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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ 

 

1. Характеристика громади 

 

1.1. Коротка характеристика громади  

Корюківська об’єднана територіальна громада (ОТГ) створена 3 жовтня 2016 

року. До складу громади увійшли Корюківська міська (м. Корюківка, села Лебіддя, 

Трудовик) та сільські ради: 

- Брецька (Бреч, Гуринівка, Лубенець, Нова Гуринівка, Озереди, Ховдіївка); 

- Будянська (Буда, Маховики, Петрова Слобода, Соснівка, Шишка); 

- Забарівська (Забарівка, Воловики, Кирилівка, Нова Буда); 

- Наумівська (Наумівка, Андроники, Високе, Переділ, Спичувате, Турівка); 

- Рейментарівська (Рейментарівка, Богдалівка, Гутище, Заляддя, Олійники, 

Довга Гребля); 

- Сядринська (Сядрине, Будище, Самотуги, Тельне); 

- Тютюнницька (Тютюнниця, Костючки, Кугуки, Самсонівка, Сахутівка); 

- Хотіївська (Хотіївка).  

 

 

 

Карта Корюківської ОТГ 

 



Загалом Корюківська громада нараховує 40 населених пунктів – 1 місто і 39 сіл. 

ОТГ займає площу 606,952 кв. км, що складає 42,6% території Корюківського району. 

Чисельність населення громади – 17626 мешканців (65,7% мешканців району). Частка 

міського населення ОТГ становить 73,7%, сільського – 26,3% від його загальної 

чисельності. Щільність населення – 29 чол./ кв. км. 

Адміністративний центр громади – місто Корюківка, розташоване в північній 

частині Чернігівської області у верхів’ї р. Бреч (ліва притока Снову). Площа міста – 15 

км². Чисельність населення – 12999 тис. чол. Відстань до обласного центру: залізницею 

– 237 км, автомобільним шляхом – 99 км. Координати міста: 51° 46' 22'' пн. ш.; 32° 16' 

23'' сх. д. Висота над рівнем моря — 133 м.  

Корюківська ОТГ знаходиться на півночі України в межах Чернігівського Полісся 

і охоплює центральну та південну частину Корюківського району. Межує із 

Сосницьким, Менським та Сновським районами Чернігівської області. Територія 

громади розташована на Придніпровській низовині. Поверхня більшої частини – 

низовинна плоска зандрова рівнинна; східної – хвиляста і горбисто-хвиляста моренно-

зандрова рівнинна. Поширені прохідні долини, блюдця, западини, у східній частині є 

карстові форми рельєфу.  

Клімат ОТГ помірно-континентальний із м’якою зимою і теплим, іноді – жарким 

літом. Середньорічна температура повітря +6,1ºС. Середня температура повітря липня 

становить + 19,2 ºС, січня –6,9ºС. Максимальна температура влітку досягає +37 ºС, 

мінімальна взимку –35ºС. Територія характеризується достатнім зволоженням. 

Середньорічна кількість опадів – 614 мм на рік, у тому числі в теплий період — 439 мм. 

Період із температурою понад +10°С становить 155 днів. Висота снігового покриву – 

23-25 см. Територія належить до вологої, помірно теплої агрокліматичної зони.  

Площа водного дзеркала річок, озер, ставків громади складає 431,8744 га. 

Територією ОТГ протікають річки Бречиця, Ревна, Слот, Снов, Турчанка, Убідь, які 

впадають в р. Бреч. Усі річки належать до Дніпровського басейну. Ґрунти представлені, 

переважно, дерново-підзолистими оглеєними, дерновими і дерново-підзолистими, а 

також торфово-болотними ґрунтами. Середній бал ґрунтового покриву оцінюється в 34 

б. Надра небагаті мінерально-сировинними ресурсами. Основними видами корисних 

копалин громади є поклади глини, піску та торфу. 

Площа лісів громади становить 28287,4964 га. Зона мішаних лісів представлена 

такими основними лісовими породами, як сосна, береза, дуб, липа, осика, вільха. 

Природно-заповідний фонд представлено рядом заказників загальнодержавного та 

місцевого значення, пам’ятками природи та заповідними урочищами. Тут переважають 

листяні породи дерев і чагарники. У лісах збереглися унікальні вікові дерева – велети-

дуби, окремі з яких мають вік понад 300 років. 

Корюківська ОТГ має промислово-аграрну структуру господарства. Найбільш 

розвиненими є паперова і деревообробна галузі промисловості. Промислові 

підприємства виробляють шпалери, образотворчу (поліграфічну) продукцію, 

пиломатеріали, паркет, двері. Основу промисловості громади складають 5 підприємств: 

1. ПАТ «Слов’янські шпалери – КФТП» (м. Корюківка), яке виробляє шпалери, 

папір і картон. 

2. ТОВ «Ванеса» (м. Корюківка) – виробляє пиломатеріали. 

3. ТОВ «Переробне підприємство «Біомас» (с. Сядрине) – виробляє деревне 

вугілля і пиломатеріали. 

4. ТОВ «ВУД Індустрі» (м. Корюківка) – виробляє пиломатеріали. 

5. ТОВ «Фанера-Чернігів» ( с. Сахутівка) – виробляє фанеру. 

Створене нове підприємство ТОВ «Кліар Енерджі» (м. Корюківка), що 

спеціалізується на виробництві електричної енергії на біомасі.  

Агроформуваннями всіх форм власності Корюківської ОТГ використовується 

10,2 тис. га сільськогосподарських угідь, в т. ч. 6,9 тис. га ріллі та 3,3 тис. га пасовищ і 



сіножатей. ТОВ «КУАК ФАНДА» обробляє 2,3 тис. га землі; ФГ «Урожай СЛ» – 2,1 

тис. га; «Олстас-льон» – 1,7 тис. га. Основними культурами, які вирощуються в громаді 

є зернові, бобові та олійні, зокрема пшениця, кукурудза, соняшник, ріпак, люпин.  

Найбільшими агроформуваннями громади є: 

- ТОВ «Забарівське» (с. Забарівка) – спеціалізація сільське господарство 

(вирощування картоплі), післяурожайна діяльність, діяльність у лісовому господарстві;  

- ТОВ «КУАК ФАНДА» (входять СВК ім. Горького (м. Корюківка) та ПСП 

«Злагода» (с. Наумівка)) – вирощування зернових культур, картоплі, розведення 

великої рогатої худоби, свиней тощо; 

- ПСП «Праця» (с. Сядрине) – вирощування сільськогосподарських культур, 

розведення великої рогатої худоби; 

- ФГ «Урожай СЛ» – вирощування зернових культур, кукурудзи, насіння 

олійних культур, тваринництво;  

- ТОВ «Полісся СЛ» (с. Хотіївка) – вирощування кукурудзи, зернових та 

бобових культур; 

- ПП АТД «Промінь» (м. Корюківка) – вирощування зернових, бобових 

культур і насіння олійних культур; 

- ТОВ ПГ «Бреч» (с. Бреч) – розведення коней. 

Серед селянсько-фермерських господарств виділяються:  

- «Барвінок» (с. Забарівка): спеціалізується на вирощуванні картоплі та 

зернових культур; 

- «Ністру» (с. Довга Гребля): спеціалізується на вирощуванні картоплі та 

зернових культур; 

- «Урожай» (м. Корюківка): спеціалізується на вирощуванні зернових, бобових 

культур і насіння олійних культур; 

- «Зоря» (с. Сядрине): спеціалізується на вирощуванні картоплі та зернових 

культур; 

-  СФГ «Маяк» (с. Сядрине): спеціалізується на вирощуванні картоплі та 

зернових культур. 

Фінансово-кредитна система громади представляють відділення АТ 

«Ощадбанк», ПАТ КБ «Приватбанк», АТ «Райффайзен банк «Аваль», ПАТ 

«Полікомбанк», кредитна спілка та ломбард. На території ОТГ зареєстровано 4 страхові 

компанії: «Оранта», «Провідна», «Гарантія» та «Пожежно – страхова компанія». 

Державну політику в галузі освіти на території ОТГ забезпечує 8 

загальноосвітніх шкіл (5 – у м. Корюківці, 3 – у селах), де навчається 1784 учня (1490 

чол. – у м. Корюківці і 294 чол. – у селах). У громаді працює 4 дошкільні заклади (2 – у 

м. Корюківці та в селах Наумівка та Сядрине), де виховується 543 дитини. У м. 

Корюківка діють Центр дитячої та юнацької творчості – 690 вихованців та дитячо-

юнацька спортивна школа – 372 вихованця, а також функціонує міжшкільний 

навчально-виробничий комбінат допрофесійної підготовки учнів – 54 учня. 

Функціонує також сезонний позашкільний заклад оздоровлення та відпочинку 

«Зелений гай» в с. Наумівка. 

Мережу закладів культури складають 13 установ, у т.ч. 4 будинки культури, 7 

сільських клубів, дитяча школа мистецтв, районний історичний музей. Корюківська 

центральна районна бібліотека з 8 філіями по населеним пунктам громади. 

Медична мережа громади включає Корюківську центральну районну лікарню, 

Корюківський районний центр первинної медико – санітарної допомоги Корюківської 

районної ради та станцію швидкої медичної допомоги в м. Корюківка, лікарські 

амбулаторії (села Наумівка і Сядрине), та 7 фельдшерсько-акушерських пунктів. 

 

 

 



Порівняння громади, району, області (станом на 1 січня 2017 р.)  

 

 Корюківська 

ОТГ 

Корюківський 

район 

Чернігівська 

область 

Площа, км2 607 1424 31903 

у % до площі району - - - 

у % до площі області 1,9 4,5 - 

Населення, тис. чол. 17,6 26,8 1033,4 

у % до чисельності району 65,7 - - 

у % до чисельності області 1,7 2,6 - 

Щільність населення, ос./ 

км2 

29 19 32 

у % до щільності району 152,6 - - 

у % до щільності області 90,6 59,4 - 

 

1.2. Інформація про орган місцевого самоврядування 

Органом місцевого самоврядування є Корюківська міська рада зі структурними 

підрозділами: 

- фінансовий відділ; 

- відділ бухгалтерського обліку та звітності; 

- відділ земельних ресурсів та комунального майна; 

- юридичний відділ; 

- відділ економіки, транспорту, інвестицій та туризму; 

- загальний відділ; 

- відділ освіти, культури, молоді та спорту. 

В громаді діють 8 в.о. старост. До складу депутатського корпусу Корюківської 

міської ради сьомого скликання входить 26 депутатів: 76,9% (20 чол.) чоловіків і 23,1% 

(6 чол.) жінок. Середній вік депутатів міської ради – 42,1. Депутатський корпус у 

міській раді представлений 7 політичними партіями:  

 

 
 

Вікова структура депутатського корпусу: 

11; 42,3%

5; 19,2%

3; 11,5%

2; 7,7%

2; 7,7%

2; 7,7%

1; 3,9% Блок Петра Порошенка

“Солідарність”

Аграрна партія України

Радикальна партія Олега

Ляшка

Опозиційний блок

Наш край

Всеукраїнське об’єднання

«Батьківщина»

Народний фронт



 
Якісний склад депутатського корпусу: 

- працівники промислових підприємств – 8 (30,8%); 

- працівники медичних установ – 3 (11,5%); 

- працівники сільського господарства – 3 (11,5%); 

- працівники органів місцевого самоврядування – 3 (11,5%); 

- приватні підприємці – 3 (11,5%); 

- працівники правоохоронних органів – 2 (7,7%); 

- працівники підприємств інших форм власності – 2 (7,7%); 

- працівники комунальних підприємств та закладів – 1 (3,9%); 

- пенсіонери – 1 (3,9%). 

 

1.3. Інформація про об’єднання громадян і засоби масової інформації 

На території Корюківського району зареєстровано 54 громадські організації, з 

них легалізовано 14. 

Кількість громадських організацій за спрямуванням:  

- правозахисних - 1;  

- об'єднань ветеранів та інвалідів - 8;  

- професійного спрямування - 9,  

- молодіжних - 5,  

- дитячих - 1,  

- національних та дружніх зв'язків - 1,  

- освітніх, культурно-виховних об'єднань - 6,  

- фізкультурно-спортивної спрямованості - 4. 

Найбільш активними є: 

- Корюківська районна організація ветеранів України, активно працює у сфері 

турботи про ветеранів, організовує дозвілля людей похилого віку 

- Районна громадська організація «Корюківська козача січ», поширення 

традицій козацтва серед мешканців району 

- Корюківська міська молодіжна громадська організація «Альтернатива», 

займається розвитком молодіжних проектів та організовує цікаве, змістовне дозвілля 

молоді міста, району, проводить акції у сусідніх районах 

- Громадська організація «Спортивний клуб «Сила», займається 

популяризацією спортивного дозвілля молоді (секції з боксу)  

- Громадська організація «Корюківська сотня», активні учасники міських 

заходів, поширюють традиції козацтва 

На території громади випускається газета «Маяк», яка була заснована у травні 

1931 року. Інтернет-версія – http://koryukivka-mayak.com. Засновниками видання є 

трудовий колектив редакція газети, Корюківська районна рада, Корюківська районна 

державна адміністрація. Відбувається процес його роздержавлення і виходу з 

7,7%

38,5%

26,9%

19,2%

7,7%

до 30 років 30 – 40 років 40 – 50 років 50 – 60 років більше 60 років

http://koryukivka-mayak.com/


підпорядкування районній раді. Газета виходить щосуботи. Загальний наклад видання – 

до 5,9 тис. примірників, розповсюджується за передплатою та є у вільному продажу.  

Місцеве радіо і телебачення в Корюківській ОТГ відсутні. Переважна більшість 

мешканців має доступ до 6 каналів українського телебачення. Крім того, жителі 

громади користуються цифровим телебаченням. 

 

1.4. Історична довідка 

Корюківка була заснована 360 років тому. Під час правління гетьмана Богдана 

Хмельницького, шукаючи вільної від панства землі, переселенці з Правобережної 

України облюбували для себе надійно захищене лісами місце на березі річки Бреч та 

заснували невеличке поселення. За твердженнями історика О.М. 

Лазаревського: «...населений пункт засновано 1657 року переселенцями з 

Правобережної України. Серед них був козак Омелян Карука, який і "поселив" 

Каруківку (Корюківку)». Перші корюківчани жили в землянках, рубали ліс, полювали, 

розводили бджіл. 

У переказах живе легенда, нібито каруками чи корюками називали тих, хто 

втікали з кріпацької неволі. Ще з давніх часів втікачі переховувалися тут у непрохідних 

хащах серед річок і боліт, заробляючи на життя тим, що збирали кору з дерев, 

продаючи її козакам Чернігівського полку. Пізніше переселенці почали дубити шкіри, 

ладнати збрую та вози, гнати дьоготь, виготовляти вироби з дерева, іграшки, посуд 

тощо. Заготівельників дубової кори звали коруками, бо їх виробничим знаряддям був 

карук – гострий залізний гак, яким обдирали кору дубів. 

Опис Малоросії Рум’янцева подає наступні відомості щодо перших десятиліть 

життя та устрою Корюківки. У поселенні налічувалось 30 дворів, за іншими, 

уточненими, даними – 31 та 3 бездвірні хати, у яких мешкали посполиті (так тоді 

називали селян). Представників інших станів тут не було. Повинності селян у 

згаданому описі не вказані. Оскільки панського маєтку у поселенні не було, то і 

панщини тут могли не відробляти. 

Практично всі селянські двори були старими, деякі навіть «ветхими», 

збудованими ще в 17-му – на початку 18-го ст. Майже всі господарі були місцевими 

уродженцями, лише шинкар був родом з с. Савинок і ще двоє селян переселились з 

Габрелівки (нині с. Трудовик).  

Лише 11 дворів мали орну землю у розмірі від 6 четвериків до 6 четвертей. 

Отже, найменший розмір поля становив 0,82 га, а найбільший – 10,2 га. Городи не 

враховувалися. Поширена була трипільна система обробітку землі (озимина, яровина, 

пар). Висівалися, переважно, жито і овес, меншою мірою – гречка та ячмінь. Три 

господарства свою землю взагалі не обробляли. Кілька господарств тримали  волів, 26 

мали 1-2 коней, 22 – корів. Навіть вівці і свині були не в кожному дворі. Сінокосами 

були забезпечені ¾ господарств, маючи від чотирьох до двадцяти возів сіна.  

Близько половини господарств жили з ремесла. Налічувалося 12 родин бондарів, 

1 – стельмахів, 1 – шевців. Якщо бондарі виготовляли дерев’яну тару та посуд, то 

стельмахи – вози, сани, колеса. Шевці шили чоботи. Частина каруківчан, не маючи 

землі та ремесла, жила з поденних заробітків. 

