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ВСТУП 

1 квітня 2014 року Урядом України було схвалено розпорядження № 333-р, яким 
затверджено Концепцію реформи місцевого самоврядування та територіальної організації 
влади (далі за текстом – Концепція )1, що дало старт для проведення в Україні 
наймасштабнішої із реформ, яка зараз йменується «децентралізацією влади».  

За три роки від початку реформи було зроблено достатньо багато: ухвалено 
необхідне законодавство для добровільного утворення громад, проведено бюджетну 
децентралізацію, створено уже понад 400 об’єднаних територіальних громад (далі за 
текстом – ОТГ), які отримали необхідні повноваження, бюджетні ресурси, а також 
додаткову державну підтримку у розвитку власної інфраструктури за рахунок відповідної 
субвенції. 

Правда на цьому фоні якось відійшов на певний час досить оригінальний, 
аполітичний закон «Про співробітництво територіальних громад»2, який був прийнятий 
одним із перших та заклав юридичні можливості для реалізації різних форм 
співробітництва між територіальними громадами, аж до створення спільних органів 
управління. 

Процес добровільного об’єднання громад, який розпочався із ухвалення закону «Про 
добровільне об’єднання громад»3, дещо пригальмував процеси укладання договорів 
співробітництва між громадами, але життя показує, що цей процес має бути відновлено і 
він може бути дуже корисним для територій навколо великих міст, де утворення ОТГ 
суттєво відрізняється від параметрів, які фіксуються у Методичних рекомендаціях з 
формування спроможних територіальних громад4. 

Великі міста, отримавши досить серйозні фінансові ресурси в наслідок бюджетної 
децентралізації, не включились у процеси створення ОТГ, натомість невеликі міста і 
особливо села, розміщені навколо великих міст, які отримують від такого сусідства значну 
економічну вигоду, почали діяти більш активно. Як наслідок, навколо деяких великих міст 
– Хмельницький, Тернопіль, Одеса, Дніпро почали активно формуватись сільські ОТГ, які 
почали показувати досить непоганий розвиток власної бюджетної сфери та наповнення 
місцевих бюджетів. 

Це в свою чергу викликало стурбованість у найбільших містах, зокрема у містах 
обласного значення, які раптом почали розуміти, що навколо них формується кільце 
досить сильних гравців, з якими доведеться домовлятись щодо вирішення низки міських 
проблем, які потребують додаткових заміських територій. Особливо гостро ситуацію 
відчув Львів, де проблема Грибовицького сміттєзвалища, про яку знали багато десятиліть і 
не намагались її вирішувати, стала проблемою виживання самого Львова, а також 
проблемою всієї України. 

Відтак, тема взаємовідносин між великими містами та навколишніми 
територіальними громадами об’єктивно існувала вже багато років та стала 
виокремлюватись не тільки в організаційну, психологічну, юридичну, а передусім у 
політичну проблему. 

При спробі схвалити зміни до Закону «Про добровільне об’єднання громад», які б 
спрощували процедури приєднання територіальних громад до раніше утворених ОТГ, 
фракція Самопомочі у Верховній Раді України поставила питання щодо заборони 
створення ОТГ навколо міст обласного значення до прийняття спеціального закону «Про 

                                              
1 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80 
2 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1508-18 
3 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/157-19 
4 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF 
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агломерації», який на думку авторів такої пропозиції мав би створити умови для 
«звільнення великих міст» від оков територіальних громад, що їх оточують. 

Ця пропозиція не була підтримана парламентом, але стала каталізатором різних 
активностей аналітиків, політиків, органів виконавчої влади щодо пошуку відповідей на 
питання – як розвиватись великим містам в умовах децентралізації, як збалансувати 
інтереси великого міста та територіальних громад навколо нього. Поняття «агломерація» 
було відразу запущене в обіг і стало означати «територію, яка об’єднує велике місто та 
навколишні населені пункти в зоні впливу такого великого міста», причому такі 
агломерації відразу стали появлятись навколо будь-якого міста, без прив’язки до 
міжнародного досвіду та українських реалій. 

Інститут громадянського суспільства, який стояв біля витоків української 
децентралізації влади, який мав безпосереднє відношення до розробки усіх проектів 
законів, що лягли в основу децентралізації влади в Україні, не міг стояти осторонь процесу 
обговорення запровадження можливого правового регулювання «агломерацій» в Україні і 
провів в Одесі, Львові, Києві цілу низку досліджень ситуації у можливих агломераціях в 
Україні та обговорень проблем співробітництва великих міст та навколишніх 
територіальних громад, розвитку приміських територій навколо великих міст. 

Для таких заходів та з’ясування можливого майбутнього правового регулювання 
агломерацій в українському законодавстві підготовлено ці матеріали. 
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1. АГЛОМЕРАЦІЇ У ТРЕНДАХ5 

1.1. Урбанізація, тенденції 

Урбанізація у світі триває уже багато десятиліть, особливо бурхливо цей процес 
розпочався в 19 столітті. За цей час частка міського населення зросла майже у 30 разів. 
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Рисунок1.1. Частка міського населення по роках6 

Для багатьох розвинених країн Європи та Північної Америки рівень урбанізації 
сягнув 75-80% і стабілізувався на цьому рівні. В деяких розвинених країнах, як Швейцарія 
чи Австрія, рівень урбанізації є значно нижчим, близьким до українського і залишається 
таким протягом багатьох років. 

Натомість в багатих нафтою країнах Близького сходу, у містах проживає 90-95% 
населення, стрімкими темпами урбанізуються країни Латинської Америки, острівної Азії. 

Урбанізація в Європі та країнах, що розвиваються, принципово відрізняється. 
Зростання кількості міського населення у таких країнах, як Бангладеш чи Індонезія 

часто не призводить до зміни якості життя міського населення, яке сформувалось із  
сільського населення. Тут не має елементарних для міста сервісів та житла. 

 

Рисунок 1.2. Зміна рівня урбанізації ЄС 

                                              
5 Анатолій Ткачук, ГО «Інститут громадянського суспільства» 
6 Розраховано за матеріалами http://pidruchniki.com/15021119/geografiya/urbanizatsiya_problemi_miske_naselennya_svitu 
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Рисунок 1.3. Урбанізація в Польщі 

 

Рисунок 1.4. Урбанізація в Китаї 

Як видно із рисунків, темпи урбанізації в ЄС зараз є незначними, напевно 
урбанізація досягла свого стабільного рівня. У Польщі урбанізація практично 
припинилась, натомість у Китаї ми бачимо стрімку урбанізацію і прискорене зростання 
населення в містах з чисельністю населення понад 1 млн. осіб. 

 

Рисунок 1.5. Урбанізація в Україні 

Для України характерною є наближеність системи розселення та рівня урбанізації 
характерних для європейських країн. За рівнем урбанізації ми знаходимось у групі таких 
країн, як Австрія, Швейцарія, Польща. Навряд чи можна припустити в найближчому чи 
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середньостроковому періоді збільшення темпів урбанізації чи зміни структури розселення 
в бік азійської. 

Великі міста та урбанізовані території 

Протягом усього періоду урбанізації в Європі, а тепер і в світі, характерною 
особливістю було більш стрімке зростання саме великих міст, які часто розширювались 
так сильно, що створювали великі ареали міського розселення – агломерації та мегаполіси. 
Зараз у світі понад 450 міст має населення понад 1 мільйон людей. 

У десяти найбільших агломераціях проживає понад 250 мільйонів людей. 
Найбільш швидко формують в наші дні агломерації в Китаї, Індії, країнах Азії, 

передусім острівної та Латинській Америці. 
В Європі ситуація з розширенням великих міст певним чином стабілізувалась, але й 

тут можна чітко означити основні урбанізовані території – агломерації різного типу та 
різної природи їх утворення. 

 

Рисунок 1.6. Найбільші урбаністичні центри в найбільших країнах Європи 
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На рисунку на картах найбільших європейських держав добре видно систему 
розселення та території з найвищим рівнем урбанізації. 

В ЄС прийнято вважати урбанізованою територію як таку, де щільність населення 
переважає 1500 жителів на кв. км, території із щільністю населення від 300 до  
1500 жителів на кв. км відносять до так званих урбаністичних кластерів. 

Ще більш наглядно це видно із наступного рисунку7. 

 

Рисунок 1.7. Підходи до класифікації урбанізованих територій в ЄС 

Найбільші міські агломерації та мегалополіси Європи8 

НІМЕЧЧИНА 

Тут більшість агломерацій сформувалась уздовж Рейну і його приток. Найбільшою є 
Рейнсько-Рурська поліцентрична агломерація, що в свою чергу складається з двох 
основних частин – Рурської, що простягається на правобережжі Рейну від Дуйсбурга до 
Дортмунда через Ессен і Бохум, і Прирейнскої, що включає в першу чергу Дюссельдорф, 
Кельн і Бонн. 

За більшістю оцінок населення цієї агломерації, без розчленування її на частини, 
складає 10-11 млн. чоловік. 

Вище за течією Рейну у місця впадання в нього р. Майн, розташована Рейнсько-
Майнська агломерація, ядро якої утворює Франкфурт-на-Майні. Ще вище за течією в місці 
впадання в Рейн р. Неккар знаходиться Рейнсько-Неккарська агломерація з містами 
Мангейм і Людвигсхафен. 

Також, до течії Неккара прив’язана ще одна агломерація, що включає в себе 
Штутгарт і ціле сузір’я межуючих  з ним більш дрібних міст. 

Можна виділити й інші великі агломерації Німеччини: в південній частині країни – 
Мюнхенську і Нюрнберзьку, у північній – Гамбурзьку і Ганноверську, а в східній – 
Берлінську. 

                                              
7 Тут і далі наводяться цифрові дані та візуальні картинки, з ресурсів Євростату (відкриті дані та статистичні 

звіти) – прим. автора 
8 За матеріалами http://moyaosvita.com.ua/geografija/najbilshi-miski-aglomeraci%D1%97-ta-megalopolisi-zarub 

izhno%D1%97-yevropi/ 
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Рисунок 1.8. Щільність населення у Німеччині 

На рисунку чітко видно найбільш урбанізовані території, що визначають території 
найбільших німецьких агломерацій. 

На наступних рисунках видно склад Гамбурзької та Берлінської агломерацій. 
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Рисунок 1.9. Гамбурзька агломерація 

 

Рисунок 1.10. Берлінська агломерація 

На рисунку чітко видно як  виглядає місто Берлін, його урбанізована територія з 
околицями (власне агломерація) та зона впливу, яку ще називають «метрополією». 

Сьогодні метрополія Берліну це – 67 муніципалітетів, територія – 30 370 кв. км, 
населення понад 6 млн. осіб, ВВП – 190 млрд. євро (2015 рік), 35 тисяч євро на особу. 
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ВЕЛИКОБРИТАНІЯ 

Серед агломерацій (тут вони зазвичай називаються конурбаціями – від лат. Con – «з» 
і urbs – «місто») провідне місце займає Лондонська, населення якої в залежності від того, 
як визначають її межі, оцінюють в 7,6 – 12 млн. осіб. 

Великий Бірмінгем (Західний Мідленд) і Великий Манчестер мають населення 
відповідно 3,2 і 2,6 млн. осіб, Лідс (Західний Йоркшир) з населенням 1,5 млн. осіб. 

 

Рисунок 1.11. Великий Лондон, власне Сіті та 32 райони 

ФРАНЦІЯ 

У Франції, з її найбільш складною системою базових адміністративно-
територіальних одиниць та великим досвідом різного типу утворення об’єднань комун є 
свої агломерації із власним нормативним регулюванням. 

Найбільшими агломераціями тут є Паризька (11,3 млн. чоловік), Ліонська (1,7 млн.) і 
Марсельська (1,5 млн.). 
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Рисунок 1.12. Паризька агломерація 

ПОЛЬЩА 

У Польщі сьогодні за європейськими підходами чітко ідентифікують три 
агломерації: 

 Верхньосілезька – 3,5 млн. осіб, 14 міст, що зрослись між собою; 
 Варшавська – близько 2,5 млн. осіб, 6 основних міст, територія 3 тис. кв. км; 
 Лодзиньска – 1,1 млн. осіб. 
До цього переліку можна додати невелику за європейськими мірками, але реальну 

поліцентричну агломерацію, як Тримісто – Гданськ, Сопот, Гдиня із населенням у 750 тис. 
осіб, територією площею 414 кв. кілометрів. 

Верхньосілезька агломерація, що склалася в межах вугільного басейну на площі 
1,2 тис. кв. км, є яскравим прикладом поліцентричної агломерації. 

Її ядро утворюють близько 14 міст і кілька робочих селищ, які фактично злились в 
одну урбанізовану територію. 

Вони мають єдину систему електро-, газо- і водопостачання, транспортну і соціальну 
інфраструктуру. 

Наприклад, університет розташований в Катовіцах, політехнічний інститут – в 
Глівіцах, оперний театр – в Битомі, парк культури і відпочинку – в Хожуві. Середня 
щільність населення в агломерації – понад 1000 осіб на 1 кв. км, але в центральній її 
частині вона досягає 4000 чоловік на 1 кв. км. 
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Рисунок 1.13. Польща вночі із космосу 

На малюнку чітко видно місця з найбільшою освітленістю. Це якраз і є основні 
польські агломерації. Показник освітленості точно відповідає економічній спроможності 
цієї території. Тут добре видно Варшавську, Верхньосілезьку агломерації, Тримісто,Лодзь і 
Краків. 

 

Рисунок 1.14. Найбільші урбаністичні ареали Польщі 
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Рисунок 1.15. Верхньосілезька агломерація 

Як видно з рисунку, Верхньосілезька чи Катовіцька агломерація є важливим 
економічним чинником не тільки Сілезького воєводства, а й усієї південно-західної 
Польщі. 

1.2. Столичні агломерації 

Загальносвітовою тенденцією, за окремими винятками, коли столиці 
адміністративним рішенням були перенесені в міста другого рівня, саме столиці 
розвиваються більш динамічно ніж решта території країни. Саме столиці втягують в себе 
значну кількість найбільш активних людей, тут відкривають свої офіси найбільші компанії 
та банки. 

Тому часто країни наражаються на досить значну диспропорцію у розвитку 
столичного регіону та решти регіонів країни. Попри це, саме столичний регіон, як правило, 
представлений агломерацією, є своєрідним локомотивом розвитку для всієї країни. 

Для Європи тут є два типи столичних агломерацій, виходячи з їх розмірів та 
економічного потенціалу – економічно домінуючий, коли столична агломерація є дійсно 
найбільшим економічним регіоном країни і технологічно домінуючим, коли загальний 
розмір економіки столичної агломерації є не надто великим, але структура цієї економіки є 
найбільш модерною і найбільш динамічною у своєму розвитку. 
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Таблиця 1.1. Столичні метрополії, 2014 рік 

Населення 
Зайнятість (особи у віці 

15-64 років) ВВП9 

 
(млн.) 

% від  
населення 
країни 

(млн.) 
% від  

населення 
країни 

(млн.  
євро) 

% від  
загального 

обсягу країни 
Брюссель 2,97 26,5 1,19 26,5 135129 34,4 

Софія 1,68 23,2 0,78 26,6 17862 42,8 

Прага 2,55 24,2 1,24 25,3 57497 35,8 

Копенгаген 1,95 34,6 0,96 36,3 104010 40,8 

Берлін 5,01 6,2 2,39 6,1 146191 5,3 

Таллінн 0,57 43,5 0,28 47,2 10796 60,0 

Дублін 1,82 39,5 0,79 42,7 85700 49,0 

Афіни 3,86 35,4 1,31 37,7 94951 49,7 

Мадрид 6,38 13,7 2,70 15,7 198652 19,0 

Париж 12,01 18,2 : : 623189 29,9 

Загреб 1,12 26,3 0,54 35,1 17147 39,0 

Рим 4,32 7,1 1,73 7,9 153748 9,5 

Нікосія (Кіпр) 0,86 100,0 0,36 100,0 18119 100,0 

Рига 1,01 50,5 0,46 53,9 14840 67,5 

Вільнюс  0,81 27,4 0,38 29,4 12842 38,5 

Люксембург 0,55 100,0 0,25 100,0 45288 100,0 

Будапешт 2,97 30,0 1,30 31,9 47695 48,2 

Валлетта 0,39 92,6 0,17 93,0 7169 93,6 

Амстердам 2,44 14,5 1,20 15,0 114562 17,8 

Відень 2,68 31,5 1,21 29,9 110704 34,9 

Варшава 3,30 8,7 1,63 10,5 66538 17,1 

Лісабон 2,81 26,9 1,14 26,8 63219 37,1 

Бухарест 2,28 11,4 1,06 12,8 36332 27,2 

Любляна 0,55 26,5 0,24 27,2 13480 37,5 

Братислава 0,62 11,4 0,31 13,2 20471 27,7 

Гельсінкі 1,59 29,1 0,79 32,9 74986 37,5 

Стокгольм 2,16 22,4 1,11 24,1 131475 31,1 

Лондон 14,03 21,8 6,68 22,6 617453 30,2 

Осло 1,21 23,7 : : 96141 24,2 

Берн 1,00 12,3 : : : : 

 
Як видно із цієї таблиці, всі столиці дають внесок у ВВП країни значно вищий, ніж 

частка населення країни, що проживає у столиці. Для деяких країн роль столиці у 
національному ВВП є дуже критичною, особливо це помітно у досить невеликих країнах 
Балтійського регіону, але не тільки. Навіть Париж і Лондон, столиці найбільших та 
наймогутніших європейських держав є ключовими економічними центрами цих держав. 

                                              
9 2012, за винятком Бельгії, Данії, Кіпру, Люксембургу, Мальти, Португалії, Словенії, Словаччини та 

Сполученого Королівства, всі 2013 
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Рисунок 1.16. Внесок столичної агломерації у економіку країни, Польща та 
Велика Британія 

 

Рисунок 1.17. Внесок столичної агломерації в економіку країни, Німеччина та 
Іспанія 
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З цього рисунку можна побачити, що Німеччина є винятком із правил, коли в 
столичній агломерації ВВП на душу населення є нижчим, ніж у інших великих містах чи 
агломераціях, так само як і розмір столичної економіки не є найбільшим. Це пояснюється в 
першу чергу тим, що Берлін не так давно отримав столичний статус, а економіка Східного 
Берліну значно відставала від економіки ФРН за більшістю економічних показників. 

Проте, навіть у цьому випадку, столиця є дуже важливим економічним центром 
країни, який зараз бурхливо розвивається на нових засадах та з використанням нових 
технологій. 

1.3. Агломерації як основні центри економічного розвитку світу 

Як уже проглядається із попередніх параграфів, саме агломерації є основними 
територіями, де формується найбільша частина світового ВВП. 

Це цілком логічно, оскільки агломерації мають найвищу щільність населення, що 
створює хороші умови для розміщення виробництв, які створюють найвищу додану 
вартість. 

За цими показниками сільські території, та й малі міста завжди відставали та й досі 
відстають від великих міст. 

Таблиця 1.2. Топ 30-ти міських агломерацій по ВВП на душу населення у 
2008 році за даними оцінки ООН10 

Компоненти розрахунку ВВП 
Місце  

за обсягом 
ВВП в 2008 
році (в 2005) 

Місто 

Обсяг ВВП в 
2008 році  

($ млрд. за  
паритетом 
купівельної 

спроможності) 

населення 
(млн.) 

ВВП на душу  
населення ($ тис. 
за паритетом  
купівельної  

спроможності) 
1 (1) Токіо 1479 35.83 41.3 
2 (2) Нью-Йорк 1406 19.18 73.3 
3 (3) Лос- Анджелес 792 12.59 62.9 
4 (4) Чикаго 574 9.07 63.3 
5 (6) Лондон 565 8.59 65.8 
6 (5) Париж 564 9.92 56.9 
7 (7) Осака/Кобе 417 11.31 36.9 
8 (8) Мехіко 390 19.18 20.4 
9 (9) Філадельфія 388 5.54 70.1 
10 (19) Сан-Паулу 388 19.09 20.3 
11 (10) Вашингтон 375 4.38 85.5 
12 (11) Бостон 363 4.51 80.5 
13 (13) Буенос-Айрес 362 12.90 28.0 
14 (12) Даллас / Форт-Уерт 338 4.86 69.5 
15 (25) Москва 321 10.47 30.7 
16 (14) Гонконг 320 7.28 44.0 
17 (16) Атланта 304 4.58 66.4 
18 (15) Сан – Франциско/Окленд 301 3.48 86.5 
19 (17) Х'юстон 297 4.52 65.8 
20 (18) Маямі 292 5.65 51.6 
21 (20) Сеул 291 9.78 29.7 
22 (21) Торонто 253 5.29 47.7 
23 (22) Детройт 253 4.13 61.1 
24 (24) Сіетл 235 3.11 75.5 

                                              
10 http://pwc.blogs.com/files/global-city-gdp-rankings-2008-2025.pdf  
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25 (32) Шанхай 233 15.24 15.3 
26 (23) Мадрид 230 5.64 40.8 
27 (36) Сінгапур 215 4.49 47.9 
28 (26) Сідней 213 4.36 48.9 
29 (37) Мумбаї (Бомбей) 209 19.35 10.8 
30 (30) Ріо-де-Жанейро 201 11.89 16.9 

 
З таблиці, приведеної вище, можна побачити, які величезні обсяги ВВП формуються 

у найбільших агломераціях. Але тут можна побачити і інше, частина агломерацій, які не є 
найбільшими за чисельністю населення та мають найвищі показники ВВП на особу. Це 
передусім американські агломерації, що підтверджує тезу про інноваційність 
американської економіки та її успішність. 

 

Рисунок 1.18. Місця формування ВВП у світі 

На рисунку дуже добре видно, що основна частина світового ВВП формується саме 
у високоурбанізованих територіях, у великих міських агломераціях. 

Три ключових світових глобальних центри з максимальним ВВП розміщені у 
північній півкулі Землі у США, Західній Європі та Східній Азії. 

Саме ці території входять у глобальну конкуренцію між собою за світові ринки 
капіталів та трудових ресурсів (висококваліфікованих). 

Проміжний висновок 

1. Світ постійно урбанізовується, більшість населення провідних країн світу вже 
живе у містах, у країнах, що розвиваються, темпи урбанізації є дуже стрімкими. 

2. Темпи зростання населення в особливо великих містах (понад 1 млн. населення) є 
вищими від загальних темпів урбанізації. 

3. У найбільш розвинених країнах світу, а особливо в Європі, темпи урбанізації 
дуже сповільнились, частина країн Західної Європи показує стабілізацію частки 
сільського та міського населення з рівнем урбанізації нижче 70%. 

4. Найбільша частина ВВП світу формується в урбанізованих територіях, а 
найвищий рівень ВВП на особу та найбільші обсяги ВВП у своїх країнах 
припадають на великі агломерації. 



 22

5. Столичні агломерації є в основному найбільшими центрами економічного 
розвитку своїх країн, а рівень диспропорції між столичною агломерацією та 
рештою регіонів країни може бути досить значним. 

6. Розширення міст, їх зростання і фактичне злиття у великі урбанізовані території 
веде до потреби формування скоординованої державної та місцевої політики у 
таких територіях. 

7. В ЄС встановлено певні критерії для визначення урбанізованих територій, 
агломерацій, зон впливу міст на сусідні території, які використовуються для 
статистики та планування. 

1.4. Нові тренди територіального розвитку 

Сьогодні ні в кого не має сумніву щодо визначальної ролі міст у розвитку економіки, 
ключового внеску агломерацій у світовий ВВП. 

Агломерації є фактором стрімкого економічного зростання 20-го століття. Теорія 
глобальних міст, як альтернатива державам, є досить популярною серед футурологів і 
навіть економістів. 

Можливо вони і мають рацію. Але бурхливі зміни в технологіях виробництва, вихід 
на поверхню проблем мінімізації потреби у первинних ресурсах для виробництва нових 
товарів, адаптації до зміни клімату, необхідність у нових креативних ідеях для нової 
економіки базованої на розумних потребах, збереженні довкілля тощо, вносять свої 
корективи у майбутнє розвитку глобальних міст та агломерацій. 

В нинішній економіці надзвичайно важливу роль відіграють інновації, а інновації 
творять конкретні люди, які тепер хочуть мати дуже хороші умови життя. Новітні 
технології дозволяють таким людям жити не обов’язково у великому місті з його 
проблемами: щільна забудова, забрудненість повітря, вищий рівень злочинності, утруднені 
комунікації. 

Тому, менші міста, так званого «другого» ярусу, починають боротьбу за залучення 
до своїх жителів нових людей, що продукують інновації. 

Попри це, міста «другого» ярусу можуть бути цікавими для людей-інноваторів лише 
у тому випадку, якщо вони не знаходяться надто далеко від великих міст, які є 
споживачами інновацій і дають цим людям можливості отримати послуги для задоволення 
їх потреб за прийнятну доступність. 

Як стверджують окремі дослідники з Польщі та Німеччини, зараз кращу динаміку у 
залученні інноваторів та свого розвитку на нових технологіях демонструють саме середні 
та малі міста навколо великих міст-метрополій. 

Так виглядає, що міста «другого» ярусу отримують шанс для свого розвитку, 
виходячи із нових технологічних можливостей і нових підходів до організації життєвого 
простору людини. 

Цікавим прикладом тут може слугувати досвід невеликого польського міста 
Гродзиськ-Мазовецький недалеко від Варшави. 
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Рисунок 1.19. Околиці Варшави 

Гродзиськ-Мазовецький – типове периферійне містечко недалеко від столиці країни. 
Місто, як і більшість подібних міст і містечок, було зорієнтоване на Варшаву, більшість 
його мешканців працюють у Варшаві, здійснюючи щоденну маятникову міграцію. 

Міська влада11 вирішила змінити таку ситуацію, а саме створити умови для того, аби 
люди більше працювали у місті, а не у Варшаві, і аби у місті поселились більше людей 
креативних професій та діяльності. 

Для цього вирішили повністю змінити життєвий простір, зробити з міста територію 
привабливу для проживання людини – багато зелені, упорядковані озера та парки, багато 
хороших споруд для фізичного розвитку і спорту, дуже хороші заклади для дошкільної та 
шкільної освіти. Саме це мало привабити активних та креативних людей, а іншим дати 
можливість забезпечити їхні потреби у різних послугах. 

Для такої стратегії було використано доступні європейські фонди. За 10-15 років 
місто кардинально змінилось. Маятникова міграція практично припинилась, у місті немає 
безробіття, дуже низький рівень злочинності. 

Таких прикладів розвитку міст «другого» ярусу навколо ключових міських центрів 
сьогодні уже є досить багато. 

Це нові тренди, яких не помічати не можна і не виключено, що вони будуть тільки 
посилюватись. 

Програма ЄС ESPON проаналізувала три сценарії розвитку європейських територій 
до 2050 року12. 

                                              
11 Записано зі слів мера міста на конференції у Кракові 27.03.2017 року 
12 https://www.espon.eu/export/sites/default/Documents/Publications/TerritorialVision/ESPON_Vision-Scenarios_2050.pdf  
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Сценарій А – об’єктом інвестування є великі метрополії. 

 

Рисунок 1.20. Інвестування у мережі метрополій 

При цьому загальне зростання ВВП очікується в 2,2% щорічно. 
Сценарій В – об’єктом інвестування є вторинна мережа міст. 

 

Рисунок 1.21. Інвестування у мережі міст другого ярусу 

При такому сценарії зростання ВВП очікується в розмірі 2,3% щорічно. 
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Сценарій С – об’єктом інвестування є малі міста та менш розвинені регіони. 

 

Рисунок 1.22. Інвестування у малі міста 

При цьому сценарії прогноз зростання ВВП – 1,8% річно. 
 
По суті, різниця у довгостроковому плані в частині темпів зростання ВВП при 

реалізації будь-якого із трьох сценаріїв є незначним і не знижує довгострокове середнє 
економічне зростання в Європі. 

Економічний розвиток в основному буде залежати від технологічних змін, що 
впливають на ріст продуктивності, а також фіскальної та монетарної державних політик. 

Основні загрози інвестування лише у великі метрополії в рамках сценарію А – суттєвий 
тиск на навколишнє середовище через розростання метрополій, загострення соціальних 
конфліктів, а також більш високий ризик депопуляції в сільській місцевості ширшого регіону. 

Проте, більш висока щільність міст обмежить поглинання землі і має забезпечити 
необхідну економію масштабу, чому сприятимуть розвиток і впровадження передових 
технологій з управління міськими послугами на сталій основі. 

Сприяння розвитку вторинної мережі міст в сценарії В робитиме зміни в 
землекористуванні більш керованим, а також сприятиме соціальній інтеграції населення. 
За цим сценарієм можна очікувати, що міста виконуватимуть важливу взаємодію з 
прилеглими до них сільськими територіями і, таким чином, забезпечать збалансований 
розвиток регіону в якому і міські і сільські території зможуть розвиватися і будувати 
партнерські відносини. 

Основною перевагою розвитку міст малого і середнього розміру в сільській 
місцевості, як в розвинутих так і менш розвинутих регіонах (сценарій C), є можливість 
підтримувати і захищати цінні екосистеми і посилювати економічні зони навколо 
населених пунктів. Згуртованість і дбайливе ставлення до земель можуть бути результатом 
стимулювання розвитку менш розвинутих, переважно сільських, територій. Основною 
загрозою цього сценарію може бути зростаюча фрагментація ландшафту в зв’язку з більш 
щільним використанням земель по всій Європі. 
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Ключовий висновок дослідження – поліцентрична організація території сприяє більш 
збалансованому розподілу зростання в межах регіону і країни на довгострокову 
перспективу. 

1.5. Загальні підходи до управління в агломераціях 

Загалом в європейських країнах не існує спільних для них правил, за якими 
формується система управління в агломераціях чи метрополіях, як власне називають 
території, що охоплюють агломерацію і складаються із цілої низки адміністративно-
територіальних одиниць одного рівня. Оскільки в Україні запущено в обіг термін 
«агломерація», не тільки в загальному розумінні цього слова (див. нижче), а й як територію 
із спільним управлінням, будемо вживати саме цей термін. 

 
АГЛОМЕРАЦІЯ (від латин. agglomero – приєдную, нагромаджую, накопичую) – 
зосередження населених пунктів (здебільшого міського типу) на певній території і 
групування їх за певними ознаками: виробничими, ремісничими, рекреаційними, 
культурологічними. 

 
По суті це визначення сформувалось із звуженого тлумачення «нагромадження», яке 

застосовували і зараз застосовують у гірничій справі, географії, мікробіології до 
характеристики певної заселеної території, виходячи із системи розселення. 

Попри це, в самій агломерації присутні декілька, а часом десятки міст чи точніше 
муніципалітетів, які взагалі мають право на місцеве самоврядування, обирають свої органи 
– мера та раду. Тому часто для всієї території агломерації, яка пов’язана десятками 
різноманітних зв’язків, рішення у сфері транспорту, каналізації, публічного простору, 
рішення одного органу одного міста може мати суттєві впливи на сусідів по агломерації. В 
цих умовах потрібні механізми, які б давали змогу певним чином координувати ухвалення 
рішень в окремих сферах, можливість консолідовувати бюджети чи здійснювати спільне 
стратегування розвитку чи планування простору усієї території. 

Реально на практиці існує декілька механізмів узгодження інтересів суміжних 
муніципалітетів – неформальні та визначені нормативними актами. В обох випадках 
найкращий результат досягається лише тоді, коли між суб’єктами є максимальна довіра. 

В першому випадку практика говорить, що близько 52% випадків погодження 
інтересів між сусідніми муніципалітетами відбувається через неформальні контакти мерів, 
які узгоджують поточні та оперативні справи, що виникають. 

Другий випадок передбачає наявність, або договорів між учасниками, або створення 
певного координуючого органу  на підставі добровільно укладеного договору, або 
наявності спільного органу управління для певної сукупності муніципалітетів відповідно 
до закону. 

Найбільш багатим та різноманітним є досвід правового регулювання у Франції. 
Правило, що більшість муніципалітетів/комун є учасниками різних міжмуніципальних 
об’єднань, є справедливим і для агломерацій. 

Зараз у Франції діє 2700 міжмуніципальних органів, які об’єднали понад 95% 
муніципалітетів. Ці органи мають право збирати податки, розробляти стратегії, вирішувати 
питання сміття і т.п. Зараз такі надмуніципальні органи формуються фактично непрямими 
виборами через ради муніципалітетів. На наступних муніципальних виборах мешканці 
будуть обирати ці міжмуніципальні органи прямо, що значно посилить їх легітимність. 
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Фактично зараз у Франції де-факто створено новий рівень адміністративно-
територіального устрою – об’єднання комун із своєю територією юрисдикції, своїм 
представницьким та виконавчим органом і своїм бюджетом. 

З 2014 року у Франції ввели різні статуси об’єднання навколо великих міст. 
Статуси13 дає парламент і не завжди він погоджується на надання такого статусу. Такі свої 
окремі статуси мають Париж, Ліон, Марсель не як окремі міста, а як міські агломерації. 

 
Приклад: Великий Страсбург 

 

Рисунок 1.23. Великий Страсбург (агломерація чи, як тут прийнято говорити, 
метрополія) 

Страсбург сьогодні – це другий після Брюсселю центр об’єднаної Європи. Хоча 
можливо роль Страсбурга ще більш велика в стратегічному плані, адже тут крім 
Європарламенту розміщується ще й Рада Європи, яка об’єднує всі європейські держави. 

За українськими мірками Страсбург самодостатнє багате місто, що може обходиться 
без участі в міжмуніципальній кооперації чи об’єднаннях комун. Тільки Різдвяний ярмарок 
відвідує понад 2 млн. туристів, що дає місту 160 млн. євро обороту. До того ж тут понад 
60 диппредставництв, не кажучи вже за структури Ради Європи та Євросоюзу. 

Насправді ж ситуація зовсім інша. Страсбург входить до складу міжмуніципального 
об’єднання – агломерації, яка складається із 25 комун та має власну міжмуніципальну 
раду, яка управляє значною кількістю справ на території Страсбурга та ще до 
25 муніципалітетів. 

                                              
13 Це виглядає дійсно дещо дивним, адже має місце ручний режим отримання різних статусів для різних об‘єднань, 

це лобізм, відсутність зрозумілого порівняння. В Україні це точно було б новим місцем політичної корупції. 
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Рада Страсбурзької агломерації складається із депутатів, донедавна це були депутати 
з муніципалітетів-членів об’єднання, що призначались радами цих муніципалітетів. Тепер 
в раду агломерації проводяться прямі вибори. 

Об’єднання комун займаються окремими питаннями: транспорт, сміття, 
водопостачання, дороги. Комуни відповідають за все, але не все можуть зробити, тому і 
передають свої повноваження та ресурси на рівень об’єднання. 

Міськрада Страсбурга позбулась свого виконавчого органу загалом. Ці 
повноваження здійснює виконавчий орган агломерації, за що Страсбург платить йому 
кошти! 

Приклад: Муніципалітет/комуна Magny-les-Hameaux, агломерація Парижу. 
Населення – 9 136 осіб, територія – 16,64 кв. км. Населення зросло в середині 1970-х 

років, коли побудували новий район для житла. 
Розміщена в природному парку на відстані 27 км від Парижу. До складу входить 

7 хуторів, 4 муніципальні райони, 4 парки діяльності, проходить 4 дороги через 
муніципалітет. Є автобуси, що зв’язують комуну з іншими містами, автобус, що йде у 
Версаль, велодоріжки. Є початкові школи та коледж, крамниці, жандармерія та 
муніципальна поліція. Комуна входить до складу спільноти агломерації. 

Типове місто-супутник столиці, як Буча чи Ірпінь під Києвом. Досить багата комуна. 
Проте і мер і всі його заступники працюють без зарплати, отримують лише компенсацію за 
свою роботу. Мер – 1500 євро, заступники по 500 євро на місяць, при середній зарплаті в 
комуні близько 3000 євро. Більшість заступників – пенсіонери. 

