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1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Тальнівська міська об’єднана територіальна громада утворена 23 вересня 2016 року в рамках 
адміністративно-територіальної реформи 2015 року. До складу громади увійшли населені пункти: місто 
Тальне, села Гордашівка, Здобуток, Соколівочка і Червоне, селища Степне і Тарасівка з 
адміністративним центром у м. Тальне Тальнівського району Черкаської області. 

Тальне – центр Тальнівської об’єднаної територіальної громади та районний центр Черкаської області. 
Тальнівська об’єднана територіальна громада складається з однієї міської та трьох сільських рад: 

• Тальнівська міська рада (м. Тальне); 

• Гордашівська сільська рада (с. Горшаківка); 

• Здобутківська (селище Здобуток, селище Тарасівка); 

• Соколівоцька сільська рада (с. Соколівочка, с. Червоне, селище Степне). 

Тальнівська міська об’єднана територіальна громада розташована у центральній частині Тальнівського 
району Черкаської області. ОТГ займає площу 109,22 кв. кілометрів, з населенням 15864 мешканців, у 
тому числі у м.Тальне – 13815 осіб. Межує на півночі, півдні, заході з населеними пунктами Тальнівського 
району і на сході - Катеринопільського. 

Тальне — місто, центр району, розташоване на обох берегах річки Гірського Тікичу та його притоки 
Тальянки, за 141 км на південний захід від обласного центру. Залізнична станція. 
  



 

 

2. КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ТЕРИТОРІЇ 

2.1 Антропологічний аналіз 

 

Рис. 1 Мапа антропологічного аналізу Тальнівської ОТГ 

Територія громади була оцінена мешканцями за шкалою «Позитивного – Негативного сприйняття». 
Результати такого суб’єктивного мапування показані на Рис. 1. 

Територію міста Тальне жителі умовно поділили на 6 зон:  

1. Щебзавод; 
2. Лікарня; 
3. Макотерчик; 
4. Цукрозавод; 
5. Вокзал; 
6. Центр. 

Найбільш несприятливим вважається мікрорайон Щебневого заводу. Він найбільш віддалений від 
центру міста, має шкідливий вплив Щебневого кар’єру (пилюка, шум від вибухів, радіаційний вплив 
гранітних порід, по території житлового масиву їздять вантажівки з щебнем, через це псується дорога. 
Стан дорожнього покриття незадовільний).  



 

 

2.2 Історичний аналіз 

 

Рис. 2 Мапа історичного аналізу Тальнівської ОТГ 

 

На території громади розташовано 18 історичних об’єктів, з них, відкриті для відвідувачів - 5. В хорошому 
стані знаходяться будівля колишньої друкарні (наразі кафе «Маєток»), в прийнятному – костел Святої 
Анни та будівля залізничного вокзалу. 

Основні історичні будівлі та об’єкти розташовані вздовж річок Гірський Тікич та Тальянка, що формує між 
ними зв’язок, який може трансформуватись в туристичний маршрут. 
  



 

 

2.3 Аналіз туристичного потенціалу громади 

 

 

Рис. 3 Туристичний потенціал Тальнівської ОТГ в регіональному масштабі 

 

На Рис. 3 рожевим кольором позначено туристичний маршрут «Золота підкова Черкащини». Тальне було 
включено до проекту “Золота підкова Черкащини, як одна з точок відвідування в рамках регіонального 
туристичного маршруту. Проект впроваджувався з 2006 по 2009 роки. Суть проекту полягала у 
реконструкції об’єктів історичної спадщини різних міст у Черкаській області. Проект був закритий за 
браком фінансування. Сьогодні, українські туристичні компанії використовують маршрут «Золотої підкови 
Черкащини», та включають замок Шувалова, розташований у Тальному, у свої маршрути. 

Синім кольором на Рис. 3 позначено водний туристичний маршрут, що проходить територією 
Тальнівської громади. Це маршрут сплаву каяками по річці Гірській Тікич, від каньйону Буки до моменту 
коли Гірський Тікич впадає у р. Синюху.  
  



