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1. АНАЛІЗ 

 

Переваги та передумови перспективного розвитку. 
 
Підволочиська об’єднана територіальна громада має відмінне транспортно-географічне 
положення (громада знаходиться на перетині міжнародних транспортних коридорів, 220 км 
до державного кордону, зручна доступність до обласних центрів), наявність ресурсів 
(природних, територіальних, людських), історико-культурний та природний потенціал, 
Підволочиський район є одним з лідерів з виробництва сільськогосподарської продукції у 
Тернопільській області. Зазначені фактори створюють передмови для містобудівного 
розвитку, розвитку сільського господарства, туризму та рекреації.  
 

 
Загальна інформація. 
На графічних матеріалах наведена загальна інформація відповідно до результатів анкетувань 
та вихідної інформації, підготовленої для навчального процесу.  
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1.1  Набір тематичних карт із пояснювальними записками 

Перелік карт 

1. Природні ресурси. 2. Фермерські господарства. 3. Агрохолдинги_Порівняння 
Підволочиськ_Волочиськ. 4. Планувальна структура. 5. Інженерна інфраструктура. Санітарне 
очищення. 6. Історія. Природа (Карти знаходяться в папці «Додатки» та описуються далі по 
тексту) 
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Пояснення карт 

1.1.1 Природні ресурси 
На території громади в р-ні с. Галущинці є діюче «Галущинецьке родовище» - кар'єр з 
видобування карбонатних порід для виробництва вапна. Підприємства, повʾ язані з 
подальшою промисловою переробкою таких порід в громаді відсутні. Значною проблемою на 
даний момент стала можливість експортування видобутої сировини через вантажну 
залізничну станцію у смт. Підволочиськ, внаслідок чого потрібно вирішити питання з 
логістикою та якістю дорожнього покриття, щоб уникнути його руйнування та навантаження 
на вулично-дорожню мережу Підволочиська. В р-ні с. Богданівка та смт. Підволочиськ є 
суглинкові родовища, в р-ні с. Дорофіївка та смт. Підволочиськ є джерела мінеральної води 
(джерела з фізичними характеристиками подібними до води “Нафтуся” джерело не 
досліджувалось). Майже вся територія громади вкрита чорноземами, що є сприятливим 
фактором для розвитку сільського господарства.  

 

1.1.2 Фермерські господарства 
Мапа зображує існуючі фермерські господарства та ті, які на даний час плануються з 
визначенням спеціалізації. Аналізуючи існуючий стан, східна частина громади має в 
пріоритеті фруктово-ягідну спеціалізацію.  

На території громади наявні яблучні сади, теплиці для вирощування овочів, ягідництво 
(малина, полуниця), садові кооперативи, розсадники декоративних рослин, троянд, 
виробництво олії із сої; значна територія орендується потужними агрохолдингами, тому цей 
напрямок тільки на початковому етапі розвитку. Вздовж Збруча є ряд рибогосподарських 
підприємств (короп, товстолобик, наразі передбачається розміщення підприємства з 
вирощування осетрових в районі смт. Підволочиськ). В р-ні с. Клебанівка планується 
свиноферма. Підприємств, що переробляють або зберігають сільсько-господарську 
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продукцію фермерських господарств, немає. Вся продукція відразу експортується.  
 
Є потенціал для розміщення індустріального парку (11,0 га). Вказана територія розглядалась 
потенційними інвесторами. В Підволочиську розташований колишній консервний завод, який 
колись був синагогою і є об’єктом історичної спадщини. Однією з ідей було відновити цей 
завод: сировиною для нього були б вирощені на території громади овочі чи фрукти, але є 
значні проблеми з власником. Те ж саме стосується території колишньої птахофабрики, 
недіючого цегляного заводу, фабрики пластмасових виробів (яка на даний момент є в 
інвестиційному паспорті регіону). 

1.1.3 Агрохолдинги. Порівняння Волочиськ та Підволочиськ 

Більшість території громади орендується потужними агрохолдингами, які вирощують технічні 
культури: сою, пшеницю, кукурудзу, соняшник, бобові. Основна маса врожаю експортується. 
Підприємств з переробки або зберігання такої продукції майже нема. Є один елеватор ТОВ 
«Україна», потужністю 100000т одночасного зберігання. В основному всі підприємства, що 
зберігають або переробляють сировину агрохолдингів, знаходяться за межами громади. 
Враховуючи містобудівну ситуацію, що склалася, та аналізуючи економічний аспект розвитку 
громади, на даній мапі надається порівняння Підволочиська-центра громади та Волочиська 
Хмельницької області (населення якого складає близько 20000 осіб), які межують один з 
одним, на предмет наявності підприємств, пов’язаних з сільським господарством. Виявлено, 
що у Волочиську значна кількість підприємств на даний момент діє, в той час як підприємства 
подібного профілю у Підволочиську не функціонують, з чого був зроблений висновок, що 
необхідно розвивати альтернативні підприємства, які б змогли конкурувати з таким потужним 
сусідом. 
 
Поблизу с. Кам’янки розміщується сільськогосподарська арена «Bayer»- експериментальні 
поля для вирощування і тестування їх продукції. 

 

1.1.4 Планувальна структура.  
Територія громади є некомпактною, складної конфігурації, відстань до найвіддаленіших 
населених пунктів (с. Жеребки та с. Тарноруда) з центру складає 25-30 км. Центр громади 
зміщений до східної межі. ОТГ має зручне транспортно-географічне положення. Знаходиться 
на перетині міжнародних транспортних зв’язків.  
Містобудівна ситуація що склалася, перспективні рішення містобудівної документації вищого 
рівня: Генеральна схема планування території України, Схема планування Тернопільської 
області зумовили обмеження у використанні та розвитку території, зокрема: проходження в 
широтному напрямку траси Е-50, по якій передбачається проходження міжнародного 
транспортного коридору «Балтійське море - Чорне море», Міжнародного залізничного 
транспортного коридору «Критський №3», перспективного транспортного коридору «Європа 
-Азія» (південніше траси Е-50, в районі сіл Качанівка та Іванівка), проходження ліній 
електропередачі та магістрального газопроводу, що зумовлює «полосне» зонування і може 
накласти певні обмеження щодо розвитку відповідних територій.  
 
Крім того, територію громади обслуговують дороги обласного та місцевого значення. Дороги 
знаходяться в різному підпорядкуванні, що зумовлює проблеми в їх ремонті. На карті 
зображені відрізки доріг в незадовільному стані та які потребують ремонту та реконструкції. с. 
Шевченкове не має автобусного зв’язку з центром громади.  
 
Значним недоліком планувальної структури смт. Підволочиська, як зони концентрації 
виробничих територій, є транзит вантажних автомобілів через центр і, в деяких випадках, 
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тупикові вулиці для обслуговування промислових зон. Тому, може постати питання щодо 
необхідності створення об’їзної дороги смт. Підволочиськ. Крім того, надмірному 
навантаженню на вулиці смт. Підволочиськ сприяє об’їзд недобросовісними перевізниками 
контрольних ваг, які розташовані на трасі Е-50.  
 

1.1.5 Інженерна інфраструктура. Санітарне очищення 

На мапі зображені населені пункти, в яких на даний час є несанкціоновані сміттєзвалища. 
Населені пункти, які потребують 100% забезпечення інженерними мережами, і ті, які частково 
забезпечені (Кам’янки, Качанівка). Показані квартали смт. Підволочиськ, які не каналізовані. 
Крім того, показана необхідність реконструкції очисних споруд смт. Підволочиськ. Окремими 
умовними позначками показані об’єкти сонячної енергетики, які найближчим часом планують 
розмістити в громаді (Підволочиськ та Качанівка).  
 

1.1.6 Історія. Природа 

На мапу нанесені існуючі та перспективні (згідно Схеми планування Тернопільської області) 
об’єкти природно-заповідного фонду. Показана територія несанкціонованого мототреку в р-
ні с. Мислова. Проаналізована історична складова. Населені пункти виникли в період з 1463 
(Підволочиськ - найстарший населений пункт) до XVIII ст (Коршилівка - наймолодший). 
Підволочиськ належить до Списку історичних населених місць України, а тому потребує 
розробки історико-архітектурного опорного плану. На території ОТГ наявні цікаві об'єкти, які 
можливо було би включити в оглядовий туристичний маршрут громади.    
 
Щороку проводиться масовий захід «злуки», який відбувається 22 січня та присвячений злуці 
ЗУНР та УНР. 
 
Існує історична спадщина, тісно пов’язана з польською, австрійською, єврейською культурою. 
На даний час в Підволочиську проживає велика кількість італійців, а в с. Галущинці проживає 
релігійна община “кашкетників” (аміші).  
 
Минулого року в громаді планувалося проведення фестивалю «ЗБРУЧ-фест», яке з 
фінансових і організаційних причин не відбулось. На день Підволочиська, який відбувається 
на Зелені свята, проводять свято «Зеленого борщу». Кожного року проводять велопробіг 
спільно із сусідньою громадою. Є ряд заліснених територій –Полупанівський ліс, 
Супранівський ліс – де відпочивають жителі громади, в деяких ж навіть обладнані місця для 
відпочинку.  
 
На території громади знаходяться наступні об’єкти ПЗФ: 
Ландшафтний заказник «Товтровий степ» (близько 120 га.) 
Ландшафтний заказник «Галущинецький» (51,0 га.) 
Ботанічний заказник «Жеребківський» 9,6 га. 
Орнітологічний заказник «Підволочиський» 27,0 га. 
Геологічна пам’ятка природи геоморфологічного профілю «Останці Сарматського моря». 
Гідрологічна памʾ ятка природи «Підволочиське джерело» (0,01 га.) 
Ботанічна памʾ ятка природи вікове дерево Дуб «Полупанівський» (Хмелиська) (0,01 га.), в с. 
Рожиськ «Рожиська липа» (0,01 га.). 
На тарнорудському водосховищі знаходиться острів Гвоздь, де гніздяться лебеді. Є ряд 
водойм з обладнаними для рибальства місцями (с. Мислова, с. Жеребки) 
Діє організація «Пласт», найближчим часом передбачається створення гуртку робототехніки. 
Недіючий кінотеатр є в планах відновити або організувати там багатофункціональний центр 
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дозвілля.  

1.2  Висновки аналізу наявної просторової документації у різних 

масштабах (генеральний план, схеми і проекти районного планування, 

регіональні схеми розселення тощо) 

1.2.1 Перелік існуючої містобудівної документації  
 
Станом на 2019 р. в Підволочиській громаді актуалізованої містобудівної документації немає. 
Наявна документація є застарілою, «наймолодшою» є документація 1989 р.  
На даний час в громаді діють: 
Генеральний план с. Турівка 1969р. 
Генеральний план Галущинці 
Генеральний план Мовчанівка 
Генеральний план Фашівка 1971р.  
Генеральний план Рожиськ 1970р. 
Генеральний план Росохуватець 1967р.  
Генеральний план Дорофіївка 1971р. 
Генеральний план Іванівка 1975р. 
Генеральний план Хмелиська 1970р. 
Генеральний план Підволочиськ 1989р. 
Всі матеріали були проаналізовані, але інформація для врахування занадто застаріла. 
 

1.2.2 Основні рішення відповідно до Схеми планування території Тернопільської 
області 
 
В зазначеній документації розглядались показники в розрізі Підволочиського району.  
Схемою планування Підволочиськ розглядався як східний полюс соціально-економічного 
зростання.  
 
Основні транспортні рішення: проходження в широтному напрямку траси Е-50, по якій 
передбачається проходження міжнародного транспортного коридору «Балтійське море - 
Чорне море», Міжнародного залізничного транспортного коридору «Критський №3», 
перспективного транспортного коридору «Європа-Азія». 
 
Територія розглядається як потенційна для містобудівного так і сільськогосподарського 
розвитку (зокрема акцент робиться на тваринництві, буряківництві, картоплярстві, м’ясо-
молочному скотарстві, свинарстві і вирощуванні фруктів). Містобудівний розвиток 
передбачається вздовж міжнародних транспортних зв’язків. В районі Підволочиська 
передбачалось створення індустріального парку.  
 
Надавались пропозиції щодо перспективних об’єктів природно-заповідного фонду, 
розміщення об’єктів відпочинку та туризму, які передбачались вздовж р. Збруч та її притоків. 
  

1.2.3 Аналіз містобудівної документації прилеглих територій до громади. 

Були проаналізовані генеральний план м. Волочиськ (ДП «ДІПРОМІСТО»), його 
функціональне зонування та планувальну структуру, проаналізований стратегічний план 
розвитку Волочиської громади, оскільки в Хмельницькій і Тернопільській областях в межах 
громади є ряд попарно розміщених населених пунктів з однаковими назвами. Ця тенденція 
продовжується вздовж всієї течії р. Збруч, а тому ізольовано розглядатись не можуть. Деякі 
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пропозиції щодо розвитку туризму («Шляхами древнього Збруча») враховані в 
перспективному розвитку туризму Підволочиської громади. 
 
