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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЧОРТКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
1.1. Коротка характеристика міської ради
Чорткі́в — місто обласного значення (з 2013 року) в Тернопільській
області України. Центр Чортківського району. Розташоване в південній частині
галицького Поділля. Характер міста — адміністративно-торгівельноремісничий. Територія міста становить 11.2 км2.
Населення — 29 017 осіб (станом на 1 січня 2018 року). Понад 90% —
українці, 10% національні меншини — поляки, вірмени, євреї, росіяни та ін.
Місто лежить на берегах річки Серет, за 76 км від обласного центру. Через
Чортків пролягає автомобільна дорога міжнародного значення М19 (Е85). Є
залізничні сполучення: «Київ-Чортків-Рахів», «Тернопіль-Заліщики».

Відстань від м.Чорткова до найближчих
обласних центрів України автомобільними
шляхами становить:
м.Тернопіль — 76 км.
м.Чернівці — 88 км.
м.Івано-Франківськ — 110 км.
м.Хмельницький — 111 км.
м.Рівне — 215 км.
м.Вінниця — 241 км.
м.Київ — 480 км.

Відстань до кордонів:
Шегиня (Львівська обл. Україна) - Медика (РеспублікаПольща) - 284 км;
Порубне (Чернівецька обл., Україна) - Сірет (Румунія) - 96 км;
Дольськ (Волинська обл., Україна) - Дзвін (Республіка Білорусь) - 389,0 км.
У фізико-географічному відношенні м.Чортків розташоване в лісостеповій
зоні в долині річки Серет - лівої притоки Дністра у південній частині
галицького Поділля. Долина річки звивиста, з крутими та високими (до 80120м) схилами. Пойма суха, лугова; русло звивисте, шириною до 30 м,
6
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заростаюче. Дно ріки - пісчано-галькові, береги — стрімчасті висотою до 5-6 м,
правий берег розмивається.
Рельєф міста — розчленований, мальовничий. Абсолютні відмітки
коливаються від 215 м в поймі ріки до 330 м на плато.
Глибина промерзання грунтів в середньому складає 47 см, максимальна —
75 см. Середня відносна вологість повітря складає 78%, в літній час — 70-73%.
У Чорткові є 165 вулиць та 5 провулків.
Порівняння основних характеристик Чортківської міської ради до
Чортківського району та Тернопільської області наведено в Таблиці 1.1.1.
Таблиця 1.1.1
Порівняння Чортківської міської ради, району і області
Регіони

Чортківська
міська рада
Район
Область

Територія,
кв.км

Площа
громади у %
до заг. площі
області

Населення,
тис.ос.

Населення
громади у %
до заг.
чисельності
населення
області

Густота
населення,
осіб/1кв. км

11,2

0,08

29,057

2,8

2641,5

892,0
13824,0

6,4
100

44,1
1052,3

4,2
100

49,5
76,1

1.2. Інформація про орган місцевого самоврядування
До складу Чортківської міської ради VII скликання обрано 34 депутати.
Розподіл отриманих мандатів в розрізі політичних партій наведено на Мал.
1.2.1.

Мал. 1.2.1. Кількість депутатських мандатів, отриманих організаціями
політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі
7
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Утворено 2 депутатські фракції: політичної партії ―Сила людей‖ та
політичної партії ВО―Свобода‖.
1.3. Інформація про об’єднання громадян і засоби масової інформації
На території Чортківської міської ради легалізовано 36 громадських
об‘єднань із статусом юридичної особи, їх перелік наведено в Таблиці 1.3.1.
Таблиця 1.3.1
Перелік громадських об‘єднань із статусом юридичної особи,
які знаходяться на території Чортківської міської ради
№ Назва громадського об’єднання
п/п
1
Чортківський фонд соціального

№
п/п
19

Назва громадського об’єднання

захисту і реабілітації незрячих
―Промінь‖

Чортківська районна
громадська організація
―Спілка підприємців
Чортківщини‖

2

Волейбольний клуб ―Сапсан‖

20

Чортківське районне
товариство допомоги хворим
розсіяним склерозом ‖Світло
надії‖

3

Чортківське районне товариство
інвалідів ―Надія‖

21

Чортківська районна управа
всеукраїнського братства
ОУН-УПА ім.Генерала Романа
Шухевича

4

Чортківська районна громадська
організація ―Польсько-українське
культурно-освітнє товариство ім. А.
Міцкевича‖

22

Фізкультурно-спортивний
клуб ‖Атлетік-Юніор‖

5

Чортківська районна організація
ветеранів України

23

Чортківська районна
молодіжна громадська
організація ―Спортивний клуб
―Азов‖

6

Фізкультурно-спортивний клуб

24

Громадська організація ―Центр
8
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―Кристал‖

культури і мови польської‖

7

Чортківська районна патріотична
спілка учасників афганської війни

25

Чортківська міська громадська
організація ―Рідне місто‖

8

Чортківське районне товариство
інвалідів з порушенням опорнорухового апарату ―Віра‖

26

Чортківська молодіжна
організація ―Спортивний клуб
―Чемпіон‖

9

Чортківська районна громадська
організація ―Спілка Чорнобиль‖

27

Чортківська районна Асоціація
підприємців малого та
середнього бізнесу

10

Чортківська районна громадська
організація ―Спілка дітей політв‘язнів
і репресованих‖

28

Громадська
організація―Фортеця Кіно‖

11

Товариство сприяння друкованим
засобам масової інформації (преси)

29

Чортківська міська молодіжна
громадсько-християнська
організація ―Товариство
українських студентівкатоликів ‖Обнова‖

12

Чортківська районна організація
―Екологічно-гуманітарне об‘єднання
―Зелений світ‖

30

Чортківська районна
громадська організація
―Фізкультурно-спортивний
клуб ‖Чортків‖

13

Чортківське районне об‘єднання
батьків дітей-інвалідів ―Лебедята‖

31

Чортківська районна
громадська організація
всеукраїнського
товариства―Лемківщина‖

14

Чортківська районна громадська
організація ―Хореографічний гурт
‖Яблунька‖

32

Чортківська районна
організація товариства
червоного хреста України

15

Чортківська районна організація
українського товариства мисливців і
рибалок

33

Громадська організація
―Чортківська спілка учасників
АТО‖
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16

Чортківська громадська організація
―Альтернатива-Чортківгаз‖

34

17

Чортківська районна громадська
організація ―Спілка ‖Чорнобиль і
інвалідів Чорнобиля‖

35

18

Чортківська районна громадська
організація ―Фелерація футболу‖

36

Громадська ―Центр розвитку
молодої громади та
міжнародного партнерства
‖Ініціатива‖
Чортківська міська громадська
організація ―Пектораль‖

Чортківська міська громадська
організація ―Місія Святого
Франциска‖

Слід зауважити, що переважна більшість вказаних організацій є
неактивними.
Також на території Чортківської міської ради на обліку знаходиться 26
профспілкових організацій, їх перелік наведено в Таблиці 1.3.2.
Таблиця 1.3.2
Перелік профспілкових організацій, зареєстрованих на території
Чортківської міської ради
№ Назва громадського об’єднання
п/п
1
Первинна профспілкова організація

№
п/п
14

працівників Чортківського об‘єднаного
Управління Пенсійного фонду України
2

Первинна профспілкова організація
Чортківського міжнаройнного
управління водного господарства

15

3

Первинна профспілкова організація
державного підприємства
«Чортківське лісове господарство»

16

4

Чортківська районна організація

17

Назва громадського об’єднання

Чортківська районна
профспілкова організація
працівників споживчої
кооперації
Чортківська районна
профспілкова організація
працівників державних
установ України
Первинна профспілкова
організація Чортківської
об‘єднаної державної
податкової інспекції головного
управління державної
фіскальної служби у
Тернопільській області
Первинна профспілкова
організація Чортківської
10
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профспілки працівників освіти і науки

дистанції колії професійної
спілки залізничників і
транспортних будівельників

5

Чортківська міська організація
профспілки працівників освіти і науки

18

6

Первинна профспілкова організація
студентів Чортківського гуманітарнопедагогічного коледжу імені
Олександра Барвінського
Первинна профспілкова організація
Чортківського комбінату комунальних
підприємств професійної спілки
працівників житлово-комунальних
підприємств

19

7

8

9

10

11

12

20

21
Первинна профспілкова організація
працівників освіти і науки України
Чортківського гуманітарнопедагогічного коледжу імені
Олександра Барвінського
22
Профспілковий комітет управління
соціального захисту населення сім»ї та
праці Чортківської міської ради

Первинна профспілкова організація
філії «Чортківський райавтодор»
професійної спілки працівників
автомобільного транспорту та
шляхових господарств України
Первинна профспілкова організація
територіального центру соціального
обслуговування пенсіонерів та
одиноких непрацездатних громадян
Первинна профспілкова організація
працівників Чортківської установи
виконання покарань управління

23

24

25

Первинна профспілкова
організація пересувної
механізованої колони №258
ТзОВ «Тернопільбуд»
Первинна профспілкова
організація «Чортківського
центру поштового зв»язку
№6»
Первинна профспілква
організація управління праці
та соціального захисту
населення Чортківської
районної державної
адміністрації
Чортківська районна
організація профспілки
працівників охорони здоров‘я
України
Чортківська районна
профспілкова організація
працівників агропромислового
комплексу України
Чортківська профспілкова
організація Чортківського
комунального центру
соціальної реабілітації дітейінвалідів «Дорога в життя»
Первинна профспілкова
організація студентів
Чортківського державного
медичного коледжу
Чортківська районна
організація незалежної
профспілки фермерів та
11
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13

державної пенітенціарної служби
України в Тернопільській області
Первинна районна організація
професійної спілки працівників
культури України

26

приватних землевласників
України
Первинна профспілкова
організація працівників
державного навчального
закладу «Чортківське вище
професійне училище»

На території Чортківської міської ради друкуються наступні газети та
вісники:
 «Чортківський вісник» (власники: Польська М., Кушнір О.), виходить 1 раз на
тиждень, наклад: 1300 прим.
 «Голос народу» (засновник:Товариство з обмеженою відповідальністю
«Редакція газети «Голос народу»), виходить 1 раз на тиждень, наклад: 2700
прим.
Офіційний сайт міської ради: http://www.chortkivmr.gov.ua
Офіційна сторінка в соціальній мережі Facebook:
https://www.facebook.com/Чортківська-міська-рада-1644368262490224/
1.4. Історична довідка
Перша писемна згадка про поселення датується 1427 р., як с. Чартковіце
Теребовлянського повіту, власність Я.Прадонтича, очевидно сина Прадонти
Копицєнського (Копичинецького).
У 1522 році за магдебурзьким правом Чортків став містом. Дерев‘яний
замок збудований наприкінці ХІV- початку XV ст. Єжи Чартковським, який
зруйновано турками, було перебудовано Станіславом Гольським на кам'яний.
Місто отримало герб: на червоному тлі три покладені зіркою лемеші,
посередині яких срібна троянда. Цей герб є емблемою Гольських «Роля».
Місто знаходилось під владою Туреччини (1672-1683), Польщі (з 1699),
Австрії (з 1772).
8 червня 1919 року частини Української Галицької Армії під Чортковом
здійснили прорив польського фронту (т.з. «Чортівська Офензива»), в результаті
якого було визволено від поляків місто Тернопіль та Бережани.
Чортків – місто з яскраво вираженою центральною частиною, де
збереглися архітектурні та історичні пам‘ятки. Окрасою міста є архітектурні
споруди XVІ - ХХІ століття. У Державному реєстрі національного культурного
надбання знаходяться чотири пам‘ятки містобудування та архітектури
національного значення міста Чорткова: охоронний номер 684 – церква
12
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Вознесіння (дерев`яна), 1717 р., вул. Залізнична; охоронний номер 685/1 –
Успенська церква (дерев`яна), 1635 р., вул. Церковна; охоронний номер 685/2 –
дзвіниця Успенської церкви, ХVІІ ст., вул. Церковна; охоронний номер 686 –
замок Гольських (мурований), 1610 р., вул. Замкова. Окрім того, у центральній
частині міста нараховується 80 будівель, що мають статус пам‘ятки архітектури
місцевого значення. Серед них – костел святого Станіслава (1610 р.,
перебудований у 1914 р.), синагога головна (початок ХVІІІ ст.), синагога нова
(поч. ХХ ст.), монастир ордену сестер милосердя (ХІХ ст.), гімназія «Рідна
школа» (поч. ХХ ст.), торгові ряди (ХІХ ст.), аптека (поч. ХХ ст.), візитівка
міста – годинникова вежа (поч. ХХ ст.), міська ратуша (поч. ХХ ст.), є й багато
інших історичних об‘єктів. Постановою Кабінету Міністрів за № 878 від 2001 р.
Чортків було внесено до Списку історичних населених місць України.
В місті налічується велика кількість пам'ятників, які природно
поєднуються із архітектурним ансамблем міста. Встановлено пам'ятний знак
монахам, яких закатували більшовики 1941 року. 22 квітня 2007 року на
території Чортківського райвідділу МНС був освячений пам'ятник «Жертвам
Чорнобильської катастрофи» - 3,5-метровий монумент авторства скульптора
Дмитра Мулярчука зображує ліквідатора аварії. У 2012 році до 70-ї річниці з
Дня створення Української Повстанської Армії відкрито бронзове погруддя
Степану Бандері. Погруддя встановлено у сквері біля Головної пошти у
Чорткові. На його встановлення зібрали більше 100 тисю грн. Пожертви робили
не тільки мешканці Чортківщини, але й ті люди, які вболівають за майбутнє
України і за її історію. В лютому 2015 року освячено пам'ятник Героям
Небесної сотні та українським воякам. Це — ще одне підтвердження того, що
Чортків продовжує свої культурно-мистецькі традиції.

1.5. Коротка характеристика області та району
Тернопільська область знаходиться в західній частині України.
Площа області – 13,8 тис.км2.
Протяжність з півночі на південь – 195 км, із заходу на схід – 129 км.
Межує область з Івано-Франківською, Львівською, Рівненською,
Хмельницькою, Чернівецькою областями України.
Тернопільська область займає західну частину Подільської височини.
Річки Тернопільщини належать до басейнів Дністра та Прип‘яті
Область включає 17 районів, 18 міст (в т.ч. 4 міста обласного значення), 17
селищ міського типу, 1023 сільських населених пункти.
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Чорткі́вський райо́н — адміністративно-територіальна одиниця в південній
частині Тернопільської області.
Межує
з
Борщівським, Гусятинським, Заліщицьким, Теребовлянським,
Чемеровецьким - Хмельницької області районами.
Чортківський район включає 1 селище міського типу та 56 сільських населених
пунктів. На території району створено 3 об‘єднані територіальні громади.
1.6. Коротка характеристика громад – конкурентів
Таблиця 1.6.1
Коротка характеристика громад-конкурентів
Показники

Територія,
кв. км
Населення
Зайняте
населення
Зареєстров
ані
безробітні
Середня
заробітна
плата
Одна
сильна
сторона,
що надає
перевагу у
розвитку
Перспекти
ва
співпраці

Чортківська
міська рада

Громадаконкурент 1
Заводська ОТГ

Громада –
конкурент 2
місто
Кременець
19

Громада –
конкурент 3
місто Бережани
49

Громада –
конкурент 4
місто
Заліщики
7,16

19484
3745

12474
4294

11,2

28,8

29057
5494

4428

1995

21235
3439

151

543

844

576

374

5465

4950

5063

5720

4616

Вигідне
географічне
розташування

Діяльність
двох
агрохолдингів

Історикокультурна
спадщина

Історикоархітектурна
спадщина

Туристичне
місто

спільне
управління
сміттям,
водогін,
спільний
ремонт доріг

спільні
туристичні
маршрути

спільні
туристичні
маршрути

спільні
туристичні
маршрути

Х

2. ЗЕМЕЛЬНІ ТА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ
2.1. Земельні та природні ресурси і територія громади
Територія Чортківської міської ради становить 1120,1 га. Через місто з
північного заходу на південний схід протікає річка Серет і проходять важливі
транспортні сполучення (автомобільні, залізничні). Земельний фонд міста
складається із земель, що мають різноманітне функціональне використання,
14
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якісний стан та правовий статус. Разом з тим, найбільшу питому вагу займають
забудовані землі – 895,5575 га, що складає 80 % від земельного фонду міста.
Інформація про структуру земельних угідь за основними видами наведено
в Таблиці 2.1.1.
Таблиця 2.1.1
Інформація про структуру земельних угідь за основними видами на території
Чортківської міської ради
Основні види земельних угідь
Площа земель
станом 01.01.2018 р.
% до загальної
всього, га
площі міста
134,7476
12
Сільськогосподарські землі
Ліси та інші лісовкриті площі
66,5000
5,9
Забудовані землі

895,5575

80

Відкриті землі без рослинного покриву
або з незначним рослинним покривом

1,9825

0,2

Вода

21,3124

1,9

Інформацію про структуру земельних угідь в розрізі форм власності
наведено на Мал. 2.1.1.

