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Dubowa – rejon 
terytorialny

Obwód 
zakarpacki

20637 turystyka, farmy 
pstrąga, 
przemysł 
przetwórstwa 
drzewnego, 
biznes

wsparcie dla osob 
wewnętrznie 
przesiedlonych 
(wsparcie humanitarne i 
psychologiczne), 
ekologia, edukacja, 
odbudowa i budowa 
obiektów infrastruktury 
społecznej, sport, 
zrównoważone 
wykorzystanie zasobów 
naturalnych

ukraiński / 
angielski

https://fb.watch/d
Fw46A2aLr/

https://dubove.gov
.ua/

Rejon Dubowej powstał w lipcu 2020 roku z połączenia dwóch rad wsi – Krasnej i Kaliny z radą 
wsi Dubowej. Rejon jest położony w zachodniej części Ukrainy, w sercu Karpat, a jego osady 
położone są na wysokości 411 m. n.p.m.. Z tej wysokości można cieszyć się niezwykle 
malowniczymi widokami. Zielona turystyka, przemysł przetwórstwa drzewnego, małe i średnie 
przedsiębiorstwa (638 osób prawych i przedsiębiorców indywidualnych), produkcja sera 
rzemieślniczego oraz farmy owiec. Utworzono ciało doradcze – Radę Młodzieży. Na terenie 
rejonu działa 5 powszechnych szkół ponadpodstawowych, pięć przedszkoli, inkluzywne Centrum 
Zasobów, szkoła plastyczna dla dzieci, międzyszkolny kompleks edukacyjno-produkcyjny, 
politechniczny koledż zawodowy, szpital, 3 przychodnie ambulatoryjne z lekarzami pierwszego 
kontaktu (medycyna rodzinna), centrum medycyny ratunkowej, państwowa stacja straży pożarnej, 
komenda policji, centralna dzielnica administracyjna, wydział ochrony społecznej ludności. Od 
początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, społeczność dała schronienie ponad 2 tysiącom 
wewnętrznie przesiedlonych ludzi oraz dała im zakwaterowanie i jedzenie.

Denis KAGANETS, email: 
radadubove@ukr.net,  tel. 
0967426545

Sołonianka – 
rejon 
terytorialny  

Region 
dniepropiet
rowski

25 398 
mieszkań
ców

Rolnictwo Dostęp do wody, 
rosnąca aktywność 
społeczna i 
przedsiębiorczość 
mieszkańców, 
zarządzanie odpadami 
stałymi i segregacja 
odpadów, edukacja, 
turystyka, dzierżawa 
gruntów.

ukraiński https://bit.ly/3zFm
9fr

https://solonyansk
a-gromada.gov.ua/      
https://www.faceb
ook.com/solone.tg

Społeczność Sołonianki jest położona w Ukrainie Środkowej i ma dostęp do prawego brzegu 
Dniepru. Sprzyjające położenie geograficzne społeczności determinuje możliwość działalności 
zakładów produkcyjnych of LLC „Kaparol Dnipro” (nowoczesne farby, linia produkcji suchych 
mieszanek), inwestycja w które kosztowała 1,7 miliona dolarów; ukierunkowana na eksport 
UkrBioLend LLC jest kooperatywą współracy rolniczej, która jest jednym z 5 największych 
producentów produktów organicznych w Ukrainie itd. Niewyczerpany potencjał społeczności w 
obszarze turystyki i rekreacji. Na terenie społeczności funkcjonuje unikatowy autorski zespół 
parkowo-ogrodowy Swietłany Kulbasznej, która zdobyła pierwszą narodową nagrodę w dziedzinie 
architektury krajobrazu i projektowania ogrodów. Była nominowana za „NAJLEPIEJ WDROŻONY 
OBIEKT W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ” w kategorii „DOM PRYWATNY”. W centrum społeczności 
Solone znajduje się pochodzący z końca 19. wieku monument architektoniczny o wysokim 
znaczeniu dla lokalnej społeczności – majątek Bergmanów zbudowany w stylu gotyckim. Mamy 
tu również wulkany paleologiczne, dolmeny, Horodyszcze itd.

