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13. ТРАНСПОРТ ТА ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЯ МЕРЕЖА 
 

Зовнішній транспорт та автотранспорт 
 

Залізничний транспорт представляє станція "Шостка" Конотопської дирекції Пів-

денно-Західної залізниці (вул. Привокзальна, 2) – вантажна і пасажирська, що знаходиться 

на тупіковій лінії одноколійної регіональній залізниці ст. "Терещенківська" (смт Вороніж) 

– ст. "Семенівка" (між ст. "Терещенківська" і ст. "Новгород-Сіверський"), яка в 12 км пів-

денніше з’єднюється з магістральною залізницею "Київ-Москва".  

Перший залізничний вокзал був побудований у 1889-1894 рр., коли з південного 

боку Шостки було прокладено залізницю від селища Вороніж, що стало значною подією в 

історії міста і поштовхом для його подальшого розвитку (новий вокзал збудовано на поча-

тку 80-х р. 20 ст.). У 1893 році через станцію Шостка проклали вузькоколійку з Конотопа 

на Пирогівку (пізніше була розширена), відгалуженням якої була кінна залізниця до Шос-

ткинського порохового заводу (нині ШКЗ «Зірка»), яка вже давно відійшла в історію.  

В 1995 р. був побудований міст через р. Десна, що дозволило з’єднати Пірогівку, 

куди доходила лінія, з Новгород-Сіверським (було побудовано 14 км залізничного шляху) 

та іншою місцевою лінією, яка існувала на той час. Це була ширококолійна, так звана, Но-

возибківська під'їзна колія: "Новозибків (колишня територія України, нині у складі Росії) 

– Семенівка – Новгород-Сіверський", побудована у 1901-1902 роках, яка поєднувала Но-

возибківський та Новгород-Сіверський повіти Чернігівської губернії, та мала загальну до-

вжину в 116 верст (приблизно 120 км); до 1994 р. входила до складу Московської залізни-

ці. В 1995 р. перегін "Семенівка – Новгород-Сіверський" з’єднався з Пірогівкою і був пе-

реданий Південно-Західної залізниці. До 2009 року тут діяло обмеження швидкості руху 

поїздів до 15 км/год, але після ремонту 13,8 км колії на цій дільниці, допустиму швидкість 

було підвищено до 60 км/год. 

В 2004 р. ділянка від ст. "Воронізька" (у 2007 р. їй повернули історичну назву ст. 

"Терещенківська") до ст. "Шостка" була електрифікована, а по ділянці до Семенівки хо-

дять тільки приміські дизельні потяги.  

Щорічно станція "Шостка" Конотопської дирекції Південно-Західної залізниці пе-

ревозить більш як чверть мільйона пасажирів. У т.ч. понад 60 тисяч пасажирів користу-

ються приміським сполученням. За попередніми даними у 2016 році по станції Шостка 

було перевезено 267,5 тис. пасажирів; приміським сполученням скористувалися 63,5 тисяч 

пасажирів; на 7,7% у порівнянні з 2015 роком збільшилися обсяги вантажних перевезень. 

В межах міста є також зупиночний пункт приміського сполучення «Станція Хімік». Діє 

експрес-маршрут регіонального електропотягу підвищеного комфорту "Київ – Шостка" 

(відстань між містами по залізниці – 319 км), транзитні приміські маршрути "Терещенків-

ська – Новгород-Сіверський", "Терещенківська – Семенівка" та нещодавно відкритий но-

вий маршрут "Суми – Новгород-Сіверський", що з’єднав Шостку з обласним центром.  

Для залізничних вантажних перевезень основних підприємств міста організовані 

під’їздні шляхи до ШКЗ « Імпульс», до ШКЗ «Зірка» і його підрозділів, до ВАТ «Хімреак-

тів, території ВАТ АК «Свема» з Індустріальним парком, до Овражієвської промзони. Не-

обхідно відновити під’їздні путі до ВАТ «Шосткинський елеватор», якій завершується бу-

дівництвом в Індустріальному парку «Свема». 

Авторами розробляємого на даний час проекту Схеми планування Шосткинського 

району (ДП "УкрНДПІцивільбуд") пропонується обхід м. Шостка гілкою залізниці з пів-

дня на схід через категорійність міста. Вважаємо, що це питання потребує додаткового 

вивчення, т.к. тупікова неелектрофікована гілка від Шостки до Семенівки використову-

ється лише для приміського сполучення і не має значних транзитних перевезень, а також  

перевезень в цистернах такої хімічно небезпечної речовини як хлор. 

Проектні рішення. Генпланом пропонується відновити під’їдний  шлях до Овражі-

ївської промислової зони і його відгалуження – під’їздний шлях до ВАТ «Шосткинський 

елеватор», якій завершується будівництвом в Індустріальному парку «Свема». У разі не-

http://www.wikiwand.com/uk/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D1%96%D0%B2
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F)
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%A1%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F
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обхідності він може бути продовжений і до інших виробництв, які розмістяться в Індуст-

ріальному парку. 

Врахувати пропозицію ДП "УкрНДПІцивільбуд" щодо обходу м. Шостка гілкою 

залізниці з півдня на схід як запасного варіанту на випадок надзвичайної ситуації в місті, 

використовуючи у мирний час існуючий шлях через ст. «Шостка». 
 

