
Чернігівський район 

ПОТЕНЦІАЛ 

ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Загальні дані 

 

Центр району м. Чернігів 

Територія району 2548 кв. км 

Населення (наявне на 01.01.2016) 52,0 тис. чол. 

Міське 9,4 тис. чол. 

Сільське 42,6 тис. чол. 

Загальний приріст, скорочення (-) наявного населення у 2015 

році -105 осіб 

у т.ч.: природний рух -681 особа 

міграція 376 осіб 

Адміністративно-територіальні одиниці 

кількість населених пунктів 124 

у т.ч.: міст - 

селищ міського типу 4 

сіл 120 

Питома вага району у загальнообласних обсягах: 

реалізованої промислової продукції 0,4 % 

сільського господарства (сільгосппідприємств) 4,9 % 

капітальних інвестицій 4,3 % 

будівництва житла 9,6 % 

роздрібного товарообороту (фізичних і юридичних осіб) 4,4 % 

реалізованих послуг 0,9 % 

Спеціалізація господарського комплексу району – аграрна 

Обсяги реалізованої промислової продукції (у відпускних цінах 

підприємств) за 2015 рік 

52,2 млн грн 

Валова продукція сільського господарства (сільгосппідприємств) 321,3 млн грн 

Розвиток підприємницької діяльності 
(станом на 01.01.2016) 

 

Малі та середні підприємства - юридичні особи 269 од. 

Кількість найманих працівників на малих підприємствах (станом на 

01.01.2016) 1647 осіб 

Підприємці - фізичні особи 1267 од. 

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника (за 

січень - грудень 2015 року) 2368 грн 
 



Можливі напрями діяльності райдержадміністрації 

по створенню робочих місць 
№ Напрям діяльності 
1. 

Використання в повній мірі наявного ресурсного потенціалу: 

- видобування та переробка корисних копалин; 

- поглиблена переробка лісових ресурсів та використання відходів лісопереробки; 

- системна робота по задіянню до ефективного використання водойм. 
2. 

Розширення та поліпшення обслуговування сільського населення за рахунок: 

- відкриття нових закладів торгівлі та побутового обслуговування; 

- розширення виїзного обслуговування населення; 

- створення при сільських радах обслуговуючих структур. 

3. Розвиток активного, сільського зеленого, рекреаційного, пізнавального видів туризму, 

розбудова сервісної інфраструктури 

4. Використання незадіяних виробничих потужностей. 

5. Диверсифікація діючих виробництв. 

6. Співпраця з власниками промислових та сільськогосподарських підприємств з метою 

більш повного завантаження наявних потужностей. 

7. Розвиток тваринництва. 

8. Поглиблена переробка сільськогосподарської продукції. 
9. 

Продаж чи оренда вільних земельних ділянок з метою створення нових виробництв чи 

інших об‘єктів, необхідних для забезпечення життєдіяльності населення. 

10. Добудова об’єктів незавершеного будівництва та їх ефективне використання. 

11. 
Співфінансування з місцевих бюджетів та залучення населення до громадських робіт. 

12. 
Використання в повній мірі можливостей місцевих бюджетів, Регіонального фонду 

підтримки підприємництва, кредитних спілок з метою підтримки проектів малого та 

середнього бізнесу. 

13. Пошук шляхів відновлення виробничої діяльності суб’єктів господарювання, що 

перебувають в стадії банкрутства. 

14. Визначення спільно з місцевими радами перспектив використання об’єктів 

комунальної власності з метою їх задіяння та створення нових робочих місць. 
15. 

Активізація роботи щодо пошуку додаткових джерел фінансування проектів 

соціально-економічного розвитку території, в т.ч. використання можливостей 

соціальних угод, залучення грантів, кредитів, міжнародної технічної допомоги. 
 



 

 

РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 

Природно-ресурсний потенціал 
Родовища корисних копалин 

 

 

Водні ресурси 

Наявність водойм 

 

 

Лісові ресурси 

Площа земель лісового фонду 61,7 тис. га

Назва родовища Надрокористувач 
Вид корисних копалин 

Родовища, які розробляються 

Михайло-Коцюбинське ПП «Кварцбуд» Пісок для буд. розчинів 
Новоселківське  

Пісок для силікатних блоків, цегли 
Мажугівське ЗАТ «Чернігівський цегельний 

завод №3» 

Суглинок 

Льгівське ТОВ «Аннат-Керамік» Глина 

Родовища, які не розробляються 

Анисів Не розробляється Торф 
Жеведське Не розробляється Торф 
Верепетівське Не розробляється Торф 
Кошівка Не розробляється Торф 
Стриженьківське Не розробляється Торф 
Рижики Не розробляється Торф, 
Роїщенське Не розробляється Глина 
Халявинське Не розробляється Суглинок 
Янівське Не розробляється Пісок для силікатної цегли 
Золотинка Не розробляється пісок для буд. розчинів 

