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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 перспективного житлового 
будівництва (де люди хочуть побудувати житло / переїхат
и) + 

Areas with development pressure (more requests than offers/r
esources)  

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. Громадські сервіси  

schools, highschools, hospitals, administration, 
cultural facilities, sport facilities, social infrastructure, comerce, 
shopping, other services  

школи, лікарні, адміністрація, культурні заклади, спортив
ні об'єкти, соціальна інфраструктура, торговельні, інші пос
луги + 

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 capacity (for example: 
schools without children)   

невикористовані об'єкти/ об'єкти що використовуються не 
на повну потужність (наприклад, 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 (райо
н / 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)  

важлива / стратегічна приватна власність (пов'язана з очік
уваними інвестиціями) + 

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 + 



 

 

Згідно Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» у Новопсковському 
районі Луганської області Новопсковська селищна та Осинівська сільська ради рішеннями від 13 
липня 2015 року об’єдналися в Новопсковську селищну територіальну громаду з адміністративним 
центром у селищі міського типу Новопсков. В результаті об’єднання до складу Новопсковської 
селищної об’єднаної територіальної громади увійшли населені пункти: 

смт Новопсков, 

село Осинове,  

село Макартетине, 

село Тев’яшеве,  

село Хворостяне,  

село Ікове . 

25 жовтня 2016 року в об’єднаній територіальній громаді відбулися місцеві вибори, обраний 
селищний голова та рада Новопсковської селищної об’єднаної територіальної громади сьомого 
скликання, яка складається із 26 депутатів, 16 осіб входять до складу виконавчого комітету селищної 
ради. 

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)   



 

 

Новопсковська ОТГ розташована в північній частині Луганської області. Загальна площа ОТГ - 226 
кв.км. Загальна кількість населення – 12000 тис.осіб. 

За перспективним планом Луганської області до Новопсковської ОТГ планується приєднання ще 
шести сільських рад: Пісківської, Риб’янцівської, Закотненської, Новорозсошанської, Рогівської та 
Заайдарівської.  

1.1.Секторальний аналіз 

1.1.1. Землекористування і забудова 

До об’єднаної громади з центром в селищі міського типу Новопсков Новопсковського району 
Луганської області входять 5 сіл і одне селище міського типу із загальною чисельністю населення 
12432 осіб. Більшість населення проживає в смт. Новопсков:  

смт Новопсков ( 9990 осіб) 

село Осинове ( 1984 осіб) 

село Макартетине ( 276 осіб) 

село Тев’яшеве ( 17 осіб) 

село Хворостяне ( 27 осіб) 

село Ікове ( 138 осіб)  

В ОТГ існує тенденція щорічного зменшення чисельності населення, що може свідчити про старіння 
населення. В двох населених пунктах громади кількість населення менше 50 осіб. Кількість померлих 
перевищує кількість народжуваних майже у 1,5 рази. 

Динаміка зміни чисельності наявного населення Новопсковського району 2015-2018, осіб  

 



 

 

 

Економічно активні райони громади – це смт. Новопсков, в якому можна виділити три активні зони:  

- центральна частина селища в районі автостанції та ринків,  

- мікрорайон  газовиків в бік ЛПУ МГ, 

- адміністративний центр в бік с. Осинове. 

У селах громади житлова забудова – це забудова садибного типу 1-2 поверховими житловими 
будинками із присадибними земельними ділянками, ділянками для садівництва, городництва та 
ведення особистого селянського господарства, які знаходяться у приватній власності. 



 

 

У смт. Новопсков крім садибної житлової забудови існує багатоквартирна житлова забудова по 
вулицях: Українська, Слобожанська, Гагаріна, Айдарська, Магістральна, Газопроводська, 
Партизанська, у кварталі Тепличний та на провулку Історичному. У всіх населених пунктах існують 
покинуті садиби, де ніхто не проживає. 

1.1.2. Громадські сервіси 

 

На території громади функціонують: 5 шкіл (2 – у смт. Новопскові, 2 – в с. Осинове, 1 – в с. 
Макартетине), 4 ДНЗ (3 – у смт. Новопскові, 1 – в с. Осинове), районне територіальне медичне 
об’єднання, районна лікарня, центр первинної медико-санітарної допомоги, амбулаторія загальної 
практики-сімейної медицини, 2 ФАПи (у с. Осинове), 2 – ФП (ус. Ікове та у с. Макартетине). Функціонує 
Новопсковський професійний аграрний ліцей.  



 

 

Культура громади представлена районним історико-краєзнавчим музеєм, бібліотеками для 
дорослих та дітей та клубними закладами, у смт. Новопсков діє краєзнавчий музей. Функціонує 
мережа спортивних об’єктів. Новопсковська ОТГ є членом Всеукраїнської асоціації органів місцевого 
самоврядування «Асоціація міст України».  

На території Новопсковської об’єднаної територіальної громади розташовані два заклади загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів, три заклади загальної середньої освіти І-ІІ ступенів, в яких навчається 
1088 дітей, чотири дошкільних навчальних закладів, в яких виховується 390 дітей.  

На території громади діють три заклади позашкільної освіти – Будинок дитячо-юнацької творчості, 
Школа мистецтв та дитячо-юнацька спортивна школа.   

У с. Осинове існує пам’ятка архітектури національного значення – Святоуспенська церква.  

1.1.3. Земельні ресурси та проекти 

 

 



 

 

Загальна площа громади - 22604,000 га з них:  

землі державної та комунальної власності - 6665,003 га, землі приватної власності -15938,9970 га.  

землі сільськогосподарського призначення - 18145,0045 га 

землі вкриті лісами та чагарниками - 2926,9 га 

землі природо - охоронного призначення - 555 га 

землі оздоровчого призначення – 10,8187 га 

землі запасу та резервного фонду - 1284 га. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важливими стратегічними проектами для громади є: 

- будівництво нового цвинтарю,  

- будівництво сонячних електростанцій, 

- капітальний ремонт доріг державного значення 

Важливими проектами соціальної інфраструктури є будівництво амбулаторії у смт. Новопсков 

До важливих приватних інвестицій, що впливатимуть на розвиток громади відноситься будівництво 
цеху по розливу мінеральної води. 



 

 

1.1.4. Аналіз навколишнього середовища 

 

Територія громади розташована у верхній течії р. Айдару, лівій притоці Сіверського Дінця та 
знаходиться в зоні степної рівнини. В геоморфологічному відношенні територія смт Новопсков 
розташована в районі Високого Задонців’я, в долині річки Айдар (на лівому березі) в районі злиття 
річок Айдар та Кам’янка (північна межа селища). В долині річки Айдар добре виражена заплава. 
Глибина залягання ґрунтових вод до 3 м, місцями – 1-1,5 м. На сході селища її територія розміщена на 
слабопохилих схилах крутизною 1-3 градуси, ґрунтові води глибше 10м.  

Вздовж річок лівого берегу річки Айдар та правого берегу річки Кам’янки тягнуться крейдяні гори. 
Відома гора  Пристін з печерою Дмитра Горського.  