Мал.2.1.1. Структура земельних угідь Чортківської міської ради в розрізі
форм власності
Як свідчать дані Мал. 2.1.1, найбільшу питому вагу мають землі державної
форми власності – 58,3%, але також звертає на себе увагу, що на території
міської ради збереглись землі колективної форми власності – 0,9%.
15
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Розподіл використання земель на території Чортківської міської ради в
розрізі суб‘єктів станом на 01.01.2018 наведено на Мал.2.1.2.

Мал.2.1.2. Розподіл використання земель на території Чортківської міської
ради в розрізі суб‘єктів господарювання станом на 01.01.2018 р.
Як свідчать данні Мал.2.1.2 найбільшу питому вагу мають землі, що
знаходяться в користуванні, володінні громадянами – 38,5% (430,9796 га), але
також значну питому вагу мають землі запасу та землі, не надані у власність та
постійне користування в межах населених пунктів – 37,2% (416,5778 га).
На сьогодні на території Чортківської міської ради є можливість створення
індустріального парку, а саме його розміщення в західній частині м.Чорткова в
межах населеного пункту Західної промислової зони. Загальна площа
інвестиційного майданчика становить 98,5 га і складається з 5 ділянок:
-промислові№1-5,1 га, №2 — 38,2 га;
16
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-складські №3 — 13,2га, №4 — 33,6 га;
-транспортна №5 — 8,4 га.
Рельєф промислової зони - рівнинний, від крайньої нижньої до крайньої
верхньої точки перепад висот становить 5-7 м. Власником є територіальна
громада м.Чортків (комунальна власність). Територія знаходиться за 150 м до
діючої електропідстанції потужністю 10 кВт, 500 м до водонапірної вежі, а
також 100 м від проектної арт-свердловини згідно затвердженого детального
плану території. По межі території проходить газопровід середнього тиску, є
доступ до телекомунікаційної мережі та доступ до широкосмугового Інтернету.
Відстань від інвестиційного майданчика до найближчої житлової забудови 100 м. Міська рада готова розглянути можливість для інвесторів отримати
ділянки як довгострокову оренду, так і здійснити продаж права оренди.
Основні підприємства-виробники на території Чортківської міської ради
відображені в Таблиці 2.1.2.
Таблиця 2.1.2
Основні підприємства-виробники на території Чортківської міської ради
Назва підприємства
Спеціалізація
ТОВ СЕ ―Борднедце Україна‖
машинобудування
ТОВ ―Біллербек –Україна‖, перо-пухова фабрика

текстильне виробництво

ТОВ ―Гольскі світ компані‖

ПП ―Чортківмолоко‖

виробництво
кондитерських виробів
випічка хлібо-булочних
виробів
переробка молока

ТОВ ПМК-258 ―Тернопільбуд‖

будівництво

ПП ―Колобок‖
ДП ―Чортківське лісове господарство‖

випічка хлібо-булочних
виробів
лісівництво

ТОВ ―Чортківське АТП – 16142‖

автоперевезення

КП ―Чортківське ВУВКГ‖

центральне
водопостачання та
водовідведення

ДП ―Чортківський КХП‖ ДАР України

2.2. Містобудівна документація
Інформацію про навність містобудівних документів Чортківської міської
ради наведено в Таблиці 2.2.1.
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Таблиця 2.2.1
Наявність містобудівних документів Чортківської міської ради
Назва
адміністративнотериторіальної
одиниці
Чортківська міська рада

Генера
льний
план
На стадії
розробки

План
Детальний
зонування
план

-

-

Історикоархітект.
опорний план
На стадії
розробки

2.3. Природні ресурси
Чортків розташований на Західно-Подільському плато в межах
Тернопільської структурно-пластової рівнини на висоті 262 м над рівнем моря.
Для рельєфу міста (на формування його впливають карстові процеси)
характерні хвилясті балочні рівнини, посічені ярами. Родючі грунти
(переважають чорноземні та сірі опідзолені), м‘який клімат сприяють
вирощуванню високих врожаїв подільської озимої пшениці, кукурудзи та
цукрових буряків.
Ліси – дубово-грабові і грабові. Росте: дуб, ясен, бук, модрина, ялина,
липа, клен, черешня, груша, сосна, береза, акація, плодоягідні чагарники –
шипшина, глід, калина, терен, кизил.
Багатий тваринний світ лісів Чортківського району. Тут зустрічаються:
козуля, дикий кабан, заєць-русак. Водяться білка, ласка, ондатра, водяний щур,
рідко – зелена ящірка. З птахів поширені: жайворонок, куріпка, дятел, горлиця,
зозуля, шпак, ворона, грак, сойка, чиж, синиця, ластівка, горобець, лелека, дика
чайка. У водоймах водяться: короп, карась, лин, окунь, щука.
В геологійчній будові території беруть участь силурійські, неогенові та
четвертинні породи. Силурійські породи представлені зеленими і червоними
глинистими сланцями із тонкими прошарками піщанику та кавернозного
вапняку. Складають вони високі береги р.Серет, потужність їх 100-150 м.
Неогенові (міоценові та сарматські) відклади залягають горизонтально на
силурійських породах на плато. В долині ріки вони розмиті.
Літологічно ці відклади представлені пісками, галькою пісчаником,
вапняками та мулами сірими і синіми. Кровля порід вскрита свердловинами на
глубині порядку 3,0 м від поверхні, загальна потужність відкладів до 40 м.
Четвертинні відклади перекривають більш древні породи і представлені
пісками, глинами та лесовидними суглинками. На корінних схилах з поверхні
залягають давньоалювіальні суглинки зі щебенем.
Місто розташоване в межах Волино-Подільського артезіанського басейну
на території порівняно добре забезпеченій водою. В водопостачанні міста
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використовуються підземні води алювіальних та міоценових відкладів.
Водомісткими породами є гравійно-галькові відклади І і ІІ надпойменних терас
р.Серет, середня потужність яких складає 5 м, та вапняки верхньотортонського
під‘яруса корінних схилів, середня потужність яких 15 м.
Грунтовий покрив території міста представлений на правобережжі —
чорноземами опідзоленими, на лівобережжі — сірими і темно-сірими
опідзоленими грунтами. Материнською породою для цих грунтів є переважно
лесовидні породи і глини. Чорноземи опідзолені мають гумусово-алювіальний
горизонт 45-55 см, а весь гумусовий горизонт 80-90 см. Механічний їх склад —
пилувато-середньосуглинистий.
Сірі опідзолені грунти займають південно-східну частину лівобережжя і
характеризуються невеликою потужністю гумусового горизонту (25-30см),
низьким вмістом гумусу(2,1-2,3%), несприятливим режимом рухливих форм
живильних речовин, особливо азоту, підвищеною кислотністю. Ці грунти
мають низьку природну родючість і вимагають додаткових добрив.
Темно-сірі опідзолені грунти займають північну і північно-східну частину
лівобережжя. Вміст гумусу 2,8-3,1%. Ці грунти характеризуються достатньо
високою родючістю. В заплаві р.Серет розвинуті лугові грунти. Вони доволі
родючі.
З будівельних матеріалів на території міста наявні піски, суглинки, глини
та вапняки.
ЗАПОВІДНІ ЗОНИ
Чортків має незабутній вигляд невеликого історичного міста, характерний
для багатьох міст Галичини. Ні з чим незрівнянний вигляд Чорткова в значній
мірі пов‘язаний з розташуванням його в тісному поєднанні історичних пам‘яток
культури з природним оточенням.
Охоронні зони біля пам‘яток архітектури встановлюються з метою
збереження безпосередньо оточуючого їх середовища та забезпечення умов
функціонування та огляду.
Зони регулювання забудови — це території безпосередньо прилеглі до
охоронних зон пам‘яток, до ділянок з історично цінним плануванням і
забудовою, де регулювання нового будівництва підпорядковане основним
закономірностям реальної забудови з додержанням загального маштабного
співвідношення нової та старої забудови і врахуванням особливостей
історичного середовища.
Межі зони історичного ареалу проходять по вулицях: Богдана Лепкого,
Йосипа Сліпого, Незалежності, Шевченка, Подільській, Млинарській, Олеся
Гончара, Маньовського. На території історичного ареалу повинен
дотримуватись строгий режим реконструкції, зберігатись історично-цінне
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планування і забудова, резервуватись можливості відновлення елементів і
параметрів, зберігатись історичне середовище. Територія Чортківського замку
та монастиря із своїми охоронними зонами знаходиться на деякій відділі від
межі історичного ареалу. Але режим використання цих територій в межах
охоронних зон такий самий, як і на території історичного ареалу.
До цінних ділянок природного ландшафту, які формують містобудівельне
середовище належить басейн річки Серет та візуально пов‘язані з містом
природні ландшафтні домінанти — південні, масиви лісу змішаних порід, які
підходять до Чорткова з північного заходу, з півдня та південного сходу. Ці
зони входять в межі зони охоронюваного історичного ландшафту.
На території Чортківської міської ради знаходиться 9 пам‘яток природи
місцевого значення загальною площею 20,47 га. До них належить:
- одна комплексна пам‘ятка(20 га): урочище «Вавринів», що є типовим
ландшафтом річкової долини р.Серет з відслоненнями потужної (близько 40 м)
товщі темно-коричневих, зеленувато-сірих товковерствуваних аргілітів з
окремими прошарками вапняків на яких зростають червонокнижні(ясенець
білий) та регіонально-рідкісні види рослин;
- одна геологічна пам‘ятка (0,10 га): «Відслонення девону в м.Чортків»,
що є відслоненням потужної (близько 40 м) товщі темно-коричневих,
зеленувато-сірих товковерствуваних аргілітів з окремими прошарками
вапняків, породи яких належать до жединського ярусу (нижній девон) і є
стратотипом чортківського горизонту;
- сім ботанічних пам‘яток (0,47 га): «Шкільний дуб» (віком біля 100 років
та діаметром 63 см), «Сосна Веймутова» (віком біля 80 років та діаметром 47
см), «Айлант Антона Горбачевського» (віком біля 50 років та діаметром 58 см),
«Чортківська катальпа» (віком біля 40 років та діаметром 35 см),
«Монастирські сосни» (13 дерев сосни чорної діаметром 42-69 см віком біля
100 років), «Платани З.І.Довгалюка» (2 дерева), «Платани-кучерики» (2 дерева).
В зонах охорони пам‘яток та в зонах охоронюваного історичного
ландшафту зберігаються та відтворюються цінні елементи ландшафту,
впорядковується озеленення. Зона охорони ландшафту долини річки Серету
повинна вирішуватись комплексно, а частина заплави в межах міста підлягає
охороні як природоохоронна територія.
2.4. Кліматичні умови
Кліматичні умови м.Чортків є сприятливими впродовж всіх сезонів року:
помірно-континентальний вологий клімат, лагідний влітку та м‘який взимку.
Клімат міста називають ―теплим Поділлям‖. Середня тривалість періоду з
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температурою повітря вище 0ºС складає 260-265 днів на рік, вегетаційного
періоду – 215-220 днів на рік. Середня температура січня -8-10°C, а липня –
+20-25°C. Середня кількість опадів – 561 мм. на рік, що забезпечує помірне
зволоження змлі.
3. НАСЕЛЕННЯ І ТРУДОВІ РЕСУРСИ
3.1. Чисельність населення і демографічна ситуація
Загальна кількість населення станом на 01 січня 2018 року Чортківської
міської ради становить 29 017 осіб. Кількість мешканців Чортківської міської
ради в динаміці за 2013-2017 роки наведена в Таблиці 3.1.1.
Таблиця 3.1.1
Кількість мешканців Чортківської міської ради в динаміці за 2013-2017 роки
АдміністративноРоки
територіальні одиниці
2013
2014
2015
2016
2017
Чортківська міська рада
Чортківський район
Тернопільська область

29,6
45,9
1073,3

29,7
45,4
1069,9

29,4
45,1
1065,7

29,2
44,6
1059,2

29,0
44,1
1052,3

Чисельність наявного населення в місті має динаміку до зменшення, але
подібна тенденція спостерігається і щодо Чортківського району та
Тернопільської області в цілому. Графічне порівняння кількості мешканців
Чортківської міської ради, Чортківського району та Тернопільської області в
динаміці за 2013-2017 рр. наведено на Мал.3.1.1.

Мал. 3.1.1. Порівняння кількості мешканців Чортківської міської ради,
Чортківського району та Тернопільської області в динаміці за 2013-2017 роки
Розподіл населення за статтю та віком Чортківської міської ради наведено
в Таблиці 3.1.2.
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Таблиця 3.1.2
Розподіл постійного населення за статтю та віком
Чортківської міської ради станом на 01.01.2018 р.
Всього, в т.ч.

чоловіки
разом

0-17

18-39

жінки
40-59

60+

разом

0-17

2439

5517

6098

1859

8,4

19,0

21,0

6,4

Осіб

29017

13104

1743 5259

4649 1453

15913

%

100

45,2

6,0

16,1

54,8

18,1

5,0

18-39

40-59

60+

Інформацію про рух населення по Чортківській міській раді в динаміці за
2013-2018 роки наведено в Таблиці 3.1.3.
Таблиця 3.1.3
Природний рух населення по Чортківській міській раді
в динаміці за 2013-2017 роки
Показники
2013
2014
2015
2016
2017
Народжені
313
299
254
239
183
Померлі
281
284
292
311
288
Природний приріст (+,-)
+32
+15
-38
-72
-105
Графічне зображення тенденцій щодо природного руху населення
наведено на Мал.3.1.2.