Частина селян, очевидно, належала до категорії підсусідків. Такі селяни, щоб не 

платити податків, не нести ніяких повинностей як державі, так і панам, продавали чи 

кидали свої господарства, поселяючись у вільних хатах панів, козаків і навіть селян. За 

термінологією того часу, вони «виходили в сусіди». За помешкання платили грошима 

або відробітками. Жили ж підсусідки за рахунок заробітків.  

У 43-х хатах проживали 304 особи, в середньому 7 чоловік на хату. Для хлопців 

шлюбний вік міг наступати з 16-17 років, а для дівчат навіть із 14. В основному родини 

мали 2-4 дітей. Чоловіків, старших 60 років, нараховувалось 10, а жінок – 13. До 70-

річного віку дожило 4 жінки і лише 1 чоловік. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA_(%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D0%B5%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%87%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8C


За часів гетьманської України другої половини ХVІІ ст., яка знаходилася під 

владою Москви, територія Корюківщини входила до складу Киселівської, Менської, 

Понорницької та Волинської сотень Чернігівського полку. Село Каруківка за 

адміністративним поділом належало до Киселівської сотні Чернігівського полку. З 1689 

року Корюківщиною заволодів Леонтій Полуботок. У 1706 році новим хазяїном села 

став Іван Мазепа, а в 1708 р. Петро І віддав Корюківку у вічне володіння полковнику 

Павлу Полуботку. Деякий час власницею була Анастасія Степанівна Полуботок, удова 

бунчукового товариша Семена Полуботка. Останній був онуком чернігівського 

полковника і наказного гетьмана Павла Полуботка. Взагалі, Полуботки з деякою 

перервою володіли Каруківкою з 90-х рр. ХVІІ ст. Із 1782 р. Корюківка входила у 

Сосницький повіт Новгород-Сіверського намісництва, з 1797 р. – до Олександрійської 

волості Сосницького повіту Малоросійської (з 1802 – Чернігівської) губернії. 

Жителі Корюківщини брали активну участь у Вітчизняній війні 1812 року. 

Чимало їх пішло до ополчення. Корюківчани надавали для потреб російської армії 

продовольство, гроші, теплі речі. 

За офіційною статистикою, у 1840 році лише 106 сімей могли забезпечити себе 

хлібом до майбутнього врожаю, 402 – голодували. У 1858 році іноземний підприємець 

Карл Раух побудував на східній околиці села цукровий завод, де працювало 350 чоловік 

(майже все доросле населення). Робітники працювали весь сезон (3-5 місяців) без 

вихідних по 12 годин на добу. Не поліпшилося економічне становище селян Корюківки 

і після реформи 1861 року. У 1866 році в Корюківці було 156 дворів, 1572 жителя.  

Незважаючи на те, що тут здавна поширювалися різні ремесла, у селі 

нараховувалося лише 4 дрібні кузні та 2 столярні майстерні. Проте швидкими темпами 

зростав цукровий завод. У 1871 році на ньому вже працювало 600 робітників. Через 

п’ять років був збудований рафінадний завод, 1892 року – цегельний. Цукрова 

продукція Корюківки за високу якість одержала золоті медалі на Всеросійській 

виставці в Москві (1882 р.), а у 1900 році – на всесвітній у Парижі. 

У 1882 році в Корюківці зведена дерев’яна Вознесенська церква. 1884 року 

побудована залізниця. У 1880 році відкрито однокласне училище, у 1886-му – 

церковнопарафіяльну школу, у 1896 році – земську школу. У 1904 році збудована 

лікарня. 

12 січня 1918 року в місті було проголошено Радянську владу. Уже в 1923 році 

Корюківка отримала статус селища. 

У 1926 році для робітників цукрозаводу в селищі було споруджено 76 житлових 

будинків, лазню, пральню. Напередодні війни в Корюківці працювало 8 магазинів. У 

1936 р. жителі посадили великий фруктовий сад, заклали парк, розбили сквери. У 

районній лікарні налічувалося 15 лікарів і 60 чоловік середнього медперсоналу. У 

селищі було дві семирічні та середня школи, де в 1940 році навчалося 986 учнів і 

працювало 62 вчителі. З культурно-освітніх закладів напередодні війни діяли народний 

драмтеатр, кінотеатр, два клуби. Книжковий фонд бібліотек становив 16 тис. томів. 

Велика Вітчизняна війна і період німецько-фашистської окупації, що тривав 746 

днів (05.09.1941 – 19.03.1943) стали для корюківчан суворим випробуванням. 

Корюківка була центром партизанського руху на Чернігівщині. Звідси почали свій 

шлях Чернігівський партизанський загін, партизанське з’єднання О.Ф. Федорова. Саме 

ці факти стали причиною фашистської розправи над мирними жителями Корюківки в 

березні 1943 року. У результаті гітлерівського злочину вбито близько 7 тис. мешканців 

(за актом від 1944 р. – 6700 чол.) і спалено 1290 будинків. Знищення фашистськими 

карателями Корюківки разом із її мешканцями є одним із найбільших подібних 

злочинів нацистських окупантів у Другій світовій війні в Європі. Для порівняння:  

1. Українська Корюківка – 1-2.03.1943 р. вбито і спалено близько 7 тис. осіб. 

2. Білоруська Хатинь – 22.03.1943 р у селі знищено 149 осіб. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/1782
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%A1%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/1797
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F


3. Чеська Лідице – 11.06.1943 р. вбито в селищі і замордовано в концтаборі 320 

чоловік. 

4. Французька Орудар – 10.06.1944 р. знищено в селищі 642 чол. 

Шестеро корюківчан удостоєні почесного звання Героїв Радянського Союзу: 

Більченко Феодосій Лукич, Лучок Михайло Тихонович, Стрілець Федір Михайлович, 

Білий Данило Микитович, Дудко Федір Михайлович та Бардаков Григорій Фокич. 

Післявоєнні роки стали для Корюківщини періодом відродження та відбудови 

господарства. 4 квітня 1944 року було затверджено генеральний план відбудови 

Корюківки. У 1944 році відбудовано 292 будинки, лісозавод, маслозавод, МТС, дві 

промартілі, школу, в якій навчалося 600 дітей, лікарню на 50 ліжок. У 1950 році став до 

ладу цегельний завод потужністю 2,5 млн. штук цегли за сезон. З 1957 року тут почали 

виготовляти також черепицю. У цьому ж році створено харчокомбінат. У 1958 р. 

засновано меблеву фабрику. На місці зруйнованого цукрозаводу розпочалося 

будівництво фабрики технічних паперів – єдиного тоді на Україні підприємства, що 

випускало папір для кольорового й офсетного друку. З 1949 року фабрика почала 

випускати продукцію. 

У 1958 році Корюківка отримала статус міста. На цей час тут проживало 9573 

чол. З 1966 року Корюківка – районний центр Корюківського району Чернігівської 

області. У 1971 році в місті збудовано готель, завершилося асфальтування вулиць. В 

1971 році тут налічувалося 32 магазини, 59 їдалень, кафе й буфетів. Працювало також  

38 майстерень побутового обслуговування. 

У 80-х рр. в Корюківці працювали фабрика технічних паперів, картонажно-

поліграфічна фабрика, меблева фабрика, завод господарських виробів, маслозавод, 

завод по виготовленню кісткового борошна, лісгоспзаг, райсільгосптехніка, було три 

загальноосвітніх і одна музична школа, три бібліотеки, музей, кінотеатр, лікарня, два 

будинки культури і будинок побуту. 

Із 2016 року м. Корюківка – центр Корюківської об’єднаної територіальної 

громади, до якої входить 9 територіальних громад: Корюківська, Брецька, Будянська, 

Забарівська, Наумівська, Рейментарівська, Сядринська, Тютюнницька, Хотіївська з 

приналежними адміністративно-територіальними одиницями (селами). 

Видатні корюківчани: Максюта Юрій Іванович – контр-адмірал флоту, 

Охріменко Світлана Петрівна – поетеса, Лук’яненко Іван Савич – поет, Жарий Сергій 

Михайлович – український поет, Зубрєєва Марія Авраамівна – відома художниця, 

Віленський Зіновій Мусійович – член-кореспондент Академії мистецтв РСРСР, 

народний художник СРСР, скульптор-портретист, Корнієвський Олександр Самійлович 

– всесвітньо відомий майстер музичних інструментів, кобзар-віртуоз, створив новий 

концертний інструмент – сучасну концертну бандуру. 

Бреч 

Засноване село в другій половині XVII ст. У 1925 році за клопотаннями 

мешканців було відкрито початкову школу в приміщенні колишньої єврейської 

синагоги. У Національній книзі пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні 

перелічено 9 жителів села, які загинули від голоду. У Другій світовій війні брали участь 

393 мешканці села, 157 з яких загинули. Указом Президії Верховної Ради Української 

РСР від 05.02.1965 Брецьку сільраду Сосницького району передано до складу 

Щорського району. У 2013 р. збудовано церкву за адресою: вул. Шкільна, 13. Поблизу 

с. Лубенець знайдені залишки поселень епохи неоліту, бронзи і скіфського періоду, а 

біля с. Ховдіївка – городище ХІ-ХІІІ ст. н.е. 

Буда 

Вперше згадується у 1771 році. Село заснували селяни-кріпаки, що належали 

поміщику Товстолісу, тому спочатку село мало назву Буда Товстолісова. До 1917 року 

в селі існувала церковно-приходська школа, в якій працював один вчитель та навчалось  

від 20 до 30 учнів. У Другій світовій війні на фронті та в партизанському русі брали 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%80%D1%94%D1%94%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80_1932-1933_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/2013
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0


участь 182 мешканці села, 136 з яких загинули. На околицях Буди знайдено городище 

юхновської культури і два – періоду Київської Русі. 

Забарівка 

Вперше згадується у 1858 році. Село пов’язане з іменем козака на прізвище 

Заборовський, що володів хутором, який згодом став називатися Заборовським. У 1913 

році на кошти земства побудоване однокласне училище. Із 1917 Забарівка перебуває у 

складі УНР. У 1918 році було засновано Забарівське товариство «Просвіти». У 

Національній книзі пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні перелічено 24 

людини, які померли від голоду в Забарівці. У листопаді 2008 у селі встановлено 

меморіальний знак на честь людей, убитих голодом 1932-1933. У Другій світовій війні 

на фронті та у диверсійних загонах НКВД СРСР брали участь 367 мешканців села, 252 

з яких загинули. У селі народився та живе поет Заборовський Микола Олексійович. 

Наумівка 

Село відоме з початку XVII ст. У 1760-х-1782 роках у селі великим власником 

був генеральний осавул Глухівського періоду в історії України Іван Михайлович 

Скоропадський (1727-1782). У нього було 23 двори (43 хати) посполитих, 18 дворів 

підсусідків та шинок. До ХХ ст. в селі існував цукровий завод. У 1858 р. козацька 

громада Наумівки складалася з 134 осіб. Дерев’яна Михайлівська церква була 

перебудована у 1861 році. Також в селі була земська школа, а раз на рік відбувався 

ярмарок. Радянську владу встановлено в грудні 1917 році, перше колективне 

господарство «Перемога» створено 1929 року. У Національній книзі пам’яті жертв 

Голодомору 1932-1933 років в Україні перелічено 6 жителів села, що загинули від 

голоду. У Другій світовій війні на фронті та у партизанському русі брали участь 520 

мешканці села, 153 з яких загинули. За визволення Наумівки від німецько-фашистських 

загарбників віддали життя 33 воїни чотирьох національностей.  

Рейментарівка 

Село було засноване у 1750 році. У Національній книзі пам’яті жертв 

Голодомору 1932–1933 років в Україні перелічено 3 жителі села, що загинули від 

голоду. У 1941 році у селі створено Рейментарівський партизанський загін ім. М. О. 

Щорса, командиром якого став голова колгоспу Б.С. Тунік. За роки німецько-

нацистської окупації село було спалено повністю, розстріляно 208 жителів. Під час 

Другої світової війни на фронті та у партизанському русі брали участь 309 мешканців 

села, 208 з яких загинули. 13 червня 2011 року, єпископ Чернігівський і Ніжинський 

Іларіон звершив чин освячення Свято-Троїцького храму. Храм не є типовим і 

знаходиться у відремонтованому і переобладнаному для цього приміщенні. Свято-

Троїцький храм у селі існував, але під час Другої світової війни був знищений. Поблизу 

Рейментарівки знайдено могильник Х-ХІ ст. У селі народився Розстальний Віталій 

Григорович – український актор, Народний артист УРСР. 

Сядрине 

Село утворилось на початку XVII століття. Навколишні землі одержав від 

Мазепи його зять, що був одружений з сестрою Мазепи на прізвище Забіла. Син Забіли, 

якому батько віддав маєток, програв його в карти поміщику Добровольському. У 

Національній книзі пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні записаний 

один мешканець села, який помер від голоду. Під час Другої світової війни на фронті та 

у партизанському русі брали участь 99 мешканців села, 66 з яких загинули. Поблизу 

села були знайдені поселення бронзової доби та кургани часів Київської Русі.  

Тютюнниця 

Як оповідають старожили, назва села походить від поміщика Тютюнника, який 

знаходився на державній службі в чині колезького асесора. Село утворилось у другій 

половині XVII століття. Хоча є дані, що село було засноване у 1716 році, коли Василь 

Полоницький, «знатний бунчуковий товариш» Чернігівського полку, активно заселяв 

свої землі завдяки дозволу універсала гетьмана Івана Скоропадського поселити при 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80_1932-1933_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%BB)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%BB)
https://uk.wikipedia.org/wiki/1858
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80_1932-1933_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1750
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80_1932-1933_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%BE%D1%80%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%BE%D1%80%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/13_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2011
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD_(%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD_(%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80_1932-1933_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0_(%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BF)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/1716
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%88
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9


Брецькому хуторі «людей заграничных литовских» для «гаченя гребли». Саме тоді була 

організована слобідка Михайлівка Тютюнниківська (або просто Михайлівка). У 1910 

році було побудовано дерев'яну церкву, яка у 1965 році була переобладнана під клуб. У 

1913 році була побудована земська школа. В зимовий час школу відвідували 53 учні. У 

Національній книзі пам’яті жертв Голодомору 1932—1933 років в Україні записано два 

мешканці села, які померли від голоду. Під час Другої світової війни на фронті та у 

партизанському русі брали участь 224 мешканців села, 136 з яких загинули. 

Хотіївка 

У Національній книзі пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні 

записано два мешканці села, які померли від голоду.  

 

1.5. Коротка характеристика області та району 

Чернігівська область утворена 17 жовтня 1932 р. Її площа дорівнює 31,9 тис. км² 

(2 місце серед областей України після Одеської), що складає 5,3% території України. 

Кількість районів Чернігівської області – 22, населених пунктів – 1511, в т.ч. ОТГ – 19; 

міст – 16, селищ міського типу – 29, сіл – 1465. Містами обласного значення є Ніжин, 

Прилуки, Чернігів та Новгород-Сіверський. 

Область розташована на півночі України в поліській та лісостеповій зонах 

Придніпровської низовини. Лише невелика частина на північному сході входить до 

складу Середньоруської височини. Чернігівські землі лежать у лісовій смузі – це, так 

зване, Чернігівське Полісся. Географічні координати крайніх точок Чернігівської 

області: північ – 52º 22' 45" пн. ш.; південь – 50º 04' 50"" пн. ш.; захід – 30º 30' 00" сх. д.; 

схід – 33º 30' 00" сх. д. 

 

 

 

 
Чернігівщина на карті України    Карта Чернігівської області 

 

Унікальність економіко-географічного положення Чернігівської області 

визначається її розташуванням на кордоні трьох держав. На півночі Чернігівщина 

межує з Російською Федерацією (183 км держкордону), на північному заході – з 

Білоруссю (225 км держкордону), на сході – з Сумською областю, на півдні – з 

Київською та Полтавською областями. На кордонах розташовано 13 пунктів пропуску. 

Відстань від м. Чернігова до м. Києва: залізницею 209 км; автошляхом 141 км.  

Територією області проходять 63 автодороги державного значення, дві з них є частиною 

міжнародного транспортного коридору №9 і європейських автомагістралей Е-95 та Е-

101. 