Із природних копалин на території Новопсковської громади знаходяться відкладення крейди, 
мергелю, піщаника, вапняку. На правому березі ріки Айдар на захід від Новопскова, поклади крейди, 
які в долині річки досягають товщини понад 300 метрів. Новопсковська ОТГ славиться артезіанською 
водою та мінеральною гідрокарбонатно-кальцієво-магнієвою слаболужною водою типу 
«Миргородська», яка має лікувальні властивості. Безпосередньо в межах Новопскова на березі річки 
Айдар знаходиться мінеральне термальне джерело, яке в народі називають «Сольонка». 



 

 

За екологічними характеристиками Новопсковська громада є однією із сприятливих не тільки в 
області, а й в Україні. Тут розташований популярний в  Україні санаторій «Перлина». 

Населені пункти Новопсков та Макартетине мають централізоване водопостачання. У Новопскові 
діюча каналізаційна мережа, що відводиться на очисні споруди, розміщені в східній частині селища. 
Села Ікове, Тев’яшиве, Хворостяне не мають централізованих мереж водопостачання і каналізації. 

У громаді розпочато впровадження роздільного збору сміття. У Новопскові встановлені контейнери 
для збору пластика, який за угодою з підприємцями вивозиться на переробний завод. За проектом 
2002 року на відстані 1км у південному напрямку від села Осинове  розпочато будівництво полігону 
твердих побутових відходів. 

1.1.5. Мобільність 

 

Новопсковський район межує на півночі з Ровеньківським районом Бєлгородської області і 
Кантемирівським районом Воронезької області Російської Федерації. На території району 
функціонують 2 пункти пропуску Новобіла і Танюшівка, які забезпечують цілодобовий пропуск 



 

 

транспорту і пішоходів в обох напрямках. Відстань до найближчих залізничних станцій в м. 
Старобільськ та в смт. Білокуракіне – 35 км. 

У смт. Новопсков існує автостанція з міжміським, регіональним і міжнародним сполученням.  

На сьогоднішній день для задоволення потреб населення об’єднаної громади Новопсковської 
селищної ради в пасажирських перевезеннях сформована мережа автобусних маршрутів.  

Загальна протяжність автобусної мережі складає:   

доріг з твердим покриттям 478,2 км,  

грунтових доріг 119,6 км.  

Відремонтовано/ збудовано 5,4 (км) доріг, в тому числі за рахунок коштів місцевого бюджету 0,5 (км). 

Дорожня мережа складається з твердого, гравійного та ґрунтового покриття.  

Жителі громади найчастіше пересуваються на велосипеді, пішки та громадським транспортом;  

55% домогосподарств мають у власності автомобіль,  

85% – велосипед,  

50% – моторизований двоколісний транспорт.  

Протяжність автошляхів, які проходять через територію громади:  

державного значення 

Т-13-02 контрольно-пропускний  пункт «Танюшівка» Старобільськ-Бахмут км 26+700-37+200  -10,5км 

Т-13-07 Сватове-Новопсков-Мілове км-66+210+89+000-22,79км 

сільського  значення 

С 131002 (Сватове-Мілове)-Хворостяне (Ікове) -9,1км 

С 131003 Тев’яшеве-Осинове-4,9км 

С 131020 об’їзд  смт.Новопсков-2,4км 

В межах громади існує 5 автомобільних мостів, і 3 пішохідних моста через річки Айдар та Кам’янка. 

  



 

 

1.2. Синтетичний аналіз 

Методом синтетичного аналізу сформовано карту, яка враховує усі сфери просторового розвитку, 
важливі проекти та зв’язки між ними. 

 
  



 

 

1.3. Аналіз наявної просторової документації 

У результаті проведеного аналізу наявної просторової документації встановлено: 
Схема планування Луганської області на сьогодні вимагає перегляду основних рішень щодо 
транспортних коридорів і розвитку територій з урахуванням конфлікту на сході країни та зони АТО. 
Схема планування Новопсковського району ніколи не розроблялася.  
Наявні генеральні плани в смт.Новопсков, с.Осинове та с.Макартетине, виготовлені у 60-х роках, на 
даний час втратили свою актуальність і ніколи не оновлювалися.  
Взагалі відсутні генеральні плани населених пунктів с.Ікове, с.Хворостяне і с.Тев’яшеве .  

 

 

  



 

 

1.4. Результати SWOT аналізу 

1.4.1. Секторальний SWOT 

SWOT 

Strengths Weaknesses 
Opportunities Threats 

Examples 

СВОТ 

Сильні сторони 

Слабкості 

Можливості 

Загрози 

Приклади 

Де ? (назва поселення чи міста) 

1. Land use and Housing 1. Землевикористання і 
забудова 

 

Strengths Сильні сторони  

newly built attractive housing Наявність резервних територій для 
будівництва індивідуального та 
колективного житла 

смт. Новопсков 

active industry, providing jobs Існуюче виробництво: 

- виробництво матеріалів для утеплення 
будівель,  

- виробництво тротуарної плитки, 
бордюрів, 

- олійниця, 

- хлібопекарня, 

- розлив природньої «срібної» води, 
лимонаду    

 

смт. Новопсков, 

 

 

с. Осинове, 

с. Новорозсош 

active farm активне сільське господарство 
(вирощування зернових культур та 
соняшника) 

смт. Новопсков, 

с. Осинове, 

с. Заайдарівка, 

с. Новорозсош,  

с. Макартерине 

good services and commerce (shops, 
restaurants, cinemas) 

добре забезпечення закладами торгівлі 
(магазини, ринки, кафе, тощо) 

смт. Новопсков (20 магазинів, 2 ринки, 2 
ресторани, 2 готелі) 

с. Осинове, 

с. Новорозсош, 

с. Заайдарівка, 

 с. Піски,  

с. Риб’янцеве 



 

 

existing natural resources - gas, clay 
etc 

існуючі природні копалини –  

глина,  

крейда,  

пісок,  

щебінь, 

3 мінеральних джерела, 

джерело срібної води 

-кар’єри (поблизу смт. Новопсков та с. 
Ікове), 

- крейдяний кар’єр (поблизу с. 
Новорозсош), 

- кам’яний кар’єр (поблизу с. 
Хворостяне), 

- джерело термальної сірководневої 
води (смт. Новопсков, правий берег 
р.Айдар); 

- джерела питної мінеральної води (смт. 
Новопсков, санаторій «Перлина»), 

- джерело природньої «срібної» води (с. 
Новорозсош) 

Weaknesses Слабкості  

abandoned housing / depopulated 
settlement 

Занедбане, покинуте житло 

с. Макартетине, 

с. Осинове, 

с. Тев’яшеве, 

с. Ікове, 

с. Хворостяне 

collective housing in poor shape 
колективне житло в поганому стані 

 

смт. Новопсков  

(2 гуртожитки, багатоквартирні житлові 
будинки приблизно 30 шт.) 

housing not energy efficient  
енергонеефективне житло 

смт. Новопсков, 

 

abandoned farmland or industry Занедбана промисловість – колишні: 

