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1. АНАЛІЗ 
 
Ржищівська міська об’єднана територіальна громада утворена шляхом об’єднання 6 
населених пунктів: міста Ржищіва, Балико-Щучинської, Гребенівської, Півецької, 
Яблунівської сільських рад – Кагарлицького району, Піївської сільської ради – 
Миронівського району. 
Центр громади - місто Ржищів. 
Площа громади — 196,8 квадратних кілометрів, у т.ч.: 
Ржищів – 3,6 кв.км 
Балико-Щучинський старостинський округ– 5,09кв.км 
Гребенівський старостинський округ – 2,34 кв.км 
Півецький  старостинський округ – 2,74 кв.км 
Піївський  старостинський округ – 3,39 кв.км 
Яблунівський  старостинський округ – 2,56 кв.км 
Загальначисельністьнаселеннястаном на 01.01.2018 року 10220особи, з них 47% - 
чоловіки, 53% - жінки. 
В національному складі громади – переважну частину займають українці – 95%. 

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

Мапа історичного аналізу 

На цій карті зображено історичний аналіз Ржищівської ОТГ, роки утворення населених пунктів, 
визначні місця та містоутворюючі фактори – Дніпро та торговельні шляхи вздовжДніпра; 

Важливі пам’ятки історії: 

 Залишки городища Іван-город, 



 

 

 Городища Чучин (фортеці часів Київської Русі),  

 меморіал та залишки римо-католицького монастиря Ордену Пресвятої Трійці, 

 Троїцька Церква, 

 сквер Трипільської культури, 

 Букринський Плацдарм. 
 
 

Мапа мобільності 

 

На цій мапі зображено транспортне сполучення 

1. Через територію Ржищівської ОТГ походять автосполучення напрямком на Київ, Білу 

Церкву, Канів 

2. Існуютьвелотуристичнімаршрути,якімаютьпотенціалбутивключенимивзагальну 

інфраструктуру. 
3. Історично Дніпро використовується як транспортнаартерія. 

 



 

 

 

 
На цій мапі зображено транспортні проблеми 

1. Деякі дороги потребують капітального ремонту, особливо на відрізку с.Півці - Пії. 
2. В зимовий період часу на відрізках дороги с.Уляники-Пії; м.Ржищів - с.Зорівка; м.Ржищів-

Півці утворюються перемети снігу, які ускладнюють рух автотранспорту; 

3. Внаселенихпунктахс.Гребенітас.Піїіснуютьстихійніринкипридорозі,якіутворюють 
аварійно небезпечні ділянки. 

4. На окремих ділянках дороги існує небезпека зіткнення автотранспорту з дикими 
тваринами на шляху їх міграції через автодорогу. 

 
  



 

 

Мапа доступності 

 

На цій мапі зображено доступність громадського транспорту для населення: 

1. Деякі села мають поганий доступ до громадського транспорту. с.Яблунівка, 

Онацьки, Юшки розташовані у 3 км до найближчої зупинки громадського 

транспорту. 

2. В с.Балико-Щучинка низька періодичність рейсів громадського транспорту. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Антропологічна мапа 

 

 

На мапі зображені позитивні та негативні фактори, які впливають на життя людей 

1. Відпочинок біля води або в лісі є фактором якості простору. 

2. Проблема аварійності на дорозі (дикі тварини, транзит через села) 

3. Іноді викликають занепокоєння дикі тварини (агресивні кабани, лисиці (через захворювання 

на сказ). 

  



 

 

 
 

 

На цьому зображенні фотографії популярних заходів, які відбуваються на території громаді:  

 фестиваль «Ржищівський вінок»,  

 змагання з кануполо,  

 велоперегони,  

 екофестиваль. 
 
  



 

 

Мапа використання земель 
 

 

На даній мапі зображено використання земель в громаді 

 Найбільшу частину території займають землі сільськогосподарського призначення 
(помічені білим); 

 Територія досить густо вкрита лісами та порізана ярами; 

 Населені пункти досить густонаселені з переважаючими приватними 

односімейними житловими будинками; 

 Кожен населений пункт має громадську та комерційну забудову 

  



 

 

Мапа інфраструктури 

 
На даній мапі зображено інфраструктуру громади: 

 Централізоване водопостачання існує частково лише в двох населених пунктах –

м.Ржищів та с.Балико-Щучинка; здебільшого використовуються приватні колодязі 
та свердловини; 

 Становить проблему відсутність централізованого водовідведення в більшості 

населених 
пунктів.ПоляфільтраціїнаявнілишевмістіРжищів.Переважнабільшістьгромади 

користується септиками, які в більшості не відповідають екологічним нормам. 
 

