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1. АНАЛІЗ 

1.1 Набір тематичних мап 

1.1.1. Історична карта 

 

Рис. 1 Аналіз. Історична мапа 

Перші поселення Слов'янських племен на території громади з'явились у II –IV ст. н.е. Знайдені 
городища під час археологічних розвідок у 1962р, зберіглися кургани. На півдні села Велика 
Дівиця можна досі побачити залишки поселень. 

 



 

 

 

Рис. 2 (мапа Гійома Левассера де Боплані 1650 р.) 

Основні населені пункти сформувались в 16 столітті, вздовж річки Галка. Перші письмові згадки   
с. Мала Дівиця датуюся 1550 роком.  У одному з джерел зазначено, що село з'явилось на землях 
Яреми Вишневецького 1628 році. Після реформи 1861 року землі належали поміщикам. 
Традиційними промислами було вирощування сільськогосподарських культур і тютюну.  

Ця місцевість має історичну цінність місць козацької слави. У 17-18 ст. тут базувалась 
Малодівицька козацька сотня. Зберіглась церква у. с. Радьківка 1840 року.  

 

Рис. 3 Мапа 2-ї половини XIX ст. 



 

 

Залізниця, що зв'язала Прилуки-Монастирище не мала станції на території громади. В цей час 
найбільш розвиваються села Товкачівка і Мала Дівиця. Станції залізниці з'явилися під час 
проведення колективізації, яка завершилась у 1932 року, як наслідок, були створені нові села і 
колгоспи: Воровського, Жовтень, Шевченкове, Новий Лад і Перше Травня. Поява залізниці дала 
поштовх для розвитку промисловості. 

 

Рис.4 Фрагмент німецької військової мапи 1941-1943 

Після закінчення радянської епохи штучно створені села почали стрімко вимирати. Разом тим, 
Мала Дівиця стало селищем міського типу завдяки розвитку району біля залізничної станції 
Галка.  

 

Рис. 5. Сучасна карта 



 

 

Висновок:  

Історично села формувалися вздовж річки Галка, планувальний каркас зберігся. Села, які були 
штучно створені виявились нестійкими, і занепадають. 

Є необхідність детального вивчення культурно-історичної спадщини громади і окремих сіл, 
збереження матеріально-культурної спадщини та популяризації історії для кращого 
усвідомлення історичної цінності території та підвищення туристичного потенціалу громади. 

1.1. 2 Карта природних ресурсів 

 

Рис. 6 Аналіз. Мапа природних ресурсів 

 Родючі чорноземи 

 Поклади нафти 

 Торф 

 Лісові ресурси 

 Водні ресурси 

 Заболочені території і луки 

Висновки: найважливіший ресурс - це земля, що історично зумовлює розвиток сільського 
господарства. Нафтові і торф’яні родовища – потенціал для розвитку виробництва, водночас, 
загроза забруднення. Розчищення річки та використання заболочених територій має потенціал 
для створення кращих пішохідних зав’язків та рекреаційних можливостей для людей. Є лісові 
ресурси, ягоди, гриби і риба. 



 

 

1.1.2 Антропологічна мапа  

 

Рис. 7 Аналіз. Антропологічна мапа 

 У мешканців викликає велике занепокоєння забруднення від нафтовидобування, 
замулення річок та стихійні сміттєзвалища; 

 Жителі не задоволені станом доріг та забезпеченістю громадським транспортом, 
небезпечними вулицями, через який проходить потік машин, та велика кількість вантажівок; 

 Старіння населення; 

 Базові соціальні сервіси є як у центрі громади так і у великих старостинських округах; 

 Малонаселені поселення не забезпечені доступом до магазинів та соціальних сервісів, в 
тому числі через погані дороги; 

 Влітку є сезонна міграція – люди з міст використовують будинки як дачі; 



 

 

 

Рис. 8 Аналіз. Мапа екології 

 Більшість мешканців вважає перевагою хороший доступ до природи; 

 Громада має доступ до води в кожному селі; 

 Характер житлової забудови - одноповерхові домогосподарства з садами та городами; 

 Є запит на місця для відпочинку на природі та зайняття спортом. 

Висновки: Розвиваючи центр, необхідно також звертати увагу на розвиток інших поселень, щоб 
мешканці не відчували себе ізольованими і мали доступ до соціальних сервісів в громаді. 

 



 

 

1.1.1 Мапа мобільності 

 

Рис. 9 Аналіз. Мапа мобільності 

 Малодівицька громада має вигідне розміщення. Територією громади проходить траса 
регіонального значення Р67, яка зв’язує Малу Дівицю з Черніговом, Ніжином, Прилуками та 
Пирятином.  

 Північною територією громади проходить траса національного значення Н07 Київ - Суми- 
Юнаківка (КП з РФ), що забезпечує логістичне сполучення для вантажів та транспортну 
доступність для пасажирів.  

 Залізничні станції Галка і Клеці забезпечують громаді пасажирські і вантажні 



 

 

перевезення, а також сполучають з напрямом Ніжин-Гребінка. 

 Дорожня інфраструктура громади активно використовується великогабаритним 
транспортом агропромисловості, найбільша проблема – транзитний частий трафік фур через вул. 
Слобідську в Малій Дівиці – це одна з центральних вулиць смт, на якій проживає багато людей, 
яка закінчується площею зі школою, дитячими майданчиками, магазинами і адміністративним 
центром. Проїзд фур створює некомфортні і небезпечні умови для мешканців.   

 Інфраструктури для дальнобійників і попутні сервіси для TIR – відсутні, тому водії часто 
ночують на трасі Р67, або в машинах на вулицях смт. Мешканці сприймають це як загрозливу 
ситуацію. 