 

Всього 
водойм 

Водойми площею більше 0,5 га 

Водойми 

площею 

менше 0,5 га 
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533 3081,4 244 3025,8 152 1311,2 1 111,0 7 106,7 4 41,40 80 1455,5 289 55,6 
 



 

 

Трудові ресурси 

станом на 01.01.2016 

Чисельність наявного населення тис. осіб 52,0 

Чисельність осіб, що перебувала на обліку в РЦЗ, осіб 2259 

Взято на облік протягом 2015 року, осіб 1462 

Працевлаштовано громадян, осіб 624 

в т.ч. шляхом одноразової допомоги по безробіттю 27 

шляхом компенсації єдиного соціального внеску 30 

Проходили професійне навчання, осіб 233 

Брали участь у громадських роботах, осіб 275 
 





 

 

 

 

Доходи місцевих бюджетів Чернігівського району за 2015 рік 

 
Грн 

Найменування  
Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
Разом 

Податкові надходження: 80958609 -5068 80953541 

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринковоє вартості 52173870 0 52173870 

Податок на доходи фізичних осіб 52081977 0 52081977 

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку у вигляді заробітноє плати 
25446422 0 25446422 

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та 

інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і 

начальницького складу, що сплачується податковими агентами 

23535928 0 23535928 

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку інших ніж заробітна плата 
2561994 0 2561994 

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за 

результатами річного декларування 
537525 0 537525 

Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного 

довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту 

164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу 

108 0 108 

Податок на прибуток підприємств 91893 0 91893 

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальноє власності 91893 0 91893 

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 1965773 0 1965773 

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 1835735 0 1835735 

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентноє плати за 

спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленоє в 

порядку рубок головного користування) 

1835735 0 1835735 

Рентна плата за користування надрами 130037 0 130037 

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин 

місцевого значення 
37037 0 37037 

Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням 

корисних копалин 
93000 0 93000 

Внутрішні податки на товари та послуги   6033020 0 6033020 

Акцизний податок з реалізаціє суб'єктами господарювання роздрібноє торгівлі 

підакцизних товарів 
6033020 0 6033020 

Місцеві податки 19856201 -5068 19851132 

Податок на майно 11045921 0 11045921 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельноє ділянки, сплачений 

юридичними особами, які є власниками об'єктів житловоє нерухомості 
55585 0 55585 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельноє ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об'єктів житловоє нерухомості 
51515 0 51515 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельноє ділянки, сплачений 

юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитловоє нерухомості 
539278 0 539278 

Земельний податок з юридичних осіб   1466391 0 1466391 

Орендна плата з юридичних осіб  7513821 0 7513821 

Земельний податок з фізичних осіб 485930 0 485930 

Орендна плата з фізичних осіб 833401 0 833401 

Транспортний податок з фізичних осіб 75000 0 75000 

 



 

 

Транспортний податок з юридичних осіб 25000 0 25000 

Туристичний збір  30418 0 30418 

Туристичний збір, сплачений юридичними особами  28303 0 28303 

Туристичний збір, сплачений фізичними особами  2114 0 2114 

Збір за провадження деяких видів підприємницькоє діяльності, що справлявся до 1 

січня 2015 року 
-11741 -5068 -16810 

Єдиний податок   8791603 0 8791603 

Єдиний податок з юридичних осіб  1825372 0 1825372 

Єдиний податок з фізичних осіб  4531496 0 4531496 

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік 

дорівнює або перевищує 75 відсотків 

2434735 0 2434735 

інші податки та збори  929746 0 929746 

Екологічний податок  929746 0 929746 

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами забруднення  
77144 0 77144 

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти  107386 0 107386 

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи 

на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинноє сировини  
745216 0 745216 