Авіаційний транспорт. Поблизу м. Шостка знаходиться недіючий аеропорт місце-

вої авіації «Шостка» 5-го класу, розташований на південний захід від міста. Злітна смуга 

має розміри: 1600 м – довжина, 220 м – ширина, і розрахована на приймання літаків типу 

Ан-2 та ІЛ-60. Аеропорт обслуговував 9 рейсів у день: 6 – до міста Суми; 3 – до м. Глухо-

ва. В 1981 році він перевіз 5123 пасажира, 317,1 т вантажів. 

Проектні рішення. Генпланом пропонується відновлення роботи аеропорту як ае-

родрому легкомоторної авіації (ділового і туристичного), а також санітарного аеродрому і 

вертодрому для приймання тяжкохворих лікарнею госпітального округа «Шостка» та на-

дання їм невідкладної медичної допомоги. Як варіант, він може залишатися аеропортом 

місцевої авіації, або мати комплексне призначення. Крім укладання нового бетонного по-

криття необхідно відновити аеровокзал, вантажний склад, агрегатну, котельню, електро-

підстанцію, встановити понижувальний трансформатор, ближній і дальній радіоприводи. 

Орієнтовна чисельність необхідного персоналу – 16 чол. 

Крім того, необхідно передбачити на території ЦРЛ (або на місці недіючої старої 

станції швидкої допомоги) невелику площадку для тимчасової посадки вертольотів розмі-

ром 20 х 20 м, з відступом не менше 13 м до вікон будівель, для випадків екстреної достав-

ки в лікарню потерпілих у випадку надзвичайних ситуацій або ускладнення стану хворих. 
 

Річковий транспорт . Місто Шостка розташовано в 17 км від р. Десна, на березі 

якої знаходиться село Пирогівка – улюблене місто заміського відпочинку мешканців міста 

Шостка, де знаходяться бази відпочинку, дитячі оздоровчі табори, спортивні клуби. Десна 

відноситься до великих рік з колись розвиненим судноплавством, яке практично припини-

ло діяльність (крім Чернігівщини, де добувається і перевозиться річний пісок).  

Відома суднобудівна компанія "Нибулон" в 2018 году планує відродити судноплавс-

тво на річці, починаючи з перевезення вантажів, як заявив голова правління на прес-

конференції. Компанія планує провести поглиблення дна замуленої річки, вже спустила на 

воду два буксира, які можуть працювати в  мілководних акваторіях, у т. ч. на Десні і 

Прип’яті. У компанії є філія в селі Мутин (Сумська область), на р. Сейм, яка впадає в Десну. 

Нині "Нибулон" виконує річні перевезення по Дніпру і Південному Бугу. "Нибу-

лон" також здійснює реконструкцію судно-ремонтного заводу для виробництва власних 

суден нового покоління на підводних крилах і пасажирьких лайнерів. 

Проектні рішення. Генпланом пропонується відродити річковий причал с. Піски на 

Десні як для пасажирських, так і вантажних перевезень. Піски мають хороший транспорт-

ний зв'язок з містом Шостка на приміському дизель-поїзді та по автодорозі, якими можли-

во дістатися річкового вокзалу. Найбільш вигідними можуть бути перевезення зерна на 

елеватор, якій будується в місті, будівельного піску, екскурсійні рейси по Десні і Дніпру 

для відпочиваючих, пасажирські рейси до прибережних міст. 
 

Автомобільний транспорт. Міжміські та приміські пасажирські перевезення здій-

снюються з двох автостанцій ВАТ "Сумиоблавтотранс": "Шостка-1", що розташована по-

близу залізничного вокзалу по вул. Привокзальній і "Шостка-2", що розташована у центрі 

міста, по вул. Горького. Пряме сполучення з центром Шосткинського району має біль-

шість сільських рад району (крім Глазівської та Ковтунівської, питання зв’язків з якими 

знаходиться в стадії вирішення). 

Послуги щодо міських пасажирських перевезень автомобільним транспортом на-

дають ПАТ "Шосткинське АТП-15909", вул. Весняна (Урицького), 36, та 29 приватних 

перевізників (28 затверджених маршрутів у 2015 р., 24 діючих маршрутів – в 2016 р.), 57 

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2017/04/7/623583/
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одиниць транспортних засобів (84 – у 2012 р.): автобуси марки «БАЗ» – 42 одиниці, «Ру-

та» – 14 одиниць, «ТУР» – 1одиниця). У т.ч. два транспортних засоби обладнані для пере-

везення людей з обмеженими можливостями (на маршруті № 27); проведено в останньому 

році заміну п’яти транспортних засобів малої місткості на автобуси середньої місткості.  

Перевізники на міських автобусних маршрутах загального користування визнача-

ються виключно на конкурсних засадах. 

Загальні обсяги пасажирських перевезень склали за 2014 р. біля 6700 тис. пасажирів. 

Вантажні перевезення в Шостці здійснюють: Автобаза №7 по вул. Прорізна; ТОВ 

Шосткинське АТП 15962, вул. Гагарина, 1; ВАТ «Вант ЛТД», вул. Привокзальна,1-а, 

МПП «Аміго», вул. Чернігівська (вул. Кірова), 4, та інші приватні перевізники і ФОПи. 

Гараж для перевезень власної продукції має ТОВ « Плюс» в районі вул. Привокзальної. 

Загальні обсяги вантажних перевезень склали за 2014 р. 680,2 тис. тон та 40,5 млн. тонокм. 
 

