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Вступ  
 
Чому для реалізації проекту ”Точки економічного зростання громад під час воєнного 

періоду” обрали саме Черкаську область?  
Відповідь очевидна: тому що - це центральна Україна. Саме тут, менше ніж 100 км від 

Уманського району, на околицях м. Шпола Черкаської області знаходиться географічний 
центр нашої Батьківщини. 

Черкащина, як рівновіддалене місце від кордонів агресивних ворожих країн — росії 
та білорусі, як серце країни, стала прихистком для тисяч родин, що бажали убезпечити своє 
життя.  

Але і тому, що тут поки що немає спеціальних регіональних програм підтримки 
бізнесу, і це в регіоні, де багато переселенців, котрі не хочуть їхати далеко від своїх домівок. 

Черкащина також стала місцем куди переїхали деякі вітчизняні підприємства. 
Наприклад, сюди з Харкова був евакуйований знаний виробник морозива - підприємство 
“Хладік”. Однак, слід відзначити, що Міністерство економіки України згідно Постанови 
Кабінету Міністрів №305i від 17.03.2022 р. та розпорядженням Кабінету Міністрів №246-р 
від 25.03.2022р. не внесло Черкаську область у перелік областей, які підпадають під 
програму підтримки релокації підприємств з територій,  де відбуваються бойові дії. 

Уманщина, як регіон, куди був спрямований переїзд українських підприємств і де не 
діяла державна програма релокації, самотужки вирішувала весь комплекс питань 
облаштування роботи підприємств на новому місці, ще й в умовах воєнного часу та 
значного скорочення бюджетів. 

Окремим, і скоріше найважливішим, напрямком цієї роботи стало вирішення питань 
гуманітарної підтримки внутрішньо переміщених осіб. 

Після шоку перших місяців стало зрозумілим, що запеклі військові дії триватимуть ще 
довго, і що до “просто гуманітарних” питань - надання житла, їжі, доступу до середньої 
освіти, медицини - додаються питання працевлаштування або започаткування бізнесу. 

Метою проекту у широкому сенсі є: 
a. Аналіз інституціональної спроможності органів місцевого самоврядування обраних 

територіальних громад Черкаської області по супроводу процесу релокації. 
b. Аналіз можливостей територій по створенню робочих місць для прибулих, по 

започаткуванню малого та мікро бізнесу тощо. 
c. Навчання усіх зацікавлених сторін різним аспектам підприємливої діяльності. 
d. Згуртування громад заради перемоги на економічному фронті, заради зростання 

економічного потенціалу Черкащини, нарощування спільних зусиль задля добробуту, 
створення коаліцій та взаємодопомоги.  

e. Напрацювання сталих процедур та процесів по релокації бізнеса за рахунок дій органів 
місцевого самоврядування. 

Виконавці проєкту, як громадська організація з регіонального розвитку, взяла на себе 
відповідальність у побудові основ для економічних точок зростання в обраних громадах під 
час війни і створенні бачення подальших дій для попередження економічної кризи. Головні 
рекомендації проекту були народженні у спільній роботі з представниками органів 
місцевого самоврядування, з представниками бізнесових кіл та активними представниками 
ВПО через проведення активних стратегічних сесій, спілкування та мотивацію місцевих 
спільнот, які ї є співрозробниками  продуктів проєкту. 
 



ЕТАПИ, ПАРТНЕРИ ТА ВИКОНАВЕЦЬ ПРОЄКТУ.  

Етапи проекту 

На першому етапі робіт було  проведено ґрунтовний аналіз соціально-економічного 
стану громад. 

1. Аналіз інституціональної та інвестиційної спроможності органів місцевого 
самоврядування обраних територіальних громад Черкаської області взагалі і по супроводу 
процесу релокації та прийому ВПО зокрема. 

2. Аналіз можливостей територій по створенню робочих місць для новоприбулих, по 
започаткуванню малого та мікробізнесу тощо. 

3. Аналіз наявності, доступності та актуальності розділів сайтів, офіційних сторінок 
органів місцевого самоврядування в мережі Інтернет. 

4. Збір інформації про великих роботодавців на кожній території та інформацію про 
місцевих лідерів думок. 

5. Аналіз та систематизація інформації про рух, кількість та структуру внутрішньо 
переміщених осіб по кожній громаді. 

6. Аналіз місцевого ринку праці, наявність вакансій. 
7. Пошук та співпраця з місцевими бізнес спільнотами та інституціями. що підтримують 

та розвивають малий та мікробізнес. 
8. Проведено аналіз додаткової спроможності громад, активних дій фахівців 

територіальних громад тощо. 
Другий етап складається з інтенсивних тренінгів, які тривали 4 дні поспіль у кожній 

громаді. 
Третій етап – це «польові дослідження» - анкетування фахівців органів місцевого 

самоврядування, підприємців, мешканців громад та ВПО з питань проблем і їх бачення 
можливостей економічного розвитку громади у час війни, інтеграції ВПО і військових після 
воєнних дій, скритих ресурсів громади. 

Четвертий етап – аналіз напрацювань і фіналізація результатів: проведення 
консультацій для учасників тренінгів і інших бажаючих для створення бізнес-планів і 
грантових заяв під бізнес і соціальні проєкти, створення ресурсних мап на основі аналізу 
опитувань та Дорожньої карти релокації бізнесу для цільових громад проєкту, де буде 
вказано візію розвитку регіону і потенційні проекти бізнесу і комплексного розвитку 
громад. 

Сенс та основа проекту 

В рамках цього проекту Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання 

територіальних громад розглядає ситуацію як вікно можливостей для громад Уманщини, 

як шанс отримати поштовх для розвитку, реалізувати свої конкурентні переваги, спробувати 

розширити місцеві виробництва. 

Це і вікно можливостей для вимушено переміщених осіб для того щоб отримати нові 

навички, осмислити бажання створити власну справу, змоделювати бізнес модель 

майбутнього проекту тощо. Річ у тому, війна, по-перше, змусила кожного передивитись своє 

життя, свої здібності протистояти жахливим викликам. По-друге, у великої кількості 

біженців зруйновані будівлі, або населені пункти не придатні для проживання, або 

перспектива скорішого їх відновлення не наочні. І деякі з них розглядають Уманщину, як 

територію, на якій вони залишаться і після перемоги. 
 

 



Цільова авдиторія та офіційні сайти громад, що прийняли участь у проекті. 
Громади Уманського району Черкаської області: 

 

Ладижинська ТГ: https://ladyzhynska-gromada.gov.ua 

Уманська ТГ:         https://uman-rada.gov.ua 

Дмитрушківська ТГ: https://dmytrushkivska-gromada.gov.ua 

Паланська ТГ:        https://palanska-gromada.gov.ua 

 

Цільовою авдиторією проєкту є вимушені переселенці з окупованих територій України і їх 

родини, жителі громад, де тимчасово проживають переселенці, місцевий бізнес, ОМС 

обраних територіальних громад. 

Виконавець проєкту. 
ГО Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад, 

https://www.arr.ks.ua/ 

Організації підтримки бізнесу у регіоні. 
a. Офіс підтримки експорту та інвестицій, інвестиційний портал Чернігівської області ii, 
b. Черкаська агенція регіонального розвитку та її сайтiii, 
c. Громадська спілка “Агенція підтримки підприємництва та інвестицій”, 
d. Громадська спілка “Українська Бізнес Асоціація”, 
e. Всеукраїнське громадське об’єднання “Український союз промисловців і 
підприємців”, 
f. Офіційний туристичний портал Черкащиниiv. 
 

I. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ГРОМАД УМАНЩИНИ 
 

Територія району знаходиться у межах центральної лісостепової частини України на 
Придніпровській височині.  

Грунти сірі, світло-сірі опідзолені та чорноземні.  
Для Черкащини характерні сприятливі кліматичні умови: помірно-континентальний 

клімат із м’якою зимою і теплим літом. Середня річна кількість опадів становить 574 мм. В 
середньому за рік спостерігається 140 – 155 днів з опадами не менше 0,1 мм води. 

Кліматичні умови регіону є сприятливими для розвитку сільського господарства. 
Територія багата на рослинність, славиться  цінними мальовничими лісами, 

різноманітним тваринним світом.  
Корисні копалини — граніт, глина. 
У Уманському районі діють 3 ботанічні заповідники: Собківський площею 1,8 га, 

Степківський — 4,5 га, Юрківський — 3,5 га. 1 ботанічний заказник «Журбинка» площею 5 
га у селі Ятранівка; пам'ятка природи — віковічний дуб, що займає площу 0,01 га та 
дендропарк «Дружба» площею 3 га - у с. Паланці, Уманський дендропарк «Софіївка». 