 Створення нових пішохідних сполучень через річку Галку і заболочені місця поліпшить 
доступність і привабливість центру громади, та сприятиме розвитку публічних просторів. 

 Велоінфрастуктура відсутня, хоча за оцінками учасників програми Інтегроване 
просторове планування для ОТГ CANactions  89% домогосподарств мають велосипеди. 

 Забезпечення  переміщень в середині громади присутнє завдяки транзитному 
громадському транспорту, але не задовольняє всіх потреб у підвезенні пасажирів до 
пасажирських поїздів, та курсування до частини населених пунктів. 

 Є небезпека через великі швидкості транзитного транспорту на трасі, які проходять через 
села Товкачівка, Мала Дівиця, Велика Дівиця. 

 Використання вулиць ОТГ для великогабаритного транспорту створює небезпечні і 
некомфортні умови для мешканців. 

 Стан дорожньої інфраструктури на певних ділянках, які перебувають на балансі у 
облавтодора  перебуває у занепаді, через що, послаблюється мобільність всередині громади. 
Найбільш проблемні ділянки: дорога між селами Петрівка і Велика Дівиця, с. Обичів і трасою на 
Прилуки, Ділянка між Малою Дівицею та залізничним переїздом.  

 Аварійно небезпечна ділянка при в'їзді в село Товкачівка зі сторони Прилук: водії не 
розуміють, де закінчується траса і починається населений пункт, через що там вже ставалося ДТП 
з летальними наслідками.  

Висновки: громада має зручне розташування, зв’язну транспортну інфраструктуру, проте є 
потреба у розвитку додаткових сервісів для TIR, поліпшення доступності до громадського 
транспорту, розвиток велосипедної інфраструктури і нових пішохідних зав’язків, в комплексі з 
підвищенням безпеки дорожнього руху та створення зручних умов для руху велосипедистів і 
пішоходів.     

  



 

 

1.1.3 Соціально-економічна мапа 

 

Рис. 10 Аналіз. Соціально-економічна мапа 

 Основна економічна діяльність - сільське господарство; 

 Відносно невеликий відсоток місцевих мешканців залучений на сільськогосподарських і 
промислових виробництвах, які є в громаді; 

 Головна проблема - низька платоспроможність населення та високий рівень безробіття;  

 Присутня трудова міграція з ОТГ в великі міста, де є можливість заробляти більше; 

 Частина населення залучена на роботу в бюджетні сфері (виконавчий апарат, вчителі, 
лікарі, рятувальники, вихователі); 

 Забезпечення основних соціальних потреб: школи, будинки культури, бібліотеки, ФАП; 

 Відсутність соціальних послуг: ремонт одягу, перукарня, кафе, місця для занять спортом, 
кафе, спеціалізовані магазини; 

 Концентрація соціальних сервісів в центрі громади, та в старостинських округах, і 
водночас, віддалені малонаселені села відрізані від більшості соціальних послуг.  

Висновки: Необхідно стимулювати внутрішній ринок збуту продукції та поліпшувати 
забезпечення товарами і сервісами як в центрі громади, так і в селах. Організація нових 
виробничих ланцюгів дозволить організовувати нові робочі місця та створить умови для 
ефективного заробітку самозайнятих осіб. Дотична до сільського господарства промисловість 
має потенціал, є можливість її розміщати на занедбаних територіях. При цьому масштаб може 
бути від відкриття заводу по створенню харчової продукції до невеликого кооперативу по 
обробці фруктів. 



 

 

 1.1.4 Мапа землекористуваня 

 

Рис. 11 Аналіз. Мапа землекористування 

 Малодівицька громада має в своєму розпорядженні та користуванні землі, які 
використовують великі агрохолдинги, фермерські об’єднання, приватні орендарі і місцеві 
мешканці.  

 Абсолютна більшість землі використовується для сільськогосподарської діяльності, 
рослинництва.  

 В громаді розвинена переробна галузь – 4 елеватори, а також дотичні до сільського 
господарства підприємства по виробництву добрив, комбікормів, переробці зернових, які 
складають промисловий блок громади. 

 Незначна частина земель орендована під нафтовидобування державною компанією 
Укрнафтогаз. 

 Є занедбані будівлі чи будинки в поселеннях, інфраструктура яких не використовується. 

 У комунальній власності наявні будівлі та ділянки у населених пунктах. 

Висновки: майже вся земля вже використовується для ведення сільського господарства і 
дотичної промисловості. Громада має у своїй власності території і будівлі в межах населених 
пунктів. Це дозволить розвивати необхідні для громади сервіси та бізнеси. 

  



 

 

1.2 SWOT аналіз 

1.2.1 Сильні сторони 

 
Рис. 12 SWOT. Сильні сторони 

 Наявність хорошого автомобільного і залізничного сполучення 
 Природні ресурси (вода, рекреаційні зони, природні копалини (газ, нафта, торф) 
 Наявність промислових підприємств повного циклу виробництва (аграрний центр-

логістика-сушка-зберігання) 
 Родючі грунти 
 Екологічно чиста територія полісся 
 Нова пошта 
 Наявність на території різних бізнесових стейкхолдерів, які гармонійно взаємодіють 

(агропідприємства) 
 Наявність стадіону 
 Наявність комунікацій - електрика, інтернет, забезпечення питною водою 
 Найпотужніший елеватор у районі 
 Нові потужності видобування газу 
 Ліс 
 Дачі 

  



 

 

1.2.2 Слабкі сторони 

 

 
Рис. 13 SWOT. Слабкі сторони 

 Брак висококваліфікованої робочої сили: науковців, програмістів, менеджерів з продажу, 
бізнесменів, операторів с/г техніки, механіків, аграріїв-технологів 
 Низький рівень платоспроможності 
 Старіння населення громади 
 Трудова міграція до великих міст, рідше – в інші країни 
 Поганий стан інфраструктурних об'єктів та публічних просторів 
 Незадовільний стан доріг 
 Відсутність можливості утилізації твердих побутових відходів 
 Відсутність деяких необхідних соціальних сервісів та закладів соціальної інфраструктури (

готель, кафе) 
 Поганий запах від свиноферми 
 Екологічне забруднення в зоні видобутку нафти 
 Сезонність роботи  

 



 

 

1.2.3 Можливості 

 
Рис. 14 SWOT. Можливості.  