Мал.3.1.2. Природний приріст населення Чортківської міської ради в
динаміці за 2013-2017 р.р.
22

Соціально-економічний аналіз Чортківської міської ради Тернопільської області

3.2. Зайнятість населення та безробіття
Чисельність наявного населення вмісті станом на 01.01.2018 складає 29 017
чол., а чисельність економічно активного населення – 22 219 осіб.
Інформацію про основні показники щодо рівня зайнятості та безробіття на
території Чортківської міської ради наведено в Таблиці 3.2.1.
Таблиця 3.2.1
Основні показники щодо рівня зайнятості та безробіття
на території Чортківської міської ради в динаміці за 2015-2017 роки
Показники
Роки
2015
2016
2017
Кількість зареєстрованих безробітних, що
знаходились на обліку Центру зайнятості
станом на 31 грудня, осіб
Кількість працевлаштованих протягом
року, осіб

286

175

151

1904

580

705

Ринок праці міста Чорткова залежить від змін в економіці, демографічних і
соціальних тенденцій, а також від ряду інших специфічних факторів (рівня
оплати праці, сезонного характеру виробництва, невідповідності попиту і
пропозицій на ринку праці, трудової міграції, ―тіньової зайнятості‖ та інших).
Реальна ситуація з незайнятим економічно активним населенням міста
наступна:
 37,1% є трудовими мігрантами (враховуючи короткострокову міграцію);
 29-47% зайняті у ―тіньовому‖ секторі економіки.
Основні характеристики зареєстрованих безробітних:
 за статтю: 50,9%-жінки, 49,1%-чоловіки;
 за віковими групами: до 35 років – 31,5%, 36-44 років – 23,7%, понад 45
років – 44,8%;
 за освітою: загальна середня – 10,6%, професійно-технічна – 36,8%,
вища – 52,6%.
Протягом 2017 року було створено 564 робочих місця. В оплачуваних
громадських та інших роботах тимчасового характеру взяли участь 37 жителів
міста Чорткова. За сприяння Чортківського районного центру зайнятості
протягом 2017 року працевлаштовано 705 жителів міста.
З метою підвищення конкурентоздатності на ринку праці за направленням
центру зайнятості у 2017 році проходили професійне навчання або підвищували
свою кваліфікацію 63 безробітних жителів міста Чорткова. Протягом 2017 року
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прийнято рішення про компенсацію єдиного соціального внеску роботодавцям,
які працевлаштували 12 безробітних осіб на нові робочі місця.
За даними районної служби зайнятості аналіз вакансій можна згрупувати за
такими напрямками:
 за видами економічної діяльності: кожна третя вакансія пропонується
на підприємства переробної промисловості, 16,3% - вакансії в оптовій та
роздрібній торгівлі, 12,3% - 12,3% - діяльність у сфері адміністративного та
допоміжного обслуговування, 12,2% - у сфері освіти, 8,1% - у сфері охорони
здоров‘я та надання соціальної допомоги, по 3,7% - у сфері тимчасового
розміщення й організації харчування та транспорті відповідно;
 за професійними групами: найбільший попит роботодавців
спостерігається на робітників з обслуговування, експлуатації устаткування, на
кваліфікованих робітників з інструментом, на представників робітничих
професій та на працівників сфери торгівлі та послуг.
3.3. Доходи населення і заробітна плата
Середню заробітну плату за видами діяльності по Чортківській міській раді
наведено в Таблиці 3.3.1.
Таблиця 3.3.1
Середня заробітна плата по Чортківській міській раді
за видами діяльності, грн.
Галузі та види діяльності
Сільське господарство
Лісове господарство
Промисловість
Будівництво
Торгівля і громадське харчування
Транспорт і зв'язок
Соціальні послуги

2017 рік
6651
7500
5537
4510
4000
6500
4000

Таблиця 3.3.2
Інформація про рівень середньої заробітної плати на рівні
Чортківського району та Тернопільської області
в динаміці за 2013-2017 рр., грн.
Адміністративнотериторіальна
2013
2014
2015
2016
2017
одиниця
Чортківський район
1601
2610
3309
4069
5971
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Тернопільська область
Чортківська міська рада

1659
1695

2527
2718

2994
2868

3695
3614

5554
5465

Відповідно до статистичних даних середня номінальна заробітна плата
штатного працівника міста в 2017 році зросла порівняно з 2016 роком на 51%.
Хоча середня заробітна плата працівників у місті та області зросла, вона все
одно залишається однією з найменших по Україні. Заборгованості по виплаті
заробітної плати станом на 01.01.2018 року відсутня, в той час як на 01.01.2017
року ця заборгованість складала 98,5 тис.грн. (по філії «Чортківського
райавтодору»).
4. ЕКОНОМІКА ГРОМАДИ
4.1. Суб’єкти господарської діяльності
Інформацію про кількість суб‘єктів підприємницької діяльностіюридичних осіб в динаміці за 2013-2017 роки наведено в Таблиці 4.1.1, а
суб‘єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб – в Таблиці 4.1.2.
Таблиця 4.1.1
Інформація про кількість суб‘єктів підприємницької діяльності-юридичних осіб
в динаміці за 2013-2017 роки
Показники
2013
2014 2015 2016 2017
Суб’єкти підприємницької діяльності
- юридичні особи:
Чортківська міська рада
580
615
487
498
525
Чортківський район
780
831
440
447
469
Як свідчать данні Таблиці 4.1.1, в цілому спостерігається тенденція до
зростання кількості суб‘єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб, як
по Чортківському району, так і по Чортківській міській раді протягом 20152017 років. Різке зменшення кількості суб‘єктів підприємницької діяльності в
2015 році порівняно з попереднім періодом пов‘язане було із зміною
законодавства, що зумовило закриття недіючих осіб.
Таблиця 4.1.2
Інформація про кількість суб‘єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб
в динаміці за 2013-2017 роки
Адміністративно-територіальна
2013 2014 2015 2016
2017
одиниця
Чортківська міська рада
1312 1394 1550 1520
1514
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Як свідчать данні Таблиці 4.1.2 кількість суб‘єктів підприємницької
діяльності-фізичний осіб в Чортківській міській раді тенденцію до зменшення,
хоча і незначну, починаючи з 2015 року.
4.2. Структура економіки та розвиток головних секторів
Інформацію про найбільших роботодавців, що працюють на території
Чортківської міської ради, наведено в Таблиці 4.2.1.
Таблиця 4.2.1
Найбільші роботодавці, що працюють
на території Чортківської міської ради
№
Назва
п/п
1 ТОВ СЕ ―Борднедце Україна‖

Кількість працівників,
осіб
750

2

ТОВ ―Біллербек –Україна‖, перо-пухова фабрика

50

3

ТОВ ―Гольскі світ компані‖

88

4

ДП ―Чортківський КХП‖ ДАР України

270

5

ПП ―Чортківмолоко‖

120

6

ПП ―Колобок‖

25

7

ДП ―Чортківське лісове господарство‖

280

8

ТОВ ―Чортківське АТП – 16142‖

90

9

КП ―Чортківське ВУВКГ‖

70

Інформацію про розподіл суб‘єктів господарської діяльності Чортківської
міської ради за видами економічної діяльності наведено в Таблиці 4.2.2.
Таблиця 4.2.2
Розподіл суб‘єктів господарської діяльності Чортківської міської ради
за видами економічної діяльності за І півріччя 2018 р.
Види економічної діяльності
Всього,
У тому числі
од.
підприємства
ФОПи
% до
Од.
загальної
Од.
кількості
79
7,5
977
Всього, в т.ч.
1056
Сільське, лісове та рибне господарство
1
3,4
28
29
26
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Промисловість
Будівництво
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів
Транспорт, складське господарство,
поштова та кур‘єрська діяльність
Тимчасове розміщування й організація
харчування
Інформація та телекомунікації
Фінансова та страхова діяльність
Операції з з нерухомим майном
Професійна, наукова та технічна
діяльність
Діяльність у сфері адміністративного
та допоміжного обслуговування
Освіта
Охорона здоров‘я та надання
соціальної допомоги
Мистецтво, спорт, розваги та
відпочинок
Надання інших видів послуг

51
19

8
1

15,7
5,3

43
18

396

7

1,8

389

95

4

4,2

91

57

1

1,8

56

32
20
75

1
18
3

3,1
90,0
1,0

31
2
72

61

-

-

61

19

-

-

19

30
36

20

66,7

10

9

25,0

27

33

1

3,0

32

103

5

4,9

98

4.3. Розвиток малого та середнього бізнесу
Підприємництво відіграє одну з провідних ролей у розвитку приватного
сектору та є важливим чинником економічного зростання, створення нових
робочих місць, структурної перебудови та зміцнення економіки міста. За
попередніми даними, в місті функціонує 1506 суб‘єктів малого та середнього
бізнесу – фізичних та юридичних осіб. Кількість підприємницьких структур на
10 тис. осіб наявного населення складає 29 одиниць. В місті працює центр із
надання адміністративних послуг, який надає 139 адмінпослуг. У 2017 році
ЦНАП надав та оформив 4 517 послуг структурних підрозділів Чортківської
міської ради. Загалом протягом року до ЦНАП надійшло 8 023 звернень,
консультацій надано у кількості 12 494 послуг. Задля зручності суб‘єктів
звернень ЦНАПом здійснюється надання 28 видів електронних послуг.
Сфера торгівлі та послуг є важливою складовою внутрішнього ринку, що
відіграє значну роль у формуванні загального економічного потенціалу міста, у
забезпеченні потреб населення в товарах і послугах. На споживчому ринку
міста функціонує 364 підприємств з продажу продовольчих і непродовольчих
27
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товарів, загальною площею 36,2 тис.м2. Також, в місті функціонує 42 заклади
ресторанного господарства та 106 суб‘єктів господарювання, що здійснюють
діяльність з побутового обслуговування населення, 36 аптек та аптечних
пунктів.
Для орієнтування в напрямку розвитку процесів щодо бізнесу в Таблиці
4.3.1 наведено окремі статистичні показники1.
Таблиця 4.3.1
Обсяг продукції та послуг за видами діяльності в порівняних цінах по
підприємствах Чортківської міської ради відповідно до статистичних данних,
млн. грн.
Галузі та види діяльності 2013
2014
2015
2016
2017
Сільське господарство
3,8
4,5
4,8
6,4
6,8
Переробна промисловість
115,5 117,5
76,9
106,3
144,6
Будівництво
11,5
13,2
12,1
12,4
12,0
Нефінансові послуги
27,5
28,5
43,5
45,0
150,0
Інформацію про сукупні капітальні інвестиції на території Чортківської
міської ради в динаміці наведено в Таблиці 4.3.2.
Таблиця 4.3.2
Динаміка сукупних капітальних інвестицій на території
Чортківської міської ради в динаміці за 2013-2017 роки
Показники
Капітальні
інвестиції,
млн.грн.
Капітальні
інвестиції на
одну особу, грн.
Капітальні
інвестиції у
житлове
будівництво,
млн.грн.

2013

2014

2015

2016

69,4

33,3

80,4

64,5

51,4

2350,5

1130,3

2734,8

2216,8

1773,7

37,4

11,7

18,9

24,4

2017

15,6

1

В Додатку 1 до даного аналізу включено основні проблемні моменти, виявлені під час підготовки аналітичних
данних та пропозиції до Чортківської міської ради щодо організації ведення обліку важливих для аналізу
розвитку данних.
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4.4. Зовнішньоекономічна діяльність
До економіки міської ради протягом 2017 року залучено прямих іноземних
інвестицій на суму 1205,4 тис. дол. США. Обсяг прямих іноземних інвестицій
на одну особу складає 41,09 дол. США. З іноземними інвестиціями в місті
здійснює виробничу діяльність підприємство Біллербек Україна перо-пухова
фабрика, ТОВ СЕ «Борднетце-Україна».
Інформацію про залучення прямих іноземних інвестицій в динаміці за
2014-2017 р.р. наведено в Таблиці 4.4.1.
Таблиця 4.4.1
Інформація про залучення прямих іноземних інвестицій
в динаміці за 2014-2017 роки на території Чортківської міської ради
Інвестиції станом на:

2,4

1125 38,7

94,6

2,3

1224,6 42,1

Заг.пдсумку
по області

87,8

1.01.17

31.12.16

40,5

1 особу, дол.

Заг.підсумку
по області

1189,6

31.12.17

1.01.15

2,4

Заг.підсумку
по області

1 особу, дол.

85,1

У % до

1.01.16

31.12.15

45,8

1 особу, дол.

Заг.підсумку
по області

У % до

1.01.14

1351,8

У % до

1 особу, дол.

31.12.14

У % до

108,9 2,9

З іноземними інвестиціями в місті здійснює виробничу діяльність
підприємство Біллербек Україна, перо-пухова фабрика та ТОВ СЕ «БорднетцеУкраїна».
Зовнішньоторговельний оборот міста Чорткова за 2017 рік становить 1,19
млн.дол.США, що на 0,09 млн.дол.США більше минулого року (у 2016 р. – 1,1
млн. дол. США).
Зокрема:
- експортовано товарів на загальну суму 0,83 млн. дол. США, що на 0,13
млн.дол.США більше, ніж у 2016 році. У 2017 році найбільшим експортером
продукції у місті є підприємство Біллербек Україна, перо-пухова фабрика та
ТОВ ‗Гольскі світ компані‘.
- обсяг імпорту становить в загальній сумі 0,36 млн. дол. США, що на 0,04
млн.грн.більше, ніж у 2016 році. На обсяг імпорту, в значній мірі, вплинула
різка девальвація національної валюти.
Структуру імпортних поставок склала продукція за товарними групами:
різні харчові продукти; волокна та тканини бавовняні.
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4.5. Інвестиційна діяльність
В місті проводиться робота щодо залучення коштів міжнародної технічної
допомоги. Відповідно до розпорядження Чортківського міського голови від 28
липня 2014 року № 355 «Про утворення робочої Групи управління проектами
міста з розробки, супроводу та впровадження інвестиційних проектів» у
Чортківській міській раді функціонує робоча група управління проектами з
розробки, супроводу та впровадження інвестиційних проектів, яка на
засіданнях розглядає грантові пропозиції для реалізації соціально-економічних
проектів із залученням міжнародної технічної допомоги та визначає
зацікавлених осіб, громадських організацій, структурних підрозділів міської
ради для реалізації даних грантів на території міста. Місто є учасником проекту
"Енергоефективність у громадах ІІ (EEIM ІІ)", що реалізується GIZ за
дорученням уряду Німеччини. Враховуючи Європейську Конвенцію про
співпрацю між громадами
і територіальною владою, тзв. Мадридська
Конвенція від 21 травня 1980 року, а також переконання, що співпраця
посприяє зміцненню партнерських стосунків між містами України і зарубіжжя,
місто має підписані партнерські договора і угоди із Польщею, а саме: гміною
Добродзень, містом Завадське, містом Лєжайськ та гміною Корчина,
Тарнобжезьким повітом та Фундацією ―Люди. Досвід. Культура.‖
Місто є дійсним членом Асоціації міст України, членом Асоціації
"Енергоефективні міста України", учасником «Програми розвитку ООН»,
підписантами міжнародної ініціативи "Угода мерів - Схід", Європейської
ініціативи «Мери за економічне зростання». Підписано меморандум про
співробітництво
з
Державною
агенцією
енергоефективності
та
енергозбереження України, меморандум про наміри співпраці щодо
вимірювання динаміки розвитку міста в рамках City Progress Index, меморандум
з міжнародною організацією «350.org» про перехід міста на 100%
відновлювальних джерел енергії .
5. ФІНАНСОВИЙ СТАН ТА БЮДЖЕТ ЧОРТКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
5.1. Бюджет міської ради
За 2017 рік до бюджету міста за рахунок усіх джерел доходів надійшло
236 471,9 тис. гривень, з них до загального фонду 223 240,8 тис. грн. та
спеціального – 13 231,1 тис. грн. За 2016 рік надійшло 200 606,1 тис. грн., темп
приросту склав 17,9% (+ 35 865,8 тис. грн.).
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План доходів загального фонду, без урахування офіційних трансфертів
перевиконано на 963,8 тис. грн. (при уточненому плані - 84 041,6 тис. грн.
фактично надійшло 85 005,4 тис. грн.). Офіційних трансфертів (субвенцій)
надійшло на 435,4 тис. грн. менше ніж передбачено планом, або 99,7%.
За 2017 рік уточнені планові показники по податку на доходи фізичних
осіб виконано на 101,1%, сума перевиконання становить 581,1 тис. грн.
В порівнянні з 2016 роком надходження даного податку зросли в 1,8 рази
(+22 205,3 тис. грн.), що в основному пов‘язано з збільшенням вдвічі розміру
мінімальної заробітної плати. Крім того, за 2017 рік ТОВ «СЕ Борднетце –
Україна» та «Біллербек – Україна», сплатили відповідно 7 071,2 та 596,9 тис.
грн., в минулому році почали сплату податку з другого півріччя.
Найбільшим платником є підприємство «СЕ Борднетце – Україна», яке
протягом 2017 року сплатило до бюджету 10 931,3 тис.грн.
Доходи спеціального фонду при плані 12 666,2 тис. грн., виконані в сумі
13 231,0 тис. грн., що становить 104,5 % +564,9 тис. грн.) а в порівнянні з 2016
роком зросли в 2,0 рази (+ 6 694,7 тис. грн.).
Видатки загального фонду міського бюджету по галузях, а саме:
соціальний захист та соціальне забезпечення–104 612,01 тис. грн. (48,7%),
освіта – 68 681,1 тис. грн. (31,9%), крім того–житлово-комунальне
господарство–14 837,1 тис.грн. (6,9%), державне управління – 11 137,9 тис. грн.
(5,2%), культура і мистецтво – 8 899,1 тис. грн. (4,1 %).
Видатки спеціального фонду виконано в сумі 19 902,1 тис. грн., з яких
видатки бюджету розвитку – 17 360,2 тис. грн. Інформацію про доходи
бюджету Чортківської міської ради наведено в Таблиці 5.1.1.
Таблиця 5.1.1
Доходи бюджету Чортківської міської ради
в динаміці за 2014-2018 роки, тис. грн.
2014
2015
2016
2017
2018
Показники
(сумарно) (сумарно) (сумарно) (сумарно) (прогноз)
27720,74 35319,34 52827,01
80826,36 92736,30
Податкові
надходження:
Прибутковий
20535,44 18584,53 28793,56
50827,12 61585,30
податок з
громадян/
Податок та збір на
доходи фізичних
осіб
Єдиний податок
3776,96
4364,25
5654,36
9219,55
9850,0
(крім с/г
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виробників)
Єдиний податок на
с/г виробників
Доходи від
відчуження
нерухомості та
землі
Податок на
прибуток
підприємств
комунальної
власності
Плата за землю
Податок на
нерухомість
Акцизний збір
Інші податки та
збори
Разом
Неподаткові
надходження:
Дохід від оренди
комунального
майна
Частина чистого
прибутку(доходу)
комунальних
унітарних
підприємств та їх
об‘єднань, що
вилучається до
відповідного
місцевого бюджету
Державне мито
Плата за надання
адміністративних
послуг
Інші надходження
Разом