Чернігівщина є однією з найбільших областей в Україні за площею, проте 

найменш заселеною, крім того має асиметричну систему розселення – 12 районів 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1910
https://uk.wikipedia.org/wiki/1913
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80_1932-1933_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80_1932-1933_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%81%D1%8F&action=edit&redlink=1


області віддалені від обласного центру на відстань понад 100 км, а 2 райони 

(Срібнянський і Талалаївський) – понад 200 км. 

Демографічна ситуація в області є найгіршою в Україні та містить високі ризики 

для майбутнього розвитку територій, поступово призводить до скорочення чисельності 

осіб працездатного віку та зростання демографічного навантаження на суспільство та 

економіку регіону. 

Чернігівська область має значні запаси водних та лісових ресурсів, понад 300 

родовищ корисних копалин, сприятливі природні умови.  

За структурою економіки Чернігівщина належить до промислово-аграрного типу 

економіки, а відповідно до типологізації за рівнем розвитку область віднесено до 

регіонів з низьким рівнем, уповільненням та з найсерйознішими проблемами розвитку. 

Чернігівщина має багатогалузевий промисловий комплекс, який об’єднує близько 250 

підприємств. Більше 40% обсягів реалізованої промислової продукції формують 

підприємства з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів. Основу 

економіки області формують середні підприємства, де працює 56% усіх зайнятих на 

підприємствах та реалізується 47,4% продукції та малі підприємства, які забезпечують 

робочими місцями більше третини працюючих і випускають 24,4% загального обсягу 

реалізованої продукції (робіт, послуг). 

Сільське господарство області є однією з основних складових регіональної 

економіки, спроможне забезпечувати внутрішньообласні потреби в аграрній продукції, 

створювати та нарощувати експортний потенціал регіону: як продукції рослинництва, 

так і тваринництва. Разом з тим, вразливими рисами сільського господарства є значна 

закисленість ґрунтів, особливо у північній частині області, висока концентрація 

земельних ресурсів в одних руках. 

Чернігівщина має значний історико-культурний потенціал. Наявність унікальної 

історико-культурної спадщини та різноманітні рекреаційні ресурси створюють усі 

умови для розвитку туристичної галузі. Однак, в регіоні переважає екскурсійний 

туризм та туризм вихідного дня. Рівень розвитку туристичної галузі області не 

відповідає туристично-рекреаційному потенціалу. За більшістю екологічних показників 

область віднесена до екологічно стабільних регіонів України та має найбільшу серед 

регіонів кількість об’єктів природно-заповідних територій. 

 

Корюківський район 

 
 

Район на карті Чернігівщини   Карта Корюківського району 



 

Корюківський район утворений 7 березня 1923 року. Нині нараховує 79 

населених пунктів, у т.ч. 1 місто (Корюківка), 1 селище (Холми) і 77 сіл. Площа району 

становить 1423,9 км², що складає 4,5% території Чернігівської області. Район 

розташований на півночі Чернігівщини. Межує з Семенівським, Новгород -Сіверським, 

Сосницьким, Менським та Сновським районами Чернігівської області, а також із 

Климовським районом Брянської області Російської Федерації. 

Корюківський район лежить на Придніпровській низовині. Клімат 

Корюківського району помірно-континентальний з м’якою зимою і теплим, іноді – 

жарким літом. Корюківський район належить до вологої, помірно теплої 

агрокліматичної зони. Метеостанція розміщена в с. Жукля. 

Район розташований у межах зони мішаних лісів. Площа лісів Корюківського 

району становить 64,2 тис. га. Основні лісові породи – сосна, береза, дуб, осика, вільха. 

Ліси займають 43% території району. Природно-заповідний фонд Корюківського 

району представлено рядом заказників загальнодержавного та місцевого значення, 

пам’ятками природи та заповідними урочищами.  

Площа водного дзеркала річок, озер, ставків району складає 1,2 тис. га. На 

території Корюківського району протікають річки – Бречиця, Ревна, Слот, Снов, 

Турчанка, Убідь, які впадають в найбільшу річку району – Бреч (Дніпровський басейн). 

Переважають дерново-підзолисті оглеєні грунти (65% площі району), дернові і 

дерново-підзолисті (20%), торфово-болотні (10%). Середній бал ґрунтового покриву 

району – 34. На території району є поклади глини, піску, торфу. 

Чисельність населення складає 26,8 тис. осіб (станом на 01.01.2017 р.), у т.ч. 

міського – 15,7 тис. осіб (57,9% від загальної чисельності), сільського – 11,1 тис. осіб 

(42,1%). Це становить 2,6% від загальної чисельності жителів Чернігівщини. Щільність 

населення – 19 чол./км². 

Територією Корюківського району проходять п’ять доріг загального 

користування місцевого значення, всі з яких мають тверде покриття. Через територію 

району проходить неелектрифікована залізниця Бахмач – Гомель з відгалуженням до 

Корюківки. Магістральною залізницею курсують пасажирські поїзди далекого 

сполучення та два дизель-поїзда Сновськ – Бахмач. Здійснюється регулярне вантажне 

сполучення. Пасажирське сполучення зі станцією Корюківка відсутнє, раніше 

курсували дизель-поїзди Корюківка – Сновськ. 

Історія Корюківщини пов’язана з іменами визначних діячів історичної епохи, 

зокрема з гетьманами І. Самойловичем, І Мазепою, П. Орликом, Чернігівським 

полковником П. Полуботком, які в свій час володіли землями і поселеннями 

Корюківського району.  

На території району знаходиться 80 пам’яток історії та культури, 31 – археології, 

2 – архітектури. Найвідоміші з них: стоянка палеоліту – 100 тисяч років тому (с. Рудня), 

стоянка неоліту – 6-8 тис. років тому (с. Буда, с. Лубенець), поселення бронзового віку 

– 1 тисяча років до н. е. (с. Буда, с. Сядрине, с. Лубенець, с. Савинки), поселення 

залізного віку – Черняхівська культура – 2-6 ст. н. е. (с. Лубенець), городище періоду 

стародавньої Русі – середньовіччя IX – XI ст. (с. Шишківка, с. Рибинськ). 

На Корюківщині є дві пам’ятки архітектури: Перелюбська Олександро-Невська 

(1826 р.) та Жуклянська Покровська (поч. XX ст.) церкви. Схожі церкви є в Петербурзі 

та Волгограді. Головна історична пам’ятка району – меморіал на честь героїчного 

опору жителів Корюківки фашистським загарбникам (1977). Меморіал присвячений 

Корюківській трагедії, під час якої 1-3 березня 1943 року загинуло 6700 чоловік 

місцевого населення. 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%87-%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F)


1.6. Коротка характеристика громад – конкурентів  

 

Показники 

2016 рік 

Корюківська 

ОТГ 

Сновська 

ОТГ 

Семенівська 

ОТГ 

Холминська 

ОТГ 

Менська 

ОТГ 

Територія, км2 607 1283  842 355 448,6 

Населення, чол. 17626 23904  11873 6108 19351 

Рівень зайнятості 

населення (%)* 

55,6 - - - - 

Зареєстровані 

безробітні, чол.* 

467 - - - - 

Середня 

заробітна плата, 

грн.* 

4900 - - - - 

Конкурентні 

переваги 

Адміністративн

а сфера, КФТП, 

лісові ресурси 

Лісові 

ресурси, 

агросфера 

Лісові 

ресурси 

Лісові 

ресурси 

Агросфера, 

адміністрати

вна сфера 

 

 

2. Земельні та природні ресурси 

 

2.1. Земельні ресурси і територія громади 

Загальна площа Корюківської об’єднаної територіальної громади – 60695,2 га. 

Земельний фонд Корюківської ОТГ за формою власності: 

 земель державної власності – 43386,3 га; 

 земель комунальної власності – 1684,6 га; 

 земель приватної власності – 15624,3 га. 

 

 
 

Структура власності земельного фонду Корюківської ОТГ, % 

 

Землі громади за цільовим призначенням: 

 земель сільськогосподарського призначення – 27356,6 га; 

 земель лісового фонду – 28287,5 га; 

 земель водного господарства – 431,9 га. 

 



 
Структура земель Корюківської ОТГ за цільовим призначенням, % 

 

Щодо якісного складу земельних ресурсів, які перебувають у розпорядженні 

окремих сільських рад Корюківської ОТГ, то він представлений, переважно, бідними 

ґрунтами з невисоким вмістом гумусу. 

 

Ґрунти Корюківської ОТГ 

№ Сільська рада Переважаючий тип ґрунтів 

1 Корюківська міська суглинисті, піщані 

2 Брецька піщані 

3 Будянська піщані 

4 Забарівська чорноземні, суглинисті 

5 Наумівська піщані, суглинисті 

6 Рейментарівська піщані 

7 Сядринська піщані 

8 Тютюнницька піщані, суглинисті 

9 Хотіївська піщані 

 

2.2. Містобудівні документи 

 

Наявність містобудівних документів у населених пунктах Корюківської громади  

№ 

п/п 
Назва населеного 

пункту 

Опорний 

план 

Генеральний 

план 
Примітки 

1 Корюківка  Немає 2017  

2 Лебіддя Немає Немає  

3 Трудовик Немає Немає  

4 Бреч Немає Немає ідуть громадські слухання 

5 Гуринівка Немає Немає  

6 Лубенець Немає Немає  

7 Нова Гуринівка Немає Немає  

8 Озереди Немає Немає  

9 Ховдіївка Немає Немає  

10 Буда Немає 1973  

11 Маховики Немає Немає  

12 Петрова Слобода Немає 1973  

13 Соснівка Немає 1973  

14 Шишка Немає Немає  

15 Забарівка Немає 1969  

16 Воловики Немає Немає  



17 Кирилівка Немає Немає  

18 Нова Буда Немає Немає  

19 Наумівка Немає 1968  

20 Андроники Немає Немає  

21 Високе Немає Немає  

22 Переділ Немає Немає  

23 Спичувате Немає Немає  

24 Турівка Немає 1968  

25 Рейментарівка Немає 1988  

26 Богдалівка Немає Немає  

27 Гутище Немає Немає  

28 Заляддя Немає Немає  

29 Олійники Немає 1988  

30 Довга Гребля Немає Немає  

31 Сядрине Немає 1978  

32 Будище Немає Немає  

33 Самотуги Немає 1972  

34 Тельне Немає Немає  

35 Тютюнниця Немає 1971  

36 Костючки Немає Немає  

37 Кугуки Немає Немає  

38 Самсонівка Немає Немає  

39 Сахутівка Немає 1969  

40 Хотіївка Немає 1972  

 

2.3. Природні ресурси 

Площа водного дзеркала річок, озер, ставків та інших об’єктів водного фонду 

громади складає 431,8744 га. На території Корюківської ОТГ протікають річки, 

приналежні до басейну Дніпра: Бречиця, Ревна, Слот, Снов, Турчанка, Убідь, які 

впадають в р. Бреч. Ставки передано в оренду для розведення риби. Штучні ставки є в 

Корюківці та селах Наумівці, Буді, Рейментарівці, Сядриному. 

Площа лісів громади становить 28287,4964 га, або 47% її території. Поширеними 

є сосна, береза, дуб, липа, осика, вільха. Природоохоронними заповідниками громади є: 

державний заказник, розміщений на території Брецької сільської ради. Лісовий фонд 

знаходиться в експлуатації ДП «Корюківське лісове господарство» та Корюківського 

районного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства 

«Корюківкаліс». Надра Корюківської ОТГ небагаті мінерально-сировинними 

ресурсами: є поклади глини, піску та торфу. 

 

Природні ресурси Корюківської ОТГ 

№ Сільська рада Корисні копалини 

1 Корюківська міська глина 

2 Брецька торф 

3 Будянська пісок 

4 Забарівська торф 

5 Наумівська глина, торф 

6 Рейментарівська торф 

7 Сядринська торф 

8 Тютюнницька торф 

9 Хотіївська торф 

 



2.4. Кліматичні умови 

Територія Корюківської громади розташована в Чернігівському Поліссі. Клімат 

тут помірно-континентальний з м’якою зимою і теплим, іноді – жарким літом. 

Середньорічна температура повітря +6,1ºС. Середня температура повітря липня 

становить + 19,2 ºС, січня –6,9 ºС. Максимальна температура влітку досягає +37 ºС, 

мінімальна взимку –35ºС.  

Територія характеризується достатнім зволоженням. Середньорічна кількість 

опадів – 614 мм на рік, у тому числі в теплий період – 439 мм. Місто Корюківка 

розташована в западині, тому досить частим явищем на її території є тумани. Період з 

температурою понад +10°С становить 155 днів. Висота снігового покриву 23-25 см. 

Корюківський район належить до вологої, помірно теплої агрокліматичної зони. 

Найбільш небезпечні пізні весняні приморозки, які знижують врожайність фруктових 

та ягідних культур, затримують ріст та призводять до загибелі рослин.  

 

 

3. Населення і трудові ресурси 

 

3.1. Чисельність населення і демографічна ситуація 

 

Чисельність мешканців Корюківської громади, чол. 

№ 

п/

п 

Території 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1.  Корюківка  13268 13161 13149 13111 12999  12999 

2.  Лебіддя - - - - - - 

3.  Трудовик 90 87 87 153 86 20 

4.  Бреч 200 202 203 200 195  188 

5.  Гуринівка 113 114 114 112 110 115 

6.  Лубенець 50 50 49 48 46 44 

7.  Нова Гуринівка 6 6 5 5 6 6 

8.  Озереди 16 16 18 18 18 20 

9.  Ховдіївка 16 17 17 17 15 15 

10.  Буда 157 152 144 138 168 159 

11.  Маховики 31 23 20 21 26 26 

12.  Петрова Слобода 198 200 194 186 140 139 

13.  Соснівка 103 99 97 90 87 79 

14.  Шишка 37 36 34 37 40 37 

15.  Забарівка 232 223 221 218 214 206 

16.  Воловики 329 314 317 319 310 302 

17.  Кирилівка 15 15 11 10 9 9 

18.  Нова Буда 9 6 5 4 3 3 

19.  Наумівка 1313 1292 1276 1286 1286  1290 

20.  Андроники 6 5 3 3 3 3 

21.  Високе 10 9 9 6 6 5 

22.  Переділ 47 47 46 41 37 37 

23.  Спичувате - - - - - - 

24.  Турівка 118 105 114 105 96 94 

25.  Рейментарівка 280 273 261 247 245  241 

26.  Богдалівка - - - - - - 

27.  Гутище 8 6 6 6 5 5 

28.  Заляддя 6 7 7 7 5 2 



29.  Олійники 24 21 19 19 18 13 

30.  Довга Гребля 10 10 10 10 10 10 

31.  Сядрине 767 162 764 772 766 688 

32.  Будище - - - - - - 

33.  Самотуги 77 77 70 75 67 38 

34.  Тельне 97 102 97 94 85 50 

35.  Тютюнниця 217 196 191 170 172 174 

36.  Костючки 89 85 85 70 68 68 

37.  Кугуки 27 27 25 24 26 29 

38.  Самсонівка 9 8 6 6 6 7 

39.  Сахутівка 299 293 293 276 287 294 

40.  Хотіївка 265 257 260 252 240 211 

41.  Район, тис. чол.  28,8 28,5 28,1 27,7 27,5 27,1 

42.  Область, тис. чол.  1098,2 1088,5 1077,8 1066,8 1055,7 1045,0 

 

 
Динаміка чисельності мешканців Корюківської громади та району, тис. чол. 

 

Природний та міграційний рух населення* 

Показники 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Народжені 288 294 254 273 278 243 

Померлі 596 522 499 598 548 544 

Природний приріст -308 -228 -245 -325 -270 -301 

Прибулі 486 428 334 383 402 204 

Вибулі 535 525 372 337 472 199 

Сальдо міграції -49 -97 -38 +46 -70 +5 

Загальне збільшення (зменшення) -357 -325 -283 +279 +340 -296 

* Примітка: дані по Корюківському району 

 



 
Природний та міграційний рух населення у Корюківському районі в 2011–2016 рр. 

 

Розподіл населення за віком у Корюківській ОТГ, чол.  

Показники 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Населення у віці:       

Молодшому за працездатний 682 653 1240 1176 704 1570 

Працездатному 8789 8874 8869 8845 8960 8776 

Старшому за працездатний 4658 4763 4759 4756 4886 4721 

Діти дошкільного віку 630 630 649 669 676 543 

Діти шкільного віку 2780 2783 2710 2710 2674 2016 

 

 
 

Розподіл населення за віком у Корюківській ОТГ, чол.  

 

 

 



Розподіл населення за віком у міській та сільських радах Корюківської ОТГ  

у 2016 році, чол.  