 Видобуток торфу 

 Використання газу видобутого під час видобування нафти 

 Наявність трудового ресурсу 

 Зони відпочинку: ставки, пляжі 

 Розчищення річки 

 Формування умов для розвитку локального бізнесу 

 Потужне бджільництво 

 Наявність територій і будівель у власності громади для розвитку бізнесів 

 Наявність аеродрому 

 Розвиток TIR 

 Перспектива розвитку туристичного рибальства 

 Розвиток дач та туристичного потенціалу 
 



 

 

1.2.4 Загрози 

 
Рис. 15 SWOT. Загрози 

 Наявність складів боєприпасів у сусідньому районі 

 Заболоченість території навколо річок 

 Відсутність нормативних документів для регуляції господарської і адміністративної 
діяльності деяких ОТГ, в тому числі, відсутність ефективних механізмів впливу на державні, 
обласні і районні інституції 

 Загроза пожеж через торф 

 Загроза екології через нафто-газовидобування 

 Браконьєрство 

 Маргіналізація частини мешканців через невисокий рівень освіти, безробіття і алкоголізм  

 

 

 

  



 

 

1.3 Мапа стейкхолдерів 

 

Рис. 16 Мапа стейкхолдерів громади 

Основні групи стейкхолдерів: 

Бізнес: 

 Представники агрохолдингів 

 Фермери 

 Бізнес з переробки сільськогосподарської продукції 

 Приватні підприємці 

Влада:  

 Адміністративний апарат громади 

 Голови старостинських округів 

 Сільські депутати 

 Обласна влада, районна влада 

 Національний рівень 

Громадськість 

 Представники громадськості відповідно до  приналежності різних соціальних груп 

 Церква 

 Громадська організація 

 Міжнародне співробітництво 

Загалом після аналізу мапи стейкхолдерів на зустріч по обговоренню напрацювань було 
запрошено 50 осіб 



 

 

2. ГРОМАДСЬКІ ОБГОВОРЕННЯ  

Громадські обговорення відбулися у формі зустрічі з ключовими стейкхолдерами та мешканцями 
громади. 

Перед початком зустрічі було проведено опитування серед заінтересованих сторін. Під час 
опитування учасники дослідження вказали на необхідність розглянути питання інфраструктури, а 
також проаналізувати проблемні області та можливості розвитку. Анкети було розповсюджено 
серед всіх мешканців громади. З метою збору ідей в старостинських округах були встановлені 
скриньки. Анкета  була розміщена і на сторінці в  facebook та на офіційному сайті громади. 

В рамках громадських обговорень концепції просторового розвитку було проведено 2 події: 1) 
обговорення з жителями ОТГ; 2) круглий стіл з представниками ключових стейкхолдерів 
громади.  

Зустріч з мешканцями Малодівицької ОТГ відбулась 12 березня 2019 р. Перед початком зустрічі 
Єгор Власенко коротко роз'яснив принципи роботи школи Інтегрованого просторового 
планування CANactions та окреслив її програму.  Головні партнери та запрошені представники від 
U-LEAD пояснили важливість участі громади в плануванні розвитку ОТГ.  Пізніше була 
представлена  презентація результатів роботи команди над концепцією просторового розвитку. 
Робоча група представила результати напрацювання концепції інтегрованого просторового 
розвитку громади. Доповідачами були Анна Даниленко та члени робочої групи Малодівицької 
ОТГ: Олена Журавель, Олена Білан та Наталія Безрученкова. Під час презентації були 
представлені: методологія роботи, результати досліджень, аналіз сильних сторін та ключових 
проблем громади, а також 6 ключових стратегічних напрямків просторового розвитку 
Mалодівицької ОТГ. Після сесії питань та відповідей відбулось обговорення запропонованих 
стратегій. Учасники обговорень мали можливість задати уточнюючі запитання, нанести свої ідеї 
та пропозиції на мапу. Додаткові пропозиції учасники могли залишити в скринці ідей. Всі 
зауваження та пропозиції були враховані в подальшій роботі над концепцією просторового 
розвитку громади.    

 



 

 

Друга  зустріч-обговорення відбулась із представниками ключових стейкхолдерів громади. 
Доповідачами були Анна Даниленко та члени робочої групи Малодівицької ОТГ – Олена Білан та 
Наталія Безрученкова. Зустріч передбачала той самий формат, що і громадських обговорень. 
Перерва на каву дала можливість продовжити обговорення в неформальній дискусії. Під час 
зустрічі було отримано велику кількість нової інформації та пропозицій. Обговорення також дало 
можливість залучитись підтримкою стейкхолдерів громади. 

Після обговорення отримані результати були узагальнені та підсумовані 

.  