Комуна має цікаву історію. 
 

Після нарощування населення в 1970-х роках комуна стала банкрутом. Органи місцевого 
самоврядування не змогли справитись із новими завданнями. 
Після банкрутства держава стає куратором комуни, вона бере на себе керування бюджетом 
(в особі префекта департаменту) і вирулює ситуацію. Так відбулось і тут, префект вирівняв 
ситуацію в комуні і сюди знову повернулось місцеве самоврядування. 

 
В комуні 29 депутатів та 250 службовців. Мер має також представницькі компетенції 

від держави – відповідає за порядок і безпеку громадян. Несе кримінальну відповідальність 
за свої дії та акти. Якщо оскаржуються акти мерії, то це означає відповідальність мера. 

Мер виконує бюджет і він за нього відповідальний. Мер підписує акти ради і 
адміністрації, заключає угоди та контракти. Керує всіма муніципальними службами, 
контролює публічні заклади. Адміністрація уособлюється генеральною дирекцією, яка 
складається із різних дирекцій та служб. 

Основна компетенція комуни – освіта (початкові школи, спортивні секції, 
канцтовари, споруди, технічний персонал) вчителі та програми – компетенція держави, 
комуна відповідає за споруди початкової школи та їх технічних працівників. 

Комуна входить до складу міжмуніципального угрупування. Членів органів 
управління міжмуніципальної співпраці обирають уже на загальних виборах так само, як і 
депутатів ради комуни. Компетенції, передані в цю структуру складають близько 50% від 
усіх повноважень комуни. 

Фінанси комуни формуються приблизно так, як і в нас до бюджетної реформи 
грудня 2014 року. 

Основні надходження місцевого бюджету: 
 податок на житло – сплачують всі, хто має житло; 
 податок на землю – сплачують тільки власники землі; 
 надходження від служб – плата за послуги. 
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Дотації від держави – найбільша сума на функціонування забезпечення державних 
компетенцій (вибори, керування школою). 

Дотації на інвестування можна отримати на великий проект, але у комуні немає 
таких проектів, тому немає таких надходжень. Субсидію на менший проект можна 
отримати від департаменту чи регіону, якщо це співпадає з пріоритетами розвитку 
відповідно. 

Комуна вважається багатою, але в рамках співробітництва має відбуватись 
перерозподіл ресурсів між багатими і бідними громадами. Тому з цієї комуни частина 
коштів іде біднішим комунам в угрупуванні. 

Проект бюджету з усіма правками депутатів надсилаються до префекта на узгодження. 
Головним контролером бюджету є Мінфін. 
 

В межах комуни більшість земель у приватній або державній власності. Ліси, озера і т.п. в 
державній власності, також частина с/г земель у державній власності – особливо при 
дорозі, стовпах електропередач. В комунальній власності землі під комунальними 
будівлями та дорогами. 

 
Основним планувальним документом простору комуни є схема планування. Зараз ця 

компетенція належить агломерації, і такий план затверджує рада угрупування/агломерації. 
Спочатку цей документ ухвалюють комуни, на які поширюється документ, далі ухвалює 
рада агломерації. Префект контролює легальність документу. Змінити документ уже лише 
комуною не можна, це забезпечує його стабільність. 

Проміжний висновок 

У Франції кожна агломерація складається із різної кількості муніципалітетів/комун, 
які залишаються суб’єктами місцевого самоврядування, правда їхня компетенція 
обмежується у багатьох сферах, оскільки передається на рівень агломерації. Повноваження 
агломерації здійснюються радою агломерації і можуть бути різними для різних 
агломерацій. Ключовими повноваженнями агломерації є громадський транспорт та 
планування всієї території агломерації. Вектор французьких реформ у сфері управління 
територіями спрямований на поступову концентрацію повноважень у великих об’єднаннях 
муніципалітетів, зокрема агломераціях. 

В інших європейських країнах ситуація дещо інша. В рамках агломерації 
співробітництво здійснюється передусім на добровільній основі, через зацікавленість 
муніципалітетів, що тут розміщуються, у розвитку та вирішенні проблем своїх жителів 
через скоординовану політику. 

Як правило, це відбувається через механізм міжмуніципального співробітництва в 
одній із найбільш організованій формі шляхом створення координуючого органу – ради 
об’єднання/агломерації, ухвалення статуту, який визначає повноваження такої ради, її 
реєстрації як юридичної особи. 

Норми про такий формат співпраці є практично в усіх країнах-членах ЄС, вони 
також випливають із змісту Європейської хартії місцевого самоврядування. 

Цікавим прикладом тут може бути земельне законодавство землі Баварія, ФРН. 
Закон визначає підстави співробітництва, у тому числі обов’язкові, порядок 

утворення органів, загальних правил їх діяльності, порядок нагляду та припинення. 
«Ст. 3 Передумови комунального співробітництва 
(1) Згідно з положеннями цього закону, громади, сільські райони і округи можуть 

здійснювати співробітництво з метою спільної реалізації обов’язкових завдань або завдань 
згідно з їхніми правами. Це не поширюється на громади, що входять до одного й того ж 
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адміністративно-територіального об’єднання, якщо це адміністративно-територіальне 
об’єднання в стані виконати відповідні завдання не менш ефективно і економічно вигідно. 

(2) Якщо цим законом передбачено обов’язкове співробітництво (ст. 16 і 28), то воно 
може здійснюватися лише між однорідними територіальними громадами з правом 
юридичної особи, між громадами районного значення і районного підпорядкування, а 
також між сільськими районами та громадами районного значення, якщо на ці 
територіальні громади зі статусом юридичної особи покладені однакові обов’язкові 
завдання». 

«Ст. 5 Робочі об’єднання із спеціальним статусом 
(1) Існує можливість домовитися про те, що рішення робочого об’єднання стає 

обов’язковим для його учасників, якщо за нього проголосували уповноважені на це органи 
всіх учасників. Крім того, можна домовитися, що рішення з питань управління поточними 
справами, фінансових потреб, процедурних питань, ухвалення директив з планування і 
виконання окремих завдань стають обов’язковими для учасників робочого об’єднання, 
якщо за них проголосувала більшість уповноважених на це органів територіальних громад 
зі статусом юридичної особи, що є членами об’єднання. 

(2) Можна домовитися про те, що уповноважені органи учасників зобов’язані 
протягом трьох місяців прийняти рішення з ініціативних пропозицій робочого об’єднання, 
причому в угоді можна передбачити і інший строк». 

«ст. 7 Учасники і їхні завдання 
(1) Громади, сільські райони і округи можуть укладати цільові угоди у формі 

публічно-правового договору. 
(2) На основі цільової угоди учасники (територіальні громади із статусом юридичної 

особи) можуть делегувати окремі або всі завдання, пов’язані з певним цільовим призначенням, 
одній із територіальних громад; територіальна громада зі статусом юридичної особи при цьому 
може, зокрема, дозволити решті громад використання закладу, що утримується нею. Обсяг 
делегованих завдань територіальної громади, що береться за їхнє виконання, повинен бути 
другорядним у порівнянні з відповідними власними завданнями цієї громади. 

(3) На основі цільової угоди учасники (територіальні громади із статусом юридичної 
особи) можуть здійснювати спільне виконання окремих або всіх завдань, пов’язаних з певним 
цільовим призначенням, і створювати чи утримувати з цією метою спільні установи». 

Як бачимо, із приведених вище норм цього закону, законодавець надав можливість 
сукупності муніципалітетів об’єднуватись на основі різних підходів для вирішення 
спільних питань у різноманітних форматах. Такі підходи застосовують муніципалітети в 
агломераціях і досвід тут є різноманітним, успішним і не надто. 

 
ВИСНОВОК: 
1. Агломерації – продукт урбанізації країни, що виникає і розвивається завдяки 

певній спеціалізації території, її залученості в єдиний транспортний, виробничий 
простір. 

2. Агломерації не можна створити нормативним актом, вони, або є, або ще не 
склались. 

3. Там, де агломерації склались, з’являється природна потреба у співпраці її 
суб’єктів між собою. 

4. Співпраця в межах агломерації стосується передусім планування території, 
громадського транспорту та спільної інфраструктури. 

5. Органом управління агломерації може бути окрема Рада агломерації, депутати до 
якої можуть обиратися радами-членами або безпосередньо виборцями. Можуть 
бути укладені різного роду договори між учасниками агломерації та визначені 
органи відповідальні за їх реалізацію у визначених сферах. 
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2. ЛОКАЛЬНА «АГЛОМЕРАЦІЯ»? АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ТА 
ПОТРЕБИ СПІВРОБІТНИЦТВА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У 

МЕЖАХ АГЛОМЕРАЦІЇ «ДРОГОБИЧЧИНА»14 

Регіональна агломерація «Дрогобиччина» (далі – Агломерація) складається з міст 
Дрогобич, Борислав, Трускавець, Стебник, селища Східниця та сусідніх населених пунктів 
Дрогобицького району. Вони складають групу сусідніх поселень, які мають інтенсивні 
економічні та культурно-побутові зв'язки за рахунок спільного ринку праці, ментальної 
подібності та інтегрованої історії. Дані міста утворюють поліцентричну агломерацію, де 
Дрогобич – центральне місто, Стебник і Борислав – промислові центри, Трускавець і Східниця 
– рекреаційні. 

У 1995 році ДП «Містопроект» розробив схему планування Агломерації, а у 2003 році 
за ініціативи міського голови Трускавця було створено асоціацію міст і територіальних 
громад Дрогобиччини «Регіональна агломерація «Дрогобиччина»». Проте, на сьогодні її 
створення не принесло бажаних результатів щодо співробітництва та планування. 

Дослідження присвячено визначенню можливостей та потреб співробітництва 
територіальних громад в межах Агломерації, на основі аналізу поточного стану соціально-
економічного розвитку Дрогобиччини. 

2.1. Система розселення 

Територія Дрогобицького району (разом з 3 містами обласного значення) входить до 
складу Прикарпатської (Південної) локальної системи розселення, тобто групи міст та 
селищ, які завдяки наявності тісних господарсько-виробничих, трудових і культурно-
побутових зв'язків, розглядаються як єдиний елемент міських поселень. 

Як територіально-виробничий комплекс, Прикарпатський промисловий район 
формується в межах, що охоплюють 6 адміністративних районів південної частини 
Львівської області і, в першу чергу, Дрогобицького району. В південно-західній частині 
району навколо соляних, нафтових та озокеритових розробок у ході історичного розвитку 
сформувалась Дрогобицька міська агломерація в складі міських поселень Дрогобича, 
Борислава, Трускавця, Стебника та Східниці. 

Територія Агломерації становить 1 365,0 кв. км, чисельність населення складає 237,8 тис. 
осіб, міське населення – 169,8 тис. осіб (71,4%) від усього населення і розселено у 4 містах 
(Дрогобичі, Бориславі, Трускавці, Стебнику) та 3 селищах (Східниці, Меденичі та Підбуж). 

Місто Трускавець та селище Східниця створюють своєрідну курортну зону, яка 
виникла і розвивається на багатих ресурсах мінеральних джерел. Інші міські поселення 
Агломерації – Дрогобич, Борислав, Стебник є промисловими центрами. Загалом до складу 
Агломерації входить близько 80 населених пунктів та 50 органів місцевого 
самоврядування з Дрогобицького району (та 3 міст обласного значення). Потенційним є 
також включення до Агломерації 2 сільських рад не з Дрогобицького району – Орівської 
(Сколівський район) та Ластівської (Турківський район), які інфраструктурними та 
трудовими зв’язками тяжіють відповідно до Трускавця та Східниці. 

Дискусійним є віднесення до Агломерації т. зв. «Меденицької зони» (11 органів 
місцевого самоврядування, 14,3 тис. осіб). Але для цілей цього дослідження дану територію 
будемо вважати частиною Агломерації, оскільки на даний час адміністративно (частина 

                                              
14 Тарас Баранецький ГО «Європейський діалог» 
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Дрогобицького району) та інфраструктурно (полігон ТПВ, транспорт) вона пов’язана. Перелік 
органів місцевого самоврядування, які входять до складу Агломерації наведено в Додатку 2.1. 

 

Рисунок 2.1. 

Згідно Схеми планування території Львівської області міська частина Агломерації 
віднесена до зони переважно містобудівного розвитку або урбанізації (південна – 
поліцентрична, з центром в м. Дрогобич), а інші території належать до зони переважно 
сільськогосподарського використання або зони оздоровчого та туристично-рекреаційного 
використання15. 16-ом населеним пунктам Агломерації надано статус гірських16, в цих 
населених пунктах розселення проводилось вздовж долин та гірських річок. За 
функціональними особливостями ці поселення переважно несільськогосподарські та 
орієнтовані на лісопромислові та рекреаційні сфери. Решта сільських поселень 
Агломерації орієнтовані навколо міст та вздовж транспортних магістралей в напрямку міст 
Львова, Стрия, Самбора та Комарно. За функціональними особливостями ці поселення 
переважно є змішаного типу, а населення зайняте у сільському господарстві та 
промисловості. 

Для вікової структури населення Агломерації характерна дещо нижча частка 
дитячого населення порівняно з середніми обласними показниками (таблиця). У сільських 
поселеннях району і селищах частка дитячого населення вища, тоді як рівень старіння 
приблизно однаковий у всіх типах поселень. Серед адміністративних одиниць району 
виділяється Трускавець, де помітно нижча частка дітей та вищий рівень демографічної 
старості. 

 
 

                                              
15 http://surdp.eu/uploads/files/SEA_case_study_Lvivska_oblast.pdf 
16 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/647-95-%D0%BF 
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Частка вікових груп, % 
Адміністративні одиниці 

0-15 16-59 60 і старше 
Львівська область 17,2 62,9 19,9 
Міське 16,4 64,1 19,5 
Сільське 18,3 61,2 20,4 
Дрогобицький район 18,0 61,7 20,3 
Міське 19,3 61,3 19,4 
Сільське 17,9 61,7 20,4 
Дрогобицька міськрада 15,0 65,1 19,9 
Бориславська міськрада 17,6 62,0 20,4 
Трускавецька міськрада 14,3 62,7 23,0 
Разом Агломерація 16,4 63,3 20,4 

Джерело: Головне управління статистики у Львівській області. 

2.2. Дорожня мережа і транспортне сполучення 

Через територію Агломерації не проходять міжнародні автошляхи, проте проходять 
3 державні автошляхи територіального значення: 

 Т-14-02 Східниця–Пісочна (47,0 км); 
 Т-14-15 Мостиська-Самбір-Борислав (19,0 км); 
 Т-14-18 Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий (17,0 км). 
Загалом на території Дрогобицького району функціонують 557 автодоріг загальною 

протяжністю 982,7 км (див. Рисунок). 
За інформацією сайту www.uaroads.com автошляхи державного значення в межах 

Агломерації зараз знаходяться у нормальному стані, а більшість автомобільних доріг місцевого 
значення у поганому стані. Про це також свідчить аналіз звернень на «Гарячу лінію області». 

 

Рисунок 2.2. 
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Також через Агломерацію проходять магістральні залізничні колії: Стрий – 
Дрогобич – Самбір, Дрогобич – Стебник – Трускавець. Пряме залізничне сполучення з 
містом Дрогобичем мають 8 населених пунктів Агломерації. На сьогодні в проміжку між 
6.00 та 10.00 до Дрогобича прибуває 6 потягів, а у проміжку між 18.00 та 22.00 з 
Дрогобича відправляється теж 6 приміських потягів17. 

За інформацією Департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку 
Львівської обласної державної адміністрації18 між населеними пунктами Агломерації 
функціонує 83 приміські та міжміські маршрути, що не виходять за межі району. На ці 
маршрути залучено понад 160 автобусів. Довжина маршрутів в діапазоні 6-50 км. 
Пасажирські перевезення здійснюють 8 приватних перевізників. Окрім цього, в містах 
Дрогобич, Борислав та Трускавець здійснюють міські перевезення. 

Організатором приміських перевезень в межах району виступає районна державна 
адміністрація, однак погодження схем руху по містах Дрогобич, Стебник, Борислав, 
Трускавець, а також відведення місць для кінцевих зупинок та автостанцій здійснюють 
міські ради, які також виступають організатором міських перевезень. Це ускладнює (або 
навіть унеможливлює) формування єдиної транспортної мережі та підвищення якості 
надання транспортних послуг. 

2.3. Маятникова міграція 

Щоденна трудова міграція. За результатами 2016 року середньооблікова кількість 
штатних працівників в Агломерації становила майже понад 35 тис. осіб (7,4% всіх 
зареєстрованих працівників у Львівській області). В таблиці наведено інформацію про 
середньооблікову кількість офіційно зареєстрованих працівників та кількість населення у 
віці від 17 до 60 років (найбільш працездатне населення). 

 

Територія 

Чисельність  
постійного  

населення у віці 
17-60 років, тис. 

осіб 

Середньооблікова 
кількість штатних 
працівників,тис. осіб 

Співвідношення між  
чисельністю постійного 
населення та штатними 

працівниками 

Бориславська міськрада 2 5874 5 431 0,21 
Дрогобицька міськрада 6 8589 16 424 0,24 
Трускавецька міськрада 1 4620 8 516 0,58 
Дрогобицький район 5 1142 4 954 0,10 
Агломерація 160 225 35 325 0,22 

Джерело: Головне управління статистики у Львівській області. 

Як видно з таблиці, «навантаження» на 1 робоче місце в населених пунктах району є 
майже у 6 разів більшим, ніж в м. Трускавець, і у 2-2,5 рази більшим, ніж в міських 
поселеннях Бориславської та Дрогобицької міських рад відповідно. 

За даними місцевих органів влади: 
 близько 2 тис. постійних жителів району працевлаштовані в містах Дрогобич, 

Трускавець та селищі Східниця; 
 2,4 тис. осіб – щоденні трудові мігранти до міста Борислава з навколишніх 

населених пунктів (як правило, працівники промисловості та бюджетники); 

                                              
17 http://railway.lviv.ua/schedule/suburban/ 
18http://loda.gov.ua/departament_rozvytku_infrastruktury_dorozhnoho_hospodarstva_ta_palyvno_enerhetychnoho_ko

mpleksu 
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 більше 6,5 тис. осіб щоденно доїжджають до місця праці в Трускавець з інших 
населених пунктів (як правило, працівники установ готельно-санаторної сфери). 

Тобто, як мінімум кожен третій житель Агломерації є щоденним трудовим 
мігрантом (як правило, це жителі сільських населених пунктів). 

Щоденна освітня міграція. Дрогобич є важливим регіональним освітнім центром. У місті 
функціонує: Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І.Франка (8 тис. студентів), 
Інститут нафти і газу, філії трьох ВНЗ, 9 закладів профтехосвіти, 18 загальноосвітніх шкіл 
(разом з м. Стебником), гімназія та педагогічний ліцей. Така «пропозиція» з боку навчальних 
закладів міста є вагомим фактором, який спонукає маятникову міграцію з навколишніх районів. 
Крім того, у кількох «приміських» селах відсутні загальноосвітні навчальні заклади (Почаєвичі, 
Раневичі) або наявні школи І-ІІ ступенів (Дережичі, Михайлевичі)19. Схожою (але менш 
активною) є ситуація, що зумовлює щоденну освітню міграцію у Борислав та Трускавець. 

2.4. Наявність генеральних планів населених пунктів 

Протягом 2011-2015 років виготовлені генплани 7-ми населених пунктів 
Дрогобицького району (всього 76 населених пунктів), проводиться зміна меж 2-х сіл – 
Лішня та Новий Кропивник, рекомендовано до затвердження генплани 9-ти населених 
пунктів, в розробці ще генплани10-ти населених пунктів. 

Генеральні плани міст: 
 Дрогобич: розроблявся в 80-х роках ХХ ст.20 З того часу кілька разів відбувалось 

його коригування (останнє у 2012 році). 
 Борислав: відкоригований у 2011 році. 
 Трускавець: відкоригований у 2009 році. 
 Селище Східниця: триває погодження проекту змін з Новокропивницькою та 

Опаківською сільськими радами району. 
 Стебник: перебуває в процесі коригування. 
Оновлення генеральних планів міст Агломерації затягується через суперечки з 

довколишніми селами: Стебник – Болехівці, Трускавець – Станиля, Східниця – Новий 
Кропивник. 

2.5. Водопостачання та водовідведення 

Комунальне підприємство «Дрогобичводоканал» Дрогобицької міської ради надає 
послуги з централізованого водопостачання містам Дрогобичу, Стебнику, Трускавцю та 
15 селам Дрогобицького і Стрийського районів. Вода постачається з 2-х водозаборів – 
«Уріж» (Дрогобицький район, 22 км від Дрогобича, 25 тис. м. куб на добу) та «Гірне» 
(Стрийський район, 24 км від Дрогобича, 73 тис. м. куб на добу). 

Комунальне підприємство «Бориславводоканал» (Бориславської міської ради) постачає 
воду місту Бориславу та селищу Східниця (водозабір «Рибник», 2,5 тис. куб. м. на добу – 
майже 80% споживає Борислав) через «Бориславський перевал. Під час поривів виключення-
включення через гідроудари (викликані перепадом висот) руйнують водопровідні мережі, що 
приводять до значних втрат води (за окремими оцінками 50-70%). Колишній резервний 
водопровід Дрогобич-Борислав зруйнований в 2011-2012 роках. На сьогоднішній день 
водопостачання є найбільшою проблемою Борислава, яка викликана також його значною 
територіальною протяжністю (протяжність водопровідних мереж в місті становить 147 км). 

                                              
19 https://lv.isuo.org/koatuu/schools-list/id/4621200000 
20 http://drohobych-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2016/04/genplan_2013.png 
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Місту Трускавець постачає воду ТзОВ «Трускавецький Водоканал» (воду в 
основному отримує з мереж КП «Дрогобичводоканал» – 7,3 тис. куб. м. на добу, а також з 
власного озера – 0,5 тис. куб. м. на добу та частково міських водозаборів). 

Схема водопостачання населених пунктів Агломерації наведена на Рисунку 2.3. 

 

Рисунок 2.3. Схема водопостачання населених пунктів 

КП «Дрогобичводоканал» приймає і проводить очищення стічних вод від населення 
та промисловості Дрогобича, Стебника, Борислава та Трускавця, а також частини дощових 
стоків. Очисні споруди наявні лише в Дрогобичі. 

2.6. Об’єкти спільного використання 

Об’єктами спільного використання громад Агломерації є мережі 
КП «Дрогобичводоканал» та полігони складування ТПВ в селі Брониця та місті Борислав. 

Полігон ТПВ в Брониці експлуатується комунальним підприємством Дрогобицької 
міської ради «Комбінат міського господарства». Тверді побутові відходи завозяться з 
Дрогобича, Стебника та населених пунктів району. Середньодобове складування ТПВ на 
полігоні – 370 куб. м., щорічно – близько 140 тис. куб. м. 

На Бориславський полігон тверді побутові відходи завозяться з Борислава, Східниці 
та Трускавця. Трускавецький міський полігон в селі Станиля законсервований, відходи 
завозяться на полігон в Бориславі та Брониці. 

У 2016 році Броницькою сільською радою виділена земельна ділянка площею 
близько 3 га для будівництва сміттєпереробного комплексу. Наразі триває конкурс щодо 
визначення інвестора, оголошений Львівською ОДА. Даний комплекс (разом з діючим 
полігоном) буде мати стратегічне значення не лише для громад Агломерації, але й для 
кількох прилеглих районів. 
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2.7. Електоральні настрої 

Традиційно вся територія Агломерації є одним одномандатним виборчим округом до 
Верховної Ради України. Результати основних кандидатів на позачергових виборах 
26 жовтня 2014 року наведені в Таблиці. 

 
Кандидат % 

Матківський Богдан, самовисування 23,61 
Матковський Іван, ПП «НАРОДНИЙ ФРОНТ» 16,36 
Ілик Роман, ПП ВО «Батьківщина» 16,26 
Коваль Михайло, ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» 11,61 

Джерело: Центральна виборча комісія. 

За результатами чергових місцевих виборів 2015 року в усіх містах обрано нових 
міських голів (див. Таблицю). 

 
Місто Міський голова Суб’єкт висування Результат,% 

Дрогобич Тарас Кучма ПП «Народний контроль» 30,0 
Стебник Петро Старосольський ВО «Батьківщина» 40,5 
Трускавець Андрій Кульчинський Об’єднання «Самопоміч» 39,7 
Борислав Ігор Яворський Об’єднання «Самопоміч» 24,6 

Джерело: Центральна виборча комісія. 

На території Агломерації було сформовано 8 виборчих округів: Дрогобицький район 
– 3 округи, Дрогобич – 2 округи, Стебник, Трускавець та Бориславська міська рада – 
по 1-ому округу. Результати основних партій наведені в Таблиці. 

 
Результати основних партій, % 

№ 
в/о 

Місто/Район 
НРУ БПП Свобода 

Народний
контроль 

Батьківщина Самопоміч 

17 Бориславська м.р.  11,7 17,3   13,2 
18 Стебник 14,0 27,8 13,0 20,8   
19 Дрогобич   13,4 15,4 10,3 14,0 
20 Дрогобич  12,8 16,3 16,0  13,1 
26 Трускавець   19,4  22,9 11,6 

37 
Дрогобицький р-н 
(гірські території) 

 13,2     

38 
Дрогобицький р-н 
(центр) 

18,4*    23,0 11,1 

39 
Дрогобицький р-н 
(«Меденицька зона») 

 51,8 10,7    

*жирним виділені результати кандидатів, які стали депутатами. 

Джерело: Центральна виборча комісія. 

Як бачимо, територія Агломерації представлена у Львівській обласній раді 8-ма 
депутатами, при чому 2 округи – Бориславський та «гірський» Дрогобицький район не 
мають представника. Із закономірностей бачимо лише високий результат ПП «Народний 
контроль» на 3-ох дрогобицьких міських округах та 3-ох представників цієї партії у 
обласній, які разом із міським головою Дрогобича (висуванцем «Народного контролю») та 
народним депутатом-мажоритарником (одним із засновників партії) становлять своєрідну 
«партійну вертикаль» на даній території. 
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2.8. Агломераційні процеси в проекті Перспективного плану 

У 2015 році Львівська обласна рада схвалила Перспективний план в частині 
Дрогобиччини, який складався з 11-ти потенційних ОТГ. Кабінет Міністрів затвердив 7, 
інші відправив на доопрацювання. 

За результатами доопрацювання у 2016 році, Львівська ОДА внесла на розгляд 
обласної ради проект з 4-ох великих ОТГ: Меденицької, Бориславської, Дрогобицької та 
Трускавецької. При чому, до Бориславської пропонувалось «приєднати» Ластівську 
сільську раду Турківського району, а до Трускавецької – Орівську сільську раду 
Сколівського району (див. Рисунок 2.4.). 

 

Рисунок 2.4. 

За результатами розгляду на профільній депутатській комісії було напрацьовано 
проект змін, який передбачав 7 ОТГ . Зокрема, від Бориславської ОТГ «відділили» 
Підбужську та Східницьку ОТГ, а від Дрогобицької – Новосільську ОТГ. Даний проект не 
був підтриманий комісією (див. Рисунок 2.5.). 

 

Рисунок 2.5. 
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Пропозиції Дрогобицької районної ради після обговорень: 9 ОТГ – територія 
Дрогобицької та Бориславської міських ОТГ мала б ще зменшитись. Депутати районної 
ради, які не представляють виборців міст обласного значення, при обговоренні змін «не 
бачать» цих міст і «погоджують» невеликі приміські громади. 

На сьогодні зміни до Перспективного плану Львівської області в частині 
Дрогобиччини Львівською обласною радою не схвалені. 

ВИСНОВКИ: 

Аналіз структури господарського комплексу та сировинних запасів Львівської області 
дозволяє виділити окремий кластер навколо міст Дрогобича, Борислава, Трускавця та Стебника. 
Спільно з селищем Східниця та іншими населеними пунктами Дрогобицького району вони 
утворюють Агломерацію «Дрогобиччина» (Дрогобицько-Бориславську, Прикарпатську). 

Центром Агломерації є місто Дрогобич, хоча її можна вважати поліцентричною, оскільки 
до її складу входять взаємопов’язані міста-центри – Дрогобич, Борислав та Трускавець, які 
суттєво різняться інфраструктурою. Дрогобицько-Бориславський економічний вузол 
(Дрогобич, Стебник та Борислав – промислові центри, а Трускавець і Східниця – рекреаційні) 
характеризується розвинутою видобувною та обробною промисловістю, що базується 
передовсім на привізній сировині (машинобудування, виробництво нетканих матеріалів). 
Одночасно, це бальнеологічний курорт міжнародного значення. 

В 1995 році ДП «Містопроект» розробив схему планування Дрогобицької 
агломерації, а спільним рішенням місцевих рад створено асоціацію міст та територіальних 
громад Регіональна агломерація «Дрогобиччина» 

Статистичні відомості та інформація місцевих органів влади свідчить про значний 
рівень щоденної трудової та освітньої міграції в межах Агломерації. 

Дорожньо-транспортна мережа Агломерації радіально прив’язана до Дрогобича, 
менш потужними транспортним вузлами є Борислав та Меденичі. Організатором 
перевезень в районі є районна державна адміністрація, а у містах – відповідні міські ради. 

В містах Агломерації періодично відбувається коригування генеральних планів, 
значно повільніше ці процеси відбуваються у сільських населених пунктах (через 
відсутність коштів). Для Дрогобиччини характерними є межові спори між містами та 
дотичними сільськими радами, зокрема, між Стебником і Болехівською сільською радою, 
Трускавцем і Станильською, Східницею та Новокропивницькою. 

Ключовим оператором водопостачання та водовідведення є КП «Дрогобичводоканал», 
яке постачає воду в Дрогобич, Стебник, Трускавець та 13 населених пунктів району (з двох 
водозаборів у Дрогобицькому та Стрийському районах). Постачання води у Борислав та 
Східницю здійснює КП «Бориславводоканал» (з гірського водозабору). З водопостачанням 
Борислава є значні технічні проблеми. Резервний водопровід між Бориславом та Дрогобичем 
на сьогодні зруйновано. Єдині очисні споруди знаходяться на території Дрогобича, де 
відбувається очистка стічних вод з Борислава, Стебника, Дрогобича та Трускавця. 

На території Агломерації є 2 діючих полігони ТПВ – Бориславський та Броницький. 
ТПВ з більшої частини Дрогобиччини вигружаються на Броницькому полігоні, де 
найближчим часом планується будівництво сміттєпереробного комплексу. 

На останніх місцевих виборах жителі Дрогобиччини не виявили чітких 
електоральних симпатій, за виключенням території Дрогобицької міської ради, де перевагу 
мають висуванці ПП «Народний контроль» (міський голова та 3 депутати обласної ради). 

На сьогодні немає затвердженого цілісного Перспективного плану формування 
спроможних громад Дрогобиччини. Зміни напрацьовані Львівською ОДА у 2016 році не 
були схвалені Львівською обласною радою (у великій мірі через позицію Дрогобицької 
районної ради). 
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Рекомендації щодо напрямів потенційного співробітництва в межах 
Агломерації 

1. Спільна схема планування території. Для збалансованого розвитку кожного 
центру Агломерації, враховуючи взаємовиключну природу їх ключових галузей 
(рекреація, добувна та переробна галузі промисловості), необхідним є спільне 
планування території. 

2. Поводження з ТПВ. Спільне використання існуючих полігонів та їх 
рекультивація, а також спільне використання (в майбутньому) спіттєпереробного 
комплексу. 

3. Водопостачання та водовідведення. Спільне використання водозаборів, 
водогонів, міських каналізаційних мереж та очисних споруд (де є для цього 
технічна можливість). Потужностей КП «Дрогобичводоканал» достатньо для 
обслуговування Агломерації (при взятті на баланс мереж ТзОВ «Трускавецький 
Водоканал» та КП «Бориславводоканал»). При спільному управлінні є 
перспектива розширення абонентської бази водопостачання та розвитку очисних 
споруд. 

4. Громадський транспорт. Формування спільної транспортної мережі на міських, 
міжміських та районних маршрутах – для кращого задоволення потреб щоденної 
маятникової міграції. 

Реалізації цих 4-ох напрямів потенційного співробітництва в межах Агломерації 
мало б передувати узгодження інтересів громад у сфері стратегічного планування та 
формування елементів спільної інвестиційної політики. 

Додаток 2.1. 

«Перелік органів місцевого самоврядування, території яких  
входять в межі Агломерації» 

 

Район 
Орган місцевого  
самоврядування 

Чисельність 
населення, осіб 

Кількість  
населених  
пунктів 

Площа  
загальна, га 

Дрогобицький Бистрицька с.р. 1 321 5 2 406 

Дрогобицький Бистрицька-Гірська с.р. 210 1 2 120 

Дрогобицький Болехівська с.р. 2 405 2 2 988 

Дрогобицький Броницька с.р. 850 1 470 

Дрогобицький Верхньогаївська с.р. 898 1 240 

Дрогобицький Верхньодорожівська с.р. 1 550 1 3 200 

Дрогобицький Волощанська с.р. 1 144 1 2 900 

Дрогобицький Волянська с.р. 293 1 294 

Дрогобицький Вороблевицька с.р. 1 791 1 2 074 

Дрогобицький Грушівська с.р. 2 504 3 8 100 

Дрогобицький Дережицька с.р. 1 385 2 5 280 

Дрогобицький Добрівлянська с.р. 1 147 1 1 504 

Дрогобицький Доброгостівська с.р. 3 422 2 6 046 

Дрогобицький Довжанська с.р. 655 1 5 250 

Дрогобицький Довжанська-Гірська с.р. 810 1 2 110 

Дрогобицький Долішньолужецька с.р. 655 1 569 

Дрогобицький Залокотська с.р. 1 015 1 1 882 



 41

Район 
Орган місцевого  
самоврядування 

Чисельність 
населення, осіб 

Кількість  
населених  
пунктів 

Площа  
загальна, га 

Дрогобицький Летнянська с.р. 2 965 3 4 192 

Дрогобицький Літинська с.р. 1 003 2 4 421 

Дрогобицький Лішнянська с.р. 2 131 2 3 724 

Дрогобицький Медвежанська с.р. 726 1 2 514 

Дрогобицький Михайлевицька с.р. 973 1 1 698 

Дрогобицький Модрицька с.р. 1 231 1 2 645 

Дрогобицький Нагуєвицька с.р. 2 305 1 2 871 

Дрогобицький Нижньогаївська с.р. 1 450 2 6 820 

Дрогобицький Новокропивницька с.р. 1 309 4 9 980 

Дрогобицький Опаківська с.р. 1 815 1 3 738 

Дрогобицький Опарівська с.р. 1 148 1 5 658 

Дрогобицький Попелівська с.р. 2 614 1 4 890 

Дрогобицький Почаєвицька с.р. 1 001 1 1 511 

Дрогобицький Раневицька с.р. 1 734 1 9 163 

Дрогобицький Рибницька с.р. 1 020 2 2 750 

Дрогобицький Рихтицька с.р. 3 458 2 2 725 

Дрогобицький Ріпчицька с.р. 633 1 1 036 

Дрогобицький Ролівська с.р. 863 1 1 604 

Дрогобицький Смільнянська с.р. 529 2 4 310 

Дрогобицький Снятинська с.р. 2 378 3 1 290 

Дрогобицький Солонська с.р. 1 136 2 2 613 

Дрогобицький Станильська с.р. 1 087 1 1 779 

Дрогобицький Старокропивницька с.р. 937 1 3 281 

Дрогобицький Ступницька с.р. 676 3 6 100 

Дрогобицький Уличнянська с.р. 3 885 1 3 715 

Дрогобицький Унятицька с.р. 1 146 1 1 047 

Дрогобицький Урізька с.р. 2 439 4 3 736 

Дрогобицький Ясенице-Сільнянська с.р. 1 434 1 4 230 

Дрогобицький Меденицька сел.р. 3 342 1 6 000 

Дрогобицький Підбузька сел.р. 5 035 2 13 460 

Дрогобич Дрогобицька м.р. 76 695 1 4 450 

Дрогобич Стебницька м.р. 20 872 1 890 

Борислав Бориславська м.р. 34 340 1 3 700 

Борислав Східницька сел.р. 2 200 1 220 

Трускавець Трускавецька м.р. 28 924 1 700 

Потенційні громади Агломерації з інших районів 

Сколівський Орівська с.р. 1 599 1 6 000 

Турківський Ластівська с.р. 1 104 3 3 310 

Джерело: Львівська обласна державна адміністрація. 
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3. АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ТА ПОТРЕБИ СПІВРОБІТНИЦТВА 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В МЕЖАХ ЗОНИ ПРИМІСЬКОГО 

ВПЛИВУ ЛЬВОВА21 

Місто Львів – є важливим адміністративним, освітнім та культурним центром 
Західної України. За останні десятиліття розвиток міста викликав формування навколо 
нього урбанізованої зони, яка охопила велику кількість довколишніх сіл та кілька міст-
супутників Львова. 