 

 

2.4 Аналіз забезпеченості соціальною інфраструктурою 

 

Рис. 4 Мапа забезпечення закладами освіти та охорони здоров’я 



 

 

 

Рис. 5 Мапа забезпечення спортивними об’єктами та дитячими майданчиками 

 

Все активне життя громади сконцентроване в центрі Тального, оскільки більшість комерції та об’єктів, 
де проходять свята або фестивалі розташовані там: 

• Невеликі громадські простори рівномірно розташовані по території міста; 

• Громадські простори у селах відсутні, людям немає де проводити час. Єдиний вибір їхати 
у місто. 

 

  



 

 

2.5 Аналіз системи мобільності Тальнівської ОТГ 

 

 

Рис. 6 Мапа забезпечення громадським транспортом території Тальнівської ОТГ 

 

ОТГ частково забезпечена громадським транспортом, що циркулює за межами населених пунктів: 

• З сіл Степне та Червоне один раз на тиждень ходить автобус до Тального; 

• З села Соколівочка до Тального можна доїхати лише через міжміські транзитні 
маршрути; 

• З села Гордашівка до Тального автобус ходить щодня, але не проходить через село. 

Внутрішніх маршрутів громадського транспорту, що постійно циркулюють територією ОТГ немає.  
  



 

 

2.6 Аналіз крупних економічних гравців Тальнівської ОТГ 

 

 

Рис. 7 Мапа крупних економічних гравців Тальнівської ОТГ 

 

На території Тальнівської ОТГ діють ряд крупних підприємств: 

• Агрохолдинги: Агрофірма Корсунь, ТОВ «Айова», ПП Тальне-Агрохім – винаймають 
більшість паїв на території ОТГ в оренду на 10-15 років. Жителі та громада отримують 
мінімум з ренти на паї; 

• Цукровий завод працює не повний рік, усього два місяця; 
• КХП; 
• ООО «Влад +»; 
• Уманські теплиці; 
• Щебзавод. 

Підприємства генерують досить потужне забруднення території. Зони забруднення показані на Рис. 8: 



 

 

• Агро холдинги використовують хімічні добрива, які забруднюють ґрунтові води, зернові 
культури які виснажують ґрунт, використовують переважно  - рапс, що висаджується 
впродовж 10 років.  

• Відходи виробництва скидають у річку без фільтрів: Цукровий завод, Щебзавод та 
Завод м’ясо-кісткового борошна.  

• Повітряне забруднення, забруднення ґрунтів - Завод м’ясо-кісткового борошна. ( Під 
час вітрів відчутно запах від виробництва заводу, переповнені резервуари для зливу 
відходів, працівники жаліються на сильний запах, влаштовували мітинги, вимагали 
виправити ситуацію).  

• Світлове забруднення – Уманські теплиці. (Світло від теплиць видно в ночі у центрі 
міста, що погано впливає на екологію). 

Можливе рішення: 

- встановлення менш світлопропускних плівок. 

- скиди у воду та викиди в повітря- встановлення фільтрів. 

- рекультивація та благоустрій сміттєзвалищ. 

 

 

Рис. 8 Мапа забруднення території Тальнівської ОТГ  



 

 

 

2.7 Аналіз ландшафту Тальнівської ОТГ 

 

 

Рис. 9 Ландшафтна мапа Тальнівської ОТГ 

 

Територія Тальнівської громади має різноманітний ландшафт: 

1. Природні ліси (невеличкі здебільшого листяні ліси біля села Гордашівка та ближче до 
сіл Тарасівка та Здобуток, березовий гай біля озер); 

2. Ландшафтний парк навколо Замку Шувалова (наразі він заріс, доріжки мають ґрунтове 
покриття, є поляна біля замку, де проходять тренування з футболу, футбольне поле у парку, 
недіючий табір. Територія навколо замку є улюбленим місцем для прогулянок та пікніків місцевих 
жителів та туристів); 