Технічне обслуговування транспортних засобів. В місті працюють станції техоб-

слуговування автомобілів, авторемонтні майстерні, мийки, пункти шиномонтажу. Техоб-

слуговуванням займаються: ПП «Елегант», вул. Заводська (Куйбишева), 46; СТО «Лідер», 

вул. Індустріальна (Щербакова), 1; Шосткинська СТО, вул. Прорізна,7, інші СТО, які роз-

ташовані за адресами: вул. Воронізька, 25; вул. Чернігівська (вул. Кірова), 20; вул. Слобід-

ська, 38; вул. Свободи, 10; вул. Шевченка, вул. Ціолковського. 
 

Логістика, транспортно-експедиційні послуги: ТОВ "Тон ЛТД", вул. Шевченка, 

57; ТОВ "Нафта", ТОВ "Сега", 3 ФОПи – усі за адресою: вул. Гагаріна, 1 (північна проми-

слова зона, Індустріальний парк). 
 

Дорожно-ремонтні організації: Філія «Шосткинський райавтодор» ДП Сумський 

автодор, вул. Родини Кривоносів (вул. Парізької комуни), 28; ПП «Шляховик-Шостка», 

вул. Родини Кривоносів (вул. Паризької Комуни), 30-а. 
 

Автомобільні і газові заправки: АГНКС УкрАвтоГаз ДП "Укравтогаз"; АГНКС 

"Форсаж" та АЗС "Іонаойл", вул. Шевченка, 57; НАК "Нафтогаз України", вул. Шевченка, 

40; АЗС WOG, вул. Шевченка, 20; дві  АЗС "Solar", вул. Некрасова, 6, і вул. Шевченка, 45; 

АЗС "Топаз", вул. 6-ї Гвардійської Дівізії, 1; три "ANP": вул. 6-ї Гвардійської Дівізії; вул. 

Воронізька, 66; вул. Родини Кривоносів (вул. Парізької комуни), 1-а, та ін. 
 

Автостоянки (паркувальні площадки тимчасового зберігання автомобілів): вул. 

Привокзальна, 10; вул. Слобідська, 44-52; вул. Свободи (К. Маркса), район будинку №80; 

вул. Міру, 8-а; вул. Онупрієнка, 5; вул. Кожедуба, 3; провул. Івана Євдокименка, 4; вул. 

Шевченка, 12; вулиця Свободи, 30; по вул. Марата, по Знаменській, Індустріальній та ін., 

всього 17 одиниць. 
 

Гаражно-будівельні кооперативи і товариства:  

– "Майський", вул. Воронізька – 1160 машино-місць, у т.ч. 100 вільних; 

– "Набережний", вул. Депутатська – 1850 машино-місць, у т.ч. 100 вільних; 

–"Депутатський", вул. Депутатська – 780 машино-місць; 

–"Депутатський-1", вул. Депутатська – 520 машино-місць; 

– "Рубін", вул. Весняна – 270 машино-місць; 

– "Світофор", вул. Робоча – 155 машино-місць; 

– "Північний", вул. Паркова (вул. Менжинського) – 1633 машино-місця, у т.ч. 500 

вільних; 

– "Металіст", вул. Шевченка – 135 машино-місць;  

– "Горізонт", вул. Січнева (9 січня) – 250 машино-місць; 

– "Лада", вул. Родини Кривоносів (вул. Парізької Комуни) – 650 машино-місць; 

– "Вистріл", вул. Весняна (Уріцького) – 84 машино-місця; 
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– "Привокзальний", вул. Родини Кривоносів (вул. Парізької Комуни) – 530 маши-

но-місць, у т.ч. 200 вільних; 

– "Інститутський-1", вул. Українська (Радянська) – 80 машино-місць;  

– СТО "Суми Лада", вул. Шевченка – 54 машино-місця;  

– "Альфа", вул. Родини Кривоносів (вул. Парізької Комуни) – 30 машино-місць; 

– "Яснополянський", вул. Озерна (Бабушкіна) – 60 машино-місць; 

– "Сигнал", вул. Робоча – 300 машино-місць; 

– "Ритм" – 15 машино-місць; 

– "Робочий", вул. Онупрієнко – 133 машино-місця; 

– "Родник", вул. Ціолковського – 60 машино-місць; 

Всього 20 організацій побудували 8750 машино-місць, з яких викуплені 7650 місць, 

а 900 поки що вільні.  

Індивідуальне гаражне будівництво. За статистичною формою 6-зем кооператив-

ною формою будівництва, наведеною вище, використалися 6816 осіб (стільки ж машино-

місць), а решта – це товариства індивідуальних забудовників, яких разом з власне  індиві-

дуальними забудовниками числиться 4815 (машино-місць). Разом кооперативне і індиві-

дуальне гаражне будівництво мають 11631 машино-місць для збереження автомобілів різ-

них видів (не тільки легкових).  

Рівень автомобілізації (забезпеченість населення автомобілями). За даними Тери-

торіального сервісного центра (колишне МРЕВ ДАІ) на опорний рік структура автопарка мі-

ста Шостка була наступною. Всього в місті знаходилося 18700 транспортних засобів, у т. ч. 

11500 автомобілів – у приватній власності; з них в індивідуальній власності населення (фізи-

чних осіб) знаходилося 8900 легкових автомобілів. При чисельності населення 77,134 тис. 

осіб на опорний рік середня забезпеченість населення індивідуальними легковими автомобі-

лями складала (8900 : 77, 134) 115,4 легкових автомобілів на 1000 мешканців. Це дещо вище 

за середні показники по країні (89,2), але менше ніж в багатьох інших містах. Забезпеченість 

автотранспортом у приватній власності складала 149,1 автомобіля на 1000 мешканців. Зага-

льна забезпеченість автотранспортом всіх видів складала 242,4 автомобіля на 1000 мешканців 

і відповідає середній.  