 

1.3 Результати SWOT аналізу 

1.3.1 Секторальний SWOT аналіз  
 

 
Інфраструктура, транспорт, інженерна інфраструктура 

 

Сильні Слабкі 

 
Наявність міжнародних транспортних шляхів 
Міжнародний транзит 
Наявність об'єктів обслуговування транспорту (АЗС, 
СТО) 
Наявність магістральних інженерних мереж 
Компактність 
Наявність полігону ТПВ, який можна розвивати 

 

 
Стан доріг 
Неповне забезпечення громадським транспортом 
Збільшення навантаження на інженерні мережі  
Недостатньо розвинуті інженерні мережі  
Очисні споруди 
Несанкціоновані сміттєзвалища 
Непроінформованість населення щодо поводження з ТПВ 
Дороги підпорядковані різним організаціям 
Відсутність об‘єктів дорожньої безпеки 
Рівень забезпечення інженерної інфраструктури 
Знаходиться в зоні впливу великих населених пунктів 
Відсутність пішохідних просторів 
Відсутність електрозаправних станцій 
Розміщення промислових зон в центрі, що втягує вантажний 
транспорт в населений пункт 
 

 

Можливості Загрози 

 
Можливість розміщення об'єктів пов'язана з 
туризмом 
Підключення до ЛЕП 
Розвиток підприємства які потребують зеленої 
енергії  
Повторне використання води 
Можливість розмістити підприємства зі зберігання, 
сортування ТПВ 
Передумови до розвитку альтернативної 
енергетики 
Передумови для розвитку підприємств, що 
потребують чудової логістики 
Модернізація інженерної інфраструктури 

 
 

 
Підвищення рівня CO2 
Втрати земельних ресурсів для нових доріг 
Обурення населення, яке не обслуговується громадським 
транспортом  
Еміграція населення 
Спотворення ландшафту ЛЕП 
Погіршення екології 

 
ВИСНОВОК: Відмінне транспортно-географічне положення, яке не використовується. Є населені пункти , значно 
віддалені від центру, в яких відсутнє автобусне сполучення. Нерозвинута інженерна інфраструктура, наявність 
несанкціонованих сміттєзвалищ, що впливає на стан навколишнього середовища, забруднення ґрунтів, водних 
та лісових ресурсів.  
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Навколишнє середовище, громадський простір 

Сильні Слабкі 

Ресурсний потенціал (мінеральна вода, вапняк, 
глина) 
Родючі грунти 
Водні об'єкти  
Сприятлива екологічна ситуація 
Наявність об'єктів ПЗФ; 
Сприятлива інженерно-геологічна ситуація; 
Сприятливий клімат  
Наявність громадських просторів 

Неповномірне використання ресурсів 
Виснаження грунтів 
Забруднення вод 
Благоустрій 
Недостатня кількість лісів 
Знищення рослин червоної книги 
Стан об’єктів,  
Відсутність просторів для різного типу дозвілля 

Можливості Загрози 

Розвиток промисловості будівельних матеріалів 
Раціональне використання земель  
Екотуризм 
Розвиток і впорядкування громадського простору 
Розвиток харчової та легкої промисловості 
Розвиток органічного сільського господарства 
Перероблення сміття в т.ч. органічного 
Технології, дружні до природи (безвідходні 
технологіі) 
Створення ергономічного простору 
Реконструкції зелених зон 
Безбар’єрне середовище 
Комфортне середовище для всіх верств 
Безпечне і доступне середовище 

Нераціональне використання і загроза вичерпання ресурсів 
Виснаження грунту  
Відмова від безвідмовних технологій 
Некомфортне середовище 
Зниження якості життя 
Соціальне напруження 
Алкоголізм, наркоманія, кримінал 
Пасивність населення 
Обурення населення, недружнє населення 

ВИСНОВОК: Унікальна природа, наявність об’єктів природно-заповідного фонду, важливість яких нівелюються, 
внаслідок чого знищуються червонокнижні рослини. Нерозвинута інженерна інфраструктура, наявність 
несанкціонованих сміттєзвалищ, що впливає на стан навколишнього середовища, забруднення ґрунтів, водних 
та лісових ресурсів. Середовище для проживання не сприяє спілкуванню, дозвіллю, публічні простори як такі 
відсутні, в загальному можна охарактеризувати як некомфортне. Найкраще обладнаний Підволочиськ. Є 
концептуальні пропозиції щодо розвитку системи публічних просторів, розроблені студентами-архітекторами, 
жителями Підволочиська. В с. Жеребки – проблеми з правопорушеннями.  

Соціальний захист, освіта, медицина 

Сильні Слабкі 

Наявність центрів соціального захисту. 
Розвинута система освіти, охорони здоров'я.  
Наповненість персоналом і учнями. 

 

Рівень освіти 
Потребують ремонту, або реконструкції 
Низький рівень медичних послуг  
Відтік молоді 
Пасивність населення  
Соціальний опір прийняттю рішень щодо ефективної 
організаційної реструктуризації сфери публічних послуг, в 
тому числі кількості шкіл та будинків культури  
Обмежена культурна пропозиція, низька оцінка 
можливостей проведення вільного часу – немає пропозицій 
для молоді, а також для дорослих, в тому числі людей 
похилого віку та інвалідів.  
Вимогливе відношення суспільства до ОТГ (наприклад, щодо 
утримання нерентабельних установ) і недовіра до 
промислових інвесторів. 
Безробіття 

Можливості Загрози 

Підвищення рівня освіти, рівня послуг 
Покращення позашкільної освіти 
Опорні школи 
Підвищення активності 
Збільшення активності 
Реконструкція або створення нових соціальних 
об`єктів 
Створення робочих місць 
Покращення якості життя 

Закриття шкіл, лікарні  
Відтік молоді 
Алкоголізм, наркоманія 
Об’єкти не використовуються 
Зниження якості життя 
Соціальна напруга 
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ВИСНОВОК: В цілому в громаді достатній рівень забезпеченості об’єктами громадського обслуговування, але є 
питання в якості надання послуг та матеріально-технічному забезпеченні цих об’єктів. Щодо питання організації 
дозвілля, то воно є однонаправленим, в основному розвиваються футбольні гуртки. Значною проблемою є 
невідповідність спеціалізації професійно-технічного училища специфіці регіону – сільське господарство. Потреба 
в кадрах є, але освітні заклади відсутні. 

Економіка, бізнес, землевідведення 

Сильні Слабкі 

Сільське господарство 
Трудовий ресурс 
Можливість розвитку малого і середнього бізнесу 
Територіальний ресурс 
Рибне господарство 

Нерозвинута промисловість  
Пустують промзони 
Тіньова економіка 
Безробіття 
Відсутність інвесторів 
Підприємства не на балансі, але використовують ресурси 
Низький рівень власних доходів 
Містобудівна документація 
Немає переробки сільськогосподарської продукції.  
Бюрократія та відсутність необхідних юридичних та 
бухгалтерських знань у мешканців, які заявляють про своє 
бажання розпочати власну підприємницьку діяльність  
Недостатнє транспортне сполучення між селами і 
Підволочиськом, внаслідок чого мешканці деяких сіл 
громади не можуть знайти роботу, тому що працедавці 
побоюються, що в майбутньому ці люди будуть тимчасово 
недоступні через транспортні перешкоди.  
Неврегульовані питання власності на землю  
Неформальна економічна активність (незареєстровані 
підприємства, і люди працюють неофіційно) 
Неповноцінний ринок праці 
Монофункціональність  
Пасивне керівництво, непрогресивна влада 

Можливості Загрози 

Рибний бізнес  
Об'єкти альтернативної енергетики 
Реконструкція промзони  
Розвиток підприємства с/г переробки  
Створення робочих місць 
Виведення з тіні 
Інноваційний підхід  
Залучення інвесторів 
Створення нових підприємств 
Органічне землеробство 
Конкурентноспроможний продукт 
Альтернативна енергетика на базі відходів 
підприємств 
Створення робочих місць 
Фермерські господарства як автономні економічні 
одиниці 
Комбінація виробництва та енергії 
Збільшення бюджету, заробітної платні,  
покращення якості життя 
Ефективне функціонування і підвищення 
конкурентоспроможності 
Створення сприятливих умов для інтеграції 
місцевих виробників в потужний агропромисловий 
комплекс з інноваційним спрямуванням 
Підвищення економічної активності сільського 
населення, зниження безробіття та скорочення 
неформальної зайнятості 
Багатофункціональність 

Невикористання промзон 
Погіршення екології  
Тіньовий бізнес  
Реєстрація підприємств за межами громади 
Бізнес конкуренція 
Невикористані промзони 
Неконкурентноспроможність 
Зниження якості життя 
Соціальна напруга і недовіра 
Несприятливий інвестиційний клімат 
Складності в залученні інвесторів 
Відсутність державного регулювання в тому числі розвитку 
сільського господарства та відсутність державної підтримки. 
Неправильні пріоритети 
Непрогресивність та пасивність влади та жителів громади 

ВИСНОВОК: Низький рівень економічного розвитку; неформальна економічна діяльність і ринок праці, 
монофункціональність за рахунок орієнтації на політику агрохолдингів і наявність потужних конкурентів, що 
межують з громадою. Значною проблемою є занепад виробничих територій і відсутність сільськогосподарських 
підприємств. Неефективне використання територій, тіньова економіка. 



 

 12 

Архітектурний і культурний потенціал, туризм 

Сильні Слабкі 

Історичний і культурний потенціал  
Фестиваль 
Мототрек 
Українсько-польські відносини  
Географічне розташування 
Мисливство, рибальство 
Туризм  
«ПЛАСТ» 
Включеність в міжнародний туристичний маршрут 

 

Туризм не розвивається 
Нівелювання значення і поганий стан існуючих 
історичних об'єктів  
Відсутня реклама 
Відсутні документи мотокрос 
Вузька спеціалізація спорту 
Недостатньо досліджена історія 
Відсутність туристичних маршрутів 
Територія не облаштована, неприваблива для жителів та 
туристів 
Відсутність інформаційного центру, центру туристичних 
послуг 

Можливості Загрози 

Розвиток туристичної інфраструктури 
Виявлення нових цікавих об'єктів  
Пішохідні, кінні, велосипедні маршрути 
Пропаганда ЗСЖ 
Створення робочих місць в сфері туризму 
Підвищення якості життя 
Залучення інвесторів 
Передумови до розвитку екстремального туризму, 
оздоровчого, агротуризму та зеленого туризму, 
проведення тематичних фестивалів. 

Втрата історично цінних об'єктів 
Конкуренція за туристів, що зростає 
Втрата природно цінних об‘єктів 
Зниження якості життя 
Відтік молоді 
Соціальна напруга, невдоволення 

ВИСНОВОК: Цікава історія, наявність об’єктів природно-заповідного фонду, об’єктів культурної спадщини, 
лісових та водних об’єктів, транспортно-географічне положення є передумовою розвитку екологічного, 
агротуризму, пізнавального, екстремального, зеленого туризму та створення зон відпочинку. 
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1.3.1 Зведений SWOT аналіз 
 

Сильні сторони Слабкі сторони 

Наявність міжнародних транспортних шляхів. 
Міжнародний транзит 
Наявність об'єктів обслуговування транспорту 
Наявність магістральних інженерних мереж 
Компактність 
Наявність паспортизованого полігону ТПВ, який можна 
розвивати 
Ресурсний потенціал (мінеральна вода, вапняк, глина) 
Родючі ґрунти 
Водні об'єкти  
Сприятлива екологічна ситуація 
Наявність об'єктів ПЗФ 
Сприятлива інженерно-геологічна ситуація 
Сприятливий клімат  
Наявність громадських просторів, які б можна було 
розвивати 
Розвинута система соціального захисту, освіти, охорони 
здоров'я 
Наповненість персоналом і учнями. 
Сільське господарство 
Наявність трудового ресурсу 
Можливість розвитку малого і середнього бізнесу 
Територіальний ресурс 
Рибне господарство 
Історичний і культурний потенціал  
«ЗЛУКИ» 
Наявність мототреку 
Українсько-польські відносини  
Розвинуте мисливство, рибальство 
Наявність організації «ПЛАСТ» 
Підволочиськ – включений в міжнародний туристичний 
маршрут 

Стан доріг 
Неповне забезпечення громадським транспортом всіх 
населених пунктів 
Рівень розвитку інженерної інфраструктури 
Очисні споруди потребують реконструкції 
Несанкціоновані сміттєзвалища в 22 населених пунктах 
Непроінформованість населення щодо поводження з 
ТПВ 
Дороги підпорядковані різним організаціям 
Відсутність об‘єктів дорожньої безпеки 
Знаходиться в зоні впливу великих населених пунктів 
Відсутність пішохідних просторів 
Відсутність електрозаправних станцій 
Розміщення промислових зон в центрі, що втягує 
вантажний транспорт в населений пункт 
(Підволочиськ) 
Неповномірне і нераціональне використання ресурсів 
Виснаження грунтів 
Забруднення вод 
Рівень благоустрою, територія не облаштована, не 
приваблива для жителів та туристів 
Недостатня кількість лісів 
Знищення рослин червоної книги 
Стан об’єктів громадського обслуговування (об’єкти 
потребують ремонту, або реконструкції) 
Відсутність просторів для різного типу дозвілля 
Рівень освіти, рівень надання медичних послуг  
Відтік молоді 
Пасивність населення  
Соціальний опір прийняттю рішень щодо ефективної 
організаційної реструктуризації сфери публічних 
послуг, в тому числі кількості шкіл та будинків культури  
Обмежена культурна пропозиція, низька оцінка 
можливостей проведення вільного часу – немає 
пропозицій для молоді, а також для дорослих, в тому 
числі людей похилого віку та інвалідів.  
Вимогливе ставлення суспільства до ОТГ (наприклад, 
щодо утримання нерентабельних установ) і недовіра 
до промислових інвесторів 
Безробіття 
Не розвинута промисловість  
Пустують промзони 
Тіньова економіка 
Відсутність інвесторів 
Проблеми з власниками підприємств: мають, але не 
використовують 
Підприємства не на балансі, але використовують 
ресурси громади 
Низький рівень власних доходів 
Застаріла містобудівна документація 
Немає підприємств переробки сільськогосподарської 
продукції 
Монополізм агрохолдингів 
Бюрократія та відсутність необхідних юридичних та 
бухгалтерських знань у мешканців, які хочуть 
розпочати власну підприємницьку діяльність  
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 Недостатнє транспортне сполучення між селами і 
Підволочиськом, внаслідок чого мешканці деяких сіл 
громади не можуть знайти роботу, тому що працедавці 
побоюються, що в майбутньому ці люди будуть 
тимчасово недоступні через транспортні перешкоди 
Неврегульовані питання власності на землю  
Неформальна економічна активність (незареєстровані 
підприємства, і люди працюють неофіційно) 
Неповноцінний ринок праці 
Монофункціональність 
Пасивне керівництво, непрогресивна влада 
Туризм не розвивається 
Нівелювання значення існуючих історичних об'єктів, 
подій  
Відсутність історичних досліджень  
Стан історичних об`єктів 
Відсутня реклама 
Відсутні документи на мотокрос 
Вузька спеціалізація спорту 
Відсутність туристичних маршрутів, відсутність 
інформаційного центру, туристичних послуг 

