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4. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО СТАНУ МІСТОБУДІВНОГО  

РОЗВИТКУ м. ШОСТКА. РЕАЛІЗАЦІЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ  
 

ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО СТАНУ 

 

Місце розташування, статус. Шостка – місто обласного підпорядкування, центр 

Шосткінського району Сумської області, значний промисловий і культурний центр півні-

чного сходу України. Шостка є самим північним містом України серед міст обласного 

підпорядкування. Датою народження поселення вважається 1739 рік (рік введення в дію 

Шосткинського порохового заводу, навколо якого розвинулось місто), традиційно відмі-

чається як День міста 3 вересня. Але відомо, що на річці Шестка вже наприкінці XVI ст. 

існував козацько-селянський хутір, на млинах якого виробляли для потреб війни чорний 

димний порох (вірогідно, йдеться про село Локотки, яке лише недавно увійшло до меж 

міста).  

Тривалий час Шостка існувала як невеликий посад, пізніше як село. Після ліквіда-

ції полкового устрою Шостка з 1782 року увійшла до Новгород-Сіверського намісництва; 

з 1796 року, в складі Глухівського повіту – до Малоросійської губернії, з 1802 року – до-

Чернігівської губернії (у складі Воронізької волості). В 1920 р. Шостка стала центром по-

віту. В 1923 р. – стала центром новоутвореного Шосткинського району. В 1924 році отри-

мала статус міста районного підпорядкування, в 1939 році – міста обласного підпорядку-

вання в утвореній в цьому ж році Сумській області. Місто не входить до складу Шосткин-

ського району; до Шосткинської міської ради не входять інші населені пункти.  

Завдяки інтенсивному розростанню поселення до 90-х років ХХ століття Шостку 

іноді називали "другою сіверською столицею", після м. Суми (історична назва місцевості 

Сіверщина походить від назви східно-словянського племені – сіверці). Згідно Генеральній 

схемі планування території України (діє як Закон України з 2000 р.) м. Шостка відіграє 

роль центру Шосткинської міжрайонної системи розселення на півночі області (включає 

Шосткинський, Ямпільський, Серединно-Будський, Глухівський, Кролевецький райони, 

міста обласного значення Шостку і Глухів).  

Принципові положення Генеральної схеми планування території України та Ком-

плексної стратегії розвитку області "Нова Сумщина-2015" були враховані "Схемою пла-

нування території Сумської області", розробленою ДП "НДПІ містобудування", яка була 

затверджена 16.08.2013 р. рішенням ХХVІІ сесії Сумської обласної ради VІ скликання. 

Згідно рішень даної Схеми 3 міста – Суми, Шостка і Конотоп, які є центрами міжрайон-

них систем розселення, визначені і головними планувальними центрами в архітектурно-

планувальній структурі території Сумської області. Намічено подальший розвиток та рес-

труктуризація існуючих тут промислових вузлів (Сумського, Шосткинського, Конотопсь-

кого), наряду зі створенням нових промузлів, із збереженням і розширенням існуючої 

спеціалізації та укліном у бік переробної галузі і сфери обслуговування. 

Місто Шостка розташовано на обох берегах річки Шостка, від якої і отримало свою 

назву – притоки ріки Десни (басейн ріки Дніпро). Річка Шостка має протяжність 56 км, бере 

початок на північний захід від с. Горілого Глухівського району та впадає в Десну на 18 км 

західніше міста Шостка, біля с. Пірогівка Шосткинського району. Запруди на річці утворю-

ють кілька ставків (в просторіччі – озер), найбільшим з яких є Галенківське, розташоване в 

межах м. Шостка, які можуть бути використані для рекреації. 

Місто Шостка знаходиться в лісовій зоні Лівобережного (Новгород-Сіверського) 

Полісся. Рослинний світ є типовим для даної зони. Місто оточено лісовими масивами (со-

сна, дуб, береза), які також займають значну територію в його північній і східній частині, 

слугуючи водночас рекреаційним і сировинним ресурсом.  

Зовнішні транспортні зв’язки. Транзитом через місто проходять: 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 – 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B5
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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 зв’язує місто з магістральною автодорогою М-02 (яка вод-

ночас є міжнародною європейською автотрасою Е-110) Київ – Москва, відстань від якої 

до м. Шостка 38 км. За рішенням затвердженої Схеми планування території Сумської об-

ласті автомобільна дорога Р-65 в перспективі набуде статусу національної і пройде пів-

денніше, в об’їзд міста, що дозволить покращити санітарний стан центральної частини мі-

ста. В проекті Генплана надана пропозиція по уточненню цієї траси. 

Транзитом через місто також проходить тупікова регіональна залізниця від ст. "Те-

рещенківська" (смт Вороніж) до ст. "Семенівка", яка в 10 км південніше з’єднюється з ма-

гістральною залізницею "Київ-Москва". Ділянка залізниці до ст. "Терещенківська" елект-

ризована, нещодавно відкрито експрес-маршрут Шостка-Київ. Ділянкою до ст. "Семенів-

ка", через ст. "Новгород Сіверський", ходить приміський дизельний потяг зі ст. "Терещен-

ківська", а віднедавна– ще й зі ст. "Суми".  

Відстань по автодорогах від Шостки до столиці, м. Києва – 304 км (по залізниці – 

319 км), до обласного центру, м. Суми – 182 км (209 км за іншим маршрутом), до держав-

ної границі з РФ – 48 км. Ямпіль та Новгород-Сіверський – найближчі райцентри, розта-

шовані від Шостки в 28 км. Найближчі населені пункти – смт Вороніж, села с. Гамаліівка, 

Овражіївка. В місті працюють 2 автостанції: "Шостка-1" (розташована на вул. Привокза-

льній, поряд із залізничним вокзалом) і "Шостка-2" (розташована на вул. Горького) з між-

міськими та приміськими маршрутами. На території Шосткинського району пряме сполу-

чення з центром району має більшість сільських рад (крім Глазівської та Ковтунівської, 

питання зв’язків з якими знаходиться в стадії вирішення: обявлено тендер на визначення 

перевізника). 

Територія. Загальна площа в межах міста Шостка становить 4368,82 га – була збі-

льшена за рішенням Верховної ради України в 2010 р. за рахунок прилеглих земель Шос-

ткинського району – переважно сіл Локотки і Лазарівка, які з’єдналися з містом (раніше 

площа міста становила 3557 га).  