Неподаткові надходження 655540 5930205 6585745 

Доходи від  власності та підприємницькоє діяльності 57660 14651 72310 

Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних 

підприємств та єх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди 

(дохід), нараховані на акціє (частки, пає) господарських товариств, у статутних 

капіталах яких є д 

7173 0 7173 

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та єх 

об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 
7173 0 7173 

інші надходження 50487 0 50487 

інші надходження  2143 0 2143 

Штрафні санкціє за порушення законодавства про патентування, за порушення норм 

регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових 

операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг  

22899 0 22899 

Адміністративні штрафи та інші санкціє  25445 0 25445 

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва   
0 14651 14651 

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційноє господарськоє 

діяльності  
207150 0 207150 

Надходження від орендноє плати за користування цілісним майновим комплексом 

та іншим державним майном   
28369 0 28369 

Надходження від орендноє плати за користування цілісним майновим комплексом 

та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  
28369 0 28369 

Державне мито 172488 0 172488 

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у 

тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   
1012 0 1012 

Державне мито, не віднесене до інших категорій 235 0 235 

Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів 

(посвідок) та паспортів громадян Украєни   
171242 0 171242 

Орендна плата за водні об'єкти (єх частини), що надаються в користування на 

умовах оренди, районними, Києвською та Севастопольською міськими державними 

адміністраціями, місцевими радами 

6293 0 6293 

інші неподаткові надходження   390730 175222 565952 

інші надходження   390730 30974 421703 

інші надходження   328022 0 328022 



 

 

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища внаслідок господарськоє та іншоє 

діяльності  

0 30974 30974 

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державноє та комунальноє 

власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок єх 

самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття 

_рунтового покриву (р 

62707 0 62707 

Надходження коштів пайовоє участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 0 144249 144249 

Власні надходження бюджетних установ   0 5740332 5740332 

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із 

законодавством  
0 3198972 3198972 

інші джерела власних надходжень бюджетних установ   0 2541360 2541360 

Доходи від операцій з капіталом   1150 61934 63084 

Надходження від продажу основного капіталу   1150 61934 63084 

Кошти від реалізаціє скарбів, майна, одержаного державою або територіальною 

громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 

також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі  

1150 0 1150 

Кошти від реалізаціє безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, 

одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а 

також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі   

1150 0 1150 

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, 

що перебуває в комунальній власності   
0 61934 61934 

Офіційні трансферти   194545337 0 194545337 

Від органів державного управління   194545337 0 194545337 

Дотаціє 11077000 0 11077000 

Субвенціє 183468337 0 183468337 

Інші додаткові дотації   1419786 0 1419786 

Інші субвенції 14993439 2117385 17110824 

Цільові фонди   0 928777 928777 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономноє Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчоє влади   
0 928777 928777 

Усього (без урахування трансфертів) 81615299 6915847 88531146 

 

Усього 
 

292573861 9033233 301607094 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ВИРОБНИЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ 

Агропромисловий комплекс 
Спеціалізація району: виробництво молока, вирощування зернових 

 

Кількість агропромислових формувань, всього 99 

у тому числі: 
 

Сільськогосподарські виробничі кооперативи 1 

Приватні підприємства 14 

Господарські товариства 33 

Фермерські господарства 46 

Інші суб’єкти господарювання 5 

Загальна земельна площа району (тис. га) 254,8 

в т.ч сільгоспугідь 162,1 

з них рілля 98.1 

Площа орендованих сільськогосподарських земель 50.2 

Структура валового виробництва продукції сільського 

господарства в агроформуваннях району (%): 

 

рослинництво 91 

тваринництво 9 
 

Кількість обслуговуючих структур при сільських, селищних радах, 

всього 
8 

У тому числі 
 

Сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 4 

Комунальні підприємства при сільських (селищних) радах 4 
 



 

 

Сільськогосподарські підприємства 

 

 

Назва підприємства Основні види діяльності 

1 
ТОВ "Чернігівська індустріальна 

молочна компанія" 
виробництво зернових, технічних культур та картоплі, м'яса ВРХ, 

молока 

2 ПрАТ "Чернігівське головне 

племпідприємство" 
племпродуктор по племінній червоно-українській породі ВРХ 

(штучне осіменіння) та по племінній роботі І категорії, виробництво 

зернових, технічних культур, м’яса ВРХ, молока 

3 
ТОВ "Авангард ім.Скачка І. І." виробництво зернових, технічних культур та картоплі 

4 ТОВ "Красне-Інвест" виробництво зернових, технічних культур 

5 ТОВ "Агробіоз" виробництво зернових, технічних та олійних культур 

6 ПП "Олишівське" виробництво зернових культур 

7 
ДП ДГ "Чернігівське" НААНУ 

виробництво зернових та технічних культур, м'яса ВРХ, 

молока 

8 ПОП ім. Герасименка виробництво зернових, олійних та технічних культур, м'яса ВРХ, 

свиней, молока 

9 СТОВ "Новий шлях" виробництво зернових, олійних та технічних культур 

10 ПОП ім. Войкова виробництво зернових, олійних та технічних культур, м'яса ВРХ та 

свиней, молока 

11 СТОВ "Андріївське" виробництво зернових культур, м'яса ВРХ , молока 

12 СТОВ "Десна" виробництво зернових культур та картоплі 

13 ТОВ "Еко Енерджі Україна" виробництво зернових, олійних та технічних культур 

14 СТОВ ім. Тищенка виробництво зернових, технічних культур та картоплі, м'яса ВРХ, 