Можливості Загрози 

Розвиток промисловості будівельних матеріалів 
Раціональне використання земель  
Екотуризм 
Розвиток і впорядкування громадських просторів 
Розвиток харчової та легкої промисловості 
Розвиток органічного сільського господарства 
Перероблення сміття в т.ч. органічного 
Технології, дружні до природи (безвідходні технології) 
Створення ергономічного простору 
Реконструкції зелених зон 
Безбар’єрне середовище 
Комфортне середовище для всіх верств населення 
Безпечне і доступне середовище 
Можливість розміщення об'єктів, пов'язаних з туризмом 
Розвиток підприємств, які потребують зеленої енергії  
Повторне використання води 
Можливість розмістити підприємства із зберігання, 
сортування ТПВ 
Передумови до розвитку альтернативної енергетики 
Передумови для розвитку підприємств, що потребують 
чудової логістики 
Модернізація інженерної інфраструктури 
Підвищення рівня освіти, рівня послуг 
Покращення позашкільної освіти 
Опорні школи 
Підвищення активності населення, покращення здоров’я 
Реконструкція або створення нових об`єктів 
Можливість розвивати рибний бізнес  
Об'єкти альтернативної енергетики 
Реконструкція промислових зон 
Розвиток підприємства с/г переробки  
Створення робочих місць в різних сферах життєдіяльності 
Виведення з тіні економіки 
Інноваційний підхід  
Залучення інвесторів 
Створення нових підприємств 
Органічне землеробство 
 

Підвищення рівня CO2 
Втрати земельних ресурсів для нових доріг 
Міграція населення 
Обурення населення, яке не обслуговується 
громадським транспортом  
Еміграція населення 
Спотворення ландшафту  
Погіршення екології 
Нераціональне використання, загрози вичерпання 
ресурсу 
Виснаження грунту  
Відмова від безвідходних технологій 
Не комфортне середовище 
Зниження якості життя 
Соціальна напруга і недовіра 
Алкоголізм, наркоманія, кримінал, пасивність, 
обурення, не дружнє населення, погіршення здоров’я 
Об’єкти не використовуються, внаслідок чого 
закриваються  
Відтік молоді 
Невикористання промзон 
Тіньовий бізнес  
Реєстрація підприємств за межами громади 
Бізнесконкуренція 
Не конкурентноспроможність 
Залежність від зовнішніх факторів, від політика 
агрохолдингів 
Несприятливий інвестиційний клімат 
Відсутність державного регулювання в тому числі 
розвитку сільського господарства та відсутність 
державної підтримки. 
Неправильні пріоритети 
Непрогресивність та пасивність влади та жителів 
громади 
Втрата історично-цінних об'єктів 
Втрата туристів через конкурентів 
Втрата природно-цінних об‘єктів 
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Альтернативна енергетика на базі відходів підприємств 
громади 
Фермерські господарства як автономні економічні одиниці 
Комбінація виробництва та енергії 
Збільшення бюджету, заробітної платні, покращення якості 
життя 
Ефективне функціонування і підвищення 
конкурентноспроможності 
Створення сприятливих умов для інтеграції місцевих 
виробників в потужний агроіндустріальний комплекс з 
інноваційним спрямуванням 
Підвищення економічної активності сільського населення, 
зниження безробіття та скорочення неформальної 
зайнятості 
Багатофункціональність 
Розвиток туристичної інфраструктури 
Виявлення нових цікавих об'єктів  
Пішохідні, кінні, велосипедні маршрути 
Пропаганда ЗСЖ 
Передумови до розвитку екстремального туризму, 
оздоровчого, агротуризму та зеленого туризму, 
фестивального тощо. 

 

 
 

Висновки зі SWOT аналізу 
Узагальнений аналіз SWOT по всім галузям 

Сильні Слабкі 

Передумови для містобудівного розвитку та сільського 
господарства, розвитку туризму та рекреації завдяки 
відмінному транспортно-географічному положенню, 
наявності ресурсів, цікавої історії та традицій, 
сприятливих екологічних, кліматичних та інженерно-
будівельних умов, розвинутої системи громадського 
обслуговування 

 
  

Низький рівень соціально-економічного та 
містобудівного розвитку; стан інженерно-транспортної 
інфраструктури; неформальна економічна діяльність 
(незареєстровані підприємства, і люди працюють 
неофіційно); монофункціональність; тіньова економіка; 
залежність від агрохолдингів; несприятливий 
інвестиційний клімат; наявний потенціал території не 
використовується; непрогресивна влада; пасивність; 
нераціональне використання території та ресурсів; стан 
об’єктів громадського обслуговування; якість надання 
послуг; демографічні та соціальні проблеми 

Можливості Загрози 

Ефективне функціонування та підвищення 
конкурентоспроможності в усіх сферах діяльності, 
вирішення соціально-економічних проблем, 
демографічних проблем, сталий розвиток, 
використання інновацій, комфортне, безпечне і 
доступне середовище для всіх верств населення, 
покращення якості життя. 

 
 

Відсутність державного регулювання соціально-
економічного розвитку, розвиток сільського 
господарства, відсутність державної підтримки 
сільського господарства, відсутність сприятливого 
інвестиційного клімату, неправильне визначення 
пріоритетів, непрогресивна влада, пасивне управління, 
пасивні громадяни. Погіршення екологічного стану, 
демографічні та соціальні проблеми, зниження якості 
життя; нераціональне використання території та 
ресурсів, втрата історично та природно цінних об'єктів 
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1.4 Мапа/діаграма стейкхолдерів та цільових груп, що мають 

безпосередній зв’язок до розробки концепції просторового розвитку 
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2. СЦЕНАРІЇ  

2.1 Альтернативні сценарії просторового розвитку для ОТГ 
Визначені стратегічні цілі були поділені на три основні сектори: 1) економіка, бізнес, сільське 

господарство, 2) туризм, публічні простори, система громадського обслуговування 

(соціальний захист, освіта, дозвілля, спорт); 3) інженерно-транспортна інфраструктура;  

та розглянуті відповідно до трьох можливих варіантів розвитку (несприятливого, 

сприятливого, реалістичного), з позиції 100% або 0% виконання поставлених цілей з 

визначенням найбільш оптимального на даний час сценарію розвитку.  

  
НЕСПРИЯТЛИВИЙ СЦЕНАРІЙ 

Економіка 
Бізнес 
Сільське господарство 

- економіка не розвивається, несприятливий інвестиційний клімат, відтік 
інвесторів; 

- відсутність економічної мотивації 
- розміщення підприємств «перших ліпших» інвесторів, які можуть бути 

шкідливими; 
- занепад виробничих територій,  нераціональне використання території; 

- непрогресивне сільське господарство з виснаженням ґрунтів; 
- експорт; 
- розвитку поселень і міжсільських територій спрямований на 

«виживання» 
- рівень зайнятості населення і рівень життя падає; 
- збільшення «тіньової» активності населення; 
- зростає безробіття та обсяги неформальної зайнятості; 

- відбувається відтік трудових ресурсів 
- дефіцит бюджету; 
- низька якість виробленої продукції, низька конкурентна спроможність; 

- залежність від великих агропідприємств, агрохолдингів; 
- зниження вартості землі; 
- монофункціональність економіки; 

- велика залежність від зовнішніх факторів 
- рівень життя та задоволеність населення знижується 

Туризм 
Публічні простори 
Система громадського 
обслуговування 
(соціальний захист, 
освіти, дозвілля спорт) 

- несприятливі умови для проживання населення, некомфортне 
проживання 

- не забезпечені потреби у дозвіллі різні верстви населення; 
- середовище для проживання не сформоване, громадські простори не 

формуються, зелені зони занепадають; 
- існуючі об’єкти громадського обслуговування не використовуються, 

закриваються, руйнуються; 
- застарілі підходи у наданні послуг громадського обслуговування; 

- об’єкти соціальної інфраструктури відсутні, населення не отримує 
відповідні послуги; 

- територія не облаштована 

- населення не вмотивоване для заняття спортом; 
- пасивність населення 
- туризм не розвивається, відсутність туристичних послуг 
- низька популярність громади 

- поганий стан об’єктів культурної спадщини, їх  руйнування, 
недослідженість історії,  

- зниження конкурентної спроможності; 

- відтік населення, молоді; 
- недостатня кількість кваліфікованих кадрів; 
- застаріла матеріально-технічна база, 
- залучення фахівців зі сторони; 

- низька якість надання послуг; 
- кількість конфліктів зростає; 
- відсутність мотивації працювати в сфері надання послуг; 

- соціальна обуреність; 
- Відсутність комунікації; 
- підвищення рівня депресивності населення;  

- нераціональне використання території 
- низький рівень освіти через незатребуваність спеціалістів 
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Інженерно-транспортна 
інфраструктура 
Санітарне очищення 

- не якісна дорожньо-транспортна інфраструктура; 
- небезпечність дорожнього руху; 

- незабезпеченість системою  громадського транспорту та транспортного 
сервісу 

- не комфортне перебування на території 

- погіршення рівня здоров'я населення 
- погіршення екології; 
- інженерне забезпечення залишається на існуючому рівні; 
- застарілість існуючих інженерних мереж; 

- нераціональне використання енергетичних ресурсів 
- погіршення стану доріг 
- зростання соціального незадоволення; 

- зниження мобільності населення; 
- ізольованість населених пунктів; 
- відсутність доступу до соціальних послуг; 

- зниження інвестиційної привабливості; 
- підпорядкованість доріг різним рівням влади; 
- забруднення навколишнього середовища; 

- зниження рівня комфортності; 
- зниження рівня умов проживання; 
- зниження інвестиційної привабливості; 
- потреба в ремонті інженерних мереж та споруд (їх модернізація та 

реконструкція); 
- зростання несанкціонованих сміттєзвалищ; 
- погіршення екології та рівня здоров’я населення та ландшафтів ОТГ; 

- підвищення соціальної напруги; 
- уникнення від сплати за послуги по вивезенню сміття; 
- все залишається на існуючому рівні 
- не ефективне використання ресурсів. 

  
СПРИЯТЛИВИЙ СЦЕНАРІЙ 

Економіка 
Бізнес 
Сільське господарство 

- ефективне функціонування та підвищення конкурентоспроможності 
громади: 

- створення потужного агропромислового комплексу повного циклу; 
- переорієнтація виробничого потенціалу території, модернізація на основі 

передових та нешкідливих технологій; 
- відновлення недіючих виробничих територій з подальшим 

перепрофілюванням їх у підприємства, пов’язані з переробкою, 
зберіганням, транспортуванням сільськогосподарської сировини та 
продукції, обслуговуванням АПК регіону,тощо; 

- залучення інвесторів; 
- стабільний  розвиток сільських поселень і міжсільських територій у 

частині збільшення обсягу виробництва с/г продукції, підвищення 
ефективності с/г, досягнення повної зайнятості населення і 
підвищення рівня його життя; 

- запровадження системи безвідходного виробництва; 

- збільшення економічної активності сільського населення за рахунок 
створення с/г кооперативів; 

- зниження рівня безробіття, скорочення обсягів неформальної зайнятості; 

- використання інноваційних технологій; 
- співпраці з мережами гіпермаркетів столиць та великих міст, 

налагодження закордонної співпраці; 
- зростання інвестиційної привабливості 

- трудова міграція 
- збільшення доходів в бюджет 
- підвищення задоволеності населення; 

- підвищення рівня життя населення; 
- зниження залежності громади від зовнішніх факторів; 
- багатофункціональність економіки. 
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Туризм 
Публічні простори 
Система громадського 
обслуговування 
(соціальний захист, 
освіти, дозвілля спорт) 

- комфортні умови для проживання населення; 
- різноманіття дозвілля; 

- інклюзивне середовище; 
- територія естетично-приваблива для жителів та туристів;  
- безпечний простір та доступний для маломобільних груп населення; 

- раціональне використання існуючих об’єктів громадського 
обслуговування (їх багатофункціональність) 

- висока якість надання соціальних послуг; 
- активне та здорове населення; 

- туризм розвивається; 
- зростає популярність громади серед українських та закордонних 

туристів;  

- дбайливе ставлення до об’єктів культурної спадщини, збереження 
історичного середовища, 

- підвищення рівня, патріотизму, культурної свідомості населення;  
- населення та молодь не зацікавлена їхати за межі; 

- сучасна матеріально-технічна база, 
- залучення фахівців з громади; 
- кількість конфліктів меншає; 

- мотивація працювати в сфері надання послуг росте; 
- соціальна задоволеність, оптимізм; 
- спілкування; 

- фахівці ПТУ працюють на підприємствах громади; висока кваліфікація 
кадрів 

- прогресивна та інноваційно-орієнтована освіта;  конкурентна 
спроможність  освітнього закладу 

- покращення рівня якості життя; 
- "Захищена старість"; 
- охоплення інклюзивною освітою; 

- досягнення європейського рівня надання послуг. 

Інженерно-транспортна 
інфраструктура 
Санітарне очищення 

- якісна дорожньо-транспортна інфраструктура; 
- безпека дорожнього руху; 

- забезпеченість системою  громадського транспорту та транспортного 
сервісу 

- не комфортне перебування на території, пішохідні простори; 

- покращення рівня здоров'я населення 
- збереження природних ресурсів, охорона природного навколишнього 

середовища; 
- 100% інженерне забезпечення  

- раціональне використання енергетичних ресурсів 
- зростання задоволення; 
- мобільне населення, розвинута вело-інфраструктура; 

- транспортна доступність населених пунктів, зниження часу на 
перевезення; 

- зростання інвестиційної привабливості; 
- підпорядкованість доріг ОТГ; 

- комфортне проживання на території; 
- сучасні та енергоефективні системи, висока продуктивність інженерних 

мереж та споруд; 

- безвідходне виробництво, сортування та перероблення власного сміття; 
- реалізація програми розумного поводження з ТПВ; 
- зростання екологічної свідомості; 

- 100% охоплення населення ОТГ послугами санітарного очищення; 
- можливість залучення інвесторів по переробці ТПВ; 
- збільшення сміттєзбиральної техніки; 
- приведення діючого полігону ТПВ до відповідності санітарним нормам, 

- рекультивація несанкціонованих сміттєзвалищ 
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РЕАЛІСТИЧНИЙ СЦЕНАРІЙ 

Економіка 
Бізнес 
Сільське господарство 

 
- створення сприятливих умов для інтеграції місцевих виробників в 

потужний агропромисловий комплекс повного циклу; 
- створення Агро-хабу - консультативного центрів для фермерів та 

місцевих  виробників громади  для навчання та обміну досвіду та 
активізації співпраці між ними; 

- поступова переорієнтація та модернізація виробничих територій; 
-  створення карти інвестиційних можливостей громади з потенційними 

інвестиційно-привабливими територіями  для залучення інвесторів 
(інвестиційні паспорти), створення інтерактивної карти інвестиційної 
привабливості. 