За функціональним зонуванням, по даним статистичної форми 6-зем, значну тери-

торію міста займають землі промисловості – 1305,31 га, у т.ч. найбільшу ділянку має Шо-

сткінський казений завод "Зірка" – 739,27 га (колишній Шосткинський пороховий завод, 

найстаріше підприємство міста, разом з випробувальними полігонами і військовою части-

ною), а також Шосткинський казений завод "Імпульс" – 200,13 га, ВАТ АК "Свема" – 

140,24 га (тут формується індустріальний парк). Частина промислових ділянок, однак, ни-

ні не задіяна через припинення роботи окремих підприємств. Сельбищну зону міста скла-

дають території житлової і громадської забудови, які займають, відповідно, 503,87 га та 

150,52 га (без врахування комерційних закладів). Чи малу територію займають у місті 

сільськогосподарські землі (рилля, городи, садівницькі товариства) – 1276,13 га. Також 

452,01 га займають ліси (не враховуючи лісовкритих територій підприємств "Укроборон-

прому" ШКЗ "Зірка" і "Імпульс"). Насаджень загального користування (парків, скверів, 

бульварів) поки що небагато, але їх площу планує значно збільшити даний генплан, у т.ч. 

за рахунок благоустрою лісових масивів. На даний час в місті функціонують: 3 сквери за-

гальною площею 3,34 га, 2 парки площею 14,24 га, клумби на площі 4,5 га, квітники – 2 

га, газони – 22 га.  

Є також вільні незабудовані території для розвитку міста. Але не усі територіальні 

ресурси можуть бути використані для житлової і громадської забудови через планувальні 

обмеження – входять до складу великих санітарно-захисних зон навколо підприємств хі-

мічної галузі, оборонної сфери, місць зберігання (захоронення) токсичних речовин і від-

ходів. За інженерно-будівельними умовами малопридатними для забудови є також затор-

фовані території пойми р. Шостка. 
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За архітектурно-планувальним районуванням територія сельбищної зони міста 

сформована без виділення житлових районів: традиційно поділена на п’ять мікрорайонів, 

які фактично більші ніж класичні, але менші ніж житлові: Центральний (найбільший, 

включає також 8-й, 10-й, 35-й), Садовий (колишній Артемівський, ще раніше Петухівка), 

Капсуль (колишній Куйбишівський), Локотський (колишне с. Локотки, включає 32-й) і 

Лазаревський (колишні села Лазарівка і Коржівка). Спроба поділити їх на менші мікро-

райони в одном із генпланів не була вдалою, але деякі призначені номери закріпилися за 

окремими кварталами. 

Населення, соціально-демографічні процеси. На 01.01.2016 р. в місті Шостка 

проживало 77,1 тис. чол. За кількістю населення Шостка відноситься до групи середніх 

міст (підгрупи від 50 до 100 тис. чол.). Завдяки росту промисловості місто до 90-х ро-

ків ХХ століття постійно зростало (населення становило на початок 1989 р. – 92,9 тис. 

чол., було максимальним на початок 1993 р. – 96,7 тис. чол.), наблизившись за кількіс-

тю населення до міст – 100-стотисячників, але цей перехід так і не здійснився. Надалі 

вже спостерігається тенденція до зниження кількості населення, як і в цілому в країні , 

через кризові явища перехідного періоду.  

Якщо розглянути цей процес в динаміці за останні роки, можливо відмітити наступні 

тенденції. На 01.01.2014 р. в м. Шостка проживало 78,5 тис. чол., на 01.01.2015 р. – 77,5 тис. 

чол. (річне скорочення кількості населення становило -0,7 тис. чол. відносно попереднього 

року.) На 01.01.2016 р. в місті проживало 77,1 тис. чол. (річне скорочення кількості населення 

становило -0,4 тис. чол. відносно попереднього року). Тобто можливо відмітити, що темпи 

скорочення кількості населення з 2014 року дещо зменшилися. Кількість живонароджених на 

1000 осіб зменшилася: у 2015 році становила 6,7 чол. (у 2014 році – 7,1 чол.). Але зменшилася 

і кількість померлих – 13,6 чол. на 1000 осіб (проти 14,6 чол. у 2014 році). Завдяки цьому зме-

ншилося природне скорочення: -6,9 чол. у 2015 р. проти -7,5 чол. у 2014 р. В той же час під-

силилася від’ємна міграція: різниця між прибулими–  1028 чол. в 2015 р. та вибулими – 1206 

чол., становить -178 чол. і є більшою, ніж у попередньому році (-73 чол. у 2014 р.). 

За даними 2012 року доля різних вікових категорій населення м. Шостка складала 

(по діючій на той час методіці, яка нині зазнала змін через зміни в пенсійному законодав-

стві): допрацездатного віку – 12%, працездатного – 59,5%, позапрацездатного – 26,5%. 

Останній показник вищий за середній по області (23%), що вже вважається дуже високим 

показником, який свідчить про значне старіння населення. Про це свідчить і показник кі-

лькості пенсіонерів на 1000 населення, якій на 01.01.2015 р. складав у м. Шостка 330, а в 

Шостинському районі – 348 (середній по Сумській області – 314, у м. Суми – 305, а найгі-

рший в Буринському районі області – 401). Сумська і Чернігівська області в цілому харак-

терізуються найбільшим старінням населення поміж усіх регіонів країни. 

В м. Шостка спостерігається нерівномірний розподіл населення за статтю. На 

01.01.2015 р. жінки складають 56,1% населення, чоловіки – 43,9%. На 1000 жінок припа-

дає 783 чоловіка (по області – 843). Така тенденція посилюється: так, в 2002 р. жінки 

складали 55,1% населення; на 1000 жінок припадало 815 чоловіків. 

За даними 2013 р. загальна кількість штатних працівників підприємств, установ та 

організацій складала 16,2 тис. чол. (6,7% від загальної кількості по області), без врахуван-

ня фізичних осіб-підприємців та самозайнятих. За попередніми даними у кінці 2016 р. во-

на ще зменшилася і становила 14,7 тис. чол. 