Ради Населення у віці 
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Корюківська міська 977 6623 3637 286 1500 

Брецька 62 178 66 30 52 

Будянська 81 180 94 27 58 

Забарівська 80 265 88 31 56 

Наумівська 189 691 305 81 163 

Рейментарівська 15 131 95 11 24 

Сядринська 96 326 229 37 79 

Тютюнницька 40 288 156 29 59 

Хотіївська 30 94 51 11 25 

 

 
Розподіл населення за віком у міській та сільських радах Корюківської ОТГ у 2016 

році, чол.  

 

Рівні освіти серед населення Корюківської ОТГ у віці понад 18 років у 2016 році 

Показники Кількість, осіб 

% до загальної 

кількості 

населення 

Професійно-технічна 2350 13,3 

Базова вища 1892 10,7 

Повна вища 6560 37,2 

Інше 4265 24,2 

 



 
Структура населення Корюківської ОТГ за рівнем освіти в 2016 р., %  

 

3.2. Зайнятість населення та безробіття 

 

Динаміка зайнятості населення, тис. чол.  

Територія 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Громада 6,9 6,9 6,9 6,9 7,2 7,0 

Область 475,3 475,5 473,4 439,5 432,3 424,8 

 

 
 

Динаміка зайнятості населення Корюківської ОТГ, тис. чол. 

 

Зайнятість населення Корюківської громади за видами діяльності у 2016 році, чол.  

Галузі та види діяльності 2016 рік 

Сільське господарство, мисливство, лісове та рибне господарство 867* 

Промисловість 1059 

Будівництво 35 

Оптова й роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з 

їх ремонту. 

700 



Транспорт і зв'язок 50 

Фінансова діяльність 27 

Операції з нерухомістю, здавання під найом та послуги юридичним особам 91 

Державне управління 223 

Освіта 650 

Охорона здоров’я та соціальна допомога 560 

Інші види діяльності 95 

*Примітка: без тих, хто забезпечує себе роботою самостійно 

 

 
Зайнятість населення Корюківської ОТГ за видами діяльності у 2016 році, чол.  

 

Рівень зареєстрованого безробіття та навантаження на одну вакансію  

Показники 
2016 рік 

Район Область 

Рівень зареєстрованого безробіття (у відсотках до 

економічно активного населення працездатного віку) 

5,6 11,3 

Кількість безробітних на одну вакансію (чисельність 

зареєстрованих безробітних, поділена на кількість 

вакантних робочих місць) 

42 17 

 

3.3. Доходи населення і заробітна плата 

 

Середня заробітна плата по Корюківському району та Чернігівській області, грн.  

Регіони 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Район 2175 2414 2655 2988 3537 4900 

Область 1974 2308 2504 2690 3295 4002 

 



 
Динаміка середньої заробітної плати, грн. 

 

Середня заробітна плата в Корюківській ОТГ за видами діяльності, грн.  

Галузі та види діяльності 2016 рік 

Сільське господарство, мисливство, лісове та рибне господарство 4600 

Промисловість 4871 

Будівництво 3930 

Оптова й роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з їх 

ремонту 

4097 

Транспорт і зв'язок 3997 

Фінансова діяльність 5303 

Операції з нерухомістю, здавання під найом та послуги юридичним особам 2586 

Державне управління 4994 

Освіта 3405 

Охорона здоров’я та соціальна допомога 2925 

Колективні, громадські та особисті послуги  - 

Інші види діяльності 2877 

 
Середня заробітна плата в Корюківській ОТГ у 2016 році за видами діяльності, грн.  



 

4. Економіка громади 

 

4.1. Суб’єкти господарської діяльності 

 

Зареєстровані суб’єкти господарської діяльності 

А. Юридичні особи, од. 

Показники 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Усі суб'єкти ЄДРПОУ: 12 6 6 11 7 19 

з них СПД - юридичні особи * 12 6 6 11 7 19 

з них малі підприємства 12 6 6 11 7 19 

 

В.Фізичні особи-підприємці ( на кінець року) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Район 792 807 904 863 821 794 

 
Динаміка чисельності фізичних осіб-підприємців у Корюківському районі, од. 

 

Зареєстровані суб’єкти господарської діяльності Корюківської ОТГ за видами 

діяльності 

Галузі та види діяльності 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Сільське господарство, мисливство та лісове 

господарство 

1 1 1 2 3 6 

Промисловість, у т.ч.: 1 1 2 5 1 4 

 добувна промисловість - - - - - - 

 обробна промисловість 1 1 2 5 1 3 

 виробництво та розподілення електроенергії, 

газу та води 

- - - - - 1 

Будівництво - - - - - - 

Оптова і роздрібна торгівля; торгівля 

транспортними засобами; послуги з ремонту 

6 2 2 4 1 4 

Готелі та ресторани - - 1 - - - 



Транспорт і зв’язок - - - - - - 

Фінансова діяльність - - - - - - 

Операції з нерухомістю, здавання під найм та 

послуги юридичним особам 

- - - - - 2 

Освіта - - - - - - 

Охорона здоров’я та соціальна допомога - - - - - - 

Колективні, громадські та особисті послуги  4 2 - - 2 3 

Інші види економічної діяльності - - - - - - 

 

 
Зареєстровані суб’єкти господарської діяльності за видами діяльності 

 

4.2. Структура економіки та розвиток головних секторів 

 

Обсяг продукції та послуг Корюківської ОТГ за видами діяльності в 

порівнянних цінах, тис. грн. 

Галузі та види діяльності 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Сільське господарство, 

мисливство, лісове 

господарство та рибне 

господарство 

72862 77999 75689 85884 87681 100806 

Промисловість 1079923 1097742 1233932 1427957 1595178 1224433 

Будівництво 6250 5291 4428 5895 4598 7289 

Оптова і роздрібна 

торгівля 

229177 244934 299414 349286 424328 462150 

 



 
Динаміка обсягу продукції та послуг Корюківської ОТГ за видами діяльності в 

порівнянних цінах, тис. грн. 

 

Найбільші роботодавці Корюківської ОТГ 

Підприємство, організація, 

установа 
Основний вид діяльності  

Чисельність 

працівників 

у 2016 р., ос. 

ПАТ «Слов’янські шпалери - КФТП» Шпалери, папір, картон 814 

ТОВ «Ванеса» Пиломатеріали, пелети 30 

ТОВ «Переробне підприємство 

«Біомас» 

Деревне вугілля, 

пиломатеріали 

30 

ТОВ «ВУД Індустрі» Пиломатеріали 45 

ТОВ «Фанера-Чернігів» Фанера  80 

ДП «Корюківське лісове 

господарство» 

Пиломатеріали 400 

Корюківське районне комунальне 

спеціалізоване лісогосподарське 

підприємство «Корюківкаліс» 

Пиломатеріали 148 

ТОВ «Забарівське» с.Забарівка Розведення тварин, лісове 

господарство 

18 

ВСК ім.Горького м.Корюківка Змішане сільське господарство 87 

ПСП “Злагода” с. Наумівка Змішане сільське господарство 112 

ПСП “Праця” с. Сядрино Змішане сільське господарство 14 

ТОВ «Полісся СЛ» Змішане сільське господарство 7 

ТОВ «Урожай СЛ» Сільське господарство 91 

ТОВ «ПГ Бреч» Розведення коней 88 

АТД «Промінь» м.Корюківка Сільське господарство 7 

ТОВ «Куак Фанда» Змішане сільське господарство 12 

КП «Корюківкаводоканал» Будівництво водних споруд, 

монтаж водопровідних мереж, 

систем опалення та 

кондиціонування; забір, 

очищення та постачання води 

42 



Корюківська житлово-

експлуатаційна контора 

Комплексне обслуговування 

об’єктів, збирання, оброблення 

та видалення безпечних 

відходів 

30 

Корюківська ЦРЛ Діяльність лікарняних закладів 382 

Корюківська гімназія  Надання освітніх послуг 22 

Корюківська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Надання освітніх послуг 67 

Корюківська ЗОШ І-ІІІ ст..№4 Надання освітніх послуг 41 

Дошкільний навчальний заклад 

«Веселка» 

Дошкільна освіта 27 

Дошкільний навчальний заклад 

«Дельфін» 

Дошкільна освіта 28 

 

4.3.Розвиток малого і середнього бізнесу 

 

Показники, що характеризують малий бізнес Корюківського району 

Показники 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Кількість малих підприємств на 10 000 населення 

Район 36 38 42 40 34 35 

Середньорічна кількість найманих працівників, чол. 

Район 6288 6209 6487 5844 6033 5174 

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств, млн. грн.  

Район 58,6 55,7 68,1 92,1 138,3 305,6 

Питома вага продукції малих підприємств в загальному обсязі реалізованої продукції 

(робіт, послуг), % 

Район 5,2 4,9 5,4 4,9 8,6 23,6 

 

4.4.Зовнішньоекономічна діяльність 

 

Обсяги експорту-імпорту товарів та послуг 2016 рік 

Регіон

и 

Експорт Імпорт 

Кількість 

підприємст

в 

Вартість

, тис. 

дол. 

США 

% до 

загальног

о обсягу 

Кількість 

підприємст

в 

Вартість

, тис. 

дол. 

США 

% до 

загальног

о обсягу 

 Товари   

Район 6 34109 71,5 5 65569 - 

 Послуги   

Район - - - - - - 

Інформація щодо товарної структури експорту/імпорту є конфіденційною. 

 

4.5.Інвестиційна діяльність 

 

Наявні на території Корюківської громади вільні земельні ділянки та виробничі 

приміщення, призначені для ведення господарської діяльності  

Адреса, стислий опис, призначення Власник (власники) 
Площа, 

кв. м 

вул. Вокзальна, 26-А, м. Корюківка  

Об’єкт незавершеного будівництва «Цех з 

виробництва хлібобулочних виробів» 

Варіанти використання: добудова з подальшим 

Фонд державного 

майна у Чернігівській 

області, 

балансоутримувач - 

4772,5 м² 

(площа 

ділянки – 

1,1 га) 



використанням об’єкта промислового призначення 

/ для комерційної або виробничої діяльності 

Корюківська 

райспоживспілка 

вул. Індустріальна, 29, м. Корюківка 

Адміністративна будівля ПрАТ «Сільгосптехніка» 

Варіанти використання: для комерційної або 

виробничої діяльності 

ПрАТ 

«Сільгосптехніка» м. 

Корюківка 

673,4 м² 

(площа 

ділянки – 

0,05 га) 

вул. Індустріальна, 29, м. Корюківка 

Приміщення їдальні ПрАТ «Сільгосптехніка» м. 

Корюківка  

Варіанти використання: для комерційної або 

виробничої діяльності 

ПрАТ 

«Сільгосптехніка» м. 

Корюківка 

843 м² 

(площа 

ділянки – 

0,05 га) 

пров. Дудка 2-б, м. Корюківка  

Земельна ділянка для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд та іншої промисловості 

Корюківська міська 

рада 

0,7595 га 

 

5. Фінансовий стан та бюджет громади 

 

5.1. Бюджет громади  

 

Доходи бюджету, млн. грн. 

Показники 2011 2012  2013  2014  2015  2016  

Прибутковий податок з 

громадян/ Податок з доходів 

фізичних осіб 

19,226 22,519 23,013 26,235 24,308 37,374 

Єдиний податок (крім с/г 

виробників) 
0,847 1,828 2,536 3,075 4,321 5,209 

Єдиний податок від с/г 

виробників 
0,038 0,039 0,037 0,037 0,667 1,138 

Доходи від відчуження 

нерухомості та землі 
0,896 0,03 0 0,012 0,307 0,203 

Податок на прибуток 

підприємств комунальної 

власності 

 

0,214 
0,095 0,015 0,092 0,124 1,252 

Плата за землю 2,806 4,222 4,125 4,322 5,827 11,34 

Податок на нерухомість - - 0,003 0,037 0,356 0,537 

Акцизний збір - - - - 3,809 6,044 

Інші місцеві податки та збори 0,17 0,169 0,182 0,182 0,083 0,063 

Податкові надходження разом 23,91 29,702 30,758 35,365 41,334 65,42 

Дохід від оренди 

комунального майна 
0,177 0,177 0,153 0,183 0,298 0,37 

Інше 0,264 0,323 0,254 0,242 1,084 6,074 

 



 
Динаміка доходів бюджету, млн. грн. 

 

Одним із ключових параметрів, які традиційно використовувалися при оцінці 

фінансового потенціалу тієї чи іншої адміністративно-територіальної одиниці є індекс 

відносної податкоспроможності території (адміністративно-територіальної одиниці). У 

більш широкому розумінні його можна трактувати як індекс дохідної спроможності 

адміністративно-територіальних одиниць і доцільно використовувати у якості одного із 

ключових критеріїв виділення фінансово спроможних і, відповідно, відносно 

депресивних територій у масштабах усієї країни або конкретного регіону. 

На 2017 рік на території Корюківської ОТГ заплановано зібрати 58000120 грн. 

власних доходів до відповідного бюджету (без урахування міжбюджетних 

трансфертів). Це складає 3291 грн. на одну особу населення територіальної громади. 

Якщо дати відносну оцінку дохідної спроможності Корюківської ОТГ, то слід 

зазначити, що зазначений показник складає 138,3% аналогічного середньоукраїнського 

показника 2016 року (2380 грн. по 159 ОТГ) і 100,9% середнього показника по 

Чернігівській області (3263 грн. по 5 громадах без Корюківської). Тобто, можна 

зробити висновок про відносно непоганий в умовах сучасної України фінансовий стан 

Корюківської ОТГ та її фінансову спроможність. 



З усіх створених до 2017 року ОТГ на території Чернігівської області за 

показниками фінансової спроможності Корюківська ОТГ поступається лише 

Деснянській і Вертіївській. 

 

Відносна дохідна спроможність об’єднаних територіальних громад 

Чернігівської області 

ОТГ Власні доходи на одного 

мешканця у 2016 році 

(Корюківська ОТГ – 

планові власні доходи у 

2017 році), грн. 

Власні доходи на одного 

мешканця до 

аналогічного показника 

по Корюківській ОТГ, % 

Корюківська 3291 100,00 

Деснянська 4757 144,55 

Вертіївська 3432 104,28 

Кіптівська 2986 90,73 

Парафіївська 2879 87,48 

Макіївська 2259 68,64 

У середньому по ОТГ області 3263 99,15 

 

 

 
 

Структура планових доходів бюджету Корюківської ОТГ на 2017 р. (без 

урахування трансфертів) 

 

 

 

 



 

Доходи бюджету на 1 мешканця, грн. 

 

Податок 

на 

доходи 

фізичних 

осіб 

Єдиний 

податок  

Місцеві 

податки 

та збори 

Плата 

(податок) 

за землю 

Податкові 

надходження 

разом 

Дохід від 

оренди 

комунального 

майна 

2011 р. 675,6 31,1 6,0 98,6 840,2 6,22 

2012 р.  803,6 66,6 6,0 150,7 1060,0 6,32 

2013 р. 830,6 92,9 6,6 148,9 1110,1 5,52 

2014 р. 954,7 113,2 6,6 157,3 1286,9 6,66 

2015 р. 895,8 183,8 3,1 214,7 1523,3 10,98 

2016 р. 1392,5 236,5 2,3 422,5 2437,5 13,79 

 

 
Динаміка доходів бюджету на 1 мешканця, грн. 

 

Обсяги та структура видатків бюджету громади в 2016 році, млн. грн.  

Статті видатків 2016 

Органи місцевого самоврядування 3,7 

Освіта 6,6 

Культура 0,7 

Соціальний захист 0,2 

Фізична культура і спорт 0,04 

Транспорт і дорожнє господарство 0,1 

Житлово-комунальне господарство 4,6 

 



 
 

Структура планових видатків бюджету Корюківської ОТГ на 2017 рік  

 

Найбільші платники податків Корюківської ОТГ у 2016 році 

№ 

п/п 
Назва Сплачено  

  
ПДФО 

(100%) 
Акциз 

Плата за 

землю 

Податок на 

нерухомість 

1.  ПАТ «Слов’янські шпалери – КФТП» 20308,2 - 1517,6 125,3 

2.  ДП «Корюківський лісгосп» 4898,1 - 39,7 0,0 

3.  РКСЛП «Корюківкаліс» 1250,4 - 16,8 2,0 

4.  ВО Корюківської РДА 2342,3 - 0,0 0,0 

 

Перелік та вартість проектів, які будуть реалізовуватися за кошти державної 

субвенції на формування інфраструктури ОТГ 

№ 

п/п 
Назва Рік 

Сума, 

тис. грн.  