Найбільш актуальні теми, які вдалось уточнити та зафіксувати на мапі:  

 Якість доріг в громаді 

 Пропозиції для покращення стану центральної площі громади в Малій Дівиці 

 Можливість більше заробляти в громаді 

 Забезпечення соціальними послугами і можливістю проводити дозвілля 

 Поліпшення публічних просторів біля води 

 Розвиток туристичного потенціалу 

 Безпека на дорогах 

 Виведення транзиту фур з населених пунктів 

  



 

 

3. КОНЦЕПЦІЯ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ 

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

Малодівицька ОТГ – головний еко-аграрний центр регіону з комфортними умовами та високою 
якістю життя людей. 
Малодівицька громада, завдяки підсиленню існуючого аграрного потенціалу шляхом 
застосування інноваційних та екологічних технологій, та розвитку підприємництва має 
можливість стати головним аграрним еко центром регіону. Якісна інфраструктура для життя та 
розвиток туристичного напрямку забезпечать привабливість, успішність, та стабільний розвиток 
для кожного в громаді. 

 

3.2 Стратегічні цілі або напрямки розвитку ОТГ 

3.2.1 Стратегічна ціль 1. РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЙ ГРОМАДИ, ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ТА 
АКТИВІЗАЦІЯ ЛАНДШАФТІВ 

 

Рис.20 

Задачі: 

1. Відродження набережних зон: 

 Розчищення річки 

 Створення зручних пішохідних зав’язків до води 

 Використання потенціалу заболочених територій 

 



 

 

2 Створення цікавинок та точок активності людей:  

 Створення зон відпочинку на берегах річки 

 Створення системи навігації між центром кожного населеного пункту та виходами до 
води 

 Розміщення цікавої інформації про тварин і рослин місцевості 

3.2.2 Стратегічна ціль 2. СТВОРЕННЯ КОМФОРТНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

 

Рис.21 

Задачі: 

1. 1 Створення системи центрів населених пунктів громади (повинні поєднувати в 
собі “місце для зборів”, магазин, зупинку громадського транспорту):  

  Центр громади  

  Локальні центри 

  Туристичний центр 
2. Створення мережі публічних просторів:  

 Реорганізація простору площі  

 Облаштування пляжу  

 Створення пішохідного зв’язку від центру до ставків   

 Сцена у центрі  

 Облаштування стадіонів  

 Встановлення освітлення 

3. 3 Посилити заклади надання послуг соціальної інфраструктури: 

 Облаштування ринку  



 

 

 Створення кафе - пекарні  

 Відкриття готелю 

 Відкриття перукарні  

3.2.3 Стратегічна ціль 3. РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГРОМАДИ 

Рис.22 

Задачі: 

Організація зеленого екотуризму: 

 Створення автентичного екоготельного комплексу в с. Радьківці  

 Реставрація Церкви та робота з ландшафтом навколо церкви 

 Створення оглядової зони на нафтові родовища 

 Створення пішохідних маршрутів через болотяні ландшафти  

 Облаштування Кемпінгу на березі ставка для рибалок 

 Видалення приміщення для дитячого табору 

 Фестивалізація 

 Створення садиби пасічника з майстер класами і апідбудинками 

 Автентичний гастротуризм 

 Включення Малої Дівиці до туристичного маршруту Качанівка-Тростянць-Лебедин  

 Проведення кампанії з популяризації туристичного кластеру 
 
Створення велосипедного маршруту:  

 Розробка 

 Маркування трас 

 Популяризація маршруту, проведення заходів 



 

 

 3.2.4 Стратегічна ціль 4 МОБІЛЬНІСТЬ: ЗРУЧНІСТЬ КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА НА 
ВУЛИЦЯХ ТА ДОРОГАХ ГРОМАДИ 

 

Рис.23 

Задачі:  

1.Безпека руху: 

Через наявність вантажного транспорту, який користується вулицями в середині громади, а 
також проходження траси через територію сіл, і наявність випадків загиблих і травмованих є 
необхідність вжити ряд заходів для підвищення безпеки дорожнього руху: 

 Примусове зниження швидкості інфраструктурними засобами: встановлення шиканів, 
кілець малого радіусу та острівців безпеки на початку населених пунктів, освітлення вулиць і 
додаткове освітлення пішохідних переходів, встановлення світлофорів. 

 Реконструкція вулиць, зі створенням зручного та безпечного простору для руху пішоходів 
і велосипедистів. Звуження проїжджої частини. 

 Реорганізація маршрутів руху великогабаритного транспорту, заборона транзиту через 
вулиці центру. 

2. Запуск власного автобусного маршруту: 

 Покращення забезпечення мешканців громадським транспортом, з організацією руху по 
колу із заїздом в головні населені пункти, та оптимізацією розкладу під прибуття електрички. 

 Створення нових зупинок громадського транспорту для покращення доступності до 
громадського транспорту для мешканців.  



 

 

3.2.5 Стратегічна ціль 5. СТВОРЕННЯ НОВИХ БІЗНЕСІВ НА БАЗІ АГРО ЕКО 
ПРОДУКЦІЇ 

Задачі:  

 Створення кооперативу: мешканці громади мають землю (2 га) для ведення сільського 
господарства в екологічно чистому районі, і як самозайняті особи вирощують і реалізують с/г 
продукцію. Створення кооперативу по обробці с/г продукції дозволить підвищити 
рентабельність індивідуального виробництва. Шляхи реалізації: цех по переробці, підприємство 
по заморозці продукції. 

 Понад 300 осіб займається виготовленням меду. Розвиток бізнесів з виробництва 
побічних продуктів медозаготівлі (свічки, косметика, необхідних товарів для бджолярів, екскурсії 
на пасіки, апібудинки) та налагодження цетралізованих каналів експорту дозволить залучити 
інвестиції, створити робочі місця та поліпшити рівень прибутку для людей громади.  