хлібокомбінат,  

господарчі двори – 2 шт., 

території МП, комунгоспу, 
харчосмакової фабрики 

смт. Новопсков 

Opportunities Можливості  

future private developments / 
investments майбутні приватні розробки / інвестиції 

 

Багатоквартирна та індивідуальна 
забудова в смт. Новопсков, зелений 
туризм в с. Ікове, Осинове, 
Макартетине, Тев’яшеве 

public housing programs / 
investments Державні житлові програми/інвестиції 

Діюча програма утеплення 
індивідуальних житлових будинків, яка 
реалізовується вже протягом 3 років 



 

 

national/regional rehabilitation 
funding for collective housing 

Національне/регіональне фінансування 
реабілітації колективного житла 

При створенні ОСББ буде всебічна 
підтримка і співфінансування на 
утеплення та благоустрій 

Threats Загрози  

refugees from conflict areas біженці з районів конфлікту 
(необхідність їх першочергового 
розселення без наявних ресурсів) 

смт. Новопсков 

missing public resources for new 
housing 

відсутність державних ресурсів для 
нового житла  

+ 

... Відключення від ТЕС, яка знаходиться в 
м.Щастя Новоайдарського району 

усі населені пункти ОТГ 

2. Public facilities/amenities 2. Громадськи сервіси  

Strengths Сильні сторони  

good health infrastructure 

достатня матеріальна база 
інфраструктури охорони здоров'я 

смт. Новопсков, 

с. Осинове, 

с. Макартетине 

good schools / kindergardens / high 
schools хороші дитячі садки /  

смт. Новопсков, 

с. Осинове 

nice city/town/village central square 
or parc 

Приваблива центральна частина селища 
(парк у смт. Новопсков, 8 дитячих 
майданчиків, зона відпочинку у с. 
Осинове) 

смт. Новопсков, 

с. Осинове 

attractive local festival 

Привабливі місцеві фестивалі 

Загальноукраїнський фестиваль 
«Байкфест», 

місцевий фестиваль меду, зимовий 
фестиваль «Іковель», 

кіно «Просто неба», музика «Просто 
неба» 

active cultural center / theater / 
museum 

Активний культурний центр  

(музей, бібліотека, культові споруди)  

смт. Новопсков, пам’ятка архітектури 
національного значення – Успенська 
церква у с. Осинове 

... Наявність нового центру надання 
адміністративних послуг (ЦНАП) 

смт. Новопсков 

Weaknesses Слабкості  

lack of health infrastructure Відсутність кваліфікованих спеціалістів - 
медиків 

 

Opportunities Можливості  

national / regional program for 
building or renovating schools 

Національні/ регіональні програми 
побудови або ремонту шкіл 

Можливість залучення державних 
субвенцій на ремонт шкіл 



 

 

... Визначення опорної школи у смт. 
Новопсков 

 

Threats Загрози  

lack of budget for health 
infrastructure 

Відсутність бюджету на інфраструктуру  
охорони здоров’я 

 

... Відключення від централізованого 
електропостачання (ТЕС у м. Щастя) 

 

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

Strengths Сильні сторони  

public land resources available for 
development 

земельні ресурси ОТГ, доступні для 
розвитку 

На території ОТГ кращі земельні угіддя 
для розвитку сільського господарства 

attractive areas for investors inside 
AH 

привабливі місця для інвесторів 
всередині AH для залучення в 
туристичну та рекреаційну 
інфраструктуру,  

закинуті промислові території,  

наявні резервні території для 
будівництва сонячної електростанції 

смт. Новопсков, 

с. Осинове, 

с. Ікове, с.Макартетине, 

с. Тев’яшеве, 

смт. Новопсков 

правий берег р.Айдар (поблизу 
смт.Новопсков і с.Заайдарівка) 

Weaknesses Слабкості  

lack of public land resources Наявність земель у державній власності  

(під об’єктами ЛВУ МГ) 
смт. Новоспсков 

lack of private investments Відсутність приватних інвестицій  

... Відсутня містобудівна та землевпорядна 
(інвентаризація) 

 

Opportunities Можливості  

... Можливість участі в міжнародних 
проектах та програмах 
агросільсгоспрозвитку із залученням 
технічної допомоги для обліку земель 

 

Threats Загрози   

lack of private investments відсутність приватних інвестицій Ймовірні ризики для приватних 
інвестицій у зв’язку з політичною 
ситуацією в регіоні 

4. Environment and heritage 4. Навколишнє середовище  

Strengths Сильні сторони  

attractive landscape привабливі ландшафти крейдяні гори, гора Пристін з печерами, 
об’єкти природо-заповідного фонду, 
річки і ставки 



 

 

historical heritage історико-культурна спадщина смт. Новопсков віднесене до списку 
історичних населених місць, пам’ятка 
архітектури національного значення – 
Успенська церква в с. Осинове, 

об’єкти археології поблизу смт. 
Новопсков 

nature reserve заповідник об’єкти природо-заповідного фонду 
місцевого значення – геологічна 
пам’ятка природи «Осинівські 
піщаники», лісовий заказник 
«Новопсковський», заповідне урочище 
«Луг» 

river/lake річка/озеро р. Айдар, р. Кам’янка, ставки поблизу с. 
Булавинівка, поблизу с. Писарівка 

attractive resort/camping привабливі бази відпочинку/ кемпінги Санаторій «Перлина» смт. Новопсков, 
база ЛВУ МГ с. Риб’янцеве, місце 
відпочинку  (ставки біля с. Булавинівка) 

good accessibility of landscape / 
resorts by car/train 

хороша доступність ландшафту / 
курортів автомобілем / поїздом 

по річці та дорогах регіонального 
значення Т-13-02, Т-13-07 

Weaknesses Слабкості  

pollution забруднення довколишнього 
середовища 

локальний екологічний вплив від ЛВУ 
МГ 

lack of bicycle / pedestrian 
connections to access landscape / 
resorts 

відсутність велосипедних / пішохідних 
з'єднань для доступу до ландшафтів / 
курортів 

Відсутність велосипедних маршрутів, 
регіональні дороги в незадовільному 
стані 

deforestation Несанкціонована вирубка лісів і лісосмуг  

Opportunities Можливості  

tourists coming from outside to 
enjoy nature 

туристи, що приїзжають ззовні, щоб 
насолодитися природою 

+  

... ... Розвиток рекреації  

Threats Загрози  

low tourism due to poor access from 
other regions 

Низький рівень туризму через поганий 
доступ з інших регіонів 

+ 

low tourism due to ATO Низький рівень туризму через 
близькість зони АТО 

+ 

... Підтоплення ґрунтовими водами і 
затоплення майже 3% території в 
долинах річок 

 

5. Mobility 5. Мобільність  

Strengths Сильні сторони  

good roads Наявність регіональних доріг   



 

 

people frequently using bicycles Населення активно користується 
велосипедом 

+ 

Weaknesses Слабкості  

roads in poor shape Дороги в поганому стані + 

missing bicycle infrastructure відсутня велосипедна інфраструктура + 

poor/no public transport Недостатній громадський транспорт + 

... Відсутній шкільний автобус + 

Opportunities Можливості  

regional program for improvement 
of roads 

регіональна програма покращення доріг В процесі розробки 

initiatives for cycling routes ініціативи для велосипедних маршрутів Запроваджено щорічний велопробіг, 
участь у проекті «Мобільна громада» 

Threats Загрози  

lack of budget for improving 
infrastructure 

Відсутність бюджету на покращення 
інфраструктури 

+ 

У результаті зроблено висновки, що у Новопсковської ОТГ найбільше сильних сторін в секторах 
громадських сервісів та привабливості навколишнього середовища, які можна розвивати, маючи 
наявні резервні території для забудови. Найбільше слабких сторін за напрямком мобільності, що 
створює загрози для розвитку усіх напрямків просторового розвитку і вимагає особливої уваги при 
стратегічному плануванні.  