У 2015 році послугами державної місторайонної служби зайнятості скористалися 

6955 жителів міста і району, з них статус безробітного мали 5195 осіб. Профорієнтаційни-

ми послугами скористалися 1886 осіб з числа зайнятого населення та 4520 безробітних, з 

яких 310 підвищили свою кваліфікацію. 

Трудові ресурси Шостки мають таку особливість: вони відрізняються надзвичайно 

високим освітнім рівнем кадрів, насамперед у галузі хімії. Протягом багатьох десятиріч 

підприємства міста комплектувались фахівцями з потужних наукових центрів СНГ і Укра-

їни, враховуючи специфіку розташованих в місті оборонних та хімічних виробництв, уні-
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кальні технології, які іноді не мали аналогів у світі. В останній час в усіх сферах народно-

го господарства широко застосовуються електронні технології, компьютерізація, тому пе-

рспективним для міста є розвиток галузі ІТ-технологій, як завдяки наявності фахівців, так 

і їх  підготовці освітніми установами.  

Народно-господарський комплекс, основні підприємства і галузі. Основою економі-

ки міста Шостка і його містоутворюючої бази є промисловість. До недавніх часів це були, 

насамперед, підприємства хімічної галузі (звідси назва Шостки в 70-80-х роках 20 ст. – 

"місто хіміків"), частина яких водночас відносяться до військово-оборонної сфери. На да-

ний час можно говорити про поступове перетворення спеціалізованого промислового 

комплексу міста в багатогалузевий, до якого входить багато підприємств харчової проми-

словісті і переробки сільгосппродукції, а також – деревообробної, машинобудівної, фар-

мацевтичної галузей, виробництва будматеріалів, легкої промисловості та ін.  

В структурі обсягів реалізованої в 2015 р. промислової продукції найбільша частка 

– 77,0%, припадає на переробну промисловість, з неї: 48,0% – на виробництво харчових 

продуктів, 32% – на виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, 6,7% – на вигото-

влення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність. Решта 23% 

припадають на добувну галузь і підприємства з виробницва і розподілу тепла і електрое-

нергії, газоподібного палива; водопостачання і водовідведення (раніше відносилися до 

сфери комунального господарства). 

Підприємствам м. Шостка за 2015 рік надійшло замовлень на виробництво промис-

лової продукції, виконання робіт, послуг на суму майже 129 млн. грн., з яких 28% одер-

жано від закордонних замовників. 

За 12 місяців 2015 року загальний обсяг випуску товарної продукції промисловими 

підприємствами міста Шостка склав 1315,6 млн. грн. Темп росту промислового виробниц-

тва – 114,2% до відповідного періоду минулого року. Позитивну динаміку мали підприєм-

ства усіх галузей. Це один з основних здобутків міста, особливо, на фоні загального па-

діння: протягом 2015 року обсяги промисловості по Україні в цілому знизилися на 13,4%, 

по Сумській області – на 1,7%. Це підтверджує, що Шостка є значним промисловим цент-

ром і має усі можливости для подальшого розвитку. 

До основних промислових підприємств міста відносяться наступні: КП Шосткінсь-

кий казенний завод "Імпульс", Шосткінський казенний завод "Зірка»", ВАТ "Шосткинсь-

кий міськмолкомбінат" у складі ПАТ "Бель Шостка Україна", ВАТ "Шосткинський завод 

хімреактивів", ТОВ "Шостка-хімпродукт", ТОВ "Поліхім", ТОВ "Фармхім", ПАТ "Фар-

мак", ТОВ НВП "Технологія", ВАТ "Полісся" (м'ясокомбінат), ВАТ "Шосткинський хлі-

бокомбінат", ВАТ СП "Шостка-Технокат", меблева фабрика ПП "Катунь", ТОВ "Конди-

терська група "ТАЙ", ТОВ "Зодіак", НДІ хімічних продуктів, НП "Технологія", "Хемікалі-

нвест", ПП "Грант-Сервіс", ТОВ "Плюс ЛТД", ПП "Укрпромвпровадження", "Галант" та 

інші підприємста різних форм власності. Продукція шосткинських підприємств унікальна 

і різноманітна: порох, засоби ініціювання вибуху, набої, феєрверкові вироби, хімічні реак-

тиви, автохімія, побутова хімія, субстанції для лікарських препаратів, надміцний ріжучий 

інструмент, технологічне обладнання, теплоізоляційне піноскло, поліграфічні фарби, рен-

тгенівські плівки, меблі, паливні гранули, харчові продукти тощо. Саме цим зумовлюється  

конкурентоспроможність продукції міста на ринках світу. 

Тривалий час одним з основних підприємств Шостки світового рівня було Вироб-

ниче об'єднання «Свема», яке випускало кіно-, фото- і магнітну плівку для всього СНГ і 

інших країн світу, яке практично перестало існувати через перехід кіно-фотозйомок на 

цифрові технології, різке зменшення попиту на цю продукцію в умовах загальноекономіч-

ної кризи і розірвання економічних зв’язків. На даний час на його основі утворено один з 

небагатьох успішно діючих в країні індустріальних парків – "Свема". На сьогоднішній 

день на території та навколо індустріального парку "Свема" працює понад 30 підпри-

ємств-супутників, які виробляють лакофарбові матеріали, емалі спецпризначення, наливні 

підлоги, будівельні вироби, тепло-, звуко- та пароізоляційні матеріали, фотолюмінісцентні 
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та світлоповертальні матеріали, вироби з пластмаси, електроізоляційні та пакувальні ма-

теріали, фармацевтичні інгредієнти, переробляють сільгосппродукцію.  

В їх числі працює єдине в Україні підприємство по виготовленню піноскла (ТОВ 

НВП "Технологія"). Нещодавно введено в експлуатацію нове виробництво активних фар-

мацевтичних інгредієнтів ПАТ "Фармак". Завершується будівництво підприємства "Шос-

ткинський елеватор". Подальший розвиток індустріального парку разом з поширенням ІТ-

технологій розглядаються як основа майбутньої економіки міста. 

Науково-виробничі підприємства міста, які мають як дослідницьку складову, так і 

досвідні виробництва, водночас відносяться і до промислової галузі і до науково-

дослідницької сфери. Найбільш потужними з них є: ДП НДІ хімічних продуктів (віднесе-

ний до стратегічно-важливих підприємств країни); НДІ магнітних носіїв інформації; Нау-

ково-дослідний конструкторсько-технологічний інститут электроізоляційних матеріалів та 

фольгованих діелектриків. Також працює цілий ряд невеликих дослідних організацій. 