На сьогоднішній день місто Львів та навколишні території мають цілий ряд спільних 
викликів та можливостей, які доцільно вирішувати за допомогою міжмуніципального 
співробітництва. Особливо гостро питання співробітництва постало зараз, коли в процесі 
формування об’єднаних територіальних громад, органи місцевого самоврядування 
отримують значно ширші повноваження та значно більші ресурси для їх реалізації. 

Дослідження присвячено визначенню можливостей та потреб співробітництва 
територіальних громад в межах зони приміського впливу Львова (далі – Зона впливу) на 
основі аналізу поточного стану соціально-економічного розвитку Львова та близьких до 
міста територій 3-ьох навколишніх районів –Жовківського, Пустомитівського та 
Яворівського. 

 
3.1. Система розселення 
Згідно Генеральної схеми планування території України, Львів розглядається як 

центр Львівської надобласної, Львівської обласної і Львівської надрайонної систем 
розселення. Місто розташоване на перетині основних осей планувального каркасу області 
– Схід-Захід та Північ-Південь, які формуються міжнародними транспортними 
коридорами А-3 (Брюссель – Ахен – Кельн – Дрезден – Вроцлав – Катовіце – Краків – 
Львів – Київ) та А-5 (Венеція – Трієст/Копер – Любляна – Марибор – Будапешт – Ужгород 
– Львів – Київ). На перетині цих осей формується урбанізоване ядро, яке займає лідируюче 
положення в структурі планувального каркасу області22. Це так звана зона приміського 
впливу Львова (далі – Зона впливу). 

Аналізуючи рівень освітленості території на основі космічних фотознімків, 
зроблених NASA в кінці 2016 року, можна зробити висновок, що вже згадуване «ядро» 
обмежується Кільцевою дорогою (Львівською об’їзною). 

 
Джерело: https://worldview.earthdata.nasa.gov 

                                              
21 Тарас Баранецький, ГО «Європейський союз» 
22 http://city-adm.lviv.ua/lmr/images/stories/arhitect/123/ug/01_genplan.pdf 
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Рисунок 3.1. 

Площа Зони впливу (разом із самим містом) близько 473 кв. км (2,2% території 
області), на її території проживає трохи більше 830 тис. осіб (33% всього населення 
області). Вона включає окремі території Жовківського, Пустомитівського та Яворівського 
районів – разом 20 органів місцевого самоврядування та більше 40 населених пунктів, з 
яких 3 міста – Львів (центр екосистеми), Винники, Дубляни та 2 селища (Додаток 1). 

Чисельність міського населення становить близько 770 тис. осіб (730 тис. осіб – 
Львів) – 93% всього населення екосистеми та майже половину всього міського населення 
Львівської області. Щільність населення в різних частинах коливається 
від 4 900 осіб/кв. км (у м. Львів) до 30 осіб/кв. км та в середньому дорівнює 1 760 осіб/кв. 
км – більш, ніж у 15 разів вища, ніж в середньому по Львівській області. 

3.2.Дорожня мережа і транспортне сполучення 

Місто Львів є значним транспортним вузлом, в якому поєднані всі види транспорту, 
крім водного. Через місто проходять автошляхи державного значення, зокрема міжнародні: 

 М-06 (Київ – Житомир – Рівне – Львів – Ужгород – Чоп); 
 М-09 (Львів – Рава-Руська); 
 М-10 (Львів – Краківець); 
 М-11 (Львів – Мостиська); 
 М-12 (Стрий – Львів – Тернопіль – Вінниця – Кіровоград – Знам’янка). 
Та національні: 
 H-02 (Львів – Тернопіль); 
 Н-09 (Мукачеве – Ів.Франківськ – Рогатин – Львів); 
 Н-10 (Стрий-Івано-Франківськ-Чернівці-Мамалига) 
 Н-13 (Львів-Самбір-Ужгород); 
 Н-17 (Львів-Радехів-Луцьк). 
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Всі перелічені автошляхи державного значення в межах 30-ти кілометрової 
віддаленості від меж міста, за інформацією сайту www.uaroads.com, зараз знаходяться у 
відмінному чи нормальному стані. 

В значно гіршому стані перебувають більшість автомобільних доріг місцевого 
значення. Про це також свідчить аналіз звернень на «Гарячу лінію області». Зокрема, за 
результатами 2016-2017 років найпроблемнішими є дороги місцевого значення в 
Пустомитівському та Яворівському районах, суттєво менше скаржаться на дороги в 
Жовківському районі. 

Також через місто Львів проходять магістральні залізничні колії: Львів – Красне – 
Здолбунів, Львів – Рава-Руська, Львів – Мостиська, Львів – Самбір та Львів – Стрий. На 
сьогодні в проміжку між 7.00 та 10.00 до Львова прибуває 18 приміських потягів, а у 
проміжку між 18.00 та 21.00 зі Львова відправляється 13 приміських потягів23. 

За інформацією Департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку 
Львівської обласної державної адміністрації24, в області діє 441 приміський та міжміський 
внутрішньообласний автобусний маршрут, який сполучає Львів з навколишніми 
населеними пунктами (орієнтовно 1,1 тис. пасажирських транспортних засобів). 
Найкращим є сполучення з населеними пунктами так званого Жовківсько-Радехівського 
напрямку – майже 120 автобусних маршрутів, найгіршим – з Перемишлянсько-
Жидачівським – 34 автобусних маршрути (лише 64 транспортні засоби). 

Незважаючи на формально великий задекларований автопарк на приміських 
маршрутах, дійсно безперебійними та надійними є лише кілька маршрутів (наприклад, 
лише на 16 маршрутах задекларовано більше 10 транспортних засобів). Крім того, у місті 
Львів не до кінця вибудувана система пересадок пасажирів з приміського на міський 
транспорт (найпроблемнішим є Перемишлянсько-Жидачівський напрямок). При цьому 
частина майже 20 приміських маршрутів в межах Львова функціонують як міські. 

На початку жовтня 2016 року вступило в дію рішення виконавчого комітету 
Львівської міської ради, згідно з яким кінцевими зупинками усіх приміських маршрутів 
громадського транспорту визначені найближчі від в’їзду у місто автостанції. Таких 
автостанцій було визначено шість. Рішення пояснювалось необхідністю розвантажити 
місто від транзитного транспорту. Проте воно спричинило колапс з пасажирськими 
перевезеннями, оскільки, на міські маршрути в той час виходило, як правило, 
на 100-150 транспортних засобів менше, ніж передбачалося. Рішення про перенесення 
кінцевих зупинок приміських автобусних маршрутів наразі призупинено. Проте дуже 
актуальною залишається проблема ефективного «співіснування» міського та приміського 
пасажирського транспорту та забезпечення перевезення пасажирів в години-пік. 

3.3. Маятникова міграція 

Щоденна трудова міграція. За результатами 2016 року середньооблікова кількість 
штатних працівників у місті Львів становила майже 240 тис. осіб (51% всіх зареєстрованих 
працівників у Львівській області), середня нарахована заробітна плата становила 
5 029 грн.25.  

Як видно, з рисунку 3.2., в середньому у Львові офіційна заробітна плата є вищою, 
ніж в «приміських» районах на 15-20%. 

                                              
23 http://railway.lviv.ua/schedule/suburban/ 
24http://loda.gov.ua/departament_rozvytku_infrastruktury_dorozhnoho_hospodarstva_ta_palyvno_enerhetychnoho_ko

mpleksu 
25 http://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/si/express/2017/v0703_37.pdf 
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Рисунок 3.2. 

На кінець січня 2017 року за даними Львівського міського центру зайнятості, кількість 
зареєстрованих безробітних становила 3 862 особи та зменшилась порівняно з кінцем січня 
2016 року на 23,9%. Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце 
(вакантну посаду) на кінець січня 2017 року становило 2 особи (в області – 5 осіб)26. 

В таблиці наведена інформація про середньооблікову кількість офіційно 
зареєстрованих працівників та кількість населення у віці 17-60 років (найбільш 
працездатне населення). 

Відповідно до співставлень у Львові кожен другий постійний мешканець потенційно 
є штатним працівником та працює у своєму місті, в той час як лише кожен 4-6-тий житель 
близьких до Львова районів «працює вдома».  

 

 
Чисельність постійного 
населення у віці 17-60 

років, тис. осіб 

Середньооблікова  
кількість штатних  

працівників, тис. осіб 

Співвідношення між 
чисельністю постійного 
населення та штатними 

працівниками 
Львів 480,9 239,9 0,50 
Жовківський 69,9 12,1 0,17 
Пустомитівський 71,7 17,5 0,24 
Яворівський 78,6 15,3 0,19 

Джерело: Головне управління статистики у Львівській області. 

З усього вищенаведеного можна зробити висновок про значний рівень щоденної 
трудової міграції до міста Львів з навколишніх районів. 

Щоденна освітня міграція. Місто Львів є також значним освітнім центром 
Львівської області та Західної України. За інформацією Головного управління статистики 
у Львівській області у вищих навчальних закладах міста навчається майже 103 тис. 
студентів (майже 93% всіх студентів ВНЗ Львівщини), ще майже 11,4 тис. студентів – у 
професійно-технічних навчальних закладах міста27. 

Зараз у Львові функціонує 26 вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації: 
10 університетів, 7 інститутів, 5 академій, 27 професійно-технічних училищ та коледжів 
І-ІІ рівнів акредитації. Така «пропозиція» з боку навчальних закладів міста є вагомим 
фактором, який спонукає маятникову міграцію з навколишніх районів. 

                                              
26 http://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/themes/99/2017/pp_LV_0117.pdf 
27 http://www.lv.ukrstat.gov.ua/dem/SWF/dani/lviv/graph05.html 
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Ще одним фактором, який впливає на зростання показників щоденної освітньої 
міграції, є відсутність загальноосвітніх шкіл та дошкільних установ та/або їх 
переповненість у суміжних з містом населених пунктах. Наприклад, у селах Пасіки-
Зубрицькі, Скнилів, Сороки-Львівські, Лисиничі працюють школи І-ІІ ст.28. Тому часто для 
продовження шкільного навчання вибирається одна з міських шкіл. Схожою є ситуація з 
дошкільним вихованням – часто через відсутність місць дитина навчається в одному з 
львівських ДНЗ (як правило, біля місця роботи когось із батьків). 

Згідно попередніх результатів досліджень, проведених Львівською міською радою у 
серпні-вересні 2016 року на основі аналізу трекінгу абонентів мобільного зв’язку, 
чисельність «денного» населення м. Львова зростає на 120-130 тис. осіб. При цьому 
кількість «нельвів’ян», які перебували у місті більше 14 днів на місяць становила 45 тис. 
осіб, з них 40 тис. осіб – жителі Львівської області. Наразі триває збір даних, які дозволять 
визначити територію маятникових міграційних процесів навколо Львова. 

3.4. Наявність генеральних планів 

Діючий генеральний план м. Львова розроблявся в 80-х роках 20 ст. і був 
затверджений Львівською міською радою у 1993 році29. З того часу, кілька разів 
відбувалось його коригування, зокрема перед початком підготовки міста до Чемпіонату 
Європи з футболу 2012. 

На думку головного архітектора міста, даний документ втратив свою актуальність30, 
тому нещодавно (з лютого 2017 року) розпочалася робота над новим генеральним планом. 
Робочі групи працюватимуть у трьох основних напрямах: 

 сталий розвиток (далекоглядне, міцне та витривале місто для майбутніх 
поколінь); 

 структура та різноманітність (якісна міська структура та міська різноманітність); 
 центр метрополії (місто, як центр економічної активності, науки , досліджень та 

інновацій). 
Також у вільному доступі (на сайті Львівської міської ради) розміщено близько 

20 детальних планів територій та кілька проектів змін до них31. 
За інформацією Департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської 

обласної державної адміністрації32, на кінець 2016 року 77% населених пунктів 
забезпечено містобудівною документацією (1 495 населених пунктів із 1 928). Інформація 
про забезпечення аналізованих районів області містобудівною документацією наведена в 
таблиці (станом на кінець 2016 року). 

 

 
Розроблено генеральних 

планів населених  
пунктів, од. 

Частка населених  
пунктів з розробленими 

генеральними планами, % 

Стан розроблення  
детальних планів  
території районів 

Жовківський 93 56,4 розроблено 

Пустомитівський 
70 67,3 

розробляється /  
оновлюється 

Яворівський 50 36,2 розроблено 

Джерело: Департамент архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної державної 
адміністрації. 

                                              
28 http://pustomyty-osvita.lviv.sch.in.ua/navchaljni_zakladi/zosh_i-ii_stupenya/ 
29 http://city-adm.lviv.ua/lmr/images/stories/arhitect/123/01_genplan.pdf 
30 http://tvoemisto.tv/news/yak_zminyuvatymut_generalnyy_plan_lvova_dosvid_ievropeyskyh_mist_83689.html 
31 http://city-adm.lviv.ua/lmr/detalni-plani-teritorij 
32 http://loda.gov.ua/upravlinnya_arhitektury_mistobuduvannya_ta_infrastrukturnyh_proektiv 
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Як правило, у кожному з 3-ьох аналізованих районів у 2015-2016 роках діяли 
відповідні районні програми щодо розробки генеральних планів населених пунктів 
(співфінансування з районного бюджету вартості розробки). 

Станом на кінець 2016 року всі 3 міста, які входять до аналізованої екосистеми – 
Львів, Винники та Дубляни, мають розроблені генеральні плани. 

3.5. Водопостачання та водовідведення 

Водопостачання. Основним джерелом постачання міста Львів водою є підземні води 
з 17 водозаборів з 180 свердловинами ЛМКП «Львівводоканал», що розташовані на 
відстані від 20 км до 110 км від міста. У місто вода подається магістральними водогонами, 
довжиною 654 км. Цілодобове водопостачання отримують 82,5% мешканців 
м. Львова. 17,5% населення м. Львова користуються свердловинами, криницями. 

 

 

Рисунок 3.3. 

Ключовим водозабором для міста є Стрийський (території Жулинської, Гірненської 
та Семигинівської сільських рад), з нього місто отримує близько 50% води (200 тис. куб м. 
на добу). 
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ЛМКП «Львівводоканал» забезпечує постачання води у майже 100 населених 
пунктах, зокрема 32 села так званої депресивної лійки (населені пункти Стрийського, 
Яворівського, Городоцького, Золочівського та Жовківського районів, на якій внаслідок 
функціонування водозаборів відбувається пониження рівня водоносних пластів 
(водоносного горизонту), що призводить до зникнення або значного зниження рівня води у 
верхніх водоносних пластах). 

Централізованим водопостачанням забезпечено далеко не всі населені пункти в 
суміжних зі Львовом районах, зокрема, в Пустомитівському районі це 32 населені пункти 
(близько 30%). 

Водовідведення. Територія м. Львова розділяється Великим Європейським 
водорозділом на два основних басейни каналізування – Балтійський і Чорноморський. 
Система водовідведення міста складається з майже 765 км каналізаційних мереж, 
15 каналізаційних насосних станцій і каналізаційних очисних споруд33. 

Центральна частина міста має загально-сплавну систему каналізування, яка 
транспортує на очисні споруди побутові і дощові стоки. У нових районах міста система 
каналізування роздільна. Через складність рельєфу дощові стоки випускаються на відкриту 
місцевість у різних районах міста. Каналізаційні стоки з частини міста, що розташовані у 
Чорноморському басейні, за допомогою каналізаційно-насосних станцій та напірних 
колекторів перекачуються через вододіл у загально-сплавну каналізаційну систему міста 
на міські очисні споруди. 

Очисні споруди потужністю 490 тис. куб. м. за добу (у середньому очищається 
стоків 435 тис. куб. м. за добу) розташовані у північно-східній частині міста і займають 
площу 117 га. На очисних спорудах здійснюється механічна і повна біологічна очистка 
стоків міста. 

У випадку необхідності збільшення потужностей планувалося розширення очисних 
споруд (5-та черга), зокрема пропонується освоєння нової ділянки в районі с. Миклашів34. 

Протяжність міської каналізаційної мережі становить 570 км. Забезпечення території 
міста каналізаційною мережею становить близько 85%. Не каналізованими залишаються 
близько 100 вулиць (приблизно 3 тис. будинків, 13 тис. мешканців). 

У районах навколо Львова більшість населених пунктів не є каналізованими, за 
виключенням міст та найбільших сіл. Зокрема, протягом 2015-2016 років проводилось 
будівництво каналізаційних мереж та колекторів сіл та селищ Зимна Вода, Сокільники, 
Муроване (всі – Пустомитівський район), Рясна-Руська (Яворівський район), 
розробляється проектна документація щодо каналізування села Давидів. 

3.6. Об’єкти спільного використання 

Міський полігон ТПВ функціонував з 1959 року. Він розташований на землях 
Грибовицької сільської ради Жовківського району та знаходився в постійному 
користуванні Львівської міської ради до 30 травня 2016 року. Від межі міста до полігону 
відстань 5 км, а до найближчих сіл Збиранка і Великі Грибовичі – 1 км. Загальна площа 
полігону становить 38,8 га. Потужність складування (товща) змінюється від 3 до 10 м., в 
окремих місцях до 50 метрів. Річне накопичення побутових відходів складало близько 
240 тис. тонн у рік35. 

                                              
33 Сайт ЛМКП «Львівводоканал» (http://lvivvodokanal.com.ua) 
34 http://city-adm.lviv.ua/lmr/images/stories/arhitect/123/01_genplan.pdf 
35 Програма поводження з твердими побутовими відходами у м. Львові на 2014-2018 роки (ухвала ЛМР 

№ 4132 від 18 грудня 2014 року) 



 49

Крім відходів міста Львів на міський полігон звозилося ТПВ від населених пунктів 
Жовківського, Кам’янко-Бузького, Пустомитівського, частини Миколаївського та 
Яворівського районів. 

З 1959 року до грудня 1991 року на міський полігон безконтрольно вивозилися і 
захоронювалися промислові та побутові відходи, а також в межах полігону організовано 
сховища гудронів Львівського дослідного нафтомаслозаводу. У цей період відбулося 
найбільше забруднення довкілля від фільтрату, який природнім шляхом без будь-яких 
бар’єрів потрапляв на прилеглу територію. 

У відповідності до дозвільної документації допустимий обсяг захоронення відходів 
на Львівському сміттєзвалищі складав 10,4 млн. тон. Станом на 1 червня 2016 року обсяг 
захоронених відходів на Львівському сміттєзвалищі становив більш як 11,0 млн. тон, що 
перевищує допустимий обсяг відходів36. 

У межах Програми поводження з твердими побутовими відходами у м. Львові на 
2014-2018 роки було розроблено план заходів щодо поетапного закриття та рекультивації 
міського полігону. Загальна кошторисна вартість підготовчих робіт, технічної та 
біологічної рекультивації складала 213,2 млн. грн. Тривалість проведення рекультивації 
полігону складала 10 років (до 2023 року). 

Необхідною умовою рекультивації та закриття міського полігону для захоронення 
ТПВ було вирішення наступних проблемних питань: 

 виділення нової земельної ділянки під полігон ТПВ за участі Львівської обласної 
ради та Львівської обласної державної адміністрації, місцевих громад; 

 будівництво сміттєпереробного комплексу та сучасного полігону ТПВ у рамках 
інвестиційного проекту чи дольової участі у його фінансуванні з державного, 
обласного та міського бюджетів; 

 фінансово-організаційна участь прилеглих територій Львівської області, які буде 
обслуговувати сміттєпереробний комплекс та новий полігон ТПВ. 

Наразі всі три перелічені вище проблеми є невирішеними, а вивіз та складування 
ТПВ з даної території відбувається на дрібних локальних сміттєзвалищах та й несистемно. 

Станом на кінець 2016 року всі населені пункти прилеглих до Львова районів 
охоплені централізованим вивозом ТПВ. 

Іншими об’єктами спільного користування громад Зони впливу є великі регіональні 
транспортні хаби – Головний залізничний вокзал та Міжнародний аеропорт «Львів» 
ім. Данила Галицького. Обидва об’єкти знаходяться у державній власності та, як правило, 
їх функціонування не є саме по собі фактором, який впливає на маятникову міграцію. 

Потенційно важливим об’єктом спільного користування буде міське кладовище. 
Наразі діючим кладовищем у Львові є лише Голосківське (площа близько 75 га). «Запас» 
даного кладовища становить близько 3 років. На деяких інших кладовищах дозволені лише 
підзахоронення. Потенційними територіями, на яких можна розмістити міські кладовища 
раніше вбачались ділянки в Миклашівській, Лисиничівській та Сороки-Львівській 
сільських рад (Мурованська та Підберізцівська потенційні ОТГ), а також землі 
сьогоднішньої Давидівської ОТГ (для розширення Сихівського кладовища)37. На початку 
2000-х років була підписана, але невиконана угода про те, що Сокільницька сільська рада 
передає місту Львів ділянку площею 40 га, яка розташована в районі злітної смуги 
Львівського аеропорту під будівництво міського кладовища при умові будівництва школи 
для с. Сокільники38. 

                                              
36 Експертний звіт ДП “Укрдержбудекспертиза” №00-0861-13/IЗ від 2013 року 
37 http://city-adm.lviv.ua/lmr/images/stories/arhitect/123/01_genplan.pdf 
38 http://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/E14F1A4CC8D56998C22570B3004C7B97?Op-

enDocument 
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3.7. Електоральні настрої 

На позачергових парламентських виборах 2014 року, аналізована територія входила 
до складу 5 одномандатних виборчих округів, 3 з яких є повністю міськими (місто Львів), а 
ще один складається з частини території міста Львова та Пустомитівського району. 
Результати кандидатів-переможців по даних округах наведені в таблиці. 

 
№ 
в/о 

Територія в/о 
Кандидати-переможці 

(суб’єкт висування) 
Результат, 

% 

115 Сихівський та частина Личаківського р-ну м. Львова 
Дмитро Добродомов  
(самовисуванець) 

42,50 

116 Залізничний та частина Шевченківського р-ну м. Львова 
Ірина Подоляк  
(Самопоміч) 

41,20 

117 
Галицький, Франківський та частина Шевченківського  
р-ну м. Львова 

Оксана Юринець (БПП) 42,55 

118 
Частина Личаківського р-ну м. Львова та  
Пустомитівський р-н 

Богдан Дубневич (БПП) 43,32 

122 Жовківський та Яворівський райони 
Володимир Парасюк  
(самовисуванець) 

56,56 

Джерело: Центральна виборча комісія. 

На чергових місцевих виборах 2015 року на аналізованій території був 21 виборчий 
округ, зокрема 16 – на території Львівської міської ради (Додаток 2). 

На «міських» округах перемогли висуванці Об’єднання «Самопоміч». Причому всі 
14 депутатів «Самопомочі» (крім першого кандидата) обрані виключно в «міських» 
округах. На «приміських» округах перемогли висуванці від БПП-Солідарність, за 
виключенням одного округу в Жовківському районі, де переміг висуванець «Народного 
контролю». 

Таке політичне представництво в основному політичному органі області поглиблює 
суперечності по лінії: «партія міста» – «партія приміських територій». 

3.8. Врахування зони впливу м. Львів у проекті Перспективного 
плану 

Відповідно до Перспективного плану формування спроможних громад Львівської 
області, Львівська міська ОТГ планується у складі: 

 Львівської міської ради; 
 Винниківської міської ради; 
 Брюховицької селищної ради; 
 Рудненської селищної ради. 
Тобто згідно даного документу територія Львівської міської ради після 

адміністративно-територіальної реформи не зміниться. 
Згідно Перспективного плану, схваленого у 2015 році Львівською обласною радою, 

на території 3-ьох наближених до Львова районів передбачалося майже 50 об’єднаних 
громад. Зокрема, 17 – у Жовківському, 15 – у Пустомитівському, 13 – у Яворівському. З 
них Кабінет Міністрів України затвердив близько 10, як правило, ті, які передбачалося 
сформувати навколо міст та селищ. Протягом 2016 року Перспективний план було 
доопрацьовано, зокрема, в частині Жовківського, Пустомитівського та Яворівського 
районів (Рисунок 3.4.). 
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Рисунок 3.4. 

Влітку 2016 року Народний депутат від Пустомитівського в/о виступив з ініціативою 
створення єдиної Пустомитіської ОТГ. Більшість сільських рад надали позитивні рішення, 
але через відмови окремих сільських рад та формування Давидівської ОТГ процес 
зупинився. 

Після того як проект «єдиної Пустомитівської ОТГ» провалився, Львівська міська 
рада вийшла з ініціативою формування Львівської агломерації. Даний процес був 
непублічний. Міський голова зібрав голів навколишніх органів місцевого самоврядування 
та запропонував їм проект Меморандуму про співпрацю. Наскільки відомо, жоден такий 
Меморандум підписано не було. 

Львівська обласна рада схвалила зміни до Перспективного плану в частині районів 
наближених до Львова (проти чого виступала Львівська міська рада та фракція 
«Самопомочі»). 

Як видно з рисунку 3.4., території 8 потенційних ОТГ безпосередньо межують з 
територією Львівської міської ради. На сьогодні вже створена та функціонує Давидівська 
сільська ОТГ (перші вибори відбулися 18 грудня 2016 року). 

15 березня 2017 року Львівська обласна державна адміністрація надала позитивний 
висновок щодо відповідності рішень про добровільне об’єднання для ще 3 потенційних 
ОТГ Пустомитівського району – Зимновідської, Мурованської та Підберізцівської. 

Як бачимо, на сьогоднішній день, Зона впливу Львова не врахована в проекті 
Перспективного плану Львівської області, а навколо обласного центру продовжують 
формуватися об’єднані громади. 

ВИСНОВКИ: 

Місто Львів є важливим економічним, освітнім, культурним центром Західної 
України, потужним транспортним вузлом, який знаходиться на перетині двох міжнародних 
транспортних коридорів: А-3 (Брюссель – Ахен – Кельн – Дрезден – Вроцлав – Катовіце – 
Краків – Львів – Київ) та А-5 (Венеція – Трієст/Копер – Любляна – Марибор – Будапешт – 
Ужгород – Львів – Київ). На перетині цих осей формується урбанізоване ядро, яке займає 
лідируюче положення в структурі планувального каркасу області. Це так звана зона 
приміського впливу Львова (далі – Зона впливу). 

Аналізуючи рівень освітленості території на основі космічних фотознімків, 
зроблених NASA в кінці 2016 року, можна зробити висновок, що вже згадуване «ядро» 
обмежується Кільцевою дорогою (Львівською об’їзною). 
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Площа Зони впливу (разом із самим містом) близько 473 кв. км (2,2% території 
області), на її території проживає трохи більше 830 тис. осіб (33% всього населення 
області). Щільність в середньому дорівнює 1 760 осіб/кв. км – більш, ніж у 15 разів вища, 
ніж в середньому по Львівській області. 

Місто Львів сполучається з навколишніми територіями розгалуженою мережею 
маршрутів громадського транспорту – автомобільного (441 маршрут) та залізничного 
(близько 30 маршрутів приміських поїздів). Проте на сьогодні існує проблема сполучення 
міста з населеними пунктами Перемишлянсько-Жидачівського напрямку та 
«співіснування» міських та приміських маршрутів. 

Розвинений ринок праці міста Львів та значна мережа навчальних закладів (в т.ч. 
вищих) є факторами, які зумовлюють значну маятникову міграцію. За попередніми 
оцінками рівень маятникової міграції до/з Львова становить близько 40 тис. осіб. 

На сьогодні 98% житлового фонду міста Львів мають централізоване 
водопостачання, а 85% вулиць є каналізованими. Забезпеченість централізованим 
водопостачання та каналізацією населених пунктів близьких до міста районів є значно 
гіршою, як правило, вони наявні лише в містах та найбільших селах (в Пустомитівському 
районі централізоване водопостачання наявне в третині населених пунктів). 

Протягом останніх 25-30 років найважливішим об’єктом спільного користування 
всіх територіальних громад не лише Зони впливу був міський полігон ТПВ – Грибовицьке 
сміттєзвалище, ресурс якого вже давно вичерпано і яке навіть після закриття несе 
екологічну загрозу. Наразі надзвичайно актуальними є питання визначення земельної 
ділянки під майбутній сміттєпереробний завод та полігон, а також рекультивація вже 
закритого сміттєзвалища. На сьогодні також існує проблема з пошуком земельної ділянки 
під нове міське кладовище. 

В межах Львова та його зони приміського впливу розміщено (повністю або частково) 
5 виборчих округів до Верховної Ради (3 з яких є повністю міськими (місто Львів) та 21 до 
Львівської обласної ради (16 є міськими). На «міських» округах до обласної ради 
перемогли висуванці Об’єднання «Самопоміч». Причому всі 14 депутатів «Самопомочі» 
(крім першого кандидата) обрані виключно в «міських» округах. На «приміських» округах 
перемогли висуванці від БПП-Солідарність, за виключенням одного округу в 
Жовківському районі. Таке політичне представництво поглиблює суперечності по лінії: 
«партія міста» – «партія приміських територій». 

Відповідно до Перспективного плану, територія Львівської міської ради після 
реалізації адміністративно-територіальної реформи залишиться без змін, а навколо міста 
передбачено 8 потенційних ОТГ. На сьогодні вже створена та функціонує Давидівська 
сільська ОТГ (перші вибори відбулися 18 грудня 2016 року). В середині березня Львівська 
ОДА надала позитивний висновок щодо відповідності рішень про добровільне об’єднання 
для ще 3 потенційних ОТГ Пустомитівського району. 

Таким чином, на сьогодні цілком реальною видається ситуація «затискання» міста 
ОТГ суміжних районів. 

Рекомендації щодо напрямів потенційного співробітництва громад  
в межах Зони впливу Львова 

1. Поводження з ТПВ. Наразі це питання пошуку відповідної ділянки для 
розміщення сміттєпереробного комплексу та полігону, його облаштування та 
рекультивація вже закритого міського полігону у Жовківському районі. В 
короткостроковому періоді найгострішим (не лише для міста Львів) є питання 
розміщення ТПВ на локальних полігонах. 
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2. Водопостачання та водовідведення. Спільне використання водозаборів, 
водогонів, міських каналізаційних мереж та очисних споруд (де є для цього 
технічна можливість). 

3. Громадський транспорт. Формування спільних схем руху громадського 
транспорту (або узгодження між собою міської та міжміської). Також потенційне 
продовження існуючих маршрутів електротранспорту до суміжних з містом 
населених пунктів (наприклад, тролейбусної лінії до с. Давидів чи трамвайної до 
с. Сокільники). 

Реалізації цих 3-ьох напрямів потенційного співробітництва в межах Зони впливу 
Львова мало б передувати узгодження інтересів громад у сфері просторового та 
стратегічного планування, а також формування елементів спільної інвестиційної 
політики. 

Додаток 3.1. 

«Перелік органів місцевого самоврядування, території яких  
входять в зону впливу м. Львова» 

Район 
Орган місцевого  
самоврядування 

Чисельність 
населення, 

осіб 

Кількість 
населених 
пунктів 

Площа  
загальна, га 

Жовківський Грибовицька с.р. 2 359 3 1 553,1 

Жовківський Дублянська м.р. 11 932 3 2 522,0 

Жовківський Малехівська с.р. 3 000 1 579,1 

Пустомитівський Давидівська ОТГ 11 197 12 7 847,7 

Пустомитівський Зимноводівська с.р. 9 673 1 1 332,9 

Пустомитівський Зубрянська с.р. 2 485 1 1 067,4 

Пустомитівський Лапаївська с.р. 3 793 2 337,5 

Пустомитівський Лисиничівська с.р. 5 185 2 1 866,2 

Пустомитівський Підберізцівська с.р. 1 151 1 1 816,1 

Пустомитівський Скнилівська с.р. 1 118 1 531,0 

Пустомитівський Сокільницька с.р. 5 773 1 1 607,1 

Пустомитівський Солонківська с.р. 4 262 3 2 596,0 

Пустомитівський Сороко-Львівська с.р. 5 790 2 1 600,8 

Пустомитівський Ямпільська с.р. 2 229 2 1 657,8 

Яворівський Бірківська с.р. 3 031 3 2 022,2 

Яворівський Рясне-Руська с.р. 2 387 2 1 261,3 

Львів Львівська м.р. 728 122 1 14 895,0 

Львів Винниківська м.р. 16 778 1 667,0 

Львів Рудненська сел.р. 6 008 1 1 120,0 

Львів Брюховицька сел.р. 6 928 1 419,0 

 833 201 44 47 299,2 

Джерело: Львівська обласна державна адміністрація. 
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Додаток 3.2. 

«Результати основних партій на виборах до Львівської обласної ради у 
2015 році (по території Зони впливу Львова)» 

Результати основних партій, % 
№ в/о Місто/Район 

Самопоміч БПП Свобода Народний контроль 

1 Львів 25,4    

2 Львів 26,8    

3 Львів 22,8    

4 Львів 24,4    

5 Львів (Винники) 20,3    

6 Львів 26,2    

7 Львів 29,3    

8 Львів 26,8    

9 Львів 25,2    

10 Львів 25,5  21,6  

11 Львів 25,9    

12 Львів 25,8    

13 Львів (Брюховичі) 24,3    

14 Львів 24,0    

15 Львів 28,1    

16 Львів 26,8    

46 Жовківський    25,6 

58 Пустомитівський  20,5  19,9 

61 Пустомитівський  24,0   

62 Пустомитівський  28,9   

84 Яворівський  18,8   

Джерело: Центральна виборча комісія. 
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4. НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АГЛОМЕРАЦІЙНОГО 
ПРОЦЕСУ НА ДОСВІДІ ОДЕЩИНИ39 

На території Одеської області вже фактично сформувались субрегіональні40 
формування (на думку різних дослідників виділяється від 3 до 5 субрегіонів), зокрема на 
півдні – це Придунайський субрегіон, до складу якого входять м. Ізмаїл, Болградський, 
Ізмаїльський, Кілійський та Ренійський райони Одеської області, на півночі – Южненський 
субрегіон (Комінтернівська та Новобілярська селищні ради, м. Южне, Калинівська, 
Кіровська, Шомполівська, Визирська, Дмитрівська, Кордонська, Любопільська, 
Новомиколаївська, Петрівська, Сербківська, Сичавська, Каїрська сільські ради) та Одеська 
міська агломерація. 

Зокрема, починаючи з січня 2010 р., лідери громад міст Одеса, Теплодар, Южне, 
Іллічівськ, а також Біляївського, Комінтернівського та Овідіопольського районів Одеської 
області розпочали роботу над створенням стратегії економічного розвитку Одеської 
агломерації (субрегіону)41. 

Одеська обласна рада прийняла «Стратегічний план підвищення 
конкурентоспроможності та економічного розвитку Одеської агломерації» на сесійному 
засіданні 28 серпня 2011 року. Стратегічний план також враховує положення відповідних 
обласних та державних стратегічних документів, зокрема таких, як «Стратегія 
економічного та соціального розвитку Одеської області на період до 2015 року», 
«Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року». В історії розвитку 
українських агломерацій це перший випадок, коли обласна рада ухвалює стратегію 
розвитку моноцентричної агломерації. Однак, з огляду на зміну геополітичної ситуації 
дана стратегія потребує актуалізації. 