- створення програми, спрямованої  на підвищення економічної активності 
сільського населення за рахунок створення сільськогосподарських 
кооперативів, програми розвитку малого та середнього бізнесу; 

- інвентаризація існуючих підприємств громади для залучення в АПК 
громади, кооперації різного профілю 

- Розроблення програми сприяння розвитку фермерських господарств 

- реклама громади,  
- пілотна успішна кооперація як приклад для створення кооперацій 

більших масштабів,   

- створення мініпідприємства промислової переробки 
сільськогосподарської сировини, виробленої в громаді, залучення 
частини працездатного населення на такі підприємства; 

- поступове збільшення зайнятості населення і підвищення рівня його 
життя; 

- поступове збільшення економічної активності населення за рахунок 
програм та роботи з населенням; 

- часткова залежність від зовнішніх факторів; 

- часткове подолання безробіття; 
- збільшення доходів у бюджет; 
- участь у міжнародних грантах та економічних проектах; 

- співпраця з містами-побратимами 
- державна підтримка та стимулювання створення с/г кооперацій. 
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Туризм 
Публічні простори 
Система громадського 
обслуговування 
(соціальний захист, 
освіти, дозвілля спорт) 

- покращення умов для проживання населення за рахунок створення 
публічних просторів для груп населених пунктів, що розміщені в 
безпосередній близькості, з поступовим створенням таких просторів в 
кожному населеному пункті; 

- поступове  покращення привабливості території для жителів та туристів;  
- покращення якості надання соціальних послуг, розширення переліку 

послуг; 
- популяризація громади для  розвитку туризму; створення маршрутів, 

започаткування та проведення фестивалів, спільна туристична 
діяльність із сусідніми громадами; розвиток агротуризму на базі існуючих 
фермерських господарств та агроарени; 

- зацікавлення інвесторів для розвитку туристичної галузі; 
- участь у міжнародних грантах та туристичних проектах; 

- співпраця з містами-побратимами; 
- розроблення програми тематичних заходів; 
- підвищення рівня патріотизму, культурної свідомості населення;  

- активізація населення та молоді ; 
- поступове оновлення матеріально-технічної бази, 
- соціальна задоволеність зростає; 
- фахівці ПТУ працюють на підприємствах громади; висока кваліфікація 

кадрів 
- агроорієнтована освіта;  пропаганда та стимулювання роботи в 

агросфері; 

- поступове оновлення матеріально-технічної бази 
- підтримка існуючого стану об’єктів соціальної інфраструктури; 
- збільшення переліку надання соціальних послуг; 
- підвищення задоволеності населення та якості життя; 

- участь у міжнародних грантах та соціальних проектах; 
- розроблення проектів благоустрою; 
- створення окремих елементів та зон благоустрою; 

- розроблення концепцій розвитку громадських просторів; 
- реалізація пілотного проекту 

 

Інженерно-транспортна 
інфраструктура 
Санітарне очищення 

- поступове покращення стану доріг;  
- можливість відновлення сполучення до віддалених населених пунктів; 
- реалізація першочергових заходів щодо покращення дорожнього 

покриття у віддалених населених пунктах ОТГ; 
- підвищення безпеки руху, шляхом встановлення нових дорожніх знаків; 
- часткове забезпечення інженерною інфраструктурою спочатку 

найбільших населених пунктів (або груп населених пунктів)  а потім 
решти; 

- реалізація першочергових заходів щодо інженерного забезпечення; 
- першочергове охоплення санітарним очищенням та 100% інженерним 

забезпеченням населених пунктів у прибережних територіях р. Збруч.  
- покращення якості та безперебійність надання комунальних послуг; 
- проведення роботи щодо зацікавлення  інвесторів в сфері 

енергоефективності та поводженні з відходами; 

- адміністративні методи щодо залучення до санітарного очищення; 
- пропаганда сортування сміття; 
- закриття та рекультивація несанкціонованих сміттєзвалищ; 

- роздільне сміттєзбирання; 
- стимулювання розвитку підприємств з сортування та переробці сміття. 
- екоосвітні проекти; 

 
Як найбільш прийнятний був обраний «реалістичний» сценарій, відповідно до якого 
пропонуються найбільш «м’які» заходи щодо розвитку, зокрема: 

 Створення умов для інтеграції місцевих виробників у агропромисловий комплекс, 
створення консультаційних центрів, освітніх центрів, щоб запустити процес розвитку 
сільськогосподарської кооперації. Програмні підходи до стимулювання економічної 
активності населення, а саме: створення інвестиційних паспортів, програми розвитку малого 
та середнього бізнесу тощо. Стосовно кооперації, в першочергових пріоритетах є створення 
кооперації на базі населених пунктів Качанівка-Іванівка, де такий рух вже почав розвиватись і 
де є наявне сільськогосподарське підприємство, яке б могло створити цех швидкої заморозки 
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для зберігання вирощеної продукції. Приклад успішної кооперації простимулював би подібні 
фермерські господарства залучитись до кооперативного руху по всій території громади; 

 Організаційні та підготовчі заходи в сфері туризму та охороні культурної спадщини 

 Поетапність розвитку інженерно-транспортної інфраструктури (спочатку найбільш 
проблемні). В першочергові території покращення інженерного забезпечення і системи 
санітарного очищення потрапили населені пункти в прибережній території р. Збруч.  

 

  
 
Головною ідеєю була інтеграція місцевих виробників у АПК повного циклу, зокрема за 
рахунок створення кооперації різних типів, багатофункціональної моделі їх співпраці: 
вирощування, зберігання переробка, реалізація, пакування, навчально-консультативні 
послуги, тощо. На підставі аналізу існуючого стану (фермерські господарства), та створення 
переробного підприємства сільськогосподарської сировини (зокрема, як приклад – 
консервного заводу), виявлено недостатність площ для вирощування, і як наслідок - 
показники врожайності фермерських господарств можуть бути недостатніми для 
рентабельності створення заводу. З огляду на це, були запропоновані території гіпотетичного 
розвитку таких господарств (площі визначалися поблизу населених пунктів, де на даний час 
розміщені городи і які не орендуються агрохолдингами). Відповідно до запропонованої 
моделі, центром стане Підволочиськ, а підцентрами – Качанівка-Іванівка та Камʾ янки. 
Існуючі території недіючих підприємств розглядались для залучення інвесторів і створення 
сільськогосподарських підприємств, в т.ч. інноваційних (аквапоніка, гідропоніка, грибні 
сонячні ферми). Пропонується перепрофілювати ПТУ на сільськогосподарський, щоб 
залучати студентів на підприємства громади. Інші напрямки розвитку розглядались як 
додаткові, але взаємодоповнюючі. Зокрема, у разі створення переробного підприємства 
пластику можна було б виготовляти пакування для продукції, вирощеної в громаді, або 
перероблювати яблучний або буряковий жом на паливні брикети, модернізуючи інженерну 
інфраструктуру. Якщо говорити про туристичний розвиток, то була розглянута історико-
культурна складова, місця розміщення історичних об’єктів, або ті, які зацікавили туристів, 
цікаві місцеві назви населених пунктів, які вигадали самі жителі, наприклад «Малий Париж» 
(про Підволочиськ), «Мала Варшава» (про Качанівку) у звʾ язку з історичними подіями. 
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Проаналізовані історичні обʾ єкти сусідніх громад, щоб розглядати ОТГ як елемент 
туристичної мережі області чи регіону. Проаналізовані стан доріг та інженерної 
інфраструктури. 
 
Пріоритетність певних заходів в одній сфері розвитку, проектними пропозиціями 
підтримувалась й в інших напрямках розвитку, зокрема розглядаючи туристичний маршрут 
Скорики-Підволочиськ-Скалат як першочерговий, автоматично розглядається ремонт 
автомобільних шляхів вздовж цього маршруту на першу чергу. 
  
Враховуючи існуючу планувальну структуру та природний каркас території, пріоритетними 
осями розвитку стануть: Захід-Схід (вздовж траси Е-50) з передумовами містобудівного 
розвитку та розвитку сільського господарства та Північ-Південь (вздовж р. Збруч) з 
передумовами розвитку сільського господарства та туристично-рекреаційної діяльності; 
Північний захід- Південний захід з пріоритетним розвитком туристично-рекреаційної функції, 
але з обмеженнями природоохоронного характеру в перспективній діяльності на цій території 
у звʾ язку з наявністю об’єктів природно-заповідного фонду та лісових площ. 
Заплановані і додаткові зв’язки між населеними пунктами – як велосипедні, так і автомобільні. 
 
Для громадського обговорення в ОТГ були підготовані рішення оптимістичного сценарію, 
але окремими пунктами наводились пропозиції щодо першочергової реалізації, які власне 
відповідали «реальному сценарію розвитку». Було розроблено три мапи за трьома секторами 
розвитку, які наведені далі.  

 

Інтеграція місцевих виробників в АПК. 
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Інтеграція місцевих виробників 
Основні рішення: 

 Інтеграція місцевих виробників в потужний агропромисловий комплекс повного 
циклу, сприяння розвитку малого та середнього бізнесу. Cтворення 
виробничо-інтегрованих сільськогосподарських кооперативів: виробництво 
сільськогосподарської сировини, її зберігання, технологічна та глибока переробка; реалізація 
як сировини, так і продукції переробки.  

 Інноваційний центр “АГРОЕКОПАРК” в Підволочиську, що спеціалізується на 
безвідходних та переробних технологіях, пов’язаних із сільським господарством. Надавалася 
модель виробничих зв’язків у кооперації. 

 Відродження консервного заводу (сучасні технології, нанотехнології тощо). 

 Створення агроконсультативного центру для фермерів, IT-агроцентр, сучасної школи 
фермерів, перепрофілювання ПТУ в сільськогосподарське. 

 Стимулювання розвитку інноваційного та органічного фермерства. 

 Поєднання виробництва та вироблення енергії. 

 Створення «пілотної кооперації» на базі населених пунктів «Качанівка-Іванівка» 
 

 

  
 
Туризм_Публічні простори_. 
 
Туризм та публічні простори 
Основні рішення: 

 Активізація туристичної діяльності. Створення туристичних маршрутів (водні, 
велосипедні тощо). Залучення жителів до екскурсійної діяльності. Включення громади в 
регіональні та міжнародні маршрути. Розвиток наступних видів туризму: агротуризм, 
пізнавальний, екстремальний, зелений, фестивальний, гастрономічний (свято «Зеленого 
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борщу», ). Започаткування нових фестивалів, відродження ярмарок. Створення нових та 
благоустрій існуючих зон відпочинку. Безпечне, доступне та комфортне середовище для 
місцевих та туристів. Покращення системи громадського обслуговування, якості надання 
послуг. Відновлення та охорона об’єктів культурної спадщини. Створення умов для 
різноманітного дозвілля для дітей, молоді, дорослого, населення та людей старшого віку. 
Створення системи публічних просторів (врахована концепція, розроблена місцевими 
жителями). 

 Популяризація здорового способу життя. 

 Створення регіонального туристичного маршруту Скорики-Підволочиськ-Скалат, 
першої ділянки загальнооглядового маршруту громадою «Малий Париж (Підволочиськ)-Мала 
Варшава (Качанівка)». Створення водно-пішо-велосипедного маршруту «Збруч єднає міста», 
активізація діяльності мототреку у с. Мислова. 
 

 

 
 
Інженерно-транспортна інфраструктура. Санітарне очищення. 
 
Інженерно-траснпортна інфрпструктура  
Основні рішення: 

 Створення якісної дорожньо-транспортної інфраструктури для покращення 
пересування населення в межах громади та транзиту. Оптимізація системи громадського 
транспорту. Розумне поводження зі сміттям, ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ. 
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Стимулювання розвитку безвідходного виробництва. Створення підприємства з переробки 
пластику на базі недіючої Фабрики пластмасових виробів. 

 Покращення здоров'я населення шляхом модернізації інженерної інфраструктури. 
100% забезпечення централізованими інженерними мережами.  

 Популяризація та створення умов для розумного поводження зі сміттям, ліквідація 
несанкціонованих сміттєзвалищ. 

 Перехід до надійних, стійких та конкурентоздатних енергетичних систем, зважаючи на 
дефіцит ресурсів, потреби в енергії та кліматичні зміни. Використання альтернативних джерел 
енергії. Поєднання виробництва та вироблення енергії. 

 Визначення ділянок автомобільних доріг, що потребують першочергового ремонту. 
 

  



 

 27 

2.2 Короткий опис формату публічного обговорення та збірка основних 

висновків з громадського обговорення 

Короткий опис заходу 
Назва: Посади свою ідею, дай громаді життя! 
Місце проведення: Підволочиська селищна рада, смт. Підволочиськ, вул. Шептицького, 4, зал 
засідань 
Дата та час проведення: 13.03.2019р. о 16-00. 
Мета: представити напрямки перспективного розвитку громади за трьома секторами 
розвитку 
Цілі: поділитися досвідом, отриманим у навчанні. Отримати зворотній зв'язок, щоб уточнити 
та внести зміни до отриманої стратегії. 
Очікувана кількість присутніх: не більше 30 
Реальна кількість присутніх: 50-60. 98% відвідувачів - з Підволочиська 
Формат публічного заходу: Презентація з обговоренням 
Цільові групи: бізнес, молодь, громадські організації, депутати, жителі громади, 
представники влади 
Тривалість: 2 години 
Матеріали: 3 карти (за трьома напрямками розвитку), 1 «Дерево ідей», флаєр з додатковим 
полем для зворотного зв'язку, конверт з наклейками трьох кольорів (для визначення 
пріоритетного напрямку і наклеювання на дерево), «Скринька ідей». 
Формат запрошень: мотиваційне відео, в паперовому вигляді з текстом: «Привіт, нам важлива 
твоя думка» 
 
Структура події 
1. Вступна частина: загальна інформація про школу, короткий огляд результатів попередніх 
семінарів. 
2. Знайомство: «Ісе breaker» з присутніми, коротка інформація про громаду. 
3. Основна частина: Презентація. Усі стратегічні цілі та завдання були представлені в три 
блоки: 

 Економіка, бізнес, сільське господарство. 