Міське господарство, комунальні послуги (офіційна статистика відносить більшу 

частину підприємств цієї галузі до промисловості з виробництва та розподілу газоподіб-

ного палива, енергії і води). Энерго- і теплопостачання міста і промислової зони забезпе-

чує ТЕЦ – генеруюче виробництво, яке знаходиться в оренді ТОВ "ШП "Харківенергоре-

монт". Розподіл електроенергії з единих електромереж країни також здійснює Шосткин-

ське районне відділення ВАТ "Сумиобленерго". Діє система постачання річкової (техніч-

ної) води та високоякісної артезіанської води і водовідведення, яку забезпечує КП ВУВКГ 

"Водоканал" (окремі підприємства також мають власні локальні свердловини). Місто 

майже повністю газифіковане. Постачає газ до ГРС міста Чернігівське лінійно-виробниче 

управління магістральних газопроводів. Розподілом газу по місту займається Шосткинсь-

ке управління по експлуатації газового господарства ПАТ "Сумигаз".  

В житлово-комунальній сфері міста також працюють підприємства: КП "Шостка-

Міськсвітло", "Шостка Зеленбуд". У т.ч. обслуговують житловий фонд: КП ПВО "Енер-

гія", ПП "Івушка-Шостка", ТОВ "Шосткажитлосервіс", ТОВ "Жилкомсервіс", ФОП "Єм-

лягіна О.М. ", ТОВ "ТД "Дизайн", КП "Укржилкомфорт", ПП "ЖЕД-1", ЖКВ КЗ "Імпу-

льс", ТОВ "ШП "Харківенергоремонт".  

Сфера будівництва зазнала значного скорочення за останні роки. Так, введення в 

експлуатацію житлового фонду за рік становило: 2014 р.– 6016 кв. м загальної плоші, в 

2015 р.– 3050 кв.м (50,7 % до попереднього року); за попередніми даними за 2016 р. – 

1223 кв.м (40, 1% до до попереднього року). 

В галузі будівництва працюють такі підприємства як: ТОВ "Прогноз", ТОВ "Хім-

буд-3", ПП "Шляховик-Шостка", ТОВ "Архбуд", ФОП Ліфіренко, ЖЕД-2, ТОВ "ТД "Ди-

зайн", ТОВ "БМУ-3", ПП "Індако", ТОВ "Сигірія" та ін. . 

Зовнішній і міський транспорт. Послуги щодо міських пасажирських перевезень 

автомобільним транспортом надають ПАТ "Шосткинське АТП-15909" та 29 приватних 

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

одиниць транспортних засобів.  

Міжміські та приміські перевезення здійснюються з двох автостанцій: "Шостка-1" і 

"Шостка-2".  

Залізничний транспорт представляє станція "Шостка" – вантажна і пасажирська.  

Щорічно вона перевозить більш як чверть мільйона пасажирів. У т.ч. понад 60 тисяч па-

сажирів користуються приміським сполученням. Діє експрес-маршрут "Київ – Шостка", 

транзитні маршрути "Терещінська (смт Вороніж) – Новгород-Сіверський – Семенівка" та 

нещодавно відкритий "Суми – Новгород-Сіверський". 

Сільське і лісове господарство. В місті і районі працюють 2 підприємста лісового 

господарства (водночас їх підрозділи працюють в деревообробній промисловості): ДП 

"Шосткинський агролісхоз" та Дочп КП "Сумиоблагроліс". В місті також розташовані ко-

нтори і виробничі цехи низки сільськогосподарських підприємств: ТОВ "Агрофірма Лан", 

Сільгосподарське ПП "Онікс" та ін. 
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Сфера обслуговування. В місті розвинені всі галузі культурно-побутового обслуго-

вування населення: культура, освіта, охорона здоров’я, фізкультура і спорт та ін., які далі 

розглянуто більш детально.  

Культура. Культурная сфера Шостки представлена рядом установ: Палац культури 

и 2 будинки культури, біблиотеки, кінотеатри, центри єстетичного виховання, музеї. Шос-

ткинські музеї це: Шосткинський краєзнавчий музей (включив до свого складу експози-

цію колишнього музею ВО "Свема"), Музей льотчика Кожедуба (філія крайознавчого), 

Музей історії казеного завода "Зірка", Музей історії казеного завода "Імпульс", Музей Ку-

ліша, Народний єтнографічний музей при ВПУ-19, відкритий нещодавно музей – освітній 

комплекс "Родинна пам'ять" та інші. У місті знаходиться багато культових споруд різних 

концесій та релігійних організацій. У т.ч. нещодавно відновлена найстаріша споруда 

(пам’ятка культурної спадщини) – Церква Різдва Христового. 

Освіта. У Шостці діють 13 загальноосвітніх шкіл, 1 вечірня та 2 – інтернатного ти-

пу (включаючи санаторний). Всі школи комп’ютеризовані, підключені до мережі Інтернет, 

широко освоюють знання в галузі світових ІТ-технологій. За підсумками учнівських олім-

піад Шостка щороку посідає одне з перших місць в області. Також працюють 13 дитячих 

дошкільних навчальних закладів та ще 2 навчальні комплекси (дитячий садок – початкова 

школа), разповсюджені позашкільні заклади. Шостка за останні роки стала містом студен-

тів (2,7 тис. чол., а разом з учнями професійних навчальних закладів – понад 4,5 тис. чол.).  

Вищі навчальні заклади і заклади професійної та підготовчої освіти міста: Шостки-

нський інститут Сумського державного універсітету; Хіміко-технологічний коледж імені 

Івана Кожедуба; консультаційні пункти Сумського державного педагогічного університе-

ту ім. А. С. Макаренка та Сумського національного аграрного університету; Шосткинське 

медичне училище; Державний навчальний заклад "Шосткинський центр професійно-

технічної освіти", ДПТНЗ Шосткинське вище професійно-технічне училище, ДПТНЗ Шо-

сткинський професійний ліцей. 