-

-

-

-

-

274,27

249,39

18,37

46,25

40,0

140,36

334,19

26,33

198,05

200,0

2508,03
26,67

3045,70
161,0

4646,10
351,98

5172,18
695,73

5300,0
945,0

733,28

8751,81
77,86

13235,3
119,38

14568,17
145,56

14760,0
96,0

27995,01
376,03

35568,73
4419,95

52845,38
10626,13

80872,61
11915,6

92776,3
9256,47

-

-

186,21

149,61

219,7

8,0

8,85

20,95

284,61

150,0

52,89

2074,11
1934,72

1420,15
2427,01

24,81
2850,56

25,5
2924,5

315,14
874,74

402,27
4511,56

6571,81
10873,13

8606,01
13531,03

5936,77
10156,47
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Всього доходів
Офіційні
трансфертні
Запозичення
Разом (з
трансфертами)

28869,75
56866,18

85735,93

40080,29
79515,22

89595,51

63718,51
136887,6

94403,63 102932,77
142068,21 163139,1

200606,11

8000,0
236471,84 274071,9

Структуру прогнозних надходжень до бюджету Чортківської міської ради
наведено на Мал. 5.1.1

Мал.5.1.1. Прогноз доходів бюджету на 2018 рік, млн. грн.
Інформацію про доходи бюджету Чортківської міської ради в розрахунку
на 1 мешканця в розрізі податків наведено в Таблиці 5.1.2.
Таблиця 5.1.2
Доходи бюджету на одного мешканця Чортківської міської ради, грн.
Податок на
доходи
фізичних
осіб

Єдиний
податок

Плата
(податок) за
землю

Всього
надходжень

2017 р.

1742,5

316,07

177,3

2235,87

2018 р. (прогноз)

2119,46

339,0

182,4

2640,86

Роки
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Інформацію про прогнозований обсяг видатків бюджету Чортківської
міської ради в 2018 році наведено в Таблиці 5.1.3.
Таблиця 5.1.3
Видатки бюджету Чортківської міської ради в 2018 році (прогноз), тис. грн.
Статті видатків
2018 р.
Державне управління

14986,5

Освіта

91508,8

Соціальний захист та соціальне забезпечення

107312,6

Житлово-комунальне господарство

18995,5

Культура і мистецтво

5524,1

Фізична культура і спорт

385,8

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації
та інформатика
Охорона навколишнього природного середовища

2800,0

Інші видатки

32503,6

Всього

274071,9

55,0

Прогнозовану структуру видатків бюджету Чортківської міської ради в
2018 році наведено на Мал.5.1.2.

Мал.5.1.2. Прогнозована структура видатків бюджету Чортківської міської
ради в 2018 році
34

Соціально-економічний аналіз Чортківської міської ради Тернопільської області

Перелік найбільших платників податків на території Чортківської міської
ради відображено в Таблиці 5.1.4.
Таблиця 5.1.4
Найбільші платники податків на території Чортківської міської ради
в розрізі видів сплачених податків
№
п/п

1
2

3
4

5
6
7

8
9
10
11
12
13

14

Назва платника
податків
ТОВ СЕ ―Борднедце
Україна‖
Управління освіти,
молоді і спорту
Чортівської міської
ради
ПАТ ―Українська
залізниця‖
Чортківська
центральна
комунальна лікарня
Військова частина А
1915
Державний
медичний коледж
Чортківський
гуманітарний
педагогічний коледж
ЧортківськаСЕ(Ш)М
Д (швидка допомога)
ТОВ ―Квартал 5‖
ДП ―Чортківський
КХП‖
Військова частина А
3215
ТзОВ ―Львівська
пивна компанія‖
Чортківський РВ
УМВС України в
Тернопільській обл.
ДУ ―Чортківська
установа виконання
покарань №26‖

Код за
ЄДРПОУ

40525061

Загальна сума, сплачена за 2017 рік
ПДФО
Акцизний Плата за
Податок
збір
землю
на нерухо
мість
7071,2
344,1
16,0

40326784

5093,57

-

-

-

40081195

2739,4

-

803,7

-

02001185

2809,2

-

4,0

-

08113718

2240,7

-

89,4

-

02011611

2059,7

-

-

-

02125533

1692,7

-

37,9

-

38795175

1688,8

-

-

-

38926278
00956187

115,1
1368,9

1556,5
-

130,9

15,8

26614633

1394,2

-

-

-

33285781

190,6

1168,0

-

-

08675648

1007,9

-

8,5

-

08664481

1012,0

-

-

-
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15
16

17
18
19
20
21
22
23

24
25
26

ВАТ
―Тернопільобленерг‖
Управління ПФУ у
Чортківському
районі
ПАТ ―Тернопільгаз‖
ТОВ ―Біллербек –
Україна‖
ТОВ ―РОМА‖
ТУ ДСА у
Тернопільській обл.
КНП ―ЦНПМСД‖
Чортківської РР
ТОВ ПМК-258
―Тернопільбуд‖
Управління
культури, релігій та
туризму ЧМР
Чортківська міська
рада
ТОВ ―Чортківське
АТП – 16142‖
ДПРЧ-6

00130725

946,7

-

-

-

41248539

825,2

-

-

-

03353503
14338122

695,9
596,9

-

-

-

30208421
26198838

41,3
558,3

547,8
-

-

-

38427288

556,4

-

-

-

01268153

363,3

-

-

-

38743169

510,6

-

-

-

24636045

469,1

-

6,5

-

03118877

228,1

-

188,3

32,6

38192299

422,0

-

0,1

-

Станом на 1 січня 2018 року кількість платників акцизного збору
становить 64 суб‘єкти господарювання. Найбільшими платниками якого є ТОВ
―Квартал 5‖, ТзОВ ―Львівська пивна компанія‖, ТОВ ―РОМА‖.
Інформація про перелік та вартість реалізованих проектів за кошти
міжнародної технічної допомоги, державних та обласних фондів, а також
перспективні плани на найближчий період містять таблиці 5.1.5, 5.1.6 та 5.1.7
відповідно.
Таблиця 5.1.5
Перелік та вартість реалізованих проектів за кошти міжнародної технічної
допомоги на території Чортківської міської ради за 2014-2018 роки
Назва донора та назва проекту
Проект «Зарядись інформацією»,
Міжнародний Вишеградський фонд

Рік
2018

Сума,
тис. грн.
64 000,0
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Таблиця 5.1.6
Перелік та вартість реалізованих проектів-переможців державних та
обласних конкурсів та програм на території Чортківської міської ради за
2014-2018 роки
Назва проекту

Рік

«Теплий садочок-здорова дитина»

2016

Сума,
тис. грн.
265500,0

Таблиця 5.1.7
Планові перспективні проекти на найближчий період
№
п/п

Проект, орієнтовний термін виконання

1

Проект «Впровадження енергоефективних
технологій і заходів з термомодернізації
будівлі Чортківської ЗОШ І-ІІІ ст.№5,
спрямованих на економію енергії», 20182019 роки
―Реконструкція біологічних очисних
62403109,0
споруд продуктивністю 7000 м.куб/доб з
виділенням I-го пускового комплексу
на 4000 м.куб/доб,
вул.Гранична,
88
м.Чортків, Тернопільської області‖, 2019
рік
«Польський
досвід
для
розробки 414 036,0
Стратегічного
плану
розвитку
Чортківської міської ради Тернопільської
області на 2019 – 2026 роки», 2018-2019
роки

2.

3

Кошторисна
вартість,
тис. грн.
8 000 000,0

Джерело
фінансування
Північно екологічна
Фінансова
корпорація(НЕФКО)

Державний бюджет,
Міністерство екології та
природніх ресурсів за
програмою ―Здійснення
природоохоронних
заходів‖
RITA «Зміни в регіоні»

6. ФІНАНСОВА ІНФРАСТРУКТУРА ТА МЕРЕЖА ПІДТРИМКИ
Страхові компанії представлені відділеннями: НАСК "ОРАНТА", ТФСГ
"Страхова група ТАС", відділення АТ "Українська пожежно-страхова
компанія", ПАТ СК "Провідна", ПАТ ―Перша‖, страхова компанія PZU Україна.
Ці компанії здійснюють усі види страхування — каско, цивільної
відповідальності перед третіми особами, страхування життя та від нещасного
випадку, майна та туристичне страхування тощо.
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На території м. Чортків розміщено 5 банківських установ, їх перелік
наведено в Таблиці 6.1.
Таблиця 6.1
Перелік банківських установ, що діють на території Чортківської міської ради
№
п/п
Назва
1
ПАТ"Державний ощадний банк
України"
2
ПАТ ―Райффайзен Банк Аваль‖,
ПАТ АБ ―Укргазбанк‖
3
ПАТ ―Приватбанк‖
4
ПАТ ―Альфа-банк‖
5
ПАТ АБ ―Укргазбанк‖

Адреса
Чортків, вул. Ст.Бандери,6

Кількість
банкоматів
2

Чортків, вул. Ст.Бандери, 34 А

1

Чортків, вул. Ст.Бандери,23
Чортків, вул. Залізнична,21
Чортків Ст.Бандери,29

3
1
2

Також у місті працює кредитна спілка ―Самопоміч‖ та ―Довіра‖, які
займається обслуговуванням населення.
Державними банки міста Чорткова у 2017 році видавались «теплі»
кредити:
 316 кредитів - 7 890 040 грн. - утеплення осель;
 12 кредитів - 479 800 грн. - встановлення котлів;
 1 ОСББ на суму 34 000 грн.
7.ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА І ЗВ’ЯЗОК
Чортківський комбінат комунальних підприємств є балансоутримувачем
доріг в місті Чорткові.
Протяжність доріг в місті становить 60,7 км:
 тверде покриття (асфальтне - 25,9 км, бруківка - 7,4 км) – 33,3 км
 удосконалене щебеневе 27,4 км.
Площа дорожнього покриття становить 0,45 млн.м2.
Розподіл автомобільних доріг місцевого значення за типами покриття:
 асфальтобетонні – 25,0 км;
 білощебеневе покриття (жорства) – 31,2 км;
 бруківка(булижно-мостова) -4,5 км
Розподіл автомобільних доріг місцевого значення за категоріями із
зазначенням дорожнього покриття:
 I категорії -немає
 ІІ- ї категорії (Асфальтобетон щільний дрібнозернистий I марки.
Щебенево-мастиковий асфальтобетон. Цементобетон) – 7,0 км;
 ІІІ- ї категорії (Асфальтобетон гарячий щільний дрібнозернистий II
марки. Щебенево-мастиковий асфальтобетон. Цементобетон) – 0,7км;
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ІV- ї категорії (Асфальтобетон гарячий щільний дрібнозернистий II
марки. Цементобетон. Кам'яні матеріали, а також підібрані матеріали з
промислових відходів, оброблені в'яжучим методом змішування в
установці чи на дорозі або просочування з улаштуванням поверхневої
обробки) – 17,3 км км.
У 2017 році було проведено капітальний ремонт доріг і вулиць площею –
3,8 тис.м2 на суму 3917,00 тис.грн., поточного ремонту площею 5,7 тис.м2 та на
суму 3418,0 тис.грн. В 2018 році було проведено капітальний ремонт 4 вулиць
міста на суму 3 580,03 тис.грн., а саме: Б.Лепкого, Хічія, Б.Хмельницького та
Шептицького.
Основними видами транспорту для міста є автомобільний, залізничний та
внутрішньо міський транспорт. Рішенням виконавчого комітету затверджено 8
маршрутів громадського транспорту по місту Чортків, що є достатнім для
перевезення пасажирів по місту. Перевезення в місті здійснюють: ТОВ
«Чортківське АТП-16142», ФОП Лукасевич С.В., ФОП Заверуха Я.П., ФОП
Галяс М.І., ФОП Дмитрик М.Я.
Перевезення по місту здійснюються автобусами та мікроавтобусами
пасажиромісткістю від 18 чоловік. У 2018 році перевізником ТОВ «Чортківське
АТП 16142» було закуплено низькополий автобус HEULIEZ PS 09B84R пасажиромісткістю 95 осіб. Протягом року міським автотранспортом
перевозиться близько 2000 осіб.
Також Чортківською міською радою в 2018 році закуплено шкільний
автобус, яким здійснюються довезення дітей з мікрорайону Бердо та Синяково.
На даний час у місті нараховується 22 автобусні зупинки. В 2019 році
заплановано побудувати ще 5 зупинок.
На території міста здійснюють діяльність 5 автозаправок (АЗС
Автотехсервіс, OKKO, Укрнафта) та 4 автомийки, які розташовані біля
основних вулиць міста.
На території міста розташована автобусна станція. Всі населені пункти
району поєднані автобусним сполученням з Чортковом. Через місто Чортків
пролягає автодорога міжнародного значення М19 (Е85). Міжміське автобусне
пасажирське сполучення налагоджене, основні маршрути пролягають з
Чорткова на Тернопіль, Івано-Франківськ, Львів, Хмельницький, Чернівці.
В 2017 році автомобільним транспортом виконано пасажирооборот у
обсязі 26013,9 тис.пас.км та перевезено 1627,1 тис. пасажирів, що відповідно
становить 85,9 % та 91,7% від обсягу 2016 року.
Експлуатаційна довжина транспортної мережі в Чортківському районі:
автомобільних доріг — 395 км, в тому числі з твердим покриттям — 333,2 км та
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грунтових доріг — 61,8 км. Питома вага автомобільних доріг з твердим
покриттям — 84,4 %. В районі експлуатується 44 мости.
Залізнична мережа
Через Чортків проходить залізниця, котра забезпечує з‘єднання міста з
Києвом та Раховом, а також курсує потяг Заліщики-Тернопіль. Найближчі
залізничні станції: Білобожниця, Вигнанка, Шманьківчики, Ягільниця.
Залізнична мережа потребує модернізації та реконструкції застарілих гілок
лінії, відкриття нових сполучень та нових маршрутів. На території міста
розташований 1 залізничний вокзал. Експлуатаційна довжина залізничних
колій складає 65 км.
Характеристику видів транспортного сполучення за 2017 рік наведено в
Таблиці 7.1
Таблиця 7.1
Характеристика видів транспортного сполучення за 2017 рік
Значення, од. виміру
Громадський транспорт
Кількість маршрутів за видами транспорту
Довжина міської велоінфраструктури
Залізничний транспорт