 
 
 
 

https://ladyzhynska-gromada.gov.ua/
https://uman-rada.gov.ua/
https://dmytrushkivska-gromada.gov.ua/
https://palanska-gromada.gov.ua/
https://www.arr.ks.ua/


ІІ. СТАН РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ В РЕГІОНІ 
 
Промисловість 

Промисловими підприємствами Черкаської області у  2021 року реалізовано продукції 
на суму 65,7 млрд. грн., або 2,6% від загальнодержавних обсягів. 
 
Мале підприємництво 

У сфері малого підприємництва області функціонувало 7987 малих підприємств та 
52910 підприємців-фізичних осіб. Частка суб’єкти господарювання, які здійснюють 
діяльність у сфері малого бізнесу,  у формуванні доходів зведеного бюджету становить 26,1 
%. 

Черкаська область у довоєнні часи мала значні ресурси для сільськогосподарської 
переробки: кукурудзи -  1,7 млн тон, пшениці - 0,8 млн тон, соняшнику - 0,6 млн тон, ячменю 
- 0,2 млн тон, цукрових буряків - 0,3 млн тон, великої рогатої худоби - 0,2 млн голів, свиней 
- 0,3 млн голів, птиці - 25 млн голів, яєць - 801,6  млн шт., молока - 0,5 млн тон.  

Стан регіонального ринку праці. Безробіття. 
Заробітна плата штатних працівників, зайнятих в галузях економіки, у січні-вересні 

2021 року становила 11631 грн., що на 22,7% більше, ніж у січні-вересні 2020 року. Реальна 
заробітна плата у січні-вересні 2021 року збільшилася на 10,7%.  

Загальна заборгованість із виплати заробітної плати на 01.10.2021 становила 46,6 млн. 
грн., що на 16,8% більше, ніж на початок 2021 року.  

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець вересня 2021 року становила 14,1 тис. 

Логістичні умови. 
Чотири територіальні громади, які приймають участь в даному проєкті,  мають вигідне 

логістичне сполучення, бо знаходяться на перетині міжнародних транспортних коридорів: 
трас міжнародного значення (Е95, Е50) та трас національного значення (Н08, Н 16) 

Інституціональна спроможність для прийняття інвестицій. 
На попередньому етапі було проведено безвиїзний аналіз наявності та чинності 

базових документів у обраних громадах з питань економічного розвитку, стратегічного 
планування та інвестиційної привабливості територій. 

Окремо було приділено увагу наявності, публічній доступності та актуальності 
документів на сайтах громад. 

 
 
 

Перелік документів та 
спеціальних розділів на сайтах ТГ 

Ладижин- 
ська ТГ 

Уманська 
ТГ 

Дмитруш- 
ківська ТГ 

Паланська 
ТГ 

Стратегія розвитку ТГ Відсутня Відсутня В наявності Відсутня 

Галузеві Стратегії Відсутня 

Стратегія 

розвитку 

туризму 
Відсутня Відсутня 

План соц-економ розвитку В наявності В наявності В наявності В наявності 

Інвестиційний паспорт 
В наявності 

2019 р.v 
Відсутній В наявності Відсутній 

Інвестиційні пропозиції В наявності В наявності В наявності  

Розділ сайту "Релокація" В наявності Відсутній Відсутній Відсутній 



Перелік документів та 
спеціальних розділів на сайтах ТГ 

Ладижин- 
ська ТГ 

Уманська 
ТГ 

Дмитруш- 
ківська ТГ 

Паланська 
ТГ 

Статут громади Відсутній Відсутній Відсутній Відсутній 

Інформація на сайті про і для ВПО В наявності - - - 

Рейтинг інституціональної 
спроможності  розвитку, станом на 
1.01.22 р.vi (з 65 ТГ Черкаської обл.) 

№ 30 № 16 № 51 № 36 

Доходи на 1-го мешканця ТГ станом 
на 1.01.22 р.,vii грн 

7379,79 
(8 місце в 

обл.) 
6475,72 5193,58 7091.98 

Таблиця 1. Стратегічні, планувальні документи та інвестиційна спроможність громад. 

Війна 2022р.: кількість переселенців в регіоні. 
 
З початку широкомасштабного вторгнення росії до України майже 30 000 вимушених 
переселенців знайшли прихисток у Уманському районі Черкаської області. 
В тому числі у обраних проектом громадах: 
 

Показник 
Ладижин- 

ська ТГ 
Уман-
ська ТГ 

Дмитруш-
ківська ТГ 

Палан- 
ська ТГ 

Кількість місцевого населення, осіб 8 270 83 800 10 279 14 800 

Кількість ВПО, осіб 1 136 12004 431 Нд 

Доля працездатних серед ВПО, у відсотках 53% 47% 58% Нд 

Доля ВПО до наявного населення, у відсотках 12%% 14,5% 4,2% Нд 

Доля дітей серед ВПО 31% 30,3% 32% Нд 

Кількість дітей ВПО, що відвідували (в травні) 
школу 

0 Нд 115 Нд 

Кількість працевлаштованих ВПО 0 40 _ Нд 

Є особа, відповідальна за роботу з ВПО? є Так, є Так, є Нд 

Чи зверталися люди з числа ВПО з питаннями 
відновлення власного бізнесу, що залишився 
на окупованій території/території 
інтенсивних бойових дій? 

ні Так 
Звернень 
не було 

Нд 

 
Таблиця 2 Статистика ВПО у громадах станом на 1.06.22 року (Уманська – на 8.11.22), з 
наявних джерел та з проведеного в громадах анкетування.  

  



1. Ладижинська сільська територіальна громада 
 

Площа               223,41 км² 
Населення 7018 осіб (2018) 
Густота 31,41 осіб/км² 
Код КАТОТТГ UA71060130000099511 

 
Відповідно до Закону України 

«Про добровільне об’єднання 
територіальних громад»,  
23.12.2018 було утворено 
Ладижинську сільську об’єднану 
територіальну громаду з 
адміністративним центром в селі 
Ладижинка Уманського району 

Черкаської області, шляхом об’єднання Ладижинської, Городницької, Затишанської, 
Колодистенської, Рижавської, Текучанської сільських рад. Розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 12 червня 2020 р. № 728-р «Про визначення адміністративних центрів 
та затвердження територій територіальних громад Черкаської області» до Ладижинської 
сільської  територіальної громади приєднано Ропотуську, Фурманську, Шаринську та 
Ятранівську громади. 

До складу Ладижинської територіальної громади входять села: Ладижинка, 
Городниця, Затишок, Малий Затишок, Колодисте, Рижавка, Ропотуха, Текуча, Фурманка, 
Шарин, Ятранівка. 

Ладижинська сільська  територіальна громада розташовується по обидва береги річки 
Ятрань.  

Територію громади проходить автомобільна дорога міжнародного значення М-05 
Київ-Одеса, яка співпадає з Европейским автомобільним маршрутом Е-95. 

 

Економічні переваги та передумови для розвитку. 
Ладижинська сільська територіальна громада характеризується наступними 

перевагами: 
- вдале географічне розташування – близькість до автомобільного шляху 

міжнародного значення М-05 Київ-Одеса; 
- розвинена інфраструктура; 
- наявність кваліфікованої робочої сили; 
- сприятлива для сільськогосподарського 

виробництва структура земельних ресурсів; 
- розвинена соціально-культурна сфера; 
- відсутність шкідливих виробництв. 
Наявність сировинної бази дає поштовх для 

розвитку агропромислового комплексу та 
переробної галузі (26904,3484 га 
сільськогосподарських угідь).  

 

ФОП, 30 р., с. Ладижинка 
Унікальність громади – на 
кордоні областей, поруч 
траса Київ - Одеса, велика 
кількість автозаправок, 
дуже гарна природна 
складова, багато води та 
прекрасна природа. 
Можливо побудувати цех по 
розливу води 



Стан розвитку інфраструктури та соціальної сфери 
На території Ладижинської сільської територіальної громади функціонує 27 закладів 

торгівлі, 5 закладів громадського харчування, 1 аптека, 2 амбулаторії загальної практики 
сімейної медицини, 7 фельдшерсько-акушерських пункти та 1 фельдшерський пункт. 

 
 

Населений пункт 

Всього 
стало на 

облік 

Доля 
працездатних 

серед ВПО 
Доля дітей у 

кількості ВПО 

Співвідношення 
ВПО до кількості 

населення 

Городниця 167 53% 34% 18% 

Затишок 76 55% 29% 13% 

Колодисте 174 53% 35% 8% 

Ладижинка 278 46% 33% 14% 

Рижавка 47 62% 28% 6% 

Ропотуха 151 60% 23% 28% 

Текуча 70 56% 34% 9% 

Фурманка 100 58% 27% 24% 

Шарин 46 50% 33% 9% 

Ятранівка 54 48% 31% 7% 

Всього 1163 53% 31% 12% 

 
Таблиця 3 Статистика ВПО по населеним пунктам громади, на 1 липня 2022 року. 