Охорона здоров’я. Мережа закладів охорони здоров’я розвинена, в місті працюють: 

Центральна района лікарня (з відокремленими стаціонарними відділеннями: інфекційним, 

психо-неврологічним, дермато-венерологічним, пологовим; двома поліклінічними відіш-

леннями і двома відділеннями сімейної медицини, жіночою консультацією, психо-

неврологічним і наркологічним диспансерами, станцією екстреної медичної допомоги, 

здравпунктом заводу "Імпульс"); комунальні заклади: дитяча міська лікарня, стоматологічна 

клініка. Також тут знаходяться медичні установи обласного рівня: діагностичний центр; 

клінічний госпіталь ветеранів, інвалідів Вітчизняної війни; центр соціально-психологічної 

реабілітації дітей-інвалідів; дитячий протитуберкульозний санаторій, міжрайонний проти-

туберкульозний диспансер; філія обласного донорського центру. Працює відомча установа 

– медично-санітарна частина заводу "Зірка", установи приватної власності: лікувально-

оздоровчий комплекс "Ольві"; діагностичний та медичний кабінети "Ультрамед"; стомато-

логічний кабінет "Родонт" та ін. В місті також працює багато аптек різних форм власності.  

Фізична культура та спорт. Мережа закладів фізичної культури та спорту в місті 

складається з: 2 стадіонів, 1 басейну, 28 спортивних залів, 30 приміщень для фізкультур-

но-оздоровчих занять, 41 спортивних майданчиків, 10 футбольних полів, 7 майданчиків з 

штучним покриттям, 4 дитячо-юнацьких спортивних шкіл з 15 видів спорту: "Свема", "Ім-

пульс", "Хімік", Комплексна дитячо-юнацька школа управління освіти (КДЮСШ "Бар-

са"), в яких займаються 923 учня. Працює комунальний заклад "Шосткинський міський 

фізкультурно-оздоровчий центр", при якому знаходяться басейн та два тренажерні зали, 

де займаються члени чоловічого клубу "Атлант", жіночого клубу "Грація" та групи "Здо-

ров’я" загально-фізичної підготовки для інвалідів та пенсіонерів. 

Також у місті діє багато підприємств сфери оптової і рознічної торгівлі, харчуван-

ня, побутового обслуговування населення, фінансових установ, підприємств зв’язку, адмі-

ністративно-управлінських установ міського, районного, міжрайонного рівня і представ-

ництв центральних і обласних органів влади у місті (детально розглянуті в розділі 10).  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%90._%D0%A1._%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%90._%D0%A1._%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
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РЕАЛІЗАЦІЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 
 

Попередній Генеральний план міста Шостка Сумської області був розроблений в 

1983 р. інститутом «Укрміськбудпроект» (м. Харків), головний архітектор проекту А.Д. 

Моторин, за завданням Держбуду УРСР. Проект продовжив розробки цього ж інституту, які 

були закладені попереднім генеральним планом 1967 року, що, у свою чергу, продовжив 

ідеї генерального плану 1956 року, розробленого інститутом «Діпромісто» (м. Київ), в якій в 

1960 р. були внесені окремі корективи інститутом «Укрдержбудтехпроект» (м. Харків). 

На розвиток міста Шостка в його сучасному вигляді вплинули всі вказані вище пово-

єнні генеральні плани, за якими був забудований Центральний район (займає біля 70% 

сельбищних територій міста) із загальноміським центром, на базі реконструкції його тери-

торії, з повним зносом старої малоповерхової забудови (переважно дерев’яні хати із сарая-

ми і городами), яку замінили 4-5-поверхові, а пізніше і 9-поверхові багатоквартирні житлові 

будинки та об’єкти громадського обслуговування. У зв’язку з цим в даному розділі коротко 

розглядається реалізація всіх цих проектів, пов’язаних між собою загальною композицій-

ною ідеєю, та період, який передував їх розробленню, а також більш детально – реалізація 

генерального плану 1983 року. 

У перші роки після визволення Шостки в 1943 р. місто відроджувалося без містобу-

дівної: у першу чергу відновлювалися існуючі напівзруйновані об’єкти, такі як: заводоупра-

вління порохового заводу (1943 р.), українська школа № 3 (1945 р.), чоловічий гуртожиток, 

який був переобладнаний на ремісниче училище № 9 (1948 р.),  кінотеатр на базі переобла-

днаної фабрики-кухні (1950 р.); музична школа в колишній жіночій гімназії (1954 р.). Також 

був відновлений 4-поверховий житловий будинок по вул. Леніна (нині Садовий бульвар), 

23, з дитячою бібліотекою на першому поверсі (1951 р.), добудований 4-й поверх на 3-

поверховому житловому будинку по вул. Леніна, 49 (1954 р.). 

Була проведена масштабна реконструкція порохового заводу (1947-1960 рр.), який, 

крім основної продукції, став випускати багато продукції народного господарства, включа-

ючи будівельні матеріали, посуд та іграшки; був повністю переглянутий технічний проект 

реконструкції фабрики кіноплівки (1952 р.). Успішний розвиток промислового виробництва 

дозволив отримати кошти на нове житлове і громадське будівництво. Першим потрапив під 

знос Гвардійський провулок, де на місці хат і городів були побудовані нові багатоквартирні 

житлові будинки № 22 і № 24. 

Генплан 1956 року. Вже далі забудова міста відбувалася на основі генерального пла-

ну, який продовжував проектуватися в 1956-1959 рр. і водночас реалізуватися в новобудо-

вах міста, що виростали на місці старих будівель і розвалин. 

Головною вулицею міста була К. Маркса (нині просп. Свободи), де зносилися де-

рев’яні хати, а на їх місці зростали помпезні 4-5-поверхові житлові будинки з вбудованими 

магазинами, ательє. На вул. К. Маркса, 53, в 1957 р. було введено 2-поверхову будівлю 

міськкому КПУ (з 1965 р. тут відкрито Шосткинський краєзнавчий музей). Були збудовані 

школи №№ 7, 8, 9, 11. В 1960 р. перебралася в новий будинок пошта (з вул. Леніна, 23, на К. 

Маркса, 24), а в приміщення пошти перейшла музична школа, знесена під будівництво 5-

поверхівки. 

Був розбитий міський парк ім. К. Маркса (нині парк Свободи) на місці старого кла-

довища. Земснарядом було на місці болот в заплаві річки Шостки і за рахунок розширення 

її русла вирите Галенківське озеро, що стало улюбленим місцем літнього відпочинку шост-

кинців. 