8 од.
600 м

Наявність залізничних станцій
Кількість регулярних сполучень
Авіаційний транспорт
Наявність: аеропортів
Кількість регулярних сполучень

1 од.
2 од.
-

Автомобільний транспорт
Наявність автостанцій
Кількість регулярних сполучень
Наявність автомобільних доріг
Загальнодержавного
Місцевого значення
Морський й річковий транспорт
Кількість регулярних сполучень
Кількість логістичних та транспортнологістичних центрів

Автостанція Чортків
4 од.
М19 (Е85)
60,7 км
-

Інформацію про пасажирооборот автомобільного транспорту (автобусів)
на території Чортківської міської ради наведено в Таблиці 7.2.
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Таблиця 7.2
Пасажирооборот автомобільного транспорту (автобусів) на території
Чортківської міської ради та Тернопільської області
в динаміці за 2014-2017 роки, тис.пас-км
Адміністративно2014
2015
2016
2017
територіальна одиниця
Тернопільська область
1024,9
1068,1
907,7
819,4
Чортківська міська рада
51,7
52,5
30,4
26,0
На сьогодні є незадовільним експлуатаційний стан більшості доріг і
вулиць в місті відповідно до міжнародних вимог, значна частина з них уражена
ямковістю. Тому приділяється велика увага модернізації транспортної
інфраструктури
відновідно
до
євростандартів,
що
сприятиме
активізації зовнішньоекономічних зв‘язків.
В 2018 році в Чорткові було розроблено Схему організації дорожнього
руху зі встановленням нових дорожніх знаків 4 вулиць, а саме вул.
Копичинецька, Незалежності, Шевченка та Монастирська. Ще 4 вулиці
знаходяться на стадії розробки Схем організації дорожнього руху – вулиця
Князя Володимира Великого, Степана Бандери, Олеся Гончара та Залізнична.
Чортківською міською радою розроблена програма «Безпечне місто
на 2017-2020 роки», за якою по вулиці Тараса Шевченка, Незалежності,
Ягільницька, Князя Володимира Великого проведено волоконно-оптичні лінії
зв‘язку зі встановленням 49 камер відеонагляду.
Інфраструктура зв’язку
Телекомунікаційні системи
В м. Чортків працює 3 АТС із загальною місткістю 10 – 11 тисяч номерів.
Діють радіотрансляційні вузли та підстанції, які забезпечують проводове
мовлення на територію міста. В місті забезпеченість телефонним зв‘язком є
недостатньою. Забезпеченість населення домашніми телефонними апаратами у
регіоні становить 47 телефонів на 100 сімей. У місті офіційно працюють два
провайдера Інтернет послуг – Укртелеком та Бітернет. Телекомунікаційна
мережа користувачів Інтернет становить 1300 абонентів. На території міста і
прилеглих територіях працюють оператори мобільного зв‘язку Vodafon та
―КИЇВСТАР‖. Частина районів м. Чортків забезпечені послугами кабельного
телебачення (кількість абонентів кабельного телебачення становить 820 од.).
8. ІНФРАСТРУКТУРА ТОРГІВЛІ ТА ПОСЛУГ
8.1. Мережа закладів торгівлі та громадського харчування
Загальний обсяг роздрібного товарообігу в місті Чортків в середньому за
рік складає більше 157,6 млн.грн. У сфері торгівлі працює 1083 осіб. У місті
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нараховується: 125 магазинів, 37 закладів громадського харчування, 27
підприємств, що надають послуги населенню. Загальна торгова площа
магазинів становить 2185 м кв.
В останні роки торгівельна мережа розширилась за рахунок відкриття
нових крамниць і закладів харчування (в середньому за рік відкривається
близько 15 нових об‘єктів). Порівнюючи ці показники із показниками
Чортківського району слід відзначити, що у місті зосереджено близько 80%
об‘єктів ресторанного господарства і дві третини торгових площ магазинів.
На території міста працюють 3 ринки. На даний час вони не відповідають
вимогам сьогодення, їх треба зробити більш сучасними з використанням
новітніх матеріалів для максимальної зручності продавців та привабливості і
комфорту покупців.
Перелік діючих ринків на території Чортківської міської ради наведено в
Таблиці 8.1.1.
Таблиця 8.1.1
Перелік діючих ринків на території Чортківської міської ради
№
Назва
Адреса
Площа, м2 Кількість
п/п
торгових
місць, од.
1
Чортківський
Вул.Гончара, 6А
3770
180
міський
комунальний ринок
2
Чортківський
Вул.Ринок, 20
2600
341
госпрозрахунковий
ринок
Чортківського
районного
споживчого
товариства
3
Ринок
Вул.Гончара, 33 Б
6569,9
12
«Набережний»
У місті надають послуги крамниці продовольчих товарів, промислових
товарів та крамниці, що реалізують змішані товари. На території міста велика
кількість кіосків/павільйонів продовольчих і промислових товарів, які не
завжди мають естетичний вигляд і не прикрашають місто.
На території міста створена система побутового обслуговування
населення. Серед діючих у місті підприємств галузі побутового
обслуговування: перукарні, майстерні з ремонту і пошиття одягу, хімічної
чистки одягу, ремонту і пошиття взуття, ремонту складної побутової техніки,
салони фотопослуг.
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Система торгівлі і послуг міста характеризується цілою низкою проблем:
 зовнішній вигляд діючих закладів харчування не завжди є привабливим
для потенційних відвідувачів (часто відсутні вивіска з назвою та часом роботи,
незадовільний естетичний вигляд);
 багато закладів не відповідають елементарним санітарним нормам;
 не облаштованість прилеглої до закладу території;
 низька культура обслуговування і не виважена цінова політика.
Інформацію про кількість магазинів, що діють на території Чортківської
міської ради, з їх характеристиками наведено в Таблиці 8.1.2, а в Таблиці 8.1.3
відображено їх перелік з адресми розташування.
Таблиця 8.1.2
Загальна кількість магазинів на території Чортківської міської ради
Змішана форма
Продовольчі магазини Непродовольчі магазини
(продовольчі та
непродовольчі товари)
кількість
торгівельн кількість
торгівельна кількість
торгівельн
2
магазинів,
а площа, магазинів,
площа, м
магазинів,
а площа,
2
од.
м
од.
од.
м2
68
6899,5
275
19438,4
21
5463,2
Таблиця 8.1.3
Перелік найбільших магазинів у м.Чортків
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Назва об‘єкта
ТД «Ринковий»
КП «Стиль»
ТД «Мебельний»
ТД «Сабо»
Магазин
«Смаколик»
Магазин
«Молоток»
ТД «Європа»
Магазин
«Смаколик»
Магазин
«Господар»
ТД «Весна»
ТД «Майдан»
ТД «Подолянка»

Адреса розміщення
об‘єкта торгівлі
Аптечна, 4А
Ст.Бандери, 20
Гончара, 3А
Карабіневича, 4
Є.Коновальця, 6
Кн.Вол.Великого,
10А
Кн.Вол.Великого, 14
Кн.Вол.Великого, 24
А
Кн.Вол.Великого, 29
Є.Петрушевича, 7
Ринок, 1А
Ринок, 2А

Торгова
площа, м2

Кількість
персоналу,осіб

3725,9
200
1396,6
295,5
547

44
9
19
8
20

400

3

1159
220

36
12

192

3

1636,3
256,9
884

37
8
26
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13
14
15
16
17

ТД «Обнова»
ТД «Марічка»
ТД «Вінтаж»
ТД «Континент»
ТД «Норма»

Ринок, 5А
Ринок, 10
Т.Шевченка,6
Т.Шевченка, 16А
Т.Шевченка, 36А

816,7
341,1
687,3
917,8
2765

13
9
16
32
37

Інформацію про діючі заклади громадського харчування наведена в
Таблиці 8.1.4.
Таблиця 8.1.4
Перелік діючих закладів громадського харчування на території
Чортківської міської ради
№
п/п

Адреса

Назва

Кількість місць,
од.

Мережа ресторанів
1

Андрея Шептицького, 28

2
3
4

Залізнична, 98
Князя Володимира
Великого, 1
Копичинецька, 102

5

Подільська, 31

1

Андрія Шептицького, 11

2

кафе «Наталка»

48

піцерія «Маріо»

60

4

Богдана Хмельницького,
31А
Богдана Хмельницького,
31А
Водна, 56а

літнє кафе «Віват»

70

5

Дмитра Пігути, 1

кафе «Радість»

20

6

Євгена Петрушевича, 7

кафетерій «Хвилинка»

32

7

Князя Володимира
Великого, 1

піцерія «Престо»

95

3

ресторан «Гостинний
двір»
ресторан «Океан»
ресторан «Гетьман»
родинна ресторація
«Райський куточок»
ресторан «Асторія»
Мережа кафе
кафе б/н

250
220
150
250
250
20
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8

Копичинецька, 22В

кафе «Кафетерій»

30

9

Копичинецька, 22

20

10

Монастирська, 4А

кафетерій «Дорожнє
кафе»
літнє кафе «Асорті»

11

Незалежності, 24

120

12

Незалежності, 51Б

діловий центр
«Авіаносець»
кафе «Для Вас»

13

Олеся Гончара, 5

їдальня «Золота Нива»

120

14

Подільська, 35

кав'ярня «Крамбл»

25

15

Ринок, 1А

ПАБ «Сова»

150

16

Ринок, 2б

кафе «Нептун»

60

17

Ринок, 20

80

18

Ринок, 20

кафе «Лемківська
світлиця»
кафе «Інна»

19

Сонячна, 7

12

20

Степана Бандери, 8/2

кав‘ярня «Майстерня
кави»
кафе «Варенична»

21

Степана Бандери, 12а

піцерія «Челентано»

40

22

Степана Бандери, 46

сімейне кафе «Ґудзик»

50

23

Степана Бандери, 89

кафе «Рушничок»

40

24

Тараса Шевченка, 6

арт-кафе «Вінтаж»

120

25

Тараса Шевченка, 8

135

26

Тараса Шевченка, 16

27

Тараса Шевченка, 19А

музей-їдальня «Пан
Чартковський»
кафе «Пузатий
млинець»
кафе «Burger shop»

20

44

20

56

30
34
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28

Тараса Шевченка, 32А

кафе «Тарко»

64

29

Тараса Шевченка, 34

кафе «Таня»

80

30

Тараса Шевченка, 72/2

кафе «Doremifastfood»

20

31

Степана Бандери, 80

кафе «Околиця»

150

8.2.Мережа закладів побутового обслуговування
Інформацію про діючі заклади побутового обслуговування на території
Чортківської міської ради наведено в Таблиці 8.2.1
Таблиця 8.2.1
Перелік діючих закладів побутового обслуговування на території
Чортківської міської ради
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Назва послуг

Ремонт та виготовлення
одягу
Ремонт та виготовлення
взуття
Ремонт та виготовлення
трикотажних виробів
Ремонт та виготовлення
меблів
Ремонт та технічне
обслуговування автомобілів
Ремонт та будівництво житла
Ремонт телерадіоапаратури
Ремонт електропобутової
техніки
Виготовлення металовиробів
Ремонт годинників
Ремонт та виготовлення
ювелірних виробів

Всього,
кількість
од.
7

в тому числі
юридичні
фізичні
особи
особи
1
6

5

5

1

1

2

1

1

16

1

15

1

1

1
3
1
2

1
1

2
1
2
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12
13
14
15
16
17
18
19
20

Виготовлення теслярських та
столярних виробів
Фотопослуги
Прокат речей особистого
користування
Послуги лазень, саун
Прання білизни
Хімічне чищення
Перукарські послуги
Ритуальні послуги
Інші послуги

2

1

4

3
2
24
7
25

1
4

1

1

2
2
23
7
25

8.3.Туристична інфраструктура
З кожним роком збільшується кількість відвідувачів міста. Це фіксується
екскурсоводами за кількістю екскурсійних груп, кількістю гостей у закладах
готельного типу, анкетуванням відвідувачів закладів громадського харчування,
туристично привабливих об`єктів тощо, а також планується в перспективі
моніторинг від «Київстар» Big Data. Інформацію про відвідування мешканцями
інших населених пунктів Чортківської міської ради наведено в Таблиці 8.3.1.
Таблиця 8.3.1
Інформація про відвідування Чортківської міської ради
мешканцями інших населених пунктів в динаміці за 2013-2018 р.р.
АдміністративноКількість відвідувачів, осіб
територіальна
2013 2014
2015
2016
2017
Станом на
одиниця
01.08.2018
Чортківська
3860 3750
4000
4380
4910
5670
міська рада
Як правило, метою відвідування міста Чортків є дозвілля та відпочинок
(51,2 % відвідувачів) та службові поїздки і бізнес (46,7%), іншу мету візиту
вказали 2,1 % відвідувачів. Задля розвитку сучасної конкурентноспроможної
туристичної інфраструктури у місті протягом поточного року проводяться
просвітницькі заходи спільно з місцевим бізнесом, як-то зустріч з
напрацювання стратегії розвитку туризму, формування групи «Турактив» з
метою подальшого створення туристичного кластеру. Проводиться
роз`яснювальна робота щодо доцільності розвитку готельної сфери,
покращення послуг у сфері громадського харчування, збільшення асортименту
сувенірної продукції й ін. Збільшення потоку відвідувачів та обсягів надання
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додаткових послуг, що стало можливим внаслідок збільшення туристичного
потоку в місті, позитивно позначається на доходах суб‘єктів підприємницької
діяльності, які працюють в сфері торгівлі, громадського харчування та надання
послуг.
Перелік діючих закладів готельного бізнесу, що діють на території
Чортківської міської ради наведено в Таблиці 8.3.2.
Таблиця 8.3.2
Перелік діючих закладів готельного бізнесу на території
Чортківської міської ради
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Назва послуги
Готельні послуги,
сауна
Готельні послуги
Готельні послуги,
сауна
Готельні послуги
Готельні послуги
Готельні послуги
Готельні послуги