В середньому по громаді більше половини ВПО - це люди працездатного віку (617 
осіб), майже третина - це діти. 

Розподіл приїжджих поміж населеними пунктами є нерівномірним: від 6% у с. 
Рижавка до 28% до постійного населення у с. Ропотуха. Тому є можливість створення 
опорних пунктів взаємодопомоги та інших інституцій суспільної дії у різних населених 
пунктах громади.  
 

Охорона здоров’я. 
   В мережі закладів охорони здоров'я на території сіл Ладижинської сільської ради  
функціонує 11 закладів охорони здоров'я. 

 

Інвестиційна привабливість та питання релокації. 
Громадою сформовані певні інвестиційні пропозиції, частина, з яких об'єднана у 

інвестиційний паспорт громади. 
Інвестиційний паспорт розміщено на сайті ТГ та на сайті інвестиційної привабливості 

Черкаської областіviii. 
Слід відмітити, що фахівцями громади на сайті державних закупівель ПРОЗОРРОix 

розміщено інформацію про можливості для релокації бізнесу з територій, де ведеться 
активні бойові дії. Ця інформація продубльована на офіційному сайті ТГ. 

 



 
 
 
 
 
 

  



2. Уманська міська територіальна громада 
 

Площа      61,3 км² 
Населення 83 436 осіб 
Код КАТОТТГ UA71060210000032972 
 

 
Відповідно до розпоряджень 

Кабінету Міністрів України: від 06.05.2020 
року № 541-р «Про затвердження 
перспективного плану формування 
територій громад Черкаської області» та 
від 12.06.2020 року № 728-р «Про 
визначення адміністративних центрів та 
затвердження територій територіальних 
громад Черкаської області» утворена 
Уманська міська територіальна громада. 
До її складу входить місто Умань і село 
Полянецьке. 

Адміністративний центр громади 
знаходиться в місті Умань. Відстань від 

адміністративного центру громади (м. Умань) до с. Полянецьке – 3км. 

Місто пов’язано багаторічними стосунками з 19 містами-побратимами з різних країн 
світу. 

Економіка громади 
За даними моніторингу станом на 01.07.2022 р. на території Уманської міської 

територіальної громади зареєстровано 4 054 фізичних осіб-підприємців та  1 916 
юридичних осіб. 

Станом на 01.07.2022 року здійснили державну реєстрацію 207 фізичних осіб- 
підприємців та 28 юридичних осіб, припинили свою діяльність 257 підприємців-фізичних 
осіб та 105 юридичних осіб. 

Ринок праці та зайнятість населення 
У І півріччі 2022 року послугами Уманського міського центру зайнятості скористалися 

2 895 безробітних громадян проти 3 205 у відповідному періоді минулого року, що 
становить 90,3%. Серед загальної чисельності безробітних – 63% складали жінки, 31% - 
молодь до 35 років. 

Всього працевлаштовано 393 особи, які користувались послугами центру зайнятості, в 
тому числі 283 безробітних, з них 83 самостійно. Рівень працевлаштування становить 10 % 
від чисельності осіб, які мали статус безробітного протягом звітного періоду. 

Допомогу по безробіттю отримують 1 405 безробітних. На це витратили 31,5 млн. грн. 
Станом на 01.11.2022 року зареєстровані в Уманському міському центрі зайнятості як 

безробітні 140 вимушено переміщених осіб, 131 із них отримує допомогу по безробіттю. 
Середній розмір допомоги даним особам становить 2 864, 0 грн. 

Промисловість 
Провідне місце в економіці Уманської міської територіальної громади займає 

промисловість. Промисловий комплекс громади складає 35 підприємств.  



В структурі промисловості громади основними є харчова та машинобудівна промисловість, 

вагомою - фармацевтична галузь (виробництво фармацевтичних препаратів, матеріалів, 

біологічних добавок). Серед секторів промисловості - виробництво інструментів і 

обладнання для вимірювання, дослідження та навігації, виготовлення залізобетонних 

виробів, оброблення металів, а також легка промисловість (текстиль, швейні вироби).  В 

харчовій - виробництво хлібобулочних, м’ясних, рибних виробів, алкогольних напоїв, пива.  

Великі підприємства. 

Найбільшими підприємствами, які функціонують на 

території громади та сплачують податки і збори до 

місцевого бюджету є: ПАТ «Технолог», АТ «Вітаміни», 

ПАТ «Уманський завод «Мегомметр», ДП «Уманський 

лікеро-горілчаний завод», МПП «Агропромресурси», 

ТОВ «Умань Хліб Трейд», ТОВ «Уманьпиво», ТОВ 

«Рост», ТОВ «Обрій», ТОВ «Ютекс Пром», ПП 

«Уманська швейна фабрика», ПП «Уманський завод 

залізобетонних виробів», ПП «Газполімеркомплект».  

Будівництво 

УІ півріччі 2022 року в м. Умань прийнято в 
експлуатацію – 5 067 кв. м. житла. Приватними 
забудовниками введено в експлуатацію 3 об’єкти 
комерційного призначення. 
 
Сільське господарство 

     В Уманській міській територіальній громаді в 
межах села Полянецьке знаходиться 2347,4 га земель. Із них: сільськогосподарські угіддя – 
1 982 га та інші землі – 365,4 га. В галузі сільського господарства здійснюють господарську 
діяльність 4 сільськогосподарських підприємства які орендують 1 201,0 га ріллі та 101 
фізична особа (власники земельних ділянок – одноосібники). 

 

Розвиток торгівлі, харчування та надання послуг.  

Торговельні послуги населенню Уманської міської територіальної громади надають 
156 продовольчих та змішаних магазинів (в т.ч. 4 на території с. Полянецьке), 370 
непродовольчих магазинів, 32 аптеки, 18 автозаправних станцій, 25 кіосків по ремонту 
взуття, 5 – по ремонту та виготовленню ювелірних виробів. 

У місті діє 7 ринків на яких здійснюється продаж продовольчої та промислової групи 
товарів.  

Послуги з харчування надають 118 закладів ресторанного господарства (в т.ч 3 кафе в 
с. Полянецьке) та 17 готелів. 

В Уманській міській територіальній громаді створюються нові об’єкти торгівлі та сфери 
послуг. З початку 2022 року розпочали роботу 7 магазинів, 3 кав’ярні, 2 крафтові пекарні, 1 
перукарня. 

З метою підтримки підприємців в умовах воєнного часу Уманською міською 
територіальною громадою створено платформу з підтримки суб'єктів господарювання, які 
розглядають переїзд свого бізнесу, як для тих, що  планують релокацію до нашої громади, 
так і для тих, які мають потужності для розміщення підприємств.16 готелів. 

Підприємець, м. Умань 
Паралельно потрібно 
розгледіти можливість 
зробити Умань логістичним 
центром – це реально, тому 
що це серце України: 
великотоннажні склади, склади 
для фармвиробництва, низько 
температурні склади (до 250), 
Можливо з перербкою на місці 
овочів та ягід, переробка м’яса 
та молока тільки в рамках 
крафтового виробництва, або 
створення переробних 
кооперативів. 



Туризм 
Туризм був і залишається провідним напрямком розвитку Уманської міської 

територіальної громади. Понад 150 пам’яток історії, архітектури, культури визначають 
самобутнє обличчя міста. Серед них 3 пам’ятки архітектури національного значення: 
дендропарк «Софіївка» з комплексом споруд, костел Успіння Богородиці, торгові ряди; 32 
пам’ятки архітектури місцевого значення та 115 щойно виявлених пам’яток. 

Переважна більшість їх розташована в історичній частині Умані в межах Державного 
історико-архітектурного заповідника «Стара Умань» і представляє собою ансамбль 
пам’яток архітектури з високою збереженістю його історичної структури. 

В Умані розташований Національний дендрологічний парк «Софіївка» - шедевр 
світового садово-паркового мистецтва і входить до семи чудес України. У 2021 році парк 
відвідало близько 600 тисяч туристів. 

 Могила цадика Нахмана – духовного лідера брацлавських хасидів – є місцем 
масового паломництва, відвідати яку щороку під час Рош-га-Шана приїздять близько 30 
тисяч хасидів з понад 20 країн світу.  

У червні 2017 року в Умані відкрито туристичний об’єкт – комплекс світломузичних 
фонтанів «Перлина кохання», який увійшов до трійки найбільших фонтанів України і є 
одним з найбільш відвідуваних місць Умані. 