1.4.2. Загальний SWOT аналіз 

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ  

активне сільське господарство; 

наявність резервних територій для забудови; 

привабливі пейзажі; 

наявність природних ресурсів;  

достатньо розвинена сфера соціального обслуговування; 

активний культурний центр; 

привабливі місцеві фестивалі; 

активна влада і громадськість 

СЛАБКІ СТОРОНИ  

незадовільний стан доріг державного та регіонального 
значення;  

наявність земель та об’єктів державної власності (під 
об’єктами ЛВУ МГ); 

відсутність містобудівної документації (генеральні плани, 
плани зонування, детальні плани територій)  

 

МОЖЛИВОСТІ  

можливість участі в міжнародних проектах та програмах із 
залученням технічної допомоги та грантів; 

залучення туристів з інших регіонів; 

майбутні приватні розробки/інвестиції 

 

ЗАГРОЗИ  

розгортання конфлікту за межі зони АТО; 

відсутність бюджетних коштів на покращення 
інфраструктури; 

відсутність приватних інвестицій; 

відключення від централізованого електропостачання (м. 
Щастя) 



 

 

1.5. Діаграма стейкхолдерів та цільових груп, що мають безпосередній 
зв’язок до розробки концепції просторового розвитку 

СЕЛИЩНА 
РАДА

КОМУНАЛЬНІ 
ПІДПРИЄМСТВА

тісні постійні стабільні зв язки’

неактивні зв язки’

потенційні зв язки’

конфлікт інтересів 

  



 

 

2. СЦЕНАРІЇ (драфт концепції) 

Враховуючи сильний природній потенціал Новопсковської ОТГ (крейдянi гори, річки, ліси, джерела 
мінеральні та термальні вод) та  наявність сільськогосподарських земель (більше 80%)  візією 
майбутнього просторового розвитку громади  визначено: максимальне збереження природних 
ресурсів та екологічно чистих територій.  

В рамках цієї візії розглянуто два сценарії розвитку:  

2.1. Сценарій 1 – розвиток туризму та рекреації. 

 

Цей сценарій передбачає: 

- створення туристичних маршрутів (велосипедних, пішохідних, по річках),  

- визначення сіл Макартетине, Ікове, Хворостяне, Тев’яшиве, які не мають економічного потенціалу, 
локаціями для розвитку зеленого туризму,  



 

 

- визначення локацій для довготривалого відпочинку (проекти-ідеї будівництва термальних 
купалень, гірсько-лижного спуску, готелів, апітерапії); 

- визначення та включення до туристичних маршрутів місць короткочасного відпочинку (пляж, парк, 
набережна, громадські простори, кафе, бювети, оглядові майданчики); 

- промоцію громади як туристичного центру в межах регіону (інтеграція до регіональних туристичних 
маршрутів, видання туристичних буклетів, популяризація через засоби масової інформації, соціальні 
мережі). 

За рахунок розвитку туристичної інфраструктури буде розвиватися підприємницька діяльність у 
сфері обслуговування і торгівлі, створюватимуться робочі місця у сфері обслуговування, 
покращуватиметься загальний добробут мешканців, впорядковуватимуться території загального 
користування.  

Проте, такий сценарій більше спрямований на загальний добробут та привабливість громади і не є 
економічно вигідним, оскільки не дає великих відсотків для наповнення бюджету.  



 

 

2.2. Сценарій 2 – розвиток агробізнесу та підтримка соціального 
підприємництва 

 

Сценарій розвитку агробізнесу, виходячи із наявних екологічно чистих територій, має бути 
направлений на вирощування екологічно чистої сільськогосподарської продукції, розвиток 
тваринництва. Активно необхідно налагоджувати місцеву переробку сільськогосподарської 
продукції та виробництво промислових предметів споживання, виготовлених із 
сільськогосподарської сировини (наприклад, із бджолиного воску, із соломи, хутра і шкіри тварин, 
тощо). 

Були визначені населені пункти, де є можливість налагоджувати переробне виробництво (с. 
Заайдарівка, с. Новорозсош, с. Риб’янцекве, с. Осинове, с. Писарівка, с. Лисогорівка, смт. Новопсков). 

Проте, в рамках цього сценарію недостатньо ефективності від роботи селищної ради, оскільки це 
приватні інвестиції, які можуть розвиватися лише за наявності створення позитивних умов. 



 

 

2.3. Альтернативні сценарії просторового розвитку для ОТГ 

Виходячи із викладеного визначено, що оптимальним для розвитку громади буде поєднання обох 
сценаріїв.  

 

Взаємний розвиток туризму і агробізнесу на умовах інноваційності та енергоефективності надає 
більше можливостей для залучення приватних інвестицій, створення робочих місць, наповнення 
місцевого бюджету. Екологічно чисте сільськогосподарське виробництво та власна переробка 
місцевої сільськогосподарської продукції заохочуватиме туристів, які прагнуть повноцінного 
здорового відпочинку і харчування. Туристична привабливість громади сприятиме  покращенню 
якості життя місцевих мешканців. 

 



 

 

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

Публічне обговорення концепції просторового розвитку Новопсковської ОТГ проводилось 11.03.2019 
у форматі воркшопу. 

Метою обговорення було представлення проекту інтегрованого просторового планування для 
об’єднаних територіальних громад, можливих сценаріїв розвитку об’єднаної громади та основних 
ідей, сформованих робочою групою. 

Під час заходу учасники ставили запитання та коментували представлені  пропозиції. Зокрема, 
надійшли зауваження щодо необхідності опрацювання питання формування логістичного парку для 
обслуговування транзитного транспорту та обмеження й управління великогабаритним вантажним 
транспортом, який руйнує асфальтовані дороги. Також пропонувалося розглянути можливість щодо 
розміщення на території ОТГ прикордонної частини.  

  



 

 

  

 

Присутні  заповнили анкети та  провели моніторинг основних ідей. Найбільше позитивних відгуків 
надано щодо будівництва купалень поблизу термального джерела «Сольонка» та розвитку малого й 
середнього бізнесу. 