Значною культурною подією стало відкриття в 1960 р. нового широкоекранного кі-

нотеатру «Родина» на 517 місць. Розміщення кінотеатру поклало початок формуванню ядра 

загальноміського центру вздовж вул. Леніна (нині Садовий бульвар). 

В 1962 р. до міста було приєднано село Лазорівка разом з його частиною– колишнім 

селом Коржівка (нині Лазорівський мікрорайон міста). 

Корективи генплану 1960 року. В 1960 р. в генеральний план були внесені корек-

тиви, за якими передбачені раніше просторі житлові квартали №№ 22 і 38 з дворами і під-
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собними приміщеннями поділялися кожний на 2 невеликих мікрорайони, за якими мало за-

будовуватися місто без дворів і сараїв. Була також відкоригована траса вулиці, що мала на-

зиватися Червоногвардійською, а названа Комуністичною (нині вул. Знаменська), яка отри-

мала прямий напрямок по старих хатах з метою скорочення шляху до Хімзаводу № 3 (в на-

ступному – Шосткинського хімкомбінату, як стала називатися фабрика кіноплівки). 

В 1967 р. була побудована телевежа біля довоєнного палацу культури К. Маркса, що 

дозволило придбати телевізори тисячам шосткинців. В жовтні цього ж року було відкрито 

готель «Жовтень» (в 2006 р. перетворений на податкову службу).  

Генплан 1967 року. Проект був розроблений на 25-30 років з виділенням І черги – 

1970 р., показників на 1980 р. і умовний кінець розрахункового строку, який не називався 

(мав би припадати на 1992-1997 рр.), але завершився фактично через 15 років, у 1982 р., бу-

дучи значною мірою реалізованим. 

За 1967-1982 рр. значно зросла чисельність населення: з 51,2 тис. осіб до 83,8 тис. 

осіб, але темпи щорічного зростання були дещо меншими, ніж заплановані. 

Значно зросли обсяги житлового фонду, який за 1967-1980 рр. збільшився більш як 

удвічі – з 530 тис. м2 до 1170 тис. м2, що дозволило збільшити житлову забезпеченість  на 1 

людину з 10,8 м2 на чол. до 14,2 м2. При цьому планувалося 370 тис. м2 розмістити за ра-

хунок реконструкції Центрального району, а 430 м2 – на пахотних землях в районі с. Локот-

ки. Фактично ж 550 тис. м2  було збудовано в Центральному районі за рахунок реконструк-

ції, що повністю змінило його зовнішній вигляд. Ще 70 тис. м2 було розміщено в Куйби-

шевському районі (нині мікрорайон Капсуль), що дозволило сформувати його парадну 

центральну частину. 

Житлове будівництво переважно здійснювалося 5-поверховими керамзито-

панельними будинками, а також будинками з білої цегли, що вироблялася пороховим заво-

дом «Зірка»; за останні 5 років дії генплану до них додалися 9-поверхові будинки, але їх на-

мічене співвідношення не було дотримано. Ще 20 тис. м2 було введено індивідуального жи-

тла в Артемовському районі, де переважала садибна забудова.  

Темпи зведення житла обганяли будівництво об'єктів обслуговування, тим не менш 

було збудовано багато об'єктів загальноміського значення. 

В 1968 р. була побудована нова адмінбудівля Шосткінської райради (вул. К. маркса, 

54), запрацював новий Головпоштамт (вул. Леніна, 7) та Будинок піонерів (вул. Леніна, 11, 

нині Центр естетичного виховання молоді). 

В 1969 р. побудована нова 3-поверхова будівля школи № 2 (на розі вулиць К. Маркса 

і Депутатської, нині ліцей), відкрився новий великий магазин «Меблі» та «Універсам». Ба-

гато магазинів відкрилися на новій вулиці Комуністичній: технічної книги – "Наука", "Га-

лантерея", "Культтовари". 

Значною мірою був сформований загальноміський центр вздовж вул. Леніна із зеле-

ним бульваром посередині неї. Тут виникла домінантна група 9-поверхових житлових бу-

динків з білої цегли з 2-поверховими вставками поміж ними, де розмістилися магазини, 

майстерні побутового обслуговування. На місці колишньої автостанції була збудована го-

ловна будівля центру – Дім рад на 4 поверхи з актовою залою (нині Виконком міської Ради). 

В 70-ті роки будувалися дитячі садки, школи, профтехучилища, поліклініки. 

На місці передбачено генпланом 1960 року великого саду в санітарній зоні порохо-

вого заводу і колишнього кінного двору був збудований Шосткинський науково-дослідний 

інститут хімічних продуктів (на той час філія Казанського інституту), який увійшов в 1979 

р. до складу виробничого об'єднання «Десна» разом з пороховим заводом «Зірка», який 

освоїв нові види продукції на введених в дію нових потужностях. 

В 1975 р. на базі колишнього хімкомбінату (раніше фабрика кіноплівки) було ство-

рено Виробниче об'єднання «Свема». У цей період свого розквіту ВО «Свема» розміщува-

лося в 400-х будівлях і спорудах, включало завод желатину та ще 8 інших виробництв, 22 

основних та 20 допоміжних цехів, СМУ «Свема-хімбуд», де працювало біля 14 тис. робіт-
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ників. Інтенсивно розвивався ШКЗ «Імпульс» (на той час завод ім. 50-річчя Великої Жовт-

невої революції), що виробляв оборонну продукцію. 

Відповідно до рішень генерального плану в транспортній схемі міста була удоскона-

лена система міських магістралей: побудовані нові вулиці Марата і Кірова (нині Чернігівсь-

ка), а також побудована об’їзна автодорога від заводу «Шосткинського заводу хімреакти-

вів», через с. Лазарівка, до ВО «Свема». Вулиця Леніна (нині Садовий бульвар) стала пішо-

хідною, а її транспортну функцію взяла на себе вул. Комуністична (нині Знаменська). 

Також були розвинені інженерні мережі міста: укладені тепломережі в районах ново-

го будівництва, збудована районна котельня в мікрорайоні Локотки. Виконані усі заходи по 

газозабезпеченню міста, яке було доведено у кінці 1982 р. до 83%. Побудовані біологічні 

каналізаційні очисні споруди, головна КНС, колектори та вуличні каналізаційні мережі. Але 

не була освоєна повністю ділянка проектного водозабору: розпочато будівництво насосної 

станції і водоводу ІІ-го підйому, прокладено 20 км водопровідних мереж, споруджені 2 ре-

зервуари запасу води та декілька артезіанських свердловин.  