За ДБН 360-92**, зміна №4, п. 7.2, кількість легкових автомобілів на розрахунковий 

строк має прийматися до 350 на 1000 мешканців. При проектній чисельності 80 тис. осіб у 

місті очікується на кінець розрахункового строку генплану (350 х 80) 28000 автомобілів; та-

кою ж має бути загальна кількість машино-місць для їх постійного зберігання.  
 

Розрахунок місць для зберігання автомобілів. Юридичні особи і фізичні особи-

підприємці (ФОПи) переважно забезпечені місцями зберігання автомобілів на території 

своїх (або орендованих) підприємств, гаражів. Свої гаражі також мають мешканці кварта-

лів садибних будинків. Основними місцями зберігання легкових індивідуальних автомобі-

лів населення багатоквартирної забудови (при нормативній транспортно-пішохідній дос-

тупності не більше 15 хвилин), є гаражно-будівельні кооперативи і товариства, які місти-

ли, за даними на опорний рік, 8750 машино-місць в одноповерхових гаражах, поділених 

перегородками на окремі бокси, або у вигляді зблокованих боксів (з них викуплені 7650 

місць і 900 – вільні).  

На опорний рік жителі багатоквартирного фонду складали 60333 осіб. При середній 

забезпеченості індивідуальними легковими автомобілями в місті 115,4 на 1000 осіб потре-

ба в машино-місцях для мешканців багатоквартирного фонду склала (115,4 х 60,333) 6968 

місць, тобто ними забезпечені усі бажаючи, зважаючи на високі темпи зниження населен-

ня у місті.  

Проектні рішення. Із загальної кількості 28000 легкових автомобілів за прогнозом (у 

80 тис. проектного населення міста) і відповідної необхідної кількості машино-місць для їх 

постійного зберігання на розрахунковий період потреба власників багатоквартирного фонду, 

яких очікується 55,511 тисяч осіб, складатиме (350 х 55,511) – 9429 автомобілів і машино-

місць. При наявності 8750 машино-місць в гаражно-будівельних кооперативах і товариствах 
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необхідно побудувати ще (9429 – 8750) 679 місць, які мають бути розміщені на тих же пло-

щах, за рахунок їх більш ефективного використання і застосування гаражів з наземною, пі-

дземною і надземною частинами, з в’їздом до них по пандусам із земної поверхні.  

Існуючі автостоянки рекомендується використовувати лише для тимчасового збері-

гання автомобілів – як гостьові, та для транзитного транспорту. 
 

Вулично-дорожня мережа 
 

Зовнішнішня дорожня мережа. Відстань по автодорогах від Шостки до столиці, 

м. Києва – 304 км; до обласного центру, м. Суми – 209 км (182 км за іншим маршрутом); 

до державної границі з РФ – 48 км; до найближчих райцентрів, Ямполя та Новгород-

Сіверського – 28 км. Найближчі населені пункти Шосткінського району: смт Вороніж – 12 

км , село Гамаліівка – 10 км, село Овражіївка – 6 км. 

Транзитом через місто проходять дороги державного значення: регіональна авто-

мобільна дорога Р-65 Контрольно-пропускний пункт “Миколаївка” – Семенівка – Новго-

род-Сіверський – Глухів – контрольно-пропускний пункт “Катеринівка” (суміщена з тери-

торіальною автодорогою Т-25-02), а також територіальні автодороги Т-19-07 Шостка – 

Кролевець, Т-19-08 Шостка – Зноб-Новгородське – Середина-Буда, Т-19-12 Шостка – Ям-

піль, суміщена з обласною автодорогою місцевого значення О-191705 Шостка – Чапліївка 

– Погорілівка – Реутинці, а також – обласна автодорога О-191708 Шостка – Ображіївка.  

Регіональна автодорога Р-65 зв’язує місто з магістральною міжнародною автодорогою 

М-02 Кіпті – Глухів – Бачівськ (на м. Брянськ), яка водночас є міжнародною європейською 

автотрасою Е-101 Київ – Москва, що проходить південніше, на відстані 38 км до м. Шостка.  

За рішенням затвердженої Схеми планування території Сумської області автомобі-

льна дорога Р-65, яка набуде в перспективі статусу національної, пройде південніше, в 

об’їзд міста, що дозволить покращити санітарний стан центральної частини міста. В прое-

кті Генплану надана пропозиція по уточненню цієї траси. А на першу чергу пропонується 

перевести рух с ділянки цієї траси по вул. Робочій, що проходить кріз житловий квартал, і 

далі виходить на північну частину вулиці 6-ї Гвардейської дивізії, – на продовження вули-

ці Привокзальної, і далі – повністю на вулицю 6-ї Гвардейської дивізії, що проходить в 

комунально-складській зоні. Її продовжить проектна дорога, що пройде північніше нині-

шньої вузької траси дороги Р-65 по колишньому селу Локотки (вулиці Григорія Сковоро-

ди – Шкільна – Скоропадського).  

За Схемою планування території Шосткинського району, яка розробляється інсти-

тутом ДП "УкрНДПІцивільбуд", проектною зовнішньою дорогою зі статусом регіональної 

стане проектна вулиця в новому районі житлового будівництва в Локотському мікрорайо-

ні, яка пройде від вул. 6-ї Гвардейської Дивізії на південь, зв’язавши місто з проектною 

окружною дорогою – майбутньою трасою винесеної з міста Р-65, що згодом набуде стату-

су дороги національного значення, що враховано даним проектом. Зовнішня і внутріш-

ньоміська мережа вулиць і доріг міста показані на «Схемі транспорту та вулично-

дорожньої мережі». 
 