Коментар (що буде досягнуто 

завдяки проекту) 

1.  Придбання комунальної 

техніки для КП 

«Корюківкаводоканал» 

2017 5186,00 

(кошти 

державного 

бюджету - 

4715,00; 

кошти 

місцевого 

бюджету - 

471,00) 

Стале та якісне надання 

мешканцям громади послуг із 

централізованого водопостачання і 

водовідведення та утримання доріг 

в санітарно-технічному стані, 

видалення аварійних дерев та 

забезпечення закладів бюджетної 

сфери необхідним паливом, 

ліквідація наслідків надзвичайних 

ситуацій природного характеру 

2.  Будівництво 

артезіанської 

свердловини для питного 

2017 2600,00(кош

ти 

державного 

Забезпечення якісною питною 

водою споживачів с. Сядрине 

Корюківського району 



водопостачання з 

використанням 

енергоощадного 

обладнання в с. Сядрине 

Корюківського району 

Чернігівської області  

бюджету - 

2293,800; 

кошти 

місцевого 

бюджету - 

306,200) 

Чернігівської області.  

 

Перелік та вартість реалізованих Корюківською ОТГ проектів за кошти 

державної субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів чи ДФРР 

№ 

п/п 
Назва Рік Сума, тис. грн. 

Коментар 

(досягнення 

завдяки проекту) 

1. Будівництво майданчика для 

дозвілля (скейт – майданчика) по 

вул. Шевченка, 83Б в м. 

Корюківка, в т.ч. оплата 

проектно- вишукувальних робіт 

та експертизи 

2016 439,39 (кошти 

державного 

бюджету - 200,00; 

кошти місцевого 

бюджету - 239,39) 

Збільшення 

чисельності 

молоді, що 

займається 

активними видами 

спорту 

2. Будівництво міні – футбольного 

поля з улаштуванням штучного 

покриття та огородження в 

Корюківській ЗОШ І-ІІІст. №1 по 

вул. Шевченка, 54 м. Корюківка, в 

т.ч. оплата проектно-

вишукувальних робіт та 

експертизи 

2016 1038,88 (кошти 

державного 

бюджету -1008,63; 

кошти місцевого 

бюджету -30,26) 

Покращення умов 

тренувань для 

молоді ОТГ 

3. Закупівля обладнання та меблів 

для дошкільного навчального 

закладу №1 «Дельфін» м. 

Корюківка  

2016 151,50 (кошти 

державного 

бюджету - 150,00; 

кошти місцевого 

бюджету -1,50) 

Покращення умов 

перебування дітей 

у дошкільному 

навчальному 

закладі 

5. Закупівля обладнання (дитячих та 

спортивних майданчиків) для 

облаштування місць для дозвілля 

в парках і скверах м. Корюківка 

2016 196,95 (кошти 

державного 

бюджету - 195,00; 

кошти місцевого 

бюджету - 1,95) 

Організація 

змістовного 

дозвілля дітей 

6. Закупівля обладнання для 

облаштування місць відпочинку 

(меблів для сидіння) для м. 

Корюківка 

2016 196,50 (кошти 

державного 

бюджету - 194,55; 

кошти місцевого 

бюджету - 1,950 

Благоустрій 

території міста 

7. Закупівля обладнання та меблів 

для дошкільного навчального 

закладу №4 «Веселка» м. 

Корюківка 

2016 151,46 (кошти 

державного 

бюджету - 149,96; 

кошти місцевого 

бюджету - 1,50) 

Покращення умов 

перебування дітей 

в дошкільному 

навчальному 

закладі 

8. Закупівля обладнання (дитячих та 

спортивних майданчиків) для 

облаштування місць для дозвілля 

на прибудинкових територіях 

багатоквартирної житлової 

забудови м. Корюківка. 

2016 196,95 (кошти 

державного 

бюджету -195,00; 

кошти місцевого 

бюджету - 1,95) 

Створення умов 

для дозвілля дітей 

на свіжому повітрі 

та благоустрій 

міста 



 

Заплановані перспективні проекти Корюківської ОТГ на найближчий період  

Проект, орієнтовний термін виконання  

Кошторисна 

вартість, 

тис. грн. 

Джерело 

фінансування 

Реконструкція адмінприміщення Корюківської 

ЖЕК під Центр надання адміністративних 

послуг по вул. Шевченка, 87 в м. Корюківка  

3412,62 Кошти державного 

бюджету - 2354,71; 

кошти місцевого 

бюджету - 1057,91 

Реконструкція вул. Червонохутірської в м. 

Корюківка 

3523,47 Кошти державного 

бюджету - 2431,19; 

кошти місцевого 

бюджету -1092,28 

Капітальний ремонт мосту по вул. Новій в. м. 

Корюківка  

2639,13 Кошти державного 

бюджету -1821,00; 

кошти місцевого 

бюджету – 818,13 

Енергоефективна реновація дошкільного 

навчального закладу №4 «Веселка» (утеплення 

фасаду, цоколю) м. Корюківка 

4744,12 Кошти державного 

бюджету -4269,71; 

кошти місцевого 

бюджету - 474,41 

Енергоефективна реновація ЗОШ І-ІІІ с. №1 

(реконструкція) з виділенням черговості: 

 перша черга – заміна вікон на 

енергозберігаючі; друга черга – заміна 

покрівлі;  

третя черга – утеплення фасадів та горища  

по вул. Шевченка,54 м. Корюківка  

13449,00 Кошти державного 

бюджету 12104,10; 

кошти місцевого 

бюджету -1344,90 

Реконструкція приміщень Корюківської 

гімназії з заміною віконних блоків та дверей на 

енергозберігаючі по вул. Бульварній,5 в м. 

Корюківка  

890,00 Кошти державного 

бюджету -703,00; 

кошти місцевого 

бюджету -187,00 

Капітальний ремонт покрівлі Сядринського 

будинку культури та заміна віконних блоків по 

вул. Генерала Білого,84 в с. Сядрине 

Корюківського району  

678,94 Кошти державного 

бюджету -603,50; 

кошти місцевого 

бюджету - 75,44 

Капітальний ремонт азбестоцементної покрівлі 

житлового будинку за адресою: провулок 

Бульварний 5-а в м. Корюківка 

460,00 Кошти місцевого 

бюджету - 460,00 

 

5.2. Фінансова інфраструктура та мережа підтримки бізнесу 

На території громади відсутні бізнес-центри бізнес-інкубатори, консультаційні 

центри, агенції місцевого розвитку тощо. 

Фінансова інфраструктура громади представлена банківськими установами: АТ 

«Ощадбанк» (1 відділення), ПАТ КБ «Приватбанк» (1 відділення), АТ «Райффайзен 

банк «Аваль» (1 відділення), ПАТ «Полікомбанк» (1 відділення); кредитною спілкою та 

ломбардом. 

 

 

 

 

 



6. Транспортна інфраструктура і зв'язок  

 

Відстань між Корюківкою та населеними пунктами ОТГ 

 

6.1. Транспортна мережа Корюківської ОТГ 



Відстань від адміністративного центру до населених пунктів громади 

№ п/п Населені пункти Відстань в км  № п/п Населені пункти Відстань в км 

1.  Корюківка  -  21.  Високе 3 

2.  Лебіддя 15  22.  Переділ 15 

3.  Трудовик 3  23.  Спичувате 4 

4.  Бреч 14  24.  Турівка 13 

5.  Гуринівка 4  25.  Рейментарівка 25 

6.  Лубенець 12  26.  Богдалівка 24 

7.  Нова Гуринівка 10  27.  Гутище 28 

8.  Озереди 10  28.  Заляддя 27 

9.  Ховдіївка 16  29.  Олійники 28 

10.  Буда 15  30.  Довга Гребля 22 

11.  Маховики 8  31.  Сядрине 17 

12.  Петрова Слобода 7  32.  Будище 15 

13.  Соснівка 10  33.  Самотуги 21 

14.  Шишка 13  34.  Тельне 13 

15.  Забарівка 18  35.  Тютюнниця 8 

16.  Воловики 18,5  36.  Костючки 10 

17.  Кирилівка 19  37.  Кугуки 4 

18.  Нова Буда 20  38.  Самсонівка 15 

19.  Наумівка 9  39.  Сахутівка 15 

20.  Андроники 18  40. Хотіївка 21 

 

6.2. Транспортні комунікації 

 

Залізнична мережа 

Через територію громади проходить неелектрифікована залізниця Бахмач – 

Гомель з відгалуженням до Корюківки. Здійснюється регулярне вантажне сполучення. 

До електрифікації ділянки Конотоп – Ворожба, дизель-поїзди курсували зі станції 

Сновськ через Бахмач та Конотоп до Ворожби. Пасажирське сполучення зі станцією 

Корюківка відсутнє, раніше курсували дизель-поїзди Корюківка – Сновськ. 

Автомобільні шляхи 

Громадський автомобільний транспорт на сьогоднішній день відіграє провідну 

роль у транспортних перевезеннях громади. Пасажирські перевезення в громаді 

здійснюють приватні перевізники. Усі сільські ради громади (за винятком Будянської) 

мають пряме сполучення з Корюківкою та Черніговом. 

Система доріг усередині ОТГ може забезпечити доступність до переважної 

більшості населених пунктів громади. Усі потенційні центри економічного зростання 

громади сполучені автошляхами з твердим покриттям із містом. Дороги в цілому по 

громаді в доброму стані.  

 По місту Корюківка з жовтня по квітень функціонує міський автобусний маршрут 

(Милейки –АЗС), міжміський маршрут (Корюківка-Чернігів, Корюківка – Н. 

Сіверський) та міжобласний (Корюківка-Київ). 

Мережа доріг місцевого значення, загального користування на території громади 

складає 189,3 км, 97,68% яких з твердим покриттям. Із загальної протяжності доріг, які 

проходять по території Корюківської об’єднаної громади протяжність доріг державного 

значення становить 91 км., з них територіальні-91 км. Протяжність доріг місцевого 

значення -98,3 км., з них сільські-47,8 км. 

Мережу доріг місцевого значення області в основному було сформовано у 70 -90 

роках минулого століття. Нині 90% автодоріг за своїми експлуатаційними 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%87-%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F)


характеристиками не відповідають вимогам нормативних документів за показниками 

рівності, наявності ямковості та деформацій покриття проїзної частини тощо. 

 На автодорогах загального користування в межах об’єднаної територіальної 

громади знаходяться 16 шт. мостів протяжністю 260 м.п., 117 шт. водопропускних труб 

загальною довжиною 1486 м.п. Об'єкти дорожнього сервісу знаходяться в межах міста, 

у тому числі: 4 од. - АЗС, 2 од. - СТО, 1 пункт проживання, 5 - пунктів харчування.  

Наразі переважна частина технічних засобів керування дорожнім рухом громади 

потребує заміни. Необхідне також дублювання дорожніх знаків англійською мовою. 

Недостатнім є рівень інформування учасників дорожнього руху про місце 

розташування об'єктів придорожньої та туристичної інфраструктури, режим, маршрут і 

напрямок руху, погодні умови, стан аварійності; проблемним залишається питання 

забезпечення екстреним зв'язком учасників дорожнього руху з органами внутрішніх 

справ, медичними закладами та аварійними службами.  

 

6.3. Інфраструктура зв’язку 

Телекомунікаційна мережа (кабельна) в ОТГ становить – 4500 абонентів, у тому 

числі 4100 абонентів-фізичних осіб. Кількість підключень до Інтернету – 800 абонентів, 

у т.ч. 740 абонентів-фізичних осіб. 

3G усіх українських операторів мобільного зв’язку є в м. Корюківці та с. 

Наумівка. Дуже поганою якістю зв’язку відзначаються такі населені пункти громади, як 

Буда, Сахутівка, Забарівка та Тютюнниця.  

Розміщена в Інтернеті інформація стосовно Корюківської ОТГ є досить 

обмеженою.  

 

7. Інфраструктура торгівлі та послуг 

 

7.1. Мережа закладів торгівлі та громадського харчування  

На території району 260 працюючих стаціонарних закладів торгівлі, з них 33 

секції в орендованих приміщеннях, 5 ларків та кіосків, 3 фірмових магазинів. З 

загальної кількості торговельних закладів-33 магазинів споживчої кооперації. Крім того 

на ринках міста працює 130 фізичних осіб – підприємців. 

Також на території району здійснюють діяльність 37 закладів громадського 

харчування, з яких 10 закладів споживчої кооперації. 

Загальна кількість суб’єктів середнього та малого підприємництва в районі 

станом на 01.04.2017 року становить 859 одиниць. У структурі їх загальної кількості 

середні підприємства – 16 одиниць, малі підприємства – 106 одиниць (з них 95 діючих) 

та фізичні особи – підприємці - 781 одиниця. Дві юридичні особи зареєструвалися з 

початку року та 47 фізичних осіб – підприємців, скасували господарську діяльність 91 

фізична особа – підприємців. 

Новостворені суб’єкти господарювання бажають здійснювати господарську 

діяльність в галузі сільського господарства та дерево переробки, торгівлі. 

 

7.2. Мережа закладів побутового обслуговування 

Мережа закладів побутового обслуговування Корюківської об’єднаної 

територіальної громади: 

- пошив та ремонт одягу – 1; 

- ремонт взуття – 3; 

- перукарські, манікюрні послуги тощо– 10; 

 

 

 

 



7.3. Туристична інфраструктура 

Перелік туристичних об’єктів 

Пам’ятки історії, археології та архітектури 

На території Корюківської ОТГ знаходиться 80 (це дані по району) пам’яток 

історії та культури, 31 – археології, 2 – архітектури. Найвідоміші з них: стоянка неоліту 

– 6-8 тис. років тому (с. Буда, с. Лубенець), поселення бронзового віку – 1 тисяча років 

до н. е. (с. Буда, с. Сядрино, с. Лубенець), поселення залізного віку – Черняхівська 

культура – 2-6 ст. н. е. (с. Лубенець), городище періоду стародавньої Русі – 

середньовіччя IX – XI ст. (с. Буда); городище ХІ-ХІІІ ст. н.е. (с. Ховдіївка); могильник 

Х-ХІ ст. (с. Рейментарівка); кургани часів Київської Русі (с. Сядрине). 

Пам’ятка архітектури Корюківської ОТГ – Свято-Вознесенська церква (1904), 

що знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Гарнієра, 1, тел. +38 

(04657) 2-84-44. 

Головна історична пам’ятка району - меморіал на честь героїчного опору 

жителів Корюківки фашистським загарбникам (1977). Меморіал присвячений 

Корюківській трагедії, під час якої 1-3 березня 1943 року загинуло 6700 чоловік 

місцевого населення. 

Туристично-готельний комплекс «Бреч» 

ТОВ «ПГ Бреч» утримує кінне господарство та готельно-туристичний комплекс. 

Для проживання гостей є 3 ВІП-котеджі, 6 котеджів класу люкс, 19 двох і трьохмісних 

стандартних номерів і номерів класу люкс. Харчування в ресторані «Сільвер» «Golden 

Palm», широкий спектр СПА-програм та процедур, сауна, хаммам, баня, басейн, 

тренажери, супутникове телебачення, камінний зал із музичними інструментами, уроки 

верхової їзди, прогулянки на кареті, кінні показові виступи та змагання, організація 

риболовлі та полювання, прокат снігоходів, лиж, ковзанів, квадроциклів, скутерів, 

велосипедів. Організовуються виїзди для бажаючих на збирання грибів та ягід, до річки 

Десна, прогулянки на катерах та водних лижах, подорожі на човнах по річках Убідь, 

Слот та Ревна. Організований дитячий відпочинок. Є Михайлівська церква.  

Контактна інформація: с. Бреч, вул.. Шкільна, 15а, тел. відділ бронювання - 

0503383434, SPA-центр 0504657735.  

Готелі: 

Готель «Полісся». м. Корюківка, вул. Шевченка, 58, тел. +38 (04657) 2-15-41. 

Знаходиться в центрі міста. Має 25 номерів, з них 11 – класу «Люкс»; 53 місця. 

Готель «Теремок». м. Корюківка, вул. Предзаводська, тел. +38 (04657) 2-14-88. 

Знаходиться в центрі Корюківки на березі мальовничого озера, з трьома двомісними 

номерами вищого класу, обіднім залом, виконаним у старовинному стилі, конференц -

залою, кухнею, супутниковим телебаченням. 