4 робочих групи опрацьовували власні бачення напрямків розвитку ОТГ з потребами та 
можливостями вирішення проблем. Серед основних потреб відзначені безпека, благоустрій, 
безбар’єрний простір, переробка сільськогосподарської продукції, якісна логістика, туризм. Одна із 
робочих груп обрала туризм основним напрямком розвитку громади.  

За результатами отриманих відгуків і пропозицій було зроблено висновок, що основними 
стейкхолдерами підтримується візія просторового розвитку Новопсковської ОТГ в напрямку 
розвитку агробізнесу, туризму і рекреації. Визначення цих напрямків ключовими надасть можливість 
вирішити інші потреби і проблеми громади щодо створення робочих місць, покращення якості послуг 
і  дозвілля, благоустрою та мобільності.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. КОНЦЕПЦІЯ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ 

3.1. Візуалізація і пояснення «картини майбутнього» ОТГ 

ВІЗІЯ ГРОМАДИ - максимальне збереження природних ресурсів та екологічно чистих територій, 
зелена, комфортна й активна громада. 
 

 

 

Новопсковська ОТГ – це громада, в якій комфортно жити і працювати. Громада, де створені умови 
для ефективного розвитку підприємництва, виробництва та переробки сільськогосподарської 
продукції. Громада, де відбувається багато цікавих заходів для дозвілля усіх мешканців і приїжджих 
гостей. Громада, де зберігають мальовничу природу та самобутність. 

 



 

 

 
 
▪ Будівництво термального мінерального джерела «Сольонка» може стати найбільшим 
інвестиційним проектом для громади, що в майбутньому дозволить привабити туристів та 
покращити добробут жителів. 
▪ Створення комфортних місць для відпочинку в природніх умовах завдяки облаштуванню парку та 
набережної вздовж річки Айдар підвищить туристичну привабливість громади. 
▪ Благоустрій громадських просторів торгових зон покращить естетичний вигляд центру громади, 
вдихне нове життя в ці території. 
▪ Облаштування пляжної зони на березі річки Айдар підвищить туристичний потенціал, що дасть 
можливість смт. Новопскову стати регіональним туристичним центром. 
▪ Створення якісної, зручної та безпечної велоінфраструктури покращить зв’язок і доступність між 
населеними пунктами громади. 
▪ Розвиток літніх та зимових видів спорту сприятиме популяризації здорового способу життя та 
сімейного відпочинку, покращить активне дозвілля мешканців громади. 
▪ Альтернативна енергетика сприятиме вирішенню двох проблем енергоефективності та екологічної 
безпеки громади. 
▪ Розвиток малого та середнього бізнесу дасть змогу залучити приватні інвестиції, сприятиме 
створенню додаткових робочих місць та надходженню коштів до місцевого бюджету. 



 

 

3.2. Стратегічні цілі/напрямки розвитку 

Стратегічний напрям А. Розвиток бізнесу та залучення інвестицій 

Стратегічний напрям В. Розбудова інфраструктури ОТГ та надання якісних послуг 

Стратегічний напрям С. Чисте довкілля – активний відпочинок,  оздоровлення та туризм 

Агробізнес 
▪ вирощування екологічно чистої сільськогосподарської продукції;  
▪ розвиток тваринництва; 
▪ переробка сільськогосподарської продукції;  
▪ виробництво промислових предметів споживання, виготовлених із сільськогосподарської 
сировини.  
▪ соціальне підприємництво — підприємницька діяльність, націлена на пом'якшення або вирішення 
соціальних проблем на умовах самоокупності, інноваційності та стійкості 
 
Розбудова інфраструктури та надання якісних послуг: 
▪ капітальний ремонт доріг і тротуарів 
▪ велосипедне сполучення між населеними пунктами  
▪ безбар’єрне пішоходне середовище  
▪ встановлення системи відеоспостереження на  автодорогах (Смарт-сіті) 
▪ будівництво логістичного центру 
▪ будівництво  автодороги по вул. Слобожанська 
▪ капітальний ремонт шкіл та придбання шкільного автобуса 
▪ сучасні умови для надання інтегрованих соціальних послуг  (реконструкція будівлі ЦНСП) 
▪ реконструкція будинку пристарілих  
 
Чисте довкілля: 
▪ добудова ТПВ  
▪ будівництво нового кладовища 
▪ альтернативні джерела енергії: 
- сонячні батареї; 
- енергетична верба  
▪ реконструкція очисних споруд 
▪ розчистка річки Айдар 
 
Туризм і рекреація: 
▪ велосипедні та пішохідні маршрути  
▪ інфраструктура вздовж набережної  
▪ місця для короткочасного відпочинку (пляж, парк, набережна, громадські простори, кафе, 
бювети), 
▪ локації для довготривалого відпочинку (термальні купальні, гірськолижні спуски, готелі, зелений 
туризм, апітерапія)  
▪ розвиток фестивалів 



 

 

▪ промоція громади як туристичного центру:  
▪ інтеграція до регіональних туристичних маршрутів; 
▪ розробка туристичних буклетів; 
▪ популяризація громади через засоби масової інформації та  соціальні мережі 
 
 

3.3. Інтегрована мапа концепції просторового розвитку для Нопопсковської 
ОТГ 

  

 
 
На інтегрованій мапі, виходячи із візії майбутнього громади, відображені основні напрямки розвитку, 
які формують планувальний розвиток території. 

Зокрема, враховані проектні межі громади, до якої в перспективі планується приєднання ще 6 
сільських рад. Основний центр тяжіння суміжних сільських рад і населених пунктів – смт. Новопсков, 
де організовані якісні соціальні та адміністративні послуги, сконцентровані об’єкти рекреації і 



 

 

торгівлі. Новопсков рівновіддалений від усіх населених пунктів громади, що підкреслює його роль як 
адміністративного, культурного і соціального центру та дозволяє забезпечити якісну транспортну 
доступність при умові виконання капітального ремонту (реконструкції) доріг державного та 
регіонального значення.  

Більший відсоток території громади складають землі сільськогосподарського призначення (80%), де 
вирощуються зернові культури, соняшник та інше. Території не мають екологічного забруднення, 
тому на перспективу можливо за відповідних умов перейти на органічне вирощування 
сільськогосподарської продукції. Для зберігання та переробки сільськогосподарської продукції 
визначені населені пункти, які мають закинуті господарські двори, де передбачено їх відновлення і 
розвиток: в с. Заайдарівка, с. Писарівка,. Розвиток тваринництва не передбачає великих 
промислових об’ємів, але на базі існуючих тваринницьких ферм пропонується місцева переробка 
продукції (м’ясний, ковбасний молочний цех) для забезпечення власної громади та суміжних. Міні-
переробка планується в с.Риб’янцеве, с. Донцівка, с. Новорозсош. На мапі існуючі об’єкти для 
зберігання і переробки сільсгоппродукції позначені синім кольором з різним штрихуванням для видів 
тваринництва і рослинництва, а рожевим кольором показані проектні об’єкти.   