У рамках проекту USAID «Локальні інвестиції та національна 
конкурентоспроможність» (ЛІНК) наводяться й інші приклади подібного досвіду співпраці 
українських територіальних громад. Агломерації та субрегіони, які запропоновано 
розвивати в рамках проекту, враховують межі існуючого АТУ країни. На думку учасників 
проекту, більшість моноцентричних агломерацій України відповідають критеріям, що 
відносяться до критеріїв NUTS 3 – невеликих регіонів для специфічної діагностики за 
номенклатурою Європейського Союзу, які зазвичай мають кількість населення у діапазоні 
від 150 до 800 тис. осіб42. 

Це ж питання акцентується у Державній стратегії регіонального розвитку на період 
до 2020 року, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. 
№ 38543 (Ціль 3 «Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку»), де на 
рівні операційних цілей визначається необхідність впровадження європейської системи 

                                              
39 Борис Буркинський, Олександр Лайко, Володимир Осіпов «Інститут проблем ринку і економіко-екологічних 

досліджень НАН Україна» 
40 Під субрегіоном в даному дослідженні будемо розуміти невід’ємну частину території регіону, що має певні 

відмінності від інших частин його території у географічному, економічному та/або соціальному сенсі та загалом 
відповідає європейській класифікації NUTS-3. 

41 Законопроект про міські агломерації: що всередині – блог експерта [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3617  

42 Територіальний розвиток в Україні: розвиток агломерацій та субрегіонів. – Проект USAID «Локальні 
інвестиції та національна конкурентоспроможність». – Київ, 2012. – 188 с. 

43 Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року : постанова Кабінету 
Міністрів України № 385 від 6 серпня 2014 р. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11 
Стратегічний план підвищення конкурентоспроможності та економічного розвитку Одеського субрегіону / 

Проект "Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність" (USAID ЛІНК). – 2010. – 78 с. 
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статистичної звітності на регіональному рівні у форматі NUTS (NUTS 2 – регіон, NUTS 3 – 
група районів (субрегіон) та міська агломерація). 

З огляду на вищезазначене можна стверджувати, що формування агломерацій є 
об’єктивною необхідністю розвитку міських територій, як точок випереджального 
економічного розвитку та підвищення міжнародної конкурентоспроможності регіону та 
країни в цілому. Завдяки значній концентрації фінансових, висококваліфікованих 
людських ресурсів та науково-дослідної інфраструктури, міські агломерації стають 
центрами інноваційного розвитку країни та регіону, що дозволяє залучити значний обсяг 
інвестицій в розвиток високотехнологічних галузей економіки. Однак формування та 
розвиток міських агломерацій у нашій країні відбувається за відсутності дієвих важелів 
державного впливу, що значно знижує «агломераційний ефект», призводить до 
нераціонального використання ресурсного потенціалу і поглиблює нерівномірність 
регіонального розвитку44. 

Для вирішення цих проблем необхідне створення відповідної нормативно-правової 
бази для забезпечення сталого соціально-економічного розвитку агломерацій, необхідне 
законодавче закріплення поняття «міська агломерація» та принципів її створення та 
функціонування. Також необхідне створення планів стратегічного розвитку агломерацій, і 
прийняття та затвердження їх на рівні обласних, міських та районних рад. 

4.1. Субрегіони Одещини як приклад міжмуніципального 
(міжтериторіального) партнерства в Україні 

В Україні питання горизонтальної взаємодії органів місцевого самоврядування, 
зокрема у сфері економіки, сьогодні ще не набуло глибокого практичного змісту, хоча де-
факто існує у законодавчому полі. 

В рамках процесу добровільного об'єднання громад та на виконання вимог Закону 
«Про добровільне об’єднання територіальних громад»45. Міністерством регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України розроблено, а 
Кабінетом Міністрів України затверджено Перспективні плани формування територій 
громад46. Перспективний план для Одеської області не передбачає виділення 
субрегіональних утворень, агломерацій, а відображає перспективи утворення 
територіальних громад, центрами яких є міста обласного значення, селища міського типу, 
села тощо. В перспективному плані не передбачається формування територіальної громади 
з центром в м. Одеса, а також легального оформлення об'єднаних сукупностей населених 
пунктів навколо обласного центру або іншого міста обласного значення, які можуть бути 
названі агломераціями. 

В Україні вже є досвід об’єднання зусиль громад органів місцевого самоврядування 
адміністративних районів та міст задля реалізації стратегій розвитку субрегіонів. На 
сьогодні розроблено стратегічні плани підвищення конкурентоспроможності та 
економічного розвитку для більш, ніж 10 субрегіонів в різних регіонах України. В період 
2009-2011 рр. при виконанні проекту міжнародної технічної допомоги Агентства США 

                                              
44 Інститут громадянського суспільства: Нормативне регулювання поняття «агломерація» в законодавстві 

України (аналітична записка). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.csi.org.ua/normatyvne-
regulyuvannya-ponyattya-aglomeratsiya-v-zakonodavstvi-ukrayiny-analitychna-zapyska/#sthash.Z6w6HkWU 

45 Про добровільне об’єднання територіальних громад : Закон України №157-VIII від 05.02.2015 р. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/157-19 

46 Перспективні плани формування територій громад. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http:// 
atu.minregion.gov.ua/ua/gromady-list/ 

Про затвердження перспективного плану формування територій громад Одеської області [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/939-2015-%D1%80 
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(USAID) «Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність» (ЛІНК) 
розроблено стратегічні плани підвищення конкурентоспроможності та економічного 
розвитку таких субрегіонів, як Центрально-Волинський, Одеський, Центрально-
Луганський, Північно-Донецький, Миколаївсько-Херсонський, Придунайський. 

Позитивний досвід партнерської співпраці на субрегіональному рівні мають 
територіальні громади міст Каховка, Нова Каховка, Берислав та районів, що їх 
«оточують»: Каховський та Бериславський, які у 2009 році утворили «віртуальний» 
субрегіон «Таврія». Це перший приклад в Україні, коли територіальні громади трьох міст і 
двох районів спільно розробили єдиний стратегічний план розвитку та затвердили його на 
сесіях рад. Ці громади утворили спільне агентство субрегіонального розвитку, яке 
допомагає усім громадам субрегіону проводити спільні промоційні заходи, залучати 
інвестиції, опікується розміщенням зовнішньої реклами тощо. Ці громади співпрацюють 
на основі спільно підписаного договору про співпрацю (протоколу про наміри) без 
утворення спільної асоціації органів місцевого самоврядування. 

Прикладами субрегіонального партнерства на Західній Україні є Асоціація міст і 
територіальних громад «Регіональна агломерація «Дрогобиччина», створена в 2003 році; 
Центрально-Волинський субрегіон, для якого у 2006-2007 рр. розроблено Стратегічний 
план підвищення конкурентоспроможності та економічного розвитку. 

В Українському Причорномор’ї також мають місце процеси розвитку 
міжтериторіального партнерства. Зокрема, субрегіон «Дніпро-Бузька золота дельта» є 
класичною Миколаївсько-Херсонською конурбацією (міська агломерація поліцентричного 
типу) та прикладом міжрегіонального територіального партнерства. Миколаїв і Херсон є 
найбільш прилеглими обласними центрами в Україні, що обумовлює тісну економічну 
взаємодію. Субрегіон утворено в 2011 р. 

В Одеській області розроблено та затверджено Одеською обласною радою 
стратегічні плани на 2012-2022 роки для двох субрегіонів – Одеська агломерація, до складу 
якої увійшли міста Одеса, Іллічівськ, Теплодар, Южне та Біляївський, Лиманський 
(Комінтернівський) і Овідіопольський райони Одещини; Придунайський економічний 
субрегіон, який об’єднує м. Ізмаїл, Болградський, Ізмаїльський, Кілійський, Ренійський 
райони Одеської області. Існує перспектива формування й інших субрегіонів в рамках 
Одеської області, серед яких Нижній Дністер, Північ і Північний-Схід (Рисунок 4.1.). 

 

 

Рисунок 4.1. Субрегіони Одеської області 
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Тобто можливим є виділення на території Одеської області 5-ти субрегіонів, серед 
яких один (з центром в м. Одеса) є субрегіоном агломераційного типу. 

Що стосується практичної реалізації стратегій розвитку субрегіонів Одеської області, то 
активних дій в цьому напрямку не відбулось. Стратегія розвитку Одеської агломерації після її 
затвердження Одеською обласною радою не набула подальшої реалізації. Стратегія розвитку 
Придунайського субрегіону теж не реалізується в повному обсязі, проте здійснено ряд 
організаційних заходів, спрямованих на її реалізацію. Зокрема, було створено робочу групу на 
базі Головного управління економіки Одеської обласної державної адміністрації (Наказ 
Головного управління економіки ОДА №25/А від 30.05.2012). В той же час, спільних засідань 
даної робочої групи на постійній основі не відбувається, що негативно відображається на 
узгодженості дій та розробку спільних рішень щодо реалізації Стратегічного плану. 

В рамках роботи співробітників Інституту проблем ринку та економіко-екологічних 
досліджень НАН України в складі робочої групи з реалізації Стратегічного плану 
підвищення конкурентоспроможності та економічного розвитку Придунайського 
субрегіону за період червень 2012 р.- серпень 2014 р. зроблено наступне: 

 обґрунтовано організаційні форми і механізми взаємодії територіальних громад 
Придунав’я. Підготовлено проект Статуту Субрегіональної асоціації органів 
місцевого самоврядування Придунав’я. Дана асоціація має виступити в якості 
спільного органу міжтериторіальної взаємодії Придунайського субрегіону, 
головним завданням якого має стати узгодження дій та розробка спільних 
рішень щодо реалізації Стратегічного плану; 

 розроблено рекомендації з утворення освітньо-професійного потенціалу 
Придунайського субрегіону; 

 обґрунтовано пріоритети трансформації соціального потенціалу в соціальний 
капітал регіонів Українського Придунав’я; 

 створено інвестиційний портал Придунайського субрегіону – www.invest-
danube.com, науково-організаційний супровід функціонування якого продовжує 
здійснюватись Інститутом; 

 запропоновано проект створення Регіонального інноваційно–інжинірингового 
центру «Придунав’я» як інструменту виконання Стратегічного плану 
підвищення конкурентоспроможності та економічного розвитку Придунайського 
економічного субрегіону, який запропоновано Міністерству економічного 
розвитку і торгівлі України висунути в якості державного пілотного 
територіально-економічного експерименту з розвитку міжмуніципального 
співробітництва та інноваційного розвитку субрегіонів; 

 впроваджувалась в практику концепція міжтериторіального співробітництва в 
Придунайському субрегіоні у формі неформальної співпраці місцевих громад: 
організовувались круглі столи із представниками влади, бізнесу, громади від 
кожної адміністративно-територіальної одиниці Придунав’я, та за участі 
науковців Інституту. Таке співробітництво сприяло встановленню діалогу між 
стейкхолдрами соціально-економічного розвитку Придунав’я. Проте для 
успішної реалізації Стратегічного плану таке співробітництво має відбуватись на 
постійній основі, а для цього необхідним є створення спільного органу 
міжтериторіальної взаємодії. 

Виділення, а точніше обґрунтування виникнення нових субрегіонів відбувається на 
основі врахування фактів територіального співробітництва за соціально-економічними, 
екологічними та іншими ознаками і з метою ефективного використання ресурсів в місцях 
їхньої концентрації. Так, за результатами досліджень Інституту проблем ринку та 
економіко-екологічних досліджень НАН України виявлено існування передумов для 
визнання Тилігульського субрегіону, розташованого північніше від центру потенційної 
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агломерації – міста Одеса. Концепція розвитку Южненського субрегіону представлена 
трьома полюсами потенційного економічного зростання: 

 територіальні громади, які розташовані навколо Аджалицького лиману, та 
сформований потужний портово-промисловий комплекс; 

 місце концентрації рекреаційних ресурсів – с. Калинівка, с. Любополь, с.Кірове, 
с. Кордон – туристично-рекреаційний комплекс на базі Тилігульського лиману; 

 агропромисловий комплекс, основу якого складають смт. Доброслав, с.Курісове і 
прилеглі територіальні громади. 

4.2. Обґрунтування меж Одеської агломерації, стратегування і 
генеральне планування розвитку 

Одеською обласною радою в серпні 2011 р. затверджено Стратегічний план 
підвищення конкурентоспроможності та економічного розвитку Одеського субрегіону 
(агломерації) (м. Одеса, м. Теплодар, м. Южне, Біляївський, Комінтернівський, 
Овідіопольський райони – рисунок 4.2.). Даний стратегічний план було розроблено в 
рамках проекту міжнародної технічної допомоги США USAID «Локальні інвестиції та 
національна конкурентоспроможність» спільно із фахівцями Інституту проблем ринку та 
економіко-екологічних досліджень НАН України. Процес стратегічного планування 
полягав у визначенні конкретних проектів, які, виконуючи роль органічних складових 
оперативних цілей, відповідних критичних питань і головних галузей економіки 
агломерації, сприяли б економічному зростанню, підвищенню конкурентоспроможності, а 
також реалізації спільних інтересів з огляду на наявні і потенційні ресурси. 

 

Рисунок 4.2. Карта-схема Одеської адміністративної агломерації 
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В Україні практики створення Стратегії для субрегіону, де ядром є обласний 
центр чи мегаполіс, до серпня 2011 року не було – першою стала Одеська область. Над 
розробкою Стратегічного плану працював експертний комітет, до якого ввійшли 
представники регіональної влади, бізнесу, громади та науки зі всіх адміністративно-
територіальних одиниць Одеського субрегіону, а також експерти з інших регіонів України. 

Даний Стратегічний план є не просто сумою стратегій, створених для громад 
адміністративно-територіальних одиниць, які формують субрегіон. Стратегічний план 
економічного розвитку субрегіону є продуктом спільного вибору лідерів громад Одеського 
субрегіону на основі досягнення консенсусу, а також даних, що отримані раніше у 
результаті аналізу існуючої ситуації та даних SWOT-аналізу. В основу плану покладено 
принцип зосередження зусиль на пріоритетних питаннях розвитку. Стратегії, що 
створюються за методикою «для громади силами громади», мають значно вищий 
потенціал для реалізації, ніж розроблені виключно за адміністративним принципом чи 
виключно в експертному середовищі. Стратегічний план також враховує положення 
відповідних обласних та державних стратегічних документів, зокрема таких, як Стратегія 
економічного та соціального розвитку Одеської області на період до 2015 року, Державна 
стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року. 

П‘ять головних напрямів, два з яких стосуються всіх видів економічної діяльності – 
залучення інвестицій, розвиток людського та інноваційного потенціалу, а також три 
пріоритетні галузі економіки – агропромисловий комплекс, транспорт і логістика, туризм і 
рекреація – були вибрані як вирішальні чинники для подальшого розвитку субрегіону та 
регіональної економіки. Для кожного з цих питань були складені окремі плани дій, 
впровадження яких має вести до покращення конкурентної позиції Одеського субрегіону. 
Кожен головний напрям складається з стратегічних та оперативних цілей (рисунок 4.3.). 

До Одеського субрегіону входять: місто Одеса, три міста обласного значення: 
Іллічівськ, Теплодар та Южне, а також три райони: Біляївський, Овідіопольський та 
Комінтернівський. 

Територія субрегіону складає 3,99 тис. кв. км (12% від площі області). За 
результатами дослідження було складено характеристику територіальної концентрації 
економіки Одеської області та Одеського субрегіону за період 1995-2015 рр. (табл. 4.1.). 

Таблиця 4.1. Характеристика територіальної концентрації економіки Одеської 
області та Одеського субрегіону 

Питома вага субрегіону  
в області, % 

Питома вага м. Одеси у 
субрегіоні, %  

1995 р. 2008 р. 2015р. 1995 р. 2008 р. 2015р. 

Інвестиції в основний капітал 72,8 91,6 80,7 45,0 65,8 71,9 

Населення 54,52 55,9 57,3 41,12 41,6 73,8 

Зайнятість населення 52,8 67,9 71,7 86,0 78,7 56,8 

Людський капітал 62,3 76,1 79,1 52,3 57,5 59,6 
Перевезення вантажів автотранспортом 40,1 65,5 89,9 64,1 71,5 77,3 
Роздрібний товарообіг 68,1 89,9 89,9 82,6 85,9 77,3 

1 – на кінець 2002 року; 2 – станом на 1 січня 2002 року. 
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Рисунок 4.3. Структура стратегічного плану Одеського субрегіону 

Поряд із процесом територіальної концентрації економіки в рамках Одеського 
субрегіону посилюється процес диференціації рівня економічного розвитку між окремими 
субрегіонами Одеської області. Питома вага Одеського субрегіону за показниками, які 
визначають стан економіки, а саме за обсягом інвестицій в основний та людський капітал 
за період 1995-2015 рр., збільшилась відповідно з 72,8% і 62,3% до 80,7% і 79,1% . Тобто, 
Одеський субрегіон відіграє визначальну роль у створенні валового регіонального 
продукту Одеської області. 

Адміністративна агломерація є дещо меншою за площею, ніж агломерація, що буде 
визначатись за методикою. Згідно з ДБН для міст з населенням понад 1 млн. ця територія 
встановлюється за принципом 90/15, де 90 – час досяжності ядра агломерації громадським 

Головний напрям А. 

Залучення інвестицій: 

А.1. Створення умов для 
залучення інвестицій та 
формування сприятливого бізнес 
клімату; 

А.2. Продукт для інвестування; 

А.3. Інвестиційний супровід. 

Головний напрям В. 

Розвиток людського  
та інноваційного потенціалу: 

В.1. Розвиток освітніх та наукових  
інституцій; 

В.2. Підтримка та координація 
співпраці між наукою, освітою та 
бізнесом; 

В.3. Підвищення інноваційного 

Одеський субрегіон – відкритий для інвестицій центр Півдня України, ключовий 
елемент транспортної інфраструктури Чорноморського басейну. Регіон 
динамічного, інноваційного, агропромислового розвитку, пріоритетом якого є 
ефективна взаємодія, партнерство громад задля спільного процвітання. 
Територія з високим рівнем якості людських ресурсів та потенціалом для розвитку 

Головний напрям Е. 

Туризм і рекреація: 

E.1. Розвиток 
туристичних продуктів; 

E.2. Розвиток 
туристичної 
інфраструктури; 

E.3. Здійснення 
маркетингу 
туристичних 
можливостей. 

Головний напрям D. 
Транспорт  
і логістика: 

D.1. Єдина транспортна 
мережа та інтегрування 
систем громадського 
транспорту; 

D.2. Покращення 
дорожньої 
інфраструктури; 

D.3. Розвиток логістики з 
високою доданою 
вартістю. 

Головний напрям С. 

Агропромисловий 
комплекс: 

С.1. Розвиток ринків 
збуту продукції АПК; 

С.2. Розвиток 
інженерно-технічної 
інфраструктури АПК; 

С.3. Підтримка 
виробництва АПК та 
інновацій; 

С.4. Розвиток сфери 
переробки продукції. 
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транспортом, а 15 – відстань у кілометрах від межі міста, це так звана 7-ма зона 
агломераційного розселення. Для Одеси вона виходить за межі Біляївського, 
Комінтернівського, Овідіопольського районів по залізничних та автошляхах орієнтовно на 
15-30 км, але 15-ти кілометрова зона чітко «вписується» в межі адміністративної 
агломерації. Нижче подамо цю таблицю (табл. 4.2.). 

Таблиця 4.2. Приблизна величина радіусів зон різної містобудівної якості 
стосовно міського центру за групами поселень за [47] 

Зони містобудівної цінності ¹ Групи поселень, 
(тис. чоловік) I II III IV V VII VII 

Більше 1000  15/15² 25/35 35/5 40/8 45/10 60/12 
90/15  

і більше 
250 – 1000  15/15 25/35 35/5 45/8 60/10  
50 – 100   15/15 30/5 45/8   
До 50  15/15  40/6    

Примітка 1. Зони містобудівної цінності: I – ядро міського центру (для найзначніших міст); II – 
центральна зона; III – центральна зона для міст з населенням до 250 тис. жителів; перша середня зона 
для найзначніших і значних міст; IV – середня зона; V і VI – перша і друга периферійна зони; VII – зона 
агломераційного розселення. 
Примітка 2. У числівнику – витрати часу, хв.; у знаменнику – відстані, км 

Перспективний Генплан Одеси (рисунок 4.4.), модель просторового розвитку міста, 
розроблений інститутом «Діпромісто», виходить за нинішні межі міста дуже незначно 
(нинішні межі міста подані малиновим кольором), проте повністю залишається в межах 
адміністративної агломерації і  зони агломераційного розселення. 

 

Рисунок 4.4. Генплан Одеси. Основне креслення 
                                              
47 Про Основні напрями забезпечення комплексного розвитку малих монофункціональних міст : постанова 

Кабінету Міністрів України від 17 березня 2000 року № 521  
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/521-2000-п 
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У той же час, згідно з проектом Генплану Одеси територія зони спільних інтересів 
міста включає міста Іллічівськ, Южне і Теплодар, а також Овідіопольський район, більшу 
частину Біляївського та Комінтернівського районів. 

Отже, для Одеси межі адміністративної агломерації майже повністю співпадають з 
периферійною зоною міста, визначеною за [48]. Одеська адміністративна агломерація 
(субрегіон) при належному використанні принципів партнерства її адміністративно-
територіальних одиниць сприятиме створенню умов для спільного гармонійного розвитку 
та підвищення конкурентоспроможності регіону загалом. 

З моменту затвердження Одеською обласною радою в серпні 2011 р. Стратегічного 
плану підвищення конкурентоспроможності та економічного розвитку Одеського 
субрегіону (агломерації) практичної реалізації Стратегічного плану не здійснювалось. 
Головна причина – конфлікт інтересів учасників агломерації. 

В 2015-2016 рр. вперше на системній основі та на засадах імплементації 
європейського досвіду довгострокового планування науковцями Інституту проблем ринку 
та економіко-екологічних досліджень НАН України розроблено методику складання 
стратегій соціально-економічного розвитку території базового рівня з урахуванням 
сучасних вимог до процесу стратегування на інноваційному базисі та децентралізації 
управління економічним розвитком. Розробку впроваджено на території 14-ти сіл 
Лиманського (колишнього Комінтернівського) району Одеської області. В рамках 
стратегій визначені точки інноваційного та економічного росту, визначені ендогенні та 
екзогенні джерела фінансування проектів в рамках кожного пріоритету. 

Конкурентною особливістю даного методичного підходу до стратегування є 
залучення громади до розробки стратегії на всіх етапах: 1) детальна оцінка наявних 
ресурсів громади; 2) проведення соціологічного дослідження бачення громади щодо 
можливостей та перспектив розвитку села; 3) оцінка сильних та слабких сторін ресурсного 
забезпечення; 4) визначення пріоритетних напрямів соціально-економічного та 
культурного розвитку громади; 5) визначення проектних пропозицій за визначеними 
стратегічними пріоритетами; 6) управління впровадженням стратегії розвитку 
територіальної громади. 

Практичну спрямованість Стратегії забезпечує включення до неї проектної 
складової. В умовах погіршення показників соціально-економічного розвитку переважної 
більшості територіальних громад було застосовано двоетапний інноваційного-
інвестиційний підхід до визначення проектів розвитку села. 

Перший етап (1-3 роки): реалізація проектів, спрямованих на реалізацію існуючих 
конкурентних переваг громади: нарощення сировинної бази, а також усіх видів капіталів – 
фізичного, людського, соціального. 

Другий етап (3-5 років): реалізація проектів, спрямованих надати інноваційний 
імпульс розвитку території: впровадження новітніх технологій подовження ланцюга 
створення доданої вартості в пріоритетних галузях громади. 

Проведена робота зі стратегування соціально-економічного розвитку територіальних 
громад виявила ряд перешкод, які потребують вирішення, зокрема таких як: 

 нестача досвіду експертного середовища громад; 
 недостатнє бюджетне фінансування, відсутність спонсорського фінансування 

соціальних проектів; 
 непідготовленість активу громади до участі в міжнародних грантах; 
 суттєві соціально-економічні диспропорції. 

                                              
48 Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень ДБН 360-92 [Електронний ресурс]: 

наказ Держкоммістобудування від 17.04.1992 р. № 44 
Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1041.28279.4&nobreak=1 
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З метою успішної реалізації Стратегії та її моніторингу необхідним є створення 
єдиного інформаційного середовища на базі веб-платформи, до функцій якої входитиме: 
моніторинг, коригування Стратегії, забезпечення взаємодії усіх учасників процесу 
розробки та впровадження Стратегії, прийняття колективних рішень. 

Моніторинг впровадження Стратегії здійснюється Комітетом з управління 
впровадженням (КУВ), дорадчим органом, що створюється шляхом делегування до його 
складу осіб, які представляють актив громади. Серед цих осіб мають бути учасники 
розробки Стратегії, що безпосередньо працювали над формуванням цілей даної Стратегії. 
До складу цього дорадчого органу також мають увійти посадові особи місцевого органу 
виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, депутати різних рівнів, представники 
бізнесу, науки, громади та інших зацікавлених осіб. Комітет управління впровадженням є 
наглядовим органом, який здійснює моніторинг якості виконання завдань, дотримання 
графіка, внесення змін чи доповнень до цілей, коли виникає необхідність. Члени КУВ 
зустрічаються щонайменше 2 рази на рік з метою оцінки виконання завдань, передбачених 
Стратегією. Вирішення організаційних завдань та затвердження плану діяльності КУВ 
відбувається на установчому засіданні. Функцію Комітету на себе можуть взяти окремо 
створена чи вже діюча структура. 

Даний досвід є цікавим в аспекті практичного впровадження стратегій і може бути 
використаний на рівні Одеського субрегіону. 

4.3. Оцінка розподілу інвестицій та економічного потенціалу 

Обґрунтування об’єктивності існування субрегіонального утворення у вигляді 
агломерації з центром у місті Одеса в даному дослідженні здійснено на основі визначення 
тенденцій територіальної концентрації. Для Одеського економічного субрегіону 
дослідженням охоплено територію міста Одеса, трьох навколишніх районів – Біляївського, 
Комінтернівського та Овідіопольського і міст обласного значення, розташованих у цих 
районах – Іллічівськ, Теплодар та Южне. 

При дослідженні концентрації економіки важливим питанням є вибір показників, за 
допомогою яких буде здійснюватися оцінка цього процесу. Сьогодні при оцінці 
концентрації економіки в основному використовуються відносні та абсолютні показники. 
Серед відносних показників найбільше розповсюдження отримали пайові показники, які 
розраховуються за допомогою такої формули: 
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де: PV – питома вага субрегіону по показнику Р в регіоні, Р1, Р2, ...., Рn – значення показника Р для 
адміністративно-територіальних одиниць, які складають субрегіон, Рr – значення показника Р для регіону, 
в який входить субрегіон. 

Оцінка і розрахунки проводитимуться на основі офіційних статистичних даних49. 
Питома вага Одеського субрегіону в загальному обсязі капітальних інвестицій в 

Одеській області зросла з 72,8% у 1995 році до 80,7% у 2015 році (табл. 4.3.). Найбільше 
зросла частка м. Одеси з 45,0% до 58%, м. Іллічівська – з 5,8% до 7,3%. 

                                              
49 Статистичні щорічники Одеської області за 2001, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 роки. – 

Одеса: Головне управління статистики в Одеській області. 
Державна служба статистики в Одеській області. [Електронний ресурс]. 
Режим доступу: http://www.od.ukrstat.gov.ua/ 
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Таблиця 4.3. Питома вага капітальних інвестицій у містах та районах 
Одеського субрегіону в загальному обсязі області, % 

 1995 р. 2015 р. Зміна, в.п.  

м. Одеса 45,0 58,0 13,1 

м. Іллічівськ 5,8 7,3 1,4 

м. Теплодар - 0,0  

м. Южне  13,8 3,2 -10,6 

Біляївський район 2,2 2,2 0,0 

Комінтернівський район 1,7 5,6 3,8 

Овідіопольський район 4,2 4,4 0,2 

Усього 72,8 80,7 7,9 

 
За цей період частка м. Одеси в Одеському субрегіоні зросла з 61,7 % до 71,9 %, 

м. Іллічівськ збільшилася на 1,0 відсотковий пункт (в.п.), Комінтернівського району – на 4,5 
в.п., а Біляївського та Овідіопольського районів зменшилася на 0,4 в.п.. Суттєво зменшилася 
частка м. Южного – майже у 5 разів, а частка м. Теплодара залишилася незначною, що в 
значній мірі, обумовлено низькою чисельністю населення міста (менше 10 тис. чол.) 
(рисунок 4.5.). 

 

 

Рисунок 4.5. Структура капітальних інвестицій в Одеському субрегіоні 

 
Суттєвою характеристикою територіальної концентрації економіки є обсяг 

роздрібного товарообороту. За період 1995-2015 рр. питома вага Одеського субрегіону в 
загальному обсязі роздрібного товарообороту області зросла з 68,1% до 89,9%. В 
основному, це відбулося внаслідок зростання частки м. Одеси – з 56,3% до 77,3%. 
(табл. 4.4.). 



 66

 

Таблиця 4.4. Перевезення вантажів автомобільним транспортом в містах  
та районах Одеського субрегіону 

  1995р., % 2015 р., %  Зміна, в.п. 

Одеська область 100,0 100,0   
Одеський субрегіон 68,1 89,9 21,8 
м. Одеса 56,3 77,3 21,0 
м. Іллічівськ 4,3 3,2 -1,0 

м. Теплодар   0,2   

м. Южне 0,5 0,9 0,4 
Біляївський район 2,4 2,3 -0,1 
Комінтернівський район 2,9 1,7 -1,2 
Овідіопольський район 1,8 4,3 2,5 

 
Виходячи з вищевикладеного, можна скласти характеристику територіальної 

концентрації економіки в Одеській області та Одеському субрегіоні у період 1995-2015 
роки (табл. 4.5.): 

Таблиця 4.5. Характеристика територіальної концентрації економіки в 
Одеській області та Одеському субрегіоні у період 1995-2015 рр. 

Питома вага субрегіону 
в області, % 

Питома вага м. Одеси 
у субрегіоні, %   

1995 р. 2015 р. 1995 р. 2015 р. 

Капітальні інвестиції 72,8 80,7 61,8 71,9 

Людський капітал 62,3 79,1 83,9 75,4 

Населення 54,5* 57,3 75,4* 73,8 

Середньорічна кількість найманих працівників 54,1 71,7 83,9 79,2 

Перевезення вантажів автотранспортом 40,4 59,6 63,7 60,5 

Роздрібний товарооборот 68,1 90,4 82,6 78,0 

4.4. Оцінка людського капіталу, системи розселення 

Чисельність населення Одеського субрегіону у період з 2002 по 2015 роки 
збільшилася більше ніж на 30 тис. чол. і склала 1,371 млн. чол., це на фоні зменшення 
населення області на 3,0%. Питома вага субрегіону в загальній чисельності населення 
області зросла на 2,8 в.п. і склала 57,3%. При цьому частка усіх міст та районів субрегіону 
зросла, за виключенням Біляївського району. 

Вартісна оцінка людського капіталу субрегіону визначалася як річний обсяг 
заробітної плати найманих працівників. Питома вага Одеського субрегіону в загальному 
обсязі людського капіталу області зросла з 62,3% у 1995 році до 79,1% у 2015 році. 

За цей період зросла питома вага усіх міст та районів Одеського субрегіону, 
найбільше зросла питома вага м. Одеси – на 7,3 в.п., м. Южного – на 3,1 в.п. та 
Комінтернівського району – на 1,9 в.п. (табл. 4.6.). 
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Таблиця 4.6. Питома вага людського капіталу у містах та районах Одеського 
субрегіону в загальному обсязі області, % 

 1995 р. 2015 р. Зміна, в.п.  

м. Одеса 52,3 59,6 7,3 

м. Іллічівськ 4,2 6,4 2,2 

м. Теплодар 0,0 0,1 0,1 

м. Южне 2,2 5,3 3,1 

Біляївський район 1,1 1,9 0,8 

Комінтернівський район 1,0 2,9 1,9 

Овідіопольський район 1,5 2,9 1,4 

Усього 62,3 79,1 16,8 
 

Питома вага Одеського субрегіону в середньорічній кількості найманих працівників 
в Одеській області у порівнянні з 1995 роком суттєво зросла (на 17,6 в.п.) і у 2015 році 
становила 71,7 %. 

Таблиця 4.7. Структура розподілу середньорічної кількості найманих працівників 
в Одеському субрегіоні 

  1995р., %  2015 р., до  Зміна, в.п. 

Одеська область 100,0 100,0   
Одеський субрегіон 54,1 71,7 17,6 
м. Одеса 45,4 56,8 11,4 
м. Іллічівськ 2,5 4,5 2,0 
м. Теплодар 0,1 0,2 0,1 
м. Южне 1,2 2,4 1,2 
Біляївський район 1,6 2,4 0,8 
Комінтернівський район 1,5 2,5 1,0 
Овідіопольський район 1,8 3,0 1,2 

 
У період 2000-2015 рр. середньорічна кількість найманих працівників в Одеському 

субрегіоні скоротилася на 8% на фоні зменшення в області на 31%. Найбільше падіння 
відбулося у м. Теплодарі – на 27%, в Біляївському районі – на 22% та в м. Іллічівську – на 
19%. В той час цей показник в Комінтернівському районі збільшився на 12% (табл. 4.8.). 

Таблиця 4.8. Середньорічна кількість найманих працівників в Одеському субрегіоні 

  2000 р., у тис. чол. 2015 р., у тис. чол. Зміна,у % 

Одеська область 631,2 438,2 -31 

Одеський субрегіон 342,3 314,2 -8 

м. Одеса 270,9 248,8 -8 

м. Іллічівськ 24,4 19,7 -19 

м. Теплодар 1,1 0,8 -27 

м. Южне 9,8 10,3 5 

Біляївський район 13,8 10,7 -22 

Комінтернівський район 9,7 10,9 12 
Овідіопольський район 12,6 13,0 3 
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Рівень середньорічної кількості найманих працівників (відношення середньорічної 
кількості найманих працівників до чисельності населення) в адміністративно-
територіальних одиницях субрегіону суттєво різніться – у 2015 році від 7,8% та 11,2% 
відповідно у м. Теплодарі та Біляївському районі до 27,1% та 32,1% відповідно у 
м. Іллічівську та м. Южному. Це обумовлено тим, що у м. Теплодарі невелика кількість 
населення, місто знаходиться на відстані 30 км від м. Одеси і має хороше сполучення з 
ним. Внаслідок чого, значна кількість мешканців щоденно приїжджає до м. Одеси на 
роботу. Це ж саме стосується мешканців Біляївського району. Що стосується 
м. Іллічівська та м. Южного, то це міста-порти, які залучають робітників не тільки з 
прилеглих поселень, але й також з м. Одеси. При цьому м. Іллічівськ можна розглядати 
як мікросубрегіон. Високі темпи економічного зростання економіки цього міста та великі 
обсяги залучених інвестицій обумовили нестачу робочої сили, що обумовило тісну 
взаємодію з прилеглими населеними пунктами. Внаслідок чого, значна кількість 
населення прилеглих селищ та сіл працює у м. Іллічівську. Економічне формування цього 
мікросубрегіону було підкріплено на адміністративному рівні, а саме Одеська обласна 
рада своїм рішенням від 21 лютого 2002 року підпорядкувала Іллічівській міській раді 
смт. Олександрівка Олександрівської селищної ради, с. Бурлача Балка Бурлачобалківської 
і с. Малодолинське Малодолинської сільрад; ліквідувала Олександрівську селищну раду, 
Бурлачобалківську і Малодолинську сільради. 