Внутрішньоміська мережа вулиць і доріг. Загальна протяжність вулиць і доріг міс-

та Шостки (разом з дорогами зовнішньої мережі, які в межах міста відіграють роль міських 

вулиць) складає 158 км, з них вулиці і дороги з твердим покриттям – 80 км. Планується до-

вести її в проектних межах міста як мінімум до 195,7 км, з врахуванням будівництва нових 

проектних вулиць і доріг (не враховуючи дрібних вулиць і провулків місцевого значення, 

що будуть запроектовані на стадії розробки ДПТ окремих кварталів). Усі 100% вулиць і до-

ріг мають отримати тверде покриття. В числі існуючих вулиць і доріг магістральні склада-

ють 78,45 км, а разом з проектними будуть складати 132,85 км. Дещо зросте показник щіль-

ності вулиць і доріг на забудованій території міста, особливо магістральних (табл. 13.1).  

Загальна протяжність проектних вулиць і доріг складе 56 км; з них по нових трасах 

пройде 38 км, а 18 км – з використанням існуючих вулиць і проїздів, які підвищать свій статус. 
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Так як Шостка відноситься до групи середніх міст за чисельністю населення, вули-

ці і дорогі тут за ДБН 360-92**мають поділятися на 2 категорії: магістральні і місцевого 

значення. Фактично ж тут, як і в великих містах, посеред магістральних вулиць виділя-

ються такі, що мають загальноміське значення, поєднуючи між собою віддалені райони 

міста (це особливо стосується вулиць і доріг, які відіграють одночасно роль зовнішніх), а 

решта мають лише районне значення. Така їх роль скоріше не транспортна, а архітектур-

но-планувальна, тому в роботах НДПІ містобудування прийнято виділяти: магістральні 

вулиці – архітектурно-планувальні осі загальноміського значення; магістральні вулиці – 

архітектурно-планувальні осі районного значення та місцеві вулиці (житлові, промислові, 

рекреаційні) – архітектурно-планувальні осі місцевого значення. Як правило, осі загаль-

номіського значення складаються з декількох послідовно поєднаних між собою вулиць.  
 

Таблиця 13.1. Основні показники внутрішньої вулично-дорожньої мережі м. Шостка  

(існуючі і проектні) 
 

Показник 
Одиниця 

виміру 

Опорний рік 

(2015) 

Розрахунковий 

строк (2035) 

Загальна протяжність вулиць і доріг в 

межах міста, 
км 158 195,7 

- у т.ч. магістрального значення км 78,45 132,85 

Щільність вулиць і доріг, всього  

(на забудованій території міста) 
км/км2 5,22 5,53 

у т.ч. щільність магістральних вулиць і 

доріг на забудованій території міста 
км/км2 2,59 3,76 

 

Так, основною меридіональною архітектурно-планувальними віссю і головною ву-

лицею міста, з пішохідним бульваром та обмеженим транспортним рухом, є Садовий бу-

львар (колишня вул. Леніна), вздовж якої формується забудова загальноміського центра. В 

перспективі вона буде продовжена і через нині закриту територію ШКЗ «Зірка», пройшо-

вши по існуючому широкому проїзду в нутрі ділянки заводу на північний схід, де 

з’єднається з вул. Заводською (колишня Куйбишевська), водночас скоротивши шлях до 

віддаленого мікрорайону «Капсуль» (колишній Куйбишевський). На півдні, на початку 

вул. Кожедуба, вона з’єднюється ще з однією важливою меридіональною віссю міста 

«північ-південь», якою слугують поєднані між собою вулиці: Депутатська – Знаменська 

(колишня Комуністична) – Кожедуба – Воронізька (по них проходять обласна і територіа-

льна автодороги).  

Основною широтною архітектурно-планувальною віссю центральної частини міста 

слугує проспект Свободи (колишній К. Маркса), вздовж якої формується частина закладів 

загальноміського центра, яка на сході викривляється і, з’єднавшись з вулицею Некрасова, 

переходить в меридіональну вісь мікрорайону Капсуль. Разом вони утворюють єдину кри-

волінійну вісь загальноміського значення «захід – північний схід»: проспект Свободи – 

вул. Некрасова – Партизан – Кутузова – Озерна (колишня Бабушкина) – Бульварна (Ор-

джонікідзе) – Березова роща – 8 березня. За проектним рішенням від вулиці Партизан та-

кож відходить на південь відгалуження вказаної вище меридіональної осі – вул. Робоча; 

залишилося добудувати  невеликий відрізок – її продовження до вул. Партизан (по ній і 

основним вулицям мікрорайону Капсуль проходять територіальні автодороги, а по вул. 

Робочій – ще й одна з ділянок регіональної автодороги, яка буде за проектним рішенням 

перенесена з цієї вулиці повністю на вул. 6-ї Гвардійської Дивізії). 

Південніше центральною частиною міста проходить ще одна важлива широтна вісь 

«захід – схід» (нею частково проходить траса регіональної автодороги), утворена зв’язкою 

вулиць: Шевченко – Чернігівська – Інститутська – Марата – Онупрієнко. Далі вона завер-

тає на вул. 6-ї Гвардійської Дивізії, а з неї – на вул. Сковороди – Шкільну (Піонерську) – 



 224 

Скоропадського (Червонофлотську) – основну вісь Локотського мікрорайону (колишнього 

села Локотки), якою проходить нині траса регіональної автодороги Р-65.  