  



 

 

Мапа інвестицій 
 

 

На цій мапі зображені потенційні ділянки для інвестиційних пропозицій у різних сферах: 

 сортувальна лінія 

 укріплення набережної та використання її в туристичних цілях 

 індустріальний парк 

 гірськолижний комплекс 

 виробництво 
 

 



 

 

Мапа природних ресурсів 
 

 
На цій мапі зображені природні ресурси громади: 

 Туристично- рекреаційний потенціал, що зумовлений близькістю Дніпра та річкових 
островів та великою кількістю ставків (наявні в кожному селі) 

 Велика територія лісовкритих площ: лісів, лісосмуг, луків, парків 

 Є дикі тварини, які представлені кабанами, косулями, зайцями, лисицями та ін. 

 В річках та ставках є риба; ведеться рибне господарство 



 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

  



 

 

Мапа сильних сторін 
 

 

На цій мапі зображені сильні сторони громади: 

 Велика кількість професійно-технічних навчальних закладів; 

 Присутність успішних підприємств; 

 Різноманітність місць відпочинку та сфери надання послуг в цій галузі (верхова їзда, 

етнопоселення; екскурсії на воді та інше) 

 Наявність культурно-історичної спадщини (поселення Іван-Город; Чучин, Костел 
Пресвятої Трійці при монастирі тринітаріїв, затоплена відреставрована церква в с. 

Гусинці) 

 Наявність велотуристичних маршрутів, які можуть бути включеними в загальну 
інфраструктуру. 

 Наявність вантажного та пасажирського річкового порту. 
 



 

 

 

 

Мапа слабких сторін: 

 Відсутність фіксації забруднення повітря, води та землі. 

 Зсув берегової лінії та підтоплення житлового масиву. 

 Відсутність системи укріплення ярів та балок. 

 Браконьєрство та проблеми з дикими звірями 

 Досить велика протяжність доріг, що потребують капітального ремонту 



 

 

 
 

Мапа можливостей: 

 Можливість розвитку водного спорту (яхтинг, кануполо, каякінг) 

 Наявність вільних ділянок  під інвестиційні проекти (промисловість, гірськолижні 

спуски, туристичний хаб, відновлення потужностей річкового транспорту) 

 Використання природних ресурсів (річки, озера та ліси) для відпочинку. 

 Використання історико-культурної спадщини та музеїв для ознайомлення з 
культурною спадщиною. 



 

 

 

 
Мапа загроз: 

 Погіршення загального екологічного стану. 

 Забруднення агрохімікатами поверхневих вод. 

 Виснаження ґрунтів. 

 Погіршення ситуації з ерозією ярів та балок. 

 Монополізація влади та бізнесу. 



 

 

 

1.2 Результати SWOT-аналізу  
 

Секторальний SWOT 

 

СВОТ 
Сильні сторони Слабкості 
Можливості Загрози Приклади 

Де?  

(назва поселення чи міста) 

Громадські сервіси 

Сильні сторони 

 
 
Велика кількість навчальних 

закладів 

Професійний ліцей, Ржищівський будівельний 

технікум, Індустріально- педагогічний технікум, 
гуманітарний коледж 

Розвинена сфера послуг ЦНАП, лікарня, ПМСД, казначейство, 

Терцентр, перукарні, кав'ярні. 