Динаміка зростання середньомісячної номінальної заробітної плати найманих 
працівників по містах та районам субрегіону є приблизно така ж сама, що і в області 
(рисунок 4.6.). 
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Рисунок 4.6. Середньомісячна номінальна заробітна плата найманих працівників 
по містах та районах Одеського субрегіону 

Найвищі значення за цим показником мають м. Южне та м. Іллічівськ. Це 
обумовлено тим, що в цих містах розташовані крупні порти. Крім того, мешканці м. Южне 
працюють на велетні хімічної промисловості – Одеському припортовому заводі, а 
м. Іллічівськ характеризується значним рівнем індустріалізації. 
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4.5. Оцінка інноваційного потенціалу 

Важливим напрямком реалізації економічного потенціалу Одеського субрегіону є 
розвиток інноваційної діяльності. Основні показники наукової та інноваційної діяльності у 
містах та районах Одеського субрегіону в 2015 р. наведено в таблиці 4.9. 

Як видно з таблиці 10, наукова та інноваційна діяльність в Одеському субрегіоні є 
висококонцентрованою. Так, на м. Одесу припадає переважна більшість наукової та 
інноваційної активності субрегіону: організації, які виконували наукові та науково-
технічні роботи – 93,88%; кількість працівників наукових організацій – 93,77%; кількість 
інноваційно активних промислових підприємств – 72,41%; кількість промислових 
підприємств, що впроваджували інновації – 100%; кількість впроваджених нових 
технологічних процесів на промислових підприємствах – 77,27%. Інші міста та райони 
Одеського субрегіону суттєво відстають за кількісними показниками наукової та 
інноваційної діяльності від м. Одеси. Наукова та інноваційна діяльність в містах та 
районах Одеського субрегіону, за виключенням м. Одеса, виглядає наступним чином: м. 
Іллічівськ (перейменовано на Чорноморськ) – 3 інноваційно активних промислових 
підприємства, 3 впроваджених нових технологічних процеси на промислових 
підприємствах; м. Южне – 2 інноваційно активних промислових підприємства; Біляївський 
район – 1 організація, яка виконувала наукові та науково-технічні роботи, та 42 працівника 
наукової організації; 

Таблиця 4.9. Показники наукової та інноваційної діяльності у містах та районах 
Одеського субрегіону в 2015 р. 

  

Організації, які 
виконували 
наукові та 

науково-технічні 
роботи, од. 

Кількість 
працівників 
наукових 

організацій, осіб 

Кількість 
інноваційно 
активних 

промислових 
підприємств, 

од. 

Кількість 
промислових 

підприємств, що 
впроваджували 

інновації, 
од. 

Кількість 
впроваджених 

нових 
технологічних 
процесів на 
промислових 

підприємствах, од.

м. Одеса 46 2875 21 20 17 

м. Іллічівськ - - 3 - 3 

м. Теплодар - - - - - 

м. Южне - - 2 - - 

Біляївський район 1 42 - - - 

Комінтер-
нівський район 

- - 2 - 2 

Овідіопольський 
район 

2 149 1 - - 

Усього по 
субрегіону 

49 3066 29 20 22 

Питома вага м. 
Одеса у 
субрегіоні, % 

93,88 93,77 72,41 100,00 77,27 

Питома вага 
субрегіону в 
Одеській 
області, % 

100,00 100,00 80,56 62,50 84,62 

Джерело: [Наукова та інноваційна діяльність в Одеській області: статистичний збірник / За ред. 
Копилової Т.В. – Головне управління статистики в Одеській області, 2016. – 92 с.]. 

Комінтернівський район (перейменовано в Лиманський район) – 2 інноваційно 
активних промислових підприємства, 2 впроваджених нових технологічних процеси на 
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промислових підприємствах; Овідіопольський район – 2 організації, які виконували 
наукові та науково-технічні роботи, та 149 працівників наукових організацій; 1 
інноваційно активне промислове підприємство. Місто Теплодар є аутсайдером в субрегіоні 
за показниками наукової та інноваційної діяльності – в 2015 р. наукова та інноваційна 
активність була повністю відсутньою. 

Одеський субрегіон є осередком наукової та інноваційної діяльності в цілому по 
Одеській області. Так, на долю Одеського субрегіону припадає переважна більшість 
наукової та інноваційної активності області: організації, які виконували наукові та 
науково-технічні роботи – 100%; кількість працівників наукових організацій – 100%; 
кількість інноваційно активних промислових підприємств – 80,56%; кількість промислових 
підприємств, що впроваджували інновації – 62,5%; кількість впроваджених нових 
технологічних процесів на промислових підприємствах – 84,62%. 

Проведені дослідження виявили, що Одеський субрегіон має потужний науковий та 
інноваційний потенціал, проте існує ряд перешкод у його ефективній реалізації (табл. 4.10.). 

Таблиця 4.10. SWOT-аналіз інноваційної діяльності в Одеському субрегіоні 

S (сильні сторони) W (слабкі сторони) 

- наявність наукових та інноваційних розробок 
світового рівня, зокрема в таких сферах як медицина 
та біотехнології, сільське господарство та харчова 
промисловість, інформаційно-комунікаційні 
послуги, екологія, нові матеріали 

- слабка залученість до міжнародної торгівлі 
новітніми технологіями 

- наявність розвиненої системи професійної освіти, 
високий науково-дослідний потенціал 

- непривабливість середовища для залучення та 
утримання висококваліфікованих кадрів 

- значна кількість щорічно виконуваних наукових 
робіт 

- нерозвиненість ринкової інфраструктури в сфері 
інновацій 

- висока ефективність інноваційної діяльності - конкурентне відставання Одеської області за 
складовою «Інновації» Індексу 
конкурентоспроможності серед регіонів України 

- визначення інноваційного сценарію розвитку 
Стратегією економічного і соціального розвитку м. 
Одеси до 2022 року та Стратегічним планом 
економічного розвитку Одеського субрегіону 

- фрагментарність стратегування інноваційної сфери 
міста 

 - незадовільне інформаційне забезпечення 
інноваційної діяльності в місті, відсутність 
відповідного веб-сайту 

 нерівномірний розподіл наукової та інноваційної 
активності в Одеському субрегіоні (надмірна 
концентрація в м. Одеса) 

O (можливості) T (загрози) 
- підтримка ролі Одеського субрегіону як історично 
сформованого інноваційного лідера Українського 
Причорномор’я 

- скорочення традиційного сектора промисловості 

 - незадовільний попит на висококваліфіковані 
інженерні кадри 

- перехід до розумної спеціалізації Одеського 
субрегіону 

- втеча розуму за кордон 

- розвиток сучасної інноваційної інфраструктури - погіршення іміджу вітчизняної науки 
- покращення інформаційного забезпечення 
інноваційної діяльності  

 

- розвиток ринку інновацій  
- залучення інвестицій, в тому числі і іноземних, в 
інноваційну діяльність 

 

- входження підприємств субрегіону до  
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міжнародних ланцюгів створення доданої вартості 
- покращення інноваційного середовища: створення 
сприятливих умов для роботи інтелектуальних 
кадрів, покращення іміджу та престижу науки, 
підвищення рівня довіри між усіма учасниками 
інноваційної діяльності 

 

 
Очевидною стає необхідність у розвитку інститутів інноваційної інфраструктури з 

метою дифузії інновацій в субрегіоні. 
Одним із стратегічних напрямків в Стратегічному плані економічного розвитку 

Одеського субрегіону визначено «Розвиток людського та інноваційного потенціалу». 
Оперативними цілями за даним напрямком визначено наступні: 

 створити систему лабораторно-дослідних інноваційних центрів (кампусів, 
технополісів, науково-технологічних парків); 

 забезпечити розвиток та підтримку дослідницьких інституцій у трансфері 
технологій; 

 сформувати механізм підтримки (фінансової та організаційної) дослідницьких 
інституцій (Патентний фонд, Фонд експериментальних досліджень, 
Інноваційний фонд); 

 створити Південноукраїнський інноваційний центр; 
 налагодити мережу співпраці між бізнесом та сектором наукових досліджень; 
 забезпечити умови стимулювання розвитку інноваційних МСП через програму 

створення інкубаторів; 
 залучення в агломерацію Інноваційного центру потужної ІТ компанії 

(наприклад, Microsoft, CISCO, Apple, IBM та ін.); 
 створити систему підготовки фахівців та менеджерів для основних напрямків 

інноваційного підприємництва; 
 організувати інноваційний клуб (технологічну платформу) для обміну 

інформацією та досвідом у сфері інновацій. 
Одним і з перспективних інструментів підвищення міжнародної 

конкурентоспроможності та інноваційного розвитку Одеської агломерації є створення 
індустріальних парків. На даний момент існує декілька перспективних проектів створення 
індустріальних парків на території Одеської агломерації: 

 «Кремидівський» промисловий парк (КПП); 
 Промисловий парк «Південний»; 
 Теплодарський промисловий парк; 
 Логістичний індустріальний парк ТОВ «Трансінвестсервіс». 
З метою практичної реалізації одного із завдань інноваційного розвитку Одеського 

субрегіону, визначеного в Стратегічному плані економічного розвитку Одеського 
субрегіону, а саме «організувати інноваційний клуб для обміну інформацією та досвідом у 
сфері інновацій» та із урахуванням принципів між територіального партнерства та 
співробітництва громад пропонується ініціювання процесу формування технологічних 
платформ в Одеському субрегіоні. 

Технологічна платформа – це комунікативний інструмент, спрямований на 
мобілізацію зусиль усіх зацікавлених сторін (стейкхолдерів) інноваційного розвитку 
регіону за конкретним галузевим напрямком, є добровільним, самофінансованим, 
самокерованим об’єднанням підприємств та організацій. Технологічна платформа є свого 
роду формою державно-приватного партнерства в науково-технологічній та промисловій 
сфері, яка забезпечує синергію між основними стейкхолдерами інноваційної системи та 
створює зв’язки між фундаментальними, прикладними дослідженнями та технологічними 
розробками. 
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Створення в Одеському субрегіоні ряду технологічних платформ за пріоритетними 
напрямками інноваційної діяльності забезпечить вирішення ряду актуальних задач 
інноваційного розвитку міста, а саме: 

1) стати постійно діючими відкритими міжгалузевими комунікаційними 
майданчиками для обговорення, ідентифікації, формування попиту та реалізації 
перспективних проектів в стратегічно важливих сегментах; 

2) розробити сукупність технологій, здатних скласти основу «прориву» на 
національному та світовому ринках; 

3) сформувати ринки високотехнологічних секторів, реалізуючи механізми 
державно-приватного партнерства в сфері технологічної модернізації та підготовки кадрів; 

4) сконцентрувати фінансування досліджень і розробок в тих секторах, які є 
найбільш вагомими для субрегіону; 

5) забезпечити державне регулювання інноваційних процесів таким чином, щоб 
прискорити впровадження проектів (продуктів) на ринок за рахунок зняття бюрократичних 
бар’єрів; 

6) гармонізувати науково-технологічний розвиток пріоритетних секторів регіонів із 
європейською науковою спільнотою. 

4.6. Оцінка транспортного сполучення та перевезення вантажів 

Важливим показником для оцінки територіальної концентрації економіки є обсяг 
перевезення вантажів автомобільним транспортом. Питома вага Одеського субрегіону в 
загальному обсязі перевезення вантажів автомобільним транспортом в Одеській області 
зросла майже у 1,5 рази, з 40,4% у 1995 році до 59,5% у 2015 році (табл. 4.11.). За цей 
період зросла частка усіх міст та районів Одеського субрегіону, за виключенням 
м.Теплодара. Найбільше зростання має місце в м. Одесі – на 10,3 в.п., м. Іллічівську та 
Комінтернівському районі – відповідно на 2,7 в.п. та 2,6 в.п. 

Таблиця 4.11. Перевезення вантажів автомобільним транспортом в містах та 
районах Одеського субрегіону 

  1995р., % 2015 р., %  Зміна, в.п. 
Одеська область 100,0 100,0   
Одеський субрегіон 40,4 59,6 19,2 
м. Одеса 25,7 36,0 10,3 
м. Іллічівськ 2,8 5,5 2,7 
м. Теплодар 0,2 0,0 -0,2 

м. Южне 0,6 0,8 0,1 
Біляївський район 3,1 5,1 2,0 
Комінтернівський район 5,0 7,6 2,6 
Овідіопольський район 2,8 4,5 1,7 

4.7. Оцінка об’єктів спільного користування (водопостачання, 
збір і вивезення сміття тощо) 

Наявність об’єктів спільного користування, які розташовані в м. Одеса або 
територіально охоплюють і центральне місто, і прилеглі населені пункти, в тому числі міста 
обласного значення, також свідчить про об’єктивне існування та сформованість 
субрегіонального утворення у вигляді агломерації, яке характеризується стійкими зв’язками 
економічного, соціального, інфраструктурного характеру; однак розвиток такого утворення 
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відбувається без адміністративного закріплення за ним статусу агломерації з єдиним центром 
управління. Стосовно об’єктів спільного користування, можна стверджувати про необхідність 
застосування заходів економічного стимулювання їхнього розвитку, однак питання щодо 
необхідності адміністративного визнання статусу Одеської агломерації задля поліпшення 
умов функціонування та розвитку об’єктів спільного користування не є однозначним, і для 
обґрунтованої відповіді необхідно врахувати всі особливості функціонування і розвитку таких 
об’єктів, що є предметом додаткового комплексного дослідження. Однак, в рамках даного 
дослідження, варто відмітити наявність територіальної концентрації об’єктів спільного 
користування з їхнім тяжінням до центру – міста Одеса і необхідність економічного та 
адміністративного регулювання розвитку таких об’єктів, відповідно до повноважень та із 
застосуванням інструментів, наданих територіальним громадам Законом «Про 
співробітництво територіальних громад». 

Проведений нами аналіз концентрації об’єктів спільного користування на території 
Одеської агломерації включає в себе оцінку: 

 сфери охорони здоров’я; 
 наукової та освітньої сфери; 
 сфери культури та спорту; 
 сфери рекреації; 
 сфери житлово-комунального господарства. 
Щодо сфери охорони здоров’я, то в Одеській області система лікувально-

профілактичних закладів достатньо широка, медичну допомогу населенню надають 
заклади охорони здоров’я різних рівнів та відомчої підпорядкованості. Станом на 
01.01.2016 року медичну допомогу мешканцям Одеської області надають 
90 закладів охорони здоров’я, 518 амбулаторій. Щодо Одеської агломерації, то в 
основному в кожному субрегіоні знаходиться по одній міській лікарні та в деяких містах є 
пологові будинки. В Біляївському районі знаходиться Державний заклад «Дитячий 
спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій «Хаджибей»». В місті Чорноморськ 
знаходиться стоматологічна поліклініка та лікарня. 

В Одеському регіоні в минулі роки сформувалась досить стійка і ефективна система 
освіти, до складу якої входять дошкільні заклади, школи I, II та III рівня, які дають 
початкову, основну та повну середню освіту; професійно-технічні училища; вищі 
навчальні заклади: 1 та 2 рівня – технікуми, коледжі, училища; III та IV рівня – інститути, 
академії, університети, консерваторія. 

У науковій та освітній сферах в Одеській області налічується 39 професійно-
технічних закладів, 40 вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації та 
881 загальноосвітній навчальний заклад. Майже при кожному вузі Одещини функціонує 
аспірантура, де щороку навчається понад 100 осіб. 

Одеса має великий науково-технічний потенціал, який завдяки сформованій за 
довгий час інституційній структурі дозволяє обслуговувати весь інноваційний ланцюжок – 
від обґрунтування теоретичної бази інновації до її реалізації на практиці. В місті Одеса 
функціонує 21 вищий навчальний заклад III-IV рівнів акредитації (ВНЗ), 9 наукових 
установ Національної академії наук України, більше 20 галузевих наукових установ та 
організацій, які активно працюють. Серед науковців міста – 821 доктор наук та 
4570 кандидатів наук. 

Вищі навчальні заклади Одещини забезпечують фундаментальну наукову, 
професійну та практичну підготовку спеціалістів різних освітньо-кваліфікаційних рівнів 
для всіх соціальних сфер регіону. Характерна для останніх років тенденція розширення 
міжнародних контактів ВНЗ сприяє інтеграції вітчизняної освіти до європейського 
наукового співтовариства, створює умови для впровадження нових освітніх технологій, що 
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підвищує рівень фахової підготовки випускників, якість науково-дослідних робіт, 
розширює можливості залучення іноземних інвестицій у різноманітні програми та фонди. 

Продовжуються позитивні процеси розширення існуючих навчально-науково-
виробничих комплексів ВНЗ. Це сприяє не тільки розбудові системи багатоступеневої 
безперервної освіти, але й обумовлює вихід на вищий якісний рівень у роботі складових 
комплексів, насамперед, загальноосвітніх і професійно-технічних закладів. 

Об’єктами спільного користування є всі навчальні заклади, так як в більшості 
субрегіонів Одеської області, окрім центрального, майже відсутні вищі навчальні заклади, 
а кількість і якість інших навчальних закладів спонукають до користування закладами 
освіти міста Одеса. 

Щодо сфери культури та спорту, то в Одеській області розгалужена мережа закладів 
культури і мистецтва: 7 театрів, 2 концертні організації, 861 бібліотек, 11 музеїв, 
2 навчальні заклади культури і мистецтва, 19 демонстраторів фільмів, 735 клубних 
закладів. 

Книжкові фонди обласних та масових бібліотек нараховують понад 20 млн. 
примірників. У області збережено систему централізованого комплектування масових 
бібліотек області, що дозволило збільшити бібліотечні фонди у порівнянні з попередніми 
роками. У колекціях Одеських обласних музеїв (історико-краєзнавчого, художнього, 
літературного, західного і східного мистецтва) зосереджено понад 675 тис. експонатів, що 
становить 7 відсотків усього музейного фонду України. Кількість відвідувачів обласних 
музеїв щорічно становить близько 400 тис. глядачів. В області діють також 
215 громадських історико-краєзнавчих музеїв, експозиції яких налічують понад 16 тисяч 
предметів. 

Сьогодні в Одесі функціонують 6 театрів та 1 обласна філармонія. За кількістю 
театрів, що утримуються за рахунок бюджетних асигнувань, це другий показник в Україні 
після Києва. 

За використанням своїх туристично-рекреаційних можливостей область займає 
другу рейтингову позицію серед 24 регіонів України після м. Київ. 

Особливість економіко-географічного розташування, сприятливі кліматичні умови, 
різноманітні природні лікувальні ресурси, розвинута мережа водних, залізничних та 
автомобільних магістралей, наявність об‘єктів санаторно-курортного, оздоровчого та 
туристично-рекреаційного призначення з відповідною інфраструктурою дають змогу 
щорічно задовольняти туристичні, рекреаційні та оздоровчі потреби біля 1,0 млн. 
українських та іноземних споживачів. Насамперед, це понад 150 км морських пляжів, 
еталонні грязі та ропа Куяльницького, Тилігульського та Шаболатського лиманів, 
842 об’єкти туристично-рекреаційного та санаторно-курортного призначення (у тому 
числі: 147 готелів; 44 санаторно-курортних закладів; 583 туристичних баз та баз 
відпочинку; 68 дитячих оздоровниць), які мають змогу одночасно прийняти та надати 
відповідні послуги понад 106,6 тис. осіб; понад 5,0 тис. об’єктів культурної спадщини, біля 
120 об’єктів природно-заповідного фонду мають статус загальнодержавного і місцевого 
значення; 4 вокзали міжнародного сполучення, які щорічно обслуговують понад 7,5 млн. 
пасажирів тощо. 

Досягнута позитивна динаміка розвитку галузі стала одним із найвагоміших 
чинників підвищення інвестиційної привабливості туристично-рекреаційної сфери області. 
Стримуючим фактором більш інтенсивного розвитку туризму в регіоні залишається 
сезонність роботи переважної кількості об’єктів туристично-оздоровчого призначення, 
активна фаза (високий сезон) якого продовжується протягом 80 днів (червень-серпень). 
Впродовж року в області функціонують тільки 59 об’єктів (7% від наявних) – 54 готелі  
та 5 санаторіїв, середньорічна завантаженість яких не перевищує 27%. 
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В сфері житлово-комунального господарства найбільш потужним і значущим 
об’єктом спільного користування є ТОВ «Інфокс» – філія «Інфоксводоканал», яке здійснює 
виконання функцій постачання питної води населенню Одеської агломерації: міста Одеса, 
Чорноморськ, Южне, Біляївка та Біляївський, Овідіопольский, Комінтернівський райони. 
Основним джерелом централізованого водопостачання Одеської агломерації є 
дністровська вода. Питне водопостачання області майже на 72% забезпечується за рахунок 
поверхневих вод. 

За умовами водозабезпеченості і водоспоживання область можливо розподілити на 
три регіони – північний, центральний та південний. Північний регіон, до складу якого 
відносяться 14 районів, є найбільш забезпеченим розвіданими запасами питних підземних 
вод. Центральний регіон, до складу якого входять міста обласного значення – Одеса, 
Чорноморськ, Теплодар, Южне, Білгород-Дністровський та три райони (Біляївський, 
Овідіопольський, Комінтернівський) отримує воду з Одеського водопроводу. Підземні 
родовища питної води в центральному регіоні малопродуктивні і не здатні повністю 
забезпечити потреби у господарсько-питному водопостачанні цього регіону. 

Південний регіон, до складу якого входять 9 районів у міжріччі Дністра та Дунаю, 
найменш забезпечений підземними водами питної якості. Майже на всій цій території 
підземні води не відповідають державному стандарту на питну воду через високий вміст 
розчинених солей та різних домішок. Альтернативним джерелом водопостачання Одеської 
агломерації є пластові підземні води верхньосарматського водоносного горизонту 
верхнього міоцену, який залягає на глибинах приблизно 120-130 м. Пластові підземні води 
після очищення надаються споживачам через 15 бюветних комплексів м.Одеси. 

Також об’єктами спільного користування і забезпечення концентрації в рамках 
Одеської агломерації є підприємства з вивезення побутових відходів та іншого сміття. В 
основному вивіз сміття здійснює ЧП «Град-Сервіс», яке утилізує сміття на полігоні в 
с. Степанівка Комінтернівського району. 

Одеська область є однією з найбільших областей України, а за кількістю населення 
займає 15 місце і має розвинений господарчо-промисловий, рекреаційний комплекс, що 
обумовлює утворення великої кількості відходів. За даними статистичних спостережень, у 
2015 році в Одеській агломерації усього було утворено 602,6 тис.т відходів, з них видалено 
у спеціально відведені місця чи об’єкти 509,5 тис.т. Порівняно з 2014 роком було видалено 
менше на 11,2 тис.т. За офіційними даними, в Одеській області є лише одне сміттєзвалище 
площею 19 га, що не відповідає реальній ситуації: так, в Одеській області налічується 
617 сміттєзвалищ загальною площею 952,39 га, і всі вони відносяться до категорії об’єктів 
спільного користування для міста і прилеглих територій. 

4.8. Оцінка електоральних настроїв в Одеській агломерації 

На території Одещини (Одеської області взагалі) розподіл електоральних настроїв 
обумовлюється рядом причин, які не мають чіткої прив'язки до формування об'єднаних 
територіальних громад та до ознак наявності спільних інфраструктурних об'єктів, а також 
не прослідковується прямий вплив економічних чинників. Тобто єдність електоральних 
симпатій в якості фактору обґрунтування агломерації на території Одещини не відіграє 
подібної ролі. Рушіями розподілу електоральних вподобань є різні фактори, в результаті 
впливу яких відбувається формування певних осередків, які не завжди співпадають 
територіально з субрегіональними утвореннями в Одеській області. Як свідчать результати 
проведеного аналізу, найбільш впливовими є чинники ментально-етнічного характеру, які 
сформували на Одещині три полюси розподілу електорату, що являють собою такі 
умовні субрегіональні утворення: Південно-Західна частина області, центральна 
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частина: місто Одеса та частини Овідіопольського, Біляївського, Комінтернівського 
районів, Північна частина області, і в кожному з таких субрегіонів вирішальними є різні 
специфічні фактори. Питання офіційного закріплення статусу агломерації є актуальним в 
Одеській області лише для міста Одеса разом з прилеглими територіями, які є частинами 
Овідіопольського, Біляївського, Лиманського (Комінтернівського) районів. Для південно-
західної та північної частин області така проблема не є актуальною через відсутність 
потужних виокремлених центрів тяжіння в економічному, інфраструктурному, 
соціальному та інших аспектах. Відсутня виражена моноцентричність і в електорально-
політичному сенсі. В той же час, кожний з трьох виділених субрегіонів характеризується 
відносною однорідністю політичних поглядів на всій своїй території без суттєвих 
відхилень в бік підтримки певних політичних сил, за винятком деяких населених пунктів в 
південній частині Одеської області, де сформовані етнічні діаспори і відчувається 
потужний економічний вплив локальних лідерів-бізнесменів та політиків. 

Взагалі для територій Одеської області характерна неоднорідність розподілу 
електоральних вподобань, що обумовлено етнічною різноманітністю та 
багатонаціональністю території. За статистикою50, Одеська область є однією з найбільш 
багатонаціональних у країні – тут проживають 133 національності й народності. При 
наявності суттєвої переваги українського населення (62,8%), у регіоні мешкають росіяни 
(20,7%), болгари (6,1%), молдовани (5,0%), гагаузи (1,1%), євреї (0,6%), білоруси (0,5%), 
вірмени (0,3%), цигани (0,2%), поляки (0,1%), татари (0,1%), німці (0,1%), албанці (0,1%), 
чехи, греки та інші національності. Тому стан електоральних переваг для кожного з трьох 
виділених субрегіонів характеризується неоднорідністю, і всередині кожного з субрегіонів 
наявні осередки з суперечливими для загальних тенденцій території субрегіону 
політичними поглядами. 

Територія центрального субрегіону – міста Одеса разом з прилеглими територіями, 
які є частинами Овідіопольського, Біляївського, Лиманського (Комінтернівського) районів 
характеризується поміркованими політичними поглядами і підтримкою ліберально-
демократичних підходів до державного управління, що пов’язане з другорядністю 
політичних проблем для більшої частки населення, яке активно зайняте в діловій сфері, 
веде свій власний бізнес або активно працює в сфері бізнесу. Найбільша частка населення, 
що працює на території міста Одеса та прилеглих територіях, зайнята в сферах торгівлі, 
громадського харчування, логістики і перевезень (загалом більше 27%), в промисловому 
виробництві різних типів (більше 18%), в системах охорони здоров’я (15%), освіти (10%), в 
сферах фінансів, операцій з нерухомістю, інфокомунікаційних послуг (більше 10%) 
[розраховано за даними51]. Така структура зайнятості, яка склалася завдяки географічному 
розташуванню, історичним факторам, обумовлює і електоральні переваги представників 
громади даного умовного субрегіону, які полягають в обранні до владних структур 
представників таких політичних сил, які не перешкоджатимуть веденню бізнесу та 
стимулюватимуть ділову активність. В цілому, для даного субрегіону фактор єдності 
електоральних переваг не є вирішальним для об’єднання міста і прилеглих територій в 
адміністративно визнану агломерацію, а головним є те, що об’єктивно усталені економічні 
зв’язки і взаємовідносини на даній території вже сформувались. Бізнес еліти Одещини 
чинять суттєвий вплив на політичні процеси, оскільки в центральному субрегіоні 
традиційно дуже висока бізнес-активність, яка потребує інформаційної підтримки, і майже 
кожний бізнес-лідер має тут свій медіа-холдинг, що забезпечує широкий плюралізм думок, 
оцінок та подачі інформації. За результатами виборів 2015 року до Одеської міської 

                                              
50 Динаміка чисельності населення 1995-2016 роки. Головне управління статистики в Одеській області 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://od.ukrstat.gov.ua/stat_info/demogr/demogr4.htm 
51 Зайнятість працівників в Одеській області за видами економічної діяльності [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://od.ukrstat.gov.ua/expres/0117/12.doc 
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ради, найбільше депутатських мандатів отримали партії "Довіряй ділам" (42,19%), 
БПП "Солідарність" (21,88%) і "Опозиційний блок" (18,75%)52, що підтверджує факт 
впливовості локальних політичних сил та надання переваг місцевого населення 
поміркованим демократичним поглядам. 

Другим електоральним субрегіоном Одеської області є її північ, де проживають 
переважно україномовні представники громади з патріотичним налаштуванням. Низькі 
показники добробуту населення і специфіка зайнятості обумовлюють наявність активної 
соціальної і громадської позиції  однієї частини мешканців на фоні втрати довіри та 
неактивної позиції – іншої частини населення. Згідно з даними Держкомстату, ці райони 
найбідніші й переважно орієнтовані на аграрний сектор. Так, якщо загалом по Одещині в 
сільському господарстві задіяно 14% населення, то в північних районах ця цифра сягає 
45%. До того ж, останні не мають виходу до моря, що є однією з головних переваг області. 
Це стосується всіх районів на північ від Одеси, особливо ближчих до Вінницької та 
Кропивницької областей. На виборах останніх років переважала позиція мешканців щодо 
підтримки рішучих, радикальних змін, які мають певне соціальне або економічне 
підґрунтя. Підтримуються радикальні, демократичні та опозиційні погляди: на виборах до 
парламенту в 2012 році на цій території більше 15% голосів було віддано за 
ВО «Батьківщина», а в 2015 році на виборах до парламенту були підтримані найбільше 
«Солідарність», «Опозиційний блок», «Батьківщина» та «Радикальна партія». З причини 
низької якості життя і значної бідності, населення проукраїнського поясу Одещини 
(Північна частина) власну протестність висловлює лише у вигляді опозиційного чи 
радикального голосування, а в міжвиборчому процесі прояви соціально-політичної 
активності дуже слабі. Виключенням можна вважати громаду компактного проживання на 
Півночі Одеської області, яка фактично являє собою молдовську меншину і підтримує 
«Опозиційний блок». 

В південному електоральному субрегіоні переважає підтримка «Опозиційного 
блоку» та партії «Солідарність», а також активним є самовисування53. Для території 
Бессарабії, де найвищою є концентрація національних меншин (в деяких громадах до 50% 
населення – представники національних меншин) з компактним проживанням, 
характерною є політична активність, викликана насамперед соціальною та економічною 
зацікавленістю та захистом власних інтересів. 

Різнополярність поглядів і різноманітність електоральних вподобань на території 
Одещини не лише не сприяють агломераційному єднанню, але й становлять підвищений 
ризик при можливому приєднанні до агломераційного центру прилеглих територій, хоча 
система економічних зв’язків, які сформувались на даній території, об’єктивно обумовлює 
наявність цілісних систем соціально-економічного розвитку у вигляді субрегіонів, 
співпраця і співробітництво між якими також можливі. 

Факт можливості організації кросс-субрегіональної співпраці, навіть без 
адміністративного закріплення статусу агломерації за субрегіоном в центрі Одеської 
області, доводять результати проведеного аналізу положень передвиборчих програм 
16 кандидатів в депутати Верховної Ради, які висувались по мажоритарним округам або по 
партійним спискам, проживають на території м. Одеси або Одеської області, і були обрані 
в 2015 році депутатами Верховної Ради України VIII-го скликання54. Встановлено, що 

                                              
52 Остаточні результати виборів 2015 в Одесі  
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://elections.rbc.ua/ukr/result-region/odessa 
53 Найдетальніші результати місцевих виборів в інтерактивних картах та графіці на рівні міст, районів та 

областей. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/cdn/graphics/2015/11/najdetalnishi-
rezultaty-vyboriv-2015/ 

54 Місцеві вибори 2015 [Електронний ресурс]. – Народні депутати Верховної Ради України, Одеса. – Режим 
доступу: http://ivoter.od.ua/2321-2/ 
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більшість пропонованих даними депутатами заходів і проектів регіонального, міського та 
локального рівня стосується не лише міста Одеса, але і прилеглих територій (Табл. 4.12.). 

Таблиця 4.12. Оцінка положень передвиборчих програм депутатів Верховної 
Ради України VIII-го скликання від м. Одеси та Одеської області 

Кількість заходів (проектів), які 
характеризуються наявністю співробітництва 

територіальних громад (в тому числі 
агломераційне співробітництво) 

Депутати і політсила, від 
якої вони висувались 

Загальна кількість  
заходів (проектів), які 
пропонуються до 
реалізації на 

регіональному, 
міському, локальному 

рівнях 
одиниць 

Питома вага від  
загальної кількості, % 

Блок Петра Порошенка,  
3 особи 

16 15 93,75 

Народний фронт, 3 особи 17 16 94,12 
Опозиційний блок, 1 особа 7 5 71,43 
Сильна Україна, 1 особа 6 6 100,00 
Самовисуванці-
мажоритарники, 8 осіб 

56 24 42,86 

Разом: 102 66 64,71 

 
Більшість політичних проектів, пунктів і положень передвиборчих програм 

депутатів різного рівня, як правило, виходять за межі того міста чи населеного пункту, з 
якого висувався даний депутат. 

Сутність політичної ситуації та розподіл політичних, електоральних переваг на 
території Одеської області свідчать про різноплановість та багатоманітність поглядів 
населення. Чітких симпатій і переваг на користь перетворення територій міст, сіл, селищ 
на агломераційні утворення в політичному аспекті не прослідковується, однак своєрідний 
характер розвитку даних територій, ментальна різноманітність свідчать про необхідність 
обережного підходу в прийнятті рішень щодо адміністративного визначення статусу 
агломераційних утворень і відповідного приєднання до міста прилеглих територій. 
Відсутньою є єдність поглядів щодо перспективи приєднання до міста Одеса у громад 
прилеглих територій, однак відсутньою є і суттєва розбіжність в електоральних симпатіях 
мешканців міста та прилеглих територій. Реальні перспективи для розвитку 
субрегіональних утворень, в тому числі, і утворення агломераційного типу навколо міста 
Одеси, містяться, на наш погляд, в застосуванні підходів до активізації соціально-
економічного розвитку територій завдяки формам співробітництва територіальних громад, 
які є визнаними законодавчо. 

4.9. Перспективи і заходи розвитку Одеської агломерації 

Результати проведеного аналізу дозволяють зробити такі висновки стосовно стану 
розвитку субрегіональних утворень на території Одеської області: 

1. В Одеській області йде процес територіальної концентрації економіки. В 
основному, це здійснюється шляхом зосередження економічних процесів в рамках 
Одеського субрегіону. Відповідно, посилюється процес диференціації рівня економічного 
розвитку між окремими субрегіонами області. 

                                                                                                                                                               
Інформація про народних депутатів Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Народні депутати 

Верховної Ради України. – Режим доступу: https://rada.oporaua.org/deputaty/deputati/blok-petra-poroshenka/4467-
honcharenko-oleksii-oleksiiovych 
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2. Питома вага Одеського субрегіону за показниками, які визначають стан 
економіки, а саме обсяг капітальних інвестицій та людський капітал, збільшилась 
відповідно з 72,8% і 62,3% до 80,7% і 79,1%. Одеський субрегіон грає визначальну роль у 
створенні валового регіонального продукту Одеської області. 

3. В Одеському субрегіоні навпаки в певній мірі йде процес територіальної 
деконцентрації економіки. Питома вага міста Одеси за всіма розглянутими показниками, за 
виключенням капітальних інвестицій зменшилася на 1,6-8,5 в.п. 

4. Процес територіальної концентрації економіки в Одеській області це об’єктивний 
економічний процес. Масштаб його позитивних та негативних наслідків в значній мірі 
залежить від ефективності державного управління. 