3. Рельєф – сильний перепад рельєфу у місті Тальне та с. Гордашівка. Більш спокійні ухили 
та рівнини у інших селах. Є скелі вздовж річки Гірський Тікич (найбільші знаходяться у селі 
Гордашівка); 



 

 

4. Річки Гірський Тікич (проходить крізь усю територію ОТГ, має велике розширення у селі 
Гордашівка) та Тальянка (проходить крізь парк навколо Замку Шувалова); 

5. Озера у селі Здобуток (іноді жителі ОТГ їздять туди відпочивати, ловити рибу. Деякі 
ставки закриті від вільного доступу, лише за гроші можна до них потрапити та ловити рибу); 

6. Великі сільськогосподарські угіддя займають більшість території ОТГ у її сьогоднішніх 
межах; 

7. Щебеневий каньйон. На території каньйону, вздовж дороги, по якій ходять вантажні 
машини, висаджують дерева. Може бути цікавим місцем для туристів; 

8. Старі станції ГЕС. Одна знаходиться в парку навколо Замку Шувалова інша ближче до 
села Тарасівка. 

  



 

 

2.8 SWOT аналіз Тальнівської ОТГ 

 

 
  



 

 

2.9 Аналіз впливу стейкхолдерів на територію Тальнівської ОТГ 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

Найбільший вплив на громаду мають великі агро холдинги. Інтереси їхніх власників лобіюють 
представники у владі. Контролюють кандидатів на вибори на посади у міській раді. Деякі з власників 
вкладають гроші у розвиток інфраструктури міста, але ці проекті є локальними.  

Є громадські організації, які намагаються захистити історичні пам’ятки міста від подальшого руйнування.  
  



 

 

3. СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ РОЗВИТКУ 

3.1 СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. Якісний транспорт та комфортне сполучення сіл 

 

 

Рис. 10 Схема руху нових маршрутів громадського транспорту всередині Тальнівської ОТГ 

 

• Оновлення дорожнього покриття; 

• Забезпечення сполучення громадським транспортом населених пунктів громади; 

• Створення зручної велоінфраструктури між селами; 

• Розробка типології вулиць, що відповідає потребам міста або села. 
  



 

 

3.2 СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. Екологічна безпека 

 

 

Рис. 11 Схема заходів з забезпечення екологічної безпеки Тальнівської ОТГ 

 

• Встановлення фільтрів на підприємствах; 
• Облаштування біодренажних канав, з подальшим під’єднанням до мережі міської 

каналізації;  
• Побудова системи водовідведення; 
• Покращення якості води: побудова водогону від 75-ї свердловини до масиву Перемоги, 

задіяти три свердловини маслозаводу, побудова нового водогону в с. Здобуток;  
• Заміна водогонів по місту; 
• Рекультивація сміттєзвалища. 

  



 

 

3.3 СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3. Розвиток нових виробництв та бізнесів 

 

 

Рис. 12 Схема промислових ділянок з потенціалом для розвитку 

 

• Відродження твариництва на базі приміщень колишніх ферм с. Червоне та с. Степне;  
• Організація кооперативів: ягідні кооперативи, приміщення для холодильних камер, 

варіанти ринків збуту; 
• Склади на трасі Одеса-Київ; 
• Створення платформи для інвесторів (пропонувати інвесторам приміщення будівлі 

колишнього Маслозаводу та Газбуду); 
• Спонукати фермерів вирощувати нетрадиційні, але популярні культури; 
• Проводити освітні заходи для жителів. 

  



 

 

3.4 СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 4. Посилення туристичного потенціалу громади 

 

 

Рис. 12 Схема активації важливих туристичних об’єктів Тальнівської ОТГ 

 

• Активація туристичних локацій вздовж берегів річок та створення між ними пішохідних 
зв’язків; 

• Відновлення існуючих історичних об’єктів; 
• Створення інфраструктури, що підтримує туристичний шлях; 
• Створення аква-, вело-  та мотомаршрутів вдовж річки. 