Пріоритетними видами туризму в громаді, які історично сформувались і потребують 
подальшого комплексного розвитку, є: релігійно-паломницький, історичний, культурно-
пізнавальний, тематичний та інші.  

У2022 році місто Умань відвідало більше 6000 спортсменів, які перебували тут на 
Всеукраїнських змаганнях з різних видів спорту.  

З 2020 року створено та розміщено на сайті каталоги уманських екскурсоводів і 
туристичних маршрутів містом та Уманщиною. 

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну буклети про туристичні об’єкти міста 
та його туристичний потенціал було розміщено в туристично-інформаційних центрах «Visit 
Ukraine» в міжнародному аеропорту Бориспіль, залізничних вокзалах Києва, Херсона, 
Одеси, Запоріжжя. Анонси про яскраві події в місті розміщувалися на туристичних порталах 
країни «Від краю до краю», «Україна туристична», «Черкащина туристична» тощо. Основні 
події розміщено у Туристичному календарі Черкащини.   

З 2020 року створено та розміщено на сайті каталоги уманських екскурсоводів і 
туристичних маршрутів містом та Уманщиною. 

Заходи подієвого туризму – День міста, фестиваль «ШідіРіді», «Монгольф’єрія. 
Квітуча країна», «Holi Dance Uman», музичний фестиваль «Територія У», гастрономічний 
фестиваль «STEAKWEEKEND», фестиваль «HoliDayFest», І Всеукраїнський фестиваль-конкурс 
«Гонта фест» тощо; 

Локації національний дендрологічний парк “Софіївка”, фентезі парк «Нова Софіївка», 
Гідропарк, Парк динозаврів «DINOSOFIAPARK», екопарк «Хащі», підземелля Василіанського 
монастиря в ДІАЗ «Стара Умань», набережна Осташівського ставу з комплесом фонтанів та 
«Музеєм Кораблів»; відділення Уманського краєзнавчого музею. 

 
Осередки зеленого туризму -  «Лялькова хата» (с. Полянецьке) 
У серпні 2022 року створено Координаційну раду з розвитку туризму, до якої 

представники влади, бізнесу, вищих навчальних закладів, екскурсоводи, керівники 

Охорона здоров’я 
На території Уманської міської територіальної громади станом на 01.07.2022 року 

функціонує 5 закладів охорони здоров’я із стаціонарними відділеннями на 440 ліжок 
цілодобового перебування в яких працює 1 207 осіб, в т.ч: лікарі – 20.1%, середні спеціалісти 



– 42, %, інші працівники – 37,9%. За І півріччя 2022 року в стаціонари міста госпіталізовано 4 
785 хворих, в т.ч. 1 461 – жителі прилеглих районів. 

Заклади культури в громаді 
За І півріччя 2022 року закладами культури (Краєзнавчий музей, Художній музей, 

музей культури та побуту Уманщини, дитяча школа мистецтв «Антарес», Дитяча музична 
школа № 1, централізована система бібліотек, будинок культури ім. Ю.Смолича): 
проведено 35 культурно-мистецьких та освітніх заходів з нагоди пам’ятних та знаменних 
дат державного і місцевого значень. 

 

ВПО, гуманітарні питання 
Була розроблена ретельна пам’ятка внутрішньо переміщеним особам, які прибули 

або транзитно переміщувались через м. Умань. 

У 2022 році в Умані почала працювати фабрика формування продуктових наборів 
міжнародної гуманітарної організації World Central Kitchen. 12 липня перші півтори тисячі 
продуктових наборів від WCK отримали переселенці.  

Завдяки підтримки міст-побратимів міська влада надала підтримку та гуманітарну 
допомогу сім’ям з дітьми, біженцям, які транзитно перебували в місті, та внутрішньо 
переміщеним особам. Польські поріднені міста Шпротава, Гнєзно, Ченстохова, Курнік, 
Ланьцут, Радвілішкіс (Литва) надали майже 50 т. гуманітарної допомоги продуктами 
харчування, одягом, засобами гігієни, ліками. Естонське місто-побратим Хаапсалу тричі  
доставляло гуманітарну допомогу та ще надало медичний автомобіль з причепом для КНП 
«Уманська центральна міська лікарня» та мікроавтобус для дітей з інвалідністю Центру 
комплексної реабілітації «Пролісок». 

Гуманітарну допомогу надавали БО «Фонд громади Умані Форум», Львівський 
обласний доброчинний фонд захисту слабозорих дітей-інвалідів «Зір», БО «Сучасне село і 
місто», УБК ООН, ГО «Ротарі клуб Черкаси ІНТЕРНЕШЕНАЛ», Міжнародна організація 
SOLIDARITES INTERNATIONAL, БФ «Восток-СОС», міськрайонна організація Червоного Хреста 
України,  волонтери міста. 

  



3. Дмитрушківська територіальна громада    
Площа 172,54 км² 
Населення 6234 особи (2018) 
Густота 36,13 осіб/км² 
Код КАТОТТГ UA71060070000098837 

 
Дмитрушківська сільська 

об’єднана територіальна громада 
була створена 23 грудня 2018 року.  
Кількість рад, що об'єдналися: 12 
Сформовано 9 старостинських 
округів – 9 з адміністративним центр 
громади - с. Дмитрушки 

Територія громади орієнтована 
з півдня, якщо рахувати від Києва по 
автодорозі Е-95. Найбільша відстань 
між адміністративним центром 
громади і її населеним пунктом 
складає 25,1 км. 

Вигідне географічне 
розташування громади полягає в 
знаходженні поблизу автодоріг 

міжнародного значення – Е95 (М-05), E50 (М-12),національна автомобільна дорога -  Н16 та 
територіальна дорога –  Т-24-16. 

Територія, на якій розміщена Дмитрушківська ТГ, являє собою рівнинну місцевість, яку 
пересікають річки, озера та яри. Основною річкою Ятрань та двома її притоками  Ревуха та  
Уманка. 

Сільське господарство 
В агроформуваннях усіх форм власності знаходиться в користуванні близько  24097,17 

га сільськогосподарських угідь, в тому числі 22820,5 га ріллі, державної та комунальної 
форми власності, крім того у власників земельних часток (паїв) в адміністративних межах 
Дмитрушківської сільської ради сільгоспвиробниками орендуються землі загальною 
площею 894,16 га. 

Найбільшими платниками до місцевого бюджету є (інформація станом на довоєнний 
час) ДП «Умань Агро», ТОВ "АГАРІС МІКО ЦЕНТР", «Співдружність» корпорація, ПП 
«Дмитрушки», ФГ «Зозуля», ТОВ «Дукра Агро», ТОВ «Степ-2000», ТОВ агрофірма 
«Легедзене», ФГ «Росинка», «Байс Агро». 

Навесні 2005 року сільськогосподарські підприємства трьох сіл Уманського району – 
Гереженівка, Томашівки і Максимівни та села Синиця Христинівського району, стали 
агроцехами ВАТ„Уманьферммаш”, контрольний пакет акцій якого незадовго перед тим 
придбав ВАТ „Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча”.    

Інформація про стан зайнятості та кількість безробітних в громаді відсутня. 

Охорона здоров’я 

В Дмитрушківській громаді функціонує 6 медичних закладів. Це 3 амбулаторії 
загальної практики сімейної медицини (АЗПСМ) в селах Дмитрушки та Старі Бабани та 
Сушківка, фельдшерсько-акушерський пункт ФАП -  в селі Собківка, Косенівка, Доброводи, 
Танське, Заячківка, Степківка та 3 фельдшерські пункти (ФП) в селах Гереженівка, Гродзеве 
та Пугачівка. Медична допомога населенню громади надається медичними працівниками  



КНП «Уманська центральна районна лікарня» Паланської сільської ради та КНП «Уманський 
центр первинної медико-санітарної допомоги» Паланської сільської ради, до складу якого 
входять амбулаторії загальної практики сімейної медицини, фельдшерсько-акушерські та 
фельдшерські пункти, що розташовані в селах нашої громади.  

Аптечні пункти відсутні. 
Громада активно використовує. наближеність до районного центру - м. Умані і до 

медичного потенціалу Уманської міської ТГ. 

Розвиток культури та спорту 

Заклади надання  послуг фізичної культури та спорту (ФСТ, клуби, дитячо-юнацькі 
спортивні школи) в громаді відсутні. 

Соціальна служба 

Заклади  соціального захисту, у тому числі, центри надання соціальних послуг/центр 

соціальних служб, центри реабілітації в громаді відсутні. 