Irina Hrekova 
igrekova333@gmail.com 
tel. +380(66)6097710

Dederkały 
Wielkie – 
społeczność 
terytorialna

Obwód 
tarnopolski

6012 Rolnictwo pomoc humanitarna, 
rolnictwo, turystyka, 
edukacja, sport, budowa 
i odbudowa centrów 
obiektów społecznych, 
tworzenie nowych 
miejsc pracy

ukraiński https://drive.googl
e.com/drive/folder
s/1hIkm9Gv72cBr
8i3MkCHScyYN8Lj
hdIqs?usp=sharing

https://dederkaly-
otg.gov.ua/

Rejon dederkalski jest zlokalizowany na północ od obwodu tarnopolskiego. Główne obszary 
działalności w rejonie to rolnictwo – zarówno indywidualne, jak i duże przedsiębiorstwa rolnicze. 
Największym zainteresowaniem cieszy się uprawa zbóż, hodowla bydła oraz uprawa małych 
owoców. Dostępne są niezagospodarowane działki i infrastruktura dla niewielkich 
przedsiębiorstw oraz możliwość wydobycia minerałów (torfowiska). Nasz rejon ma wspólną 
przeszłość z Rzeczpospolitą Polską. Hugo Kołłątaj, znana polska postać religijna, polityk i 
edukator, urodził się w Dederkałach Wielkich. Ze względu na historyczne kroki milowe w rozwoju 
ukraińskiej państwowości, Dederkały są wymieniane w 1545 roku jako własność polskiej szlachty 
dederkalsko-wolkowyjskiej. W Dederkałach Wielkich znajduje się zabytkowy kościół z XVIII wieku, 
który teraz pełni funkcję ukraińskiej cerkwi prawosławnej.

Oksana Yaremyshyn, 
32oksana8319@gmail.co
m, +380978970101

Polsko-Ukraińskie Forum Solidarności Lokalnej:  Informacja od ukraińskich hromad terytorialnych zainteresowanych utworzeniem nowych partnerstw z polskimi samorządami



Nowa Uszyca – 
rejon 
terytorialny

Chmielnicki 26541 Rolnictwo, 
przemysł 
przetwórstwa 
spożywczego

Edukacja, turystyka, 
zielona energia, projekty 
humanitarne, 
zrównoważony rozwój, 
lokalny rozwój 
gospodarczy, rolnictwo i 
sprawy związane z wsią, 
zaspokajanie potrzeb 
osób wewnętrznie 
przesiedlonych i osób z 
niepełnosprawnościami, 
włączenie społeczne i 
opieka społeczna, 
nawiązywanie 
przyjaznych stosunków 
między organizacjami 
pozarządowymi

ukraiński, 
angielski

https://www.nova
gromada.gov.ua/g
allery/hromada-na-
foto

https://youtu.be/n
wmdvifmh7E

https://www.novag
romada.gov.ua

https://www.facebook.com/novaushytsia
Szukamy partnerów długoterminowej i przynoszącej wzajemne korzyści relacji między 
społecznościami, samorządami i przedsiębiorstwami.  Zainteresowanie wdrażaniem wspólnych 
projektów.
Rejon Nowej Uszycy zlokalizowany jest w południowo-wschodniej części obwodu chmielnickiego, 
na leśno-stepowych terenach Ukrainy. Powierzchnia – 853 km2. Rejon składa się z osiedla z 
zabudową typu miejskiego (Nowa Uszyca) oraz 58 osad wiejskich. Rejon znajduje się na granicy 
trzech obwodów: chmielnickiego, winnickiego oraz czerniowieckiego.  Rzeka Dniestr przepływa 
przez południową część rejonu