 Посилення вже існуючих виробничих ланцюгів на базі сільськогосподарського 
виробництва попутними бізнесами створить більш стабільні умови для соціально-економічного 
розвитку. Є всі умови для розвитку тваринництва, і створення нових продуктів харчування на базі 
того, що вже вирощується і переробляється у громаді. Форми організації: цех, консервний завод, 
фабрика 

 Створення власних унікальних регіональних крафтових продуктів та експорт посилить 
туристичну привабливість громади. 

 Логістичний центр: на території громади вже відбувається велика кількість перевезень с/г 
продукції, але відсутня інфраструктура для вантажівок. Заснування TIR хабу дозволить посилити 
логістичний напрям і інвестиційну привабливість громади 

  



 

 

3.3 Інтегрована мапа концепції просторового розвитку ОТГ 

На інтегрованій мапі просторового розвитку ОТГ поєднані всі п’ять сценаріїв розвитку 
Малодівицької громади. Зазначені невеличкі втручання для активізації ландшафтів, можливості 
створення нових інфраструктурних об’єктів, землекористування, природні ресурси, розвиток 
туристичного, логістичного, і соціального потенціалу та поліпшення умов мобільності, відповідно 
до стратегій, результатів громадських обговорень і комплексного аналізу. 

Рис.24 

 



 

 

4. ПЛАН ВПРОВАДЖЕННЯ 

4.1 Демонстраційні проекти 

Відповідно до основних стратегій розвитку були вибрані і проаналізовані демопроекти, які  за 
критерієм зв’язності, ефективності, легкості впровадження, та значення для розвитку громади 
були визнані пріоритетними для впровадження.  

Зі стратегії "мобільність" було надано пріоритет зручному транспортному сполученню в громаді. 

Зі стратегії "активація ландшафтів" - зв'язність центрів поселень з водоймами. 

Зі стратегії  "соціальна інфраструктура" вирішено зосередитись на проекті реконструкції 
центральної площі. 

Зі стратегії туризм – розвиток туристичного кластеру "Радьківка" 

Розвиток логістичного потенціалу буде реалізовано через створення комплексу TIR 

 

Рис.25 

  



 

 

4.1.1 Демонстраційний проект 1. Створення внутрішнього автобусного сполучення в 
громаді 

 

 

Рис.26 

1) ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЗАПУСКУ ВНУТРІШНЬОГО МАРШРУТУ (ВІДСУТНІСТЬ 
ЗВ’ЗКУ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ З РОЗКЛАДОМ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ / 
ВІДСУТНІСТЬ ТРАНСПОРТУ В ПОТЕНЦІЙНОМУ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОМУ ХАБІ - 
РАДЬКІВЦІ)  

З центру ОТГ можна дістатися  залізничним сполученням до Чернігова, Києва, Ніжина, Прилук та 
Гребінки. 

При аналізі потреб у забезпеченні громадського транспорту було виявлено, що перевізники, які 
проїжджають транзитом через територію громади (зазвичай через центр ОТГ) не задовольняють 
попит всіх напрямків, зокрема відсутній зручний підвіз пасажирів до залізниці на 2 електрички, 
які курсують за розкладом, як основного транспортного вузла громади: на електричку та з 
електрички, відсутній логічний та прямий зв'язок між деякими населеними пунктами, а 
такожпрямий доступ до центру громади. 

Відсутня транспортна доступність до села Радьківка, до якого мешканці громади регулярно 
їздять, для відвідання церкви у неділю та на головні релігійні свята. Також для реалізації 
туристичного напряму - до Радьківки має бути доступ громадського транспорту. 



 

 

Інтенсивність пасажиропотоку посилюється влітку, через дачників. 

2) ОПИС ЛОГІКИ ПРИВ’ЯЗКИ МАРШРУТІВ РОЗКЛАДУ НОВИХ АВТОБУСІВ ДО ГРАФІКУ РУХУ 
ПОЇЗДІВ УКРЗАЛІЗНИЦІ, РОЗКЛАДУ СЛУЖБИ В РАДЬКІВСЬКІЙ ЦЕРКВІ ТА СЕЗОНУ 
ДАЧУВАННЯ В РАДЬКІВЦІ 

Забезпечення мешканців громадським транспортом, з організацією руху по колу із заїздом в 
головні населені пункти, дасть доступ краще користуватися усіма соціальними сервісами у 
громаді та загалом поліпшить мобільність.  

Було проаналізовано усі головні транспортні напрямки переміщень у громаді, і визначено 5 
основних хвиль переміщення, які мають бути забезпечені щоденно:  

 на дизель Гребінка- Ніжин о 4:04 

 у центр громади о 8:00 

 підвіз з дизеля о 11:07 

 підвіз до дизеля Гребінка-Ніжин 16:08 

 підвід до дизеля Гребінка-Ніжин 20:54. 

Інший напрям, який працюватиме в літній сезон та на вихідні і свята - забезпечите транспортну 
доступність до с. Радьківка з усіх великих населених пунктів громади, а також, додатково 
обслуговуватиме потреби дачників, які заселяються на літній період майже в усі села громади. 

Таблиця аналізу потреби оптимізації руху в Малодівицькій ОТГ 
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Табл.1 

Основні хвилі переміщення: 

№ Потреба Частота 

Хвиля 1 На дизель Гребінка - Ніжин 4:04 Щоденно 

Хвиля 2 У центр громади на 8:00 Щоденно 

Хвиля 3 Забрати з дизеля 11:07  Щоденно 



 

 

Хвиля 4 На дизель Гребінка – Ніжин 16:08 Щоденно 

Хвиля 5 На дизель та з дизеля Ніжин – 
Гребінка 20:54 

Щоденно 

Підтримка Радьківського кластеру   

Хвиля 1 На ранкову службу в Вознесенську 
церкву на 9:00 

Неділя,  

Хвиля 2 На ранкову службу в Вознесенську 
церкву на 9:00 

Святкові дні 

Хвиля 3 Центр громади – Вокзал – 
Радьківський туристичний кластер 

Сезонно (літо?) 

