр, льодові ковзанки)  

 

4. Экологія/туризм/рекреація/культурно-

історична спадщина 

Благоустрій рекреаційних зон (відпочинок, спорт, розваги) – 

чистка озера «Лиман», створення човнової станції, пляжної 

інфраструктуру, бесідки, освітлення, чистка озер у с. Ярова (та 

благоустрій), благоустрій Оскольского водосховища  
Створення кемпінгових зон комфортних для усіх груп 

населення (інваліди, діти, тощо) – Крива Лука, 

Ямпіль, Торське, Голубі озера, острів 

«Оскільське водосховище»  
Створення пляжних зон – Ямпіль, Крива Лука, Лиман 



 

 

(Озеро Лиманське)   
Відродження народних  ремесел: Крива лука (гончарство, 

лозоплетіння, різьблення по дереву), Озерне (різьблення по 

дереву), Діброва (різьблення по дереву)  
Канатна дорога: Крива Лука  

 

 

5. Інше  Краудфандінг для реалізації проектів.  
Покращення інформування мешканців про заходи і 

проекти (WiFi точки у громадських центрах, інформаційні 

стенди (дошки оголошень).  
Освітні заходи і розв’яснювальна робота з питань екології, 

культурної спадщини, охорони природи, традицій.   
Влаштування каналізаційних мереж в Щурівській зоні 

відпочинку.  
Навігаційні та інформаційні стенди на території ОТГ.  

 