Стан вирішення гуманітарних питань в громаді у воєнний час. ВПО. 

В громаді працює координаційний гуманітарний штаб для потреб вимушених 

переселенців та сил ТРО, підтримки жителів громади які на передовій. 

Для розміщення ВПО використовуються житлові будинки господарів, які приймають 

ВПО на проживання.  При розміщенні ВПО сім’ї шукають житло з санвузлом, газом та 

побутовою технікою, що є проблематичним.  

Для забезпечення ночівлі на нетривалий термін (1-2 дні) в закладах освіти 

забезпечено місця.   

Фінансова та ділова інфраструктура  

в громаді малорозвинена. Поруч у місті Умань знаходяться відділення Ощадбанку 
України, Приват Банку та Райфайзен банк Аваль. 

Природні копалини 

В Дмитрушківській громаді, на берегах річки Ревуха відмічаються виходи гранітів на 
поверхню. В с. Старі Бабани існують родовища граніту, де розташований Старобабанівський 
карєр, розробка якого почалась у 1974 р. 

Туристична привабливість громади 

Туристичні принади громади:  Унікальна козацька церква ХVІІІ ст.,  водяний млин ХІХ 
ст., музей української хати «Світлиця», місця для зеленого туризму, музей мотоциклів тощо. 

Випущено буклет, в селі Старі Бабани у 2019 р. зусиллями місцевих активних туристів 
було розроблено і промарковано пішохідний маршрут. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Паланська сільська територіальна громада 
 

Площа 234,66 км² 
Населення 7060 осіб (2018) 
Код КАТОТТГ UA71060190000086831 
 

Паланська громада Уманського 
району Черкаської області сформувалася 
23 листопада 2017 року. Але фактично 
робота як громади розпочалася з 2018 
року. Адміністративним центром 
Паланської ОТГ є село Паланка, яке 
розташоване на відстані 12 км від м. 
Умань, 197 км від обласного центру м. 
Черкаси, відстань до найближчої 
залізничної станції – 12 км. Просторова 
конфігурація громади не компактна. 
Відстань між найбільш віддаленими 
населеними пунктами перевищує 50 км.  

Дороги між населеними пунктами польові, доступні лише влітку. Комунікація 
більшості населених пунктів слабо зорієнтована на с. Паланка та відбувається через м. 
Умань. Це стало причиною розміщення частини адміністративних підрозділів громади та 
планів будівництва ЦНАПу в Умані. 

Структура земельних ресурсів 
Площа громади вища за  середньої для ОТГ України (244,6 км2 ) та значно більша за 

середню в Черкаському регіоні (165,7 км2 ). 
У структурі земельних ресурсів в межах громади переважають сільськогосподарські 

угіддя, а з-поміж них орні землі.  
Значні площі займають ліси, водойми та території населених пунктів. Найбільш 

значимими природними ресурсами є родючі ґрунти (більше 50% території громади) та 
рекреаційні ресурси.  

Мають значення для місцевої економіки лісові та водні ресурси.  
На території громади знаходяться лісові масиви, користування якими здійснює ДП 

‘Уманське лісове господарство». Крім водоохоронних, рекреаційних функцій вони мають 
значне господарське значення. За обсягами сплачених податків це підприємство у районі 
поступається лише ПОСП ‘‘Уманський тепличний комбінат. 

Природні ресурси 
На території громади зустрічаються корисні копалини осадового походження. 

Переважаючим видом викопної сировини є будівельні матеріали –поклади граніту, глини, 
жорстви та піску. 

Промисловість на території громади 
Крупним роботодавцем та платником податків в громаді є Уманський тепличний 

комбінат по вирощуванню огірків та помідорів. По багатьом питанням підприємство є 
лідером в регіоні. 

За останні роки комбінат зумів реалізувати ряд масштабних інвестиційних проектів, 
для виконання яких були запрошені провідні західні компанії та фахівці. 

Підприємство має складський комплекс площею 10 тис.м2, який дозволяє виконувати 
найвищі вимоги до зберігання і переробки продукції. 



Власний логістичний центр забезпечує оптимальні рішення сортування, фасування, 
пакування та доставки продукції. 

В с. Паланка також розміщено велике підприємство з виробництва меблів – ПрАТ 
«Світ меблів Україна». Заготівля та переробка деревини, виробництво меблів є 
перспективними напрямами економічної діяльності в громаді. 

ТОВ «ТМ  «Ваші Меблі» (с. Піківець), що спеціалізується на виробництві якісних 
меблів для ванних кімнат з натурального дерева і мармуру. 

В с. Піківець є працюючий гранітний кар’єр, де веде господарську діяльність ТОВ 
«Уманський гранкар’єр», яке спеціалізується на видобутку піску, гравію, глин і каоліну 

Будівництво 
Галузь будівництва представлена ПРАТ Уманський «Агрошляхбуд» (с. Піківець), яке 

спеціалізується на будівництві доріг і автострад, ТОВ «Уманська районна ремонтно-
будівельна компанія» (с. Родниківка), що займається будівництвом житлових і нежитлових 
будівель. 

Сільське господарство 
Найбільшими сільгоспвиробниками є фермерське господарство «Агрофірма «Базис» 

(обробляє землі в с. Городецьке, с. Кочубіївка), КСП Родниківка, дочірнє підприємство 
«Умань-Арго» (с. Максимівка, с. Томашівка) та ТОВ «Берестівець» (с. Берестівець).  

У сукупності вони обробляють 8108,3 га ріллі, що складає 69% ріллі в громаді.  

Туризм та рекреація 
Виняткове значення для розвитку місцевої економіки мають рекреаційні ресурси.  
Громада на умовах співробітництва та розвитку мережевого бізнесу має унікальні 

можливості формування туристичної та рекреаційної інфраструктури для відвідувачів 
відомих територіально близьких об‘єктів заповідання природи, історії та культури. 

Громада має мережу парків та зон відпочинку. 

Охорона здоров’я 
На території громади та на її утриманні у с. Родниківка розташовано КНП Уманська Центральна 

районна лікарня, з 346 осіб занятих.  
А у селі Пеківець – КНП Центр первинної мадико-санітарної допомоги (126 зайнятих).  
У громаді – 5 фельдшерсько-акушерських та 9 фельдшерських пунктів. 

 
  



V. ПЕРСПЕКТИВНІ ПРОЕКТИ УМАНСЬКОЇ, ПАЛАНКІВСЬКОЇ, ДМИТРУШКІВСЬКОЇ І 

ЛАДИЖИНСЬКОЇ ГРОМАДИ  
(перелік громад може буди розширено через кластерну модель взаємодії з інституціями 

Уманського р-ну). 
 

Пропонується створити інноваційний  агротуристичний кластер  «Шляхами 
трипільської праматері», який має поєднати в собі агротехнічні ресурси (вирощування с/г 
продукції, переробні та заклади зберігання та доробки), аграрні компанії та фермерські 
господарства, транспортні і фінансові організації, підприємства гуртової та роздрібної 
торгівлі, HoReСa, туристичні та логістичні компанії, органи місцевої влади, громадські 
організації та інше.  

Агротуристичний кластер  «Шляхами трипільської праматері» пропонуємо створити 
на території та за участі наступних громад: Уманська МТГ, Ладижинська СТГ, Паланська СТГ 
та Дмитрушківська ТГ з подальшим залучення громад – сусідів. 

Уманський район має значний аграрний, рекреаційний та туристичний ресурсний 
потенціал і за всіма показниками є сприятливим місцем для розвитку туристичної галузі. 

Перевагами кластерної моделі розвитку підприємництва та територіальних громад є:  

  
Агротуристичний кластер (АТК) дозволяє створити ефективну взаємодію між 

спорідненими організаціями, їх партнерами  і органами місцевої влади.   
 
Концепція агротуристичного кластеру «Шляхами Трипільської Праматері» 
Хто така «праматір»? Ми всі часто чули, що як корабель назвеш, так він і попливе, і ще 

всі ми знаємо, що в фундаменті якісних та великих справ та подій лежать історичні або 
матеріальні основи. Це також відноситься і до кластерних моделей розвитку територій, 
однією  з яких ми пропонуємо вважати  агротуристичний кластер «Шляхами Трипільської 
Праматері». Нас часто запитували, чому не «Уманщина», «Софіївка», чому Трипілля і 
Праматір, і до чого тут Уманщина? 

   Можливо, якби не ця війна, якби ми не втратили все, що напрацьовували 
десятиліттями і не переїхали на ці землі, то можливо і не змогли би побачити ці землі під 
такою точкою зору. 