Ще південніше проходить паралельно залізниці криволінійна вісь – вул. Привокза-

льна, якою частково проходить регіональна автодорога і якою, за проектним рішенням, 

вона пройде дещо далі, до вул. 6-ї Гвардійської Дивізії. Планується продовжити вул. При-

вокзальну на південь міста і за проектну межу міста, до майбутньої об’їзної дороги. Також 

проектним рішенням вул. Привокзальна буде продовжена на схід, пройшовши краєм діля-

нки непрацюючого хлібоприймального підприємства, територія якого незначно змен-

шиться, до з’єднання з існуючою вул. Ціолковського і далі, до хлібокомбінату і вул. Шев-

ченко (якою проходить Р-65). 

Даним проектом пропонується часткове транспортне розвантаження  центральних 

вулиць з перекиданням частини траси регіональної дороги, яка після вулиці Інститутської 

і Привокзальної проходить нині вулицею Робочою, в житловій зоні, а в подальшому прой-

де замість неї ще далі вулицею Привокзальною, а потім – всією вулицею 6-ї Гвардійської 

Дивізії, по комунально-складській зоні, і вже далі піде по існуючій трасі, звернувши на 

вул. Сковороди –Шкільну – Скоропадського. 

В перспективі інтенсивний рух з вул. Чехова – Шкільної – Скоропадського буде 

перенесений на нову проектну дорогу, запропоновану даним (і попереднім) проектом ген-

плану, яка пройде паралельно північніше – околицею колишнього села Локотки, а далі 

знову зверне на існуючу трасу (вул. Скоропадського). 

Водночас це дозволить створити ще одну важливу криволінійну архітектурно-

планувальну вісь «захід – південний схід», яка починається проспектом Свободи, а після 

вул. Некрасова матиме відгалуження на вказану нову проектну дорогу. У більш віддаленій 

перспективі, коли буде побудована нова зовнішня об’їзна автодорога південніше міста для 

проходження Р – 65, минаючи місто, ця проектна дорога зостанеться як обласна або ра-

йонна, з’єднуючи з містом прилеглі села – Гамаліївку та ін. 

До вказаних магістральних вулиць – основних архітектурно-планувальних осей за-

гальноміського значення слід додати і вул. Гагаріна, яка з’єднюється є вул. Депутатською, 

огинаючи Північну промзону з півдня і сходу і з’єднюючи її з Овражієвською промзоною 

і селом Овражієвка та дачним товариством північніше міста; по обом цім вулицям прохо-

дить траса обласної автодороги.  

До важливих доріг відноситься і об’їзна дорога північно-західної частини міста – 

вул. Фабрична, що зв’язує вул. Гагаріна з вул. Шевченко (трасою Р-65) і Лазарівський мі-

крорайон з Північною промзоною.  

Широтною віссю мікрорайону Садовий (Артемівський) слугує зв’язка вулиць Ба-

кинська (Бакинських комісарів) – Київська – Сумська – Родини Кривоносів (Паризької 

Комуни) – 6-ї Гвардійської Дивізії, якими проходять обласна і регіональна автодороги.  

З розвитком проектної житлової забудови в мікрорайоні Локотський набуде біль-

шого значення зв’язка вулиць пров. Чехова – Озерна, що зв’язує цей мікрорайон з мікро-

районом Капсуль і Східною промзоною (ШКЗ «Імпульс)». 

В перспективі важливого значення набуде проектна окружна дорога з вантажним 

рухом між ШКЗ «Зірка» і ШКЗ «Імпульс» і північніше ШКЗ «Зірка», яка з’єднає три про-

мзони (Центральну, Східну і Північну з Індустріальним парком), минаючи центр міста.  

Також «Схемою транспорту і вулично-дорожньої мережі» більш чітко виділені вулиці 

– архітектурно-планувальні осі районного значення, що утворюють разом з вулицями – зага-

льноміськими осями сітку кварталів, які визначають основу планувальної структури міста.  
 

Організація велосипедного і пішохідного руху  
 

В проекті значна увага приділяється руху велосипедного транспорту, як найбільш 

екологічного і актуального для міста середніх розмірів, особливо для молоді. На даний час 

вже існує велодоріжка від хіміко-технологічного коледжу, вздовж вулиць Кожедуба і 

Свободи (К. Маркса), яка буде продовжена на північ від вул. Кожедуба, вздовж вул. Депу-
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татської – до Шосткінського інституту Сум ДУ і Індустріального парку, і буде продовже-

на на південь, вздовж вул. Воронізької, до проектної межі міста. Також вона буде продов-

жена на схід і північний схід – вздовж вулиць Некрасова, Партизан, Озерної (Бабушкина) 

– в мікрорайон Капсуль. 

В перспективі велодоріжка пройде від вул. Кожедуба, вздовж Садового бульвару і його 

проектного продовження через відкриту перепрофільовану частину озелененої ділянки заводу 

«Зірка», що перетвориться на зону короткочасного відпочинку – в мікрорайон Капсуль. 

Відповідно до діючих норм велодоріжкі можуть бути суміщені з шляхами для інва-

лідних колясок, що і передбачено даним проектом. 

На даний час основною пішохідною зоною міста є широкий зелений бульвар з 

пам’ятниками і фонтанами посередині вулиці Садовий бульвар (колишньої Леніна) в зага-

льноміському центрі, а також бульвар вулиці Бульварної (Орджонікідзе) в мікрорайоні 

Капсуль, головні алеї парку Свободи (колишньому К. Маркса). 