Корюківський історичний музей  
Створений в 1967 році як музей бойової і трудової слави. У 1985 році музею 

присвоєно звання «Народний». У 1987 році музей отримав статус державного на правах 

відділу Чернігівського історичного музею імені В.В.Тарновського. У 1992 році його 

перейменовано на Корюківський історичний музей, підпорядкований відділу культури і 

туризму Корюківської районної державної адміністрації. Музей здійснює значну 

краєзнавчу, пошукову та культурно-просвітницьку роботу 

Тематика екскурсій: загальний огляд; Корюківщина з найдавніших часів до 

початку ХХ ст.; традиційні заняття та побут жителів Корюківщини; край у 1917-1940 

рр.; період Великої Вітчизняної війни; сьогодення Корюківщини; розповідь про 

видатних та славетних земляків; розповідь про майстра музичних інструментів, кобзаря 

О.С.Корнієвського. 

Експозиція музею розміщена в п’яти залах і охоплює весь проміжок часу від 

палеоліту до сучасності. Один із залів – виставковий. У музеї знаходиться туристично-

інформаційний пункт, який надає туристичну інформацію, консультації, пропозиції.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0_(%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BF)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C


Цікаві та унікальні експонати музею: зуб та фрагмент бивня мамонта (епоха 

пізнього палеоліту, 40-10 тис. до н.е.); комплекс матеріалів про Корюківський цукровий 

завод (середина ХІХ ст.); експозиція української хати Корюківщини кінця ХІХ початку 

ХХ ст.; фото, архівні матеріали та панорама трагічних березневих днів 1943 року; 

фотодокументи про Корюківку різних часів (довоєнний та післявоєнний період); фото 

архітектурних пам’яток історії та культури. 

Музей працює: з 8:00 до 17:00, обід з 13:00 до 14:00. Вихідні: субота, неділя. 

День відкритих дверей-18 травня. Адреса: Чернігівська область, м. Корюківка, вул. 

Карла Маркса, 8. Тел. +38 (04657) 2-26-98. 

У с. Наумівка є музейна кімната, експонати якої розповідають про історію села. 

Заклади харчування 

Ресторан «Лісовий». м. Корюківка, вул. Шевченка, 62, тел. +38 (04657) 2-28-08. 

Час роботи: з 12.00 до 01.00. Без вихідних. Має одну залу на 60 місць.  

Бар «Хуторок». м. Корюківка, вул. Бульварна, 6 а, тел. +38 (095) 30-32-966. Час 

роботи: з 12.00 до 24.00. Без вихідних. Має одну залу на 40 місць, у літній час перед 

баром розкинутий намет на 70 місць. 

Бар «Фламенко». м. Корюківка, вул. Шевченка, 73 а, тел. +38 (095) 30-32-966. 

Час роботи: з 17.00 до 24.00. Вихідні: понеділок, вівторок. Має одну залу на 50 місць і 

барну стійку. 

Бар «Тормоз». м. Корюківка, вул. Ринкова, 18 а, тел. +38 (04657) 3-17-11. Час 

роботи: Пн. – Чт. 11.00 до 24.00. Пт. – з 11.00 до 02.00. Сб. – з 14.00 до 02.00. Нд. – з 

8.00 до 24.00. Має три зали: загальний на 108 місць, банкетний на 14 місць. У літній час 

перед баром розкинутий намет на 32 місця. 

Кав’ярня «Ретро», м. Корюківка, вул. Шевченка, 58 (готель «Полісся»), тел. +38 

(04657) 2-15-41. 

Бар « Причал», с. Сядрине, вул. Заводська, 35. Має одну залу на 60 місць, 

затишні двомісні кабінки, більярд, кафе-бар. 

Ресторан «Сільвер», с. Бреч, Шкільна, 15-А (ТГК «Бреч»). Має залу на 50 місць, 

відкриту та закриту літню тераси на 10 та 15 місць відповідно. Час роботи: 08.00 – 11.00 

(сніданок для проживаючих), 12.00 – 24.00. тел. +380504645808.  

Ресторан «Золота пальма» », с. Бреч, Шкільна, 15-А (ТГК «Бреч»). Зала на 28 

місць. 

 

Можливості для розміщення гостей у готелях 

Заклад 
Кількість 

номерів/місць 

Річна 

заповнюваність, 

% 

Туристично-готельний комплекс «Бреч» 28/120 60 

Готель «Полісся» 25/53 40 

 

Можливості закладів громадського харчування громади 

Заклад 
Загальна кількість 

місць 

Річна заповнюваність, 

% 

Ресторан «Лісовий» 60 20 

Бар «Хуторок»  110 50 

Бар «Фламенко» 50 50 

Бар «Тормоз» 154 10 

Кав’ярня «Ретро» 25 45 

Бар « Причал» 60 50 

Ресторан «Сільвер» 75 65 

Ресторан «Золота пальма» 28 30 



8. Житлово-комунальна та енергетична інфраструктура 

 

8.1. Житловий фонд 

 

Стан житлового фонду 

Показники 2015 2016 

Заселені будинки разом 87 87 

у тому числі:- індивідуальні будинки 12 12 

Житловий фонд, тис. кв. м загальної площі 77,232 77,232 

% помешкань, підключених до комунального водопостачання 99,5 99,5 

% помешкань, підключених до комунального газопостачання  99,5 99,5 

% помешкань, підключених до комунальної системи 

каналізації 

97,9 97,5 

% помешкань, підключених до центрального опалення 76,4 76,4 

Помешкання – квартира або індивідуальний будинок. 

 

Введення нового житла 

Показники 2013 2014 2015 2016 

Новозбудовані житлові будинки разом 2059,2 847,0 203,8 611,0 

у тому числі індивідуальні будинки 2059,2 847,0 203,8 159,0 

Середній розмір нового помешкання, м2 80 106 68 70 

 

Забезпеченість житлом 

Показники 2010 2013 2014 2015 2016 

Загальна площа житла в місті, 1000 м2 388 387 390 392 392 

Забезпеченість житлом 1 кв. м на особу по району 26,4 27,0 29,2 29,5 29,8 

Забезпеченість житлом 1 кв. м на особу по області 25,6 26,4 28,5 28,8 28,5 

 

 
 

Забезпеченість житлом 1 кв.м на особу по району та області 

 

 



9.2. Комунальна інфраструктура та інженерні мережі 

 

Водопостачання та водовідведення 

Показники 2012 2013 2014 2015 2016 

Протяжність мереж водопостачання, км 53,3 53,3 57,0 60,8 65,6 

Протяжність мереж водовідведення, км 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 

Споживання питної води, тис. м3 – 

всього, 

у тому числі: 

397,7 388,9 400,7 366,2 385,2 

- населення 290,8 292,9 285,4 245,0 269,6 

- підприємства 106,9 96,0 115,3 121,2 115,6 

 

 
Споживання питної води населенням та підприємствами Корюківської ОТГ  

 

Водопостачання в м. Корюківки та сіл Наумівки і Сядриного, де є 

централізоване водопостачання, обслуговують 3 комунальних підприємств: КП 

«Корюківкаводоканал», КП «Убідське» с. Сядрине, КП «Наумівка СЕРВІС» с. 

Наумівка,які підпорядковані Корюківській міській раді. Підприємства обслуговують 

5162 абонента. 

Найбільшим підприємством із водопостачання і водовідведення Корюківської 

ОТГ є Комунальне підприємство «Корюківкаводоканал». Створене 18 лютого 2008 

року. На обслуговуванні підприємства знаходиться 65,6 км водопровідних та 6,9 км 

каналізаційних мереж. Річний обсяг піднятої води становить близько 476 тис. м³, 

перекачаних стоків 118 тис. м³. Окрім цього КП «Корюківкаводоканал» займається 

будівництвом внутрішніх і зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення, 

обслуговуванням вуличного освітлення. Загальна кількість працюючих – 42 чол. Площа 

виробничих приміщень – 906 м², адміністративного – 112 м². На підприємстві діють 

наступні цехи: 

1. Водопостачання. До складу цеху входять виробничі приміщення, два 

водозабори підземних вод загальною потужністю 250 м³ за годину, водопровідні 

мережі, спеціалізована автомайстерня, екскаватор ЕО – 2621.ДТ (2012 р.в.), цистерна 

КО – 503, ВАЗ – 2114. 



2. Водовідведення. До складу цеху входять виробничі приміщення, три станції 

перекачки стоків загальною потужністю 400 м³ за год., мережі водовідведення, 

цистерна КО – 503, самохідне шасі Т – 16, 

3. Будівництва. До складу цеху входять виробничі приміщення, трактор Т – 150К 

з бульдозерами та підйомним обладнанням, САЗ – 3507, ЗІЛ ММЗ, екскаватор ЕО – 

2326, будівельне устаткування. 

4. Міськсвітло. До складу цеху входять виробничі приміщення, автопідйомник 

АП – 17, мережі освітлення. 

Проблеми водопостачання Корюківської ОТГ: 

- у сільських населених пунктах громади основною проблемою залишається 

відсутність централізованого водопостачання. Наявні системи водопостачання (села 

Наумівка та Сядрине) функціонують незадовільно; 

- у наявних колодязях питна вода, якою користуються жителі сіл, не 

відповідає санітарним нормам - в ній високий вміст нітратів, кальцію, заліза, що 

негативно впливає на здоров’я людей; 

- існуючі водогони та водонапірні башти збудовані десятки років тому і 

жодного разу не реконструювалися; 

- проблемою громади є також зниження рівня ґрунтових вод (через часті 

засухи, вирубування лісів) наслідком чого стало пересихання колодязів; 

- по м. Корюківка – капітальний ремонт та розширення каналізаційної мережі. 

 

Теплопостачання  

Показники 2012 2013 2014 2015 2016 

Протяжність мереж, км 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 

Опалення, Гкал - всього, 

у тому числі: 

25,20 25,12 24,88 24,92 24,72 

- населення 14,50 13,90 14,20 13,50 13,70 

- підприємства 10,70 11,22 10,68 11,42 11,02 

 

 
 

Споживання тепла населенням та підприємствами Корюківської ОТГ 

 

 

 



 

Газопостачання  

Показники 2012 2013 2014 2015 2016 

Протяжність мереж, км 131,63 132,3 132,33 132,61 132,32 

Споживання газу, млн м3 - всього, 

у тому числі: 

13,22 12,8 12,5 12,7 13,2 

- населення 5,6 5,5 5,4 5,5 5,6 

- підприємства 7,6 7,3 7,1 7,2 7,6 

-бюджетні установи 0,042 0,043 0,044 0,04 0,044 

 

 
Споживання газу населенням, підприємствами та бюджетними установами 

Корюківської ОТГ 

 

Електропостачання  

Показники 2012 2013 2014 2015 2016 

Протяжність мереж, км (10 кВ) 60 60 60 60 60 

Протяжність мереж, км (0,4 кВ) 150 150 150 150 150 

Протяжність мереж, км (0,4 кВ осв) 110 110 110 110 110 

Споживання електроенергії, МВт-

год - всього,  

у тому числі: 

60 000 64 000 66 000 69 000 72 000 

- населення 12 000 13 000 15 000 17 000 18 000 

- підприємства 48 000 49 000 51 000 52 000 54 000 

 



 
Споживання електроенергії населенням та підприємствами Корюківської ОТГ 

 

9.3. Енергоспоживання та енергозбереження 

 

Споживання окремих видів енергетичних ресурсів (населення, бюджетні установи, 

виробництво та ін.)  

Регіони 
Газ природний, 

млн. куб. м 
Вугілля, т 

Бензин 

моторний, тис.т 

Паливо 

дизельне, 

тис.т 

Громада* 1400 - 4,3 4,0 

 

10. Соціальна інфраструктура 

 

10.1. Мережа закладів освіти 

 

Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади 

Показники 2012 2013 2014 2015 2017 

Кількість дошкільних закладів, одиниць 8 8 9 10 4 

Кількість дітей у дошкільних закладах, осіб 630 649 669 676 543 

Завантаженість дошкільних закладів (дітей на 

100 місць) 

108 107 107 105 112 

Кількість загальноосвітніх навчальних 

закладів, одиниць 

20 19 19 18 8 

Кількість учнів у загальноосвітніх навчальних 

закладах, осіб 

2783 2710 2710 2674 1784 

Кількість вчителів у загальноосвітніх 

навчальних закладах, осіб 

371 378 378 360 204 

 

 

 



Перелік та опис освітніх закладів Корюківської ОТГ 2016 
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Дошкільні навчальні заклади 

1.  Корюківський 

ДНЗ №1 

«Дельфін» 

1979 187 240 28/29* 3243 Потребує капремонту із 

застосуванням 

енергозберігаючих 

технологій, осучаснення 

та поповнення 

матеріально-технічної 

бази 

2.  Корюківський 

ДНЗ №4 

«Веселка» 

1979 210 230 27/27* 3243 Потребує капремонту із 

застосуванням 

енергозберігаючих 

технологій, осучаснення 

та поповнення 

матеріально-технічної 

бази 

 по місту 

загалом 

 397 470 55/56   

3.  Наумівський 

ДНЗ 

«Сонечко» 

1969 74 38 6/5* 7205 Потребує капремонту із 

застосуванням 

енергозберігаючих 

технологій, осучаснення 

та поповнення 

матеріально-технічної 

бази 

4.  Сядринський 

ДНЗ 

«Барвінок» 

2003 14 20 3/3* 8451 Потребує осучаснення та 

поповнення матеріально-

технічної бази 

 села загалом  88 58 9/8   

 громада  485 503 64/64   

*- обслуговуючий персонал 

Загальноосвітні навчальні заклади 

1.  Корюківська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

№1 

1977 1176 697 67 8191 Потребує капремонту із 

застосуванням 

енергозберігаючих 

технологій, осучаснення 

та поповнення 

матеріально-технічної 

бази 

2.  Корюківська 

ЗОШ І ст. №2 

1982 110 136 13 5633 Потребує капремонту із 

застосуванням 

енергозберігаю-чих 

технологій, осучаснення 



та поповнення 

матеріально-технічної 

бази 

3.  Корюківська 

ЗОШ І ст. №3 

1930 150 33 9 17350 Потребує капремонту із 

застосуванням 

енергозберігаючих 

технологій, осучаснення 

та поповнення 

матеріально-технічної 

бази 

4.  Корюківська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

№4 

2004 450 432 41 9554 Потребує ремонту 

вентиляційної системи, 

повного оснащення 

майстерні, осучаснення 

та поповнення 

матеріально-технічної 

бази 

5.  Корюківська 

гімназія 

1953 260 192 22 14540 Потребує капремонту із 

застосуванням 

енергозберігаючих 

технологій, осучаснення 

та поповнення 

матеріально-технічної 

бази 

 м.Корюківка 

загалом 

 2146 1490 152   

6.  Наумівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

1967 360 160 22 13387 Потребує капремонту із 

застосуванням 

енергозберігаючих 

технологій, осучаснення 

та поповнення 

матеріально-технічної 

бази 

7.  Сядринська 

ЗОШ І-ІІІ ст.  

1993 264 85 20 24179 Потребує капремонту із 

застосуванням 

енергозберігаючих 

технологій, осучаснення 

та поповнення 

матеріально-технічної 

бази 

8.  Забарівська 

ЗОШ І-ІІ ст. 

1983 160 49 10 16313 Потребує капремонту із 

застосуванням 

енергозберігаючих 

технологій, осучаснення 

та поповнення 

матеріально-технічної 

бази. Недостатність 

кваліфікованих 

педагогічних кадрів 

 села загалом  784 297 52   

 громада  2930 1777 204 13643  

 область     10565  



Позашкільна освіта 

1 Корюківський 

міжшкільний 

навчально-

виробничий 

комбінат 

допрофесійної 

підготовки 

учнів 

1970 110 54 3/4* 4449 Потребує капремонту із 

застосуванням 

енергозберігаючих 

технологій, осучаснення 

та поповнення 

матеріально-технічної 

бази. Розширення 

спектру спеціальностей, 

які були б затребувані на 

ринку праці 

2 Корюківський 

Центр дитячої 

та юнацької 

творчості 

1890 Прист

осова

не 

примі

щення 

690 17/5 1554 Потребує капремонту із 

застосуванням 

енергозберігаючих 

технологій, осучаснення 

та поповнення 

матеріально-технічної 

бази 

3 Корюківська 

дитячо-

юнацька 

спортивна 

школа 

2004 Прист

осова

не 

примі

щення 

372 15/1 1505 Знаходиться у 

пристосованому 

приміщенні, яке не 

задовольняє вимоги до 

облаштування 

спортивних секцій 

 громада   1116 35/10   

 

Випускники загальноосвітніх навчальних закладів 

Тип навчального закладу 2012 2013 2014 2015 2016 

Загальноосвітні навчальні заклади 239 205 201 196 193 

 

10.2. Мережа закладів охорони здоров’я 

Медична мережа громади включає Корюківську центральну районну лікарню, 

Корюківський районний центр первинної медико – санітарної допомоги Корюківської 

районної ради та станцію швидкої медичної допомоги в м. Корюківка, лікарські 

амбулаторії (села Наумівка і Сядрине), та 7 фельдшерсько-акушерських пунктів (села 

Буда, Бреч, Забарівка, Соснівка, Хотіївка, Тютюнниця, Сахутівка).  

