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5. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРЕДУМОВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ МІСТА 
  

На основі аналізу сучасного стану містобудівного розвитку м. Шостка та програм-

них матеріалів і документів щодо перспектив розвитку міста і його ролі в системі розсе-

лення виявлені основні проблеми, з якими нині стикається місто, та наявні можливості і 

передумови подальшого розвитку міста. 

 До основних проблем, які виникли на даний час у місті в різних сферах і потребу-

ють свого вирішення, відносяться: соціально-демографічні, соціально-економічні, еколо-

гічні, а також планувальні, які склалися історично в процесі розвитку міста. 

 До основних соціально-демографічних проблем відносяться: високі темпи зни-

ження кількості населення через низьку народжуваність, високу смертність, від’ємні 

міграційні процеси; значне старіння населення та, відповідно, значний відсоток непра-

цездатного населення; переважаючий відсоток населення жіночої статі; значний рівень 

безробіття; низька середня заробітна плата населення міста. 

 До основних соціально-економічних проблем відносяться: зупинка або зниження 

виробництва на багатьох підприємствах міста, у першу чергу, колись одного з основних 

містоутворюючих підприємств світового рівня ВАТ «Свема», яке спеціалізувалося на ви-

пуску кіно-, фото- і рентгенівської плівки, через перехід процесу відеозйомки на елект-

ронні технології; застаріле технологічне обладнання на колись основному оборонному ви-

робництві – Шосткинському казенному заводі «Зірка» (перша назва Шосткинський поро-

ховий завод); повільне зростання інвестиційної активності в умовах загального економіч-

ного спаду, продовження військових дій на сході країни, ризику близькості російського 

кордону (в мирний час це було перевагою, що обумовлювала можливість широких еконо-

мічних зв’язків. 

 До основних екологічних ризиків, які завжди були високими в місті через пріорите-

тний розвиток хімічної галузі, виробництво вибухонебезпечної продукції, додалася необ-

хідність подолання наслідків екологічної аварії, яка сталася в місті в 2015 році через неса-

нкціоноване захоронення в кар’єрі та витік на дорогу в результаті ДПТ небезпечної хіміч-

ної речовини у процесі її транспортування до місця захоронення комерційною структурою 

(на даний час значну частину наслідків аварії вдалося подолати). 

 До основних планувальних проблем (й водночас екологічних), що склалися історич-

но в ході міської забудови, відноситься розташування в місті ряду старих промислових 

виробництв в оточені житлових будинків, які опинилися в санітарно-захисних зонах, не-

обхідних за нормами навколо промислових підприємств. Через місто транзитом прохо-

дить ряд доріг зовнішньої мережі, що підвищує рівень шуму та загазованості на прилеглій 

до них забудові. Значна частина вулиць і проїздів (переважно в районах садибної забудо-

ви) не має твердого покриття, потребує ремонту асфальтове покриття багатьох вулиць, 

доріг, проїздів і, особливо, тротуарів, навіть у центральній частині міста. Потребують ре-

монту фасади багатьох багатоквартирних житлових будинків, а також капітального ремо-

нту і реконструкції старі будинки з високим рівнем амортизації, особливо в центрі міста. 

 До недавнього часу в місті була актуальною проблема «декомунізації», яка викли-

кала численні мітинги і протести населення і на даний час практично вирішена: зняті одіо-

зні монументальні пам’ятники, перейменована велика кількість вулиць, у т.ч. головна ву-

лиця Леніна (колишня Садова), яка отримала назву Садовий бульвар, що відповідає її іс-

торичній суті, але залишаються ще труднощі з переоформленням багатьох документів та 

інші питання. 
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 Не зважаючи на вказані проблеми, місто має і ряд переваг над багатьма іншими по-

селеннями та можливості (передумови) для подальшого розвитку. 

 До основних переваг міста відносяться наступні.  

 Зростання виробітку продукції промислових підприємств, порівняно з іншими про-

мисловими містами країни, та зростання міського бюджету; наявність унікальних вироб-

ництв спеціальної хімії і ВПК та початок переходу господарського комплексу від моно-

функціонального до багатофункціонального розвитку (розвиваються підприємства харчо-

вої промисловості, фармацевтичної, деревообробної галузей та ін.); втілення у виробницт-

во сучасних технологій, у т.ч. інформаційних; намічене будівництво підприємств альтер-

нативної енергетики та перехідна енергозберігаючі технології, створення в місті діючого 

індустріального парку (одного з небагатьох в країні, на місті зупиненого виробництва кі-

ноплівок), разом із супутніми виробництвами, які мають відведені території, необхідну 

промислову і комунальну інфраструктуру та у мирний час можуть бути дуже привабли-

вими для інвестування. 

 Наявність планів та початок їх реалізації щодо використання ІТ-технологій в усіх 

сферах діяльності, у т.ч. управлінні містом за допомогою розвинутих електронних зв’язків 

з громадськістю; наявність кваліфікованого високоосвіченого персоналу, наукових уста-

нов, закладів вищої і професійної освіти, які випускають високоосвічених фахівців; висо-

кий рівень комп’ютеризації і розповсюдження інтернет-звязку в місті, у т.ч. в шкільних 

закладах і позашкільних установах. 