молока 

15 ТОВ "Біокарт-Агро" виробництво зернових, технічних культур 

16 ТОВ "Улянівське" 
виробництво зернових, технічних культур, м'яса ВРХ, 

молока 

17 ТОВ "Світанок" виробництво зернових культур 

18 ЗАТ НВО 
"Чернігівеліткартопля" 

виробництво зернових, технічних культур та картоплі, м'яса ВРХ та 

свиней, молока 

19 ТОВ "Слабинське" 
виробництво зернових, технічних культур 

 

20 ПП "Слабинське" виробництво зернових, технічних культур 

21 СТОВ "Україна" виробництво зернових, технічних культур, м'яса ВРХ, свиней, 

молока 

22 СВК "Полісся" 
виробництво зернових культур, м'яса ВРХ та свиней, 

молока 

23 ДП ДГ "Деснянське" НААН виробництво зернових, технічних культур 

24 
ТОВ "Агрофірма "Товстоліс" виробництво зернових, технічних культур 

25 ДП "Левона-С" виробництво зернових, технічних культур та картоплі 

26 ПП "Левона -Агро" виробництво зернових культур та картоплі 

27 СТОВ ім. Шевченка виробництво зернових, технічних культур 

28 ПАП "Агрофірма "Снов" виробництво зернових культур 

29 ТОВ АФ Андріївське виробництво зернових, технічних культур 
 



 

 

 

Назва підприємства Основні види діяльності 

30 ТОВ «АПК Вектор» Виробництво м’яса та свиней 

31 НВ ТОВ "Агро-Інтер" виробництво зернових культур 

32 
ТОВ "Агрофірма "Іванівка АГ" 

виробництво зернових, технічних культур 

33 ТОВ "Карма" виробництво м'яса свиней 

34 ТОВ "Чернігівзернопром" виробництво зернових культур 

35 ТОВ "Зерно-Злата" виробництво зернових, технічних культур 

36 ПП "Сурій" виробництво зернових, технічних культур 

37 1111 "Єва Компані" виробництво зернових, технічних культур 

38 ПОСП "Агро-Сівер" виробництво технічних культур та картоплі 

39 ПП "Сім-Сільгоспродукт" виробництво зернових культур 

40 ТОВ АФ "Краснянська" 
 

41 ТОВ "Шанс" виробництво зернових культур 

42 ТОВ "Каверсо" виробництво зернових культур 

43 ТОВ "Агропромресурс" виробництво зернових культур та картоплі 

44 
ТОВ "Агрокомплекс 

"Количівський" виробництво м'яса свиней 

45 ТОВ "Створ" виробництво овочів 

46 ТОВ "Егрес-Агро" виробництво зернових культур 

47 
ТОВ ИИК "Поліські курчата" 

виробництво м'ясо курей 

48 ФЕРМЕРСЬКІ господарства 
виробництво зернових, технічних культур та картоплі, м'яса ВРХ, 

свиней, молока 

 

 

 
49 ТОВ «Мексіто ЛТД» 

Виробництво м’яса та свиней 

50 ТОВ «Корпорація Укрпромресурс» 
Виробництво м’яса та свиней 

 



 

 

ПЕРЕЛІК 

працюючих сільськогосподарських кооперативів 

та комунальних підприємств 
станом на 01 січня 2016 року 

№ 

п/п 

Назва 

сільськогоспо 

дарського 

обслуговуючого 

кооперативу 

Юридична адреса та 

місцезнаходження 
Основні види діяльності 

Сільськогосподарські кооперативи 

1 СОК "Генезис" 
с. Роїще, Чернігівського 

району, 

вул. Молодіжна, 6 

допоміжна діяльність в 

рослинництві 

2 СОК "АгроСівер" 

с. Улянівка, Чернігівського 

району, вул. Примакова, 

36а 

допоміжна діяльність в 

рослинництві, надання 

консультацій з питань 

маркетингу 

3 СОК "АгроОлімп" 
с. Брусилів, Чернігівського 

району, вул. Шевченка, 31 а 

виробництво 

борошномельне, 

круп’яна 

промисловість 

4 СОК "Оранта" м. Чернігів зерновий напрямок 

Комунальні підприємства 

1 КП 

"Шибиринівське" 

с. Шибиринівка, 

Чернігівського району 
розведення риби 

2 КП "Єдність" смт М.Коцюбинське, 

Чернігівського району 
водопостачання 

 



 

 

Промислові виробництва 

 

Назва підприємства 
Адреса, 

телефони 
Основні види діяльності 

ДП «Валес-М» ТОВ «Валес» с. Березанка, вул. 