В перспективі також основні пішохідні шляхи пройдуть по проектних набережних 

р. Шостка, та навколо утворених на ній ставів, найбільшим з яких є Галенківське озеро 

(поза територією передбачених тут пляжів), по вказаній вище перспективній зоні відпочи-

нку на місті частини перепрофільованої озелененої ділянки заводу «Зірка», в нових парках 

і лісопарках, зелених бульварах вздовж вулиць і доріг. 
 

Міський пасажирський транспорт 

 

У м. Шостка масовим міським пасажирським транспортом слугує автобусний; також 

працюють служби таксі. Всього паспортизовано і затверджено 28 міських автобусних маршру-

тів, з яких на даний час працює 24 (див. «Схему міського пасажирського транспорту»). Їх хара-

ктеристика наведена в таблиці 13.2. Усі маршрути – 2-путні. Найкоротшим є маршрут №13 за-

гальною протяжністю 14 км (7 км в прямому напрямку і 7 км – в зворотному). Найдовшим є 

маршрут №1: протяжністю 28 км (14 км в прямому напрямку і 14 км в зворотному). Тривалість 

рейсів складає від 40 хвилин до 1 часу (в обох напрямках).  

З розглянутих маршрутів 2 були відкриті декілька років тому за зверненнями і пропо-

зиціями жителів міста, а саме: № 25 «вул. Ціолковського – вул. Соснова (Свердлова)», № 

26 «вул. Бакінська (Бакінських Комісарів) – Локотки». 

З метою підвищення комфортності пасажирських перевезень постійно проводиться 

заміна транспортних засобів малої місткості на автобуси середньої місткості приватними 

перевізниками за власні кошти. За 4 роки було замінено 22 одиниці транспортних засобів. 

Але загальна кількість автомобілів на маршрутах зменшилася. Якщо в 2012 р. для переве-

зень пасажирів автомобільним транспортом було задіяно 84 одиниці, то у 2016 р. – 57 

одиниць, тобто на 27 одиниць менше. 

Загальна довжина усіх діючих маршрутів (в однопутньому вимірі) складає 223,2 км 

(111,6 км – в двупутньому вимірі), що є непоганим показником для міста такої величини. 

Однак покриття території міста автобусними маршрутами є нерівномірним. Найкращим 

воно є у центрі міста і гіршим – на периферії. Найбільше маршрутів проходять по вулиці 

Свободи (колишній вул. К. Маркса), а також по вул. Озерній (Бабушкина), Воронезькій. 

Тому стан пасажирських перевезень краще характеризує не показник протяжності мережі 

маршрутів, а показник протяжності мережі вулиць, по яких проходять автобусні маршру-

ти (кожна з вулиць, по якій проходять маршрути, фігурує в ньому лише 1 раз і в 1-му на-

прямку), який становить 34,8 км. 

Показником насиченості території міста пасажирським транспортом є щільність 

мережі вулиць з маршрутами пасажирського транспорту, який визначається лише на забу-

дованій території міста і становить 1,42 км/км2. (Забудовані території Шостки для розра-

хунків не включають ландшафтно-рекреаційні території, а також склади і полігони Шост-

кинського казеного заводу «Зірка» та місця складування побутових і промислових відхо-

дів і становлять 30,25 км2 – в існуючій межі міста, 35,36 км2 – в проектній межі). 
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Проектні рішення: 

У зв’язку з розширенням території міста та для покращання транспортних зв’язків між 

районами міста пропонуються 3 нові автобусні маршрути (див. табл. 13.2), у т.ч. : 

– Індустріальний парк «Свема» – вул. Воронізька, протяжністю 6,75 км в одному 

напрямку, який проходить існуючими вулицями міста з півночі на південь і враховує під-

вищення ділової активності в північній промисловій зоні;  

– Локотки – Індустріальний парк «Свема» – Лазорівка, протяжністю 10,5 км в од-

ному напрямку, який зв’язує між собою віддалені райони міста, розташовані на південно-

му сході і північному заході міста (частково пройде по проектній вулиці в Локотському 

мікрорайоні) і може бути освоєний на період І черги генплану; 

– Капсуль – Локотки – Петухівка, перспективний маршрут протяжністю 16 км в одно-

му напрямку, якій значною мірою пройде по проектній окружній дорозі в південній частині 

міста, в його проектних межах, що зв’яже між собою проектні райони житлової забудови і 

існуючі віддалені райони. 

Для роботи на нових проектних маршрутах пропонується задіяти 6 одиниць автот-

ранспорту – по 2 автобуси на кожному з 3-х маршрутів. Загальна довжина усіх діючих і 

проектних автобусних маршрутів (в однопутньому вимірі) складе 289,7 км (144,85 км – в 

двупутньому вимірі). Протяжність мережі вулиць, по яких проходять автобусні маршрути, 

становитиме 58,7 км. Щільність мережі вулиць з маршрутами пасажирського транспорту 

на проектній забудованій території міста становитиме 1,9 км/км2. 
 

