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1. АНАЛІЗ  

Щербанівська об’єднана територіальна громада розташована на південь від м. Полтава. Центр 
громади – село Щербані. Найбільшою перевагою громади є близькість до адміністративного 
центру Полтавщини – від Щербанівської сільської ради до центру м. Полтава – 4,9 км. До складу 
громади входять 15 населених пунктів: села Щербані, Розсошенці, Горбанівка, Гора, Нижні Млини, 
Шмиглі, Тютюнники, Великий Тростянець, Малий Тростянець, Буланове, Квіткове, Сапожине, 
Вищі Вільшани, Нижні Вільшани, Пожарна Балка. Загальна чисельність населення 14 379 осіб. 
Територія Щербанівської громади складає 98,7 кв. км (або 9870 га). 

 Секторальний аналіз 

CRITERIAS/ SECTORS FOR ANALISYS  Критерії / сектори аналізу  

1. Land use and Housing  1. Землевикористання і забудова  

Very active/dynamic economic areas  Дуже активні / динамічні економічні райони/хаби + 

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

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

Області розвитку житла (де люди хочуть побудувати житло / п
ереїхати) + 

Areas with development pressure (more requests than offer
s/resources)  

Області з тиском розвитку (більше запитів, ніж пропозицій / ре
сурсів) + 

Collective housing vs individual housing  Колективне чи індивідуальне житло + 

Highrise housing  Багатоповерхове житло + 

Urban housing vs rural housing  Міське житло/сільське житло +  

2. Public facilities/amenities  2. Громадські сервіси  

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

школи, лікарні, адміністрація, культурні заклади, спортивні об
'єкти, соціальна інфраструктура, торговельні, інші послуги + 

missing facilities  відсутні об'єкти + 

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

unused facilities or facilities used under capacity (for exampl
e: schools without children)   

невикористовані об'єкти/ об'єкти що використовуються не на 
повну потужність (наприклад, школи без дітей) +  

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

land in public property: local administration  земля в державній власності: місцева адміністрація + 

land in public property: 
regional administration (raion/oblast)  

земля в державній власності: обласна адміністрація (район / о
бласть) + 

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

inaccessible land (ATO)  недоступна земоя (АТО) -  

relevant/strategic 
private property (linked to pending investment)  

відповідна / стратегічна приватна власність (пов'язана з очікув
аними інвестиціями) + 

strategic public investment projects (new facilities, new 
roads...)  

стратегічні державні інвестиційні проекти (нові об'єкти, нові 
дороги ...) + 

relevant private investments (housing, industry, other)  важливі приватні інвестиції (житло, промисловість, інші) + 

4. Environment  4. Навколишнє середовище  

attractive natural areas or landscapes (forests, lakes, hills 
etc), not necessarily protected  

привабливі природні зони або ландшафти (ліси, озера, 
пагорби тощо), не обов'язково захищені + 

nature reserves (protected areas)  заповідники (природоохоронні території) + 

hydrographical network (rives, lakes, marshes, mineral 
springs)  

гідрографічна мережа (річки, озера, болота, мінеральні 
джерела) + 



 

 

pollution  екологічне забруднення + 

waste management/waste dumps  менеджмент відходів/звалки + 

areas without sewage system/ water supply system  райони без системи каналізації / водопостачання + 

tourist attractions  туристичні атракції + 

tourist resorts  туристичні курорти + 

5. Mobility  5. Мобільність  

road network (with stations)  дорожня мережа (зі станціями) +  

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

bicycle lane network  мережа велосипедних доріжок +  

public transport (with stations)  громадскький транспорт (зі станціями)  

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

missing public transport connections  відсутність сполучень громадського транспорту  

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

barriers (rivers without bridges, railroads without crossing 
points etc)  

бар'єри (річки без мостів, залізниці без перетинів тощо)   

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

Землевикористання та забудова 

Щербанівська об’єднана територіальна громада з адміністративним центром в селі Щербані, 
утворилася на базі двох сільсих рад: Щербанівської та Тростянецької. До складу входять 15 
населених пунктів із загальною чисельністю населення 14 379 осіб. Більшість населення проживає 
в с.Розсошенці. 

Склад громади: 

Щербанівська сільська рада: 

1. с. Щербані (2 844 осіб) 
2. с. Тютюнники (26 осіб) 
3. с. Шмиглі (153 осіб) 
4. с. Нижні Млини (660 осіб) 
5. с. Гора (779 осіб) 
6. с. Горбанівка (1 186 осіб) 
7. с. Розсошенці (6 930 осіб) 

Тростянецька сільська рада: 

8. с. Великий Тростянець (1 099 осіб) 
9. с. Малий Тростянець (356 осіб) 
10. с. Квіткове (8 осіб) 
11. с. Вищі Вільшани (35 осіб) 
12. с. Нижні Вільшани (37 осіб) 
13. с. Сапожине (75 осіб) 
14. с. Пожарна Балка (87 осіб) 
15. с. Буланове (104 осіб) 



 

 

 

 

Відбувається приріст населення за рахунок жителів м. Полтави. В с. Розсошенці відбувається 
забудова багатоквартирними житловими будинками, які користуються попитом, через свою 
дешевизну у порівнянні з м. Полтава. Також населений пункт має зручне транспортне сполучення.  

Вікова структура населення - частка працездатного населення складає 60% від загальної 
чисельності населення. 

Населені пункти громади, що знаходяться біля до м. Полтави мають тенденцію до розвитку. 
Економічно активний район громади – це с. Розсошенці, де ведеться активне багатоквартирне 
житлове будівництво. 

У селах громади переважає 1-2 поверхова садибна житлова забудова із присадибними 
земельними ділянками, які знаходяться у приватній власності.  

У всіх населених пунктах існують покинуті садиби, де ніхто не проживає. В чотирьох населених 
пунктах громади кількість населення менше 50 осіб. 