Молодіжна, 60, 61-20-14 

Виробництво борошна, 

висівок 

ТОВ «Брус Майстер» с. Жавинка, вул. Дачна, 11, 

60-35-29 

Оброблення деревини та 

виробництво виробів з 

деревини 

ДП «Чернігівський військовий 

лісгосп» 
смт Гончарівське, вул. 

Лісова, 1, 62-18-55 

Оброблення деревини та 

виробництво виробів з 

деревини 

ДП «Чернігівське лісове 

господарство» 

м. Чернігів, вул. О. 

Молодчого, 18, 66-61-74 

Оброблення деревини та 

виробництво виробів з 

деревини 

ТОВ «Фірма ”Інеск”» 

с. Новий Білоус, вул. 

Квітнева, 15 Б, 65-11-33 Виробництво паркету 

дерев’яного щитового 

ДП «Левона-С» 

смт Седнів, вул. Я. Лизогуба, 

1
А
; юр. адреса: м.Чернігів, 

вул. Борисенка, 45, тел. 

67-90-95, 69-70-14 

Виробництво крохмалю 

картопляного 

Філія ПБП «Вимал» Будівельна 
компанія «Вималспецбуд» 

вул. Квітнева,20 с. Новий 

Білоус, Чернігівський район, 

Чернігівська область 

728-569; 723-540 

Виробництво 

залізобетонних виробів 

 



 

 

Сфера підприємництва 

 

Фінансово-кредитна підтримка інвестиційних проектів у районі в рамках 

реалізації обласної та районної програм розвитку підтримки малого і середнього 

підприємництва протягом 2001-2015 років 

Станом на 01.01.2016 

Показник Всього 

Питома вага району 

у 
загальнообласних 

обсягах, % 

Кількість суб’єктів малого і середнього підприємництва 

юридичних осіб, осіб* 
269 4,7 

Кількість юридичних осіб взятих на облік у 2015 році, 

од. 
32 х 

Кількість юридичних осіб, які припинили діяльність у 

2015 році, од. 
11 х 

Кількість суб’єктів малого підприємництва фізичних 

осіб-підприємців, од.* 
1267 3,3 

Кількість фізичних осіб-підприємців взятих на облік у 

2015 році, од. 
167 х 

Кількість фізичних осіб-підприємців, які припинили 

діяльність у 2015 році, од. 
247 х 

Податкові надходження до місцевого бюджету від 

діяльності суб’єктів малого і середнього бізнесу, млн 

грн 

11,9 5,2 

Виділені кошти з районного бюджету на фінансування 

Програми підтримки малого і середнього 

підприємництва у 2015 році, тис. грн 

35,0 1,0 

 
 

Показник Всього 

Кількість інвестиційних проектів, од. 12 

Загальна сума фінансової підтримки, тис. грн. 428 

в т.ч. з обласного бюджету (в т.ч. рефінансування), тис. грн 369,1 

з місцевого бюджету (в т.ч. рефінансування), тис. грн 58,9 

Створено робочих місць, од. 134 

Збережено робочих місць, од. 117 
 



 

 

Інфраструктура підтримки підприємництва 

 

Перелік підприємств Чернігівського району, 

які знаходяться у процедурі банкрутства 

станом на 01.01.2016 

 

№ Назва ПІБ керівника Контактні дані 

1. 

Приватне підприємство 

«Аудиторське агентство 

«Чернігів-Аудит”» 

Руденок В.Ю. 

Чернігівський район, просп. 

Перемоги, 39, оф. 15 (04622) 

4-10-78 

2. 
Чернігівська районна громадська 

організація Асоціація приватних 

автомобільних перевізників 

Чернуха О. А. 
Чернігівській район, с. Кишка, 

вул. Корольова, 19 

3. 

Асоціація фермерів та приватних 

землевласників Чернігівського 

району 

Ткаченко Г.М. 
Чернігівській район, с. Рудка, 

вул. Радянська, 163 

4. Асоціація виробників картоплі та 

крохмалопродуктів України 

Купріянов В.П. Чернігівській район, Смт 

Седнів, вул. Я. Лизогуба, 1
А
 

5. 
Обласна галузева організація 

роботодавців «Асоціація аграріїв 

Чернігівщини» 

Панченко О.Г. 

Чернігівській р-н, с. Кошівка, 

вул. Шосейна, 3
В 

(0462) 

67-79-09 

6. 
Обласна громадська організація 

«Академія розвитку ділових 

можливостей людини» 

Барбаш В. А. 

Чернігівський район, с. 

Радянська Слобода, пров. 