Слабкі сторони 

Житлово-комунальне господарство відсутність централізованого водопостачання та 

водовідведення у більшості населених 

пунктів(с.Пії.,ЛиповийРіг, Уляники, Півці, 

Онацьки, Гребені, Юшки,Балико- 
Щучинка та Ржищів) 

Слабко розвинена соціальна 

інфраструктура; 

В таких селах, якПіїтаБалико- Щучинка не 

вистачає сфери надання послуг (перукарні, 

ремонт одягу тощо) 

Відсутність 
кваліфікованих лікарів первинної ланки 

 



 

 

Відсутність готелів багато зон відпочинку (Балико-Щучинка, 
Уляники, Ржищів, Гребені) але відсутність 

готелів скорочує термін перебування гостей у 
місті 

Можливості 

Можливість розвитку водного спорту Яхтинг (вздовж р. Дніпро) кануполом.Ржищів 

та с. 
Балико-Щучинка 

Відновлення потенціалу базової 
спеціальної освіти 

Відновлення зацікавлення в робітничих 
професіях, запровадження нових 

спеціальностей та реклама 
навчальних закладів 

Оновлення фізкультурно- оздоровчого 
комплексу 

Реконструкція існуючої будівлі в м. Ржищів та 
будівель у селах Балико- 
Щучинка та Пії 

Розвиток сфери послуг в селах: Балико-Щучинка та 
Пії 

Загрози 

Хаотична, стихійна комерціалізація 
публічних просторів 

 

Земельні ресурси та проекти 

Сильні сторони 
Виробництво присутність успішних підприємств; 

наявність територіїпід 
промисловий парк 

Слабкості 
Брак інвестиційних пропозицій  

Можливості 

Наявність територій під інвестиційні 

проекти 

Промисловість;  гірсько-лижний курорт; ринок; 
Туристичний хаб; річпорт. 

 Можливість використання ставків для 
розведення малька 

Створення кластеру легкої 

промисловості 

Відновлення на території ОТГ ситрового заводу  
 

Наявність безхазяйних 
приміщень 

Балико-Щучинка, Півці, Ржищів, ПІї 

Загрози 



 

 

Монополізація влади та 
бізнесу 

 

Навколишнє середовище 

Сильні сторони 
Туризм та рекреація Віддаленість та “тиша”; 

Використання водних ресурсів 

місцевими жителями для 
відпочинку 

Ставки та річки 

Легличі  
Дніпро 

Наявність луків з лікарськими травами; Віддаленість ділянок від траси та наявність 

ґрунтових 
доріг для під’їзду 

Широко представлена фауна Косулі, зайці, лисиці, качки, білі та чорні лебеді 

(с. Балико-ЩучинкатаУляники) 

Наявність культурно- історичної 
спадщини 

Іван-Город, поселення Чучин 
та Букринський плацдарм (Балико-Щучинка) 

Унікальна ідентичність кожного села  

Слабкості 
Сміття відсутність сміттєсортувальної лінії; спалення 

сміття, стихійні сміттєзвалища, відсутність 

культури поводження з відходами 

Екологічний контроль відсутність фіксації забруднення повітря, води 
та землі 

Меліорація зсув берегової лінії, підтоплення житлового 
масиву, відсутність забезпечення укріплення 

ярів 
та балок 

МАФи на пляжній території влітку  

Браконьєрство та проблеми з дикими 
звірями 

 

Можливості 

Розширення водних туристичних 

маршрутів через річку Дніпро 

відновлення транспортної артерії річки Дніпро 

через м. Ржищів та с. Балико- Щучинку; 
Використання водних ресурсів для туризму; 

Включення Ржищіва до туристичного 

маршруту “Золотий вінок Київщини” 

 

Використання водних 
ресурсів; 

розвиток водного спорту 



 

 

Відновлення етнофестивалів; Трипільське коло 

Облаштування зон 
відпочинку в лісах та біля озер; 

 

Використання корисних копалин (біла 

глина) та 
цілющих джерел 

розвиток косметологічної галузі та медичний 

потенціал 

Загрози 

Погіршення екологічного стану  

Замуленість річки Леглич  

Забруднення агрохімікатами 
поверхневих вод 

 

Виснаження ґрунтів  
Погіршення ситуації з ерозією балок та 
ярів 

 

Мобільність 
Сильні сторони  
Мобільність Наявність сполучення національного т та 

регіонального значення; Наявність туристичних 
веломаршрутів. 