Генплан 1983 року. Основною базою проектування генерального плану 1983 р. стали 

передпроектні розробки: «Техніко-економічні розрахунки проектної чисельності населен-

ня», та «Ескіз генерального плану міста», виконані «Укрміськбудпроектом» в 1982 р. Також 

в генеральному плані були враховані рішення «Схеми районного планування Сумської об-

ласті», розробленої в 1975 р. інститутом «КиевНИИП градостроительства» (нині ДП «НДПІ 

містобудування») і Схеми районного планування Шосткинського району, розробленої ін-

ститутом «Харківпроект». 

Генеральний план був розрахований до 2003 р., але пізніше був актуалізований (ли-

ше даним новим генеральним планом в нього внесені певні зміни, тому його дія розгляда-

ється до опорного року нового генплану – 2015 р.). 

Генеральним планом 1983 р. проектна чисельність населення міста спочатку наміча-

лася в кінці розрахункового строку 140 тис. осіб; пізніше, за рішенням міськради від 

09.02.83 р., було узгоджено показник, раніше запропонований ТЕО генерального плану – 

110 тис. осіб, а на І чергу генплану в 1991 р. – 95 тис. осіб. Зростання чисельності населення 

продовжилося з 82 тис. осіб за переписом 1979 р. і 83,8 тис. осіб на опорний 1982 р. до 92,9 

тис. осіб за переписом 1989 р., дещо перевищило прогноз на 1991 р., склавши 95,2 тис. осіб, 

і досягло свого максимуму в 1993 р. – 96,7 тис. осіб. Але після цього почалося зниження чи-

сельності населення, як і в цілому в країні, яка становила по місту на 01.01.2015 р. – 77,1 

тис. осіб. 

У сфері промисловості на початок розробки генплану 1-ше місце займала хімічна 

промисловість, яка і надалі передбачалася до першочергового розвитку в «місті хіміків» (лі-

дери на той час – проквітаюче ВО «Свема», а також ВО «Десна» (ШКЗ «Зірка»), завод ім. 

«50-річчя Жовтня» (ШКЗ «Імпульс»), Шосткинський завод хімреактивів). На 2-му місці у 

місті, яке бурно розвивалося, була промисловість виробництва будматеріалів (лідер – Шос-

ткинський ЗЖБК № 7); на 3-му – харчова промисловість. На даний час місця галузей помі-

нялися: вперед вийшла харчова промисловість (Шосткинсський міськмолкомбінат, що 

увійшов до складу ПАТ «Біль-Шостка Україна», Шосткинський хлібокомбінат та ін.), на 

другому – спеціальна хімія, пов'язана з оборонною діяльністю (лідер – Шосткинський казе-

ний завод «Імпульс»). Але зупинилися Виробниче об'єднання «Свема», желатиновий завод 

в його складі, завод ЖБК № 7, асфальтовий завод, пивобезалкогольний завод, різко знизив 

виробництво завод хімреактивів (повністю занепав цех гідрохінону). 

Житловий фонд міста на опорний рік генерального плану (1982 р.) складав 1229 тис. 

м2 загальної площі і мав зрости до 1980 тис. м2 до кінця розрахункового строку (з ураху-

ванням нового будівництва – 811,5 тис. м2 і вибуття, у т.ч. за рахунок реконструкції – 61,2 

тис. м2). Розподіл житлового фонду за поверховістю намічався наступний: понад 9 поверхів 

– 41 тис. м2, або 9%; 9 поверхів – 509,5 тис. м2, або 62,8%; 5 поверхів – 243 тис. м2, або 

30%; 1 поверх – 18 тис. м2, або 2,2%. 
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Не дивлячись на продовження строку дії генерального плану, досягнути бажаного 

результату  не вдалося: на кінець 2015 р. загальний обсяг житлового фонду складав 1752,7 

тис. м2, що на 227,3 тис. м2 менше за запланований обсяг. 

Зовсім далекий від запланованого фактичний розподіл житлового фонду за поверхо-

вістю: більше 9 поверхів – складає 0,22%; 9-поверховий – 22,8%; найбільшим є 5-

поверховий – 47,13%; малоповерховий багатоквартирний фонд (1-3 пов.) складає 7,14%, а 

індивідуальний садибний – 22,7% (разом малоповерховий і садибний фонд – 29,84%). 

Це пояснюється змінами в економічній і соціальній сферах, які викликали зупинку 

багатоквартирного будівництва і індустріального домобудівного виробництва (ЗЖБК № 7), 

і нині фінансування житлового будівництва здійснюється самими мешканцями –

інвесторами власних садибних будинків. 

Середня житлова забезпеченість населення міста планувалася 18 м2 на 1 людину на 

кінець розрахункового строку, і була перевищена на кінець 2015 р. – 22,7 м2 на 1 людину, 

але не стільки за рахунок збільшення житлового фонду, скільки за рахунок зменшення кіль-

кості населення. 

Нове житлове будівництво планувалося в середньому на рівні 40,6 тис. м2 за рік, а 

фактично зменшилося на порядок і склало 3,05 тис. м2 за 2015 рік (вводилися лише індиві-

дуальні будинки садибного типу). Практично припинилося вибування житлового фонду за 

планувальними рішеннями, така практика в минулому; лише іноді він вибуває через повну 

непридатність для проживання (аварійні будинки). 

Основним районом житлового будівництва на І чергу дїї генплану, як і намічалося, 

був Локотський, де переважно будувалися багатоповерхові будинки. Не була здійснена на-

мічена генпланом часткова реконструкція Артемовського району, де житловий фонд садиб-

ного типу передбачався до знесення, але навпаки, доповнився новими будинками на окре-

мих вільних ділянках. 

В кінці 80-х років було практично завершене формування, відповідно до рішень про-

екту, загальноміського центру: по обидва боки зеленого бульвару вишукалися 9-поверхові і 

14-поверховий житловий будинок з розташованими в них і поряд з ними закладами громад-

ського обслуговування. 