Viktor Kostyuchenko, 
kostyuchenkovv@ukr.net,
+380673904940

Miasto 
Rożyszcze – 
rejon 
terytorialny

Obwód 
wołyński

26368 Rolnictwo, 
przemysł 
spożywczy, 
przemysł 
drzewny, 
turystyka

Turystyka, edukacja, 
kultura, sport, 
decentralizacja, rozwój 
gospodarczy, 
efektywność 
energetyczna

ukraiński, 
angielski

https://rozhrada.g
ov.ua/

https://rozhrada.go
v.ua/

Rejon miejski Rożyszcze znajduje się w południowo-wschodniej części obwodu wołyńskiego
Odległość do centrum obwodu (Łucka) – 26 km. Powierzchnia rejonu to 461,0552 km2. Populacja 
wynosi 26 368 mieszkańców, którzy zamieszkują 35 osad wiejskich, osiedli i miast.
Zasoby gruntowe rejonu to 46105,52, z czego: powierzchnia rolna – 35765,998 ha, w tym: grunty 
rolne – 34774,3149 ha (grunty orne – 21161,5102 ha; pola kośne – 5841,6584 plantacje 
wieloletnie – 247,5449 ha), lasy i inne grunty zalesione – 6188,0512 ha, grunty zabudowane – 
1343,4964 ha, otwarte tereny podmokłe – 1476,1864 ha i inne grunty – 1331,788 ha.
Rejon znajduje się na Polesiu na terenach leśno-stepowych. Średnie temperatury roczne: latem 
+22,0 C, zimą -8,0 C. Średnio w roku jest 112 dni deszczowych, z czego 93 zimą. Warunki 
pogodowe sprzyjają rekreacji, aktywnemu wypoczynkowi, a naturalne warunki dają dobrą 
podstawę do tworzenia sanatoriów oraz ośrodków turystyczno-rekreacyjnych.

Mariia Pechko  e-
mail:mariiapechko@ukr.ne
t  tel. +380997083928

Miasto 
Zarzecze – 
rejon 
terytorialny

Obwód 
rówieński

27800 Rolnictwo, 
handel 
detaliczny

Medycyna, 
bezpieczeństwo 
przeciwpożarowe 
(poprawa tych dwóch 
głównych dziedzin 
zapewni pełnię życia 
każdemu mieszkańcowi 
naszego rejonu), 
turystyka (duży obszar 
rejonu należy do 
Nobelskiego Parku 
Narodowego), wsparcie 
dla rolnictwa

ukraiński https://www.faceb
ook.com/profile.p
hp?id=100068847
205035

http://zartg.com.ua
/

Rejon miasta Zarzecze został utworzony w 2020 roku i obejmował 31 osiedli (10 rad wiejskich i 1 
radę miejską). W trakcie pracy udało się opracować i zatwierdzić kilkadziesiąt programów. Są one 
wdrażane w rejonie w celu poprawy standardów życia mieszkańców. Niestety nie mamy za wiele 
doświadczenia, umiejętności i funduszy, by bardziej rozwijać nasz rejon oraz poprawiać 
infrastrukturę turystyczną, który jest bogaty w lasy i jeziora. Chcemy budować konstruktywne 
relacje i promować partycypację społeczności rejonu w ważnych decyzjach dla życia całej 
społeczności. Nasz rejon pracuje nad badaniem i wdrażaniem na swoim terytorium najlepszych 
praktyk w cały zakresie pracy. Szukamy nowych podejść do stworzenia optymalnych powiązań 
między rządem, biznesem i lokalną społecznością. Naszym celem są zmiany na lepsze w 
poprawie życia i świadomości ludności ogółem. Naszym celem są zmiany na lepsze w poprawie 
życia i świadomości ludności ogółem. Pracujemy w otwarty sposób, ale to nie wystarcza ze 
względu na brak doświadczenia, wiedzy i umiejętności, a najważniejsze dziedziny, takie jak 
medycyna i ochrona przeciwpożarowa, są tak zaniedbane, że samodzielna odbudowa zajmie 
kilkadziesiąt lat. Warto zwrócić uwagę na potencjał turystyczny, gdyż na terenie rejonu znajduje 
się Nobelski Park Narodowy.