Слабкості  

Сезонна міграція диких звірів через 

автошляхи 

територія біля РБТ, Балико- Щучинки, Уляників, 

Гребені 

Велика протяжність 
доріг, що потребують капітального 
ремонту 

сполучення між населеними пунктами 

Моно функція транспорту 
Пріоритет надається автотранспорту 

 

Можливості  

Включення водної транспортної системи 

р. Дніпро 

 

Ініціативи для велосипедних 
маршрутів 

 

Загрози  
Пошкодження доріг великовантажним 
транспортом 

Наявність потужних підприємств в сусідніх 
районах та в самій ОТГ зумовлює рух 
великогабаритного транспорту на дорогах 
державного та регіонального 
значення 



 

 

 
 

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

 

 

На даній діаграмі зображені основні зовнішні та внутрішні стейкхолдери, які впливають на якість 
життя в громаді 
 
 
  



 

 

2. СЦЕНАРІЇ 
 
2.1 Альтернативні сценарії просторового розвитку для ОТГ 

 
1 . Стратегічний напрямок:  
«Використання природних ресурсів» 
 
 

 
 
 
 



 

 

Опис: на даній карті зображено як можна використати природні ресурси громади, а саме: 

 завдяки гористому рельєфу місцевості можна побудувати гірськолижний курорт для 

занять даунхілом; 

 наявність лісів та водойм ідеально підходить для розташування кемпінгів. 

 оскільки повз громаду часто відбуваються сплави на каяках, є доцільним 

облаштування зупинок для них з мінімальною інфраструктурою. 

 Через територію громади проходять популярні веломаршрути, але є потенціал їх 

розширення. 

 

 
 

 

 
 

 
 



 

 

 

 



 

 

Цілі, які необхідно досягти: 
 Включення природних ресурсів у життя громади 
 Використання проблемних місць (берег) для рекреації 
 Використання особливостей ландшафту для унікального відпочинку 
 Включення громади в туристичні маршрути національного значення 

 
2 . Стратегічний напрямок:  
«Захист природних ресурсів» 
 

 
 

 

 

 



 

 

Опис: на даній карті зображено основні напрямки захисту природних ресурсів. 

 Запропоновано логістику збору сміття 

 Вказано потенційне місце розташування сміттєсортувальної лінії 

 Зазначено необхідність періодичних заходів щодо контролю якості води 

 Потреба в укріпленні берегової лінії через часті зсуви та загрозу руйнування 

житлового фонду 

 

 
 

 

 

 
Цілі, які необхідно досягти: 

 Система сміттєзбору. Сміттєсортувальний завод 
 Система контролю забруднення 
 Система меліорації 
 Популяризація культури поводження зі сміттям 
 Підвищення рівня аграрної культури, диверсифікація вирощуваних аграрних культур, 

нагляд за якістю добрив  
 
 
 
 



 

 

3 . Стратегічний напрямок:  
«Транспорт, як потенціал розвитку» 

 
 

Опис: на даній карті зображено різні транспортні можливості громади: 

 Використання доріг державного значення для подальшого розвитку виробництва 

 Поновлення пасажироперевезення річковим транспортом 
 Запровадження громадського транспорту з доступом в кожне село 
 Розробканових веломаршрутів 

 
Цілі, які необхідно досягти: 
 Сучасна транспортна інфраструктура: безпечна дорога, різні виду транспорту 
 Доступність для всіх мешканців 
 Максимальне використання Дніпра як транспортної артерії 
 Включення до національної річкової транспортної системи 

 
 
 



 

 

4 . Стратегічний напрямок:  
«Стале виробництво» 
 

 

Опис: на даній карті зображено інвестиційний потенціал громади 

 Можливе створення індустріального паркув м. Ржищів з вигідним транспортним 

сполученням та потенційним використанням вантажного річковогопорту 

 
Цілі, які необхідно досягти: 
 Створення сприятливих інвестиційних умов 
 Аналіз та реєстр інвестиційних пропозицій 
 Сучасне та стале виробництво – умова ведення діяльності на території громади 
 Використання безхазяйного майна для підприємств 
 Сприяння розвитку бізнесів, які підсилюють ідентичність 

 
 
  



 

 

5 . Стратегічний напрямок: 
«Культурно-соціальний розвиток та ідентичність» 
 

 
 

 

Опис: на даній карті зображено місце розташування культурно-соціальних об'єктів та 

можливість об'єднання їх в окремі кластери за напрямками: 
1. культура і спорт 
2. зелений туризм 
3. гірськолижний туризм 
4. аграрний туризм   

 
 Доступністьсоціальноїінфраструктуридлявсіхмешканців.Відновленняпотенціалу 

базової спеціальної освіти. 