  «Праматір» – це об’єднуючий фактор для 10 громад Уманського та Звенигородського 
районів (Тальнівська громада), яким це підходить найбільше, з центром в Умані. Нажаль, 
українська меншовартість і те, що в нас російська імперія та СРСР системно вилучали з нашої 
історії та культури саме цінне, призвело до того, що здебільшого Трипілля та вся трипільська 
культура пов’язано в нашому світогляді з чимось малозначущим, ми ніби повинні 
соромитись цього. І те, що колишній наш президент В. Ющенко  починав займатись 
Трипільською культурою нам теж потім вмінили, як щось меншовартісне і не достойне 
нашої уваги. А нам би задуматись було над тим, чому вбивали кращих спеціалістів  по 
трипільській культурі чекісти, та чому все, що  попередньо знаходили історичного на 
території України росіяни системно вивозили в Москву, де все або зникало, або 
фальшувалось, або згорало.   Так було і з трипільською культурою- ну хіба могло щось бути 
цінним у тих «хохлів « ще більше 6 тисячоліть назад, коли в лісах московії ще навіть мавпи 
з дерев не злізли.  

Було. І  дуже цінне.  Але зрозуміти цінність 
чогось, можливо тільки тоді, коли ти щось таке ж 
важливе втратив. Ви тільки уявіть  собі цю унікальну 
територію, на якій  ще більше 6000 років назад уже 
були прото-міста на площі 450 гектарів, в яких жили 
більше 15 000 людей! І це тут – на вашій території, 
більше 6000 років назад. 

На той час нічого подібного не було, ні в 
Вавилоні, ні в Китаї, ні в Межиріччі. Порівняйте – в XIII  
столітті в Києві – одному з найбільших  столиць 
тодішньої Європи жило 50 000 чоловік, в Лондоні – 
Парижі- 20-30 000 людей. 

Тут на цій території люди зробили перші міста і 
це були унікальні поселення, так як тут були рівні 
права для всіх, тут панувала демократія та 
рівноправність. 

Чи не звідси ці поняття згодом прийшли в грецькі міста та в сьогоднішню європейську 
демократію. 

Можливо це було якраз тому, що у трипільців панував культ жінки - матері. Трипільці 
– були першими хто засівав територію України злаками. А їх система сівозмін 
використовується до сих пір. Трипільці вирощували пшеницю, жито, просо, ячмінь, сади. 
Вони приручили вже кіз, вівць, коней, велику рогату худобу, вирощували свиней. 

Трипільці вже тоді знали колесо та використовували парну упряж, що давало їм 
можливість одержувати дуже високі врожаї. 

А громадська будівля 60х20 метрів, що була знайдена на цій території 1200 кв метрів  - 
це навіть на сьогодні велика будівля, а  на той час найбільша  у всьому світі. 

А їхня унікальна кераміка з розписом і фігурки жінок богинь, які уособлювали собою 
родючість, Матір-природу, захист, все те, що до сьогодні пов’язано з жінкою. Тут в селі 
Доброводи був знайдений перший в світі гончарний горн, який наші предки винайшли на 
3000 років раніше ніж греки. 

 Ще їхні унікальні будівлі, зроблені з дерева та глини, з піччю по середині, яка 
обігрівала членів родини. Та щедро викрашені візерунками з сакральним смислом.  

Якщо ми все це зберемо до купи, то ми всі побачимо величезну кількість споріднених 
рис між нами і нашими пращурами  - трипільцями: 

- І ми, і вони були гордими та незалежними людьми., які найбільше в світі цінили 
рівність та справедливість.  

Директор заповідника,  

с. Легедзино 
Після Перемоги нам будуть 
потрібні символи – і Трипілля  
може бути таким символом – 
адже це тут ще 7 тисяч років 
назад вже будували самі великі 
в світі міста, які жили по 
демократичних правилах, це  
праобраз майбутнього 
Ренесансу сучасної України. 



- І ми і вони є найкращими хліборобами в світі. І не дивно, що прото-міста з’явились 
на нашій землі, де без поливу можна було прогодувати таку велику кількість жителів їх міст. 

 - Кераміка  до цього часу є душею української нації, для цього досить подивитись на 
трипільську кераміку, а потім поїхати в Опішню та порівняти їх.  
  А українські будинки в наших селах, з дерева та глини, з піччю в середині, покриті 

соломою та комишом, теплі взимку та прохолодні влітку. З глиняною  долівкою , з покритою 

глиною стінами та побіленою фарбами – дуже екологічно, і ми знову повертаємось до такої 

моделі, але уже за великі гроші. 

 Але найбільше що нас єднає – це наші схожі погляди на наших жінок, наших дружин 

– берегинь українського роду. Це все звідти, від наших трипільських пращурів, від нашої 

Трипільської Праматері.  

Це звідти кіммерійські, скіфські та сарматські жінки воїни , причорноморські 

амазонки, звідти волелюбні антські та давньоруські  княгині та королівни (Ольга княгиня 

Руссі, Анна  - королева Франції, Марія, королева Польщі, Ярослава- королева Чехії, 

Маргарита- королева Шотландії, Єлизавета- королева Норвегії і Данії, Роксолана – султанша 

Турції та інші). Це дружини наших лицарів козаків, чумаків, і це сьогоднішні наші дівчата 

воїни , берегині України, які спільно зі своїми побратимами вкотре захищають нашу землю 

та наші домівки від загарбників. 

Агро туристичний кластер «Шляхами Трипільської Праматері» це не про минуле- це 

про віднайдення своєї ідентичності, свого славного історичного минулого, це про майбутнє 

нашої країни та наших дітей.  

Це про нарешті втрату нашої української меншовартості, нашої лубочної 

шароварщини , це про сприйняття історії, коли ми були першими і можемо цим гордитися.  

Це про те, чому ми такий народ, чому ми стали спартанцями 21 століття, і на зло нашим 

ворогам вмираємо, але не здаємо свою землю. Це тому, що ми пов’язані з цією землею 

більш ніж 6000 річним корінням, і ніхто не зможе нас перемогти, якщо ми самі не 

від’єднаємось від цієї пуповини. Це щось прадавнє, містичне, щось з тих часів коли люди 

жили на цій землі поруч з  богинями. І їх називали Праматір. Наші трипільські Мадонни.  

    Після війни сюди приїдуть з усього світу, щоби зрозуміти феномен України. 

Зрозуміти за рахунок чого вистояли ці жителі цієї України у жорстокій та нерівній боротьбі 

проти російського мордору. На Україні уже є та ще будуть агротуристичні кластери, але 

тільки у вас є можливість мати таку унікальну більш ніж 6000 тисячолітню історію з якою 

ніхто в світі не зможе сперечатись. 

 І тут буде працювати все : 

- І виробництво аграрної продукції 

- І вирощування великої та дрібної худоби  

- І переробка продукції, створення великої кількості крафтових продуктів 

- І відродження старих сіл – зелених садиб 

- Аквакультура 

- І гончарство, ткацтво, столярні вироби. виробництво напоїв 

- І проживання, і харчування, і транспортне перевезення  

- І культура  та івенти 

- Історичні пам’ятники та локації, створені природою і людьми 

- І величезне місце для творчості та креативу, а це значить – місце для ваших дітей та 

онуків. 



Тому що це наша земля, тут наше коріння, тільки тут ми непереможні. 

Але для цього потрібно багато працювати, аби бути гідними своїх славних пращурів. 

З технічної сторони : 

- Створення базових туристичних локацій – ресторани, готелі, клуби, стрільбища, 

сироварні, елітні ферми, рибальські хутори – прерогатива великих с/г підприємств та 

агрохолдингів, особливо важливо задіяти старі млини, які знаходяться  на балансах 

підприємств ( готелі, бари – ресторани, крафтові пивоварні та виноробні) Створення 

крафтових пивоварень, виноробні, медоварні, виробництво лікерів та настоянок з 

улаштуванням на території фермерського господарства дегустаційної площадки та гастро 

туристичної локації – малі та середні фермерські господарства. Тут же виробництво 

крафтових сирів, різних видів м’яса, ковбас, страв з равликів, кухні народів, які тут жили 

раніше. 

- Створення івент програм по прийому туристів, послуги по наданню різних видів 

спорядження, лодки, спорядження для риболовлі, поїздка на конях, поїздка чумацькими 

шляхами на волах, створення садиб зеленого туризму, дотичні зоопарки для малечі, хати, 

де можна жити  з людьми – маленькі фермуари, приватні садиби –приватні підприємці 

- Інтерактивні екскурсії, створення фестивалів, виставок-ярмарок, культурні заходи, 

створення старовинних садиб, приватних музеїв – відділи культури, музеї, заповідники та 

парки. 