  



 

 

3.5 СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 5. Підвищення якості соціальної інфраструктури 

 

 

Рис. 13 Схема посилення соціальної інфраструктури Тальнівської ОТГ 

 

o Активація існуючих публічних просторів та створення нових у місті та селах; 
o Відкриття доступу до води, організація набережної вздовж річки, що буде об’єднувати 

місто Тальне з с. Здобуток та с. Гордашівка, в майбутньому села Лащова, Глибочок, 
Довгеньке;  

o Створення мережі комфортних пішохідних зв’язків між громадськими просторами; 
o Забезпечення рівномірного розподілення субцентрів по ОТГ. 

  



 

 

3.6 СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 6. Активація водного фронту 

Активація водного фронту вздовж річок громади передбачає створення місць відпочинку та 
споглядання біля води. Планове розташування таких місць показане на Рис. 14. 

 

 

Рис. 14 Схема розташування місць для відпочинку та споглядання вздовж набережної 

 

Активація водного фронту передбачає створення цілісної пішохідної набережної вздовж річок громади. 
Набережна буде змінювати свій характер, в залежності від оточуючого контексту. Зміну характеру 
набережної показано на Рис. 15: 

• Спорт та діти; 
• Міська набережна та ландшафтний парк; 
• Лісопарк. 



 

 

 

 

Рис. 15 Схема зміни характеру набережної  



 

 

 

4. ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ 

Для залучення громадськості у проект та підняття рівня освіченості громадян у сфері просторового 
планування та реформи децентралізації в Україні було використано декілька форматів залучення. Серед 
них:  

• Рекламна кампанія заходу  

• Презентація з дослідженням – публічна презентація з опитуванням у формі анкетування 
під час презентації.   

• Воркшоп – було проведено воркшоп із жителямм громади для тестування стратегічних 
напрямків 

• Екскурсії – під час візиту громади було проведено екскурсію для експертів з 
просторового планування для кращого розуміння контексту, потенціалів і проблем громади.  

Враховуючи результати воркшопу з жителями та результати аналізу анкетування було скореговано 
стратегічні напрямки та обрано ділянки демонстраційних проектів, які б найкращим чином вирішували 
проблеми, відзначені громадянами.  

 

Порядок денний: 

• c 

Формати роботи: 

• Презентація  

• Скринька пропозицій  

• Опитувальник 



 

 

 

Рис. 16 Коментарі до пропозицій покращення якості соціальної інфраструктури 

 



 

 

 

Рис. 17 Коментарі до пропозицій посилення туристичного потенціалу 

 

 

 



 

 

 

Рис. 18 Коментарі до пропозицій з покращення мобільності 

 



 

 

 

Рис. 19 Коментарі до пропозицій з розвитку нових виробництв 

 
  



 

 

5. КОНЦЕПЦІЯ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ 

5.1 Візуалізація і пояснення «картини майбутнього» ОТГ (ВІЗІЯ ГРОМАДИ)  

  

Тальнівська ОТГ - це перехрестя  історичної спадщини, якісного життя та мальовничих ландшафтів. 

Складові візії: 

1. Туристичне перехрестя «Золота підкова Черкащини» - «Ландшфтний парк Гірський 
Тікич»; 

2. Покращення якості соціальної інфраструктури; 

3. Екологічна безпека на території ОТГ; 

4. Якісна транспортна інфраструктура; 

5. Інженерні мережі на території ОТГ; 

6. Посилення впливу громади на життя та розвиток ОТГ; 

7. Економічна активність. 

1.Тальнівська  ОТГ - ініціативна  громада, що розташована на мальовничих та різноманітних теренах 
Трипільської культури. Поєднує в собі туристичні шляхи Черкаського краю.     

2.Тальнівщина - територія якісного рівня транспортної та соціальної інфраструктури. Влада відкрита, 
враховує думку людей та сприяє розвитку нових бізнесів. 

3. Жителі дбайливо ставляться до історичної спадщини та природних ресурсів, використовують 
відновлювані джерела енергії. 

 

Слоган:  Тальнівська ОТГ - це перехрестя  шляхів людей, води та історії. 
  