 

Громадські сервіси 

На території громади функціонують:  

- 4 заклади середньої освіти (с. Щербані, с. Розсошенці, с. Великий Тростянець та с. Гора); 



 

 

- 2 дошкільних навчальних заклади (с. Розсошенці та с. Великий Тростянець); 

- 3 будинки культури (с. Щербані, с. Розсошенці та с. Великий Тростянець); 

- 1 центр дозвілля «Водограй» (с. Нижні Млини); 

- 4 ФАП (с. Пожарна Балка, с. Гора, с. Нижні Млини та с. Щербані); 

- 1 амбулаторія загальної практики-сімейної медицини (с. Великий Тростянець). 

Функціонує мережа спортивних об’єктів: 

-  спортивний комплекс «Розсошенський» (тенісний корт, футбольне поле, скелелазанння); 

- стадіон для картингу; 

- стадіон для мотокросу; 

- льодова арена (в процесі будівництва). 

 У с. Нижні Млини знаходиться Свято-Георгіївський храм.  

 

Земельні ресурси 

Загальна площа громади – 9 876,2912 га з них:  

- землі сільськогосподарського призначення – 5 513, 6018 га  

- землі житлової і громадської забудови – 678,1581 га 



 

 

- землі лісогосподарського призначення – 3 252,5378 га 

- землі промисловості, транспорту і зв’язку – 75,973 га 

- землі водного фонду – 157,2567 га 

- землі рекреаційного призначення 26,8038 га 

- інші землі 172,96 га 

Найбільшим користувачем земельних угідь є ДП «Полтавське лісове господарство». В структурі 
земель переважають землі сільськогосподарського (56%) та лісогосподарського призначення 
(33%), що створює сприятливі умови для розширення виробництв сільськогосподарської 
продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, 
розміщення відповідної виробничої інфраструктури, у тому числі інфраструктури оптових ринків 
сільськогосподарської продукції. 

 

Важливими стратегічними проектами для громади є:  

- будівництво ІІ черги об’їзної автодороги м. Полтави; 

- розвиток органічного с/г виробництва; 

- розвиток виробничих територій для зберігання та переробки с\г продукції; 

- розвиток логістичної інфраструктури вздовж магістральних автодоріг; 

Важливими проектами є будівництво автодороги до с. Вищі Вільшани. Будівництво автодороги 



 

 

закільцює маршрут і дасть поштовх для розвитку населеного пункту.  

 Навколишнє середовище 

 

З півночі на південь вздовж західної межі громади протікає р. Ворскла. Яка відноситься до 
середніх річок. Річка має широку живописну долину. На берегах переважно заплавний ліс, 
місцями посадки сосни. На деяких ділянках справжній сосновий ліс. На всій протяжності, аж до 
Полтави, вода досить чиста, є велика кількість риби. Після Полтави, починаючи від села Буланове, 
дно є видимим на 1,5 — 2 метри. 

Територія громади має значну кількість зелених насаджень. На берегах р. Ворскли розміщено 
багато пляжів та зон відпочинку.  

 

Негативні екологічні фактори: 

- проходження двох магістральних автодоріг (М 03 Київ –Харків, М 22 Полтава – Олександрія), які 
спричиняють загазованість повітря і створюють шумове навантаження; 

-  проект ІІ черги об’їзної автодороги навколо м. Полтави. Автодорога має пройти по територіях 
населених пунктів, створюючи несприятливі умови для проживання. Також знищить частину 
пам’ятки природи ботанічний заказник «Розсошенський»; 

- вздовж західної межі громади протікають стоки від очисних споруд м. Полтави. 

Централізоване водопостачання мають населені пункти Щербані, Тютюнники, Шмиглі, Нижні 
Млини, Гора, Горбанівка, Розсошенці, Великий Тростянець та Малий Тростянець.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5


 

 

Населені пункти громади не забезпечені централізованим каналізуванням. Діюча каналізаційна 
мережа є на території багатоквартирної житлової забудови в с. Росшошенці. Скид відбувається на 
очисні споруди м. Полтави.  

Села Вищі Вільшани, Нижні Вільшани, Сапожине, Пожарна Балка, Буланове та Квіткове не мають 
централізованих мереж водопостачання і каналізації.  

Мобільність 

Громада розміщена близько до адміністративного центру Полтавщини: від Щербанівської  

сільської ради до центру м. Полтава – 4,9 км; від Тростянецької сільської ради– 12 км. 

Мінімальна відстань населених пунктів до адміністративного центру (с. Щербані) складає 2,5  

км, максимальна – 16 км.  

 

За діючою маршрутною мережею пасажирського автомобільного транспорту майже всі населені 
пункти забезпечені транспортним сполученням, окрім с. Шмиглі та с. Квіткове. 

Від села Розсошенці забезпечено підвезення пасажирів до різних мікрорайонів м. Полтава. Від м. 
Полтави до с. Розсошенці проходить маршрут тролейбуса. Проте, враховуючи значний 
пасажирський оборот та завантаженість транспорту, автобусне та маршрутне перевезення є 



 

 

недостатнім для потреб місцевих мешканців. 

Переважна більшість доріг – з твердим покриттям. 

Через територію громади проходять дві магістральні автодороги міжнародного значення М 03 
Київ –Харків- Довжанський, М 22 Полтава – Олександрія. 

Загальний аналіз 

 

Секторальний аналіз Щербанівської ОТГ виявив такі важливі аспекти для перспективного 
розвитку громади, як:  

- вдале географічне положення, близьке розміщення до м. Полтава; 
- проходження двох магістральних автодоріг; 
- значний відсоток доріг в гарному стані; 
- наявність територій для розвитку промислового виробництва, органічного с\г, житлового 
будівництва; 
- наявність зелених територій. 

В той же час було виявлено такі проблеми, як:  

- незбалансований розвиток території громади (населені пукти, що знаходяться близько до 
м. Полтава розвиваються динамічніше); 
- потреба у організації та реконструкції публічних просторів; 
- проект ІІ черги об’їзної автодороги навколо м. Полтави. Автодорога має пройти по 



 

 

територіях населених пунктів, створюючи несприятливі умови для проживання. Також знищить 
частину пам’ятки природи ботанічний заказник «Розсошенський». 