Радгоспний, 6 
 

№ Відповідач 

1 СТОВ "Успіх" 

2 ПП"ПК-07" 

3 ТОВ ім. Комка 

4 ТОВ «Білекспомеблі» 

5 Санаторій «Десна» 

6 ТОВ "Інтрансавтострой" 
 



 

 

 
 

СЕРВІСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 

 

Розвиток туризму 
Головні туристичні об’єкти Чернігівського району знаходяться в смт Седнів, а саме:

 помістя родини Лизогубів (ХІХ ст.), парк, 

кам’яниця Лизогубів, альтанка Леоніда Глібова, дерев’яна Георгіївська церква (ХУІІІ ст.), 

Воскресенська та Успенська церкви. 

В районі діє Михайло-Коцюбинський народний історико-краєзнавчий музей. 

Заклади розміщення: готельно-ресторанний комплекс «Петрова слобода» (с. 

Іванівка), міні-готель «Компаніс» (с. Смолин), Шишкінн Спа Готель (с. Снов’янка), 

готельно-ресторанний комплекс «Турецький». Працюють садиби: «Кінний двір» (смт 

Седнів), «Андріївські озера» (с. Андріївка), гостьовий комплекс «Дім мисливця» (с. 

Количівка). Також функціонують санаторій «Десна» та бази відпочинку «Десна», 

«Зв’язківець», «Лада», «Урочище» (с. Ладинка). 

Проблемним питанням є недостатні темпи зростання обсягів інвестицій у 

розвиток матеріальної бази туризму. 

Завдання та перспективи розвитку галузі туризму: 

- встановлення вказівників та банерів на трасі Чернігів - Славутич біля с. Андріївка 

Чернігівського району; 

- сприяння розвитку активних видів туризму (розвиток водного туризму на р. Десна та   

р. Снов); 

- сприяння розвитку рекреаційного та оздоровчого туризму (наявність джерел 

мінеральної води в с. Ладинка); 

- популяризація умов для розвитку сільського зеленого туризму.



 

 

Сфера обігу споживчих товарів та послуг 
станом на 01.01.2016 

Кількість об’єктів роздрібної торгівлі (з урахуванням 

фізичних осіб) 
один. 253 

з них: 

- магазинів один. 225 

- аптек та аптечних пунктів один. 11 

- автозаправних станцій один. 8 

- кіосків один. 27 

Кількість об’єктів ресторанного господарства один. 72 

Кількість зареєстрованих ринків один. - 

Населені пункти з відсутньою на їх території стаціонарною 

мережею об’єктів торгівлі, де виїзне обслуговування 

населення: 

 

- здійснюється 18 

с. Будище, с. Ворохівка, с. Ліски, с. Лісне, с. Хатилова Гута, с. Ревунів Круг, с. Кобилянка, с. 

Золотинка, с. Кругле, с. Льгівка, с. Пустиньки, с. Бірки, с. Сіножацьке, с. Шевченка, с. 

Рижики, с. Москалі, с. Пильня, с. Лінея. 

- не здійснюється 7 

с. Прохорів, с. Загатка, с. Старик, с. Єньків, с. Мажугівка, с. Якубівка, с. Драчевщина  

Кількість об’єктів сфери побутових послуг (юридичних 

осіб) 
один. 6 

Кількість фізичних осіб-підприємців сфери побуту, що 

розпочали свою діяльність у 2015 році 
осіб - 

Кількість створених робочих місць у сфері побуту у 2015 р. 
один. - 

Завдання щодо створення робочих місць у сфері побуту у 

2016 р. 
один. 1 

Населені пункти з відсутньою на їх території стаціонарною 

мережею об’єктів побуту, де виїзне обслуговування 

населення: 

 

- здійснюється відсутні 

- не здійснюється 1 

с. Ладинка 
 



 

 

Автобусне сполучення 

Мережа внутрішньорайонних автобусних маршрутів загального користування складається з 45 

приміських маршрутів. 

У смт Михайло-Коцюбинське діє автостанція. 

На даний час не охоплені транспортним сполученням наступні населені пункти: с. Моргуличі, с. 

Малійки, с. Старик, с. Леньків Круг, с-ще Ревунів Круг, с. Шульгівка, Кругле, с. Льгівка, с. Семенягівка, с. 