 

 

5.2 Інтегрована мапа концепції просторового розвитку для ОТГ  

 

 

Рис. 20 Інтегрована мапа просторового розвитку Тальнівської ОТГ 

 

 

Напрямки: 

• Зручний громадський транспорт; 

• Захист екології; 

• Розвиток нових виробництв та бізнесів; 

• Розвинена соціальна інфраструктура. 

 
  



 

 

6. ПІЛОТНІ ПРОЕКТИ 

 

6.1 Пілотний проект №1. Впровадження міжміського громадського транспорту по 
території ОТГ 

 

 

Рис. 21 Перспективна схема руху громадського транспорту територією Тальнівської ОТГ 

 

Для комфортного сполучення сіл, та щоб жителям сіл було зручно дістатись на роботу або додому, 
розробили пропозиції впровадження трьох маршрутів, що будуть курсувати зранку та ввечері. Кожен з 
маршрутів проходить центром міста Тальне. Завдяки цьому, можна з центру Тального дістатися в будь-



 

 

яке село ОТГ. Заплановано облаштування нових зупинок в центрах сіл, та біля основних підприємств де 
працюють більшість жителів.  

 

Упорядкування вулиць. 

Пілотний проект «Упорядкування вулиць» як продовження попереднього, має на увазі ремонт вулиць, 
по яким буде проходити маршрут міжміського громадського транспорту. В залежності від місцевості, 
кожна вулиця має свої принципи облаштування. 

 

 

Рис. 22 Перспективна схема ієрархії вулиць та доріг Тальнівської ОТГ 

 



 

 

 

Рис. 23 Приклад профілю міської вулиці 

 

• Висадка дерев вздовж вулиці; 
• Паралельне паркування в спеціальних кишенях; 
• Велосипедна смуга або велосипедна доріжка; 
• Облаштування наземних пішохідних переходів. 

 

Рис. 24 Приклад профілю сільської вулиці 

 

• Висадка дерев вздовж вулиці; 
• Пішохідний тротуар з можливістю проїзду велосипеду; 
• Зелений буфер вздовж тротуарів для захисту приватних будинків; 
• Облаштування наземних пішохідних переходів 

Міжміська дорога 

• Висадка дерев вздовж дороги; 



 

 

• Пішохідна доріжка з можливістю проїзду велосипедом; 
• Облаштування наземних пішохідних переходів; 
• Облаштування місць зупинки для короткочасного відпочинку. 

 

6.1.1 План реалізації пілотного проекту «Впровадження міжміського громадського транспорту 
по території ОТГ» 

 
  



 

 

6.2 Пілотний проект №2. Активізація водного фронту та туристичні локації 

 

 

Рис. 25 Зони майбутніх інтервенцій пілотного проекту №2 

 

У рамках пілотного проекту пропонується реконструювати ключові міські локації, що в майбутньому 
покращать життя населення та сприятимуть притоку туристів. Кожний з проектів містить в собі дві 
складові – розвиток набережної та надання нових функцій територіям або будівлям, що недоцільно 
використовуються. 

 



 

 

6.2.1 Зона інтервенції №1 Центр міста Тальне 

 

Рис. 26 Центр міста Тальне з розбивкою на 6 секторів майбутніх активацій 

 

1. Площа перед будинком культури 

• Амфітеатр; 
• Площа зі зйомною сценою; 
• Захисне озеленення; 

2. Центральна площа (перед будівлею міської ради) 

• Сухий фонтан; 
• Реорганізація простору біля пам’ятнику гетьманам; 
• Висадка нових дерев; 

3. Урбан-парк (частина 1) 

• Місця для відпочинку; 
• Дитячі атракції; 
• Організація зручних сходів на рельєфі; 

4. Міський ринок 

• Реорганізація торгових рядів, нова схема їх розташування; 



 

 

• Місця для відпочинку; 
• Кафе; 
• Дитячі атракції; 
• Буферне озеленення – невеличкий сквер, що ховає будівлю 

трансформаторної; 

5. Урбан-парк (частина 2) 

• Місця для відпочинку; 
• Дитячі атракції; 
• Скейт-парк (атракції для підлітків); 
• Спортивні зони; 

6. Набережна 

• Зручний вихід до води; 
• Місця для відпочинку; 
• Пірс; 
• Велосипедна доріжка. 