 

Висновки аналізу наявної просторової документації у різних масштабах (генеральний план, 
схеми і проекти районного планування, регіональні схеми розселення тощо) 
 
Згідно схеми планування Полтавської області Щербанівська ОТГ входить:  

 до зони пріоритетного розвитку території; 

 до зони пріоритетного розвитку екологічної мережі, рекреації, оздоровлення та туризму; 

 до рекреаційної підзони Полтавської області, для проведення короткочасного та 
змішаного відпочинку. Схемою планування через територію громади прокладено туристичні 
маршрути, а саме: водні, кінні, велосипедні, релігійні, рекреаційно-оздоровчі, культурно- 
пізнавальні. 

Згідно схеми планування Полтавської області та генерального плану м. Полтава через територію 
громади проходить об’їзна автодорого навколо м. Полтава. 

Протягом останніх років розроблені нові генеральні плани таких населених пунктів: Щербані, 
Розсошенці, Горбанівка та Шмиглі. 

Сьогодні для громади нагальним є розробка нових генеральних планів населених пунктів 
Тростянецької сільської ради. 

 



 

 

1.2. Результати SWOT аналізу 

  Секторальний SWOT 

SWOT  

Strengths Weaknesses 
Opportunities Threats  

Examples  

СВОТ  

Сильні сторони  

Слабкості  

Можливості  

Загрози  

Приклади  

Де ? (назва поселення чи міста)  

Land use and Housing  Землевикористання і забудова    

Strengths  Сильні сторони    

newly built attractive housing  Нове житлове багатоквартирне 
будівництво.  

Вартість житла нижча, ніж у м. Полтаві 

с. Розсошенці 

с. Щербані  

active industry, providing jobs  активна промисловість, що забезпечує 
робочі місця  

с. Розсошенці, с.Гора, с. Щербані, с. Великий 
Тростянець  

active farm  активне сільське господарство  Великий та Малий Тростянці, Вища Вільшана, 
Сапожине  

good services and commerce (shops, 
restaurants, cinemas)  

Добрий сервіс (магазини, ресторани, 
кіно тощо)  

с. Розсошенці  

с. Щербані 

с. Нижні  

с. Млини  

existing natural resources - gas, clay 
etc  

існуючі природні копалини  

- газ 

Район с. Сапожине-с. Нижня Вільшана-с. Вища 
Вільшана  

Weaknesses  Слабкості    

abandoned housing / depopulated 
settlement  

    

collective housing in poor shape  багатоквартирне житло в поганій 
формі  

  

с. Гора, Розсошенці  

housing not energy efficient   енергонеефективне житло  с. Гора, Розсошенці,   

Opportunities  Можливості    

future private developments / 
investments  

майбутні приватні розробки / 
інвестиції  

  

Багатоквартирна забудова в селах Щербані, 
Розсошенці;  

Комун-скл території в селах Гора, Шмиглі  

public housing programs / 
investments  

Державні житлові 
програми/інвестиції   

с. Розсошенці 

Будівництво об’єктиів спортивної 
інфраструктури (критий басейн, льодова 
арена)  

national/regional rehabilitation 
funding for collective housing  

Національне/регіональне 
фінансування 
реабілітації колективного житла   

Проект будівництва об’їздної дороги навколо 
Полтави. Через населенні пункти с. 
Розсошенці,  

с. Щербані, с. Шмиглі 

Threats  Загрози    

refugees from conflict areas   Біженці з районів конфлікту   - 

missing public resources for new 
housing  

відсутність державних ресурсів для 
нового житла  

+ 



 

 

more attractive housing in 
neighboring areas (like large cities)  

більш привабливе житло в сусідніх 
районах (наприклад, у великих 
містах)  

+ 

AH have little autonomy in local 
development (depend on region)  

 ОТГ мають мало автономії в 
місцевому розвитку   

Адміністративне втягування території 
громади до Полтавської ОТГ   

2. Public facilities/amenities  2. Громадськи сервіси    

Strengths  Сильні сторони    

good health infrastructure  хороша інфраструктура охорони 
здоров'я  

+ первинний рівень  

good schools / kindergardens / high 
schools  

хороші школи / дитячі садки /   с. Розсошенці, с.Гора, с. Щербані, с. Великий 
Тростянець  

nice city/town/village central square 
or parc  

  Наявність громадських просторів  в с. 
Щербані, с. Розсошенці, с.Горбанівка, с. Гора, 
с. Нижні Млини, с. Великий Тростянець 

attractive local festival   Привабливий місцевий фестиваль    - 

active cultural center / theater / 
museum  

активний культурний центр / театр / 
музей  

С. Щербані - Будинок культури 

Weaknesses  Слабкості    

lack of health infrastructure   Відсутність інфраструктури охорони 
здоров’я   

 - 

lack of education infrastructure   Відсутність освітньої інфраструктури    - 

social infrastructure in poor shape   Соціальна інфраструктура в поганому 
стані   

 - 

lack of central public space   відсутність центрального 
громадського простору   

  

lack of cultural infrastructure 
(theater / museum / cinema)   

відсутність культурної інфраструктури 
(театр / музей / кіно)   

 Потреба в ремонті Будинку культури в с. 
Щербані 

Opportunities  Можливості    

national / regional program for 
building or renovating schools  

 Національна/регіональна програма 
реновації шкіл   

Навність державних програм фінансування 
утримання та відновлення інфраструктури  

...  ...  Близкість Полтави, як постачальника 
споживачів послуг (туризм, відпочинок, збут 
с\г продукції)  

Threats  Загрози    

lack of budget for health 
infrastructure  

Брак коштів для системи охорони 
здоров’я   

- 

people are attracted by larger cities 
outside AH   

людей притягуються великим містом 
за межами ОТГ 

+  

  Створена інфраструктура (ФАП, амбулаторії) 
може не користуватися попитом, оскільки не 
витримає конкуренції у Полтави  

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

Strengths  Сильні сторони    

public land resources available for 
development  

земельні ресурси ОТГ, доступні для 
розвитку  

  

attractive areas for investors inside 
AH  

привабливі місця для інвесторів 
всередині ОТГ 

Земельні ділянки вздовж автодоріг 
міжнародного значення.  