 Туризм, громадські місця, система громадського обслуговування. 

 Інженерна та транспортна інфраструктура, екологія, поводження з відходами. 

Після кожного блоку показувалось відео успішного прикладу з України. 
4. Обговорення, голосування за пріоритетний напрямок наклейками (Дерево ідей), написання 
ідей, неформальне спілкування, кава-брейк 
 
Основні висновки: формат презентація з елементами діалогу - невдалий, оскільки досить 
поверховим є зворотній зв’язок, пропозиції жителів не суттєво відрізнялись від пропозицій, 
викладених у презентації. У зв’язку з неконкретним формулюванням стратегічних, 
операційних цілей та проектів на початкових етапах навчання, дещо неконкретною, можливо, 
нереальною була інформація, що презентувалася. 
 
При організації наступних подій, необхідно звернути увагу на підготовчий процес в частині 
запрошення на подію, оскільки присутніми були 98% із Підволочиська, переглянути формат 
події та місце проведення. Важливо мати модератора. 
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Про подію 
 
Був дещо реорганізовний простір зали засідань, в якому зазвичай стояв овальний стіл по 
центру; на стінах були розвішені карти, при вході роздавались флаєри з наліпками та анкети. 
Відвідувачі мали можливість поділитись своїми ідеями у скриньці ідей та в діалозі.  
 
Був неформальний текст запрошення («Привіт, нам важлива твоя думка, долучайся до 
розвитку громади»). Захід називався «Посади свою ідею, дай громаді життя». Розроблено 
символічне дерево з гілками різного кольору, які відповідали різним сферам розвитку; 
розроблене мотиваційне відео, яке транслювалось на офіційній сторінці ОТГ та в мережі 
Facebook. Жителів запрошували на захід особисто представники робочої групи, а також через 
відповідне оголошення на сторінці ОТГ. У Підволочиську були додатково розклеєні 
оголошення (двері закладів громадського харчування, двері селищної ради). Великих 
сподівань на значну кількість присутніх не було, оскільки населення, на думку представників 
робочої групи, не є активним. Людей не змушували приходити, хотіли, щоб прийшли ті, кому 
це цікаво і важливо. Захід відвідали студенти зі Львова, жителі Підволочиська, які розробляли 
концепцію розвитку публічних просторів селища.  
 
Атмосфера події: дружня, але без особливого зацікавлення, була деяка пауза перед 
висловлюванням думок, оскільки зазвичай в людей не питають їх думки. В цілому людям 
сподобалось, від них надійшло побажання проводити такі заходи частіше. 
 
Результати події 
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2_2_3_Результати публічної події. 
 
Зліва на зображенні показаний розподіл при голосуванні за пріоритетний напрям. 
Зелений колір – економіка, сільське господарство, бізнес; жовтий – туризм, публічні простори, 
система громадського обслуговування, чорний - інженерно-транспортна інфраструктура, 
санітарне очищення.  
 
В правій частині зображення показані результати опрацювання скриньки ідей, розподілені за 
тими ж трьома блоками. Окремо показані організаційні пропозиції та відгуки про захід (на 
білому фоні). Аналіз результатів показав актуальність всіх сфер розвитку, які представлялися. 
Трохи більше голосів здобули питання створення сільськогосподарських підприємств, 
підприємства з переробки пластику/сміття. 
 
Фотографії з події 
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3. КОНЦЕПЦІЯ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ 

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

 
Підволочиська ОТГ - міст між людьми, містами та країнами, міст до успішного і конкурентного 

бізнесу інновацій, громада здорових та активних жителів, які дбають про природу та цінують 

історію. Візія поєднує в собі історичний, екологічний, економічний, туристичний, соціальний 

та інфраструктурний напрямки розвитку. За основу формулювання візії взяте висловлювання 

Германа Кестена (1900-1996 рр.) - уродженця Підволочиська, німецького письменника-

літературознавця ( «Підволочиськ – міст між людьми, містами, та країнами»), а також 

важливість історичної події 22.01.1919р. – День злуки ЗУНР та УНР і річки Збруч, якою 

проходила межа імперій, а зараз – межа областей. Як образ взятий міст, який є символом 

соборності, єднання людей, взаємодії між різними сферами діяльності, яка в свою чергу і є 

поштовхом до розвитку громади, а також символ дерева, яке формується з трьох основних 

векторів розвитку: 1) бізнес, економіка, сільське господарство, 2) туризм, система 

громадського обслуговування, соціальна складова; 3) інженерно-транспортна інфраструктура 

та екологічна складова. Вони тісно пов’язані, а їх збалансований розвиток стане результатом 

процвітання та розвитку громади в майбутньому, де людям комфортно жити, працювати, 

відпочивати, навчатись, подорожувати, вести бізнес, де дбають про навколишнє природне 

середовище і досліджують та зберігають історичну спадщину. Далі, у наступних розділах 

поділ цілей та проектів, графіки їх реалізації відбуватимуться за трьома векторами.  

 



 

 

 

3.2 Стратегічні цілі або напрямки розвитку ОТГ 

Для опису стратегічних, операційних цілей та проектів був прийнятий поділ за 3 напрямками:1) економіка, бізнес, сільське господарство; 2) туризм, 
публічні простори, система громадського обслуговування; 3) інженерно-транспортна інфраструктура, санітарне очищення. 

Відповідно визначені наступні стратегічні цілі:  
1. Ефективне функціонування та підвищення конкурентоспроможності громади. 

2. Створення сприятливих умов для проживання населення на сільських територіях. 

3. Створення якісної інженерно-транспортної інфраструктури, SMART-поводження з ТПВ. 

Для кожної з них визначені операційні цілі (далі в таблиці) та проекти: в таблиці 3_2_Стратегічні цілі або напрямки розвитку.docx, яка знаходиться в 
папці «Додатки». 
 

ВІЗІЯ:  ПІДВОЛОЧИСЬКА ОБ’ЄДНАНАТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА –  
МІСТ МІЖ ЛЮДЬМИ, МІСТАМИ ТА КРАЇНАМИ, МІСТ ДО УСПІШНОГО І КОНКУРЕНТНОГО БІЗНЕСУ, ІННОВАЦІЙ, ГРОМАДА 
ЗДОРОВИХ ТА АКТИВНИХ ЖИТЕЛІВ, ЯКІ ДБАЮТЬ ПРО ПРИРОДУ ТА ЦІНУЮТЬ ІСТОРІЮ 

 
СЕКТОР 

 
СТРАТЕГЧНІ ЦІЛІ 

 
ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ 

Економіка. 
Бізнес. 
Сільське. 
господарство 

Ефективне функціонування та 
підвищення конкурентоспроможності 
громади 

 
 
 

 

1. Створення сприятливих умов для інтеграції місцевих виробників в 
потужний агропромисловий комплекс повного циклу. 
2. Переорієнтація структурних елементів виробничого потенціалу території, 
модернізація на основі передових та нешкідливих технологій. 
3. Відновлення недіючих виробничих територій з подальшим 
перепрофілюванням їх у підприємства, пов’язані з переробкою, зберіганням, 
транспортуванням сільськогосподарської сировини та продукції, обслуговуванням 
АПК регіону тощо. 
4. Залучення інвесторів. 

5. Стабільний розвиток сільських поселень і міжсільських територій у 
частині збільшення обсягу виробництва с/г продукції, підвищення 
ефективності с/г, досягнення повної зайнятості населення і підвищення 
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рівню його життя. 
6. Запровадження системи безвідходного виробництва. 
7. Збільшення економічної активності сільського населення за рахунок 
створення с/г кооперативів. 
8. Зниження рівню безробіття, скорочення обсягів неформальної зайнятості. 
9. Використання інноваційних технологій. 
10. Співпраця з мережами гіпермаркетів столиць та великих міст, 
налагодження закордонної співпраці. 

Туризм. 
Публічні 
простори. 
Система 
громадського 
обслуговування 
(соціальний 
захист, освіти, 
дозвілля спорт) 

Створення сприятливих умов для 
проживання населення на сільських 
територіях  

 

 
 

1. Сприяння соціальній інтеграції, організація дозвілля для різних верств 
населення 
2. Формування інклюзивного середовища та впорядкування існуючих 
громадських територій, безпечне та доступне середовище для всіх, створення 
системи громадських просторів; 
3. Модернізація існуючих об’єктів громадського обслуговування з 
підлаштуванням їх під потреби громади; 
4. Розвиток об’єктів соціальної інфраструктури 
5. Покращення благоустрою території 
6. Розвиток фізичної культури та спорту 
7. Розвиток туризму (агротуризм, пізнавальний, екстремальний, зелений 
фестивальний, гастрономічний) 
8. Відновлення та охорона об’єктів культурної спадщини 
9. Перепрофілювання існуючого ПТУ в агропромисловий з підготовкою 
кадрів, які б працювали на підприємствах громади 
10. Популяризація здорового способу життя 
11. Активізації туристичної діяльності за рахунок проведення фестивалів; 
12. Створення умов для вільного функціонування та розвитку національних 
культур, формування у свідомості людей поважного відношення до кожної 
людини незалежно від його національності і віросповідання 
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Інженерно-
транспортна 
інфраструктура. 
Санітарне 
очищення 

Створення якісної інженерно-
транспортної інфраструктури, SMART-
поводження з ТПВ 
 

1. Створення якісної дорожньо-транспортної інфраструктури для покращення 
пересування населення в межах громади та транзиту 
2. Створення системи веломаршрутів 
3. Покращення навігації в громаді з метою кращої орієнтації в просторі 
забезпечення безпеки дорожнього руху 
4. Оптимізація системи громадського транспорту та транспортного сервісу, 
створення транспортних споруд, шумозахисних споруд 
5. Покращення здоров'я населення та екології шляхом модернізації 
інженерної інфраструктури та 100% забезпечення централізованими інженерними 
мережами усіх населених пунктів 
6. Перехід до надійних, стійких та конкурентоздатних енергетичних систем, 
зважаючи на дефіцит ресурсів, потреби в енергії та кліматичні зміни. Використання 
альтернативних джерел енергії. 

7. Поєднання виробництва та вироблення енергії 
8. Покращення здоров’я та екологічного стану території за рахунок 
проведення заходів та створення умов для SMART-поводження з ТПВ та 
стимулювання розвитку безвідходного виробництва.  

 
 
 



 

 

3.3 Інтегрована мапа концепції просторового розвитку для ОТГ 

 
 
 
Враховуючи існуючу планувальну структуру, природний каркас території, концентрації 
проектів, пріоритетними осями розвитку стануть: Захід-Схід (вздовж траси Е-50) з 
передумовами містобудівного розвитку та розвитку сільського господарства та Північ-
Південь (вздовж р. Збруч) з передумовами розвитку сільського господарства та туристично-
рекреаційної діяльності; північний захід- південний захід з пріоритетним розвитком 
туристично-рекреаційної функції, з можливістю розвитку сільського господарства, але з 
обмеженнями природоохоронного характеру в перспективній діяльності на вказаних 
територіях . 
 
Виходячи з визначених пріоритетів перспективного розвитку громади, існуючих переваг чи 
проблем, необхідних до вирішення, в результаті нашарування шарів мап, які були розроблені 
та уточнені після публічної події, були виділені 3 основні типи територій з визначеними 
регламентами їх використання: 
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І. ТЕРИТОРІЇ ПРІОРИТЕТНОГО МІСТОБУДІВНОГО РОЗВИТКУ. 
ІІ. ТЕРИТОРІЇ ПРІОРИТЕТНОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА.  
ІІІ. ТЕРИТОРІЇ АКТИВІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНОЇ ТА РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (водно-
зелений каркас території).  
 
Окремо розглядається транспортна інфраструктура як елемент, що пов’язує ці території. 
Власне, транспортна інфраструктура і водно-зелені звʾ язки формують каркас території, 
вузловими елементами якої є населені пункти (містобудівний розвиток), а заповненням є 
території сільського господарства. Всі елементи інтегрованої мапи не розглядаються окремо, 
а є взаємодоповнюючими. Діяльність в межах тієї чи іншої території може безпосередньо 
впливати на розвиток або ж занепад іншої.  
 
 Такі типи територій відображені на інтегрованій мапі концепції просторового розвитку 
громади (3_3_0_Інтегрована мапа просторового розвитку.). Для додаткового пояснення 
розроблені секторальні мапи, які зображені після розділу та наведені в додатках.  
Далі, по кожній із зон розвитку наводяться рекомендації та пропозиції щодо подальшої 
діяльності в них. 
 