Табл.2 

Створення нових зупинок 

Створення нових зупинок громадського транспорту дозволить забезпечити пішохідну 
доступність для пасажирів. Запропоновано ввести 7 нових зупинок у місцях, в яких їх не було, для 
підвищення ефективності і зв'язності нового маршруту, а також обговорити місця нових зупинок з 
діючими перевізниками. 

Оскільки це зручність для мешканців, але часто дотаційна діяльність - пропонується організувати 
маршрут на умовах співфінансування: приватний перевізник і фінансування з коштів громади. 

Для забезпечення пілотного проекту треба знайти, щонайменше 2 автобуси, можливі опції: 
придбати, і знайти інвестора чи мецената, який забезпечить рухомий склад.  

Потреба у рухомому складі 

1 автобус Мала дівиця – Дмитрівка – Світанкове – Петрівка – 
Велика дівиця – Мала Дівиця  

1 автобус Мала Дівиця – Обичів – Радьківка – Товкачівка – Мала 
Дівиця  

Табл.3 
 

  



 

 

Потреба в нових зупинках 

№ Населений пункт Вулиця Прив’язка Координати 

1 Мала Дівиця Слобідська Білий будинок 
нежилий 

50.682015, 
32.197794 

2 Петрівка Іллінська Початок села з 
боку Дмитрівки 

50.714168, 
32.085034 

3 Петрівка Іллінська Центр села 50.727009, 
32.072227 

4 Траса Ніжин - 
Прилуки 

Радьківський 
поворот 

В бік Прилук 50.701270, 
32.204864 

5 Траса Ніжин - 
Прилуки 

Радьківський 
поворот 

В бік Ніжина 50.701379, 
32.205637 

6 Заудайка   
 

Центр 50.709393, 
32.230026 

7 Радьківка  Вознесенська 
церква 

50.705940, 
32.264799 

Табл.4 

  



 

 

4) ПЛАН-ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ 

 

Рис.27 

4.1.2 Демонстраційний проект 2. Організація зв’язку поселень з водоймами 

1ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ  

Села історично розвивалися на берегах річок Галка та Удай, мешканці завжди взаємодіяли з 
водою. На даний момент територія навколо водойм заболочена, доступ до води перекривають 
зарості комишів,  регульованих місць проведення часу біля води немає. Організація якісного 
підходу до води  створить зони рекреації для різних верств населення. Це дасть можливість 
підвищити цінність територій, самоідентифікацію і ментально об'єднає території населених 
пунктів громади річками.  

Створення цілісної системи доступу до води дозволить мати єдину зрозумілу систему навігації як 
в середині громади, так і конкретно в кожному населеному пункті. Шлях до води буде 
починатися завжди з центру населеного пункту. 

 



 

 

 

Рис. 28 

Дорога до води буде промаркована певною рослиною. Для кожного населеного пункту ця 
рослина буде своя. Зони відпочинку біля води будуть відрізнятися відповідно до характеру 
водойми: зона активного сімейного відпочинку з дитячим майданчиком, зона спокійного 
відпочинку з риболовлею, зона для проведення пікніків, використання простору під мостами, для 
споглядання болотяних пейзажів. 

  



 

 

Розташування локальних центрів і запропоновані рослини по маршруту 

№ Населений 
пункт 

Центр  Координа
ти центру 

Вихід до води Координати 
місць виходу до 

води 

1 Мала Дівиця Центральна 
площа 

50.686811, 
32.187287 

Ставок Спорт, діти, 
заходи , рослини - 
кровохльобка та 
осока; 

50.688575, 
32.190217 

    споглядовий 
місточок на болоті,  
жовті водяні іриси,  
квіти на воді 

50.690198, 
32.186632 

2 Товкачівка Клуб, школа, 
магазин, , 
церква 
старостат 

50.657808, 
32.253402 

Рибалка, 
споглядання природи 
декоративна осока 
ставок 

50.662294, 
32.269094 

3 Обичів Клуб школа 
магазин 
старостат 

50.724367, 
32.208657 

Рибалка 
споглядання природи: 
шипшина  

50.727547, 
32.226882 

4 Радьківка Церква 50.707118, 
32.265516 

Місток  по болоту 
рибалка  ситник сизий 

50.707341, 
32.243934 

5 Велика Дівиця Клуб школа 
магазин 

50.712390, 
32.144561 

Дитячий пляж (річка 
Галка). Лавки, 
волейбол, дитячий 
майданчик очиток 

50.702530, 
32.140903  

    Ставок. Столики, 
мангал, пеньки для 
риболовів очиток 

50.720535, 
32.130616 

6 Петрівка Клуб магазин 
старостат  

50.726601, 
32.072732 

Рибалка  пляж 
споглядання природи 
нарциси, астра 
альпійська, ставок 

50.727357, 
32.064360 

7 Дмитрівка та 
Світанкове 

Клуб старостат 50.707833, 
32.243906 

Рибалка пляж 
споглядання природи 
вероніка колоскова 
Ставок 

50.694699, 
32.068043 

Табл.7 
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Запропоновані рішення для кожної водойми у громаді: 

 
Рис.29 
Графік реалізації проекту та необхідні кроки для впровадження: 

 

Рис.30  

  



 

 

4.1.3 Демонстраційний проект 3. Створення туристичного кластеру на базі села 
Радьківка 

 

Рис.30  

Село Радьківка та церква Вознесіння 1840 року, яку зараз відбудовують коштом парафії 
(громади) і меценатів, користується популярністю і шаною серед мешканців. Вона стає відомою 
за межами території громади і вже є привабливою для паломників завдяки легендам про цілющі 
властивості. 
Оскільки місце знаходиться на шляху до відомого туристичного маршруту Качанівка - 
Тростянець - Сокиринці є необхідність інтегрувати цю пам’ятку у вже існуючий маршрут. Також 
Село Радьківка межує з ландшафтним Ічнянським національним природним парком, який теж 
має нерозкритий туристичний потенціал і гармонійно вписується пам'ятки цього регіону.   