Таблиця 13.2.  Автобусні маршрути м. Шостки (існуючі і проектні) 
 

№ 

з/п 

№ 

марш-

руту 

Назва маршруту 

(початок – кінець) 

Протяжність Тривалість рейсу 

прямий 

напрямок, 

км 

зворотній 

напрямок, 

км 

прямий на-

прямок,  

хвилин/ зу-

пинок 

зворотній 

напрямок, 

хвилин/ зу-

пинок 

Існуючі автобусні маршрути 

1 № 1 Вул. 8 Березня – Лазарівка 14 14 25/19 25/19 

2 № 1к Новий ринок – Спорткомплекс 9,5 9,5 25/15 25/15 

3 № 2 Вул. 8 Березня – Автошкола 

ТСОУ 

11 11 25/24 25/24 

4 № 3  Завод хімреактивів – Локотки 8,3 8,3 25/17 25/17 

5 № 4 Вул. 8 Березня – Київська 12 12 30/25 30/25 

6 №4к Вул. Некрасова – вул. Київська Дані вісутні 

7 № 5 Вул. Вінниця – Лазарівка Дані вісутні 

8 №5к Вул. Некрасова – Лазарівка Дані вісутні 

9 № 6  Вул. Вінниця – Хлібокомбінат 11 11 28/19 28/19 

10 № 7 Вул. Вінниця – Автошкола ТСОУ 11 11 27/28 28/28 

11 № 8 Вул. 8 Березня – Хлібокомбінат 11,2 11,2 25/17 25/17 

12 № 9 Лазарівка –Локотки Дані вісутні 

13 № 10 Вул. Вінниця – Київська 12,6 12,6 27/28 27/28 

14 № 11 Вул. Вінниця – Пролетарська 11,7 11,7 25/20 25/20 

15 № 12 Вул. 8 Березня – Ушинського 12,5 12,5 30/22 30/22 

16 № 13 Вул. Вінниця – Свемовська (Дзе-

ржинського) 

7 7 25/20 25/20 

17 № 14 Вул. 8 Березня – Свемовська 

(Дзержинського) 

8,8 8,8 25/16 25/16 

18 № 15 Автовокзал – Завод хімічних 

рективів 

Дані вісутні 

19 № 16 Вул. 8 Березня – Свемовська 

(Дзержинського) 

12,3 12,3 25/17 25/17 

20 № 17 Вул. Вінниця – Автовокзал – 9 9 25/24 25/23 
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Свемовська (Дзержинського) 

 № 18 Відсутній  

21 № 19 Вул. Вінниця – Бакинська 

(Бакинських комісарів) 

11 11 25/21 25/21 

22 № 20 Вул. 8 Березня – Бакинська 

(Бакинських комісарів) 

12 12 25/21 25/21 

 № 21 відсутній  

23 № 22 Вул. Вінниця – Ушинського 12 12 25/24 25/24 

24 № 23 Вул. 8-Березня – вул. Пролета-

рська 

Дані вісутні 

25 № 24 Вул. Свемовська (Дзержинського) 

– 6-ї Гвардійської дивізії 

7 7 20/16 20/15 

26 № 25 Вул. Ціолковського – Соснова 

(Свердлова) 

9 9 25/18 25/18 

27 № 26 Вул. Бакинська (Бакинських комі-

сарів) – Локотки  

12,3 12,3 35/25 35/25 

28 № 27 Профілакторій Лісний – пров. 

Красний – СШ № 9 – Воронізька  

9,5 9,5 25/22 25/22 

Проектні автобусні маршрути 

 №28 Індустріальний парк «Свема» –

вул. Воронізька 

6,75 6,75 20/15 20/15 

 №29 Локотки – Індустріальний парк 

«Свема» – Лазарівка 

10,5 10,5 30/20 30/20 

 №30 Капсуль – Локотки – Петухівка 16 16 40/30 40/30 

 

В місті працює 150 легкових таксі, для яких виділені спеціальні міста стоянок. 

Працює 11 телефонних служб виклику таксі, які представляють 8 об’єднань таксомоторів, 

серед яких: «Мир таксі» (3 служби); «Еліт таксі» (2 служби), «15-58», «Таксі Грант», «Та-

ксі Престиж», «Наше таксі», «Волга – Волга», «Колобок». Даний вид транспорту буде ро-

звиватися і надалі. 

Існують також пропозиції керівництва міста щодо поступового заміщення авто-

бусів електробусами – більш екологічним і економічним транспортом майбутнього. На 

даний час їх вартість значно дорожча ніж звичайних автобусів (вартість автобусу типу 

БАЗ складає 1,1 – 1,2 млн. грн., а, наприклад, електробуса, що планується до запуску в 

Одесі – 12 млн. грн.), але вітчизняні розробки на базі автобусу типу ЛАЗ вже довели її 

до 9 млн. грн., а розробки, які тривають на базі автобусу типу Богдан планують зроби-

ти її ще меншою). 

Значно вигіднішою є експлуатація електронного транспорту. За даними українсько-

німецького підприємства «Електронтранс» вартість 100 км пробігу у автобуса з дизельним 

двигуном становить 450 грн., а у електробуса – лише 31 грн. Тобто, якщо міському авто-

бусу з дизельним двигуном на робочу зміну (пробіг у 300 км) необхідно палива на суму 

1350 грн., то для такого ж пробігу вартість зарядки акумуляторних батарей електробуса 

становить 94 грн. Слід додати й те, що тягові електродвигуни мають коефіцієнт корисної 

дії до 95% (у порівнянні з 22-42% у двигунів внутрішнього згоряння). 

Транспортом майбутнього називають «повітряні таксі» на базі квадрокоптерів (або 

інших пристроїв з вертикальним злітом), у т. ч. безпілотних, які вже впроваджуються в 

розвинутих країнах світу, які потребують невеликих площадок або навіть плоского даху 

будинку для зліту і посадки, і можуть з’явитися і в нашій країні до кінця розрахункового 

строку генплану.  