І. ТЕРИТОРІЇ ПРІОРИТЕТНОГО МІСТОБУДІВНОГО РОЗВИТКУ. Ці території формують 
населені пункти, виробничі території промислових підприємств, сільськогосподарських 
підприємств, території підприємств користування надрами (кар’єр). Перспективи розвитку 
цих територій будуть визначені містобудівною документацією.  
Основними напрямками розвитку таких територій є:  

1. Їх раціональне використання (компактне планування, чітке функціональне зонування, 
обмеження у значному збільшенні меж населених пунктів, уникнення територій, що є у 
власності і не використовуються, зокрема для промислових підприємств. 
2. Стабільний розвиток території в межах населених пунктів: забезпечення діяльності 
відповідно до чинного законодавства та містобудівної документації. 
3. Збереження об’єктів культурної спадщини та історичного середовища, збереження 
автентичності (дослідження, створення маршрутів, публікацій, робота щодо популяризації 
громади, підвищення рівню свідомості громадян і поваги до культурної спадщини). 
4. Створення сприятливих умов для проживання населення, різноманіття дозвілля, 
розвиток системи публічних просторів та громадського обслуговування (досягнення 
макcимального комфорту для проживання населення, приведення надання соціальних послуг 
до європейського рівня, задоволення потреб різних категорій населення, інклюзивне та 
безбар’єрне середовище). 
5. Переорієнтація виробничих територій з подальшим перепрофілюванням їх у 
підприємства, пов’язані з переробкою, зберіганням, транспортуванням сільськогосподарської 
сировини та продукції, вирощеної в регіоні; створення та обслуговування агропромислового 
комплексу. 

6. Покращення інженерно-транспортної інфраструктури (доцільність у створенні спільних 
інженерних мереж та об’єктів для груп населених пунктів), централізована система 
поводження з відходами, ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, Покращення здоров'я 
населення та екології шляхом модернізації інженерної інфраструктури, перехід до надійних, 
стійких та конкурентоздатних енергетичних систем, зважаючи на дефіцит ресурсів, потреби в 
енергії та кліматичні зміни. Використання альтернативних джерел енергії.  

Секторальні мапи та 3_Карта проектів та графік їх реалізації. деталізує «Інтегровану мапу» 
просторового розвитку.  
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ІІ. ТЕРИТОРІЇ ПРІОРИТЕТНОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА.  
Ці території формують існуючі сільськогосподарські угіддя, більша частина яких орендовані 
на даний час агрохолдингами, для яких має бути визначений певний підхід у використанні 
землі для збереження природних властивостей ґрунтів та збереження навколишнього 
природного середовища. На територію можуть накладатись обмеження: охоронні зони 
магістральних мереж. 
Основними напрямками розвитку таких територій є:  

1. Раціональне використання та природне відтворення природно-ресурсного 
потенціалу. 
2. Стабільний розвиток міжсільських територій у частині збільшення обсягу виробництва 
с/г продукції, підвищення ефективності сільського господарства, досягнення повної 
зайнятості населення і підвищення рівня його життя. 
3. Активізація розвитку кооперації, шляхом стимулювання розвитку малих фермерських 
господарств, рослинного спрямування (переважно ягідництво, як існуючий пріоритетний 
напрям), стимулювання до інноваційного сільського господарства. Окремо виділені території 
гіпотетичного розвитку фермерських господарств. Такі території показані поблизу населених 
пунктів, де теоретично такі об’єкти могли б бути розміщеними.  

Одним з основних завдань була інтеграція місцевих виробників у АПК повного циклу в межах 
громади шляхом запровадження триступеневої моделі виробничих зв’язків: 
Виробничі кооперативи, які можуть сформуватися у віддалених від центрів переробки 
населених пунктів, які в основному вирощують сільськогосподарську сировину (Шевченкове- 
Клебанівка, Фащівка –Турівка, Галущинці-Жеребки) 
Багатофункціональні виробничо-інтегровані кооперативи (у центрі в Кам’янках (Галущинці-
Жеребки; Кам’янки-Мовчанівка-Хмелиська-Богданівка-Клебанівка-Коршилівка), Качанівка-
Іванівка (Качанівка-Іванівка-Рожиськ-Чернилівка-Фащівка-Турівка-Тарноруда)), які 
здійснюватимуть виробництво сільськогосподарської сировини, її зберігання, технологічну та 
більш глибоку переробку (заморозка, виробництво хлібобулочних виробів, овочевих, 
плодово-ягідних, м’ясних, рибних продуктів, тощо), реалізацію як сировини, так і продукції 
більш глибокої переробки для кінцевого використання (передпродажна обробка та продаж, 
маркетингові послуги), постачання засобів виробництва в матеріально-технічних ресурсів.  
Агроінноваційний виробничий комплекс «АГРОЕКОПАРК» у смт. Підволочиськ, який 
спеціалізується на безвідходних технологіях у сільському господарстві, зокрема підприємства 
з виготовлення сидру, пуаре, підприємства з нанопереробки ягід та фруктів. Виробництво 
пектиновмісних порошків з бурякового та яблучного жому, порошкові фітокомпозиції, 
комбікорми, центри переробки відходів рослинного походження на екопаливо.  
Власне ці території тісно пов’язані з територіями переважно містобудівного розвитку, 
оскільки підприємства, в основному розміщуватимуться в існуючих промислових зонах 
населених пунктів і не можуть розглядатися ізольовано. 
 
На графічних матеріалах 3_3_1_Розвиток сільського господарства., та 3_Карта проектів та 
графік їх реалізації. «Інтегрована мапа» деталізується.  
 
ІІІ. ТЕРИТОРІЇ АКТИВІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНОЇ ТА РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 
Зона сформована міжсільськими територіями (прибережними територіями водних об’єктів, 
лісовими насадженнями, існуючими та перспективними об’єктами природно-заповідного 
фонду) та територіями в межах населених пунктів (системами зелених насаджень, водних 
об’єктів) 
Основними напрямками розвитку таких територій є:  

1. Збереження природи, орієнтація на водні поверхні. 
2. Природоохоронна та рекреаційно-туристична функція. 
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3. Першочергове покращення інженерної інфраструктури, та вирішення питань 
санітарного очищення території, збереження прибережних ландшафтів, зона створення 
екологічних та туристичних маршрутів (екологічних, водних, велосипедних, піших, 
рибальства, відпочинку біля води, зона активного, екстремального, пізнавального та 
екологічного видів туризму, фестивальної діяльності) 

 
Відповідно до режиму використання виділені два підтипи таких територій: 
Водно-зелений каркас р. Збруч та її притоки. Сформована у східній частині громади і 
одночасно є її східною межею. Зона передбачена для збереження прибережних територій 
вздовж р. Збруч, р. Самчик, р. Вікнина, благоустрою біля водних об'єктів населених пунктів, 
природно-заповідних та заліснених територій, формування водно-зелених зв'язків з 
можливою короткочасною рекреацією біля води, у лісі; створення велосипедних, водних, 
кінних або пішохідних маршрутів; активізація туристичної діяльності. Організація системи 
публічних просторів, можливість створення туристичних об'єктів та зон відпочинку біля води 
(показані темно-зеленим). Господарська діяльність в межах зони обмежена 
природоохоронним, лісовим, водним законодавством. Є зоною розроблення спільних 
проектів не тільки з сусідніми громадами, а й міжрегіонального значення (Тернопільська-
Хмельницька-Івано-Франківська області). Крім того, є однією з ключових територій зокрема 
для реалізації стратегічних проектів. 
 
Зелена вісь «Гори Стрийовецькі»-«Товтровий степ»-Полупанівський ліс-Новосілківський 
ліс- НПП «Медобори». Сформована в західній частині громади, майже паралельно 
попередній території. Сформована переважно лісовими територіями, об’єктами природно-
заповідного фонду як існуючими так і проектними. За межами громади, приблизно в районі 
Національного природного парку «Медобори», ці дві території перетинаються. Зона 
передбачена для збереження природних заповідних та лісових територій, з можливою 
короткочасною рекреацією. Є зоною спільного розроблення проектів із сусідніми громадами. 
Господарська діяльність в межах об'єктів природно-заповідного фонду, державного лісового 
фонду обмежена природоохоронним та лісовим законодавством. 
 
На графічних матеріалах 3_3_2_Зелений каркас території., 3_3_3_Розвиток туризму. та 
3_Карта проектів та графік їх реалізації. «Інтегрована мапа» деталізується. 
 
РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 
 
Створення якісної дорожньо-транспортної інфраструктури для покращення пересування 
населення в межах громади та транзиту, створення системи веломаршрутів; покращення 
навігації в громаді з метою кращої орієнтації в просторі забезпечення безпеки дорожнього 
руху; оптимізація системи громадського транспорту та транспортного сервісу, створення 
транспортних споруд, шумозахисних споруд. Є планувальним каркасом території, який 
поєднує між собою всі функціональні зони. 
 
Виділені зони вздовж міжнародних транспортних коридорів (МТК) можливої концентрації 
об’єктів придорожнього сервісу, або об’єктів, які потребують зручної логістики; визначене 
орієнтовне трасування МТК «Європа-Азія» як зона обмеження діяльності у зв'язку з 
резервуванням території під проходження траси на довгострокову перспективу. Окремо 
виділені відрізки першочергової модернізації або реконструкції автомобільних доріг, 
створення нових доріг.  
 
На графічних матеріалах 3_3_7_Транспортна інфраструктура., та 3_Карта проектів та 
графік їх реалізації. «Інтегрована мапа» деталізується. 
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СЕКТОРАЛЬНІ МАПИ 
 
Секторальні мапи деталізують Інтегровану мапу, з урахуванням матриці пріоритетних 
проектів, відкоригованої громадою, та наведені далі. Пріоритетні проекти показані як 
виносками так і графічним відображенням (окремим кольором або позначенням) 
 
СЕКТОРАЛЬНІ КАРТИ: 
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3.4 Карта проектів та графік їх реалізації  

Карта зображує просторову прив’язку проектів, визначених у розділі 3.2 «Стратегічні цілі або 
напрямки розвитку ОТГ», з відображенням ключових територій, де концентрація проектів є 
найбільшою. Графік реалізації визначений на період до 2030 р. Поділ проектів відбувається за 
трьома секторами: 1. Бізнес, економіка, сільське господарство (зелений колір), 2. Туризм, 
публічні простори, система громадського обслуговування (жовтий колір) 3. Інженерно-
транспортна інфраструктура, санітарне очищення, екологія (чорний колір). Окремо показані 
зони можливих «спільних проектів» із сусідніми громадами. Проекти, показані з кольоровим 
фоном є спільними для всієї громади, або для групи населених пунктів (наприклад, створення 
кооперації). Серед ключових територій виділена зона вздовж р. Збруч, як один із стратегічних 
проектів «Збруч єднає міста». В графіку показані проекти в часовій послідовності. Проекти, 
виділені кольором віднесені до стратегічного проекту «Збруч єднає міста», який буде 
деталізований у наступному розділі. 
 
 

 
Карта проектів та графік їх реалізації. 
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3.5 Матриця пріоритетних проектів, визначення ключових ділянок / 

тематичних фокусів 

Матриця пріоритетних проектів виконана на підставі аналізу «черговості» їх реалізації (на 
думку представників робочої групи) з відповідним маркуванням: червоний колір – висока 
пріоритетність, синій – середня, зелений – не пріоритетні на даний момент. «Матриця 
пріоритетних проектів.xlsx» розташована в папці «Додатки». Для зручності, таблиця поділена 
за трьома секторами розвитку (вертикально) та на території сільських рад, оскільки деякі 
проекти передбачені за межами населеного пункту. Пріоритетність визначалась на найближчу 
перспективу (до 5 років). 
 

 

4 ПЛАН ВПРОВАДЖЕННЯ 

4.1. Візуалізація та короткий опис демонстраційного проекту 

Проект має назву «Територія ЗЛУКИ». 
 
Вказаний проект був обраний як демонстраційний і є однією зі складових стратегічного 
проекту «Збруч єднає міста». Він макимально відображає візію громади «Підволочиська 
громада – міст між людьми, містами та країнами, міст до успішного, конкурентного бізнесу, 
інновацій, громада здорових та активних жителів, які дбають про природу та цінують 
історію», як пряма аналогія, оскільки дана територія безпосередньо межує із сусідньою 
областю, та м. Волочиськ, а р. Збруч є межею областей. Власне міст через Збруч по 
автомобільній дорозі Т 23-11 є так званим «прикордонним» пунктом, а дорога - є основним 
зв’язком Волочиська та Підволочиська. Підволочиськ за часи Австро-Угорської імперії та за 
Польщі був прикордоннним містечком.  
Історично так склалося, що населені пункти розвивалися поруч, а тому мають тісні зв’язки в 
різних сферах життєдіяльності, і розглядати Підволочиськ як автономний і незалежний 
населений пункт є просто нелогічним. Важливим аспектом у виборі цієї території була 
історична складова, оскільки по цьому мосту відбувалась важлива для України історична 
подія злуки УНР та ЗУНР, святкування якої щорічно відбувається на цьому мості, коли з 
населених пунктів на зустріч вирушають люди і відбувається символічне єднання держави. 
Недаремно було обрано за стратегічний проект територія вздовж р. Збруч, оскільки має 
сильний історичний підтекст, є важливим екологічним каркасом на межі трьох областей: 
Тернопільська, Хмельницька, Івано-Франківська та впадає у р. Дністер, об’єднує близько 76 
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населених пунктів вздовж течії, 13 з яких з однаковими назвами, і 18 - попарно розміщені з 
обох берегів ріки нижче за течією. 
Значним аргументом у виборі даної території було поєднання, в ніби на перший погляд 
локальному проекті, глобальних завдань, які є важливими не тільки в межах конкретного 
населеного пункту, а й в межах областей, при чому в різних сферах життєдіяльності, а це: 
історична спадщина, транспортна інфраструкутра, екологія, соціальна та естетична складові.  
 
Основним завданням проекту було розглянути дану територію не просто як гідротехнічну 
споруду, по якій рухається транспорт, а надати цій території додаткових функцій, завдяки 
яким її можна б було розглядати в першу чергу як спільний публічний простір, а вже потім – як 
транспортний перетин через річку. Проект може стати своєрідною візиткою громади (та 
областей), оскільки є в’їзною територією як для Тернопільської, так і для Хмельницької 
області, як територію активного спілкування людей з природою та між собою, з організацією 
доступу до водної поверхні з формуванням зон відпочинку біля води, набережної, причалів 
для човнів, тощо. Територія посилюється наявністю зеленої зони «Злуки» (один з елементів 
системи публічних просторів Підволочиська), яка на даний час занедбана та передбачається 
до впорядкування та благоустрою даним проектом; створення зони обладнаної для 
фестивалів («Збруч-фест» та інші, які плануються проводити).  
 