5. Процеси концентрації системи господарювання, систем розселення населення 
спричинюються здебільшого економічними, соціальними факторами, отже можна 
стверджувати про факт формування і об’єктивного утворення Одеської агломерації з 
центром в місті Одеса, однак необхідність законодавчого оформлення і виділення в окрему 
адміністративну одиницю не є доведеною, криє в собі численні ризики економічного, 
соціального, адміністративного, екологічного, політичного характеру. Для остаточної 
відповіді на питання доцільності адміністративного виділення Одеської агломерації 
необхідні більш детальні дослідження, однак недоцільність вольового рішення щодо 
приєднання прилеглих територій області до адміністративного підпорядкування міста 
Одеса в рамках Одеської агломерації є очевидною , оскільки швидке адміністративне 
рішення може не врахувати всіх можливих наслідків соціально-економічного характеру і 
призвести до небажаних наслідків. 

Перспектив розвитку Одеської агломерації наразі, вважаємо, криються в 
можливостях органів місцевого самоврядування відповідних адміністративно-
територіальних одиниць стосовно об’єднання ресурсів для вирішення спільних проблем. І 
це не є їх обов’язком, а лише правом, яке вони реалізують задля прискореного розвитку їх 
громад та підвищення якості життя їх громадян. 

Розуміючи, що в жодній з країн світу реформа адмінтерустрою не проходила 
безболісно (ми також пам’ятаємо провал спроби такої реформи у 2005-2006 рр.), і що 
прикладів абсолютно добровільного «укрупнення громад» було вкрай мало, всі держави 
розробляли окремі спеціальні фінансові механізми, які дозволяли громадам, котрі 
об’єднували ресурси, отримувати від цього додаткову вигоду. Створення механізмів 
налагодження горизонтальної взаємодії між громадами могли б стати запорукою 
успіху адміністративно-територіальної реформи. Зрештою, ці механізми позитивно 
вплинуть на стан бізнес-клімату в регіонах та загалом на економіку країни в будь-якому 
випадку. 

В якості першочергових кроків на шляху реалізації Стратегічного плану розвитку 
Одеської агломерації пропонується наступне: 

1. Створити Асоціацію органів місцевого самоврядування Одеського субрегіону. 
Дана асоціація має виступити в якості спільного органу міжтериторіальної взаємодії 
Одеського субрегіону, головним завданням якого має стати узгодження дій та розробка 
спільних рішень щодо реалізації та коригування Стратегічного плану. 

2. Створити постійно діючий спільний консультативний орган із залученням 
представників влади, бізнесу, науки, освіти та громади без створення юридичної особи для 
вирішення спільних питань розвитку Одеської агломерації на основі принципу консенсусу. 
Досвід функціонування подібного утворення в Одесі вже є. У 2011-2012 роках при 
Одеській міській раді було створено фокус-групи за напрямками із розробки 
довгострокової стратегії розвитку міста Одеса. Робота такого форуму регіонального 
розвитку виявилась ефективною у питанні забезпечення широкого представництва 
соціальних партнерів, які представляють територіальне самоврядування, неурядові, 
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підприємницькі, наукові та інші організації та безпосередньо громади, у консультуванні та 
координуванні на регіональному рівні діяльності, пов’язаної з впровадженням політики 
регіонального розвитку. Така взаємодія із громадськістю несе в собі величезний потенціал 
інноваційних ідей для розвитку регіону, крім того посилює довіру до влади. 

3. Створити інвестиційний фонд розвитку Одеського субрегіону (агломерації) на 
основі коштів меценатів м. Одеси та міст агломерації, а також постійно діючий форум 
меценатів та поважних громадян. 

4. Розробити і запровадити порядок надання допомоги і гарантій інвестиційним 
фондом на основі державно-приватного партнерства із використанням схеми 
реінвестування прибутків та участі фонду в капіталі підприємств, що отримували 
гарантійне забезпечення. 

5. В якості економічного експерименту на території Одеської агломерації 
запровадити режим звільнення від оподаткування податками на прибуток на додану 
вартість нових інвестиційних проектів, що дозволить активізувати економічний розвиток, 
підвищити рівень зайнятості та рівень соціальних виплат. Втрати державного і місцевого 
бюджетів при цьому відсутні, оскільки пропозиція стосуватиметься лише нових 
інвестиційних проектів і при цьому відбудеться мобілізація нового капіталу. Доходи 
бюджетів та державних соціальних фондів тільки збільшаться завдяки податку на доходи 
фізичних осіб та єдиному соціальному внеску із заробітної плати працівників, що будуть 
задіяні в таких інвестиційних проектах. 

6. Створити інвестиційний портал Одеського субрегіону (агломерації). 
7. З метою реалізації інноваційного потенціалу Одеської агломерації створити 

Інноваційний центр Одеської агломерації та на його базі віртуальної мережевої платформи 
з метою консолідації бізнесу, влади, науки та громади в сфері реалізації ефективних 
інноваційних проектів в Одеській агломерації. 
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5. МІСЬКІ АГЛОМЕРАЦІЇ ДОНБАСУ55 

В процесі історичного розвитку господарства та розселення Донбасу (Донецька та 
Луганська області) низка міських систем, більшість з яких може бути кваліфікована як міські 
агломерації. 

Історія дослідження міських агломерацій на Донбасі (Донецька та Луганська 
області) бере свій початок у 30-х роках минулого століття, коли в інституті «Гипроград» 
(нині – ДП «Діпромісто») Д. Богорадом, А. Ейнгорном та А. Ізраїлевичем розроблялись 
теоретичні та прикладні основи створення групових систем розселення в Донбасі і 
Криворіжжі. 

У 70 – 80-х роках минулого століття в інституті Киев НИИП градостроительства 
розроблена концепція формування групових систем розселення (ГСР) на Донбасі (І. Фомін, 
М.Кушніренко та інші). В процесі реалізації цих розробок був здійснений аналіз 
міжселенних трудових зв’язків (маятникових трудових міграцій) між поселеннями, що 
входять до складу ГСР. Результатом цих розробок було визначення меж трудового тяжіння 
між ядрами агломерацій та навколишніми поселеннями. Цими авторами в межах Донбасу 
було виділено 16 систем розселення, що мали ознаки агломерацій (рисунок 5.1.). 

У 1982 – 86 рр. в «Гипрограде» були розроблені проекти районного планування 
міжрайонних систем розселення Донбасу, в яких остаточно обґрунтовувались їх межі. По 
суті це були межі міських агломерацій. Були розроблені проекти на: 

1. Стаханівсько-Комунарську систему розселення. 
2. Лисичансько-Рубіжансько-Сєвєродонецьку систему розселення. 
3. Краснолуцько-Антрацитівську систему розселення. 
4. Свердловсько-Ровеньківську систему розселення (рисунок 5.2.). 
5. Краснодонську систему розселення. 
6. Горлівсько-Єнакієвську систему розселення. 
На території Донецько-Макіївської, Приторецької, Красноармійсько-Селидівської, 

Шахтарсько-Сніжнянської та інших систем розселення проекти не розроблялись. 
Відповідно до чинного законодавства головною метою удосконалення систем 

розселення України є створення містобудівних умов для забезпечення рівної доступності 
кожного громадянина (незалежно від місця його проживання) до всіх видів культурних 
послуг та інших ресурсів, необхідних для повноцінного розвитку людини. 

Виходячи з цього, а також із завдань сталого розвитку населених пунктів, і з 
урахуванням адміністративно-територіального поділу України, економічного і соціального 
районування, Генеральною схемою планування території України, затвердженої 7 лютого 
2002 року Законом України «Про Генеральну схему планування території України», 
намічено формування і розвиток на Донбасі низки систем розселення різного рівня: 
загальнодержавної, міжобласних, обласних, міжрайонних та районних. 

Виявлені у процесі здійснення моніторингу генеральної схеми планування території 
України зміни у тенденціях розвитку міжрайонних систем розселення дозволяють прийти 
до висновку про необхідність коригування їх меж та структури адміністративно-
територіальних одиниць, що входять до складу цих систем. Серед цих систем виділяються 
ті, що мають чіткі ознаки міських агломерацій. Вони являють собою компактно розвинуту 
сукупність поселень, що групуються навколо одного, або кількох центрів та об’єднуються 
різноманітними інтенсивними зв’язками, формуючи при цьому складну і динамічну 
суспільно-територіальну систему. Виходячи з цього основними критеріями визначення 
меж міських агломерацій Донбасу слід вважати: 

                                              
55 Григорій Підгрушний «Інститут географії НАН України», Олександр Врублевський ГО «Інститут 

громадянського суспільства» 
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1. Центрами агломерацій можуть бути міста обласного підпорядкування з 
чисельністю населення не менше 50 тис. чол.; 

2. Межі агломерацій вкладаються в одночасну транспортну доступність до центрів, 
що становить не більше 60 хвилин; 

3. Безпосереднє прилягання поселень до центру та один до одного і змикання 
забудованих територій; 

4. Перевищення забудованої території над площею сільськогосподарських угідь 
(більше 50 %). 

Два останніх критерії, що набувають сьогодні важливого значення, застосовуються 
на основі використання методу дистанційного зондування Землі. Цей метод дозволяє 
виявити на земній поверхні певні типи об’єктів та ареали їх поширення за допомогою 
дешифрування супутникових знімків. В нашому випадку мова йде про урбанізовані 
території, що характеризуються високою щільністю забудови. Для виявлення цих високо 
урбанізованих ареалів та їх делімітації нами були дешифровані мультиспектральні знімки, 
зроблені супутником США «Landsat 8» 09 вересня 2016 р. 

 

 
Рисунок 5.1. Межі систем розселення Донбасу, виділені за міжселенними трудовими 

зв’язками. Наводиться за [Кушниренко М.М. Значение социологических обследований в 
градостроительном проектировании на уровне городской и районной пласировки Донбасса 
// Досвід та перспективи розвитку міст України.  2013  №25.  С. 6075]. 
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Рисунок 5.2. Схема планування території Свердловсько-Ровеньківської системи 
розселення («Гипроград», 1980 р.). Наводиться за [Білоконь Ю. М. Регіональне 
планування (теорія і практика): Монографія. / Білоконь Ю. М.  . К.: Логос, 2003.  
246 с.]. 

5.1. Склад міських агломерацій Донецької області 

На основі проведеного дослідження були визначені наступні міські агломерації 
Донбасу (рис. 3). Загальні характеристики цих агломерацій представлені на табл. 5.1. 

Таблиця 5.1. Склад міських агломерацій Донецької області 

Територія* Населення Агломерації та склад  
адміністративних одиниць Тис.км2 % від області тис. чол. % від області 

Донецько-Макіївська  3,4 12,8 1649,8 39,8 
Донецька міська рада 0,6  944,9  
Макіївська міська рада 0,4  384,8  
Харцизька міська рада 0,2  101,8  
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Територія* Населення Агломерації та склад  
адміністративних одиниць Тис.км2 % від області тис. чол. % від області 

Докучаєвська міська рада -  24,1  
м. Ясинувата -  35,2  
м. Авдіївка  -  34,3  
м. Вугледар -  15,2  
Мар'їнський район 1,4  82,4  
Ясинуватський район 0,8  27,1  
Горлівсько-Єнакіївська 0,75 2,8 513,5 12,0 
Горлівська міська рада 0,4  269,1  
Єнакієвська міська рада 0,25  107,3  
Дебальцівська міська рада -  25,0  
Торецька міська рада 0,1  71,3  
Жданівська міська рада -  13,0  
м. Хрестівка -  27,8  
Шахтарсько-Сніжнянська 1,45 5,4 327,6 4,2 
Чистяківська міська рада 0,1  78,4  
Шахтарська міська рада 0,05  59,3  
Сніжнянська міська рада 0,2  69,0  
Шахтарський район 1,1  19,1  
Слов'янсько- Краматорська  
(Приторецька) 

4,35 16,4 565,0 13,2 

Слов'янська міська рада 0,1  134,2  
Краматорська міська рада 0,4  192,6  
м. Костянтинівка 0,1  73,8  
Дружківська міська рада 0,05  68,6  
Лиманська міська рада 0,2  23,0  
Костянтинівський район 1,2  18,4  
Лиманський район 1,0  21,2  
Слов'янський район 1,3  33,2  
Покровсько-Селидівська 2,4 9,0 302,0 7,1 
Покровська міська рада -  75,7  
Селидівська міська рада 0,1  52,5  
Добропільська міська рада -  62,1  
Мирноградська міська рада -  50,0  
м. Новогродівка -  15,0  
Добропільський район 1,0  15,9  
Покровський район 1,3  30,8  
Бахмутська 2,0 7,5 182,9 4,3 
Бахмутська міська рада 0,1  102,1  
Бахмутський район 1,9  80,8  

Примітка:* територія округлена, у випадку, якщо площа менша 0,05 тис. км2, ставиться знак "-". 

Таблиця 5.2. Склад міських агломерацій Луганської області 

Територія* Населення Агломерації та склад  
адміністративних одиниць км2 % від області тис. чол. % від області 

Луганська  1,4 5,2 532,9 24,2 
Луганська міська рада 0,3  440,7  
м.Щастя -  12,3  
смт Станиця Луганська -  13,5  
Лутугинський район 1,1  66,4  
Лисичансько-Рубіжансько-
Сєвєродонецька 

1,8 6,7 333,0 15,1 

Лисичанська міська рада 0,1  116,0  
Сєвєродонецька міська рада 0,1  117,5  
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Територія* Населення Агломерації та склад  
адміністративних одиниць км2 % від області тис. чол. % від області 

м. Рубіжне -  59,1  
Кремінський район 1,6  40,4  
Алчевсько-Кадієвська 2,55 9,6 464,8 21,1 

м. Алчевськ 0,05  109,4  

Кадієвська міська рада 0,1  89,9  
Брянківська міська рада 0,1  52,2  
Голубівська міська рада -  33,0  
Первомайська міська рада 0,1  37,7  
Перевальський район 0,7  64,2  
Попаснянський район 1,5  78,4  
Антрацитівсько-Хрустальненська 1,8 6,7 228,5 10,4 
Антрацитівська міська рада 0,1  76,5  
Хрустальненська міська рада 0,2  121,6  
Антрацитівський район 1,5  30,4  
Довжансько-Ровеньківська 1,4 5,2 191,2 8,7 
Довжанська міська рада 0,1  96,8  
Ровеньківська міська рада 0,2  82,6  
Довжанський район 1,1  11,8  
Сорокинська 1,5 5,6 131,6 6,0 
Сорокинська міська рада 0,1  102,3  
Сорокинський район 1,4  29,3  

Примітка:* територія округлена, у випадку, якщо площа менша 0,05 тис. км2, ставиться знак "-". 

На сьогоднішній день на неокупованій території Донбасу розвиваються чотири 
міських агломерації. Три з них (Слов’янсько- Краматорська, Покровсько-Селидівська та 
Бахмутська) – у межах Донецької, а одна (Лисичансько-Рубіжансько-Сєвєродонецька) – 
Луганської областей. Детальніше зупинимось на характеристиці цих агломерацій та міст, 
що входять до їх складу, на перспективах розвитку містоформуючих виробництв та ін. 

5.2. Слов’янсько- Краматорська (Приторецька) агломерація 

Дружківка (міська рада) 

Площа міськради складає 46 км2. Станом на 1 січня 2016 року на території міськради 
проживало 68,6 тис. осіб. До складу міськради входять м. Дружківка, смт. Олексієво-
Дружківка, Новоригорівка, Новомиколаївка та Райське. 

Виробничі програми підприємств міськради передбачають технічне переоснащення і 
реконструкцію виробництв із упровадженням передової техніки і прогресивних 
технологій, освоєння нових ринків збуту продукції. 

Завдяки орієнтації на випуск соціально орієнтованої продукції високого технічного 
рівня лідером за економічними показниками залишиться в перспективі ВАТ "Грета". 

В розвиток системи міжселенного культурно-побутового обслуговування в 
Дружківцях  районний центр обслуговування, містобудівною документацією передбачено 
повний склад установ періодичного обслуговування. 

Місто Костянтинівка 

Площа міста складає 66,0 км2. Станом на 1 січня 2016 року на території міста 
проживало 73,8 тис. осіб. 
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Подальший розвиток Костянтинівки пов'язаний із зниженням екологічного та 
містобудівного пресингу на оточуюче середовище у Приторецькій агломерації, часткова 
переспеціалізація в напрямку нарощування високотехнологічних галузей. 

На ЗАТ "Свинець" передбачається удосконалювання технології рафінування свинцю, 
створення потужностей по виробництву свинцевих листів і припоїв з метою забезпечення 
свинцем і свинцевими сплавами акумуляторної і кабельної промисловості України. 

ТОВ "Мегатекс" планує модернізацію короткобарабанних печей по виготовленню 
свинцю. Передбачається відновлена лінія по виробництву свинцевої стрічки. 

На ДП "Хімічний завод" планується змонтувати додаткову установку фільтрації 
соляної кислоти для поліпшення якості цієї продукції. 

Перспективи ЗАТ "Костянтинівський металургійний завод" пов'язують з відкриттям 
електросталеплавильного виробництва. 

ТОВ "Будскло-Трейдінг" реалізує інвестиційний проект створення виробництва 
листового скла за технологією "Glavebel". Після запуску цього цеху в експлуатацію зросте 
обсяг виробництва продукції, розшириться її асортимент, покращиться якість. 

На КНВП "Кварсит" передбачається впровадження технології "Durasell" при 
виготовленні склопакетів. Це дозволить поліпшити їхню якість, збільшити термін служби. 

У місті планується реконструкція теплових мереж, водовода, міських очисних 
споруд, каналізації з упровадженням сучасних технологій і матеріалів. 

Згідно системи міжселенного культурно-побутового обслуговування місто є 
районним центром обслуговування з повним складом установ періодичного 
обслуговування. 

Краматорськ (міська рада) 

Площа міськради складає 360 км2. Станом на 1 січня 2016 населення міськради 
становило 192,6 тис. осіб. До складу міськради входять: м. Краматорськ, 
смт. Олександрівка, Біленьке, Комишоваха, Красноторка, Малотаранівка, Софіївка, 
Шабельківка, Ясна Поляна, Ясногірка. 

Базовими концепціями корпоративної стратегії ЗАТ "Новокраматорський 
машинобудівний завод" (НКМЗ) – провідного підприємства міста заявлені "управління 
знаннями", гнучка технологічна модернізація. Продовжиться технічне переоснащення 
фасоноливарного та сталеплавильного цехів, будуть реалізовуватися інші програми 
технічного переозброєння, що дозволить цілком реконструювати основні фонди заводу, 
зменшити обсяги шкідливих викидів в атмосферу. У перспективі НКМЗ залишиться 
виробником унікальних машин у співробітництві з великими стабільними споживачами 
продукції важкого машинобудування. 

На механізацію виробництва, поліпшення якості продукції і розширення її 
номенклатури, економію енергоресурсів спрямовані проекти: 

ВАТ "Електромашспецсталь" – реконструкція і модернізація термічних і 
нагрівальних печей у цехах; модернізація кранового господарства; упровадження нових 
технологій виготовлення парогідротурбинного корпусного лиття в сталеливарному цеху; 
скорочення відходів формувальних сумішей; 

ВАТ "Старокраматорський машинобудівний завод" – реконструкція устаткування; 
ВАТ "Краматорський завод важкого верстатобудування" – технічне переозброєння; 
Філія ВАТ "Євроцемент-Україна" – "Краматорський цементний завод – Пушка" – 

реконструкція існуючої системи пилового очищення реакторної сушки. 
Згідно системи міжселенного культурно-побутового обслуговування Краматорськ є 

міжрайонним центром обслуговування з повним складом установ епізодичного 
користування та періодичного обслуговування. 
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Лиман (міська рада) 

Площа міськради складає 191,6 км2. Станом на 1 січня 2016 року на території 
міськради проживало 23 тис. осіб. До складу міськради входить місто Лиман та сільські 
поселення. 

У перспективі Лиман розвиватиметься як промисловий вузол. Розвиток міста у 
перспективі також базуватиметься на використанні сприятливих можливостей 
рекреаційного та туристичного потенціалу Лиманського району. 

Згідно системи міжселенного культурно-побутового обслуговування Красний Лиман 
є районним центром обслуговування з повним складом установ періодичного 
обслуговування. 

Слов'янськ (міська рада) 

Територія міськради складає 74,2 км2. Станом на 1 січня 2016 на території міськради 
проживало 134,2 тис. осіб. До складу міськради входять міста: Слов'янськ, Миколаївка та 
Святогірськ. 

Подальший розвиток міськради пов'язаний із зниженням екологічного та 
містобудівного пресингу на оточуюче середовище у Приторецькій агломерації, частковій 
переспеціалізації виробництва в напрямку нарощування високотехнологічних галузей, а 
також використанні потужного туристично-рекреаційного потенціалу регіону. 

Програма модернізації СО "Слов'янська ТЕС" ВАТ "Донбасенерго" передбачає 
реконструкцію енергоблоку № 1, будівництво установки паливозабезпечення. 

Підсилиться спеціалізація Слов'янська як центра курортно-рекреаційних і 
туристичних послуг, чому буде сприяти надання йому статусу курорту державного 
значення. Розвиток конвергентних технологій у перспективі приведе до формування тут 
кластера біотехнологій – індустрії здоров'я. 

Згідно системи міжселенного культурно-побутового обслуговування Слов'янськ є 
міжрайонним центром обслуговування з повним складом установ епізодичного 
користування та періодичного обслуговування. 

Костянтинівський район 

Район розташований у північній частині області і межує з Добропільським, 
Покровським, Ясинуватським, Слов'янським, та Бахмутським районами Донецької області. 
Площа району становить 1,2 тис. км2. 

Станом на 1 січня 2016 року у районі проживало 18,4 тис. осіб. Все населення 
району – сільське. 

На території Костянтинівського району продовжиться видобуток вогнетривких і 
тугоплавких глин. Передбачається розвиток технологічної бази підприємств, що ведуть 
видобуток, проведення ними рекультивації і відновлення порушених земель на ділянках 
родовищ. 

Розвиток сільського господарства району буде орієнтований на господарства 
товарного землеробства з орієнтацією на виробництво зерна кукурудзи, вирощування 
соняшнику, кормових культур, молочно-м’ясне скотарство в поєднанні з переробними 
цехами. 

В районі планується розвиток багатоступеневої системи громадського 
обслуговування населення з розміщенням підприємств повсякденного та періодичного 
обслуговування. 
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Слов'янський район 

Район розташований в північній частині області і межує з Лиманським та 
Бахмутським районами Донецької області, Ізюмським і Барвінківським районами 
Харківської області. Площа району становить 1,3 тис. км2. 

Станом на 1 січня 2016 року у районі проживало 33,2 тис. осіб. 
Розвиток сільського господарства району буде орієнтований на господарства 

приміського типу з овочівництвом, картоплярством, кормовим виробництвом, молочно-
м’ясним скотарством, свинарством. 

На території району розташовано курортне місто Святогірськ. В ньому 
передбачається формування туристичного центру. 

В районі планується розвиток багатоступеневої системи громадського 
обслуговування населення з розміщенням підприємств повсякденного та періодичного 
обслуговування. 

Лиманський район 

Район розташований у північній частині області і межує з Бахмутським, 
Слов'янським районами Донецької області та Ізюмським і Борівським районами 
Харківської області. Площа району становить 1,0 тис. км2. 

Станом на 1 січня 2016 року у районі проживало 21,2 тис. осіб. 
Стратегією розвитку підприємств промисловості є досягнення нового 

технологічного рубежу, зменшення енерго- і ресурсоємні виробництва. 
Філією ДК "Укргазвидобування" ГПУ "Шебелинка-газвидобування" буде 

продовжено геологічне вивчення та видобуток природного газу Дробишевського родовища 
№ 1. 

Планується геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка 
Макіївського родовища з Південно-Макіївським блоком (природний газ, нафта, конденсат, 
вода). 

Розвиток сільського господарства району буде орієнтований на господарства 
товарного землеробства з орієнтацією на виробництво зерна кукурудзи, вирощування 
соняшнику, кормових культур, молочно-м’ясне скотарство в поєднанні з переробними 
цехами. 

В районі планується розвиток багатоступеневої системи громадського 
обслуговування населення з розміщенням підприємств повсякденного та періодичного 
обслуговування. 

5.3. Покровсько-Селидівська агломерація 

Мирноград (міська рада) 

Територія міськради складає 22,7 км2. Станом на 1 січня 2016 на території міськради 
проживало 50 тис. осіб. До складу міськради входить місто Мирноград та сільські 
поселення. 

Розвиток виробничого потенціалу вуглевидобутку у Димитрові передбачається 
шляхом відновлення і модернізації основних виробничих фондів, впровадження 
енергозберігаючих технологій. 

На відособлених підрозділах ДП "Красноармійськвугілля" "Шахта "Центральна" та 
"Шахта ім. О.Г. Стаханова" будуть проведені роботи з розкриття та підготовки гірничих 
полів, введені в експлуатацію нові лави. 
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Має бути реалізований енергозберігаючий проект реконструкції системи дегазації й 
утилізації шахтного метану шляхом переведення котла КЕ 25-14С № 6 котельні блоку № 4 
ВП "Шахта ім. О.Г. Стаханова" на спалення газу шахтної дегазації з наступним 
будівництвом когенераційної електростанції, яка виробляє теплову та електричну енергію. 
З цією метою укладено тристоронню угоду з ДП "Центр альтернативних видів палива" та 
Компанією "Global Medhane Partners", яка виступає в ролі інвестора. 

Передбачається також організувати утилізацію відходів системи очищення 
каналізаційних стоків у місті Димитрові шляхом газифікації на базі Димитровського 
виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства КП "Компанія "Вода 
Донбасу". 

Згідно системи міжселенного культурно-побутового обслуговування Димитров є 
міжрайонним центром обслуговування з повним складом установ епізодичного 
користування та періодичного обслуговування. 

Добропілля (міська рада) 

Площа міськради складає 19,8 км2. Станом на 1 січня 2016 року на території 
міськради проживало 62,1 тис. осіб. До складу міськради входять: міста Добропілля, 
Білицьке та Білозерське, а також смт Водянське та Новодонецьке. 

Усі шахти міськради мають гостру потребу в проходженні нових стовбурів і бурінні 
свердловин, у заміні чи капітальному ремонті стаціонарного устаткування – вентиляторів і 
машин підйому. 

На період до 2020 року розраховані роботи з розкриття і підготовки горизонту 830 м. 
на ТДВ "Шахта "Білозерська". 

До 2031 року продовжиться будівництво шахти "Добропільська-Капітальна" 
потужністю 2,6 млн. тонн. 

Одним з пріоритетних напрямків розвитку вугільних підприємств є модернізація 
вакуум-насосних станцій та дегазаційних систем. Це сприяє поліпшенню безпеки 
вуглевидобутку і умов роботи шахтарів через забезпечення нормального провітрювання 
лав, доведення вмісту метану у вихідному струмені до допустимих норм. 

Найактуальнішою для Добропілля є екологічна і соціальна проблеми міста 
Білозерське, зумовлена виробничою діяльністю шахт ДП "Добропіллявугілля". 
Передбачено здійснення проекту захисту території Білозерського на загальну суму 3,8 млн. 
грн. фінансуванням з державного бюджету. Впровадження цього заходу буде сприяти 
поліпшенню еколого-гідрогеологічного стану території Білозерського, покращенню стану 
житлово-комунального господарства та життєдіяльності жителів міста. 

Ще однією не вирішеною проблемою Добропілля є забезпечення його природним 
газом. 

В розвиток системи міжселенного культурно-побутового обслуговування в 
Добропіллі  районному центрі обслуговування, містобудівною документацією 
передбачено повний склад установ періодичного обслуговування. 

Торецьк (міська рада) 

Територія міськради складає 39,3 км2. Станом на 1 січня 2016 на території міськради 
проживало 75,7 тис. осіб. До складу міськради входять: міста Красноармійськ та 
Родинське, а також смт. Шевченко. 

Розвиток промислового комплексу міськради буде визначати діяльність двох 
найбільших вугільних компаній. Планомірне досягнення ними проектних показників 
забезпечать капітальні роботи по ВАТ "Вугільна компанія "Шахта "Красноармійська-
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Західна № 1" та ДП "Вугільна компанія "Краснолиманська" – будівництво нової шахти 
"Краснолиманська-Глибока". 

Перед іншими підприємствами в найближчі роки стоїть задача адаптації до 
кон'юнктури ринку. З цією метою ВАТ "Красноармійський динасовий завод" має намір 
розширити спектр високоліквідної продукції та вогнетривів складного асортименту; 
впроваджувати передову техніку і технології, які забезпечать конкурентоспроможність 
товарів. На ВАТ "Машинобудівний завод" заплановано освоєння виробництва нового виду 
продукції – турбулізаторів повітря для боротьби зі скупченням метану. 

Згідно системи міжселенного культурно – побутового обслуговування місто є 
міжрайонним центром обслуговування з повним складом установ епізодичного 
користування та періодичного обслуговування. 

Місто Новогродівка 

Місто знаходиться у західній частині області. Територія міста складає 5,6 км2. 
Станом на 1 січня 2016 на території міста проживало 15 тис. осіб. 

Вугледобувними підприємствами міста для забезпечення стабільної роботи намічено 
придбання високопродуктивної очисної та прохідницької техніки, проведення 
реконструкції конвеєрного транспорту, оновлення вагонного та локомотивного 
транспорту. У місті буде збудовано газопровід високого тиску. 

В розвиток системи міжселенного культурно-побутового обслуговування в 
Новогродівці  районному центрі обслуговування, передбачено повний склад установ 
періодичного обслуговування. 

Селидове (міська рада) 

Площа міськради складає 0,1 тис. км2. Станом на 1 січня 2016 року на території 
міськради проживало 52,5 тис. осіб. До складу міськради входять: міста Селидове, Гірник 
та Українськ, смт. Вишневе, Комишівка, Курахівка, Гостре та Цукурине. 

Основні зусилля будуть спрямовані на виконання заходів щодо удосконалення 
шахтного фонду та технічне переоснащення шахт з метою стабілізації роботи 
вугледобувних підприємств, збереження виробничого потенціалу. 

Будуть здійснені роботи з розкриття і підготовки горизонту 850 м. на ВП "Шахта 
"Курахівська" ДП "Селидіввугілля". 

На період до 2020 року розрахована реконструкція відособлених підрозділів 
ДП "Селидіввугілля" та "Шахта "Україна". 

Продовжаться роботи з газифікації міст Селидове, Українськ, Гірник, а також 
реконструкція теплових мереж та котелень у містах. 

В розвиток системи міжселенного культурно-побутового обслуговування в Селидові 
 районному центрі обслуговування, передбачено повний склад установ періодичного 
обслуговування. 

Добропільський район 

Район розташований в східній частині області і межує з Олександрівським, 
Костянтинівським та Красноармійським районами Донецької області, а також з 
Межовським районом Дніпропетровської області. 

Площа району становить 1 тис. км2, що становить 3,8% від території області. 
Станом на 1 січня 2008 року у районі проживало 18,2 тис. осіб, що становить майже 

0,4% від загальної чисельності населення Донецької області. Міське населення складає  
2 тис. осіб. Рівень урбанізації в районі – 11,0%. 
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Розвиток сільського господарства району буде орієнтований на господарства 
товарного землеробства з орієнтацією на виробництво зерна кукурудзи, вирощування 
соняшнику, кормових культур, молочно-м’ясне скотарство в поєднанні з переробними 
цехами. 

В районі планується розвиток багатоступеневої системи громадського 
обслуговування населення з розміщенням підприємств повсякденного та періодичного 
обслуговування. 

Покровський район 

Район розташований у західній частині області і межує з Добропільським, 
Костянтинівським, Мар’їнським, Великоновосілківським та Ясинуватським районами 
Донецької області, а також з Межовським районом Дніпропетровської області. 

Площа району становить 1,3 тис. км2, що складає 5% території області. Станом на 
1 січня 2016 року у районі проживало 34 тис. осіб. 

У районі продовжиться реалізація інвестиційних проектів по відновленню робіт з 
розробки кар'єрів Калинівського родовища глини ТОВ "Красноармійською промисловою 
компанією матеріалів" та Східно-Романівського родовища піску приватним підприємцем. 

Розвиток сільського господарства району буде орієнтований на господарства 
товарного землеробства з орієнтацією на виробництво зерна кукурудзи, вирощування 
соняшнику, кормових культур, молочно-м’ясне скотарство в поєднанні з переробними 
цехами. 

В районі планується розвиток багатоступеневої системи громадського 
обслуговування населення з розміщенням підприємств повсякденного та періодичного 
обслуговування. 

5.4. Бахмутська агломерація 

Бахмут (міська рада) 

Площа міськради складає 70 км2. Станом на 1 січня 2016 року на території міськради 
проживало 102,1 тис. осіб. До складу Артемівської міськради входять: міста Бахмут, Часів 
Яр та Соледар, а також смт. Красна Гора. 

Однією з проблем розвитку Артемівської міськради є відносно низькі показники 
соціального розвитку, в зв’язку з чим схемою планування передбачається покращення 
якості соціального розвитку як міськради, так і району. 

Підприємства міста в довгостроковому періоді збережуть свої ринкові позиції. На це 
дозволяє розраховувати планомірна робота із удосконалення виробництв. 

ВАТ "Артемівський завод по обробці кольорових металів" планує проведення 
технічного переозброєння трубопрокатного і прокатного цехів, завдяки чому буде 
налагоджений випуск нових видів прокату, а також зменшиться потреба заводу в 
енергоносіях і знизяться витрати кольорових металів. 

ЗАТ "Артемівський завод шампанських вин "Artyomovsk Winery" планує здійснити 
багатобюджетний проект розширення виробничої площі. У стратегічних планах – 
створення виробничої структури повного циклу: від власної сировинної бази до каналів 
дистрибуції. 

Перед підприємствами, зайнятими розробкою родовищ сировини для виробництва 
будівельних матеріалів, стоять задачі раціонального використання запасів корисних 
копалин, недопущення шкідливого впливу робіт на навколишнє середовище, рекультивації 
порушених земель. 
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В розвиток системи міжселенного культурно-побутового обслуговування в 
Артемівські – районному центрі обслуговування передбачено повний склад установ 
періодичного обслуговування, а також частково установ епізодичного користування. 

Бахмутський район 

Район розташований в північно-західній частині області і межує з Горлівською, 
Єнакіївською, Дебальцевською міськрадами, Лиманським, Слов'янським, 
Костянтинівським районами Донецької області та Попаснянським районом Луганської 
області. Площа району становить 1,9 тис. км2. 

Станом на 1 січня 2016 року у районі проживало 80,8 тис. осіб. 
Перспективним напрямком територіальної організації промислового виробництва в 

районі бачиться створення малих і середніх підприємств – суміжних виробництв 
провідних підприємств для забезпечення останніх необхідними матеріалами, 
устаткуванням, запчастинами (промисловий "кластер повного технологічного циклу") або 
підприємств, що виробляють супутні товари, надають підрядні послуги великим 
підприємствам. 

Розвиток сільського господарства району буде орієнтований на господарства 
приміського типу з овочівництвом, картоплярством, кормовим виробництвом, молочно-
м’ясним скотарством, свинарством. 

В районі планується розвиток багатоступеневої системи громадського 
обслуговування населення з розміщенням підприємств повсякденного та періодичного 
обслуговування. 

5.5. Лисичансько-Рубіжансько-Сєвєродонецька агломерація 

Лисичанськ (міська рада) 

Лисичанськ – місто обласного значення, центр Лисичанської міської ради. Територія 
міськради – 96,0 км2. В межі міської ради входять 3 міста: Лисичанськ, Новодружеськ, 
Привілля. Чисельність населення міськради на 01.01.2016 р. – 116 тис. чол. 

Лисичанськ – значний індустріальний центр, який відповідно до промислового 
районування області віднесений до Західного промислового району. Район включає в себе 
Стаханово-Алчевський та Лисичансько-Рубежівський промислові вузли та Попаснянський 
і Перевальський адмінрайони, що примикають до них. Це надмірно індустріалізована 
територія з дуже високим пресингом на природне середовище. 

Лисичанська міськрада є значним центром видобування кам’яного вугілля. У 
міськраді працюють 4 шахти ДП «Лисичанськвугілля», виробничою потужністю 
1880,0 тис. т./рік і кількістю зайнятих близько 16 тис. чол. Очікуваний термін експлуатації 
шахт від 31 до 142 років, тобто на розрахунковий період всі вони будуть задіяні. 