Земельні ділянки під розміщення житлової 
забудови в селах Розсошенці та Щербані  



 

 

Weaknesses  Слабкості    

lack of public land resources  Відсутність державних земельних 
ресурсів   

Велика частка земель лісового фонду (дуже 
складна процедура використання, 
переведення цільового призначення тощо)  

Значна частка земель - неугіддя 
(заболоченість, заливні луки)  

lack of private investments  Брак приватних інвестицій   1. Відсутня містобудівна та землевпорядна 
(інвентеризація) документації  

2. Відсутні розпорядження 
розпорядженя\управління земельними 
ресурсами за межами нас пунктів  

Opportunities  Можливості    

regional/ national projects in housing 
or industry  

регіональні / національні проекти у 
сфері житла або промисловості  

1. Наближення до Полтави - території є 
цікавою для бізнесу та житлового 
будівництва  

2. Проходження 2-х автодоріг національного 
значення - прилеглі зем ділянки є 
привабливими для логістичного бізнесу  

Threats  Загрози     

lack of private investments  відсутність приватних інвестицій  1. Ймовірне розширення території міста 
Полтави за рахунок інвестиційно привабливих 
земельних ділянок громади  

2. Будівництво об’їздної автодороги навколо 
Полтави - прилеглі земельні ділянки втратять 
свою привабливість для житлового 
будівництва, погіршення екологічної ситуації  

4. Environment and heritage  4. Навколишнє середовище та 
спадщина 

  

Strengths  Сильні сторони    

attractive landscape  привабливі ландшафти  +  

с. Нижні Млини, с. Гора, с. Великий 
Тростянець, с. Малий Тростянець,с. 
Буланово.  

historical heritage  історико-культурна спадщина  +  

Святогеоргіївська церква 18 ст,  

с. Нижні Млини  

nature reserve  заповідник  + 

Розсошенський заповідник,  

с. Пожарна Балка  

river/lake  річка/озеро  + 

Річка Ворскла протікає вздовж східної межі 
громади, затоплений гл. Кар'єр “Керамік”, 
каскади ставків с. Щербані, с. Горбанівка  

attractive resort/camping  привабливі бази відпочинку/ кемпінги  + 

с. Нижні Млини - Готельно-ресторанний 
комплекс «Глухомань»,Плотина,  

Сенегал,  

с. Буланово - Садиба “Буланово" с. Горбанівка 
- комплекс Баронівські ставки 



 

 

good accessibility of landscape / 
resorts by car/train  

хороша доступність ландшафту / 
курортів автомобілем / поїздом  

+  

Weaknesses  Слабкості    

pollution  забруднення навколишнього 
середовища  

1. Сток від очисних споруд  міста Полтава 
(вздовж західної межі громади)  

2. Проходження магістральних автодоріг  

М 03 Київ –Харків 

М 22 Полтава - Олександрія 

resort in poor shape  курорт в поганому стані   - 

lack of bicycle / pedestrian 
connections to access landscape / 
resorts  

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

Є з’єднання існуючими дорогами з твердим 
погриттям та грунтовими, однак немає 
навігації та супутньої інфраструктури  

deforestation   Несанкціонована вирубка лісів і 
лісосмуг 

 - 

heritage in bad shape     - 

...  ...    

Opportunities  Можливості    

tourists coming from outside to 
enjoy nature  

туристи, що приїзжають ззовні, щоб 
насолодитися природою  

+  

в основному жителі міста Полтава  

...  ...  Розвиток реакреаціної зони   

Розвиток мисливства в південній частині 
громади  

Threats  Загрози    

low tourism due to poor access from 
other regions  

  - 

low tourism due to ATO    - 

...  ...  1. Наявність розвіданих покладів сланцевого 
газу в південній частині громади  

2. Проект будівництва об’їздної автодороги 
навколо Полтави  

5. Mobility  5. Мобільність    

Strengths  Сильні сторони    

good roads  хороші дороги  +  

people frequently using bicycles     - 

railway station     - 

good public transport  хороший громадський транспорт  +  

Наявність тролейбусного маршруту Полтава-
Щербані-Розсошенці  

Weaknesses  Слабкості    

roads in poor shape    Відсутні дороги з твердим покриттям Великий 
Тростянейь - Квіткове, Вища Вільшана - 
Розсошенці, Гора - Щербані  

missing road    - 

missing bridge    - 

missing bicycle infrastructure  відсутня велосипедна інфраструктура  Слабо розвинена культура використання 
велосипеда в якості повноцінного транспорту 
(для доїзду між селами та до м. Полтави)  



 

 

road or railway blocking pedestrian 
connection  

  - 

poor/no public transport     - 

  1. Слабо розвинена пішохідна інфраструктура 

2. Відсутність сполученя громадським 
транспортом між деякими селами (між собою 
та центром, якщо вони не розміщені взовж 
ліній існуючих маршрутів)   

3. Зав’язаність маршрутів громадського 
транспорту на Полтаву  

Opportunities  Возможности    

regional program for improvement 
of roads  

регіональна програма покращення 
доріг  

Державний дорожній фонд  

initiatives for cycling routes  ініціативи для велосипедних 
маршрутів  

Є декілька громадських ініціатив в Полтаві, які 
могли б ініціювати та займатися розвитком 
велоінфраструктури 

Threats  Загрози    

lack of budget for improving 
infrastructure  

Відсутність бюджету на покращення 
інфраструктури 

 

  Відсутність впливу громади на процес 
формування маршрутів громадського 
транспорту, які здійснюються з Полтави  

  

Загальний SWOT аналіз Щербанівської ОТГ 

 ОСНОВНІ ПОТЕНЦІАЛИ ГРОМАДИ:  

1. Безпосередня наближеність до міста Полтави, транспортно-інфраструктурний зв’язок – формує 
вищу порівняно з іншими сільськими громадами вартість та інвестиційну привабливість 
земельного ресурсу; 

2. Проходження територією ОТГ автомобільних доріг національного та міжнародного значення; 

3. Значна частина територій з рекреаційним потенціалом – прирічкова зона, заліснені яри, лісові 
масиви, каскади ставків; 

4. Екологічно чиста територія – відсутність шкідливих підприємств та тенденції інтенсивного 
ведення сільського господарства.  