 

 

Рис. 27 Пропозиція зміни транспортної схеми в центрі міста Тальне 

 

Нова транспортна схема передбачає більш простий та регульований рух автомобілів, зменшення площі 
дорожнього покриття, безпечні пішохідні переходи та нову зупинку громадського транспорту. 
Паралельне паркування вздовж вулиць. 



 

 

 

Рис. 28 Приклади можливих активацій секторів 1, 2 та 3 центру міста Тальне 

 

 

Рис. 29 Приклади можливих активацій секторів 4, 5 та 6 центру міста Тальне 
  



 

 

6.2.2 Зона інтервенції №2 Центр села Гордашівка 

 

 

Рис. 30 Схема інтервенцій в центрі села Гордашівка 

 

1. Центральна площа; 
2. Місця для відпочинку біля школи – сквер; 
3. Дитячий майданчик; 
4. Спортивні зони; 
5. Вуличне кафе; 
6. Станція для каяків. 

  



 

 

6.2.3 Зона інтервенції №3 Простір навколо замку Шувалова 

 

 

Рис. 31 Схема інтервенцій навколо Замку Шувалова 

 

1. Алея до замку; 

2. Відпочинок навколо будівлі: 

• Вуличне кафе; 
• Фонтан; 

3. Галявина: 

• Можливість проводити виставки, пікніки та футбольні 
матчі; 

4. Набережна: 

• Прогулянковий маршрут вздовж річки до цікавих об’єктів 
у парку; 

• Місця для відпочинку; 

 



 

 

 

Рис. 32 Приклади можливих активацій території навколо замку Шувалова 

 

 

Рис. 33 Приклади можливих активацій території навколо замку Шувалова (продовження)  



 

 

6.2.4 Зона інтервенції №4 Територія біля залізничного вокзалу 

 

 

Рис. 34 Схема реорганізації простору біля залізничного вокзалу 

 

 

Територія навколо: 

• Сквер; 
• Дитячі атракції; 

 

Будівлі: 



 

 

• Будівля водонапірної вежі – виставковий простір; 
• Будівля колишнього складу – Магазин з продукцією ОТГ, коворкінг. 

 

 

Рис. 35 Приклади можливих активацій території біля залізничного вокзалу 
  



 

 

6.2.5 План реалізації пілотного проекту «Активізація водного фронту та туристичні локації» 

 
  



 

 

6.3 Пілотний проект №3. Організація роздільного збирання ТВП 

 

 

Рис. 36 Схема організації роздільного збору ТПВ 

 

В пілотному проекті показні місця розташування сортувальних майданчиків для сміття, маршрут їх 
вивезення на сортувальну лінію. Буде впроваджена система балів для заохочення населення. 
Будівництво сортувальної лінії біля сміттєзвалища. 

 



 

 

 

 

 

 
  



 

 

6.3.1 План реалізації пілотного проекту «Організація роздільного збирання ТВП» 

 

 
  



 

 

6.4 Пілотний проект №4. Організація ягідних кооперативів 

 

 

Рис. 37 Схема організації ягідного кооперативу на території Тальнівської ОТГ 

 

Метою даного проекту було сприяння розвитку бізнесу, що сприятиме надходженню коштів до бюджету. 
І дасть можливість населенню ефективно використовувати свої земельні ресурси та сировину.  

• Обладнати приміщення колишніх ферм у селах Степне, Червоне, Здобуток, та закинуті 
приміщення шкіл та адміністрацій у селах Соколівочка та Гордашівка під холодильні 
камери для заморозки ягід та фруктів; 

• Пропонувати закуповувати сировину заводам по з виробництва джемів або соків. 
  



 

 

6.4.1 План реалізації пілотного проекту «Організація ягідних кооперативів» 

 
  



 

 

3.5. Матриця пріоритетних дій для визначених ділянок 

  

 

4. План впровадження 

 

 