  

 
  



VI. ПЛАНИ РЕЛОКАЦІЇ БІЗНЕСУ. 
 

Зусилля державних інституцій та проблеми релокації. 
Україна намагається вберегти свій промисловий потенціал від впливу бойових дій 

шляхом перевезення потужностей до безпечних районів.  
Державна допомога у релокації бізнесу поділена на декілька напрямків: 
 супровід у процесі підбору локацій для розміщення виробництва; 
 допомога з перевезенням потужностей до місця тимчасового переміщення; 
 допомога у евакуації та розселенні персоналу; 
 підбір працівників після евакуації; 
 пошук партнерів для постачання сировини та потенційного збуту продукції; 
 допомога у налаштуванні логістичних ланцюжків. 
Також державою запропоновано та узгоджено деякі процедури та цифрові механізми 

для відбору підприємств задля релокації у східні регіони, як найбільш віддалені від бойових 
дій: 

 По-перше, це розділ та анкета на сайті Міністерства економіки України, 

 По-друге, електронний сервіс “Дія” пропонує ряд статей, рекомендацій і посилань 
для ВПО і бізнесу під час війни. 

 Втретє, сайт Міністерства розвитку громад та територій та інвестиційного агентства 
України: MAKE IN UA: Relocationx, 

 В-четверте,  сайт ДП “Прозорро.Продажі” спільно з E-Tenderxi.  

 В-п’яте, це сайти обласних державних адміністрацій дев’яти східних областей, де 
також вказані відповідальні особи за релокацію, вирішення поточних питань на 
місцях, за логістичні питання тощо. 

Слід відмітити, що ця державна програма має певні обмеження. Наприклад, пріоритет 
у черговості релокації надається підприємствам, які можуть самостійно забезпечити 
демонтаж та перевезення своїх потужностей до найближчої станції АТ «Укрзалізниця».  

За даними Держстату, 2020 року в Україні налічувалося 374 тис. компаній (це без 
урахування ФОП, у яких теж бувають невеликі виробництва). Навіть за вирахуванням сфери 
послуг, АПК та ін., у яких своя специфіка релокації чи неможливість такої без наявності 
земельного банку, очевидно, що кількість перевезених підприємств є мінімальною. 

Загальні проблеми релокації - це необхідність демонтажу, складність вивезення 
габаритного обладнання, брак вантажного транспорту та дефіцит палива, необхідність 
вибудовування нових ланцюжків поставок та продажів, наявність робітників на новому 
місці, або перевезення колективу у сотні людей у нове місце з майже неймовірним 
завданням знайти їм гідне місце проживання,  автоматичне підвищення ставок оренди та, 
саме головне, загальна витратність процесу тощо. 

Наявні пропозиції по релокації бізнесу на Уманщину 
 Черкащина за перше півріччя широкомасштабного вторгнення прийняла декілька 
підприємств, які були вивезені з території активних бойових дій. Але головним напрямом 
для евакуації на загальнодержавному рівні все ж таки стали Закарпатська, Львівська і 
Чернівецька області. 

Проведені нами дослідження оказали, що, з одного боку, органи місцевого 
самоврядування в регіоні не були готовими до системної роботи. Лише одна громада – 
Ладижинська – створила спеціальний розділ на сайті громади по релокації, де надала 
доступ до інформації про п’ять відповідних об’єктів нерухомості, розмістила анкету для 
зацікавлених підприємців тощо.  

https://relocation.gov.ua/uk


Керівництво уманських громад в перші місяці було сконцентровано на вирішенні 
гуманітарних питань, а залученню релокованих підприємств приділялося менше уваги. З 
огляду на те, що на території громад відсутні індустріальні парки, якісна складська 
нерухомість, не працюють інституції сприяння бізнесу, місцеві агенції регіонального 
розвитку, складно уявити яким чином це мало би відбуватися. 

Тим не менш, ті підприємці на той час потребували нових робочих рук змогли 
вийняти певних робітників. 

 

Структура та основні елементи роботи територіальної громади 
 

 

В таблиці наведені головні елементи структури роботи органів місцевого врядування, недержавних 

організацій, бізнес асоціацій, активістів, переселенців задля спільної ефективної праці в тилу. 

Частина елементів «мала бути» створена ще до широкомасштабного вторгнення, як частина 

повсякденної роботи, інша частина «має бути розгорнута» після 24 лютого 2022 р., як елемент 

стійкості та економічної та гуманітарної спроможності громад. 

 

Структура умовно поділена на  

 документарну базу (програми, статути, дорожні карти тощо),  

 елементи активностей (комунікації, нетворкинг, фандрейзинг, моніторинг тощо), 

 та принципи (прозорість, ощадність, професійність, вміння працювати з людьми тощо) 

Звісно, що ті чи інші громади по-різному витримали перше півріччя війни. Більшість громад 

Уманщини, її службовці та мешканці заслуговують на слова подяки. 

Удосконалення вказаної системи буде проведено через осмислення жертв та втрат, з метою 

корегування політик, напрацювання нових рішень, зменшення, там де це можливо, наслідків 

війни, вирішення поточних питань виживання українського народу, створення підґрунтя для 

відновлення України. 

 

Дорожня карта  

1. Виявлення центрів економічного зростання в територіальній громаді. 

2. Виявлення смарт спеціалізації кожної громади та її відповідність  смарт 

спеціалізаціям Уманського району та Черкаській області. 



3. Опитування власників бізнесу щодо сьогоднішньої ситуації, виявлення 

проблем економічного зростання в громаді та довгострокових планів. 

4. Розробка Дорожньої 

карти економічного розвитку 

кожної громади  на основі Стратегії 

розвитку громади (за наявності). За 

її відсутності – на основі Програми 

соціально-економічного розвитку. 

5. Пошук спільних 

проектів з ГО АРР  та 

міжмуніципального 

співробітництва з іншими 

громадами – партнерами. 

6. Написання проектів, проектних заявок за підтримки ГО АРР. 

7. Робота над впровадженням проектів, послуги проектного менеджменту, 

навчання/залучення до роботи активістів громади та бізнесу. 

8. За потреби створення постійно діючої Робочої групи «Економічний розвиток 

громади  та залучення інвестицій». Орієнтовний склад групи: керівник громади , заступник 

з економічних питань, секретар ради, голова бюджетної комісії, комісії по економічному  

розвитку, керівник відділу по економічному розвитку, спеціалісти відділу економіки – 

проектні менеджери, представники бізнесу громади (3-4), активісти громади (2-3). 

Консультативна підтримка ГО АРР  роботи постійно діючої РГ. 

9. Створення прозорих Правил розвитку бізнесу та території громади. 

Визначення преференцій для залучення та розвитку бізнесів , яких громада потребує 

додатково. 

10. Робоча група – це платформа для створення довірчих стосунків з бізнесом. 

Місце де, за підтримки ГО АРР, закладається основа для системної корпоративної 

соціальної відповідальності бізнесу перед своєю громадою та чинної влади перед бізнесом.  

 

Проблеми інтеграції ВПО  

1. Складність у тому, що міграційна хвиля прямує з регіонів, 

найблагополучніших стосовно зарплат та наявності робочих місць, до областей, де ці 

показники менш привабливі.  

2. Перед новоприбулими стала дилема працювати за значно меншу заробітну 

плату в сільських громадах, ніж у своїх великих містах. 

3. Слід додати, що Уманщина, як і Черкащина в цілому, мала в довоєнний час не 

велику кількість вакансій, особливо в сільській місцевості.  

4. Невірно обраний спочатку горизонт подій привів до того, що люди не 

прикладали зусиль, щоб працевлаштуватися, і півроку проживали за рахунок накопичень, 

соціальних виплат держави та гуманітарної допомоги. 

5. Це викликало певне «непорозуміння» у місцевих мешканців, бо життя на селі 

передбачає не лише роботу на виробництві, а і працю у особистому домогосподарстві, та 

спільну працю. 

6.  Диспропорція в трудових навичках новоприбулих і потребами місцевого 

ринку праці лише ускладнює цю ситуацію. Слід, однак, відмітити, що і в мирний, довоєнний 



час така диспропорція була. Так, наприклад, за даними проведеного опитування, робітники 

автозаправних станцій більшою мірою були не місцеві, їх щодня привозять з інших громад. 

7. Основною проблемою є все ж таки нерозвиненість місцевого ринку праці. Бо 

ще до війни багато людей намагались виїхати на роботу до великих міст України і закордон.  

8. Крім того, кількість та склад переселенців плинний: кількість і географія 

міграції змінюється залежно від поширення або зменшення бойових дій на тій чи інший 

території. В умовах постійних змін цих показників органи місцевого самоврядування, які 

прагнуть створити нові точки економічного зростання і працевлаштувати людей, не можуть 

планувати параметри цієї діяльності навіть на короткострокову перспективу. 