Адреса
розміщення
вул. Князя
Володимира
Великого,1А
вул. Тараса
Шевченка, 32
вул. Незалежності,
24А
вул. Аптечна, 10
вул. ОлесяГончара,
5
вул. Монастирська,
4А
вул. Копичинецька,
33А

Назва
Готель
―Гетьман‖

Кількість
ліжкомість
30

Готель ―Таня‖

18

Діловий центр
―Авіаносець‖
Хостел
―Анастасія‖
хостел Золота
Нива
хостел Hostel +

15

Готель
―Родинна хата‖

18

30
34
60

Для подальшого розвитку туризму виникає проблема із закладами
проживання, орієнтованими на молодь та дітей. Поширеною міжнародною
практикою, незалежно від того наскільки туристично привабливою є та чи інша
місцевість, є наявність у кожному більш-менш великому місті ―зелених шкіл‖
(заклади тимчасового проживання для дітей і підлітків) та хостелів (осередки
тимчасового проживання молоді).
Також важливою є розбудова системи закладів відпочинку і розваг та
спортивно-оздоровчих закладів. Наразі і місті є відпочинково-розважальні
центри для дітей – «Ґудзик», спортивно-оздоровчий центр «Gym».
У Чорткові є міський комунальний краєзнавчий музей, який перебуває у
підпорядкуванні міського управління культури, релігії та туризму; діють Музей
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більшовицького терору, політв'язнів та репресованих в приміщенні
єпархіального управління Бучацької єпархії УГКЦ, зразковий літературнокраєзнавчий музей отця Маркіяна Шашкевича в Чортківській гімназії ім.
М.Шашкевича.
Інформацію про містківсть споруд культурно-спортивного призначення,
що є на території Чортківської міської ради, наведено в Таблиці 8.3.3.
Таблиця 8.3.3
Інформація про місткість споруд культурно-спортивного призначення
на території Чортківської міської ради
Споруда
Міський клуб №2

Скільки
відвідувачів
вміщує
80

Події чи заходи, що викликають
найбільший наплив гостей

Будинок культури ім.
К.Рубчакової

400

Спортивна школа

400

Концерти художньої
самодіяльності та урочистості до
днів державних свят
Концерти художньої
самодіяльності та урочистості до
днів державних свят
Спортивні секції

Спортивний зал
―Економіст‖
Стадіон ―Харчовик‖

600

Спортивні змагання

Міська дитяча музична
школа

20000

100

Чемпіонат, кубок області, району з
футболу; футбольні секції; турніри
різного плану; спартакіади
Концерти художньої
самодіяльності та урочистості до
днів державних свят

Розважальні заходи, які проводились у місті: День міста, фестивалі та
ярмарки «Чортківська офензива», «Галицький ярмарок», «Чортківський
перевал», «На Покрови до Чорткова» «Великодня писанка», «Свято коляди».
Але незважаючи на різноманітність заходів, необхідно і надалі проводити
роботу із проведення заходів протягом всього року. Ці фестивалі можуть мати
різноманітне спрямування, але вони привернуть увагу до міста, що забезпечить
збільшення кількості відвідувачів.
Для подальшого розвитку історико-пізнавального туризму необхідно
звернути увагу на стан показових об‘єктів і музейних експозицій та провести
відповідні реставраційні і відновлювальні роботи.
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Важливою складовою популяризації міста як туристичного центру
Західного Поділля є створення туристично-інформаційного центру м. Чорткова,
туристичного сайту, участь у туристичних виставках.
9. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА
9.1. Житловий фонд
Більшість будинків центральної частини міста належать до так званого
«низькокомфортного житла», що збудовано на початку минулого століття і
тривалий час експлуатується без капітального ремонту. Більшість будинків
належить до комунальної власності. В останні роки спостерігається активізація
житлового будівництва, як індивідуальних будинків, так і багатоповерхівок. В
2017 році підготовлено 42 будівельних паспортів будівництва індивідуальних
житлових будинків і споруд, 22 містобудівних умови і обмежень та 46
висновків до проектів землеустрою. На виконання ст.22 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності» створено службу містобудівного
кадастру.
Основними забудовниками у Чорткові є:
 ПМК -258 ТОВ ―Тернопільбуд‖
 ТОВ ―ЧІЛМЗ ОК ЖБК ―Товтри‖(м.Хмельницький)
 ОК ЖБК ―Комфорт люкс‖
 ФОП Огородник М.Г.
 ФОП Стахів П.І.
 ФОП Мазуренко І.І.
Характеристику житлового фонду на території Чортківської міської ради
наведено в Таблиці 9.1.1.
Таблиця 9.1.1
Характеристика житлового фонду на території Чортківської міської ради
Показник
2014
2015
2016
2017
Загальна площа
11371
5108
9670
8283
житлового фонду
прийнятого в
експлуатацію, м2
Загальна площа житла
4895
3931
2862
9670
збудованого фізичними
особами прийнятого в
експлуатацію, м2
Загальна площа
385
174
332
286
житлового фонду
прийнятого в
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експлуатацію на 1000
осіб, м2
Інформація про забезпеченість Чортківської міської ради житлом в
динаміці за 2013-2017 роки наведена в Таблиці 9.1.2.
Таблиця 9.1.2
Забезпеченість населення Чортківської міської ради житлом
в динаміці за 2013-2017 роки
Показник

Од.вим.

2013

2014

2015

2016

2017

Житловий фонд

тис.м2

560,8

559,7

564,4

589,6

604,0

Забезпеченість
населення
житлом

на 1 особу
м2

18,6

18,9

19,3

20,3

20,9

9.2. Комунальна інфраструктура та інженерні мережі
Водопостачання та водовідведення.
Аналіз системи водопостачання.
Постачання питної води для населення і підприємств Чортківської міської
ради здійснює комунальне підприємство ―Чортківське виробниче управління
водопровідно-каналізаційного господарства‖.
Джерелом питного водопостачання є підземні води водонасосного
горизонту. Система водопостачання складається з:
1.Артезіанських ствердловин – 14 од.;
2.Водозаборів – 7 од.
3.Каптажних водозаборів – Рудькова балка, Тарасова балка, Камінна балка.
Водопостачання м. Чортків, переважно, здійснюється через централізовану
подачу води. Як у самому місті, так і поруч з ним є розвідані поклади
мінеральних вод, які експлуатуються відкритим способом (джерела) чи шляхом
буріння свердловин. Такі поклади використовуються і в побутових цілях.
Споживання води в динаміці за останні роки зменшується, що
обумовлене зменшенням її використання у виробничих цілях. Основним
споживачем води є населення. Значною проблемою залишається низький
відсоток оплати за спожиті послуги від населення і промислових підприємств.
Це негативно впливає на фінансовий стан водоканалу.
Водопостачання міста здійснюється централізованим комунальним
водопроводом та локальними системами господарсько-питного водопостачання
окремих підприємств. Водопровідна мережа –кільцева, низького тиску.
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Централізованим водопостачанням охоплено 10 211 абоненти. Виробнича
продуктивність кожної водопровідної станції — 10,1 тис.м3/добу. Протяжність
водопровідних мереж –104 км, з них 56,7 км потребують капітального ремонту.
Кількість протікань за 2017 рік сягає 228 од. Загальну характеристику системи
водопостачання та водовідведення Чортківської міської ради наведено в
Таблиці 9.2.1.
Таблиця 9.2.1

№

Загальна характеристика системи централізованого водопостачання та
водовідведення в динаміці за 2013-2017 роки
на території Чортківської міської ради
Од.
Роки
Найменування
вим.
Встановлена виробнича
продуктивність кожної
водопровідної станції
Встановлена потужність кожної
очисної споруди
Загальна установлена пропускна
спроможність каналізації міста
Встановлена виробнича
продуктивність міського
водопроводу
Відсоток абонентів від загальної
кількості підключених
абонентів, що мають прилади
обліку споживання води

1
2
3
4

5

2013

2014

2015

2016

2017

тис.м3/
добу

10,1

10,1

10,1

10,1

10,1

тис.м3/
добу

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

тис.м3/
добу

7,0

7,0

7,0

7,0

7,1

тис.м3/
добу

10,1

10,1

10,1

10,1

10,1

%

-

-

90

90

94,6

6

Довжина водопровідних мереж

км

101,2

102

102

102

104,7

7

Довжина каналізаційних мереж

км

57,0

64,5

64,5

64,5

68,3

При цьому рівень зношеності мережі водопостачання складає 54,2%, а
рівень зношеності каналізаційних труб складає 34,4 % від загальної довжини
каналізаційних мереж і особливих змін у цих показниках за останні роки не
відзначається.
Обсяги водоспоживання та водовідведення в динаміці за 2013-2017 роки
наведено в Таблиці 9.2.2.
Таблиця 9.2.2
Загальні обсяги водоспоживання та водовідведення в динаміці за 2013-2017
роки на території Чортківської міської ради
№

Найменування

1 Загальна кількість води,

Од. вим.
3

тис. м

Роки
2013
539,0

2014
700,7

2015
623,7

2016
701,1

2017
643,6
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що продається
Загальна кількість
2
виробленої питної води
Загальна кількість стічних
3
вод

тис. м3

739,3

1065,1

884,1

911,4

835,9

тис. м3

557,7

662,0

570,0

633,9

595,5

Споживання води в розрізі категорій споживачів Чортківської міської ради
в динаміці за 2013-2017 роки наведено в Таблиці 9.2.3.
Таблиця 9.2.3
Споживання води споживачами всіх категорій міста за 2013-2017 роки
на території Чортківської міської ради
№

Категорії споживачів

1 Населення
2 Заклади бюджетної сфери
3 Інші споживачі
Всього

Обсяги постачання води, тис.м3
2013
2014
2015
2016 2017
484,5
608,1
550,0 642,3 577,5
28,8
33,4
26,9
24,4 25,3
25,7
59,2
46,8
34,4 40,8
539,0
707,7
623,7 701,1 643,6

Мешканці міста користуються послугою водовідведення, яку надає
Чортківське ВУВКГ. Цією послугою користуються 7908 абонентів, що охоплює
16,015 тисяч жителів міста. Інформацію про обсяги водовідведення на території
Чортківської міської ради в розрізі споживачів наведено в Таблиці 9.2.4.
Таблиця 9.2.4
Водовідведення з розподілом за категоріями споживачів міста
в динаміці за 2013–2017 роки на території Чортківської міської ради
Обсяги водовідведення, тис.м3
№
Категорії споживачів
2013
2014
2015
2016 2017
1 Населення
459,2
567,6
487,2
548,3 507,6
2 Заклади бюджетної сфери
61,5
58,3
46,8
47,7
49,0
3 Інші споживачі
37
36,1
36
37,8
38,9
557,7
662,0
570,0
633,8 595,5
Всього
Для забезпечення якісного і цілодобового гарячого водопостачання
необхідним є переважний перехід на альтернативні джерела постачання тепла
(в т.ч. локальні). Основне завдання з реформування комунальної
теплоенергетики полягає в удосконаленні системи управління підприємствами
комунальної теплоенергетики, впорядкування відносин між суб‘єктами
господарювання, поглиблення демонополізації у комунальній теплоенергетиці,
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створення та розвиток конкурентного середовища і ринку послуг, заміна і
модернізація котлів і насосних агрегатів: вул. Церковна, 12; вул. Шевченка, 33,
47; середня школа № 7; вул. С. Бандери, 56; вул. С. Бандери, 53.
Місто Чортків підключене до Єдиної енергетичної системи України. 91%
спожитої електроенергії в регіоні виробляється тепловими електростанціями.
Як видно із статистичних даних, основними споживачами електроенергії у місті
є промислові підприємства. Із загальної кількості спожитої електроенергії їх
питома вага становить 70%. У динаміці за останні роки збільшується
використання електричної енергії по всіх видах споживачів. При цьому існують
значні потенційні можливості подальшого збільшення енергоспоживання.
Інформацію про використанні окремих видів палива на теиторії
Чортківської міської ради наведено в Таблиці 9.2.5.
Таблиця 9.2.5
Інформація про використання окремих видів палива на території
Чортківської міської ради за 2016-2017 роки
Вид палива

од.вим.

2016

2017

Вугілля кам‘яне

т

58,0

35,3

Газ природний

тис.м3

1738,4

1864,0

Бензин моторний

т

333,8

320,8

Газойлі (паливо дизельне)

т

867,6

1023,6

Оливи та мастила нафтові

т

18,5

21,8

Пропан і бутан скраплені

т

15,5

18,9

Паливні брикети та гранули з деревини та
іншої природної сировини

т

1279,2

331,6

Дрова для опалення

м3

574,7

657,7

На базі Чортківської міської ради створено КП ―Комбінат комунальних
підприємств‖ з метою надання комунальних послуг юридиичним і фізичним
особам та здійснення господарської діяльності. Основними напрямками
діяльності комбінату є:
 проведення ремонтно-будівельних робіт;
 благоустрій територій;
 експлуатація об`єктів зовнішнього освітлення;
 надання ритуальних послуг;
 утримання кладовищ;
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озеленення територій;
 надання послуг з вивезення та утилізації побутових відходів;
 надання послуг автотранспортом.
В комбінаті нараховується 14 одиниць техніки, в тому числі 9 автомашин
(3 контейнерні автомобілі ЗІЛ-130, 1 поливочна автомашина, 1 посипочна
автомашина, 2 автовишки, 1 вантажний автомобіль, 1 легковий автомобіль
«Нива»), а також 5 тракторів (1 ЮМЗ-6; 1 ХТЗ -2511; 1 бульдозер ДТ-75; 1
автогрейдер ДЗ-143; 1 екскаватор МТЗ -82).
Електрична мережа вуличного освітлення міста налічує 51 км
електромереж, у тому числі повітряних –42,5 км, кабельних –8,5 км. Загальна
кількість світильників по місту –1450 од., в тому числі 670 од.
енергозберігаючих. Центральні вулиці міста освітлені на 83%, вулиці
приватного сектору в мікрорайонах - на 75%.
У 2017 році на двох вулицях міста побудоване вуличне освітлення, також
було замінено 122 LED ліхтарі типу ―кобра‖ на суму 196, 3 тис. грн., при цьому
розрахунково щорічна економія коштів від яких складатиме близько 165 тис.
грн. На автобусній зупинці "Любисток", що по вул. Князя Володимира
Великого, було встановлено сонячну панель для зарядки гаджетів.
Використання енергії на території Чортківської міської ради в динаміці за
2014-2017 роки наведено в Таблиці 9.2.6.
Таблиця 9.2.6
Використання енергії на території Чортківської міської ради
в динаміці за 2014-2017 роки