ОСНОВНІ СЛАБКОСТІ (ВНУТРІШНІ ВИКЛИКИ):  

1. Відсутня стратегія розвитку ОТГ; 

2. Відсутня схема планування території громади (як частини району); 

3. Значна кількість населення має «міський характер» і тяжіє до міста Полтави; 

4. Основні житлово-комунальні послуги (водопостачання, водовідведення, збір та вивезення 



 

 

сміття) надаються комунальними підприємствами м. Полтави; 

5. Застаріла містобудівна документація; 

6. Нерозвинений ринок праці в громаді; 

7. Нерівномірний характер економічного та соціального розвитку територій населених пунктів 
громади.  

МОЖЛИВОСТІ:  

1. Розвиток комерційного будівництва; 

2. Розвиток органічного с/г виробництва; 

3. Розвиток житлового будівництва; 

4. Створення зон високої якості життя; 

5. Розвиток рекреаційної діяльності.  

ЗАГРОЗИ:  

1. В разі будівництва ІІ черги автомобільного обходу навколо м. Полтави, відбудеться різке 
зниження вартості та інвестиційної привабливості земельного ресурсу прилеглих територій; 

2. Збільшення і концентрація населення «міського характеру» в одному місці; 

3. Формування районів багатоквартирної забудови, які тяжіють до м. Полтави; 

4. Знелюднення населених пунктів, що розташовані в південній частині громади. 

 

  



 

 

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

СТЕЙКХОЛДЕРИ  

Щербанівська ОТГ 

Полтавська міська рада, Полтавська ОДА  

Мешканці м. Полтави 

Малий та середній бізнес 

Забудовники 

Власники земельних ділянок  

Підприємства агропромислового комплексу  

Асоціація велосипедистів 

Загальний аналіз 

 
Мешканці\ки Полтави

Власники сем ділянок

Місцеві індивідуальні виробники продукції

Дорожні служби (САД, деп. ОДА)

Перевізники (гром транспорт)

Туроператори\турфірми

Гуманітарна галузь (осв, мед, культ, дозв)

Власники баз відпочинку

Постачальники насіння і засобів захисту

Рекламний бізнес

Лісгосп

Газова служба

КП ЖКГ

Авто-мото бізнес

Логістичний бізнес

Торгівля спорттоварами

Водгосп

Діти Щербанівська ОТГ

Мислівські товариства

Мото-автоспільноти та організації

Загальний аналіз



 

 

Управління 

 

 

 

Комунальні підприємства 

 

 

Населення 

Дорожні служби (САД, деп. ОДА)

Полтавська міська рада

Лісгосп

ОДА (деп тур)

Заворсклянська с\р

Водгосп

Управління

Гуманітарна галузь (осв, мед, культ, 
дозв)

Газова служба

Енергопостачання

КП ЖКГ

Водоканал

Комунальні підприємства



 

 

 

 

Спільноти 

 

 

 

Мешканці\ки Полтави

Мешканці\ки Щербанівської ОТГ

Власники сем ділянок

Місцеві індивідуальні виробники 
продукції

Мешканці\ки інших великих міст

Діти Щербанівська ОТГ

Населення

Велосипедні спільноти

Екологічні організації\спільноти

Мислівські товариства

Релігійні організації

Мото-автоспільноти та організації
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Бізнес 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Малий\середній бізнес (гром обслуг, харч, торг)

Забудовники

Агробізнес (с\г товариства, фірми)

Перевізники (гром транспорт)

Реалізація с\г продукції

Туроператори\турфірми

Власники баз відпочинку

Переробники с\г продукції

Постачальники насіння і засобів захисту

Проектні бюро

Рекламний бізнес

Страхові кампанії

Авто-мото бізнес

Велобізнес (торгівля, ремонт, ослуг

Логістичний бізнес

Торгівельні мережі

Торгівля спорттоварами

Бізнес



 

 

2. СЦЕНАРІЇ 
 
ПЕРША ГІПОТЕЗА - "зелений" маршрут, який з’єднає місто Полтава та територію громади. 

Зелені коридори – це туристичні рекреаційні коридори, створені для пересування 
немоторизованими транспортними засобами. Це незалежні, не пов’язані з автотрасами маршрути 
вздовж старих історичних доріг, природних екологічних коридорів чи забутих, не 
використовуваних комунікаційних сполучень. Метою таких коридорів є просування активного 
стилю життя, покращення здоров’я людей і стану природного середовища, зменшення 
забруднення, створення екологічно чистих доріг для щоденного використання.  

У Щербанівській ОТГ пропонується прокласти "зелений" маршрут, який з’єднає місто Полтава та 
територію громади. Концепція зеленого коридору створить єдину мережу веломаршрутів. 
Маршрути будуть пролягати через наявні зелені зони, ботанічний заказник «Розсошенський» та 
зони відпочинку, які розміщені вздовж річки. Мешканці можуть користуватися цим маршрутом у 
теплий період як спосіб добирання до центру, а майданчики вздовж маршруту можуть слугувати 
як місця відпочинку.  

Для зменшення інтенсивної урбанізації північної частини ОТГ, яка примикає до Полтави, 
пропонуються розвиток центральної частини ОТГ, території сіл Великий Тростянець та Малий 
Тростянець. Зміщення "ментального" центру громади до даних територій, як менш урбанізованих 
та більш придатних для якісного та комфортного життя. 

 

 



 

 

2.1. Альтернативні сценарії просторового розвитку для ОТГ 
 

 
  



 

 

Сценарій1 Сценарій2 

Відповідно до Схеми планування території Полтавської 
області та генерального плану міста  

Полтави передбачається проходження двох об’їзних 
автодоріг через територію громади, які  

негативно впливають на розвиток території громади, а 
саме: 

• обмеження можливостей розвитку територій сіл в межах 
проходження об’їзних автодоріг; 

• автоматичне інтегрування населених пунктів, які будуть 
«відрізані» від основних масивів  

в бік Полтави; 

• знищення значної площі зелених насаджень, негативний 
вплив на навколишнє середовище  

та нівелювання рекреаційного потенціалу території. 