 Виявлення та посилення ідентичності кожного населеного пункту 
 
 



 

 

2.2 Короткий опис формату публічного обговорення та збірка основних 

висновків з громадського обговорення 

 
Громадське обговорення в Ржищівській ОТГ проходило в форматі презентації з подальшою 
дискусією у форматі «світового кафе». 

 
На обговоренні були присутні близько 150 чоловік різного фаху та сфер діяльності. В кінці 

презентації був діалог з громадою, в ході якого було отримано пропозиції, які в подальшому 

враховувались при підготовці проектів. 

 

Світове кафе було організовано на основі двох тематичних столів на вісім осіб кожен, за якими 

розглядалися альтернативні сценарії розвитку (учасники розподілялися за фахом). Таким чином 

була почута та врахована думка експертів в різних галузях. Результати даної роботи також 

враховувались при подальшій роботі на воркшопах. 

 

 
 

На цій мапі зображені найбільш влучні результати анкетування щодо використання природних 

ресурсів в громаді, яке було проведено перед презентацією  
 
“Що Вам подобається в Ржищівській ОТГ? 

-Розташування та природа” Жін. 36-45 

 
“Що Вам подобається в Ржищівській ОТГ? 

-Природні ландшафти, територіальна близькість до обласного центру...” Жін. 36-45 

 
“Які Ваші пропозиції щодо покращення життя в громаді? 

-Розвиток економіки, створення промислових підприємств, розвиток туризму, інфраструктури. 

Дбати про відсутність сміттєзвалищ, естетичний вигляд будинків” 

Жін. 46-60 



 

 

 
 

На цій мапі зображені найбільш влучні результати анкетування щодо питань розвитку та 

виробництва в громаді, яке було проведено перед презентацією  
 

«Ваші пропозиції щодо покращення життя в громаді» 

-Залучення інвестицій, збільшення пропозицій з працевлаштування, підвищення рівню заробітної 

плати.” Жін. 36-45 

 
“Які Ваші пропозиції щодо покращення життя в громаді? 

-Розвиток Економіки, створення промислових підприємств, розвиток туризму, інфраструктури. 

Дбати про відсутність сміттєзвалищ, естетичний вигляд будинків” 

Жін.46-60 

 
“Що потрібно змінити? 

-збільшити кількість робочих місць, зацікавити молодь ” Жін. 60+ 
 

 

На цій мапі зображені найбільш влучні результати анкетування щодо питань транспортної 

інфраструктури в громаді, яке було проведено перед презентацією  
 
 



 

 

Транспорт як потенціал розвитку: 

“Які Ваші пропозиції щодо покращення життя в громаді? 

-Відремонтувати дороги по селу і провести вулицями освітлення по всьому селу” 

Жін. 46-60 

 
“Що не подобається категорично? 

-Дороги 

-Сміття” 

Чол. 36-45 

 
“Які ваші пропозиції щодо покращення життя в громаді?  

- Відновити транспортування та перевезення Дніпром” 

 

 
 
На цій мапі зображені найбільш влучні результати анкетування щодо соціально-культурного 

розвитку та ідентичності, яке було проведено перед презентацією  

 
“Що на Вашу думку слід зберегти?  

- У селах –  освіту, культуру, медицину” Жін. 46-60 

 
“Що потрібно змінити?  

-Необхідно відкрити більше культурних центрів ” Жін. 60+ 

 
“Що не подобається категорично? 

-Відсутність житла для молодих сімей, рівень культури поведінки в громадських місцях” 

Жін. 46-60 

 
“Які ваші пропозиції щодо покращення життя в громаді?»  

-Створення «єдиного вікна» [надання публічних послуг] Жін. 36-45 

 
 
“Які ваші пропозиції щодо покращення життя в громаді? 
Покращити рівень обслуговування та кваліфікації медичних працівників” Жін. 46-60 
 



 

 

 

 
На цій мапі зображені найбільш влучні результати анкетування щодо захисту природніх ресурсів, 

яке було проведено перед презентацією  

 
“Що потрібно зберегти? 