Електроенергія, млн.кВт-год

Теплова енергія, тис.Гкал

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

10,5

9,3

10,5

12,5

18,5

18,8

17,2

15,8

Централізоване теплопостачання міста здійснює комунальне підприємство
теплових мереж Тернопільської обласної ради ―Тернопільтеплокомуненерго‖.
Система теплопостачання міста - комбінована, тобто, - центральна в зонах
багатоповерхової забудови та автономна в місцях садибної забудови. Всі
котельні водогрійні. Послуги з ГВП централізована система теплопостачання
міста не надає. Система теплопостачання характеризується наступними
показниками:
 вид теплоносія - гаряча вода,
 параметри теплоносія - 95/70°С
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 система подачі теплоносія - 2-х трубна
 система теплопостачання - закрита
 центральні та індивідуальні теплові пункти - відсутні
 схема підключення споживачів до теплових мереж – залежна
 вид прокладки теплових мереж – підземна та наземна
 наявність резервних трубопроводів – немає
 регулювання відпуску тепла – якісне.
Встановлена потужність джерел централізованого теплопостачання – 40,983
Гкал/год, приєднане навантаження – 8,304 Гкал/год, довжина теплових мереж 4626 м(у двохтрубному обчисленні). Загальне приєднане теплове навантаження
котелень становить 8,304 Гкал/год. Котельні обладнано котлами середньої та
малої потужності (від 0,043 до 6,5 Гкал/год), які введено в експлуатацію в 19872015 роках. Чортківським теплорайоном здійснюється забезпечення
теплоносієм населення (130 абонентів) та 26 організацій міста, на
обслуговуванні підприємства 6 котелень. Примислові підприємства міста
використовують власні котельні, частина з яких використовує відновлювальні
види палива. В період підготовки котелень до опалювального періоду протягом
2017 року було проведено заміну 150 м.п. труб теплових мереж, здійснено
капітальний ремонт 2-х котлів ВК-21. Проведена заміна теплового насоса, а
також в 14 житлових будинках з встановлено засоби обліку. Проводиться
робота щодо зменшення заборгованостей.
Газопостачання м. Чортків здійснюється на базі природного мережного
газу. Джерелом газопостачання є ПАТ ―Тернопільгаз‖. Протяжність
газопроводів високого тиску становить 97,758 км, середнього тиску — 515,341
км, низького — 406,758 км. Служба газопостачання налічує 30 ГРП та 122
шафових ГРП. Є 61 станція катодного захисту на мережах газопроводів. У
Чортківському управлінні газовим господарством працює 92 робітники. На
території міста газифіковано 11301 квартир природним газом, 414 комунальнопобутових підприємств та 2 промислових підприємства.
Основні характеристики системи газопостачання на території Чортківської
міської ради наведено в Таблиці 9.2.7.
Таблиця 9.2.7
Основні характеристики системи газопостачання
на території Чортківської міської ради
Показник

Протяжність газопроводів високого тиску, км
Протяжність газопроводів середнього тиску, км
Протяжність газопроводів низього тиску, км

Значення
станом на 01.01.2018 р.

46,498
47,271
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Кількість ГРП, од.
Кількість шафових ГРП, од.
Кількість станцій катодного захисту на мережах
газопроводів

5
19
14

Споживання газу в розрізі категорій споживачів на території Чортківської
міської ради в динаміці за 2013-2017 роки характеризує Таблиця 9.2.8.
Таблиця 9.2.8
Споживання газу в розрізі категорій споживачів на території
Чортківської міської ради в динаміці за 2013-2017 роки,тис. м3
Основні категорії споживачів

Теплопостачальні
підприємства
Бюджетний сектор
Населення
Промислові підприємства
Інші споживачі
Всього

2013

2014

2411,1

1732,5

553,10
17 444,40
778,70
646,00
21833,30

Роки
2015

2016

2017

1414,0

1477,51

781,0

500,90
15 097,70
778,20
532,40

447,10
12 447,80
283,30
395,10

397,41
12330,89
735,98
467,17

408,31
14914,22
847,1
947,18

18641,70

13714,70

15407,96

17797,81

Структура споживання газу в розрізі категорій споживачів за 2017 рік
наведена на Мал. 9.2.1.

Мал. 9.2.1. Структура споживання газу основними категоріями споживачів
Чортківської міської ради за 2017 рік

57

Соціально-економічний аналіз Чортківської міської ради Тернопільської області

9.3. Енергоспоживання та енергозбереження
Електропостачання м. Чортків здійснюється від енергосистемної підстанції
напругою 110/35/10 кВ. Підстанція розташована за межами міста. Розподіл
електроенергії між споживачами здійснюється через підстанції з вищою
напругою. У місті експлуатуються підстанції 35/10 кВ та 10/04 кВ. Протяжність
ліній електропередач 10 кВ — 60,69 км.
Інформацію про обсяги споживання егектроенергії в розрізі категорій
споживачів і в динаміці за 2013-2017 роки наведено в Таблиці 9.3.1.
Таблиця 9.3.1
Обсяги споживання електричної енергії за категоріями споживачів
на території Чортківської міської ради, тис. кВт-год
Категорії
споживачів

2013

2014

2015

2016

2017

Промисловість

6008,7

6651,8

5963,3

5232,2 6817,0

Населення

8116,9

9245

8168,9

18872

18206,0

Бюджет

1021,6

1022,08

1065,04

843,2

1157,3

Всього

15147,2

16918,88

15197,24

24947,4 26180,3

У 2016 році в місті дещо збільшилось споживання електричної енергії.
Аналізуючи причини такого збільшення слід зауважити, що воно відбулось за
рахунок житлового сектору. Більшою мірою це пов‘язано з температурними
режимами 2016 року, а відтак збільшенням використання електроприладів для
обігріву.
На території Чортківської міської ради в останні 3 роки було реалізовано
наступні заходи у сфері енергозбереження:
 ДНЗ №1: проведено реконструкцію газової котельні інвестором ТзОВ
―Енертрейд‖ шляхом встановлення твердопаливного котла КзоТ350, що
дозволило замістити 32609 м3 природного газу, при цьому економія коштів
за опалювальний період 2017 року склала 41 250 грн.;
 ДНЗ №8: дооснащено твердопаливним котлом BRS 150 LH, що дозволило
замістити 18 783 м3 природного газу, відповідно, економія коштів за
опалювальний період 2017 року склала 49 935 грн.;
 ЗОШ №6: проведено термосанацію корпусу №2 ЗОШ №6 із утепленням стін,
заміною старих вікон та дверей на нові енергозберінгаючі, в результаті
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економія спожитої електроенергії - 4 620 кВт, а економія коштів за
опалювальний період 2017 року склала 17 365 грн.;
 проведено співфінансування міською радою у сумі 300 тис. грн. 3 ОСББ за
Програмою підтримки об‘єднань співвласників багатоквартирних будинків у
м.Чорткові на 2016-2020 роки (заміна вікон, дверей та реконструкція
покрівлі);
 спільно з Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО)
реалізується проект ―Впровадження енергоефективних технологій і заходів
з термомодернізації будівлі Чортківської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №5, спрямованих на економію енергії‖, сума кредиту по якому
складає 8 млн. грн. під 3 % річних на 5 років зі щоквартальним погашенням
рівними платежами відповідно до кредитного договору; в рамках даного
проекту Фондом Е5Р надано грантових коштів в сумі 2 628 624 грн.;
співфінансування міської ради складає - 1,18 млн. грн.
10. СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА
10.1. Ситуація щодо отримувачів пільг, субсидій, допомог
На обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які
мають право на пільги, у 2017 року перебувало 8891 осіб, що на 231 осіб менше
ніж у 2016 році (9122 осіб). Протягом 2017 року за надані пільгові послуги
проведено виплат на суму 4 134,3 тис. грн. (3 704,2 тис.грн. у 2016 році).
За період 2017 року за призначенням різних видів соціальної допомоги
звернулося 8417 заявників, яким здійснено нарахувань на суму 31 604,5 тис.грн.
Заборгованість по виплаті всіх видів державних допомог відсутня.
Протягом 2017 року за субсидіями на житлово-комунальні послуги
звернулося 5796 домогосподарств міста та 10 домогосподарств звернулось за
субсидіями готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу,
твердого і рідкого пічного побутового палива.
За звітний 2017 рік здійснено нарахувань по субсидіях на суму 66 169,4
тис. грн. Станом на 01.01.2018 року заборгованість по виплаті субсидій на
житлово-комунальні послуги становить 28 760,3 тис.грн., по виплаті субсидій
готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і
рідкого пічного побутового палива становить 4,0 тис.грн.
Протягом 2017 року за призначенням різних видів державних допомог
звернулось 28 громадян України, які переселились на територію м.Чортків
тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної
операції, яким здійснено нарахувань на суму 260,0 тис.грн. Заборгованості з
виплати немає.
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Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015
року № 200 «Про затвердження Порядку використання коштів передбачених у
державному
бюджеті
на
забезпечення
постраждалих
учасників
антитерористичної операції санаторно-курортного лікування» протягом 2017
року на обліку перебувало 4 учасники, з яких 3 оздоровлено.
10.2. Мережа закладів освіти
Управління освіти, молоді та спорту працює над забезпеченням рівного
доступу до якісної освіти. З цією метою створено умови для функціонування 6
загальноосвітніх навчально-виховних закладів, в яких навчається 2941 учень. У
ЗНЗ міста функціонує 11 груп продовженого дня. З метою розвитку обдарувань
дітей та їх занять за інтересами діє Чортківський Палац дітей та юнацтва, у
якому займається 869 дітей і який спрямовує свою діяльність на
систематизацію роботи позашкільного закладу як координаційного центру
виховної та організаційно-масової роботи в місті та ставить перед собою
завдання виростити всесторонньо-обізнану, гармонійно розвинену молоду
людину, громадянина, патріота із високими моральними та духовними
цінностями.
Перелік дошкільних та шкільних закладів освіти Чортківської міської
ради наведено в Таблиці 10.2.1.
Таблиця 10.2.1
Перелік та опис дошкільних та шкільних закладів
освіти Чортківської міської ради
№
п/п

1

2
3
4
5
6

7

Назва та місце розміщення

Чортківська гімназія ім.
Маркіяна Шашкевича,
вул.Л.Українки,5
Чортківська ЗОШ I-III
ст. №2, вул.Хічія, 1
Чортківська ЗОШ I-III
ст. №5, вул.В.Великого,4Б
Чортківська ЗОШ I-III
ст. №6,вул.Залізнична, 10
Чортківська ЗОШ I-III
ст. №7, вул.Шевченка, 25
Чортківська ЗОШ –
інтернат І-ІІІ ст.,
вул.Коновальця, 13
Дошкільний навчальний

Рік побудови
чи
капремонту

Проектна
потужність

Напов
неність

1939

600

521

1963

580

401

1987

1668

841

1923/1898

400

313

1974

720

467

1961

400

398

1989

165

161
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8

9

10

11

12

13

заклад №1 ―Золота рибка‖,
вул.Рубчакової, 22А
Дошкільний навчальний
заклад №3 ―Веселка‖,
вул.Й.Сліпого, 2
Дошкільний навчальний
заклад №5 ―Теремок‖,
вул.Маньовського, 1
Дошкільний навчальний
заклад №6 ―Чебурашка‖,
вул.Зелена, 7
Дошкільний навчальний
заклад №7 ―Пролісок‖,
вул.В.Великого, 26
Дошкільний навчальний
заклад №8 ―Ромашка‖,
вул.Шевченка, 64 А
Дошкільний навчальний
заклад №9 ―Золотий
ключик‖, вул.В.Великого,2В

1963

155

173

1930

63

101

1978

115

121

1982

176

182

1972

115

156

1985

280

257

Основні характеристики дошкільних та загальноосвітніх закладів
Чортківської міської ради в динаміці за 2014-2018 роки наведено в Таблиці
10.2.2.
Таблиця 10.2.2
Основні характеристики дошкільних та загальноосвітніх закладів
Чортківської міської ради в динаміці за 2014-2018 роки
Показники

2014

2015

2016

2017

Станом
на
01.09.18

Кількість дошкільних
закладів, одиниць
Кількість дітей в
дошкільних закладах, осіб
Завантаженість
дошкільних закладів (%)
Кількість загальноосвітніх
навчальних закладів,
одиниць
Кількість учнів у
загальноосвітніх
навчальних закладах, осіб

7

7

7

7

7

1145

1158

1172

1151

1185

84

85

86

86

88

6

6

6

6

6

2840

2857

2860

2941

2949
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Кількість вчителів у
загальноосвітніх
навчальних закладах, осіб

315

319

312

308

318

У місті розміщені 5 вищих учбових заклади різного рівня акредитації:
 Чортківський гуманіторано-педагогічний коледж ім.О.Барвінського
 Чортківський державний медичний коледж
 Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і
бізнесу ТНЕУ
 Чортківський колеж економіки та підприємництва ТНЕУ
 Чортківський Дяківсько-Катехитичний Інститут ім.Г.Хомишина
Інформацію про кількість студентів в вищих навчальних закладах на
території Чортківської міської ради та Тернопільської області наведено в
Таблиці 10.2.3.
Таблиця 10.2.3
Кількість студентів у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації
на території Чортківської міської ради та Тернопільської області
в динаміці за 2015-2018 роки
Станом
Адміністративно-територіальна одиниця
2015 2016
2017

на
01.09.18

Тернопільська область
Чортківська міська рада

8106
2616

7842
2547

7619
2414

7460
2307

10.3. Мережа закладів охорони здоров’я
Медична допомога жителям міста Чорткова надається центральною
комунальною районною лікарнею на 380 ліжок, районним поліклінічним
відділом на 850 відвідувань в день, стоматологічною поліклінікою на 180
відвідувань, комунальним закладом Центром первинної медико-санітарної
медичної допомоги, двома лікарськими амбулаторіями, що працюють на
засадах сімейної медицини. Основні характеристики відвідувань амбулаторії та
амбулаторно-поліклінічного обслуговування населення в закладах ЦПМСД
наведено в Таблицях 10.3.1 та та 10.3.2 відповідно.
Таблиця 10.3.1
Відвідування в амбулаторії та на дому на 100 жителів в закладах ПМСД
Чортківської міської ради
Відвідувань у
Відвідувань вдома
поліклініці
Дільниці
2016
2017
2016
2017
Центральна АЗПСМ по 435,8
359,6
94,5
81,8
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вул.Дм.Пігути,29
АЗПСМ
вул.О.Маковея,7
Всього