Розвиток рекреації і майбутнього туризму проектується по природніх планувальних вісях, які 
формуються річками Айдар та Кам’янка. Вздовж річок визначені об’єкти рекреації:  

 існуючі (санаторій «Перлина», база відпочинку у с. Риб’янцеве, зона відпочинку біля ставка у 
с. Булавинівка) та проектні: - садиби зеленого туризму у с. Тев’яшеве, с. Ікове, с. Хворостяне, с. 
Макартетине, термальне мінеральне джерело «Сольонка» біля смт. Новопсков, пляж і парк у смт. 
Новопсков, гора Пристін); 

 пірси для організації водних туристичних маршрутів (на байдарках, човнах); 

 велосипедні маршрути, що поєднують ставки з річками, садибами зеленого туризму с. 
Хворостяне, с. Тев’яшиве, с. Ікове та смт. Новопсков. Один з веломаршрутів між ставками біля с. 
Булавинівка та с. Писарівка має легенду «Гетьманський шлях». Це старовинна грунтова дорога 
козацького війська гетьмана Байди Вишневецького з часів XVI століття, що разом із крейдяними 
горами та річкою Айдар відігравала оборонне значення при нападі татар. На горі Пристін 
розташовувалась козацька сторожа з високою спорудою для спостереження за прилеглою 
територією і подачі сигналів у разі небезпеки. 

Для економічного розвитку й підвищення надходжень до місцевого бюджету за результатми 
громадських обговорень визначені місця для будівництва логістичного центру та дислокації 
прикордонних військових частин.   

 
 
 
 
 



 

 

3.4. Матриця пріоритетних дій для визначених ділянок 

Матриця дій / потреба в дії та визначення пріоритетів  Новопсковської ОТГ 

Сфери діяльності 
Загальна 

територія ОТГ 
Ново-
псков 

Осинове Ікове 
Хворостя

не 
Макартет

ине 
Тев’яше-

ве 

Управління та менеджмент ОТГ               

Цілеспрямоване якісне 
просторове планування 
(генплан населеного пункту) 

              

Розвиток центру населеного 
пункту 

              

Планування транспортної 
мережі (громадський 
транспорт, особистий 
транспорт, вантажні 
перевезення) 

              

Зелений / рекреаційний туризм               

Екологія та ландшафтне 
планування 

              

Удосконалення вуличного 
простору для пішоходів і 
велосипедистів 

              

Розвиток медичного 
обслуговування 

              

Розвиток освітніх установ              

Розвиток та організація 
житлово-комунальних послуг 

              

Менеджмент водних ресурсів               

Реабілітація 
багатоповерхового житлового 
фонду 

              

Розвиток житлового фонду 
(нове будівництво)   

            

Скорочення неліквідних 
будівель у громадській 
власності   

            

  високий пріоритет      

  середній пріоритет      

  низький пріоритет      

  
скорочення/пониження 
ступеня      

 



 

 

3.5. Огляд пріоритетних ділянок / тематичних фокусів 

Пріоритетом для просторового розвитку Новопсковської ОТГ є фокусна ділянка вздовж річки Айдар 
між горою Пристін, селом Ікове, селищем Новопсков та санаторієм «Перлина» , що охоплює 
найбільше скупчення об’єктів рекреації, які за відповідних умов сталого розвитку громади можуть 
стати і об’єктами туризму в масштабах регіону.  

 

  

Всі об’єкти мають потенціал для розвитку, поєднані транспортними, велосипедними і пішохідними 
зв’язками. Поєднання двох територій: центральної частини селища Новопсков, де знаходиться 
більшість об’єктів громадського обслуговування, ринок, автостанція, центральний пляж, парк 
«Айдар» та території біля села Ікове, де розміщене термальне джерело «Сольонка», унікальний міст, 
гора Пристін з печерою Дмитра Горського, єдиною набережною вздовж річки Айдар надасть 
можливість для розвитку цих об’єктів, покращення дозвілля та відпочинку місцевих мешканців та 
привабити туристів.  

  



 

 

3.6. Стратегічний проект 

Зважаючи на стратегічні напрямки розвитку громади та аналізуючи потенціал фокусної ділянки, для 
прикладу впровадження концепції просторового розвитку Новопсковської ОТГ було обрано 
стратегічний проект щодо розвитку рекреаційних та громадських просторів між парком культури і 
відпочинку «Айдар» та термальним джерелом «Сольонка». 

 

3.6.1 Опис стратегічного проекту 

Селище Новопсков є центром Новопсковської громади, що знаходиться в  Луганській області.  Вся 
територія громади становить 226,04 кв. км. Кількість населення  становить 12374 чоловік .  

Новопсков –  мальовничий куточок , багатий живописною природою, родючою землею, 
мінеральними джерелами, талановитими та працьовитими людьми, що має  свою цікаву історію. 



 

 

Селище  має достатню соціальну інфраструктуру, але  мешканці  не можуть комфортно провести свій 
вільний час через відсутність гарно обладнаних  зелених зон відпочинку. В літній період наявність 
місць  відпочинку стає все більш актуальною, бо число жителів громади поповнюють студенти і гості, 
які звикли до більш комфортного дозвілля. Близьке розташування природних локацій (р. Айдар,  
термальне джерело «Сольонка», гора Пристін, урочище «Луг») і місць благоустрою (місцевий пляж, 
парк «Айдар», територія ринку, залізний Іковський міст) дає змогу поєднати їх в один 
інфраструктурний проект рекреаційного призначення, що надасть можливість відпочивати різним 
віковим категоріям мешканців громади та приїжджим туристам. 

Місцеві об’єкти благоустрою: парк «Айдар», місцевий пляж, територія ринку є основними об’єктами 
тяжіння для місцевого населення. На сходах до пляжу проводяться сезонні щотижневий фестиваль 
«Музика просто неба», в парку «Айдар» – щорічні гуляння «Масляної», фестивалі «Том Сойєр FEST» і 
«Холі-фест», які мають місцеве значення та  залучають до участі суміжні громади. 

Термальне мінеральне джерело «Сольонка», печера та оглядовий майданчик  крейдяної гори 
Пристін можуть стати магнітом для приїжджих туристів.  

Ці унікальні та неповторні місця, які знаходяться вздовж берегу річки Айдар,   гармонійно 
доповнюють одне одне і розглядаються як єдине ціле потребують пішохідно-велосипедного 
сполучення набережною та єдиного ландшафтного планування. 