Особливістю і складністю цього проекту є його межове розташування: міст є на межі 
підпорядкувань, що по суті своїй роз’єднує, і як наслідок є таким, яким він є на даний час 
(зовнішній вигляд, безпека пересування, аварійність, повна невідповідність важливості 
історичної події тощо). Власне така ж ситуація і з річкою: вона ніби в обох областях одночасно, 
але їй не приділяють ніякої уваги. Облаштованих виходів до води немає. Вздовж по течії 
тільки деякі населені пункти мають централізовану каналізацію, що значно погіршує 
екологічний стан.  
Важливим моментом при виборі демонстраційного проекту було визначення ролі цього 
проекту для всієї громади, а не тільки Підволочиська, тому він розглядається як важливий 
елемент проекту «Збруч єднає міста», що залучає значну територію громади вздовж р. Збруч, 
фестивальна складова активізує і західну частину громади, а патріотрична складова, яку 
хотілося б досягти для всієї громади вцілому. Крім того важливим було надати цій території 
не тільки привабливого зовнішнього вигляду, але і водночас, щоб вона була інформативною, 
тому було запропоновано створити інтерактивний вʾ їзний знак в ОТГ, де б відображалась 
загальна інформація, історичні відомості, можливо, цікаві для туристів місця, які б можна було 
відвідати в громаді. 
 
Міст розглядається в комплексі з прилеглою територією, для якої надані пропозиції щодо 
перспективного зонування, умовно ця територія названа «Злуки».  
 



 

 43 

 
 
 

 

Демонстраційний проект Злуки. Дорожня карта демонстраційного проекту_Злуки. 
 
 

 
Зв’язок території «Злуки» з системою публічних просторів смт. Підволочиськ 
 
 



 

 

 

4.2 Впровадження демонстраційного проекту 

  

Проекти  Тип 
проекту 

Часова 
перспектива 
0-5 
короткотривала 
5-10 
середньотривала  
> 10 
довготривала 

Відповідальність/  
Зацікавлені сторони  

1.Початкова фаза  
2. Подальша логіка  
3. Індикатори успіху проекту  

Складова стратегічного проекту «Збруч — єднає міста» 
Міст між людьми, містами, символ посилення історичної ідентичності, 

збереження зв‘язків соціальних, культурних, трудових та природніх, символ єднання 

Ключова територія «Злуки»  

 Започаткування фестивалю 
«Збручфест»: фестиваль течії українс
ької культури (час проведення —
кінець липня)  

М’який  2019 —2020р.   Органи місцевого самовряд
ування  
Громада  
  
ОДА суміжних областей, 
служби автомобільних доріг 
залежно від підпорядкуванн
я, 
Управління з питань охорони 
навколишнього середовища, 
розвитку туризму та 
транспорту, 
управління з питань цивільн
ого захисту.  

1. Розроблення комплексного 
проекту ключової території «Злуки»  
2.  Початкова фаза 
для реалізації проектів вздовж річки в 
т.ч. в 
рамках міжрегіонального проекту «Зб
руч єднає міста» як в 
межах громади, так 
і вище/нижче по течії. 
(Тернопільська, Хмельницька, Івано-
Франківська області)  
3. Індикатор успіху: (показані на 
візуалізації демонстраційного проекту 
ст.4)  

 Комплекс робіт з реконструкці
ї мосту:  
 Міст — 
інформація про історію, міст —
транспортний зв’язок; міст— 
символ єднання, міст—
пішохідний та велосипедний зв’язок  

Твердий  2020 —2025  

 Благоустрій прибережних зон
, фестивальна зона  

Твердий  2022—2025  

 Благоустрій парку «Злуки»  Твердий  2020—2022  
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 В‘їзні знаки 
Тернопільську/ Хмельницьку області
; Підволочиськ/ Волочиськ  

Твердий  2020—2022  Органи місцевого самовряду
ва-ння, 
жителі сусідніх громад, ту-
ристи, 
дорожня поліція, пасажирсь
кі 
перевізники, жителі сусідніх 
громад, громадські організа
ції.  
Організатори фестивалів,  
інвестори. Управління водно
го господарства  

4. Джерела фінансування: Співфін
ансування, гранти, меценатство, благ
одійництво (залежно від проекту)  
5. Які проблеми вирішує:( 
показані на візуалізації 
демонстраційного проекту ст.2)  

 Комплекс робіт з благоустрою 
парку «Злуки»  

  2020—2025  

 Фестиваль «Злуки» (22 січня )  
 Фестиваль «Зеленого 
борщу» (зелені свята)  
 Фестиваль «Сидрфест»  

М’який  З 2025 
(після завершення к
омплексного 
благоустрою фести-
вальної зони і бу-
дівництва мосту)  

 Розробка концептуального ба
чення території із залученням сусідні
х громад, зокрема під час проведенн
я спільних 
 активностей (Збруч-фест)  

М’який  2020—2022  

 Онлайн платформа «Збруч 
єднає міста»  

М’який   З 2023р. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

4.3 Впровадження стратегічного демонстраційного проекту «Збруч єднає 

міста» 

На мапі зображений фрагмент інтегрованої мапи з відповідними виносками із назвами 
запропонованих проектів, окремо виділена зона демонстраційного проекту Ключова територія 
«Злуки», яка розглядалась у попередньому розділі. Праворуч дається часовий графік реалізації з 
виділеними кольором проектами, пов’язаними з ключовою територією «Злуки». Далі, в таблиці 
4_3_Стратегічний проект_Збруч єднає міста.docx, наводиться інформація щодо основних 
зацікавлених і відповідальних сторін, та наведені інструменти. 

 
 
  



 
 
 
 

 

Стратегічний проект «Збруч єднає міста». 

Проекти Пріоритет 

Часова 
перспект

ива 
0-

5 коротко
-тривала 

5-
10 серед
ньотрива

ла > 
10 довгот

ривала 

Відповідальність/ 
Зацікавлені сторони 

Інструменти 

Стратегічний проект «Збруч — єднає міста» 

Ключова територія «Злуки»  

Cтворення виробничо-інтегрованих 
сільсько-господарських кооперативів: 
Качанівка-Іванівка-Рожиськ-Чернилівка-
Фащівка-Турівка-Тарноруда 
Інноваційне фермерство 

Високий Коротко
-
тривала 

Органи місцевого самоврядування 
Громада 
Інвестор 
Місцеві підприємці 
Фермерські господарства 
Управління економічного розвитку 
 
 

Містобудівна документація 
Створення програми спрямованої  на підвищення економічної 
активності сільського населення за рахунок створення 
сільськогосподарських кооперативів.  
Створення карти інвестиційних можливостей громади з 
потенційними інвестиційно-привабливими територіями  для 
залучення інвесторів, створення інтерактивної карти 
інвестиційної привабливості. 
Інвентаризація існуючих підприємств громади для залучення в 
АПК громади, кооперації різного профілю. 
Розроблення програми сприяння розвитку фермерських 
господарств. 
Робота з інвесторами. 
Програми розвитку малого та середнього бізнесу. 

Дослідження історико-культурної 
спадщини громади 

Високий Коротко-
тривала 

Органи місцевого самоврядування  
Громада  
ОДА, в т.ч. суміжних областей, 
(у разі проведення спільних проектів) 
Управління з питань охорони розвит-
ку туризму. 
Управління транспорту та інфра-структури. 
Жителі сусідніх громад Громадські організації 
Організатори фестивалів 
Інвестори 

Містобудівна документація 
Розроблення концепцій,  
Залучення жителів, 
Програми розвитку туризму, історичні дослідження, 
розроблення довідників, популяризація громади в інтернеті. 

 

Популяризація фестивалів та заходів: 
«Збруч-фест», «Злуки» 

Високий Коротко-
тривала 

Включення  громади в регіональні та 
міжнародні маршрути. 

Середній Коротко-
тривала 

Створення та популяризація оглядового 
маршруту громадою 

Середній Коротко-
тривала 

Створення зони «Злуки». 
(Підволочиськ) 

Високий Середньо
тривала 

Органи місцевого самоврядування  
Громада  
ОДА, в т.ч.  суміжної області,          
Служби автомобільних доріг, 

Містобудівна документація 
Розроблення концепцій,  
Залучення жителів, 
Програми розвитку туризму, історичні дослідження, 



 

 

залежно від підпорядкування, 
Управління з питань охорони    навко-
лишнього середовища,    розвитку туризму та 
транспорту, 
Управління з питань цивільного захисту.Жителі 
сусідніх громад, туристи, 
дорожня поліція, пасажирські   перевіз-
ники, громадські організації.  
Організатори фестивалів 
Інвестори 
Управління водного   господарства  

розроблення довідників, популяризація громади в інтернеті. 
Розроблення проектів будівництва та реконструкції. Залучення 
інвесторів, участь у конкурсах і грантових програмах 

 

Історичний маршрут Підволочиськ Середній Коротко-
тривала 

Органи місцевого самоврядування  
Громада, історики, дослідники, краєзнавці, 
«пластуни»  
ОДА        
Управління з питань охорони    культур-ної 
спадщини,    розвитку туризму та транспорту,  
туристи, громадські організації, дослідники, 
історики, краєзнавці, розробник історико-
архітектурних опорних планів 
 

Проведення досліджень, розроблення Історико-архітектурного 
опорного плану, розроблення програм розвитку туризму та 
охорони культурної спадщини. Програми розвитку туризму, 
історичні дослідження, розроблення довідників, популяризація 
громади в інтернеті. 
 

Створення туристично-інформаційного 
центру на базі музею «Вілла 
Громницьких». Підволочиськ  
  

Високий Коротко-
тривала 

Органи місцевого самоврядування  
Громада, історики, дослідники, краєзнавці, ОДА        
Управління з питань охорони    культур-ної 
спадщини,    розвитку туризму та транспорту,  
туристи, громадські організації, дослідники, 
історики, краєзнавці, розробник історико-
архітектурних опорних планів 
 

Проведення досліджень, розроблення Історико-архітектурного 
опорного плану, розроблення програм розвитку туризму та 
охорони культурної спадщини. Програми розвитку туризму, 
історичні дослідження, розроблення довідників, популяризація 
громади в інтернеті. 
 

Створення карти маршрутів, текстових 
матеріалів або фільму про населені 
пункти громади.   

Середній Коротко-
тривала 

Органи місцевого самоврядування  
Громада, історики, дослідники, краєзнавці, 
«пластуни»  
  
ОДА суміжних областей,          
Управління з питань охорони    культурної 
спадщини,    розвитку туризму та транспорту,  
туристи,   громад, громадські організації.  
 

Проведення досліджень, розроблення Історико-архітектурного 
опорного плану, розроблення програм розвитку туризму та 
охорони культурної спадщини. Програми розвитку туризму, 
історичні дослідження, розроблення довідників, популяризація 
громади в інтернеті. 
 

Реконструкція мосту над р. Збруч 
(Волочиськ-Підволочиськ)  
    
    
   

Високий Середньо
тривала 

Органи місцевого самоврядування  
Громада  
ОДА, в т.ч.  суміжної області,          
Служби автомобільних доріг, 
залежно від підпорядкування, 
Управління з питань охорони    навко-
лишнього середовища,    розвитку туризму та 
транспорту, 
Управління з питань цивільного захисту.Жителі 
сусідніх громад, туристи, 
дорожня поліція, пасажирські   перевіз-

Містобудівна документація 
Розроблення концепцій,  
Залучення жителів, 
Програми розвитку туризму, історичні дослідження, 
розроблення довідників, популяризація громади в інтернеті. 
Розроблення проектів будівництва та реконструкції. Залучення 
інвесторів, участь у конкурсах і грантових програмах 
 



 

 

ники, громадські організації.  
Організатори фестивалів 
Інвестори 
Управління водного   господарства  

Реконструкція очисних споруд смт 
Підволочиськ (з можливістю 
обслуговування с. Мислова та 
с.Староміщина). 

Високий Коротко-
тривала 

Органи місцевого самоврядування 
Громада 
Комунальні служби, управління, 
інвестори/власники підприємств 
 
 

Містобудівна документація, розроблення галузевих схем та 
програм щодо оптимізації, реконструкції, модернізацїі, грандові 
програми 

Забезпечення централізованої 
каналізацією кварталів в р-ні вул. 
Богдана Хмельницького. 

Високий Коротко-
тривала 

Органи місцевого самоврядування 
Громада 
Комунальні служби, управління 
 

Містобудівна документація, розроблення галузевих схем та 
програм щодо оптимізації, реконструкції, модернізацїі, грандові 
програми 

Забезпечення централізованої 
каналізацією кварталів в р-ні 
Заднищівка 

Високий Коротко-
тривала 

Органи місцевого самоврядування 
Громада 
Комунальні служби, управління 
 

Містобудівна документація, розроблення галузевих схем та 
програм щодо оптимізації, реконструкції, модернізацїі, грандові 
програми 

Реконструкція та збільшення полігону 
ТПВ у Підволочиську. 

Високий Коротко-
тривала 

Органи місцевого самоврядування 
Громада 
Комунальні служби, управління 
 

Містобудівна документація, розроблення галузевих схем та 
програм щодо оптимізації, реконструкції, модернізацїі, грандові 
програми 

Розроблення схеми санітарного 
очищення території.  
   

Високий Коротко-
тривала 

Органи місцевого самоврядування 
Громада 
Комунальні служби, управління 
 

Містобудівна документація, розроблення галузевих схем та 
програм, робота з населенням  

Створення системи заохочення щодо 
роздільного та централізовного збору 
сміття 

Високий Коротко-
строкова 

Органи місцевого самоврядування 
Громада 
Комунальні служби, управління 
 

Містобудівна документація, розроблення галузевих схем та 
програм, робота з населенням  

Створення системи навігації з 
показниками об’єктів туризму по всій 
громаді 
 

Середній Середньо
тривала 

Органи місцевого самоврядування  
Громада, історики, дослідники, краєзнавці, 
«пластуни»  
 ОДА суміжних областей,          
Управління з питань охорони    культурної 
спадщини,    розвитку туризму та транспорту,  
туристи,   громад, громадські організації. 