по

560,7

523,1

154,7

109,6

458,2

388,9

105,3

86,8
Таблиця 10.3.2

Амбулаторно-поліклінічне обслуговування населення в закладах ЦПМСД
Чортківської міської ради
в т.ч. з приводу
Всього прийнято
Відвід. на дому
профогляду
Заклади
2016
2017
2016
2017
2016
2017
Центральна
АЗПСМ по
114939,0 94849,0 23854,0 13773,0 24931
21593
вул.Дм.Пігути,29
АЗПСМ по
32332,0 30163,0 1969,0 2085,0 8921,0 6322,0
вул.О.Маковея,7
Всього
147271,0 125012,0 25823,0 16858,0 33852,0 27915,0
Характеристики роботи денних стаціонарів та стаціонарів вдома наведено
в Таблиці 10.3.3.
Таблиця 10.3.3
Робота денних стаціонарів та стаціонарів вдома по закладах ПМСД
Денні стаціонари
Стаціонари вдома
К-ть ліжок
Проліковано,
Проліковано,
Заклади
денного
всього, осіб
всього, осіб
стаціонару, од.
2016
2017
2016
2017
Центральна АЗПСМ 3
550
543
2915
2895
по вул.Дм.Пігути,29
АЗПСМ по
9
544
510
468
475
вул.О.Маковея,7
Всього
12
1094
1053
3383
3370
10.4 . Заклади культури
Мережа установ, що створюють умови для творчого розвитку особистості,
культурного рівня, доступності культури для задоволення потреб жителів міста
включає 7 закладів, а саме: 4 бібліотеки, 1 клубний заклад, 1 школа естетичного
виховання, 1 музей.
За 2017 року було проведено та взято участь в організації 30 різноманітних
заходів: Свято коляди, День Соборності України, відзначення виведення військ
з Афганістану, День Героїв Небесної Сотні, святкування Шевченківських днів,
День працівника комунального господарства, тиждень писанки у Чорткові,
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відзначення річниці пам‘яті аварії на ЧАЕС, відкриття пам‘ятника Карлу Емілю
Францозу, День пам‘яті та примирення, День матері,
відзначення
перепоховання Т.Г.Шевченка, День героїв, мото-рок фестиваль «Lions MC
Chortkiv запрошує», відзначення 300-річчя Церкви Вознесіння, міжнародний
день захисту прав дітей, День молоді, День Конституції України, День міста
Чорткова, День Державного прапора України, Дня Незалежності України, День
підприємця України, Свято замку, День українського козацтва та 75 річниця
створення УПА, День працівників культури та аматорів народного мистецтва,
День гідності та свободи, День пам‘яті жертв голодомору та політичних
репресій, День Збройних Сил України, День місцевого самоврядування, Свято
Миколая на суму 659,9 тис.грн.
Щодо господарської частини роботи за 2017 рік по бібліотеках проведено
поповнення бібліотечних фондів на суму 20 тис.грн. (прийнято програму
поповнення бібліотечних фондів), підписку преси на суму 8,2 тис.грн. У
Чортківську міську музичну школу за благодійні кошти придбано м‘які крісла в
актову залу на суму 56 тис.грн., поміняно каналізаційну трубу на суму 15,1
тис.грн. (матеріали), поміняно лавки на суму 3,2 тис.грн., також придбано
енергозберігаючі лампочки 25 шт. на суму 1,3 тис.грн., витрачено кошти на
поточний ремонт 7,6 тис. грн., відремонтовано ворота на суму 3.2 тис.грн.,
закуплено музичні інструменти на суму 35 тис.грн., придбано мотокосу на суму
2 тис.грн.
Працівниками Чортківського міського комунального краєзнавчого музею
проведено 24 виставки для 80 осіб та 25 екскурсій по місту для 2500 осіб.
Місткості споруд культурно-спортивного призначення, що розташовані на
території Чортківської міської ради відображено в Таблиці 10.4.1.
Таблиця 10.4.1
Місткість споруд культурно-спортивного призначення
на території Чортківської міської ради
Споруда
Міський клуб №2
Будинок культури ім.
К.Рубчакової

Скільки
відвідувачів
вміщує
80

400

Події чи заходи, що викликають
найбільший наплив гостей
Концерти художньої
самодіяльності та урочистості до
днів державних свят
Концерти художньої
самодіяльності та урочистості до
днів державних свят
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Спортивна школа

400

Спортивні секції

Спортивний зал
―Економіст‖
Стадіон ―Харчовик‖

600

Спортивні змагання
Чемпіонат, кубок області, району з
футболу; футбольні секції; турніри
різного плану; спартакіади

20000

Міська дитяча музична
школа

Концерти художньої
самодіяльності та урочистості до
днів державних свят

100

11. СТАН НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Місто потребує покращення ситуації з озелененням та благоустроєм
рекреаційних зон. Парки та сквери перебувають у незадовільному стані. У місті
нерозвинена система клумб та квітників, кущових насаджень і комбінованого
озеленення, практично відсутня культура малих архітектурних форм. Необхідна
реконструкція парків та скверів міста.
На території міста укладено 1 договір оренди водного об‘єкта, а саме,
оренда 1 ставка. На орендованому водному об‘єкті знаходиться 1 водоскидна
споруда.
Працівниками державної лісової охорони постійно проводиться охорона
лісів від лісопорушень, порушень правил полювання, пожежної безпеки,
шкідників та хвороб лісу. Прибережні захисні смуги водоохоронних зон на
території міста становлять 53 га.
Чортківський ККП забезпечує благоустрій міста Чортків, а також збирання
і транспортування твердих побутових відходів. У 2017 році утилізовано
близько 2 тис. т твердих побутових відходів.
Викиди забруднюючих речовин у повітря стаціонарними джерелами
забруднення на території Чортківської міської ради в динаміці за 2014-2017
роки наведено в Таблиці 11.1.
Таблиця 11.1
Викиди забруднюючих речовин у повітря стаціонарними джерелами
забруднення на території Чортківської міської ради
в динаміці за 2014-2017 роки
Показники

Од.вим.

2014

2015

2016

2017

Викиди забруднюючих
ресовин у атмосферне

тис.т

0,1

0,1

0,2

0,1
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повітря стаціонарними
джерелами
забруднення
Викиди забруднюючих
речовин у повітря
стаціонарними
джерелами
забруднення в
розрахунку на км2

кг

6352

7818

15235

10692

Інформацію про викиди забруднюючих речовин в розрізі їх видів на
території Чортківської міської ради наведено в Таблиці 11.2.
Таблиця 11.2
Викиди забруднюючих речовин в розрізі їх видів на території
Чортківської міської ради за 2016-2017 роки
Показники

Од.вим.

2016

2017

Обсяги викидів забруднюючих
речовин - всього, у т.ч.:

т

167,6

117,6

діоксид сірки

т

20,7

20,8

діоксид азоту

т

6,5

5,2

оксид азоту

т

2,1

1,0

оксид вуглецю

т

59,9

36,8

метан

т

9,7

6,8

неметанові леткі органічні сполуки

т

3,7

3,0

зважені суспендовані частинки

т

61,4

43,7

аміак

т

0

0

тис.т

6,7

6,8

Викиди діоксиду вуглецю

Інформацію про обсяги утворення та накопичення відходів на території
Чортківської міської ради в розрізі класів небезпеки за 2016-2017 роки наведено
в Таблиці 11.3.
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Таблиця 11.3
Обсяги утворення та накопичення відходів на території
Чортківської міської ради в розрізі класів небезпеки
за 2016-2017 роки
Показники

Од.вим.

2016

2017

І-ІV класу
небезпеки

у т.ч.І-ІІІ
класу
небезпеки

І-ІV класу
небезпеки

у т.ч.І-ІІІ
класу
небезпеки

Утворення
відходів

т

6772

4

4595

3

Накопичення
протягом
експлуатації у
місцях видалення
відходів

т

232958

-

236547

-

Чортківська міська рада у сучасних умовах зіткнулась із труднощами, які
стосуються поводження з ТПВ, основними з яких є:
- зміна морфології ТПВ зі збільшенням частки компонентів, які не піддаються
процесам біологічного розкладання;
- низька інноваційно-інвестиційна активність суб‘єктів господарської
діяльності у сфері поводження з ТПВ;
- низький рівень участі мешканців у сфері поводження з ТПВ, що знижує
рівень роздільного збору відходів;
- попадання у контейнери для ТПВ небезпечних та специфічних відходів.
З метою управління відходами розроблено Програму поводження з ТПВ на
території міста Чорткова на 2018-2020 роки — це комплекс взаємопов‘язаних
та узгоджених у часі заходів: організаційних, технологічних, технічних,
ресурсозберігаючих,
екологічних,
санітарно-гігієнічних,
фінансовоекономічних,
соціальних,
інформаційних,
освітньо-виховних
тощо,
спрямованих на розв‘язання проблем у сфері поводження з ТПВ; дії,
спрямовані на запобігання утворенню ТПВ, їх збирання, транспортування,
зберігання, оброблення, перероблення, утилізацію, видалення, знешкодження і
захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями
видалення. Виконавцем послуг з вивезення твердих побутових відходів є ПП
―Катруб‖. На території міста Чорткова встановлено 430 контейнерів, ємністю
1,1м.куб. Підприємство використовує 9 сміттєвозів для вивозу сміття, а також
вантажний автомобіль, який обладнаний краном для вивозу великогабаритних
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відходів. На усіх автомобілях встановлена та використовується система
навігації. Для дотримання санітарного автомобільного транспорту та
контейнерів, ПП «Катруб» на виробничій базі проводить санітарне оброблення
рухомого скаду та контейнерів згідно чинного законодавства. Збирання
побутових відходів проваодиться по маршрутах згідно графіків-дислокацій.
Підприємством здійснено додаткове встановлення контейнерів для збору петпляшок та пластику. На підприємстві у смт.Микулінцях здійснюється
сортування побутових відходів у спеціально обладнаному павільйоні
влаштованому для сортування вторинної сировини, полімерних виробів па
паперової макулатури. Після сортування вторинна сировина вивозиться для
подальшої переробки.
До морфологічного складу твердих побутових відходів, що утворюються
на території міста Чорткова входять наступні компоненти:
 папір,картон 20-30%,
 харчові відходи 28-45%,
 дерево1,5-4%,
 метали 1,7-4,8%,
 текстиль 4-7%,
 скло 3-8%,
 шкіра, гума, взуття 1-4%,
 пластмаса 1,5-5%,
 інше 1-3%.
Процентні співвідношення морфологічної сполуки ТПВ досить умовні,
тому що на співвідношення складових впливають ступінь благоустрою
житлового фонду, сезони року, кліматичні й інші умови. У складі ТПВ постійно
збільшується вміст паперу, пластмас, різного роду банок, поліетиленових
плівок і інших упакувань. Для вивезення будівельних та побутових
великовантажних відходів фізичні та юридичні особи повинні укласти
додаткову угоду з підприємством, яке обслуговує житловий фонд або з
перевізником ТПВ. Існують особливі види відходів, які утворюються
населенням міста, проте поводження з ними не здійснюється у рамках системи
поводження з ТПВ. До особливих видів відходів відносяться:
- побутові миючі та інші хімічні засоби;
- батереї та акумулятори;
- фарби та хімікати побутового призначення;
- продукти садівництва (пестициди, добрива тощо);
- протерміновані медикаменти та медичні відходи;
- відходи електричного та електронного обладнання;
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- інші небезпечні відходи.
На сьогодні ці види відходів збираються разом з іншими ТПВ, що є
екологічно неприпустимо. Тому у місті Чорткові слід створювати альтернативні
методи збирання та переробки небезпечних відходів.
У рамках проведення Днів Сталої Енергії Чортківською міською радою
було закуплено 2 контейнери для збору використаних енергоощадних ламп та
батарейок, куди потрібно викидати таке сміття задля збереження
навколишнього середовища. Один контейнер розміщений в центральній частині
міста на площі Героїв Євромайдану біля центрального входу до міської ради, а
другий – на зупинці біля магазину ―Європа‖.
На контейнері чітко вказані позначки відповідних отворів для кожного
типу відходів. Періодично, по мірі заповнення, вміст контейнерів передається
на спеціалізовані підприємства для подальшої утилізації.
Об‘єктом уваги міської ради також є ситуація у сфері поводження жителів
міста з твердими побутовими відходами, що підлягають повторному
використанню, а саме: скло, папір, ПЕТ-пляшки, та інші вироби із пластику. В
2016 році на території міста Чорткова частково запроваджено роздільний метод
збору ТПВ. З цією метою встановлено 47 контейнерів для збору ПЕТ- пляшок
та інших виробів із пластику. Основною проблемою отримання вторинної
сировини є її відокремлення від іншого сміття. Для зміни нинішньої ситуації
необхідно докорінно змінити свідомість громадян по відношенню до
поводження з побутовими відходами, зокрема,вести боротьбу з
несанкціонованими звалищами, захаращенням лісосмуг, впроваджуючи
систему євроконтейнерів, яка грунтується на роздільному збиранні побутових
відходів і дозволяє кожному в зручний для нього час виносити сміття, і, не
чекаючи приїзду сміттєвоза, вирішувати багато проблем у домашньому побуті,
що дозволить позбутися ТПВ у домівках, а також у дворах приватного сектору,
квартирах, на вулицях і парках міста та прилеглої до нього території. На
території міста триває процес утворення несанкціонованих звалищ ТПВ,
трапляються непоодинокі випадки, коли побутові відходи складують у
природних рельєфних утвореннях — балках, ярах тощо. Дана програма дасть
змогу удосконалити систему збору ТПВ роздільним методом, що значною
мірою покращить благоустрій міста, екологічний стан довкілля, підвищить
громадську свідомість його мешканців.
В Чорткові здійснено обстеження протирадіаційних укриттів спільно з
Чортківським районим відділом УДСНС України у Тернопільській області на
території міста Чорткова знаходяться 9 споруд. Під час огляду складенні
комісійні акти обстеження і було визнано 8 споруд обмежено готові і 1 споруда
готова до приймання. Також обстежено 39 споруд в місті для найпростішого
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укриття, 27 споруд найпростішого укриття, пропонуються для списання, які
зменшують радіуси ураження людей ударною хвилею, послаблюють дію
радіоактивних випромінювань та ураження світловим випроміненням.
Згідно з Програмою забезпечення нагляду та належного утримання
зовнішнього протипожежного водопостачання в місті Чортків на 2017-2018
роки від 23 грудня 2016 року № 458 та з метою покращення стану зовнішнього
протипожежного водопостачання та забезпечення умов для оперативного
застосування джерел зовнішнього протипожежного водопостачання під час
гасіння пожеж була створена комісія спільно з Чортківським РВ УДСНС
України у Тернопільській області та Чортківським ВУВКГ по обстеженню
пожежних водоймищ. Обстежено 12 пожежних водойм та виявлення 5
порушень, 53 гідранти виявлено 16 порушень. Замінено в 2017 році 10
гідрантів.
Відповідно до Програми розвитку системи оповіщення та інформатизації
цивільного захисту міста Чорткова на 2017-2018 роки від 23 грудня 2016 року
№ 456, та з метою створення умов для підвищення безпеки населення і
територій, підвищення рівня їх захисту від впливу шкідливих техногенних,
природних та екологічних факторів за рахунок підвищення та нарощування
ефективності функціонування системи оповіщення та інформатизації було
придбано в Чортківську міську раду систему ―Камертон‖ для оповіщення
населення про виникнення загрози.
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Додаток 1
Проблемні питання, які виникали під час підготовки соціальноекономічного аналізу Чортківської міської ради та рекомендації щодо їх
усунення

Основна пробема пов‘язана із відсутністю статистичних данних щодо
кількості працездатного та непрацездатного населення в розрізі статей та
вікових категорій, а також щодо кількості прибулих/вибулих до Чортківської
міської ради. Дана територія є специфічною з точки зору наявності великої
кількості заробітчан, які працюють за межами України. І разом з тим
Чортківська міська рада позиціонує себе як територію, відкриту до залучення
інвесторів, а це в свою чергу передбачає наявність інформації, яку можна
презентувати інвестору щодо наявності потенційної робочої сили відповідного
віку, статі, кваліфікації на території Чортківської міської ради, в зоні доїзду (2030 км).
Ще одним важливим елементом є створення бази данних щодо суб‘єктів
підприємницької діяльності в розрізі, власне, сфер діяльності. Якщо з приводу
юридичних осіб певна інформація є (але знову ж таки, це інформація, яка
охоплює тих суб‘єктів підприємницької діяльності, які відповідно до
законодавства повинні звітуватись до статистичних органів), то щодо суб‘єктів
підприємницької діяльності -фізичних осіб міська рада не має інформації в
розрізі сфер їх діяльності.
Відповідно, для Чортківської міської ради важливим є формування таких
баз данних та їх постійна актуалізація.
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