Крім вугледобування, господарський комплекс міськради включає нафтопереробну 
промисловість, яка представлена Лисичанським нафтопереробним заводом «ЛиНОС», 
одним із потужних підприємств цієї галузі в України; виробництво неметалевих 
мінеральних виробів (склозаводи «Пролетарій», «Мехстекло» в Лисичанську тощо); 
хімічне виробництво (завод рідких газів); підприємства харчової та легкої промисловості. 

Розроблені інвестиційні проекти: 
 «Промисловий парк «Лисичанськ». Його розміщення можливе на території 

Лисичанської міськради на площі 52,9 га.; 
 «Будівництво цементного заводу». Будівництво заводу по виробництву цементу 

сухим способом з використанням прогресивних технологій потужністю 1 млн. 
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т/рік на промдільниці ВАТ «Лисичанська сода» з використанням сировини 
регіонального походження; 

 «Організація виробництва відливок із спеціальних сталей та чавуна з 
використанням технології «Вакуум-плівкової формовки та лиття по 
газофікуємим моделям» на базі Лисичанського машинобудівного заводу. 

Територія міськради потребує екологічної та містобудівної організації та заходів, 
спрямованих на оздоровлення усіх екосистем міста. 

Відповідно до системи міжселенного обслуговування м. Лисичанськ є міжрайонним 
центром обслуговування з повним складом установ епізодичного користування, а як центр 
районної системи обслуговування – об’єктів періодичного користування. 

м. Рубіжне 

Територія міста – 34 км2. Чисельність населення на 1.01.2016 р. – 59,1 тис. чол. 
Місто – центр хімічної та целюлозно-паперової промисловості, машинобудування, 

металообробки, промисловості будівельних матеріалів, легкої та харчової промисловості. 
Найбільші підприємства міста – Рубіжанський казенний хімічний завод «Заря», 

ТОВ «Рубіжанський краситель», ВАТ «Рубіжанський картонно-тарний комбінат», 
«Інтергазсінтез» тощо. 

Нарощування виробництва у промисловості міста в перспективі може бути 
реалізовано головним чином за рахунок інтенсивних факторів (модернізації, технічного 
переозброєння, впровадження нових технологій тощо), нових форм виробничо-
інноваційної діяльності, підвищення конкурентоспроможності. В межах Рубіжного такою 
формою може стати створення технопарку або індустріального парку. 

Розроблено інвестиційні проекти: 
 «Індустріальний парк «Рубіжне». Рубіжанська міська рада пропонує створення 

на земельній ділянці по вул. Заводській, на площі 32,79 га високотехнологічних 
виробничих підприємств легкого та електротехнічного машинобудування тощо: 
зборки, комплектації, обробки; 

 «Організація нового виробництва поліефірної «текстурованої» нитки (поліестер) 
для легкої промисловості на базі ТОВ «РУ-ТЕКС». 

Територія міста потребує покращення екологічної ситуації. З метою охорони й 
оздоровлення оточуючого середовища рекомендовано виконати ряд технологічних і 
планувальних заходів і в першу чергу формування системи санітарно-захисних зон та 
розривів від промислових виробництв, а комплекс ландшафтно-планувальних заходів 
(формування загальної зони відпочинку на Сіверському Донці, ландшафтно-планувальна 
організація прибережних захисних смуг системи озер міста тощо) дозволить створити 
комфортне, естетично-привабливе й екологічно-контрольоване міське середовище. Для 
покращення екологічної ситуації планується будівництво сміттєпереробного підприємства. 

Згідно з системою міжселенного обслуговування м. Рубіжне є районним центром 
обслуговування, в якому передбачається повний склад установ періодичного 
обслуговування. 

Сєверодонецьк (міська рада) 

Сєверодонецьк – місто обласного значення Луганської області, центр 
Сєверодонецької міськради. Територія міськради становить 58 км2. Окрім 
м. Сєверодонецька в міську раду включено 4 селища міського типу – Борівське, Воронове, 
Метьолкіне та Сиротине та 6 сільських населених пунктів. Чисельність населення 
міськради на 1.01.2016 р. – 117,5 тис. чол. 
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Сєверодонецьк складає вагому частину економічного потенціалу області і входить в 
п’ятірку найбільш потужних промислово-економічних центрів області. 

Провідна роль в економіці міста належить промисловості, яка являє багатогалузевий 
комплекс. Її основу становить обробна промисловість, продукція якої у загальному обсязі 
складає понад 90%. Обробна промисловість представлена підприємствами хімічної, 
харчової, целюлозно-паперової промисловості, машинобудуванням і промисловістю 
будівельних матеріалів. Провідними підприємствами в окремих галузях є: у хімічній 
промисловості – ЗАТ «Сєверодонецьке об’єднання «Азот»; BAT «Об’єднання 
Склопластик»; TOB СП «Укрзовніштрейдінвест»; ПП «Хімпостачальник» та ін.; у 
машинобудуванні – ТОВ «Мікротерм»; ТОВ НВФ «Хіммашкомпресор сервіс»; 
ВАТ «Укрхіменерго»; ВАТ «Імпульс» та ін.; у металообробці – ВАТ «Сєверодонецький 
котельно-механічний завод»; 

убудівельній індустрії – ВАТ «Сєверодонецький завод будівельної кераміки»; 
ТОВ «Сєверодонецькзалізобетон»; КП «Комбінат будівельних матеріалів і конструкцій». 

Місто має розвинутий науковий потенціал. Серед провідних науково-дослідних 
інститутів та науково-виробничих підприємств міста такі, як: ДП «Науково-дослідний і 
проектний інститут хімічних технологій «Хімтехнологія», ДП «Інститут азотної 
промисловості і продуктів органічного синтезу», тощо. Основні наукові дослідження 
пов’язані з розробкою технологій та обладнання, проектної документації для виробництва 
у хімічній, фармацевтичній та інших галузях. 

Становлення чіткої інноваційної спрямованості промислового комплексу міста 
пов’язано зі створенням технопарку та «інноваційних інкубаторів». 

Екологічна ситуація потребує екологічної та містобудівної організації території, 
зокрема, комплексу інженерно-технічних та планувальних заходів, спрямованих на 
оздоровлення екосистеми міста. 

Відповідно до системи міжселенного обслуговування м. Сєверодонецька є районним 
центром обслуговування, в якому передбачається повний склад установ періодичного 
обслуговування. 

Кремінський район 

Район розташований у західній частині області, межує із Сватівським, 
Старобільським, Попаснянським районами та Рубежанською, Лисичанською, 
Сєверодонецькою міськрадами Луганської області, Бахмутським, Лиманським районами та 
Дебальцівською міськрадою Донецької області і Борівським районом Харківської області. 
Площа району – 1,6 тис. км2. Чисельність населення району на 1.01.2016 р. становила 
40,4 тис. чол. 

Подальший розвиток району пов'язаний з можливістю використання його природно-
ресурсного потенціалу, географічного розташування та значної транспортної мережі. 

На перспективу передбачається збільшення зайнятих у промисловості, що пов’язано 
з подальшим розвитком харчової промисловості, машинобудування, виробництва 
неметалевих виробів, оброблення деревини тощо; розвиток сільського господарства, 
спеціалізація якого орієнтована на овочівництво, кормове виробництво з вирощуванням 
кукурудзи для потреб свинарства та птахівництва, молочно-м’ясне скотарство з 
допоміжною галуззю свинарством. Розвиток сільського господарства сприятиме 
створенню переробних цехів, тепличних господарств, плодоовочевих баз, холодильно-
морозильних підприємств, складських приміщень тощо. Згідно з реєстру родовищ 
корисних копалин в районі є численні родовища крейди, піску будівельного, глини 
тугоплавкої, суглинків, значні запаси прісної підземної води, розробка яких можлива при 
уточненні запасів. 
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Додаток 5.1. 
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6. КИЇВСЬКА АГЛОМЕРАЦІЯ56 
Київ – столиця України, потужний політичний, діловий, індустріальний, науково-

технічний, транспортний та культурний центр країни, пов'язаний з областю тісними 
комерційними і соціальними зв’язками. Райони Київської області, які безпосередньо межують 
з Києвом, виробляють половину валового регіонального продукту Київської області. 

Концепція стратегічного розвитку Києва, ухвалена рішенням Київської міської ради 
від 16 вересня 2010 р. № 35/4847 встановила планувальну модель розвитку Києва в 
довгостроковій перспективі в формі відкритої містобудівної системи – Київської агломерації 
із забезпеченням транспортно-планувальних зв’язків між зонами прикладання праці, сельбищ 
ними територіями, громадськими центрами та рекреаційними зонами57. 

 

Рисунок 6.1. 

На територіях впливу економічного, соціального та культурного впливу Києва в 
природний спосіб формуються урбаністичні ареали, які найшвидше розвиваються вздовж 

                                              
56 Олександр Сергієнко, ГО «Інститут міста» 
57 Схема – https://drive.google.com/file/d/0BxbGBoNdb1j6cElTWEdwRXFQTWc/view 
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потужних транспортних коридорів в Євро-Азійському (Варшава-Ковель, Луганськ-Харків) та 
Балто-Черноморському (Чернігів, Бориспіль-Москва, Одеса-Стамбул) напрямах. 
Розташування на перетині міжнародних комунікаційних коридорів та загальнодержавних 
шляхів сполучень створює передумови для інтенсивного зростання економічного та 
соціально-культурного потенціалу Київської агломерації. Розвиток агломерації здійснюється 
через формування сельбищ них та виробничих зон вздовж Ковельського, Житомирського, 
Броварського, Бориспільського та Одеського напрямків. Натомість вздовж Дніпра, по вісі 
північ-південь, по Вишгородському та Обухівському напрямках йде переважно розвиток зон 
рекреації. 

6.1. Критерії відбору територіальних громад до складу агломерації 

Питання міських агломерацій в Україні 
розглядається в наукових колах декілька 
десятиліть, однак воно вивчається в 
основному в географічному, соціально-
економічному та демографічному контекстах. 
Законодавче визначення агломерації є 
відсутнім й питання адміністративного та 
законодавчо-нормативного регулювання 
агломерацій ніколи не піднімалося на 
належний рівень й достатнім чином не 
вивчалося. 

Загальновизнаного критерію 
визначення меж агломерацій, себто 
визначення за яким критеріям слід відносити 
території та населені пункти до агломерації, 
не встановлено. Між тим, стрімке зростання 
рівня автомобілізації населення відкриває 
нові підходи до визначення таких критеріїв. 

Ми вважаємо, що до агломерації слід 
відносити ті території, населення яких 
включено в щоденну соціальну та 
економічну діяльність центру агломерації. 
Умовно можна визначити такий критерій 
«включеності» як час поїздки на роботу до 
міста-центру, який не перевищує одну годину. 

Решту територій та населених пунктів слід розглядати як другий та третій пояси 
агломерації, поїздки з яких до міста-центру носять несистемний характер й тривалість яких 
становить дві та, відповідно, три години. 

Отже, за критерій досяжності слід брати час поїздки на автомобілі на роботу за 
межами міста до центру міста, що утворює агломерацію. При цьому слід брати реальний 
час поїздки, з врахуванням заторів та трафіку. Дослідження часу поїздок з населених пунктів 
навколо Києва показало, що до Київської агломерації природним чином входять громади та 
населені пункти, які перебувають на відстані не більше 40 км (по дорогам загального 
користування) та час під’їзду від їх центру до центру Києва не перевищує одну годину. 
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Година поїздки залізницею також вписується у відстань 40 км, тому населені пункти, де 
люди користуються цим видом транспорту, також попадають в межі агломерації. 

Для випадку Києва аналіз із застосуванням таких критеріїв показав, що ці населені 
пункти розташовані в шести районах Київської області – Бориспільському, Броварському, 
Васильківському, Вишгородському, Києво-Святошинському та Обухівському. 

Далі подано перелік територіальних громад, які можуть включати в себе декілька 
населених пунктів, відібраних за визначеними критеріями. 

6.2. Склад Київської агломерації 

До Київської агломерації відносяться такі міста: 

Міста 
Площа території 

(кв. км) 
Чисельність  

населення (осіб) 
Відстань від 
центру (км) 

Київ 836 2907193 0 
Бориспіль 37 60822 39 
Боярка 13 34 951 28 
Бровари 34 100844 25 
Буча 27 31943 28 
Васильків 21 37418 36 
Вишгород 9 26 700 20 
Вишневе 25 36 712 16 
Ірпінь (включно  
з смт. Ворзель,  
смт. Гостомель,  
смт. Коцюбинське) 

111 83702 26 

Обухів (включно  
з смт. Козин) 

24 33738 45 

Українка 6 15 338 45 
Разом 1143 3255660 - 

 
До Київської агломерації відносяться такі селища міського типу (деякі входять в 

Ірпінську та Обухівську міські ради): 

Селища міського типу 
Площа території 

(кв. км) 
Чисельність  

населення (осіб) 
Відстань  

до Києва (км) 
Ворзель 7 6028 28 
Глеваха 9,61 8900 10,5 
Гостомель 6,4 14779 7 
Калинівка (Броварський 
р-н) 

1,47 3748 25 

Калинівка 
(Васильківський р-н) 

7,12 5292 36 

Козин 18,9 3331 25 
Коцюбинське 0,87 15539  19 
Чабани 11,2 4321 3 
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Навколо Києва знаходяться такі найближчі райони: 

Райони 
Площа території 

(кв. км) 

Чисельність 
населення 

(осіб) 

Відстань від 
райцентру до 
Києва (км) 

Бориспільський  1485 53 194 39 
Броварський  1198 67 992 25 
Вишгородський  2031 39 801 9 
Києво-Святошинський  726 89 437 0 
Васильківський  1184 57 816 21 
Обухівський  773 16 525 24 
Разом 7397 267406 - 

 
Таким чином, до складу Київської агломерації, окрім міста Києва, входять 11 міст, 

8 селищ та 51 сільська територіальна громада на території 6 прилеглих до Києва районів 
– разом 70 територіальних громад. Далі подано перелік органів місцевого самоврядування, 
що знаходяться на території цих районів, які відносяться до Київської агломерації за 
обраними критеріями доступності. 

6.3. Органи місцевого самоврядування прилеглих районів, що 
входять до складу агломерації 

До Київської агломерації за визначеними вище критеріями входять такі селищні та 
сільські ради: 

Бориспільський район 

1. Великоолександрівська сільська рада 
2. Вишеньківська сільська рада 
3. Гірська сільська рада 
4. Гнідинська сільська рада 
5. Мартусівська сільська рада 
6. Щасливська сільська рада 

Броварський район 

1. Калинівська селищна рада 
2. Зазимська сільська рада 
3. Княжицька сільська рада 
4. Красилівська сільська рада 
5. Погребська сільська рада 
6. Пухівська сільська рада 
7. Требухівська сільська рада 

Васильківський район 

1. Глевахівська селищна рада 
2. Калинівська селищна рада 
3. Гвоздівська сільська рада 
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4. Іванковичівська сільська рада 
5. Крушинська сільська рада 
6. Мархалівська сільська рада 
7. Путрівська сільська рада 
8. Рославичівська сільська рада 

Вишгородський район 

1. Демидівська сільська рада 
2. Лебедівська сільська рада 
3. Лютізька сільська рада 
4. Нижчедубечанська сільська рада 
5. Новопетрівська сільська рада 
6. Новосілківська сільська рада 
7. Старопетрівська сільська рада 

Києво-Святошинський район 

1. Чабанівська селищна рада 
2. Білогородська сільська рада 
3. Бобрицька сільська рада 
4. Бузівська сільська рада 
5. Віто-Поштова сільська рада 
6. Гатненська сільська рада 
7. Гореницька сільська рада 
8. Горенська сільська рада 
9. Дмитрівська сільська рада 
10. Забірська сільська рада 
11. Крюківщинська сільська рада 
12. Лісниківська сільська рада 
13. Малютянська сільська рада 
14. Михайлівсько-Рубежівська сільська рада 
15. Музичанська сільська рада 
16. Петропавлівсько-Борщагівська сільська рада 
17. Петрушківська сільська рада 
18. Святопетрівська сільська рада 
19. Софіївсько-Борщагівська сільська рада 
20. Тарасівська сільська рада 
21. Ходосівська сільська рада 
22. Хотівська сільська рада 
23. Шпильківська сільська рада 

Обухівський район 

1. Великодмитровицька сільська рада 
2. Дерев'янська сільська рада 
3. Підгірцівська сільська рада 
4. Старобезрадичівська сільська рада 
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6.4. Графічне та візуальне представлення Київської агломерації 

За наведеними критеріями можна побудувати умовну лінію, яка позначає межі 
Київської агломерації, це дозволяє представити територію, яку охоплює це утворення. Межі 
агломерації – схематичні, оскільки в такому масштабі наносити межі сільських та селищних 
рад, що увійшли до складу агломерації – складно, але загалом картина дає уявлення про 
територію агломерації. 

 

Рисунок 6.2. 

Наочно ефект злиття Києва з оточуючими містами та селищами, себто Київську 
агломерацію, можна побачити на знімку з космосу в нічний час. Київ разом з містами 
супутниками утворюють цілісну світлову зону. Доведено, що між нічним світловим потоком 
агломерації чи мегарегіону та рівнем економічного та соціально-культурного розвитку 
території є прямо пропорційний зв’язок58. Валовий регіональний продукт, рівень вищої 
освіти, кількість зареєстрованих патентів – все це напряму корелюється, можна сказати – 
виливається у світловий потік даної території. 

                                              
58 Richard Florida/ Who’s your city? 2008. Переклад російською – Р. Флорида. Кто твой город? Креативная 

экономика и выбор места жительства. – М.:Strelka Press, 2014. – 368 с. 
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Для порівняння наведено нічний знімок частини території країни, на якому виділяються 

світлові потоки Харкова, Дніпра, Запоріжжя та Кривого Рогу. Решта обласних центрів та міст 
мають суттєво менші світлові потоки. 

 
 
Нічна світлина Київської агломерації з її світовими протуберанцями чи «язиками» 

подібна до зображення зон економічного впливу Києва, представленій на перший діаграмі. 
Таким чином, наявність стійких економічних та соціальних зв’язків Києва та 
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навколишніх територій наочно проявляється через соціально-економічний аналіз та 
фотографічне зображення Київської агломерації з космосу. 

Співставлення з нічним знімком Європи доводить, що на континенті з’явилися нові 
соціально-економічні утворення – мегарегіони. Вони визначаються високим рівнем розвитку 
не лише в окремих міських агломераціях, а показують, що на значних територіях відбувається 
злиття агломерацій, міст та селищ в суцільну соціально-економічну зону (додаток 4). Такими 
є Бельгійсько-Нідерландський, Міланський та Лондонський (немає на карті) мегарегіони. 
Значно менші за світловим потоком агломерації на півдні Польщі та навколо Стамбулу. 

Київська агломерація за розміром світлового потоку (його дещо затуляє позначка та 
назва на знімку) співставний з Будапештом, Варшавою, Берліном та Гамбургом, решта 
міських агломерацій Європи – менші. 

 

6.5. Транспортне сполучення та дорожня мережа 

Київ є найбільшим транспортним вузлом України. До транспортних магістралей міста 
належать автотранспортні магістралі, залізничне сполучення, міжнародні аеропорти 
«Бориспіль» та «Київ», водні шляхи сполучення. До цього слід додати вантажний аеропорт 
«Гостомель», військовий аеропорт у Василькові, злітно-посадкову смугу «Київського 
авіаційного заводу «Авіант». Важливу роль у транспортному сполученні відіграють мости 
через річку Дніпро, дві частини Київської області, розділені Дніпром, з’єднані мостами лише 
в Києві. 

Європейські транспортні коридори № 3, № 5 та № 9 проходять через Київ. Міжнародні 
дороги М-01, М-03, М-04, М-05, М-06, М-07 та європейські Е-40, Е-95, Е-101 та Е-373 також 
проходять через столицю. Регіональні дороги державного значення: Р-01, Р-02, Р-12 та 
національна дорога державного значення Н01. Територіальні дороги місцевого значення: 
1002, 1008, 1011, 1012, 1013, 1016, 1026, 1028, 2509. 
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Оцінка стану дорожнього покриття території агломерації навколо Києва на основі 
даних ресурсу www.uaroads.com дозволяє зробити висновок, що приблизно половина цих 
доріг знаходяться у вкрай поганому стані. 

 

Рисунок 6.3. 

Київ є потужним залізничним транспортним вузлом, залізничні маршрути розходяться 
від міста в п'яти магістральних напрямках: фастівському (південний захід), коростеньському 
(північний захід), ніжинському (північний схід), гребінковському (південний схід) та 
миронівському (південь). На території Києва розташоване так зване Північне Кільце (кільцева 
залізниця, що з’єднує станції Київ-Волинський, Святошин, Київ-Петрівка, Київ-
Дніпровський, станції Дарниця та проміжні платформи). Усі магістральні залізниці 
електрифіковані. Крім магістральних, існує відомча неелектрифікована гілка від станції Київ-
Петрівка до Вишгороду та місцеві залізничні колії промислового призначення. 

Територією Київської агломерації проходять шість міждержавних транспортних коридори: 
Критський №3 (Київ-Козятин-Жмеринка-Тернопіль-Красне-Львів-Катовице-Дрезден-Берлін), 
ОСДЖ №3 (Москва-Сеземка-Зернгве-Київ-Жмеринка-Львів-Катовіце-Ополе-Вроцлав-
Згожелець), ОСЖД №5 (Шапрон-Хедишлахом-Будапешт-Чоп-Стрий-Львів-Жмеринка-Фастів-
Дарниця-Гребінка-Полтава-Харків-Пенза-Челябинськ-Ляньюньган), №5а (Дарниця-Конотоп-
Москва), МТК ОСДЖ №8 (Фастів-Знамянка-Волгоград-Байнеу-Навої), Критський №9 
(Олександрополіс-Пловдив-Бухарест-Кишинів-Київ-Вітебськ-Санкт-Петербург). 
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Рисунок 6.4. 

Окрім того у Броварському, Бориспільському, Васильківському, Ірпінському та 
Вишгородському та Обухівському напрямках є надійне залізничне сполучення, що суттєво 
збільшує транспортні пасажирські перевезення. Таким чином, навколишні територіальні 
громади забезпечені надійним транспортним сполученням з Києвом, що свідчить про 
існування Київської агломерації, як про доконаний факт. 

6.6. Маятникова міграція, населення та урбанізованість територій 

Дослідження маятникових міграцій населення з міст та містечок навколо Києва наочно 
демонструє цю «прив’язаність» до столиці (https://bespalov.me/2017/01/05/primenenie-dannyh-
sotovyh-operatorov-dlja-analiza-majatnikovoj-migracii-kievskoj-aglomeracii/). Вся Київська 
область була розбита на транспортні райони з прив’язкою до міст та містечок, для кожного з 
них по дзвінкам вночі та на вихідних була визначена своя «домашня» група, а по дзвінкам в 
робочі дні визначалися маршрути пересування цієї групи. 
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Рисунок 6.5. 

Карта відображає кількість мобільних дзвінків між різними стільниковими зонами в 
ранішні та вечірні часи, що дозволяє побудувати маршрути поїздок власників телефонів. 
Видно, як практично з усіх напрямків до Києва на роботу та у справах рухаються люди. 
Аналіз свідчить, що до столиці щоденно їздить на роботу 41% мешканців Броварів та району, 
21% – з Бориспільщини, 43% – з Ірпіня та навколишніх містечок. Разом з Київщини до 
столиці щодня приїздить 558 тис. осіб, що становить 32% населення усієї області. 

У найближчих до міста Києва районах – Бориспільському, Броварському, 
Васильківському, Вишгородському, Києво-Святошинському та Обухівському, які складають 
близько чверті території області (26,3%), мешкає майже половина населення області 
(45,8%), щільність населення тут складає 106,9 людини на 1 кв. км. Для порівняння, на 
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півночі області, в Поліському та Іванівському районах, на площі, що становить 17,4% 
території, мешкає 2,1% населення, щільність – 7,4. 

Чисельність міського та сільського населення районів Київської області включно з містами на 
1.04.2014 (тис. осіб)
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Рисунок 6.6. 

За ступенем урбанізації спостерігається аналогічна ситуація – шість районів навколо 
Києва мають найвищі показники за часткою міського населення, з ними можуть зрівнятися 
лише Фастівський та Яготинський. 

Рівень урбанізації районів Київської області на 1.04.2014 року
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Рисунок 6.7. 
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6.7. Освітня інфраструктура у містах-супутниках 

В місцевих громадах Київської агломерації має місце проблема недостатньої 
кількості дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів (ДНЗ та ЗНЗ). 

В ДНЗ ступінь охоплення дітей віком від 1 до 5 років не перевищує 65%, натомість 
групи – переповнені на 19% – 29%. 

 

Рисунок 6.8. 

Ситуація із ЗНЗ протилежна – більшість шкіл недоукомплектовані учнями, що веде до 
неефективного використання бюджетних коштів. 

 

 

Рисунок 6.9. 

В Борисполі, Броварах та Бучі наповненість ЗНЗ становить близько 100%, це означає, 
що навчальна інфраструктура вийшла на межу своєї потужності. 
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Рисунок 6.10. 

Вже сьогодні ситуація в містах Київської агломерації перейшла критичну межу – 
спостерігається поява ЗНЗ, де навчання ведеться у дві зміни – 6,8 тис. учнів (4% учнів 
Київської області) навчаються у другу зміну. 

 

 
Рисунок 6.11. 

В м. Борисполі 17,1% вчаться на другій зміні, в м. Бучі – 15%, в м. Броварах – 13,7%, 
Києво-Святошинському районі – 6,9%, в м. Василькові – 5,9%. 

Таким чином, вже сьогодні спостерігається переповненість дошкільних та 
шкільних освітніх закладів в містах-супутниках, а через масове перенесення житлового 
будівництва з Києва в навколишні міста та поселення, далі ситуація буде стрімко 
погіршуватися. 
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6.8. Інфраструктурні об’єкти спільного використання 

Київська обласна рада та районна рада Києво-Святошинського району разом з 
департаментами, управліннями та іншими установами та закладами обласного 
підпорядкування розміщені в місті Києві, отже Київ має доволі неоднозначний статус – 
столиці, обласного центру та районного центру. 

Київське комунальне підприємство «Київводоканал» забезпечує водовідведення, а 
Бортницька станція аерації (його складова частина) приймає стічні води не лише Києва, а й 
приміських підприємств та міст-супутників – Вишневого, Ірпеня (міськради, себто разом з 
Бучею, Ворзелем та Гостомелем), Вишгорода, Борисполя та селищ Коцюбинське, 
Петропавловська Борщагівка, Щасливе, Гнідин, Чабани, Козин та Новосілки. 

Навколо Києва розташована незліченна кількість санітарно-лікувальних об’єктів, баз 
відпочинку та інших рекреаційних закладів, які належать київським підприємствам, 
установам та закладам. 

До Києва протягнуті 183 маршрути маршрутних таксі, які використають дорожньо-
вуличну мережу Києва. Їх перелік подано в Додатку 6.1. 

В проекті Генерального плану розвитку Києва до 2025 року представлена схема 
розташування об’єктів, які становлять 
спільний інтерес для громад, які 
складають Київську агломерацію. Це 
великі магазини та ринки, місця 
відпочинку на природі, спортивні 
об’єкти, визначні пам’ятки та об’єкти 
туризму, музеї, місця проведення 
фестивалів та культурних подій, 
розважальні об’єкти на воді, заклади 
охорони здоров’я, санітарно-лікувальні 
заклади, готелі та бази відпочинку, 
кінноспортивні бази, водозабори, 
очисні споруди, електропідстанції, 
газорозподільні станції, 
сміттєпереробні заводи, крематорії та 
кладовища, швидкісна залізниця, 
вокзали, залізничні станції та зупинки, 
сортувальні станції та вантажні 
термінали, автовокзали, автостанції, 
автостоянки та автосервіс, річкові 
вокзали та причал, вантажний річковий 
порт та вантажні річкові термінали, 
аеродроми та аеропорти. Всього – 
близько 100 таких об’єктів. 

На сьогодні тверді побутові відходи (ТПВ) з Києва вивозяться на полігон № 5, 
розташований в с. Підгірці Київської області (площа 63 га, глибина шару сміття до 90 м.), 
окрім того полігони ТПВ розташовані в Бориспільському, Бородянському, Броварському та 
Васильківському районах області, куди також потрапляє сміття Києва. 
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На території Броварського району (с. Літкі) знаходиться Північне кладовище (площею 
75 га), а у Києво-Святошинському районі (с. Віта-Поштова) – Південне (площею 37,5 га), де 
ховають киян. 

Таким чином, потреби киян та населення навколишніх територій 
задовольняються багатьма інфраструктурними об’єктами, які знаходяться у власності 
різних громад, але використовуються спільно жителями київської агломерації. 

6.9. Схеми планування територій та генеральні плани 

Схеми планування території 25 районів Київської області розроблені для 19 із них, 
окрім 6 районів навколо Києва, себто тих, що входять до Київської агломерації – 
Бориспільського, Броварського, Васильківського, Вишгородського, Києво-Святошинського та 
Обухівського. 

Чинними генеральними планами забезпечені усі міста обласного та районного 
значення, однак значна їх частка неактуальна, себто розроблені давно. Генеральні плани 
ухвалені після 2011 року мають лише 10% міст районного значення. 

Селищні та сільські населені пункти переважно мають генеральні плани, однак в 
наявній економічній ситуації доволі часто їх змінюють в зв’язку з приходом інвесторів, що 
вимагають окремих змін, а розробка схем планування територій до проведення 
адміністративно-територіальної реформи видається недоцільною. 

Генеральний план Борисполя ухвалено 2007 року (на сайті міської ради – відсутній). 
Генеральний план Броварів не ухвалено станом на 2016 рік (на сайті міської ради – 

відсутній)59. 
Генеральний план Василькова ухвалено в 2016 році, на сайті міської ради – лише 

графічне відображення, опис – відсутній, за генпланом Васильків має поглинути навколишні 
сільради та території. 

Генеральний план Вишгорода ухвалено в 2008 році, у вільному доступі (на сайті міської 
ради) – відсутній, є розпорядження міського голови про початок громадського обговорення 
щодо внесення змін до цього генплану, з якого випливає, що на сайтах міста його – немає60. 

Генеральний план Обухова ухвалено в 1981 році, термін дії його подовжено до 
25.04.2013 року рішенням Обухівської міської ради № 509-37-УІ , на сайті міської ради – 
лише графічне відображення, опис – відсутній61. 

Можна припустити, що відсутність спільної схеми планування території Київської 
агломерації призводить до невизначеності генеральних планів та нестійкого характеру 
містобудівельної документації й Києва, й навколишніх міст-супутників та селищ. 

В Додатку 6.2. наведено дані щодо актуальності генеральних планів населених пунктів 
Києво-Святошинського району, що повністю входить в Київську агломерацію. 

                                              
59 http://pravdatyt.com/newspaper/1400-brovari-dos-zhivut-bez-novogo-generalnogo-planu.html 
60 http://vyshgorod.in.ua/gazeta/novini/3255-pro-organizatsiyu-ta-provedennya-gromadskikh-slukhan-shchodo-vrakhu van 

nya-gromadskikh-interesiv-u-proekti-mistobudivnoji-dokumentatsiji-shchodo-vnesennya-zmin-do-generalnogo-planu-mista-
vishgoroda 

61 https://e-dem.in.ua/obukhiv/Petition/View/10 
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6.10. Водопостачання та водовідведення 

ПАТ «Київводоканал» здійснює водопостачання та водовідведення в Києві та в 
15 приміських містах та селищах (переважно водовідведення). 

Водопостачання у містах-супутниках здійснюють КП «Ірпіньводоканал», КП ВКГ 
«Бориспільводоканал», КП «Вишнівськводоканал», КП «Боярка-водоканал», Обухівське 
водопровідно-каналізаційне підприємство. Водовідведення, окрім ПАТ «Київводоканал», 
здійснює ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» (м. Обухів). 

Водопостачання та водовідведення в Броварах здійснює КП Броварської міської ради 
Київської області «Броваритепловодоенергія». 

Водопостачання та водовідведення у Василькові здійснює ТОВ «ОЦЕЛОТ». 
Водопостачання та водовідведення у Вишгороді здійснює Вишгородське МКП «Водоканал». 
В селищах та селах агломерації водопостачанням та водовідведенням опікуються 

місцеві комунальні та приватні підприємства, які не є ліцензіатами НКРЕКП й тарифи для них 
встановлюють виконавчі органи місцевих рад чи районні державні адміністрації. 

Водовідведення в Києві та п’ятнадцяти населених пунктах навколо міста 
забезпечує комунальне підприємство Києва «Київводоканал», однак утримання його 
повністю лягає на бюджет київської громади. 

ПАТ «Київводоканал» потребує значних капітальних вкладень з метою модернізації 
Бортницької станції аерації та будівництва дублюючої гілки Головного каналізаційного 
колектора. Верховною Радою ухвалено Закон України «Про співробітництво територіальних 
громад», який дає можливості громадам об’єднувати свої зусилля та ресурси для вирішення 
спільних проблем, однак він спрацьовує переважно на сільських територіях та навколо 
невеликих міст. В Додатку наведено приклади спільних проектів, які були реалізовані в 
країні, однак щодо взаємодії великих міст та навколишніх територій цей закон не 
спрацьовує. 

Причини на те є очевидні – наявність цінних ресурсів, а саме землі та товарного 
ринку великого міста, у навколишніх громад та упередженість та страхи щодо 
поглинання малої громади великим містом. 

 
Актуальним є ухвалення законодавчих змін до Закону України «Про співробітництво 
територіальних громад» щодо констатації в законодавчому полі наявних міських агломерацій, 
в першу чергу – Київської агломерації, та унормування взаємодії міста-центру та 
навколишніх громад шляхом утворення Ради агломерації та визначення її повноважень. 

 
Відповідний проект закону розроблено в рамках проекту та подано в ДОДАТКУ, який 

розміщено наприкінці цього документа. 

6.11. Політичні вподобання виборців Києва та Київської агломерації 

Останні вибори до Верховної Ради України в Києві відбулися 2014 року. 
На території Києва визначено такі округи, де обрано народних депутатів: 
№ 211 – Рибчинський Євген Юрійович, Воля народу, висувався БПП, відсутній на 31% 

засідань ВР. 
№ 212 – Сташук Віталій Филимонович, НФ, відсутній на 6% засідань ВР. 
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№ 213 – Береза Борислав Юхимович, позафракційний, самовисування, відсутній на 48% 
засідань ВР. 

№ 214 – Чумак Віктор Васильович, позафракційний, обраний від БПП, відсутній на 4% 
засідань. 

№ 215 – Іллєнко Андрій Юрійович, позафракційний, висувався ВО «Свобода», 
відсутній на 3% засідань ВР. 

№ 216 – Супруненко Олександр Іванович, позафракційний (зять скандального 
Л. Чернівецького), самовисування, відсутній на 42% засідань ВР. 

№ 217 – Білецький Андрій Євгенійович, позафракційний, самовисуванець, відсутній на 
99% засідань ВР. 

№ 218 – Ар'єв Володимир Ігорович, БПП, відсутній на 33% засідань ВР. 
№ 219 – Третьяков Олександр Юрійович, БПП, відсутній на 25% засідань ВР. 
№ 220 – Константіновський Вячеслав Леонідович, позафракційний, висувався НФ, 

відсутній на 25% засідань ВР. 
№ 221 – Ємець Леонід Олександрович, НФ, відсутній на 14% засідань ВР. 
№ 222 – Андрієвський Дмитро Йосипович, БПП, відсутній на 5% засідань ВР. 
№ 223 – Левченко Юрій Володимирович, позафракційний, висувався ВО «Свобода», 

відсутній на 30% засідань ВР. 
З 13 народних депутатів 7 – позафракційних, (з них 2 є членами ВО «Свобода»),  

3 – обрані й залишаються членами фракції БПП, 2 – обрані й залишаються членами фракції 
Народний фронт, 1 – член фракції Воля народу. 