 

Але в свою чергу проходження об’їзної автодороги буде 
сприяти: 

• збільшенню потенціалу та об’єму територій для розвитку 
логістичного бізнесу;   

• розвитку населених пунктів Великий та Малий 
Тростянець за рахунок їхньої екологічності  

та меншої урбанізованісті, що робить їх привабливими для 
комфортного та якісного життя. 

Для зменшення негативних факторів, які представлені в 
Сценарії 1, булі розроблені заходи щодо  

їх вирішення та покращення життя в громаді. 
Передбачається: 

• стратегія спільної з містом Полтавою щодо розробки 
генерального плану міста в частині  

проектування приміської зони в рамках території громади. 

• зміна характеру забудови територій з багатоповерхового 
на будинки малої та середньої  

поверховості; 

• підвищення рівня зайнятості населення, за рахунок 
розвитку комерційних та виробничих  

територій, які прилеглі до автодоріг державного значення;  

• розвиток рекреаційного потенціалу зеленого поясу 
вздовж східного кордону громади та  

збереження зелених коридорів, які поєднують 
Щербанівську ОТГ та місто Полтава. 

 

Але в свою чергу для розвитку громади потребуються 
значні капіталовкладення в розвиток 

інфраструктури. 

 

  



 

 

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

13 березня в приміщенні будинку культури Щербанівської сільської ради було проведено 
громадське обговорення, на якому були представлені два сценарії розвитку ОТГ. На громадських 
обговореннях були присутні 38 представників громади, а саме: депутати місцевої ради, 
представники бізнесу, освіти, медицини, спорту, місцеві жителі, також учні старших класів. Також 
були представники місцевого телебачення. 

Був використаний ієрархічний тип комунікації. 

  

На громадських слухання було коротко представлено пророблену роботу за період Workshop 1-2. 
А також презентовано сценарії та основні напрямки розвитку громади. 

  

Для кращого ознайомлення зі сценаріями розвитку були розроблені та надруковані брошури з 
короткою інформацією, які були роздані присутнім на громадських слуханнях. Також окремо були 
надруковані плакати сценаріїв розвитку. 

 



 

 

  

Після розгляду сценарії розвитку учасники надали свої пропозиції та зауваження в письмовій 
формі (за пропонованою анкетою).  

Пропозиції стосувалися розвитку с/г виробництва та рекреаційних зон. 

  



 

 

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

ГРОМАДИ) 

ВІЗІЯ ГРОМАДИ – самодостатня громада з сильною економікою та розвиненою соціальною 
інфраструктурою. 

Громада, де створюються нові робочі місця, розвивається органічне с\г виробництво, туристично-
рекреаційний потенціал. Створені комфортні умови для проживання та проведення якісного 
дозвілля населення. 

 

3.2. Стратегічні цілі/напрямки розвитку 
1. Зменшення інтенсивності забудови багатоквартирними житловими будинками; 
2. Розвиток с/г виробництва, створення агрокооперативів. Створення підприємств по 
зберіганню та переробці с/г продукції. Організація центрів торгівлі — для збуту органічної с/г 
продукції; 
3. Розвиток  логістичних центрів вздовж магістральних автодоріг, для розміщення 
складських підприємств та підприємств обслуговування транспорту; 
4. Розвиток зеленого туризму, створення велосипедних та пішохідних маршрутів, 
облаштування місць для короткочасного відпочинку (пляж, парк, громадські простори), 
проведення фестивалів; 
5. Передбачається розвиток та інвестиційна привабливість центральної частини ОТГ, а саме 
сіл Великий Тростянець та Малий Тростянець; 
6. Створення публічних просторів, зон відпочинку, дитячих і спортивних майданчиків з 
високим рівнем благоустрою і озеленення для підвищення комфортності умов проживання людей 
у громаді. 



 

 

3.3. Інтегрована мапа концепції просторового розвитку для ОТГ 

 

  



 

 

3.4. Матриця пріоритетних дій для визначення ділянок 

 

 

 високий пріоритет   низький пріоритет 

 середній пріоритет   скорочення/пониження 
ступеня 

 

3.5. Огляд пріоритетних ділянок/тематичних фокусів 

 



 

 

Передбачається розвиток та інвестиційна привабливість центральної частини ОТГ, а саме сіл 
Великий Тростянець та Малий Тростянець. Зміщення «ментального» центру громади до даних 
територій, як менш урбанізованих та більш придатних для якісного та комфортного життя.  

На територіях населених пунктів, що примикають до м. Полтава ведеться інтенсивна 
багатоквартирна житлова забудова, з великою щільністю забудови та недостатньою кількістю 
громадських просторів. І тому в противагу цьому процесу, на територіях сіл Великий Тростянець 
та Малий Тростянець, передбачається розвиток садибної та малоповерхової-квартирної житлової 
забудови, з малою щільністю забудови та більш комфортними умовами проживання.  Також 
пропнується простір  для задоволення потреб населення у спілкуванні та змістовному дозвіллі, на 
території села Великий Тростянець передбачається реконструкція існуючого громадського 
простору з облаштуванням зон відпочинку, спортивних майданчиків, благоустроєм території та 
озелененням. На проектних територіях передбачається будівництво громадського центру, який 
забезпечить населення нових житлових територій закладами культурно-побутового 
обслуговування. 

Вздовж основних вулиць передбачається облаштування велопарковок та вело доріжок, які 
з’єднуються з іншими населеними пунктами та існуючими зеленими коридорами створюючи 
єдину веломережу на території громади. 

 

  



 

 

3.6. Стратегічний проект 

Просторове планування території – це шлях до соціально-економічного розвитку  ОТГ.   