 Всі ФАПи громади телефонізовані, забезпечені побутовими холодильниками. 

Лікарські амбулаторії забезпечені лікарями. Слід відзначити високий рівень 

кваліфікації медичних працівників м. Корюківки, сіл Сядриного та Наумівки. 

Проблемними залишаються питання матеріально-технічного оснащення закладів 

ПМСД, забезпеченості транспортними засобами, паливно-мастильними матеріалами, 

відсутнє у повному обсязі фінансування на забезпечення потреб у безкоштовних 

медикаментах для пільгових категорій населення, відсутній спеціалізований автомобіль 

для транспортування хворих до закладів охорони здоров‘я другого рівня. 

Потребує капітального ремонту або будівництва нового приміщення Сядринська 

СЛА. Через відсутність коштів необхідне для СЛА обладнання не закуплялося.  

 

Відвідування в амбулаторії та на дому на 100 жителів в закладах ПМСД 

Дільниці, лікарські 

амбулаторії 

Відвідувань у 

поліклініці 
Відвідувань вдома 

2015 2016 2015 2016 

Корюківська - 361,7 - 22,5 



Сядринська 202,0 262,3 26,5 23,6 

Наумівська - 232,6 - 12,6 

Всього: 52,6 272,6 3,2 27,1 

 

Амбулаторно-поліклінічне обслуговування населення в закладах ПМСД 

Дільниці 
Всього прийнято 

у т.ч. з приводу 

профогляду 
відвід. на дому 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Корюківська - 58136 - 26505 - 3528 

Сядринська 3073 3991 956 1162 337 340 

Наумівська - 3409 - 1173 - 179 

Всього 3073 65536 956 28840 337 4047 

 

Робота денних стаціонарів та стаціонарів вдома по закладах ПМСД  

Дільниці 

Денні стаціонари Стаціонари вдома 

Кількість ліжок 

денного 

стаціонару 

Проліковано, 

всього 

Проліковано, 

всього 

2015 2016 2015 2016 

Корюківська 5 352 806 108 397 

Сядринська 10 110 111 38 30 

Наумівська 3 285 147 210 146 

Всього 18 747 1064 356 573 

 

Укомплектованість штатними працівниками 

Кількість посад  
Кількість фізичних осіб  

 штатних зайнятих 

Лікарі 23,75 17,25 15 

Середній 

медперсонал 
47 38 38 

Молодший 

медперсонал 
18,5 9,5 10 

Інші 45 26,75 22 

Всього 134,25 91,5 85 

 

Місткість лікарень станом на 2016 рік 
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1.  Корюківська 

центральна 

районна лікарня 

м. Корюківка 

вул..Шевченко, 

101 

1986 240 ліжок, 

600 

відвідувань 

поліклініки 

за зміну 

99,6% Забезпечення житлом лікарів 

ЦРЛ; 

2. завершення ремонту 

інфекційного відділення ЦРЛ; 

3. проведення благоустрою 

території педіатричного 

відділення 



 

10.3. Заклади культури 

 

Коротка характеристика споруд культурно-спортивного призначення громади 

№ Споруда 

Кількість 

потенційних 

відвідувачів  

Події чи заходи, які залучають найбільшу 

кількість гостей 

1 Міський будинок культури 

Корюківської міської ради 

бл. 6000 осіб День міста, День молоді, День незалежності, 

Заходи до Дня пам’яті та примирення, 8 

березня, Новорічні свята, концертні 

програми місцевих та запрошених артистів 

та.ін. 

2 Корюківський історичний 

музей Корюківської міської 

ради 

бл. 6000 осіб Роковини Корюківської трагедії, 

Голодомору, воєнних подій різних періодів і 

т.д.  

3 Корюківська школа 

мистецтв ім. О.С. 

Корнієвського 

Корюківської міської ради 

230 Звітні концерти, ювілейні дати  

4 Забарівський сільський 

будинок культури 

Корюківської міської ради 

120 День села, День незалежності, заходи до 

Дня пам’яті та примирення, 8 березня, 

Новорічні свята та ін. 

5 Наумівський Будинок 

народних традицій і 

дозвілля Корюківської 

міської ради 

800 День села, День незалежності, заходи до 

Дня пам’яті та примирення, 8 березня, 

Новорічні свята та ін. 

6 Сядринський сільський 

будинок культури 

Корюківської міської ради 

350 День села, День незалежності, заходи до 

Дня пам’яті та примирення, 8 березня, 

Новорічні свята та ін. 

7 Брецький сільський клуб 

Корюківської міської ради 

90 День села, День незалежності, заходи до 

Дня пам’яті та примирення, 8 березня, 

Новорічні свята та ін. 

8 Будянський сільський клуб 

Корюківської міської ради 

50 День села, День незалежності, заходи до 

Дня пам’яті та примирення, 8 березня, 

Новорічні свята та ін. 

9 Петрово-Слобідський 

сільський клуб 

Корюківської міської ради 

(не працює через 

відсутність завідувача 

клубу) 

25 День села, День незалежності, заходи до 

Дня пам’яті та примирення, 8 березня, 

Новорічні свята та ін. 

10 Рейментарівський 

сільський клуб 

Корюківської міської ради 

60 День села, День незалежності, заходи до 

Дня пам’яті та примирення, 8 березня, 

Новорічні свята та ін. 

11 Сахутівський сільський 

клуб Корюківської міської 

ради 

60 День села, День незалежності, заходи до 

Дня пам’яті та примирення, 8 березня, 

Новорічні свята та ін. 

12 Тютюнницький сільський 

клуб 

40 День села, День незалежності, заходи до 

Дня пам’яті та примирення, 8 березня, 

Новорічні свята та ін. 

13 Хотіївський сільський клуб 

Корюківської міської ради 

40 День села, День незалежності, заходи до 

Дня пам’яті та примирення, 8 березня, 



Новорічні свята та ін. 

11. Стан навколишнього природного середовища 

Тверді побутові відходи (надалі – ТПВ) утворюються у процесі життєдіяльності 

людини (харчові відходи, макулатура, скло, метали, полімерні матеріали тощо) і 

накопичуються у жилих будинках, закладах соцкультпобуту, громадських, навчальних, 

лікувальних, торговельних та інших закладах. Особливістю ТПВ є те, що вони є 

змішаними, тобто сумішшю компонентів. Поділ на окремі складові частини 

компонентів ТПВ називається морфологічним складом. Змішування ТПВ відбувається 

на стадії їх утворення, зберігання, перевезення та захоронення. Це призводить до 

утворення шкідливих хімічних сполук, що забруднюють атмосферне повітря та 

ґрунтові води. 

Упродовж останнього десятиріччя в Україні продовжується прогресуюче 

накопичення відходів, не є винятком і Корюківська міська рада. Розрив між 

прогресуючим накопиченням відходів і заходами, спрямованими на запобігання їх 

утворенню, розширення утилізації, знешкодження та видалення, загрожує не тільки 

поглибленням екологічної кризи, а й загостренням соціальної ситуації в цілому. Звідси 

– необхідність подальшого удосконалення та розвитку з врахуванням вітчизняного та 

світового досвіду всієї правової, нормативно-методичної та техніко-економічної 

системи поводження з відходами. Проблеми у сфері поводження з побутовими 

відходами потребують невідкладного вирішення за умови фінансування заходів на 

місцевому та державному рівнях.  

Корюківська міська рада наразі зіткнулася 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; 

- відмова власників житлових будинків приватної забудови укладати 

договори; 

- попадання у контейнери для ТПВ небезпечних та специфічних відходів. 

Для зменшення впливу ТПВ на довкілля, покращення санітарного стану 

території громади та покращення умов проживання мешканців, необхідно розробити 

комплекс взаємопов’язаних та узгоджених у часі заходів: організаційних, 

технологічних, технічних, ресурсозберігаючих, екологічних, санітарно-гігієнічних, 

фінансово-економічних, 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.  

Практичний досвід поводження з ТПВ інших країн свідчить про те, що 

необхідно впроваджувати комплексну систему збирання та перероблення ТПВ, яка 

забезпечує використання відходів як вторинної сировини згідно вимог екологічної 

безпеки. Це дозволить менше захоронювати відходи на полігонах ТПВ та розвивати 

потужності з комплексної переробки ТПВ з використанням вторинних ресурсів, 

залучаючи їх у виробничий обіг. 

 

Морфологічний склад твердих побутових відходів Корюківської ОТГ 

№ 

з/п 
Найменування компонентів ТПВ Частка, % 

1. Харчові відходи 50 



2. Вуличний відсів 5 

3. Пластмаси, ПЕТ 25 

4. Інертні відходи 1 

5. Папір, картон 5 

6. Текстиль 1 

7. Дерево 5 

8. Скло 5 

9. Метал чорний - 

10. Шкіра, гума 1 

11. Небезпечні відходи 1 

12. Інші відходи 1 

 
Морфологічний склад твердих побутових відходів Корюківської ОТГ 

 

Морфологічний склад промислових відходів Корюківської ОТГ  

№ 

з/п 
Найменування компонентів ТПВ Частка, % 

1. Будівельні відходи 35 

2. Відходи шкіри, тканини, гуми 20 

3. Відходи піску, вапняку, каміння - 

4. Стружка трублення із шкіри - 

5. Відходи очисних споруд 35 

6. Відходи текстилю - 

7. Відходи пластмаси - 

8. Відходи скла - 

9. Небезпечні відходи 5 

10. Інші відходи 5 



 
Морфологічний склад промислових відходів Корюківської ОТГ  

 

Сезонні зміни складу ТПВ характеризуються збільшенням харчових відходів з 

20-25% весною до 40-55% восени, а зимою зменшується кількість вуличного відсіву. 

Норми утворення ТПВ - це кількісні показники споживання послуг з вивезення 

побутових відходів, які утворюються на одну розрахункову одиницю (одного 

мешканця, одне місце в готелі, 1 кв.м торгівельної площі тощо) за одиницю часу. Ці 

норми переглядаються кожні 5 років.  

Нарахування плати за вивезення побутових відходів залежить від кількості 

зареєстрованих осіб. 

Забезпечення контейнерами та урнами для збирання ТПВ 

Для збирання та тимчасового зберігання побутових відходів використовуються 

контейнери для сміття об’ємом 1,1; 0,75; 0,24; 0,12 куб. м, які обслуговують спеціальні 

автомобілі підприємств-перевізників ТПВ. Станом на 01.01.2016 року контейнерне 

господарство міста складається з 26 контейнерного майданчика, 332 контейнерів для 

збору ТПВ. 

Контейнерні майданчики обладнані відповідно до діючих санітарних норм. 

Оновлення контейнерного господарства та облаштування контейнерних майданчиків 

здійснюється за кошти міської ради. 

В парках та вулицях міста встановлюються урни для збору сміття. Окрім 

забезпечення санітарного стану встановлення таких урн є одним з елементів, що 

сприяють підвищенню рівня екологічної культури мешканців та гостей міста.  

Збирання та вивезення ТПВ 

Змішані ТПВ з контейнерів, транспортуються за допомогою сміттєвозів і 

захоронються (метод зштовхування та ущільнення) на міському полігоні. З 2014 року 

запроваджено роздільний збір побутових відходів за фракціями, який має позитивну 

динаміку щодо відбору вторинної сировини, та свідчить про поліпшення рівня 

культури мешканців у сфері поводження з ТПВ. З відповідних контейнерів 

відсортовану за фракціями вторинну сировину (ПЕТ-пляшка,) перевізники ТПВ 

вивозять на переробку. 

Міський полігон ТПВ 

Міський полігон ТПВ функціонує з 1991 року. Він розташований на землях ОТГ 

та знаходиться в постійному користуванні. Від межі найближчих сіл до полігону 

відстань 1,3 км, до водотоків та водойм – 1,3 км, до водозабору – 2,2 км. 

Полігон має подібну до прямокутника форму. 

Загальна площа полігону становить 4,8 га. Потужність складування (товща) 

змінюється від 3 до 10м. Річне накопичення побутових відходів складає близько 15442 

куб.м. в рік. 



Здійснено облаштування полігону інженерними спеціалізованими спорудами,  

що призначені для захоронення ТПВ, а саме: 

- капітальною під’їзною дорогою; 

- водовідвідною канавою для збору фільтратів; 

- розвантажувальним майданчиком для сміттєвозів; 

Розроблена Технологічна карта експлуатації полігону, згідно з якою 

проводяться: 

- відсипка сміття по картах; 

- пошарова пересипка землею кожного відсипаного 2-х метрового шару 

сміття; 

- запроваджено систему моніторингу за станом поверхневих і підземних вод, 

атмосферного повітря, ґрунту та рослин.  

За 2016 рік було вивезено 17806 м ³або 4807,6 тонн ТПВ. 

 

Показники, що характеризують стан НПС ( станом на 01.01.2016) 

№ Показник Громада Район Область 

1 Площа порушених земель, тис. га  0,1 3,2 

2 % до загальної площі  0,06 0,09 

3 Кількість полігонів та звалищ твердих 

побутових відходів, одиниць 

9 22 448 

4 Площа, зайнята полігонами та звалищами, га 16,4 30,0 531,9 

5 Кількість паспортизованих місць видалення 

відходів, од. 

 25 493 

6 Радіаційний фон, мкЗв/год  0,10-0,2 0,06-0,22 

7 Щільність забруднення земель цезієм-137 

(техногенним), Кі/км² 

  

0,363 

 

0,206 

8 Щільність забруднення земель стронцієм-90 

(техногенним), Кі/км² 

  

0,029 

 

0,206 

 

Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря, т  

Регіони 2012 2013 2014 2015 2016 

Стаціонарні джерела 

Громада (якщо є дані)      

Район    1265 1616 

Область    33909 37102 

Пересувні джерела 

Громада (якщо є дані)      

Район      

Область      

 

Утворення відходів І-ІІІ класів небезпеки 

Показники 2012 2013 2014 2015 2016 

Громада всього      

в т.ч. у спеціально відведених місцях 

або об’єктах 

     

Район всього     13632,6 8051,9 

в т.ч. у спеціально відведених місцях 

або об’єктах 

     

Область всього    867339,7 720585,9 

в т.ч. у спеціально відведених місцях 

або об’єктах 

     



ГОЛОВНІ ЧИННИКИ СТРАТЕГІЧНОГО ВИБОРУ 

 

Сценарії розвитку Корюківської об’єднаної територіальної громади 

 

Важливою методологічною базою стратегічного вибору є сценарне 

моделювання. Сценарій – деяка послідовність подій, які можуть відбутися в 

майбутньому із значною долею ймовірності за певних умов. Такі умови, або фактори, 

можуть бути як зовнішні, так і внутрішні. 

Іншими словами, в основі кожного сценарію повинні бути покладені базові 

сценарні припущення, за яких можуть виникати ті чи інші фактори впливу.  

Зважаючи на те, що Корюківська ОТГ фактично є новоствореною і у наявності є 

дуже мало даних для відстеження попередньої динаміки соціально-економічних 

процесів, що відбуваються на території громади у цілому, повноцінне формулювання 

сценаріїв її розвитку на початку 2018 року неможливе (стане можливим під час 

наступних періодів стратегічного планування – через 3 – 5 років). З огляду на це, 

наведені нижче елементи сценарного моделювання відображають, передусім вплив на 

громаду зовнішніх факторів. 

Традиційно основними сценаріями розвитку є інерційний (песимістичний) та 

модернізаційний (реалістичний за умови вжиття відповідної поставленим стратегічним 

завданням системи заходів). 

 

Інерційний сценарій розвитку 

Інерційний (песимістичний), сценарій розвитку громади формується на основі 

припущень, що тривкий у часі (горизонті планування) баланс зовнішніх і внутрішніх 

факторів впливу на стан громади як соціально-економічної системи залишається 

незмінним, тобто послідовність станів системи змінюється за інерцією: громада 

рухається по інерції, суспільно-економічний стан країни не сприяє зміні вектору її 

розвитку. 

Базові припущення – національний рівень. 