Мета проекту:  створення комфортних умов для змістовного  та доступного відпочинку жителів і 
гостей  громади 

Задачі проекту: розробка концепції розвитку зони відпочинку з   комфортними умовами як для 
місцевих мешканців, так і для потенційних туристів з максимальним збереженням неповторного 
природного ландшафту 

Очікувані результати:  

-створення найбільш сприятливих умов  для організації дозвілля, відпочинку дітей, молоді, людей 
похилого віку і внутрішньо переміщених осіб, психологічного комфорту та гармонії людини і 
навколишнього середовища; 

-створення інфраструктури туристичної галузі краю, залучення вільних трудових ресурсів, що 
сприятиме покращенню рівня життя населення громади та дасть поштовх розвитку зеленого  
туризму; 

- реалізація даного проекту дасть можливість  цій території стати улюбленим місцем відпочинку 
новопсковців та бути центром розвитку населення у природному середовищі, відповідати 
соціальним інтересам і потребам різних груп населення та духовним пріоритетам суспільства; 



 

 

 - створення затишного місця для відпочинку „покличе“ жителів  не лише до єднання з 
природою, але й до єднання та зміцнення відносин у громаді і стане  центром для спілкування та 
відпочинку; 

Капітальні ремонти автодоріг – загального користування державного та місцевого значення та  
комунальних –  безпосередньо пов'язаний з даним проектом.  

Цільові групи проекту: всі без винятку мешканці  та гості громади різних вікових категорій 

Зацікавлені сторони проекту: жителі та гості громади, сільські громади району, власники садиб, 
органи місцевого самоврядування, потенційні туристи, комунальні підприємства громади та   фізичні 
особи-об’єкти підприємницької діяльності, які зацікавлені у розвитку туристичної галузі, власники 
промислового та продовольчого ринків. 

Партнери (існуючі та потенційні): Новопсковська селищна рада, громадські організації, КП 
«Новопсковжитло», будівельні підприємства, ФОП, які займаються продажем будівельних 
матеріалів.  

Даний проект відповідає Стратегії розвитку Новопсковської селищної ради до 2025 року, а саме її 
стратегічним напрямкам: 

Стратегічний напрям А. Розвиток бізнесу та залучення інвестиційОшибка! Закладка не определена. 

Стратегічний напрям В. Розбудова інфраструктури ОТГ та надання якісних послуг 

Стратегічний напрям С. Чисте довкілля – активний відпочинок,  оздоровлення та туризм 

  



 

 

3.6.2 Ключові заходи проекту 

  



 

 

3.6.3. Візуалізація стратегічного проекту 

 

 

 

  



 

 

1. Створення зони відпочинку біля термального, мінерального джерела «Сольонка» 

 

 



 

 

2. Будівництво парку культури і відпочинку «Айдар» в смт. Новопсков 

 

 



 

 

3. Облаштування пляжної зони та зони відпочинку на лівому березі річки Айдар  

 

 



 

 

4. Облаштування зони відпочинку  на горі «Пристін» с. Ікове 

 

 



 

 

5. Улаштування набережної на лівому березі річки Айдар 

 

 

 



 

 

6. Створення громадського простору ( в районі продовольчого ринку та автостанції) 

 

 



 

 

3.6.4. Впровадження стратегічного проекту 

Впровадження стратегічного проекту може бути як комплексне, так і окремими заходами в 
залежності від наявного фінансування. 

Основним джерелом фінансування на даному етапі є місцевий бюджет, але селищна рада планує 
залучити грантові кошти, кошти державного бюджету, інвесторів. 

Громадські організації зможуть прийняти участь у реалізації проекту; комунальне підприємство буде 
в подальшому обслуговувати дані об’єкти ; будівельні підприємства зможуть виступити 
підрядниками виконання робіт; підприємці зможуть реалізувати продукцію підрядникам. 

 

Графік впровадження стратегічного проекту 

 
  



 

 

4. ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ 

Назва проекту Короткостро
ковий 

1- 3 роки 

Середньо-
строковий  

3 – 5 років 

Довгострок
овий  

5 – 7 років 

Перспекти
ва  

Стейкхолдери 

ТРАНСПОРТ  

Встановлення системи 
відеоспостереження на  
автодорогах (Смарт-сіті) 

    Автомобілісти, пішоходи, 
велосипедисти, особи з 
обмеженими 
можливостями, селищна 
рада, Нацполіція, КП 
«Новопсковжитло», РТМО, 
інвестори, підприємці 

Будівництво  автодороги по вул. 
Слобожанська 

    

Будівництво логістичного 
центру 

    

Безбар’єрне пішоходне 
переходне середовище 

    

Велосипедне сполучення між 
населеними пунктами 

    

СОЦІАЛЬНА  ІНФРАСТРУКТУРА  

Сучасні умови для надання 
інтегрованих соціальних послуг  
(реконструкція будівлі ЦНСП) 

    Мешканці громади, жінки, 
які опинися в складних 
життєвих умовах, 
малозабезпечені верстви 
населення, пенсіонери, 
особи з обмеженими 
можливостями, селищна 
рада, КП «Центр культури, 
дозвілля, спорту і 
туризму», СВОК 
«Слобожанський»  

Будівництво спортивного 
майданчика + фітнес клуб 

(смт.Новопсков) 

    

Будівництво – реконструкція 
будинку престарілих  

(с.Макартетине) 

    

Будівництво культурно – 
спортивного центру в с.Осинове 
ІІ 

    

Реконструкція ЗЗСО І – ІІ ст. на 
ЗЗСО І ст.+бібліотека+ старостат 
+ пошта+ центр культури 

    

ЕКОЛОГІЯ  

Добудова ТПВ     Мешканці громади, 
селищна рада, КП 
«Новопсковжитло», 
Держпромпродслужба, 
Департамент екології та 
природних ресурсів ОДА, 
КП «Старобільськвода», 
інвестори, управління 
водних ресурсів ОДА, 
релігійні громади 

Сонячні батареї     

Будівництво нового кладовища     

Реконструкція дамби в с. 
Риб’янцеве 

    

Вирощування енергетичної 
верби  

    

Розчистка р. Айдар     

Реконструкція очисних споруд в 
смт. Новопсков 

 

    

 



 

 

ТУРИЗМ  

Будівництво парку «Айдар»     

Селищна рада, жителі та 
гості громади, КП 
«Новопсковжитло», 
інвестори,  власники 
ринків, підприємці, 
бджолярі, власники 
сільських садиб, туристи, 
КП «ЦКТ» 

Будівництво купальні 
«Сольонка» 

    

Благоустрій пляжу     

Гірсько –лижний спуск  

(с.Ікове) 

    

Розчистка печери біля гори 
Пристін 

    

АПІ терапія  

в с. Макартетине та 

с.Хворостяне 

    

Благоустрій оглядового 
майданчика на  горі Пристін 

    

Садиби зеленого туризму  

с.Ікове 

с. Макартетине 

с. Тев’яшеве 

с. Хворостяне 

    

ЕКОНОМІКА  

Дислокація військових частин в  

 смт.Новопсков та 

с.Осинове 

    Військова частина, 
селищна рада, 
сільгоспвиробники, місцеві 
жителі, інвестори, приватні 
підприємці 

Виробництво та переробка 
сільськогосподарської продукції  

    Фізичні особи – 
підприємці, підприємства 
сільгоспвиробники, 
фермери, селищна рада, 
Департамент 
агропромислового 
розвитку ОВЦА, 
міжнародні донори 

Розлив мінеральних вод      Фізичні особи – 
підприємці, селищна рада, 
інвестори, мешканці 
громади і сусідніх 
територій, потенційні 
туристи 

  



 

 

ДОДАТКИ 

 

 
 



 

 

 
 

Проекти-ідеї концепції просторового розвитку Новопсковської ОТГ 

Ідея, що?  Де?  Хто?  