 Розвиненість транспортних зв’язків – автомобільних та залізничних, із столицею, 

обласним центром, прилеглими поселеннями; близькість міжнародного транспортного ко-

ридору; перспективи будівництва об’їзної автодороги (за рішенням Схеми планування 

Сумської області), що дозволить не тільки покращити господарські і соціальні зв’язки, а й 

зменшити транзитні навантаження і покращити екологічний стан міста. 

 Значна забезпеченість установами обслуговування населення, особисто у сфері ку-

льтури, охорони здоров’я, шкільної та позашкільної освіти, фізкультури і спорту, торгівлі 

і побутового обслуговування; наявність адміністративних закладів різних рівнів. 

 Задовільний стан інженерно-технічної інфраструктури (комунального господарства), 

у т.ч. наявність багатьох артезіанських водозаборів; відремонтованих каналізаційних очис-

них споруд з біоочисткою, обладнаного полігону ТПВ, розширених територій кладовищ. 

 Наявність у місті і районі природних ресурсів для розвитку рекреації і туризму: рі-

чок, озер, лісів, об’єктів природно-заповідного фонду; цікавих з точку зору туристичного 

інтересу пам’яток і об’єктів культурної спадщини, у т. ч. промислових об’єктів, культових 

та інших, багата історія краю. 

 Наявність територіальних ресурсів для розвитку житлового та інших видів будів-

ництва, системи громадських центрів загальноміського і місцевого значення, розробка да-

ного нового генерального плану розвитку міста та іншої містобудівної документації від-

повідно до прийнятої програми її розробки. 

Крім вже існуючих в місті переваг існують передумови і перспективи для подальшого 

розвитку міста, які закладені в програмних документах, або вже почали проявлятися у вигляді 

окремих тенденцій останнього часу. 

В Генеральній схемі планування території України і розробленій ДП «НДПІ містобуду-

вання» Схемі планування Сумської області місту Шостка відведена значна роль як центру між-

районної системи розселення, яка складається з 5 адміністративних районів області, багатофун-
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кціонального промислово-індустріального, ділового і культурного центру регіонального значен-

ня. Відповідно, багато адміністративних установ міського і районного рівня почали 

об’єднуватися і укрупнюватися, що має підвищити ефективність їх роботи. Наявність багатьох 

медичних установ із сучасним обладнанням робить перспективним створення міжрайонного го-

спітального округу (основи медичної реформи в країні) з центром саме на базі м. Шостка.  

Відходить в минуле монофункціональність господарського комплексу міста, орієнтова-

ного лише на хімічну галузь і пов’язані з нею виробництва. Так, в програмних документах, крім 

збереження традиційної для міста хімічної галузі, визначена як перспективна для зони Полісся 

галузь глибокої деревообробки та використання відходів її виробництва для виготовлення пали-

вних брикетів. Наявність в районі й області значних покладів торфу, будівельних пісків, глин 

також робить перспективним розвиток виробництва з добування торфу і виготовлення з нього 

добрів та паливних гранул, розвиток промисловості виготовлення будівельних матеріалів. Наяв-

ність сільськогосподарських виробництв у прилеглому районі сприяє розвитку підприємств з 

переробки сільськогосподарської продукції. Кліматичні умови міста сприяють розвитку альтер-

нативної сонячної і вітрової енергетики, а газове паливо на ТЕЦ намічено замінити місцевим  

біопаливом.  

Особливі перспективи у місті пов’язують з розвитком інформаційних технологій (ІТ – 

галузь), як у сфері промислового виробництва, так і в усіх серах діяльності. Для цього у місті є 

багато передумов: наявність багатьох наукових установ, кваліфікованих кадрів, високий рівень 

автоматизації  виробництва, комп’ютеризації, у т.ч. населення і сфери освіти. В управлінні міс-

том набирає обертів формування системи зворотного зв’язку органів самоуправління з населен-

ням на основі комп’ютерних технологій і інтернет-звязку. В розвинутих країнах світу такій на-

прямок розвитку міст, що охоплює усі сфери і складові частини поселень на основі новітніх тех-

нологій, отримав назву «smart-sity» («розумне місто»), та зазнає значного поширення як міста 

майбутнього, що закладається і даним генеральним планом м. Шостка. 

Для подальшого планувального розвитку міста є хороші перспективи, пов’язані з 

наявністю значних територіальних ресурсів, у т. ч. завдяки недавньому розширенню місь-

кої межі. Це вільні території для розміщення житлової забудови – як багатоквартирної, так 

і садибної; переважно в південній частині міста; колишні ділянки садівницьких товариств, 

які увійшли в міську межу і будуть перепрофільовані на садибну забудову, вільні промис-

лові майданчики або території недіючих виробництв в північній частині міста, особливо 

на території індустріального парку. 

Особливо привабливими є значні вільні озеленені ділянки і природні пляжі вздовж 

річки Шостки з системою озер, де можливе створення водно-зеленого діаметру – основної 

ландшафтної композиційної осі міста та місця відпочинку, в якому розмістяться установи 

короткочасної і тривалої рекреації. 

Місто оточено лісами, річками, озерами, є природно-заповідні території в Шосткін-

ському районі; в місті і передмісті багато пам’яток культурної спадщини, що робить перс-

пективним розвиток тут галузі туризму та рекреації. 