Мета: підвищення стандартів якості життя у населених пунктах громади: забезпечення високої 
якості освітніх, культурних, рекреаційних, дозвіллєвих, транспортних послуг з метою 
призупинення ментального тяжіння мешканців та мешканок громади до міста, глибшої інтеграції 
їх в громаду та створення привабливих умов для обрання громади мешканцями та мешканками 
інших громад (зокрема - Полтави) для постійного проживання.   

Для виконання цих заходів планується реалізація двох локальних проектів розвитку територій в с. 
Щербані та в с. Великий Тростянець Полтавського району Полтавської області.  

Завдання – створення якісних публічних просторів с. Щербані та с. В. Тростянець.  

Результат:  

 збільшення кількості жителів віддалених населених пунктів;  

 забезпечення якісними послугами місцевих жителів саме за місцем проживання;  

 забезпечення зайнятості  населення;  

 підвищення рівня життя жителя громади. 

с. Щербані  

Створення ефективного громадського центру в с. Щербані (м-н Радгосп)  

Низька інтеграція жителів багатоповерхових житлових мікрорайонів (Садовий, Петровського, 
Параджанова) в громаді (відчувають себе міськими мешканцями, оскільки працюють та 
отримають послуги в м. Полтава). Велика кількість мешканців\нок громади не сприймають с. 
Щербані, як центр громади), як осередок формування та прийняття рішень. Недостатня 
завантаженість навчальних закладів громади, призводить до втрат бюджету громади (коштів 
освітньої субвенції), оскільки діти шкільного віку відвідують навчальні заклади м. Полтава. 

Мета.   

Формування привабливого освітньо-культурного публічного простору в «центральній садибі» 
громади, шляхом підвищення якості освітніх та культурних послуг, послуг зі змістовного дозвілля, 
громадських просторів та різних видів активності.  

Завдання:  

- Забезпечити високу якість надання дозвілля, освітніх та культурних послуг мешканцям та 
мешканкам громади в наявних об’єктах соціальної інфраструктури (Щербанівська ЗОШ, районний 
будинок культури, Щербанівська сільська рада) та на прилеглих до них територіях;  

- сформувати зону громадської активності на територіях, прилеглих до навчального закладу 
«Щербанівська ЗОШ», районний будинок культури, Щербанівська сільська рада;  



 

 

- створити зручні та безпечні шляхи мобільності «Склозавод – Щербанівська школа» та 
«Великий Тростянець – Щербанівська школа», забезпечивши мультимодальність переміщень.  

Опис запропонованих заходів:  

- Провести реконструкцію Щербанівської школи – реконструкція та термомодернізація 
будівлі, заміна інженерних мереж із впровадження енергозберігаючих технологій, капітальний 
ремонт в класних кімнатах та заміна меблів, забезпечення обладнанням необхідним для 
проведення навчального процесу, облаштування дитячих спортивних майданчиків,  забезпечення 
благоустрою пришкільної території;  

- Реконструкція районного будинку культури – розширення функціональності будинку 
культури шляхом створення універсального простору для подальшого комерційного 
використання (оренда);  

- Створення публічного простору перед будинком культури, благоустрій території, 
розміщення малих архітектурних форм, влаштування спортивних майданчиків, створення 
можливостей для проведення публічних заходів та індивідуального дозвілля;  

- Будівництво нової адміністративної будівлі з розширенням кількості послуг для жителів 
громади; 

- Розробка пропозиції по облаштуванню маршруту Щербані-Склозавод та інтегрування його 
до системи громадських перевезень Полтави ; 

- Розміщення та облаштування зупинок громадського транспорту на маршруті;  

- Облаштування якісної пішохідної інфраструктури на відрізку Щербані-Склозавод;  

- Облаштування якісної велотранспортної інфраструктури на відрізку Щербані-Склозавод; 

- Облаштування захищених велопаркувальних майданчиків поруч із районним будинком 
культури та Щербанівською ЗОШ; 

- Облаштування якісної велотранспортної інфраструктури на відрізку Щербані-Великий 
Тростянець. 

 



 

 

 

Умовні позначки 

 

Будівля громадська 

Червоні лінії вулиць 

Shared space pavements* 

Веломаршрут 

Існуюча садибна житлова забудова 

Територія зелених насаджень загального користування 

Зони відпочинку 

Зона спортивних майданчиківа 

Зона дитячих майданчиків 

Зона велосипедної інфраструктури 

* Shared space - це підхід до проектування, що надає пріоритет людям над трафіком, усуває 
перешкоди з боку тротуару та заохочує різних учасників дорожнього руху взаємодіяти один з 
одним. 

 



 

 

с. Тростянець  

Недостатність \ відсутність якісного дозвілля та публічних просторів для проведення часу, 
комунікацій, спілкування. Морально та технічне застаріла інфраструктура відпочинку та дозвілля.  

Мета  

Задоволення потреб населення у спілкуванні, змістовному дозвіллі, культурному та фізичному 
розвитку мешканців та мешканок населених пунктів Великий та Малий Тростянці шляхом 
створення та забезпечення подальшого функціонування якісного публічного простору в 
центральній частині села Великий Тростянець.  

Завдання: 

-  Визначити очікування та потреби громадян та громадянок від публічних просторів в 
сільському населеному пункті ;  

- Залучити якомога більшу кількість населення сіл Великий та Малий Тростянці до процесу 
створення і подальшого функціонування публічного простору;  

- Застосувати метод «учасницького проектування» під час проектування публічного 
простору;  

- Створити публічний простір;  

- Створити орган самоорганізації населення в селі Великий Тростянець.  