Бірки, с. Драчевщина, с. Гірманка. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ІНВЕСТИЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ 



 

Перелік 

об’єктів комунальної власності Чернігівського району, 

що не використовуються за призначенням 

 

№ 

п/п 
Власник Назва об’єкта Примітка 

 

Боромиківська сільська 

рада 

Котельна житлового будинку 
 

1 Будинок культури Під 

розбирання 
 

Довжицька сільська 

рада 

Будівля колишнього ФАПу Під 

розбирання 

2 
Складське приміщення сільського 

клубу 

 

  

Будинок фельдшера 
 

  

Лазня с. Жукотки Під 

розбирання 

3 
Жукотківська сільська 

рада 
Лазня с. Гірманка Під 

розбирання 
  

Клуб Під 

розбирання 
  

Нежитлове приміщення 
 

4 
Іванівська сільська Складське приміщення 

 

рада Складське приміщення 
 

5 
Ладинська сільська 

Будівля колишнього дошкільного 

навчального закладу 

Під 

розбирання 
рада 

Будівля колишньої громадської бані 

Під 

розбирання 

6 
М.Коцюбинська 

Будівля бібліотеки дитячої Під 

розбирання 
селищна рада Будівля ДНЗ «Пролісок» 

М.Коцюбинської селищної ради 

Під 

розбирання 

8 
Мньовська сільська 

рада 
Старе приміщення школи 

Під 

розбирання 

9 
Пакульська сільська 

рада 
Дошкільний навчальний заклад Під 

розбирання 

10 
Петрушинська сільська 

рада 

Незавершене будівництво Будинку 

культури 

 

 

Пльохівська сільська 

рада 

Лазня с. Пльохів Під 

розбирання 

11 Лазня с. Скугарі Під 

розбирання 
  

Пожежне депо 
 

 



 

 

 

№ 

п/п 
Власник Назва об’єкта Примітка 

12 
Редьківська сільська 

рада 
Будівля пождепо 

 

13 
Рудківська сільська 

рада 
Приміщення старої школи 

 

14 
Роїщенська сільська 

рада 

Банно-пральний комбінат 
 

Дошкільний навчальний заклад 

15 
Серединська сільська 

рада 
Будинок культури 

Під 

розбирання 

16 
Слабинська сільська 

рада 

Приміщення колишнього дитсадка 
 

Приміщення колишнього Будинку 

культури 

Приміщення гуртожитку 

17 
Смолинська сільська 

рад 

Будинок культури 
Під 

розбирання 

Будинок ветеранів 
 

18 
Терехівська сільська 

рада 

Приміщення колишнього ФАПу 
Під 

розбирання 

Приміщення колишнього ФАПу 
 

19 
Халявинська сільська 

рада 

Дошкільний навчальний заклад 
 

Школа (стара) 

Бібліотека 
Під 

розбирання 

Будинок культури 
Під 

розбирання 

20 
Хмільницька сільська 

рада 

Будинок культури 
Під 

розбирання 

Лазня 
Під 

розбирання 

Дошкільний навчальний заклад 
Під 

розбирання 

Складське приміщення 
Під 

розбирання 

21 
Черниська сільська рада 

Банно-пральний комбінат 
 

22 
Шибиринівська 

сільська рада 

Будівля дитячого садка 
 

Будівля прачечної 

Овочесховище 

Будівля стаціанару 
Під 

розбирання 
 



 

 

 

Перелік вільних виробничих приміщень 

 

 

№ п/п Назва, місце розташування об’єкта 
Загальна площа 

приміщень, м
2
 

1 
Приміщення для утримання ВРХ, свиней вул. 

Таращанська, 257, с. Роїще, Чернігівський район 

12 000 

(13 будівель) 

2 
Приміщення сільськогосподарського призначення 

вул. Широка, 18, с. Хмільниця, Чернігівський район 

9000 

(15 приміщень) 

 

№ 
з/п 

Назва та адреса 

об'єкту будівництва 

Замовник 
будівництва 

Назва органу 

управління 

Стан 
будівництва 

Наміри щодо 

об'єкту 

незавершеного 

будівництва 

Промислові будівлі та склади 

1 

Сировинна база 

торфозаводу, с. 

Смолин 

Чернігівського 

району 

ДП 

"Чернігівторф" 

УКТП 

"Укрторф" 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України 

припинено з 

1996 
добудувати 

 



ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ НЕЗАВЕРШЕНОГО НЕЖИТЛОВОГО 

БУДІВНИЦТВА КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ 

тел. 699-243 

 

№ 
з/п 

Назва та адреса о'єкту 

будівництва 
Замовник 

будівництва 

Назва 
органу 

управління 

Стан 
будівництва 

Наміри щодо 

об'єкту 
незавершеного 

будівництва 

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та 

оздоровчого призначення 

1 

Будинок культури, с. 