Viktoriia Nikolaichuk, 
agroplants@ukr.net, 
+380961064255



Podłozcy – 
rejon 
terytorialny

Obwód 
rówieński

2125 rolnictwo, 
wydobycie kredy

wsparcie dla osób 
wewnętrznie 
przesiedlonych (pomoc 
humanitarna i 
psychologiczna), 
ekologia, edukacja, 
odbudowa i budowa 
obiektów infrastruktury 
społecznej, sport, 
efektywne 
wykorzystanie zasobów 
naturalnych

ukraiński Facebook, page 
Pidloztsivska 
united territorial 
community

http://pidlozcivska.gromada.
org.ua/

Rejon podłożecki został utworzony we wrześniu 2015 roku przez jeden spośród pięciu w 
obwodzie rówieńskim oraz 159 w Ukrainie, łącząc się z rejonem targowickim celem utworzenia 
rady wsi Podłożce. Rejon jest położony w zachodniej części Ukrainy, w pobliżu obwodu 
wołyńskiego, 20 km od Łucka. Osiedla zostały odnowione w latach 90. ubiegłego wieku podczas 
budowy domów dla ofiar katastrofy w Czarnobylu. Niemal 50 procent emigrantów z Czarnobyla 
mieszka teraz na tym terytorium. Na terenie rejonu znajdują się stawy oraz przepływają przez 
niego dwie rzeki: Ikwa i Styr. Na terytorium rejonu rzeka Ikwa jest dopływem Styru. W naszych 
miejscowościach można podziwiać niezwykle malownicze krajobrazy. Planujemy odrestaurować 
podziemne przejścia we wsi Targowica, która kiedyś była miastem handlowym. Zamieszkiwało ją 
wielu Żydów. Chcemy zajmować się turystyką. W gminie działają małe i średnie przedsiębiorstwa 
(22 osoby prawne i przedsiębiorcy indywidualni). Działają one głównie w obszarze rolnictwa.  Na 
terenie gminy znajduje się prężne ukraińsko-niemieckie przedsiębiorstwo rolne z inwestycjami 
zagranicznymi oraz inne przedsiębiorstwa rolne. Istnieje spółka górnicza zajmująca się 
wydobyciem kredy. Na terenie gminy działają dwie szkoły średnie ogólnokształcące, jedno 
przedszkole, ośrodek do spraw dzieci, przychodnia ogólna – medycyna rodzinna, posterunek 
policji gminnej itp. Już od pierwszych dni po inwazji Rosji na Ukrainę gmina udzieliła schronienia 
około 200 osobom wewnętrznie przesiedlonym, zapewniając im mieszkanie i wyżywienie.

Kostyukevich Mykola 
Oleksandrovych, 
kmo75@ukr.net, 
+380971008622

Zaleszczyki – 
rejon 
terytorialny

Obwód 
tarnopolski

26994 Rolnictwo, 
przemysł 
metalowy, 
przemysł 
spożywczy, 
turystyka, handel

Rozwój gospodarczy 
Rozwój infrustruktury
Opieka zdrowotna, 
bezpieczeństwo 
obywateli/zarządzanie 
kryzysowe
Turystyka