Отже політичні симпатії киян – доволі різноманітні, хоча й представляють не весь 
спектр політичних сил. Відсутні представники ВО «Батьківщина», партій «Самопоміч» 
та «Наш край», інших помітних у політичному спектрі країни, так само жодного 
представника Партії регіонів – немає. 

На території Київської області визначено одномандатні виборчі округи на вибори до 
Верховної Ради 2014 року, які частково чи повністю охоплюють території, що входять до 
Київської агломерації. Це такі: 

№ 91 (частково) – частина Києво-Святошинського району; 
№ 94 – міста Васильків, Обухів, Васильківський, Обухівський райони; 
№ 95 (частково) – місто Ірпінь, частина Києво-Святошинського району; 
№ 96 (частково) – міста Буча, Славутич, Бородянський, Вишгородський; 
№ 97 (частково) – Бровари, частина Броварського району 
№ 98 (частково) – місто Бориспіль, Бориспільській район, частина Броварського 

району. 
Народними депутатами в цих округах обрані: 
№ 91 – Сольвар Руслан Миколайович, БПП. 
№ 94 – Романюк Віктор Миколайович, НФ. 
№ 95 – Гаврилюк Михайло Віталійович, НФ. 
№ 96 – Москаленко Ярослав Миколайович, Воля народу. 
№ 97 – Різаненко Павло Олександрович, БПП. 
№ 98 – Міщенко Сергій Григорович, позафракційний. 
Для Київщини, як взагалі для сільської місцевості, характерні симпатії до 

представників провладних політичних сил – Блоку Петра Порошенка та Народного 
фронту. 
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Склад місцевих рад на території Київської агломерації – дуже різноманітний. Лише в 
Київській міській раді має місце певна структурованість депутатського корпусу: 

«Солідарність» БПП – 52 депутати, 
«Самопоміч» – 22, 
ВО «Батьківщина» – 17, 
«Єдність» – 15, 
ВО «Свобода» – 14 депутатів. 
Склад депутатів в інших місцевих радах дуже різноманітний й представлений 

широким спектром політичних сил, більшість з яких не представлена у Верховній Раді, 
однак виявити певні закономірності – важко, в тому числі через відсутність повної інформації 
на сайтах місцевих рад. 

ВИСНОВКИ: 

1. До агломерації слід відносити ті території, населення яких включено в щоденну 
соціальну та економічну діяльність центру агломерації. 

2. За критерій включення до агломерації слід брати час поїздки на автомобілі чи 
громадському транспорті до центру міста, що утворює агломерацію. 

3. До агломерації слід включити територіальні громади, центри яких розташовано на 
відстані не більше 40 км (по дорогам загального користування), та час під’їзду від їх 
центру до центру Києва не перевищує одну годину. 

4. До складу Київської агломерації за наведеними вище критеріями, окрім міста Києва, 
входять 11 міст, 8 селищ та 51 сільська територіальна громада – разом 
70 територіальних громад. 

5. Наявність стійких економічних та соціальних зв’язків Києва та навколишніх 
територій наочно проявляється через соціально-економічний аналіз та фотографічне 
зображення Київської агломерації з космосу. 

6. Навколишні територіальні громади забезпечені надійним транспортним 
сполученням з Києвом. 

7. Щодня з Київщини до столиці приїздить 558 тис. осіб, що становить 32% населення 
усієї області, а в шести прилеглих до Києва районах, які становлять чверть території 
області (26,3%), мешкає майже половина її населення (45,8%), що свідчить про 
існування Київської агломерації, як про доконаний факт. 

8. В місцевих громадах Київської агломерації вже сьогодні має місце проблема 
недостатньої кількості дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, а через 
масове перенесення житлового будівництва з Києва в навколишні міста та поселення, 
далі ситуація буде стрімко погіршуватися. 

9. Київ має доволі неоднозначний статус – столиці України, обласного центру 
Київської області та районного центру Києво-Святошинського району. 

10. Потреби киян та населення навколишніх територій задовольняються багатьма 
інфраструктурними об’єктами, які знаходяться у власності різних громад, але 
використовуються спільно жителями київської агломерації. 

11. Водовідведення в Києві та п’ятнадцяти населених пунктах навколо міста забезпечує 
комунальне підприємство столиці «Київводоканал», однак утримання його повністю 
лягає на бюджет київської громади. 
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12. Закон України «Про співробітництво територіальних громад» мало застосовується в 
більшості областей країни й фактично не застосовується у відносинах великих міст 
та обласних центрів з навколишніми громадами. 

13. Причини, з яких у відносинах великих міст та обласних центрів не спрацьовує Закон 
України «Про співробітництво територіальних громад», є очевидні – наявність 
цінних ресурсів, а саме землі та товарного ринку великого міста у навколишніх 
громад та упередженість й страхи щодо поглинання малої громади великим містом. 

14. Актуальним є ухвалення законодавчих змін до Закону України «Про 
співробітництво територіальних громад» щодо констатації в законодавчому полі 
наявних міських агломерацій, в першу чергу – Київської агломерації та великих міст, 
та унормування взаємодії міста-центру та навколишніх громад шляхом утворення 
Ради агломерації та визначення її повноважень. 

Додаток 6.1. 

Приміські маршрутні таксі з навколишніх територій до Києва 

43 64 172 226 252 253 258 275 301 302 

303 305 309 310 311 313 314 315 316 317 

318 319 320 321 322 323 324 325 326 328 

329 333 334 335 337 340 341 342 345 346 

348 349 350 351 354 355 357 358 359 360 

368 369 372 373 375 376 377 378 379 380 

381-К 381 384 385 386 387 388 389 389-К 390 

391 392-К 393 394 395 397 398 399 443 507 

701 702 703 704 705 708 709 710 711 712 

713 716 717 719 720 721 722 723 724 726 

727 728 729 730 731 735 736 738 740 741 

742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 

752 753 754 755 757 759 760 761 762 763 

764 765 766 767 768 769 770 771 771-К 772 

773 774 775 776 778 779 780 782 783 784 

787 788 789 790 790-К 791 792 793 794 795 

796 798 799 800 801 803 804 805 807 808 

809 811 813 816 817 819 820 820-Д 821 823 

824 825 826        

 

Додаток 6.2. 

Дані про актуальність Генеральних планів населених пунктів  
Києво-Святошинського району 

(вказано термін дії чинних генпланів): 
 
1. Боярська міська рада: 
 м. Боярка 2009 – 2029, новий в стадії розроблення. 
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2. Вишнева міська рада: 
 м. Вишневе 2009 – 2029, громадське обговорення щодо внесення змін – 2016 р. 

3. Чабанівська селищна рада: 
 смт. Чабани 1984 – 2004, новий затверджено 2016 р.; 
 с. Новосілки 1976 – 1996. 

4. Білогородська сільська рада: 
 с. Білогородка 1998 – 2018; 
 с. Шевченкове 1998 2018. 

5. Бобрицька сільська рада: 
 с. Бобриця 1997 – 2017, новий 2013 р. 

6. Бузівська сільська рада в стадії розроблення: 
 с. Бузова 1984 – 2004 в 2010 пролонговано до2015; 
 с. Буча 1997 – 2017; 
 с. Гурівщина 1986 – 2006 в 2010 пролонговано до 2015; 
 с. Любимівка 1983 – 2003 в 2010 пролонговано до 2015; 
 с. Хмільна 2010 – 2030. 

7. Віта-Поштова сільська рада: 
 с. Віта-Поштова 2005 – 2025, новий в стадії затвердження (2016 р. – громадські 

слухання); 
 с. Юрівка 2010 2030. 

8. Гатненська сільська рада: 
 с. Гатне 1996 – 2016, новий затверджено 2015 р. 

9. Гореницька сільська рада: 
 с. Гореничі 2010 – 2030 є ДПТ села; 
 с. Гнатівка 1993 – 2013 новий в стадії розроблення; 
 с. Лука 1976 – 1996 новий в стадії розроблення; 
 с. Стоянка 2010 – 2030 є ДПТ села. 

10. Горенська сільська рада: 
 с. Горенка 1999 – 2019; 
 с. Мощун 1999 – 2019. 

11. Забірська сільська рада: 
 с. Забір'я 1983 – 2003 новий в стадії розроблення. 

12. Княжицька сільська рада: 
 с. Княжичі 1992 – 2012 новий в стадії розроблення; 
 с. Жорнівка 1992 – 2012 новий в стадії розроблення. 

13. Крюківщинська сільська рада: 
 с. Крюківщина 2008 – 2028 новий в стадії розроблення. 

14. Малютянська сільська рада: 
 с. Малютянка 2007 – 2027; 
 с. Іванків 2007 – 2027 один генплан на обидва села. 

15. Дмитрівська сільська рада: 
 с. Дмитрівка 1995 – 2015; 
 с. Капітанівка 1995 – 2015; 
 с. Мила 2005 – 2025. 

16. Лісниківська сільська рада: 
 с. Лісники 1975 – 1995 новий в стадії розроблення. 
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17. Личанська сільська рада: 
 с. Личанка 1996 – 2016. 

18. Мироцька сільська рада: 
 с. Мироцьке 2010 – 2030. 

19. Михайлівсько-Рубежівська сільська рада: 
 с. Михайлівка- Рубежівка 2010 – 2030; 
 с. Забуччя 2010 – 2030. 

20. Музичанська сільська рада: 
 с. Музичі 1973 – 1993, новий в 2012 р.; 
 с. Неграші 1973 – 1993 новий в 2012 р. 

21. Петропавлівсько-Борщагівська сільська рада: 
 с. ПП.Борщагівка 1997 – 2017 новий в стадії розроблення; 
 с. Чайка 2011 – 2031 22. 

22. Петрівська сільська рада: 
 с. Петрівське 1997 – 2017, новий затверджено 2015 р. 

23. Петрушківська сільська рада: 
 с. Петрушки 2001 – 2021. 

24. Софіївсько-Борщагівська сільська рада: 
 с. Софіївська Борщагівка 1992 – 2012, новий затверджено 2012 р. 

25. Тарасівська сільська рада: 
 с. Тарасівка 1987 – 2007 новий в стадії розроблення; 
 с. Нове 2005 – 2025. 

26. Ходосівська сільська рада: 
 с. Ходосівка 2008 – 2028. 

27. Хотівська сільська рада: 
 с. Хотів 2009 – 2029; 
 с. Круглик – Кременище 2009 – 2029. 

28. Шпитьківська сільська рада: 
 с. Шпитьки 1991 – 2011 новий в стадії погодження; 
 с. Горбовичі 1991 – 2011 новий в стадії погодження; 
 с. Мрія 1991 – 2011 новий в стадії погодження; 
 с. Лісне – генплан відсутній – новий в стадії погодження. 



 125

7. ОПИТУВАННЯ ЩОДО ПОТРЕБИ У СПІВРОБІТНИЦТВІ  
ТА КРОКІВ ПО ЙОГО ЗДІЙСНЕННЮ 

7.1. Анкета з питань співробітництва місцевих громад 

(надсилається головам місцевих громад) 
 
Запитання (поставте позначку в графі так чи ні)  так ні Примітки 

1. Чи співпрацює ваша громада та місцева влада (рада, 
виконком) із сусідніми громадами? 

   

2. Назвіть форми такого співробітництва (якщо воно є):    
1) договір про спільну діяльність    
2) спільні заходи в сферах вашої компетенції    
3) робочі зустрічі та консультації    
4) неформальні контакти    

3. Чи намагалися ви ініціювати таке співробітництво?    
4. Чи є у вас потреба в такому співробітництві?    
5. Назвіть сфери, де таке співробітництво:    

Водопостачання та водовідведення    
Поводження з відходами    
Електро- та теплозабезпечення    
Газозабезпечення     
Утримання та прокладання доріг всередині та за межами 

населених пунктів 
   

Координація роботи громадського транспорту    
Розробка схем планування територій    
Освіта та культура    
Охорона здоров’я та соціальний захист    
Інше (назвіть в примітках)    

6. Чи маєте ви проблеми від впливу сусідніх громад?    
7. Чи вважаєте ви доцільним створення консультативного 
органу що складається з міських, селищних та сільських 
голів сусідніх громад з метою співробітництва? 

   

7.2. Практика співробітництва міських територіальних громад з 
сільськими та селищними громадами 

Закон України «Про співробітництво територіальних громад» дає можливості громадам 
об’єднувати свої зусилля та ресурси для вирішення спільних проблем. Дослідимо на скільки 
ефективно використовується цей закон міськими радами. В реєстрі договорів про 
співробітництво територіальних громад Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства зафіксовано такі договори: 

1. Договір про реалізацію спільного проекту Пирятинської міської ради (м. Пирятин) з 
шістьома сільськими радами. 

2. Договір про реалізацію спільного проекту Червонозаводської міської ради 
(м. Червонозаводське, Лохвицький р-н, Полтавська обл.) з двома сільськими радами. 

3. Договір про реалізацію спільного проекту Семенівської міської ради (м. Семенівка, 
Семенівський р-н, Чернігівська обл.) з двома сільськими радами. 
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4. Договір про реалізацію спільного проекту Надвірнянської міської ради (м. Надвірна, 
Надвірнянський р-н, Івано-Франківська обл.) з 26 сільськими та селищними радами. 

5. Договір про реалізацію спільного проекту Надвірнянської міської ради (м. Надвірна, 
Надвірнянський р-н, Івано-Франківська обл.) з 4 сільськими радами. 

6. Договір про реалізацію спільного проекту Надвірнянської міської ради (м. Надвірна, 
Надвірнянський р-н, Івано-Франківська обл.) з 12 сільськими радами. 

7. Договір про реалізацію спільного проекту Миргородської міської ради 
(м. Миргород, вул. Незалежності, 17, Полтавська обл.) з 7 сільськими радами. 

8. Договір про реалізацію спільного проекту Чигиринської міської ради (м. Чигирин, 
вул. Богдана Хмельницького, 19, Черкаська обл.) з 6 сільськими радами. 

9. Договір про реалізацію спільного проекту Гребінківська міська рада (м. Гребінка, 
вул. Ярослава Мудрого, 35, Полтавської обл.) з 16 сільськими радами. 

10. Договір про реалізацію спільного проекту Чигиринської міської ради (м. Чигирин, 
вул. Богдана Хмельницького, 19, Черкаська обл.) з 17 сільськими радами. 

11. Договір про реалізацію спільного проекту Чигиринської міської ради (м. Чигирин, 
вул. Богдана Хмельницького, 19, Черкаська обл.) з 6 сільськими радами. 

12. Договір про реалізацію спільного проекту Глухівської міської ради 
(вул. Шевченка, 6, м. Глухів, Сумська обл.) з однією сільрадою. 

13. Договір про реалізацію спільного проекту Луцької міської ради 
(вул. Б. Хмельницького, 19, м. Луцьк, Волинська обл..) з однією сільрадою. 

14. Договір про реалізацію спільного проекту Луцької міської ради 
(вул. Б. Хмельницького, 19, м. Луцьк, Волинська обл..) з однією сільрадою. 

15. Договір про реалізацію спільного проекту Луцької міської ради 
(вул. Б. Хмельницького, 19, м. Луцьк, Волинська обл..) з однією сільрадою. 

16. Договір про реалізацію спільного проекту Луцької міської ради 
(вул. Б. Хмельницького, 19, м. Луцьк, Волинська обл..) з однією сільрадою. 

17. Договір про реалізацію спільного проекту Луцької міської ради 
(вул. Б. Хмельницького, 19, м. Луцьк, Волинська обл..) з однією сільрадою. 

18. Договір про реалізацію спільного проекту Луцької міської ради 
(вул. Б. Хмельницького, 19, м. Луцьк, Волинська обл..) з однією сільрадою. 

19. Договір про реалізацію спільного проекту Луцької міської ради 
(вул. Б. Хмельницького, 19, м. Луцьк, Волинська обл..) з однією сільрадою. 

20. Договір про реалізацію спільного проекту Заводської міської ради (м. Заводське, 
вул. Полтавська, 4/16, Лохвицького р-ну, Полтавської обл.) з однією сільрадою. 

21. Договір про реалізацію спільного проекту Лохвицької міської ради (м. Лохвиця, 
вул. Перемоги, 19, Лохвицький р-н, Полтавська обл.) з двома сільрадами. 

22. Договір про реалізацію спільного проекту Новоукраїнської міської ради 
(м. Новоукраїнка, вул. Покровська, 70, Кіровоградська обл.) з однією сільрадою. 

Всього в реєстрі 76 договорів, з них лише 22 з міськими радами, при цьому лише один 
обласний центр – Луцьк, який уклав 6 договорів й нема жодного великого міста. Більшість 
договорів пов’язано з сферою поводження з побутовими відходами (вивезенням сміття та 
сміттєсортувальними станціями). 

Ще один приклад намагання співробітництва з великим містом – розпорядження 
міського голови Одеси Г. Труханова від 2015 року щодо «організації співробітництва» з 
Таїровською селищною радою, однак до реальних дій справа не дійшла й договір не 
підписаний. 
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Найбільшу кількість угод про співробітництво територіальних громад укладено в п’яти 
регіонах України: 

 Полтавська область – 34; 
 Івано-Франківська область – 10; 
 Волинська область – 8; 
 Черкаська область – 6. 
Таким чином, Закон України «Про співробітництво територіальних громад» мало 

застосовується в більшості областей країни й фактично не застосовується у відносинах 
великих міст та обласних центрів з навколишніми громадами. 
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ДОДАТОК 1 

Проект 

ЗАКОН УКРАЇНИ 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо співробітництва  
територіальних громад (утворення та управління міськими агломераціями)» 

 
1. Внести наступні зміни в Закон України «Про співробітництво територіальних 

громад» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 34, ст.1167). 
1.1) викласти статтю 1 в такій редакції: 
Стаття 1. Визначення термінів 
1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: 
1) договір про співробітництво – договір про умови співробітництва територіальних 

громад, що визначає форму співробітництва, зобов’язання та відповідальність сторін – 
суб’єктів співробітництва, джерела та обсяги його фінансування; 

2) співробітництво територіальних громад (далі – співробітництво) – відносини між 
двома або більше територіальними громадами, що здійснюються на договірних засадах або 
через утворення ради агломерації у визначених цим Законом формах з метою забезпечення 
соціально-економічного, культурного розвитку територій, підвищення якості надання послуг 
населенню на основі спільних інтересів та цілей, ефективного виконання органами місцевого 
самоврядування визначених законом повноважень; 

3) спільний проект – комплекс спільних заходів, що здійснюються органами місцевого 
самоврядування суб’єктів співробітництва за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших не 
заборонених законодавством джерел і спрямовані на соціально-економічний, культурний 
розвиток територій. 

4) агломерація – сукупність територіальних громад значних міст та прилеглих до 
них територіальних громад; назва агломерації є похідною від назви міста, що є центром 
агломерації. 

5) значні міста – міста з чисельністю постійного населенням понад 200 тис. осіб, 
обласні центри, Київ та Севастополь. 

6) рада агломерації – координаційний орган, утворений відповідно до цього 
Закону, для вироблення та реалізації місцевої політики з питань, що мають спільне 
стратегічне значення для територіальних громад, що увійшли до складу агломерації. 

7) зона добросусідства – територія суміжних територіальних громад, на якій 
суб’єктами співробітництва забезпечується виконання взятих на себе зобов’язань, що 
сприяють раціональному та взаємовигідному використанню відповідних земель. 

1.2) викласти статтю 4 в такій редакції: 
Стаття 4. Форми співробітництва 
1. Співробітництво здійснюється у формі: 
1) делегування одному із суб’єктів співробітництва іншими суб’єктами співробітництва 

виконання одного чи кількох завдань з передачею йому відповідних ресурсів; 
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2) реалізації спільних проектів, що передбачає координацію діяльності суб’єктів 
співробітництва та акумулювання ними на визначений період ресурсів з метою спільного 
здійснення відповідних заходів; 

3) спільного фінансування (утримання) суб’єктами співробітництва підприємств, 
установ та організацій комунальної форми власності – інфраструктурних об’єктів; 

4) утворення суб’єктами співробітництва спільних комунальних підприємств, установ 
та організацій – спільних інфраструктурних об’єктів; 

5) утворення суб’єктами співробітництва спільного органу управління для спільного 
виконання визначених законом повноважень. 

6) утворення ради агломерації; 
7) утворення зони добросусідства для забезпечення раціонального використання 

та розвитку прилеглих суміжних територій суб’єктів співробітництва. 
2. Співробітництво припиняється у разі попереднього повідомлення суб’єктом 

співробітництва інших його суб’єктів з виплатою їм компенсації згідно з умовами укладеного 
договору з урахуванням статей 18-20 цього Закону. 

1.3) внести додаткові статті 14-1, 14-2, 14-3, 14-4 такого змісту: 
Стаття 14-1. Утворення ради агломерації 
1. Міські ради значних міст та сільські, селищні, міські ради прилеглих 

територіальних громад з метою забезпечення збалансованого економічного, 
інфраструктурного та соціального розвитку, ефективного використання природних, 
трудових і фінансових ресурсів, захисту прав та спільних інтересів територіальних 
громад та в порядку, визначеному цим законом, утворюють раду агломерації. 

2. До ради агломерації входять представники громад, центри яких або більша 
частина площі знаходяться в межах півгодинної/одногодинної доступності до межі 
територіальної громади, яка є центром агломерації. 

Перелік територіальних громад, що входять до складу відповідної агломерації 
визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до цього Закону. 

3. Територіальні громади, які межують з агломерацією можуть добровільно 
приєднуватися до неї, за рішенням ради відповідної територіальної громади та ради 
агломерації. 

4. Рада агломерації складається з представників територіальних громад, що 
входять до агломерації, які визначаються відповідними радами за принципом рівного 
представництва – дві особи від територіальної громади. 

5. Представниками територіальної громади в раді агломерації є за посадою 
міський, сільський, селищний голова та депутат відповідної ради, обраний радою. 
Міська, сільська, селищна рада своїм рішенням визначає також заступника 
представника в раді агломерації зі складу депутатів ради. Заступником міського, 
селищного, міського голови в раді агломерації за посадою є секретар відповідної ради. 

6. Скликає засідання та очолює раду агломерації, головує на її засіданнях та 
представляє інтереси агломерації в зовнішніх відносинах голова територіальної 
громади, яка є центром агломерації. 

7. Рада агломерації діє на основі Конституції України, цього закону, законодавства 
України та власного регламенту. 

8. Забезпечення поточної роботи координаційної ради агломерації покладається на 
її секретаріат. 

Стаття 14-2. Виконавчий орган ради агломерації 
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1. Виконавчим органом координаційної ради агломерації є виконавчий орган 
міської ради, в якій розташовано центр агломерації. Діяльність виконавчого органу 
Ради агломерації фінансується з бюджету міста, в якому розташовано центр агломерації 
та відрахувань з бюджету агломерації, розмір яких визначається радою агломерації при 
ухваленні бюджету агломерації. 

2. Рада агломерації може утворювати інші органи, визначати порядок їх діяльності 
та бюджет відповідно до цього закону. 

3. Виконавчий орган Ради агломерації забезпечує виконання бюджету агломерації, 
плану соціально-економічного розвитку, інших програм та проектів, ухвалених радою 
агломерації. 

4. Очолює виконавчий орган ради агломерації голова територіальної громади, яка 
є центром агломерації. 

Стаття 14-3. Повноваження ради агломерації 
1. До повноважень Ради агломерації відносяться такі: 
1) затвердження Регламенту роботи ради агломерації; 
2) утворення за необхідності і ліквідація постійних та інших комісій ради 

агломерації, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій; 
3) заслуховування звіту голови ради агломерації про діяльність виконавчих 

органів; 
4) заслуховування звітів постійних комісій та керівників виконавчих органів ради 

агломерації; 
5) затвердження програм розвитку житлово-комунальної, інженерної та дорожньо-

транспортної інфраструктури агломерації, інших цільових програм з питань, що 
становлять спільний інтерес територіальних громад, що входять до агломерації; 

6) затвердження бюджету агломерації, внесення змін до нього, заслуховування 
звіту про виконання бюджету; 

7) прийняття рішень щодо передачі коштів з бюджету агломерації до відповідного 
місцевого бюджету на розвиток житлово-комунальної, інженерної та дорожньо-
транспортної інфраструктури; 

8) затвердження єдиної схеми планування території агломерації, спільних 
містобудівних програм, іншої містобудівної документації, у випадку, якщо вона 
стосується усіх або декількох громад, що входять в агломерацію; схеми планування 
території окремих громад є складовими частинами єдиної схеми планування території 
агломерації й не можуть її суперечити; генеральні плани міст, селищ та сіл, які 
розташовані на території агломерації, мають відповідати єдиній схемі планування 
території агломерації; до затвердження єдиної схеми планування території агломерації 
будівництво нових об’єктів, окрім будинків та споруд на вже відведених у 
встановленому порядку земельних ділянках, не дозволяється; 

9) вирішення питань щодо житлово-комунальної, інженерної та дорожньо-
транспортної інфраструктури, яка розташована на території всіх або декількох 
територіальних громад, що входять в агломерацію; 

10) вирішення питання транспортного забезпечення, погодження маршрутів 
громадського транспорту та умов перевезень на території агломерації (окрім перевезень 
в межах населених пунктів); 

2. За рішенням відповідних місцевих рад, що входять до агломерації, до ради 
агломерації за її згодою можуть передаватися інші самоврядні повноваження. 
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3. Повноваження сільських, селищних та міських рад, які увійшли до складу 
агломерації, встановлені статтею 26 цього Закону та віднесені до повноважень ради 
агломерації, припиняються з дня першого засідання ради агломерації. 

Стаття 14-4. Створення зони добросусідства 
1. Для забезпечення раціонального використання та розвитку прилеглих суміжних 

територій суб’єктів співробітництва, останні можуть організувати співробітництво 
шляхом створення відповідної зони добросусідства. 

2. Договір про співробітництво в частині створення зони добросусідства повинен 
містити, зокрема: 

1) мету співробітництва, його строки та умови здійснення; 
2) перелік завдань, які ставлять перед собою органи місцевого самоврядування 

відповідних територіальних громад, що передбачається виконати протягом визначених 
суб’єктами співробітництва періодів часу та кінцеві строки виконання кожного з таких 
завдань; 

3) обсяги щорічного фінансування з боку кожного органу місцевого 
самоврядування суб’єктів співробітництва; 

4) порядок, форму та періодичність інформування суб’єктами співробітництва 
одне одного про результати виконаних завдань в межах організованого співробітництва; 

5) спосіб розв’язання спорів між суб’єктами співробітництва; 
6) відповідальність суб’єктів співробітництва як сторін договору; 
7) порядок припинення співробітництва та його наслідки. 
3. Під час підготовки проекту договору про співробітництво в частині створення 

зони добросусідства вимоги, передбачені статтями 5-8 цього Закону, можуть не 
застосовуватися. 

1.4) викласти п. 1 статті 15 в такій редакції: 
Стаття 15. Державне стимулювання співробітництва 
1. Державне стимулювання співробітництва здійснюється шляхом: 
1) надання субвенцій місцевим бюджетам суб’єктів співробітництва у пріоритетних 

сферах державної політики; 
2) передачі об’єктів державної власності у комунальну власність суб’єктів 

співробітництва; 
3) методичної, організаційної та іншої підтримки діяльності суб’єктів співробітництва. 
4) отримання одноразової субвенції на розвиток житлово-комунальної, інженерної 

та дорожньо-транспортної інфраструктури агломерації в порядку, встановленому 
центральним органом виконавчої влади з питань регіональної політики, будівництва та 
житлово-комунального господарства. 

5) отримання коштів Державного фонду регіонального розвитку на стратегічні 
проекти розвитку, які охоплюють усі або декілька територіальних громад – членів 
агломерації. 

1.5) доповнити Розділ VI «ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ» пунктами 3, 4, 5 такого 
змісту: 

3. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності змін до 
цього Закону визначити переліки територіальних громад, які входять до агломерацій 
значних міст. 
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4. Сільським, селищним та міським радам, які увійшли до складу агломерацій, 
протягом місяця після затвердження Кабінетом Міністрів України складу агломерації 
визначити своїх представників та їх заступників в раді агломерації. 

5. Голови значних міст зобов’язані скликати перше засіданні ради агломерації 
протягом двох місяців після затвердження Кабінетом Міністрів України складу 
агломерації. 

 
2. Внести наступні зміни в Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» 

(Відомості Верховної Ради 2011, № 34, с. 343): 
2.1) викласти пункт 2 статі 12 в такій редакції: 
2. Замовниками схем планування окремих частин території України є Верховна Рада 

Автономної Республіки Крим, відповідні обласні ради, ради агломерацій. 
2.2) викласти пункт 1 статі 13 в такій редакції: 
1. Планування територій на регіональному рівні здійснюється шляхом розроблення 

схем планування території Автономної Республіки Крим, областей та районів з врахуванням 
Генеральної схеми планування території України та загальнодержавних інтересів 
України. 

Для агломерацій навколо Києва, Севастополя та значних міст розробляються 
єдині схеми планування території цих міст та прилеглих до них територій 
територіальних громад, які входять у відповідну агломерацію. 

2.3) викласти статтю 14 в такій редакції: 
Стаття 14. Розроблення та затвердження схем планування території Автономної 

Республіки Крим, областей та районів 
1. Рішення про розроблення схем планування території Автономної Республіки Крим, 

областей, районів або про внесення змін до них чи окремих їх розділів приймає Верховна 
Рада Автономної Республіки Крим, відповідна обласна або районна рада. 

Рішення про розроблення єдиних схем планування територій агломерацій 
приймаються радою агломерації. 

2. Організація розроблення та внесення змін до схем планування території Автономної 
Республіки Крим, областей, районів та агломерацій здійснюється відповідно Радою 
міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними державними 
адміністраціями та виконавчим органом відповідної ради агломерації. 

3. Замовником схем планування території Автономної Республіки Крим, областей та 
районів є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідні обласні та районні ради, а 
для території агломерації – рада агломерації. 

4. Схеми планування території Автономної Республіки Крим, областей та районів, 
затверджуються рішенням відповідних рад за умови отримання позитивного висновку 
державної експертизи. 

5. Схеми планування території агломерації затверджуються радами агломерацій. 
В разі коли таке затвердження не відбувається у встановлений законодавством 

термін, рішення про затвердження відповідних схем планування території ухвалюється 
Кабінетом Міністрів України. 

2.4) викласти статтю 15 в такій редакції: 
Стаття 15. Реалізація схем планування території Автономної Республіки Крим, областей 

та районів 
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1. Реалізація схем планування території Автономної Республіки Крим, областей, 
районів та агломерацій здійснюється шляхом розроблення, затвердження і виконання 
відповідних програм економічного і соціального розвитку. 

2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні та районні державні 
адміністрації забезпечують проведення моніторингу реалізації схем планування території 
Автономної Республіки Крим, областей, районів та агломерацій. 

3. У разі зміни соціально-економічних показників, на основі яких розроблено схеми 
планування території Автономної Республіки Крим, області, району, агломерації або 
виникнення потреби у розміщенні об’єктів державного, регіонального значення Верховна 
Рада Автономної Республіки Крим, обласна, районна рада, рада агломерації приймають 
рішення про розроблення чи про внесення змін до схеми планування відповідної території. 

В разі коли таке рішення не ухвалюється у встановлений законодавством термін, 
рішення про затвердження відповідних змін до схем планування території ухвалюється 
Кабінетом Міністрів України. 
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ДОДАТОК 2 

МЕМОРАНДУМ 
про співробітництво  

територіальних громад Київської агломерації 

 
Цей меморандум про співробітництво територіальних громад укладений відповідно до 

Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
столицю України – місто-герой Київ», «Про співробітництво територіальних громад» в 
інтересах жителів Києва, міст, селищ та сіл територіальних громад, які пов’язані між собою 
низкою нерозривних зв’язків та спільною долею. 

Місто Київ – столиця України, найбільший економічний, культурний та освітній центр 
країни, який впливає на навколишні території та поселення, розташовані далеко за межами 
міста. 

Сотні тисяч жителів навколишніх міст, селищ та сіл щодня їдуть на роботу до Києва та 
повертаються додому. Тисячі підприємств та підприємців навколо Києва виготовляють 
продукцію, яка реалізовується в столиці, а сотні тисяч киян проводять вихідні за межами 
міста, користуючись інфраструктурою та природними ресурсами навколишніх громад. 

Це дає підстави стверджувати – взаємні інтереси Києва та навколишніх територіальних 
громад є об’єктивними та констатувати фактичне існування урбанізованого субрегіону – 
Київської агломерації. 

Ми, голови територіальних громад, розташованих навколо Києва, та Київський міський 
голова, які підписали цей Меморандум, вважаємо, що головним завданням органів місцевого 
самоврядування Києва та територіальних громад навколо є створення безпечного та 
комфортного середовища для проживання наших жителів, що може бути забезпечено 
винятково на основі розумного зростання в межах наших громад та збалансованого розвитку, 
як м. Києва так й міст, селищ та сіл в зоні територіального взаємовпливу. 

Київ та навколишні територіальні громади сьогодні пов’язані низкою нерозривних, 
екологічних, економічних, соціальних та культурних зв’язків, які є основою спільного 
зростання та величезним потенціалом, який може бути продуктивно використаним лише за 
умови нашої тісної співпраці та встановлення відносин добросусідства між нашими 
громадами. 

Розвиваючи домовленості досягнуті на засіданні круглого столу 12 квітня 2017 року 
«Великий Київ?! Київ та передмістя – як досягти гармонії» проведеного за ініціативи 
Інституту громадянського суспільства та підтримки Київської міської державної 
адміністрації, Київської обласної державної адміністрації та органів місцевого 
самоврядування Київщини, 

усвідомлюючи важливість та невідкладність створення умов для розумного зростання 
територіальних громад Києва та громад-сусідів, 

враховуючи бажання жителів, що проживають в навколишніх поселеннях, а працюють 
в Києві, мати нормальну транспортну інфраструктуру та комфортну доступність до місць 
праці, а рівень та якість публічних послуг не гірше столичних, 

розуміючи важливість збалансованого на принципі рівних можливостей, розумного 
використання територій наших громад, збереження найбільш цінних земель, об’єктів 
природної, історичної та культурної спадщини, 
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дбаючи про врахування інтересів розвитку Києва та навколишніх сіл, селищ та міст при 
реалізації повноважень органів місцевого самоврядування наших громад, 

відзначаючи необхідність тісної співпраці між нашими територіальними громадами у 
відповідних сферах, 

ЗАЯВЛЯЄМО про об’єднання зусиль та утворення спільного координуючого органу – 
Координаційної ради Київської агломерації з рівним представництвом у ній усіх 
територіальних громад-учасників агломерації. 

Пріоритетними питаннями співробітництва у межах Великого Києва на найближчий 
період визначається: 

 оновлення та розвиток інженерної та дорожньої інфраструктури з врахуванням 
перспективи просторового планування відповідних територій; 

 оптимізація роботи приміського громадського транспорту та синхронізація його 
маршрутів із київськими міськими маршрутами; 

 створення оптимальної моделі поводження з твердими побутовими відходами; 
 підвищення доступності та якості екстреної медичної допомоги із запровадженням 

міжбюджетних відносин в цій сфері; 
 підвищення рівня та якості середньої і дошкільної освіти через розбудову мережі 

новітніх навчальних закладів. 
Ми домовляємось про створення спільної робочої групи з розробки механізму реалізації 

положень Меморандуму на принципі співробітництва. 
 
 

Міські, селищні, сільські голови: 
 

 

Київський міський голова 
 
_______________________В.В. Кличко
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Аналітична записка 
 
 
 
 

Агломерації: міжнародний досвід, тенденції, висновки для України.  
Аналітична записка 
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