Опис запропонованих заходів:  

- Формування ініціативної групи в локальних громадах Великого та Малого Тростянців із 
перспективою створення органу самоорганізації населення з метою генерування різних видів 
активності в створеному громадському просторі та його подальшого утримання та розвитку;  

- Проведення низки публічних заходів (громадські обговорення, громадські слухання, 
розширені наради, фокус-групи, воркшопи) із метою максимального виявлення та врахування 
думки громадян та громадянок під час проектування публічного простору (метод «учасницького 
проектування»);  

- Проведення низки передбачених законодавством заходів по створенню органу 
самоорганізації населення села Великий Тростянець;  

- Комплексний благоустрій території публічного простору із забезпеченням відповідних 
функціональних призначень визначених зон;  

- Реконструкція футбольного поля та спортивних майданчиків з вуличними тренажерами; 

- Розміщення та облаштування дитячих майданчиків; 

- Облаштування захищеного велопаркувального майданчику в публічному просторі та 
облаштування обслуговуючої велоінфраструктури;  

- Надання повноважень по утриманню та функціонуванню публічного простору органу 
самоорганізації населення.  

 



 

 

 

Умовні позначки 

 

Будівля громадська 

Червоні лінії вулиць 

Shared space pavements* 

Веломаршрут 

Існуюча садибна житлова забудова 

Територія зелених насаджень загального користування 

Зони відпочинку 

Зона спортивних майданчиківа 

Зона дитячих майданчиків 

Зона велосипедної інфраструктури 

 

* Shared space - це підхід до проектування, що надає пріоритет людям над трафіком, усуває 
перешкоди з боку тротуару та заохочує різних учасників дорожнього руху взаємодіяти один з 
одним. 

 



 

 

4. ПЛАН ВПРОВАДЖЕННЯ 
4.1. Візуалізація стратегічного демонстраційного проекту 

 

 

 



 

 

4.2. Вровадження демонстраційного проекту 

 

 

 

4.3. Впровадження концепції просторового розвитку 
 

Категорії Напрямок Стейкхолдери Джерела 
фінансування 

Термі
ни  

Проекти  

Транспортне 
сполучення 

Створення кільцевого 
транспортного 
маршруту Щербані – 
Великий Тростянець – 
Малий Тростянець – 
Вища Вільшана – 
Розсошенці - Щербані 

Мешканці  

сіл Великий та 
Малий Тростянці, 
с. Вища Вільшана. 

«Автодор». 

Перевізники 
громадського 
транспорту. 

Держбюджет 
(інфраструктур
на субвенція, 
ДФРР). 

МТД. 

Обласний 
бюджет. 

1 рік 1. Реконструкція автодороги 
Полтава-Нижча Вільшана на 
ділянці Полтава – В. 
Тростянець з облаштуванням 
велостранспортної та 
пішохідної інфраструктури та 
зовнішнього освітлення. 

2. Ремонт автодороги 
Великий Тростянець – Вища 
Вільшана. 

3. Будівництво автодороги 
Вища Вільшана – Розсошенці. 



 

 

Соціальна 
інфраструкту
ра 

Створення зони 
високої якості життя в 
Великому та Малому 
Тростянці 

Мешканці 
населених пунктів 
Тростянецька с\р. 

Будівельна 
організація. 

Працівники 
соціальної сфери 

Держбюджет 
(інфраструктур
на субвенція, 
ДФРР). 

Місцевий 
бюджет. 

1 рік 1.Реконструкція паркової 
зони в с. Великий Тростянець 
із створенням якісного 
публічного простору. 
Ремонт\реконструкція 
Тросятнецького б\к, школи.  

2. 
Будівництво\реконструкція 
існ АЗПСМ. 

Створення 
комфортних умов для 
дозвілля, надання 
освітніх, культурних 
та обслуговуючих 
послуг 

Мешканці 
населених пунктів  

Щербанівська с\р. 

Будівельна 
організація. 

Працівники 
соціальної сфери. 

Держбюджет 
(інфраструктур
на субвенція, 
ДФРР). 

Місцевий 
бюджет. 

1-2 
роки 

1.Реконструкція громадської 
зони в с. Щербані зi 
створенням якісного 
публічного простору. 
Ремонт\реконструкція 
Щербанівського б\к, школи. 

Економічна 
активність 

Створення зони 
органічного 
землеробства на 
землях, прилеглих до 
сіл Великий та Малий 
Тростянці 

Мешканці сіл 
Великий та Малий 
Тростянці.  

Власники 
земельних 
ділянок. 

Мешканці 
м.Полтави. 
Переробники с\г 
продукції. 

Інвестиція (вн. 
або зовн.). 

10 
років 

Розробка та прийняття 
регуляторного\НП акту про 
спеціальне 
землекористування. 

Створення с\г кооперативу. 

Екологія\ 

рекреація\ 
туризм\історі
я 

Створення території 
туристичного попиту 
в зоні «зеленого 
коридору» в східній 
частині громади 

Підприємці 
туристичної 
галузі. 

Заклади 
відпочинку та 
громомадського 
харчування. 

Велосипедисти.  

Туристи, які 
відвідують 
м.Полтаву. 

Обласний 
бюджет 
(конкурс 
проекатів та 
програм). 

МТД. 

Внутрішні 
інвестиції 
(підприємці). 

 

1 рік 1. Створення 
велотуристичного кластеру 
зони «зеленого коридору» в 
східній частині громади 
(вздовж річки Ворскла із 
включенням території сіл 
Щербані, Тютюники, Шмиглі, 
Гора, Нижні Млини, Головач 
(Заворсклянська ОТГ) та с. 
Лукіщіна (Заворсклянська 
ОТГ) 



 

 

Житлова 
забудова 

1. Штучне 
пригальмовування 
темпів 
багатоквартирної 
забудови. 

2. Штучне 
пригальмовування 
темпів ІЖБ в північній 
частині громади. 

3. Формування зон 
квартальної забудови 
низької поверховості 
та високої якості 
життя. 

4. Формування зони 
котеджної забудови 
та високої якості 
життя в районі 
Великого та Малого 
Тростянців. 

Місцеве 
населення. 

Власники 
земельних 
ділянок. 

Забудовники. 

 

Місцевий 
бюджет. 

Забудовники. 

Власники 
землі. 

5 
років 

1. Розробка детального 
плану території квартальної 
забудови в північній частині 
громади. 

2. Розробка генеральних 
планів сіл Великий та Малий 
Тростянець 

3. Розробка ДПТ ділянки для 
ІЖБ між В та М Тростянцями. 

 

 
 

 

 