Перелік створення необхідної інфраструктури: 

 Відновлення церкви (повна реставрація) 

 Магазин при готелі 

 Окультурення парку навколо церкви 

 Еко-готель на базі покинутих садиб 

 Організація харчування для туристів 

 Пасіка, “сон на вуликах”, майстер-класи для пасічника-початківців 

 Організація місць для святкування весілля (на природі) 

 Організація навігації до Пелюхівського озера, до Удаю 

 Розробка пішо/вело маршрутів Ічнянським парком (спільно з адміністрацією парку) 

 Маркування пішо/вело маршрутів Ічнянським парком (спільно з адміністрацією парку) 



 

 

Велопрокат, велоремонт 

Надзвичайно важливими для розвитку даного кластеру є стратегії просування і популяризації 
місця. Для кожної категорії туристів була розроблена своя стратегія і опрацьовані канали 
комунікації. 
Категорії туристів для туристичного кластеру Радьківка і відповідні стратегії просування  
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Від
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и 
церк

ви 

Ма
гази

н 
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ія 
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Хар
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Засті
лля на 
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ді 

Ічн
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кий 
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Вело
прокат 

/ 
велома
йстерн

я 

1 Вінчанн
я та 
святкува
ння 
весіль 

Організатори 
весіль, Церковні 
канали 

          
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2 Паломн
ики 
(цілющі 
властиво
сті 
церкви) 

Церковні канали, 
соц мержі (ФБ, 
Інстаграм), 
локальна преса 
(Деснянська 
правда, 
Прилуччина...) 

                 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3 Любите
лі 
зеленого 
туризму / 
Туристи 
вихідног
о дня 

Департамент 
культури і туризму 
ОДА, туристичні 
сайти, туристичні 
агенції, соц мержі 
(ФБ, Інстаграм), 
локальна преса 
(Деснянська 
правда, 
Прилуччина...) 

                           
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4 Велоту
ристи 

Департамент 
культури і туризму 
ОДА, 
велотуристичні 
сайти,  туристичні 
агенції, соц мержі 
(ФБ, Інстаграм), 
локальна преса 
(Деснянська 
правда, 
Прилуччина...) 

                       
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Табл.8 

Інформаційні матеріали / буклети 

 Буклет про святкування весілля 

 Буклет про особливі властивості церкви (легенди зцілення, цілюща вода) 

 Буклет про туристичний веломаршрут (Ніжин - Радьківка - Ічнянський парк - Качанівка - 
Лебедин 

 Буклет про бджолиний туризм 

 Календар свят (День села, купала, масляна, 9 травня) 

 Туристична мапа 

 Стежки (вело-пішо) ічнянського парку 

 Нафтові вишки 

 Бджолина ферма і апібудиночки 

 Центр громади (базар, перукарня) 

 Виходи до води в селах громади 

 Панський маєток (Петрівка) 

 Музей Коваля (Петрівка) 

 Музей села (Дмитрівка) 

 Музей в малодівицькій школі 

 Густинський монастир 

 Місця рибалки 

 Грибні місця  
Створення туристичного маршруту, інтеграція кластеру “Радьківка” в обласний масштаб.  

Потрібно створити велосипедний маршрут для велотуристів і розробити навігацію по ньому, 
оскільки напрямок Качанівка - Тростянець - Сокиринці вже відвідує багато організованих груп, а 
можливість доїхати електричкою до Ніжина та до залізничної станції “Чайка” покращює логістику 
таких подорожей. 

 
Рис. 31 

Розробка карт і путівників також посилить розвиток туризму в громаді, оскільки автомобільний 
туризм вихідного дня є досить популярним серед населення. 



 

 

 

   
Рис. 32. Карта туристичного маршруту по Чернігівській області. 
 
Графік реалізації проекту та необхідні кроки для впровадження: 

 

Рис. 33 

  



 

 

4.1.4 Демонстраційний проект 4. Створення логістичного хабу з заправкою та 
готелем у Малій Дівиці 

На території Малої Дівиці існувала АЗС, яка користувалася популярністю, але власник її 
ліквідував. 

Опис проблеми: 

Територією громади проходить траса Чернігів - Прилуки - Пирятин. Мала Дівиця розташована 
біля цієї траси. Автомобільною дорогою в обидві сторони проходить за день близько 40 
автобусів та більше 200 транзитного автотранспорту.  В радіусі 30 кілометрів немає АЗС де могли 
б заправити автотранспорт жителі громади та транзитний транспорт, відсутня можливість 
скористатися послугами СТО. Для транзитного транспорту від Чернігова до Прилук немає місця з 
гарячою їжею, можливістю перепочити та випити кави. 

Крім того, поряд з автомобільною дорогою та залізничною станцією розташовані 2 великі 
елеватори агрохолдингів. До елеваторів  протягом 5 місяців у сезон збирання врожаю 
вистроюються величезні черги з фур, які тягнуться на кілометри, заважають проїзду 
автотранспорту, руху пішоходів та створюють аварійну ситуацію. Водії цих фур стоять в черзі до 
12 годин не маючи змоги повноцінно харчуватися та відпочити. 