Проведення досліджень, розроблення Історико-архітектурного 
опорного плану, розроблення програм розвитку туризму та 
охорони культурної спадщини. Програми розвитку туризму, 
історичні дослідження, розроблення довідників, популяризація 
громади в інтернеті. 
 

Заходи з берегоукріплення та розчистки 
прибережних територій 
 

Високий Довгостро
кова 

Органи місцевого самоврядування  
Громада  
ОДА, в т.ч.  суміжної області,           
Управління з питань охорони    навко-
лишнього середовища, 
Управління з питань цивільного захисту. 
Управління водного   господарства  

Містобудівна документація 
Розроблення концепцій, ТЕО 
Розроблення проектів будівництва та реконструкції. Залучення 
інвесторів, участь у конкурсах і грантових програмах 
 

Мислова 
Проведення культурних заходів 
«Мислова Тернопільська, Мислова 
Хмельницька»   
  

Середній Коротко-
тривала 

Органи місцевого самоврядування  
Громада  
ОДА в т.ч. суміжних областей,          
Управління з питань охорони    навко-
лишнього середовища,розвитку туризмуОргани

Залучення жителів, 
Програми розвитку туризму 
 



 

 

 місцевого самоврядування,жителі сусідніх гром
ад, туристи, громадські організації.  
Організатори фестивалів, інвестори.  

Легалізація мототреку, створення 
тренувального центру.    

Середній Середньо
тривала 

Органи місцевого самоврядування  
Громада  
ОДА суміжних областей, 
Управління з питань спорту та туризму, 
Органи місцевого самоврядування, 
жителі сусідніх громад, туристи, спортсмени, 
управління охорони здоров’я 
громадські організації.  
Організатори фестивалів,  
 

Містобудівна документація 
Розроблення концепцій,  
Залучення жителів, 
Програми розвитку туризму, спорту.  
Розроблення проектів будівництва та реконструкції. Залучення 
інвесторів, участь у конкурсах і грантових програмах 
 

Проведення спортивних змагань,  
фестивалів.   
    

Високий Середньо
тривала 

Органи місцевого самоврядування  
Громада  
ОДА суміжних областей, 
Управління з питань спорту та туризму, 
Органи місцевого самоврядування, 
жителі сусідніх громад, туристи, спортсмени, 
управління охорони здоров’я 
громадські організації.  
Організатори фестивалів. 
Управління охорони здоров’я 

Містобудівна документація 
Розроблення концепцій,  
Залучення жителів, 
Програми розвитку туризму, спорту.  
Розроблення проектів будівництва та реконструкції. Залучення 
інвесторів, участь у конкурсах і грантових програмах 
 

Створення публічного простору. 
    
  

Середній Коротко-
тривала 

Органи місцевого самоврядування  
Громада  
громадські організації, інвестори 
 

Містобудівна документація 
Розроблення концепцій,  
Залучення жителів, 
Розроблення проектів будівництва та реконструкції. Залучення 
інвесторів, участь у конкурсах і грантових програмах 
 

Ліквідація несанкціонованого 
сміттєзвалища у с.Мислова, с. 
Староміщина  

Високий Середньо
тривала 

Органи місцевого самоврядування 
Громада 
Комунальні служби, управління 
 

Містобудівна документація, розроблення галузевих схем та 
програм щодо оптимізації, рекультивація територій, грандові 
програми 

Забезпечення централізованим 
водопостачанням Мислова. 
 

Високий Коротко-
тривала 

Органи місцевого самоврядування 
Громада 
Комунальні служби, управління 
 

Містобудівна документація, розроблення галузевих схем та 
програм щодо оптимізації, рекультивація територій, грандові 
програми 
 

Оріховець 
Створення зони відпочинку біля води. 
Зона для риболовлі  
Створення публічного простору. 
    

Середній Коротко-
тривала 

Органи місцевого самоврядування  
Громада  
громадські організації  
 

Містобудівна документація 
Розроблення концепцій,  
Залучення жителів, 
Розроблення проектів будівництва та реконструкції. Залучення 
інвесторів, участь у конкурсах і грантових програмах 
 

Екологічні маршрути, фітотуризм Середній Коротко-
тривала 

Органи місцевого самоврядування  
Громада  
ОДА, Управління з питань охорони 
навколишнього середовища,  розвитку  туризму  
жителі, туристи  

Розроблення програм розвитку туризму. 



 

 

 

Забезпечення  водопостачанням 
Оріховець  

Високий Коротко-
тривала 

Органи місцевого самоврядування 
Громада 
Комунальні служби, управління 
 

Містобудівна документація, розроблення галузевих схем та 
програм щодо оптимізації, рекультивація територій, грандові 
програми 
 

Ліквідація несанкціонованого 
сміттєзвалища у с.Качанівка, 
Чернилівка, Оріховець   

Високий Середньо
тривала 

Органи місцевого самоврядування 
Громада 
Комунальні служби, управління 
 

Містобудівна документація, розроблення галузевих схем та 
програм щодо оптимізації, рекультивація територій, грандові 
програми 

Забезпечення  водопостачанням 
Чернилівка   

Високий Середньо
тривала 

Органи місцевого самоврядування 
Громада 
Комунальні служби, управління 
 

Містобудівна документація, розроблення галузевих схем та 
програм щодо оптимізації, рекультивація територій, грандові 
програми 
 

 Створення локальних очисних споруд 
для груп населених пунків Чернилівка-
Оріховець.  Каналізування 
   

Високий Середньо
тривала 

Органи місцевого самоврядування 
Громада 
Комунальні служби, управління 
 

Містобудівна документація, розроблення галузевих схем та 
програм щодо оптимізації, рекультивація територій, грандові 
програми 
 

Дорофіївка 
Створення об’єктів туристичного 
сервісу. 
Створення зони відпочинку біля води, 
пляж «Волочиський став».  
Джерело мінеральної води. 
Створення публічного простору  

Середній Середньо
тривала 

Органи місцевого самоврядування  
Громада  
ОДА суміжних областей,    
Управління з питань охорони    навколишнього 
середовища,    розвитку туризму та транспорту,  
жителі  туристи, громадські організації.  
Управління водного   господарства  

Містобудівна документація 
Розроблення концепцій,  
Залучення жителів, 
Розроблення проектів будівництва та реконструкції. Залучення 
інвесторів, участь у конкурсах і грантових програмах 
 

Туристичний об'єкт біля Вовчковецького 
ставу поблизу Дорофіївки.  
 

Середній Середньо
тривала 

Органи місцевого самоврядування  
Громада  
 ОДА суміжних областей,    
Управління з питань охорони    навколишнього 
середовища,    розвитку туризму та транспорту,  
жителі  туристи, громадські організації.  
Управління водного   господарства  
 

Містобудівна документація 
Розроблення концепцій,  
Залучення жителів, 
Розроблення проектів будівництва та реконструкції. Залучення 
інвесторів, участь у конкурсах і грантових програмах 
 

Забезпечення централізованим 
водопостачанням Дорофіївка 

Високий Середньо
тривала 

Органи місцевого самоврядування 
Громада 
Комунальні служби, управління ОДА 
 

Містобудівна документація, розроблення галузевих схем та 
програм щодо оптимізації, реконструкції, модернізацїі, грандові 
програми 

Створення локальних очисних споруд с. 
Дорофіївка.  Каналізування 
     

Високий Середньо
тривала 

Органи місцевого самоврядування 
Громада 
Комунальні служби, управління ОДА 
 

Містобудівна документація, розроблення галузевих схем та 
програм щодо оптимізації, реконструкції, модернізацїі, грандові 
програми 

Ліквідація несанкціонованого 
сміттєзвалища у с.Дорофіївка. 
     

Високий Середньо
тривала 

Органи місцевого самоврядування 
Громада 
Комунальні служби, управління ОДА 
 

Містобудівна документація, розроблення галузевих схем та 
програм щодо оптимізації, реконструкції, модернізацїі, грандові 
програми 



 

 

Рожиськ   
Створення зони відпочинку біля води, 
пляж. Створення публічного простору 

Середній Коротко-
тривала 

Органи місцевого самоврядування  
Громада 
ОДА суміжних областей,    
Управління з питань охорони    навколишнього 
середовища,    розвитку туризму та транспорту,  
жителі  туристи, громадські організації.  
Управління водного   господарства. 

Містобудівна документація 
Розроблення концепцій,  
Залучення жителів, 
Розроблення проектів будівництва та реконструкції. Залучення 
інвесторів, участь у конкурсах і грантових програмах 
 

Туристичний об'єкт біля Тарнорудського 
ставу Тарноруда-Рожиськ 
 

Середній Середньо
тривала 

Органи місцевого самоврядування  
Громада  
 ОДА суміжних областей,    
Управління з питань охорони    навколишнього 
середовища,    розвитку туризму та транспорту,  
жителі  туристи, громадські організації.  
Управління водного   господарства. 

Містобудівна документація 
Розроблення концепцій,  
Залучення жителів, 
Розроблення проектів будівництва та реконструкції. Залучення 
інвесторів, участь у конкурсах і грантових програмах 
 

Забезпечення  водопостачанням 
Рожиськ   

Високий  Коротко-
тривала 

Органи місцевого самоврядування 
Громада 
Комунальні служби, управління ОДА 
 

Містобудівна документація, розроблення галузевих схем та 
програм.  

Тарноруда    
Тарнорудський став (острів «Цвях», де 
гніздяться лебеді)-об’єкт 
фотототуризму.  
Рибальсько- туристичний комплекс 
(біля Тарнорудського ставу).  
  

Середній Середньо
тривала 

Органи місцевого самоврядування  
Громада  
 ОДА суміжних областей,    
Управління з питань охорони    навколишнього 
середовища,    розвитку туризму та транспорту,  
туристи, громадські організації.  
Управління водного   господарства  

Містобудівна документація 
Розроблення концепцій,  
Залучення жителів, 
Розроблення проектів будівництва та реконструкції. Залучення 
інвесторів, участь у конкурсах і грантових програмах 
 

Створення  та популяризація 
туристичного маршруту «Збруч єднає 
міста» 

Важливий Коротко-
тривала 

Органи місцевого самоврядування  
Громада,  ОДА в т.ч. суміжних областей,  
Управління з питань охорони    навколишнього 
середовища,    розвитку туризму та транспорту,  
жителі  туристи, громадські організації.  
Управління водного   господарства  

Розроблення програм розвитку туризму. 

 Забезпечення  водопостачанням 
Тарноруда 

Високий Коротко-
тривала 

Органи місцевого самоврядування 
Громада 
Комунальні служби, управління ОДА 
 

Містобудівна документація, розроблення галузевих схем та 
програм, грандові програми 

Створення локальних очисних споруд  
Рожиськ-Тарноруда. Каналізування. 

Високий Коротко-
тривала 

Органи місцевого самоврядування 
Громада 
Комунальні служби, управління ОДА 
 

Містобудівна документація, розроблення галузевих схем та 
програм, грандові програми 

Фашівка  
Створення публічних просторів  

Середній Коротко-
тривала 

Органи місцевого самоврядування 
Громада 
Управління ( туризму і спорту, охорони 
навколишнього середовища) залежно від 
об’єкту, який розміщається, громадські 
організації 

Містобудівна документація 
Розроблення концепцій,  
Залучення жителів, 
Розроблення проектів будівництва та реконструкції. Залучення 
інвесторів, участь у конкурсах і грантових програмах 
 

Створення локальних очисних споруд 
для групи населених пунків Фашівка-
Турівка.    
  

Високий Середньо
тривала 

Органи місцевого самоврядування 
Громада 
Комунальні служби, управління ОДА 
 

Містобудівна документація, розроблення галузевих схем та 
програм, грандові програми 



 

 

Забезпечення  водопостачанням 
Фашівка-Турівка 

Високий Коротко-
тривала 

Органи місцевого самоврядування 
Громада 
Комунальні служби, управління ОДА 
 

Містобудівна документація, розроблення галузевих схем та 
програм, грандові програми 

Ліквідація несанкціонованого 
сміттєзвалища у с.Турівка, Іванівка 
    
    
   

Високий Середньо
тривала 

Органи місцевого самоврядування 
Громада 
Комунальні служби, управління ОДА 
 

Містобудівна документація, розроблення галузевих схем та 
програм, грандові програми 

Створення велосипедної смуги руху 
біля автодороги О201215 на відрізку 
Підволочиськ-Качанівка-Іванівка. 
    
  

Високий Коротко-
строкова 

Органи місцевого самоврядування 
Громада 
Комунальні служби, управління,  
Служби автомобільних доріг залежно від 
підпорядкування дороги, поліція 

Містобудівна документація, розроблення галузевих схем та 
програм, проекти на будівництво, грандові програми 

Реконструкція автодороги С201202 
сполученням: Чернилівка-Оріховець–
Рожиськ.   

Високий Середньо
тривала 

Органи місцевого самоврядування 
Громада 
Комунальні служби, управління,  
Служби автомобільних доріг залежно від 
підпорядкування дороги, поліція 

Містобудівна документація, розроблення галузевих схем та 
програм, проекти на будівництво, грандові програми 

Реконструкція автодороги С201217 
сполученням: Рожиськ-Фашівка. 

Високий Коротко-
строкова 

Органи місцевого самоврядування 
Громада 
Комунальні служби, управління,  
Служби автомобільних доріг залежно від 
підпорядкування дороги 

Містобудівна документація, розроблення галузевих схем та 
програм, проекти на будівництво, грандові програми 

Створення велодоріжки вздовж Збруча 
сполученням Підволочиськ-Мислова-
Оріховець-Рожиськ.  

Середній Коротко-
строкова 

Органи місцевого самоврядування 
Громада, громадські організації, 
Комунальні служби, управління. 
 

Містобудівна документація, розроблення галузевих схем та 
програм, проекти на будівництво, грандові програми 

Створення велодоріжки вздовж Збруча 
сполученням Підволочиськ-Дорофіївка.
  

Середній Коротко-
строкова 

Органи місцевого самоврядування 
Громада, громадські організації, 
Комунальні служби, управління. 
 

Містобудівна документація, розроблення галузевих схем та 
програм, проекти на будівництво, грандові програми 

 