ukraiński https://www.faceb
ook.com/zalrada.g
ov.ua

http://zalrada.gov.
ua/

Rejon Zaleszczyków znajduje się na południu obwodu tarnopolskiego i graniczy od południa z 
obwodem czerniowieckim, a od zachodu z obwodem iwanofrankiwskim.
Powierzchnia rejonu wynosi 351,7 km2, co stanowi 2,5% powierzchni obwodu tarnopolskiego. W 
skład rejonu wchodzi 29 wsi i jedno miasto. Centrum administracyjnym jest miasto Zaleszczyki.
Liczba ludności gminy wynosi 26 994, co stanowi 2,6% ogólnej liczby ludności w obwodzie.
Połączenia zewnętrzne i wewnętrzne realizowane są za pomocą transportu kolejowego i 
drogowego. Najbardziej obciążone są drogi o znaczeniu krajowym.
Odległość do centrum obwodu wynosi 147 km koleją i 122 km drogami.
Odległość do Rumunii wynosi 200 km, do Polski 325 km, do Węgier 300 km.

zaleco@ukr.net

Irszawska 
gmina

Obwód 
zakarpacki

35987 Rolnictwo, 
przemysł 
spożywczy, 
przemysł 
drzewny, 
turystyka

turystyka (duży obszar 
gminy należy do 
Narodowego Parku 
Nobla „Kraj 
Zacharovany”), wsparcie 
rolnictwa (chcemy 
rozwijać pszczelarstwo i 
ogrodnictwo)

ukraiński / 
angielski

https://irshavaotg.
gov.ua/svitlini-15-
55-52-16-06-2021/

https://irshavaotg.
gov.ua/

W gminie Irszawa, która obejmuje 20 miejscowosci (miasto Irszawa i 19 malowniczych wiosek), 
zamieszkuje około 36 000 osób (stan na styczeń 2022 r.). Jej powierzchnia wynosi 309,5 km z 
centrum w mieście Irszawa (pierwsza pisemna wzmianka pochodzi z 1341 roku). Nie możemy 
dokładnie powiedzieć, jaki odpływ miejscowej ludności za granicę nastąpił w ciągu ostatnich 
trzech miesięcy, natomiast na dzien 15 czerwca w gminie oficjalnie zarejestrowano 2945 IDP (w 
rzeczywistości około 4000), z których większość nie może wrócić do domu. Niektórzy są już 
zatrudnieni, inni szukają pracy. Miasto leży u podnóża Karpat, na obu brzegach rzeki Irszawki 
(dopływu Borżawy), otoczone ze wszystkich stron górami, wzgórzami i lasami. Wysokość nad 
poziomem morza wynosi 131 m. Mamy wystarczające rezerwy czystej wody pitnej, źródeł 
mineralnych i terenów leśnych. Pozwala to na realizację różnych celów turystycznych, 
edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych.
Gmina posiada przedsiębiorstwa obróbki drewna, budowy maszyn, obrabiarek, górnictwa i 
zasobów naturalnych. Niektóre firmy zostały już przeniesione do gminy z niebezpiecznych 
obszarów. Wierzymy, że dostępność wolnych gruntów pod działalność gospodarczą i rolniczą, na 
przykład ogrodnictwo, uprawę winorośli, hodowlę zwierząt, pszczelarstwo, stworzy nowe miejsca 
pracy, i pozwoli powiekszyc uprawę i przetwarzanie różnych upraw. Chcemy rozwijać 
infrastrukturę rowerową w gminie, aby jazda na rowerze była bezpieczna i wygodna dla 
mieszkańców i gości gminy. Odległość Irszawy do granic Słowacji wynosi 122 km, Polski - od 200 
do 300 km, Rumunii - 56 km, Węgier - 40 km. Zapraszamy do współpracy we współpracy 
transgranicznej z Polską.

Vira Hlushko e-mail 
virahlushko70@gmail.com 
+380670889511

Informacje zostały zebrane po Polsko-Ukraińskim Lokalnym Forum Solidarności, które odbyło się 14 czerwca i zostało zorganizowane przez Radę Gmin i Regionów Europy (CEMR), PLATFORMA, Związek Miast Polskich oraz Program U-LEAD 
z Europą.