9. Для внутрішньо переміщених стало проблемним питанням 

працевлаштування або відкриття власної справи через відсутність якісних комунікацій саме 

з теми їх можливостей в даному аспекті. Для ВПО керівні апарати і соціальні служби 

надають гуманітарну посильну допомогу, ставлять на облік у центр зайнятості, за 

зверненням громадян, але цих комунікацій не достатньо. Для того, аби переміщений бізнес 

або особа захотіли і змогли знайти ресурси для відновлення або відкриття власної справи 

на новій для себе території, потрібна комунікаційна підтримка, адміністративна підтримка, 

експертний супровід з пошуку і концентрації інвестицій, ретельне ведення ВПО для 

остаточного їх закріплення в громаді як економічної точки зростання. Цю функцію не 

виконує жодна з місцевих інституцій. В інших регіонах даними питаннями займаються 

локальні або регіональні  Агенції регіонального розвитку та профільні організації 

громадянського суспільства. 

Висновки роботи 
1. Перший висновок полягає в тому, що наявні інвестиційні пропозиції, які були 

сформовані тергромадами, ще в мирний час, пройшовши, так би мовити, crash test воєнним 

часом виявилися не придатними для релокації підприємств. Скоріше всього, це були 

покинуті та непридатні для оперативного використання будівлі, або будівлі, які потребують 

додаткових вкладень, ревізії, підготовки, розчистки шляхів тощо.  

На противагу, спокійна та ґрунтовна комунікація з місцевими підприємствами виявила, 

резерв комерційних приміщень, згоду і, навіть, бажання залучити до себе певні 

виробництва з інших регіонів або у вигляді бізнесу когось з числа вимушено переміщених 

осіб.  

Нерідко підприємці називають того, кого б хотіли бачити поруч.  Це приклади вибудови 

горизонтальної виробничої кооперації задля підвищення власної спроможності, 

зменшення заводських витрат та відновлення зруйнованих ланцюгів поставок. Наприклад, 

розміщення пакувальних ліній на одному з підприємств Уманської МТГ на умовах 

кооперацій дало б позитивний ефект для обох сторін. Таким чином маючи подібну 

інформацію можна було не тільки хаотично надавати приміщення, а й підвищувати 

ефективність наявних місцевих виробництв. 

2. Другий висновок, який ми отримали, це що відсутність документів стратегічного 

планування в територіальних громадах не сприяє вирішенню накопичених проблем. В 

громадах відсутні програми розвитку малого та середнього бізнесу, відсутні місцеві 

інституції розвитку території,  також в громадах - не зрозумілі інструменти заохочення 

людей вести власну справу, відсутня довіра підприємців один до одного, і як наслідок, не 

вміння створювати альянси, започатковувати кооперативний  та кластерний рух. Проблеми, 

які і раніше не вирішували, саме зараз дали про себе знати. 



3. На що слід звернути увагу – це відсутність угод міжмуніципального співробітництва, 

як драйвера економічного розвитку територій. 

4. Регіон використовує свій туристично-рекреаційний потенціал лише на 15-20%. 

Більшість опитаних хваляться чудовими озерами, ресторанами, млинами, лісами і 

місцевою природою. Маючи до того вдале місце розташування, дорожню інфраструктуру, 

доступність до великих міст країни та багаторічний досвід прийому іноземних гостей, регіон 

мав би бути лідером в наданні туристичних послуг в центральній Україні. 

5. Підприємці потерпають від відсутності логістичних складів, холодильних установок, 

від відсутності дешевого та довгого фінансування своїх бізнесів. Об’єднання їх зусиль 

допомогло б, на нашу думку, вирішити частину цих проблем шляхом залучення інвестицій 

та лобіювання інтересів регіону.  

6. На відміну від українських біженців за кордоном, вимушені переселенці на 

Уманщині не створювали ані гуртування, ані об’єднання, спільні заходи були поодинокими. 

 

 

Війна в Україні, її широкомасштабний характер, людські втрати, значні руйнування 

цивільних, житлових об’єктів та об’єктів критичної інфраструктури, формує необхідність вже 

сьогодні прикладати зусилля по відновленню економіки, будівництву міцного тилу та 

закладати підґрунтя щасливого майбутнього.   

 

Додатки, посилання на матеріали проєкту і Форуму 
 

Посилання клікабельні. 

 Фотографії Форуму. 

 Фотографії освітніх заходів і стратегічних сесій. 

 Вайбер канал учасників, котрі отримують розсилку про актуальні можливості для 
ВПО, бізнесу і інші проєкти. 

 Дорожня карта. 

 Презентації спікерів Форуму. 

 Відео про АРР ТОТГ і проєкт ТУ ВІККА  

 Відео про проєкт від Уманщина Інформаційна  

 Відео про тренінги Умань Стрім  

 Відео про тренінги від ТК Умань  

 Відео про Форум  ТК ВІККА   

 Відео про Форум ТК Умань  

 Відео про Форум Умань Стрім  
 

i Постанова Уряду №305 від 17.03.2022:  регламентує безоплатне перевезення майна вітчизняних 
підприємств, установ та організацій згідно з переліком, який формується Міністерством економіки 
і передається до Міністерства інфраструктури; Розпорядження Уряду №246-р від 25.03.2022: 
передбачає план невідкладних заходів з переміщення у разі потреби виробничих потужностей 
суб’єктів господарювання з територій, де ведуться бойові дії та/або є загроза бойових дій, на 
безпечну територію. 
ii  Інвестуй в Черкащину - Черкаська обласна державна адміністрація  https://ck-oda.gov.ua 
iii Черкаська агенція регіонального розвитку https://rda.ck.ua 

                                                           

https://drive.google.com/drive/folders/1-YV2amGgyUlnd7u_EhHR5PQNs0Upg2LK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1G8chDb6sqVfLAVEpCIMmE8yv8yJGhZb0?usp=sharing
https://invite.viber.com/?g2=AQBMUoNZ1Youyk9uvR7ng%2B0%2BF0EX6fZdWTSQ7zoAdmz8qXmfZzTma2s%2FiWUu7Gpf
https://drive.google.com/file/d/1ck-5pTUwcE_oBsif9aZoDdNYTLESnuJQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1meu0i_bAfl5v4pb0_7BuvSf_8tPru45j?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=OVnkZwOJbHY
https://youtu.be/CxVXKWr4tzE
https://www.facebook.com/watch/?v=739101877297111
https://www.facebook.com/groups/1109715029044115/posts/5987093887972847/
https://www.youtube.com/watch?v=Rs5IwidRM9M&t=4s
https://youtu.be/jWR4DErwKu0
https://www.facebook.com/watch/?v=442878147889978
https://ck-oda.gov.ua/
https://rda.ck.ua/


                                                                                                                                                                                           
iv  Офіційний туристичний портал Черкаської області   https://tourismincherkasyregion.gov.ua 
v Інвестиційний паспорт Ладижинської ТГ 
vi Рейтинг малих та середніх громад Черкащини у 2022 році | Офіційний сайт Черкаської обласної 
ради. Новини, події, анонси, інформація про раду та депутатів (oblradack.gov.ua) 
vii Рейтинг громад: де на Черкащині живуть краще (vikka.ua) 
viii  https://ck-oda.gov.ua/investuj-v-cherkashhinu/https://ck-oda.gov.ua/investuj-v-cherkashhinu/ 
ix  https://prozorro.sale/marketplace_landing-page 
x https://relocation.gov.ua/uk  
xi Prozorro.Sale - платформа для релокації бізнесу В цій програмі задіяно чотирнадцять регіонів 
(Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, Вінницька, 
Волинська, Рівненська, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська та Київська (за 
виключенням м. Києва) області). 
 
 
 

 

Офіційний%20туристичний%20портал%20Черкаської%20області%20%20%20https:/tourismincherkasyregion.gov.ua
https://ladyzhynska-gromada.gov.ua/investicijnij-pasport-gromadi-14-12-12-31-07-2019/
https://www.oblradack.gov.ua/reyting-malikh-ta-serednikh-gromad-cherkaschini-u-2022-roci
https://www.oblradack.gov.ua/reyting-malikh-ta-serednikh-gromad-cherkaschini-u-2022-roci
https://www.vikka.ua/novini/rejting-gromad-de-na-cherkashhini-zhivut-krashhe/
https://ck-oda.gov.ua/investuj-v-cherkashhinu/https:/ck-oda.gov.ua/investuj-v-cherkashhinu/
https://prozorro.sale/marketplace_landing-page
https://relocation.gov.ua/uk
https://prozorro.sale/marketplace_landing-page