-природну автентичність” Жін. 36-45 

 
“Що на вашу думку потрібно змінити?  

Підхід до використання земельних ресурсів” Жін. 36-45 

 
 

 
На цій мапі зображена думка жителів громади щодо можливості розвитку громади через 

розширення 



 

 

«ЩО потрібно змінити?» 

-По можливості додати населенні пункти, які історично входили в Кагарлицький район” 

Жін. 46-60 
 

 

3. КОНЦЕПЦІЯ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ 
 
3.1. Візуалізація і пояснення «картини майбутнього» ОТГ (ВІЗІЯ ОТГ) 
 

Найкращий відпочинок на березі Дніпра. 
 
Ржищівська громада має потужний рекреаційний потенціал за рахунок різноманітних 

природних ресурсів, що зосереджені на дніпровських берегах. Бориспільські острови, 

Канівське водосховище та полігон– 

все це можливість для унікального відпочинку. Ми прагнемо  об'єднати всі ці ресурси в єдину 

мережу. 

 

 
 

Найкращі умови для сучасного та сталого виробництва. 
 
Наша мета – забезпечити стабільне економічне зростання. Для цього ми створимо індустріальний 

парк тапривабливий економічний клімат на території громади. 



 

 

 

Ржищів - столиця етнофестивалів. 

Щонеділі щось цікаве, щомісяця фестиваль. 

 
На території громади історично відбувалися масові заходи. Близькість до Києва диктує 

короткочасне відвідування. Тож, ми ставимо собі за мету створення розширеної програми 

заходів, що триватиме в усі пори року. 

 

Це призведе до соціально-культурного розвитку та активації населених пунктів. 
 

 



 

 

 
 
 

 
 
  



 

 

3.2. Інтегрована мапа концепції просторового розвитку для ОТГ 
 

 
На цій мапі зображено концепцію просторового розвитку для Ржищівської ОТГ, яка відображена 
через наступні напрямки: 

 використання природних ресурсів 

 захист природних ресурсів 

 транспорт як потенціал розвитку 

 стале та сучасневи робництво 

 культурно-соціальний розвиток та ідентичність 
 

 

  



 

 

4. ПЛАН ВПРОВАДЖЕННЯ 
 
4.1. Візуалізація демонстраційного проекту 
 
Безпечне узбіччя 
 

Одним з пілотних проектів визначено проект “Безпечне узбіччя”. В деяких населених пунктах, 

наприклад як у с.Гребені та с.Пії, біля дороги з інтенсивним трафіком розташовані стихійні 

ринки.Дані ділянки дороги не облаштовані тротуарами та зупинками громадського транспорту. 

Пропонується  створити заїзні кармани, в яких будуть поєднані як зупинки ГТ, так і обладнані місця 

для торгівлі. Вздовж дороги слід облаштувати тротуари та велодоріжки. Такий проект може бути 

типовим для декількох населених пунктів ОТГ. 
 
 

 

 

На даній карті зображені локації, де актуальне застосування пілотного проекту 

"безпечне узбіччя" 
 

  



 

 

Існуючий стан 
 

 
 
 
 

 

 
 

Запропоноване рішення 
 

 Зупинка ГТ 

 Обладнані місця для торгівлі 

 Дороги облаштовані тротуарами та велодоріжками 

 Заїзні кишені 



 

 

Дороги між населеними пунктами 

Наступний пілотний проект “Дороги між населеними пунктами”. Між населеними пунктами 

громади переважають дороги регіонального та обласного значення, узбіччя яких вкриті травою. 

Оскільки повз громаду проходить ряд веломаршрутів та мешканці громади пересуваються між 

селами на велосипедах, пропонується створення на узбіччі велодоріжок, які зроблять даний вид 

мобільності безпечнішим. 
 

 

 

На даній карті зображені локації, для яких актуальне застосування пілотного проекту «Дороги між 
населеними пунктами». 
 