У 70-80-ті роки було побудовано багато дитячих садків, у т.ч. відомчих (їх загальна 

кількість складала 31 на початок опорного 1982 року), але в 1990-2000 роки багато з них бу-

ло перепрофільовано через зменшення народжуваності (внаслідок цього в 2015 р. зосталося 

лише 15 дитсадків, заповнених на 114%, а кількість місць в них становила 87,3% від норма-

тивної – детальніше див. розділ 10). Кількість збудованих місць у школах, навпаки, нині в 

1,8 рази більша за норму, усі школярі навчаються в одну зміну. 

Наприкінці 80-х років у місті було відкрито медичне училище, яке готує медпраців-

ників середньої ланки для всього регіону; в 2001 р. – відкрито Шосткинський інститут Сум-

ського державного університету, який готує інженерно-технічних працівників вищої квалі-

фікації, у т. ч. в галузі інформаційних технологій. 

У медичних закладах міста замість існувавших на опорний рік генплану 790 ліжок і 

передбачених в кінці розрахункового періоду 1488 ліжок їх кількість зменшилася до 630 

(разом з тубдиспансером), у т.ч. через зменшення нормативів Мінздравом України. Міські 

лікарні і поліклініки (крім дитячої і стоматологічної) були об’єднані в одну велику структу-

ру – Центральну районну лікарню. Частково побудовано намічений комплекс нової лікарні 

в Артемовському районі, який став інфекційним відділенням ЦРЛ. Значно зросла кількість 

аптек, відділень банків, магазинів, більшість з яких стали приватними. 

При запланованому будівництві однієї спортшколи їх відкрито 4 (5 – разом з район-

ною ДЮСШ). Але не побудований намічений проектом спорткомплекс поряд з Галенківсь-

ким озером, а також Палац спорту. 

Отримав значний розвиток міський транспорт. Замість колишніх 17 автобусних ма-

ршрутів було розроблено і паспортизовано 28 (з них нині працює 24). Але не був введений 

запланований генпланом новий вид міського транспорту – тролейбус. 
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В галузі зовнішнього транспорту сталися значні зміни. Закрився Шосткинський ае-

ропорт місцевої авіації та річковий порт на р. Десна в приміській зоні. Нещодавно були від-

криті маршрути регіональних електропотягів на Київ і Суми. Але скоротилися обсяги при-

міського сполучення дизель потягом з Новгород-Сіверським і Семенівкою, перевезення ва-

нтажів по під’їзним шляхам до промислових підприємств. Через це немає необхідності в 

наміченому будівництві дворівневих транспортних розв’язок – автодоріг із залізницею (до-

статньо автоматизованого світлофору). Збудовані нові залізничний вокзал і автовокзал.  

В зовнішній автодорожній мережі не побудована намічена обхідна автодорога півні-

чніше міста замість транзитної траси Р-65 по місту (ця проблема і надалі зостається актуа-

льною). У внутрішній міській мережі завершено будівництво (реконструкція) пов’язаних 

між собою вулиць: Марата – Онуприєнка – Робоча, як міських магістралей. Всупереч рі-

шенню генплана змінена траса широтної автомагістралі між Центральним районом і Півні-

чною промзоною, яка мала пройти південніше річки, а пройшла північніше – вулиця Гага-

ріна, забезпечивши кращий зв'язок з Індустріальним парком «Свема». Збудовано новий міст 

через річку. 

Забезпеченість на 1000 мешканців міста індивідуальним легковим транспортом зрос-

ла з 47 автомобілів в 1981 р. до 115 – в 2015 р. Виникла велика кількість гаражно-

будівельних кооперативів, з 1-поверховими гаражами замість намічених 5-поверхових. 

Не виконані такі заходи інженерної підготовки як: очищення і спрямлення русла річ-

ки, будівництво облаштованого ставку на місці колишніх торфорозробок біля колишнього 

с. Локотки, намив в поймі річки ділянки під спорткомплекс, не реалізовані проектні рішен-

ня по відновленню ливневої каналізації. 

Для покращення газозабезпечення міста збудована друга ГРС, яка не була передба-

чена проектом, що дозволило отримати газ з двух магістральних газопроводів. В сфері во-

дозабезпечення збільшилася кількість артезіанських свердловин у місті, але не був здійсне-

ний намічений перехід міста на водозабезпечення з приміських водозаборів через зменшен-

ня чисельності населення і зниження обсягів виробництва, що зняло очікувану проблему 

дефіциту питної води. 

Відповідно до планів забезпечення електроенергією була побудована електропідста-

нція 110/10 кВ «Локотки». Виконані плани щодо забезпечення теплом, гарячою водою, ка-

налізацією побудованого житла. 

Закрито старий і побудовано новий полігон твердих побутових відходів на північно-

східній околиці міста, виділено території під розширення кладовищ. 

Організовано новий сквер на початку Садового бульвару, але не побудований намі-

чений проектом великий міський парк на 100 га навколо Галенківського озера. В місті є ба-

гато насаджень обмеженого користування у дворах житлової забудови, на ділянках вироб-

ництв. Збереглися лісові масиви на околицях міста, але насаджень загального користування 

(парків, скверів) поки що недостатньо. Забезпеченість ними зросла з 2,3 м2 на 1 мешканця 

міста до 4,85 м2, але воно поки що значно менше за нормативне. 

Вдалося покращити стан оточуючого середовища на основі заходів, здійснених на 

ВО «Десна» (нині ШКЗ «Зірка»): за «Техно-робочим проектом реконструкції кислотних ви-

робництв ВО «Десна», що дозволило значно зменшити викиди шкідливих речовин в атмос-

феру внаслідок зниження гранично допустимої концентрації окислів азоту, сірчаної кислоти 

і серністого ангідриду, зі зниженням санітарно-захисної зони підприємства від 1000 м до 

розмірів промплощадки підприємства (про що є посилання проектувальників генплану на 

лист від П/я Г-4820 за № 82 від 25.11.81 р.). 

В цілому багато рішень генплану 1982 року були виконані не повною мірою через 

складні соціально-економічні умови, які пережила вся країна, особливо в 90-ті роки ХХ 

століття та роки світової економічної кризи. 

Зростання промислового виробництва, розвиток Індустріального парку, що є одним з 

реально діючих в країні, дають надію на кращу реалізацію рішень нового генерального плану. 