Землевикористання і забудова  

1. Будівництво багатоквартирного 
житлового будинку 

смт. Новопсков, квартал 
“Тепличний”  

Селищна рада, Державний фонд 
сприяння молодіжному житловому 
будівництву (Луганське регіональне 
представництво), фізичні особи - 
інвестори, інвестор-забудовник  

2. Активне створення ОСББ смт. Новопсков,  

с. Заайдарівка 

Селищна рада, мешканці 
багатоквартирних житлових будинків, 
КП «Новопсковжитло», ОДА 

3. Будівництво цеху з розливу 
мінеральної води   

смт. Новопсков, вул. Українська  ФОП Татарченко В.М., селищна рада 

4. Відновлення виробництва з 
переробки сільськогосподарської 
продукції (олійниця, млин, крупорушка, 
елеватор) 

 с. Заайдарівка  ФОП Ільїнов О.В., донори, приватні 
інвестиції, селищна рада 



 

 

5. Нарощування та розширення 
будівельного виробництва (виготовлення 
тротуарної плитки, бордюрів) 

 смт. Новопсков, пров. Мельничний  Селищна рада, КП «Новопсковжитло», 
можливе залучення донорів 

6. Будівництво сонячної 
електростанції  

 Правий берег р. Айдар поблизу 
с.Заайдарівка 

 Селищна рада, інвестиційна компанія-
забудовник, Лінійне енергетичне 
об’єднання 

7. Відновлення роботи піщаного 
кар’єру 

 Поблизу с. Осинове  Селищна рада, інвестор, Державна 
служба геології та надр 

8. Відновлення роботи щебеневого 
кар’єру 

 Поблизу с.Хворостяне  Селищна рада, інвестор, Державна 
служба геології та надр 

9. Відновлення роботи крейдяного 
кар’єру 

 Поблизу с.Новорозсош  Селищна рада, інвестор, Державна 
служба геології та надр 

Громадські сервіси 

10. Будівництво амбулаторії смт. Новопсков, вул. Слобожанська Селищна рада, ОДА, КП «ПМСД» 

11. Капітальні ремонти шкіл Смт. Новопсков по вул. 
Магістральній, газопроводська 
ЗОШ, опорна школа по вул. 
Першотравневй 

Селищна рада, ДФРР, ОДА 

12. Будівництво стадіону (покриття 
футбольного поля) 

смт. Новопсков, пров. Історичний Селищна рада, ОДА 

13. Створення селищного парку  смт. Новопсков, вул. Українська Селищна рада, ОДА, КП 
«Новопсковжитло» 

14. Реконструкція приміщень клубу під 
кінозал 

смт. Новопсков, вул. Айдарська, 13в Селищна рада, приватні інвестори 

Земельні ресурси та проекти 

15. Організація території нового 
кладовища 

поблизу смт. Новопсков Селищна рада 

16. Заходи щодо захисту території від 
підтоплення ґрунтовими водами та 
затоплення повеневими водами 

Території вздовж р. Айдар, с. 
Осинове (обидва береги), смт. 
Новопсков (лівий берег), с. 
Заайдарівка (р. Кам’янка правий 
берег), с. Ікове (правий берег р. 
Айдар) 

Селищна рада, ОДА, регіональний офіс 
водних ресурсів Луганської області 

17. Переробка сміття в біогаз Полігон ТПВ поблизу смт. 
Новопсков 

Селищна рада, інвестори, донори  

18. Підтримка та розвиток місцевого 
підприємництва 

хлібопекарня в с. Осинове, цех по 
розливу води «Новорозшанська» у 
с. Новорозсош 

ФОП Татарченко, ФОП Лавров, 
селищна рада 

19. Впровадження альтернативних 
видів палива для комунальних закладів 
(насадження плантацій енергетичної 
верби) 

Територія ОТГ Селищна рада, КП «Новопсковжитло» 

20. Відновлення системи 
водопостачання с.Макартетине 

с. Макартетине Селищна рада, Державна служба 
геології та надр України, ОДА  



 

 

21. Ремонт системи водопостачання і 
водовідведення 

смт. Новопсков Селищна рада, КП 
«Старобільськводоканал», ОДА 

22. Перегляд ставок на земельні 
податки та оренду землі 

Територія ОТГ Селищна рада, орендарі і 
землевласники 

Навколишнє середовище 

23. Будівництво сіроводневих термів  смт. Новопсков на березі р. Айдар Селищна рада, приватні інвестори, 
ОДА  

24. Розбудова інфраструктури зимового 
комплексу «Іковель» 

Поблизу с. Ікове Селищна рада, місцеві підприємці, 
приватний інвестор, КЗ «Центр 
культури, дозвілля, туризму та спорту» 

25. Розвиток зеленого туризму 
(екопоселення) 

с. Макартетине, с. Ікове, с. 
Тев’яшеве, с. Хворостяне 

Селищна рада, власники житлових 
будинків у селах, Департамент 
економічного розвитку, торгівлі та 
туризму ОДА 

26. Проект «Бджолина терапія» с. Макартетине, смт. Новопсков Приватні підприємці, місцеві бджолярі, 
АМУ, Департамент економічного 
розвитку, торгівлі та туризму ОДА 

27. Благоустрій місць пляжного 
відпочинку 

смт. Новопсков, лівий берег р. 
Айдар 

Селищна рада, КП «Новопсковжитло» 

28. Розробка та видання туристичного 
путівника 

Територія ОТГ Селищна рада, КЗ «Центр культури, 
дозвілля, туризму та спорту» 

29. Розвиток місцевих фестивалів Територія ОТГ Селищна рада, КЗ «Центр культури, 
дозвілля, туризму та спорту», 
Департамент економічного розвитку, 
торгівлі та туризму ОДА 

Мобільність 

30. Капітальний ремонт регіональних 
доріг Т-13-02, Т-13-07 

КПП «Танюшівка» - Новопсков – 
Бахмут (162 км), 

Сватове – Мілове (164км) 

Служба автомобільних доріг України 

31. Створення веломарштрутів та 
велоінфраструктури 

с. Макартетине – с. Тев’яшеве – смт. 
Новопсков,  

смт. Новопсков – с. Ікове – с. 
Булавинівка – Гетьманський шлях 

Селищна рада, місцеві активісти, 
Департамент економічного розвитку, 
торгівлі та туризму ОДА, ГО «Асоціація 
велосипедистів м.Києва» 

32. Будівництво пішохідного мосту 
через р. Айдар 

смт. Новопсков до урочища «Луг» Селищна рада, КП «Новопсковжитло», 
місцеві підприємці  

33. Будівництво пішохідного мосту 
через р. Кам’янка 

смт. Новопсков до с. Заайдарівка Селищна рада, КП «Новопсковжитло», 
місцеві підприємці  
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