 

 

Існуючий стан 

 

 

 

Приклад зі світової практики 
Джерело: google maps 
 



 

 

 

 
 

Запропоноване рішення 
 
1) Велодоріжка 

2) Захисна зеленасмуга 

 

Міські дороги 
 
Пілотний проект “Міські дороги”. Даний проект забезпечує безпечність пішохідних переходів на 

ділянках дороги з інтенсивним рухом шляхом звуження її в місцях переходу, а також облаштування 

велодоріжок вздовж доріг. Цей проект може бути використаний в центрі громади м.Ржищів. 
 



 

 

На даній карті зображені локації, для яких актуальне застосування пілотного проекту "Міські дороги 
" 
 

Існуючий стан 

 
 

 
 
 

Запропоноване рішення 
 

1. Безпечний пішохіднийперехід 

2. Висадкадерев 

3. Паркування паралельно вулиці в спеціальнихкишенях 

4. Велодоріжка 

5. Велопереї 



 

 

Активізація узбережжя (точкова) 

Пілотний проект “Активізація узбережжя (точкова)”. Узбережжя р.Дніпро в громаді має урвисту 

природу, пологих територій і місць для відпочинку біля Дніпра досить мало, тому важливо 

облаштувати існуючі ділянки для комфортного відпочинку на природі та вилову риби. На таких 

об'єктах слід також створити місця для зупинки каяків. 
 

 
На даній карті зображені локації, де актуальне застосування пілотного проекту " 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Існуючий стан 
 



 

 

 
 

Запропоноване рішення 
 

 
 
 
 

1) Зони відпочинку 

2) Пірс 

3) Ігровий майданчик 

Локальні набережні 
 
Демонстраційний проект (перший на черзі для реалізації) 

 



 

 

 

Пілотний проект “Локальні набережні”. Через м.Ржищів протікає річка Леглич, на якій протягом 

останніх двох років було проведено заглиблення та чистка русла. 

Внаслідок цього утворились береги, які придатні для створення активних зон відпочинку вздовж 

усієї річки. Планується озеленення берегів деревами та рослинами, які очищають воду, будівництво 

пірсів для ловлі риби, альтанок для відпочинку. 

 
 

 
 

На даній карті зображені локації, де актуальне застосування пілотного проекту " 

Локальні набережні " 
 

 



 

 

Існуючий стан 
 

 

 
 
 

Запропоноване рішення 
 

1) Доріжка вздовж річки 

2) Ігровий майданчик 

3) Зона для відпочинку 

4) Пірс 

5) Рослини, які очищають воду 
 

 
 



 

 



 

 

Міські набережні 

Пілотний проект “Міські набережні”. Даний проект дає можливість використання бетонних дамб 

як місць відпочинку та використання їх як амфітеатру для перегляду змагань на воді та інших 

дійств. Також пілотним проектом   передбачено реконструкцію будівлі Річкового порту та 

створення там невеличкого кафе. 
 

 

 
 

 
На даній карті зображені локації, де актуальне застосування пілотного проекту "Міські набережні " 
 

 



 

 

Існуючий стан 
 

 
 

 
 
 

Запропоноване рішення 
 
1) Бетонна дамба перетворена наамфітеатр 

2) Плавучаплатформа 

3) Реконструкція річковогопорту 

4) Невелике кафе (літнєрозширення) 

5) Сквер 
 

  



 

 

Система сміттєзбору 
 

 
 

Пілотний проект “Система сміттєзбору”. В даний проект включена мапа розташування 

сміттєвих баків та логістика вивезення сміття з подальшим вивезенням на сортувальну лінію. 



 

 

 



 

 

 

Календар подій 

 

 

Пілотний проект “Календар подій”. Метою даного проекту було створення заходів, які б 

відбувалися кожен рік і залучили до участі всі населені пункти громади. Події, що будуть 

відбуватися в населених пунктах повинні ідентифікувати їхню самобутність і слугувати в 

подальшому їх розвитку, шляхом залучення туристів та ін. 

 



 

 

Індустріальний парк  

 
Пілотний проект “Індустріальний парк”. Метою даного проекту було сприяння розвитку бізнесу, що 

призведе до збільшення робочих місць та надходжень до бюджету і дасть можливість раціонально 

використовувати землі відповідного цільового призначення. 
 

  



 

 

4.3. Впровадження стратегічного демонстраційного проекту  
 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

 
 

 