Петрушин 

Чернігівського 

району 

Петрушинська 

сільська рада 

Сільська 

рада 

припинено з 

1996 
продати 

2 

ЗОШ, с. Довжик 

Чернігівського 

району 

Довжицька сільська 

рада 

Сільська 

рада 

припинено з 

1993 
списати 

 



ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ НЕЗАВЕРШЕНОГО НЕЖИТЛОВОГО 

БУДІВНИЦТВА ПРИВАТНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ 

 

 

 

№ з/п Назва та адреса об’єкту будівництва 

Будівлі транспорту і зв’язку 

1 Гараж для легкових машин, с. Андріївка 

2 АТС, с. Піски 

Промислові будівлі та склади 

3 Цех з виробництва борошна, смт Седнів 

4 Цех з виробництва пшиничного крохмалю, смт Седнів 

5 Цех з виробництва кормів для тварин, смт Седнів 

6 Склад паливно-мастильних матеріалів, с. Жавинка 

7 Кормоцех, с. Гірманка 

8 Цех засолки овочів, с. Березанка 

9 Кормоцех, с. Красне 

Нежитлові будівлі (сільськогосподарського призначення, лісництва та рибного 

господарства, для культової та релігійної діяльності, пам’ятники історичні тощо) 

10 Теплиця, смт Седнів 

11 Приміщення для ВРХ, с. Довжик 

12 Приміщення для овець, с. Гірманка Чернігівського району 

13 Гараж для зберігання с/г техніки, с. Скорінець Чернігівського району 

14 Сховище для картоплі, с. Кувечичі Чернігівського району 

15 Приміщення для молодняка ВРХ, с. Слабин Чернігівського району 

16 Зернофуражне сховище, с. Слабин Чернігівського району 

17 Зернофуражне сховище, с. Хмільниця Чернігівського району 

18 Ангар для зберігання с/г техніки, с. Хмільниця Чернігівського району 

19 Приміщення для ВРХ, с. Піски Чернігівського району 

Інші будівлі 

20 Лазня, с. Боровики Чернігівського району 

21 Лазня, с. Малійки Чернігівського району 
 



 

 

 

 

№ 
з/п 

Замовник 
будівництва 

(назва) 

Найменування об'єкта та 

його 
місцезнаходження 

Рік початку 

будівництва 

Стан 
будівництва 

Наміри щодо 

об'єкту 
незавершеного 

будівництва 

Одноквартирні житлові будинки 

1 
ПОП "Червона 

зірка" 

житловий будинок, с. 

Ведильці 

Чернігівського району 

1992 припинено списати 

2 ПОП "Дніпро" 
житловий будинок, с. 

Дніпровське 

Чернігівського району 

1991 припинено списати 

3 
СГ ТОВ 

"Україна" 

житловий будинок по 

вул. Дружби, 1 у с. 

Довжик Чернігівського 

району 

1997 припинено списати 

4 
СГ ТОВ ім. 

Тищенка 

житловий будинок по 

вул. Чернігівська, 68 у 

с. Ковпита 

Чернігівського району 

1992 припинено списати 

5 
Хмільницька 

сільська рада 

житловий будинок по 

вул. Молодіжна, 9 у с. 

Хмільниця 

Чернігівського району 

1995 припинено добудувати 

6 

ТОВ 

"Чернігівська 

індустріальна 

молочна 

компанія" 

житловий будинок, с. 

Рябці Чернігівського 

району 

1994 припинено добудувати 

7 

ТОВ 

"Чернігівська 

індустріальна 

молочна 

компанія" 

житловий будинок по 

вул. Радянська, 1 у с. 

Рябці Чернігівського 

району 

1998 припинено добудувати 

Гуртожитки 

8 
Смолинська 

с/р 

Будинок ветеранів, с. 

Смолин Чернігівського 

району 

1991 припинено продати 

 



 

 

Перелік пріоритетних соціально-важливих об'єктів, що знаходяться 

в незавершеному будівництві та потребують добудови 

 

 

Найменування об’єкта, його 

місцезнаходження, вид робіт 

Рік початку 

виконання 

робіт 

Потужність, 
відповідних 

одиниць 

Загальна 

кошторисна 

вартість, тис. 

грн 

Залишок коштів, 

необхідний для 

завершення 

виконання робіт 

(станом на 

01.01.2016 року) тис. 

грн 

Реконструкція існуючої будівлі 

стаціонару в с. Іванівка, 

Чернігівського району по вул. 

Самойловича,1 під приміщення 

Дошкільного закладу 

2016 35 місць 5537.2 5537.2 

Реконструкція очисних споруд 

і каналізаційно- насосної 

станції продуктивністю 200 

м
3
/добу у с. Снов’янка 

Чернігівського району 

2016 200 м
3
/добу 967.2 967.2 

Реконструкція очисних споруд 

і каналізаційно- насосної 

станції у с. Киселівка 

Чернігівського району 

2016 200 м
3
/добу 935.5 935.5 

 