Рішення, що пропонується: 

Створити заправний готельно-відпочинковий комплекс з автостоянкою на вільній земельній 
ділянці  площею 6 га ( 50.712751, 32.201113), поряд з  трасою Чернігів - Прилуки - Пирятин. 

В відпочинковій зоні зробити міні готель, кафе, магазин та оглядовий майданчик на цегляній  
башті. 

Стратегія створення: 

 Нанести ділянку на мапу інвестиційно привабливих ділянок Чернігівської області 

 Приготувати презентацію даної ділянки із необхідними розрахунками, обґрунтуванням 

доцільності створення ТІР та розробити орієнтовний план забудови території 

 Звернутись до Департаменту економіки ОДА з проханням презентувати дану земельну 
ділянку потенційним інвесторам 

 Запропонувати ідею щодо створення ТІР стейкхолдерам. 

Переваги  створення комплексу TIR 

 понад 500 пасажирів міжміського громадського транспорту 

 4000 тис одиниць автотранспорту в окрузі 

 відсутність в радіусі 30 км СТО 

 відсутність АЗС в радіусі 30 км 

 відсутність місць для парковки фур 

 відсутність в радіусі 30 км придорожніх закладів громадського харчування та інших 



 

 

сервісів 

 відсутність в радіусі 30 км місць для ночівлі водіїв транзитного  транспорту 

 потреба у гарячому харчуванні для водіїв фур і громадського транспорту 
 

 

Рис.35 

Створення логістичного Хабу: 

 Хаб має зручний заїзд і виїзд на трасу Р67 

 АЗС знаходиться на передній лінії, щоб мати швидкий і зручний доступ до заправки 
автотранспортних засобів  

 У центрі комплексу пропонується облаштувати видову точку - для цього використати 
цегляну башту колишнього заводу, обладнавши її гвинтовими сходами по зовнішньому радіусу, і 
створити площадку на горі для огляду пейзажів на 360 ° 

 Перед баштою розмістити столики чи бесідки, як місця для відпочинку чи перекусу для 
тих водіїв, які не будуть користуватися послугами кафе чи ресторану 

 В будівлі АЗС відкрити кафе і магазин 

 За заправним комплексом облаштувати паркомісця в достатній кількості для 
довгострокової стоянки фур,  а також станцію СТО, душ.  

 У нижній частині ділянки, уникаючи зони транзитного проїзду побудувати готельно-
ресторанній комплекс, для ночівлі водіїв транзитного транспорту, можливості повноцінно поїсти 
для водії та подорожуючих. Цим комплексом можуть користуватись туристи, які будуть їхати по 
туристичному маршруту. 



 

 

 

Рис.36  План Логістичного центру 

 



 

 

 

Рис.37. Ескіз перетворення старої цегляної труби на оглядовий майданчик з терасою ресторану 
та рекреаційною зоною біля неї 

Графік реалізації проекту та необхідні кроки для впровадження: 

 



 

 

4.1.5 Демонстраційний проект 5. Оновлення центральної площі Малої Дівиці, як 
основної площі всієї громади 

Центральна площа громади – основний публічний простір, де збиратимуться люди для 
спілкування та забезпечення потреб у соціальних сервісах. Створення впорядкованої території 
ринку, створення зручних пішохідних доріжок до водойми і стадіону, організація кав’ярні, 
літнього кінотеатру, скейтпарку, впорядкування зеленої зони, перетворення водонапірної башти 
в місцеву цікавинку з підсвіткою і можливістю доступу на верхню точку, встановлення відкритої 
сцени, створення безпечної пішохідної і велосипедної інфраструктури забезпечить чітке 
просторове та змістове визначення центру громади. 

Короткий опис проблеми 

Територія центру громади не облаштована належним чином:  

 відсутній комунальний ринок  - торгівля здійснюється вздовж дороги, що створює 
незручність та небезпеку для громадян 

 відсутня відпочинкова зона 

 відсутнє кафе та літні навіси для відпочинку 

 відсутні парковки для автотранспорту та велопарковка в центрі, біля стадіону  

 необлаштована належним чином центральна площа, немає лавок, сцени для проведення 
заходів 

 є необлаштована територія в центрі, заросла кущами та деревами  

 до об’єктів громадського користування необлаштовано пішохідні доріжки  

 відсутня доступність до водойми (місця літнього відпочинку) від головної площі 

Запропоноване вирішення проблеми 

Для вирішення даних проблем потрібно зробити: 

3. Облаштування комунального ринку 50.686721, 32.188367 
4. Облаштування зони для романтичних зустрічей (лавки, клумби), підсвітка водонапірної 

вежі в нічний час.50.688128, 32.184666   
5. Відновлення кафе, та облаштування літніх навісів біля кафе для відпочинку .50.687110, 

32.188420 
6. зробити місце для паркування автотранспорту біля стадіону.50.686775, 32.187520 
7. Зробити реконструкцію площі, поставити сцену, лавочки, сцену можна використовувати 

як літній кінотеатр, відгородити площу від проїзної частини, посадити дерева, зробити 
оригінальні клумби.50.687626, 32.186639 

8. Розчистити територію від чагарників та сухих дерев, зробити алеї з тротуарної плитки, 
поставити лавки для відпочинку, посадити дерева, кущі, квіти. Зробити зону відпочинку для 
дітей, зробити скейт парк, зробити парк по безпеці та вивченню безпеки руху на дорозі.50.687150, 
32.183592 

9. В центрі села до об’єктів громадського користування зробити пішохідні 
доріжки.50.687157, 32.185824 

10. Зробити пішохідну доріжку до ставка,  обсадити декоративною осокою та 
кровохльобкою. 

 



 

 

 
 

 

Рис.35 



 

 

 

 