1. Військовий конфлікт на Сході України триває або заморожується. 

Відповідно, продовжують зростати, або, в усякому випадку, не зменшуються видатки 

бюджету на утримання армії та військово-промислового комплексу. 

2. Рівень корупції в країні залишається на сучасному рівні або зменшується у 

незначній мірі – замість реальних реформ спостерігаємо їх імітацію. 

3. Децентралізація проходить мляво, основні заходи відкладаються до 2020 

року або ще далі. Зростання чисельності об’єднаних територіальних громад призводить 

до скорочення обсягів державних субвенцій, що припадають на кожну громаду.  

4. Перспектива помітного зростання ВВП країни відсувається у віддалене 

майбутнє, або його обсяг продовжує падіння. Зростання ВВП на 1 – 2% не у спромозі 

створити макроекономічні умови, реально сприятливі для динамічного розвитку 

об’єднаних територіальних громад. 

5. Гривня підтримується виключно міжнародними кредитами та, відповідно, 

інтервенціями НБУ на валютному ринку, продовжується неконтрольована інфляція і 

девальвація національної грошової одиниці. 

6. Державні інвестиції у розвиток інфраструктури (передусім, транспортної) 

забезпечують лише 10 – 15% необхідних обсягів. 

7. Інвестиційна привабливість України залишається низькою, продовжується 

відтік капіталу за кордон, рівень залучення інвестицій не зростає.  

8. Податковий тиск на підприємців залишається високим, в тіні продовжує 

працювати понад 50% малого і середнього бізнесу. 

9. Реальні доходи населення не зростають, або і зменшуються, у зв’язку із 

девальвацією гривні. 



10. В умовах суттєвої корекції тарифів на газ підвищується вірогідність 

збільшення рівня неплатежів населення, що призводить до поглиблення кризи в ЖКГ.  

11. В умовах фактичного початку у 2018 році виборчої кампанії до Верховної 

Ради України посилюватимуться популізм та спроби використовувати кошти на 

регіональний розвиток для популістичних проектів. 

Базові припущення – місцевий рівень: 

1. Продовжується сучасна практика використання місцевих природних ресурсів 

та порушення природоохоронних заходів – поступово підриваються лісові ресурси 

території, знижується природна родючість ґрунтів. 

2. Ідентичність громади визначається лише містом Корюківка на шкоду 

сільським територіям. Відповідно, утворення ОТГ не має підтримки з боку широких 

верств населення, передусім, сільського. 

3. Північний госпітальний округ з центром у місті Корюківка по факту так і не 

створюється. 

4. Бізнес-клімат у громаді перебуває на тому ж рівні. 

5. Рівень купівельної спроможності населення постійно знижується. 

6. Продовжується відтік перспективних здебільшого молодих кадрів за межі 

громади, або і взагалі за межі країни. Звужується податкова база оподаткування 

податком на доходи фізичних осіб. 

7. Відсутність реального покращення кадрового забезпечення органів місцевого 

самоврядування громади. 

8. Недостатня прозорість діяльності місцевих органів влади та її контроль з 

боку громадськості. 

9. Рівень реальної бюджетної забезпеченості громади дещо покращується 

внаслідок створення ОТГ. 

Що відбувається. 

Населення громади продовжує скорочуватися, що передусім, відзначається у 

сільських територіях. При цьому спостерігається поступове зменшення частки дітей і 

людей працездатного віку при відповідному зростанні питомої ваги пенсіонерів. Гостро 

постає проблема оптимізації освітніх закладів, передусім шкіл. 

Через відсутність зростання рівня доходів населення та звуження бази 

оподаткування податком на доходи фізичних осіб реальні доходи бюджету об’єднаної 

територіальної громади зростають повільними темпами. Малий і середній бізнес не 

розвивається. З цих причин кількість робочих місць на території громади не зростає, а, 

можливо, й скорочується. Більшість населення живе за рахунок торгівлі, особистого 

підсобного господарства, бюджетних, пенсійних та соціальних виплат. Доходів 

бюджету ОТГ недостатньо для суттєвого покращення інфраструктури громади – 

локальне покращення благоустрою спостерігається лише на окремих територіях, що не 

може суттєво поліпшити загальний візуальний образ громади. Сільські території 

продовжують занепадати через відсутність робочих місць та реальних джерел доходів 

населення, їх фінансування відбувається за залишковим принципом. Нестача належно 

підготовлених кадрів службовців місцевого самоврядування для виконання нових 

функцій призводить до неефективного використання фінансових ресурсів об’єднаної 

територіальної громади, неспроможності ефективно освоїти кошти державних 

субвенцій на розвиток. Наявні високі ризики корупційних дій щодо використання 

бюджетних коштів громади та державних субвенцій. Продовжується поступове 

руйнування ресурсного потенціалу діяльності громади. 

Скорочення чисельності закладів соціальної інфраструктури за відсутності 

суттєвих позитивних змін у житті громади має своїм наслідком поширення 

скептицизму і несприйняття реформ децентралізації серед населення громади, 

зростання напруги у внутрігромадських стосунках. 

 



Модернізаційний сценарій 

Модернізаційний сценарій розвитку будується на припущеннях, за яких 

формуються найсприятливіші зовнішні (глобальні та національні) та внутрішні (ті, які 

громада здатна створити самостійно) фактори впливу: громада активно використовує 

наявні можливості в умовах відносно швидкого суспільно-економічного розвитку 

країни. 

Базові припущення – національний та регіональний рівень. 

1. Внаслідок тиску Заходу на РФ військове протистояння на Сході України 

припиняється. Видатки на оборону країни та підтримку збройних сил стабілізуються.  

2. Рішуче впроваджуються системні реформи: судова, податкова, медична, 

децентралізація та ін. 

3. Влада розпочинає реальну боротьбу з тотальною корупцією. 

4. ВВП країни починає помітне зростання у 2018 році. 

5. Гривня залишається стабільною. 

6. Інвестиційна привабливість країни покращується. Зменшуються обсяги 

відтоку капіталу за кордон. 

7. Державні інвестиції на розвиток інфраструктури дозволяють суттєво 

покращити стан доріг та дорожньої інфраструктури. 

8. Корюківка стає реальним центром Північного госпітального округу. 

9. Податкова реформа поступово виводить бізнес із «тіні». 

10. Реальні доходи населення поступово зростають. 

11. Соціальна політика держави мінімізує ризики росту неплатежів внаслідок 

зростання тарифів на комунальні послуги. 

12. Ефективно працює ДФРР. 

13. Регіон активно впроваджує раціональну стратегію розвитку. 

 

Базові припущення – місцевий рівень. 

1. Громада формує власну ідентичність та «якірні точки» розвитку території.  

2. Суворо дотримується правоохоронне законодавство – ліквідовуються 

наслідки наявних порушень. 

3. Сформовані базові планувальні документи громади: стратегія, зонування 

земель громади, схема планування громади, інвестиційний паспорт громади. 

4. В органі місцевого самоврядування формується команда кваліфікованих 

фахівців відповідно до нових функцій місцевого самоврядування та стратегії розвитку 

громади. 

5. Забезпечується належний рівень транспарентності діяльності місцевого 

самоврядування та бюджетної сфери громади. 

6. Громада переходить до ощадливого використання наявних ресурсів, 

передусім лісових, земельних та рекреаційних. 

7. У громаді покращується підприємницький та інвестиційний клімат – громада 

стає привабливою для інвесторів. 

8. Створюються привабливі інвестиційні пропозиції, насамперед, в аграрному 

секторі, сфері глибокої переробки сільськогосподарської продукції, а також у сфері 

рекреації. Темпи відтоку перспективних фахівців сповільнюються, розширюється 

податкова база формування бюджету громади. 

9. Органи місцевого самоврядування громади впроваджують у життя комплекс  

заходів спрямований на демонополізацію (по-можливості) економіки громади, 

передусім сфер оптової та роздрібної торгівлі і надання послуг. 

10. Громада є активним учасником впровадження Стратегії розвитку регіону та, 

відповідно, реципієнтом Державного Фонду регіонального розвитку. 

11. Громада ефективно використовує державні субвенції на розвиток 

інфраструктури. 



12. Дещо покращується інфраструктура внаслідок надходжень додаткових 

коштів до бюджету в рамках фінансової децентралізації. 

Що відбувається. 

Громада поступово формує свій імідж як інвестиційно привабливої території, 

позиціонуючи себе, у тому числі, і як рекреаційно-оздоровчу поліську територію. 

Внаслідок ефективної політики місцевої та регіональної влади залучаються стратегічні 

інвестори у пріоритетні галузі господарства. Формуються і просуваються на 

інвестиційні ринки привабливі інвестиційні пропозиції. Існуючі на території міста 

Корюківка виробництва модернізуються та збільшують обсяги продукції. Громада 

здійснює інвентаризацію земельних угідь та формує портфель привабливих пропозицій 

щодо їх використання. Навколо стратегічних інвесторів активізується малий і середній 

бізнес. Зростають кількість робочих місць та рівень доходів населення, пожвавлюється 

внутрішній ринок. Розширення податкової бази має своїм наслідком зростання 

реальних доходів бюджету громади і її можливостей по фінансуванню 

інфраструктурних проектів. Зростає конкуренція у сферах оптової та роздрібної 

торгівлі, відповідно, підвищується якість наявної товарної пропозиції. 

Формування «якірних точок» економічного зростання активізує економічне 

життя на сільських територіях. Розвиток сільських територій громади забезпечується 

інвестиціями в аграрний сектор, підтримкою сільських обслуговуючих кооперативів та 

неаграрними видами бізнесу. Аграрний сектор громади повністю забезпечує 

продуктами харчування потреби внутрішнього ринку та вивозить їх за межі громади.  

Активна діяльність громади у залученні позабюджетних коштів, зокрема з 

ДФРР, дозволить поступово покращити інженерну та соціальну інфраструктуру. 

Наявність відчутних позитивних змін у житті громади певною мірою нівелює негативні 

наслідки від неминучої оптимізації мережі соціальної інфраструктури відповідної 

території. 

 

 



SWOT-аналіз Корюківської громади 

 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Розвинута лісова промисловість 
(лісозаготівельна, деревообробна, 
целюлозно-паперова, біоенергетика, дари 

лісу) 
2. Придатні для органічного землеробства 
земельні ресурси 
3. Працюючі очисні споруди в центрі ОТГ 
4. Ефективна система безпеки в ОТГ 
5. Задовільний стан дорожнього покриття 
6. Розвинена електромережа 
7. Досвідчені активні працівники в органах 

управління, бюджетній сфері 
8. Відкритість органів влади, залученість 
громадськості до процесу прийняття рішень  
9. Оптимізована мережа освітніх закладів з 
високоякісними послугами 
10. Наявність туристично-готельного 
комплексу з перспективами подальшого 

розвитку 
11. Посилене фінансування гуманітарної та 
соціальної сфери з місцевого бюджету 

1. Віддалене географічне розташування, на 
кордоні з Російською Федерацією 
2. Низькокваліфіковані кадри, недостатність 

фахівців робітничих та вузькоспеціалізованих 
спеціальностей 
3. Відсутність сучасних форм управління (е-
врядування, енергоменеджмент, надання 
адміністративних послуг) 
4. Низький рівень активності, інерційність 
населення 
5. Незадоволеність мешканців якістю послуг 

територіальних представництв центральних 
органів виконавчої влади 
6. Недостатня взаємодія місцевих органів 
виконавчої влади з органами місцевого 
самоврядування 
7. Слабка система інформування населення  
8. Висока залежність бюджету від одного 

великого платника 
9. Застаріла мережа водо-, теплопостачання 
10. Забруднення природних ресурсів, 
нераціональне використання земель 
11. Неоптимізована мережа закладів культури 
12. Застаріла матеріально-технічна база освітніх 
та культурних закладів 

Можливості Загрози 

1. Зростання попиту на продовольство на 

світовому ринку, зокрема органічні продукти 
2. Зростання популярності сільського, 
зеленого туризму 
3. Розвиток енергоощадних технологій 
4. Зацікавленість інвесторів у механізмі 
енергосервісних контрактів 
5. Мораторій на експорт лісо- та 

пиломатеріалів у необробленому вигляді 
6. Продовження євроінтеграційних процесів 
та реформ в Україні 
7. Діяльність в Україні проектів міжнародної 
допомоги з підтримки ОТГ 
8. Бюджетна підтримка ОТГ 
9. Новий адміністративно-територіальний 

устрій з визначенням нових районних центрів 
10. Прогресивні норми закону «Про освіту» 
11. Збільшення державних видатків на 
гуманітарну та соціальну сфери 
12. Медична реформа 

1. Активізація військового конфлікту на сході 

України 
2. Нестабільна економічна ситуація в країні, 
інфляційні процеси 
3. Непрогнозованість зовнішніх ринків, доступу 
до ринку ЄАЕС 
4. Недосконалість законодавства у сфері 
децентралізації  

5. Урядова стратегія реформування лісового 
господарства на період до 2022 року 
6. Ризик природних катастроф, обумовлених 
геологічними особливостями 
7. Відтік кваліфікованих кадрів 
8. Корупція  
9. Нерозроблені механізми впровадження 

закону «Про освіту» 
10. Бюрократизація управління гуманітарною та 
соціальною сферами 
11. Погіршення медичних послуг в сільській 
місцевості внаслідок медичної реформи 
12. Зневіра громадян внаслідок згортання 
реформ  

 



SWOT-матриця Корюківської громади 

 

Сильні сторони  Можливості 

1. Розвинута лісова промисловість 

(лісозаготівельна, деревообробна, 

целюлозно-паперова, біоенергетика, 

дари лісу) 

 1. Зростання попиту на 

продовольство на світовому 

ринку, зокрема органічні 

продукти 

   

2. Придатні для органічного 

землеробства земельні ресурси 

 2. Зростання популярності 

сільського, зеленого туризму 

   

3. Працюючі очисні споруди в центрі 

ОТГ 
 3. Розвиток енергоощадних 

технологій 

   

4. Ефективна система безпеки в ОТГ  4. Зацікавленість інвесторів у 

механізмі енергосервісних 

контрактів 

   

5. Задовільний стан дорожнього 

покриття 

 5. Мораторій на експорт лісо- та 

пиломатеріалів у 

необробленому вигляді 

   

6. Розвинена електромережа 

 

6. Продовження 

євроінтеграційних процесів та 

реформ в Україні 

   

7. Досвідчені активні працівники в 

органах управління, бюджетній сфері 
 

7. Діяльність в Україні проектів 

міжнародної допомоги з 

підтримки ОТГ 

   

8. Відкритість органів влади, 

залученість громадськості до процесу 

прийняття рішень 

 8. Бюджетна підтримка ОТГ 

   

9. Оптимізована мережа освітніх 

закладів з високоякісними послугами 

 9. Новий адміністративно-

територіальний устрій з 

визначенням нових районних 

центрів 

   

10. Наявність туристично-готельного 

комплексу з перспективами подальшого 

розвитку 

 

10. Прогресивні норми закону 

«Про освіту» 

   

11. Посилене фінансування гуманітарної 

та соціальної сфери з місцевого 

бюджету 

 
11. Збільшення державних 

видатків на гуманітарну та 

соціальну сфери 

   

 
 

Медична реформа 

 



 

Слабкі сторони  Можливості 

1. Віддалене географічне 

розташування, на кордоні з Російською 

Федерацією 

 1. Зростання попиту на 

продовольство на світовому 

ринку, зокрема органічні 

продукти 

   

2. Низькокваліфіковані кадри, 

недостатність фахівців робітничих та 

вузькоспеціалізованих спеціальностей 

 2. Зростання популярності 

сільського, зеленого туризму 

   

3. Відсутність сучасних форм 

управління (е-врядування, 

енергоменеджмент, надання 

адміністративних послуг) 

 3. Розвиток енергоощадних 

технологій 

   

4. Низький рівень активності, 

інерційність населення 

 4. Зацікавленість інвесторів у 

механізмі енергосервісних 

контрактів 

   

5. Незадоволеність мешканців якістю 

послуг територіальних представництв 

центральних органів виконавчої влади 

 5. Мораторій на експорт лісо- 

та пиломатеріалів у 

необробленому вигляді 

   

6. Недостатня взаємодія місцевих 

органів виконавчої влади з органами 

місцевого самоврядування 

 6. Продовження 

євроінтеграційних процесів та 

реформ в Україні 

   

7. Слабка система інформування 

населення  
 

7. Діяльність в Україні 

проектів міжнародної допомоги 

з підтримки ОТГ 

   

8. Висока залежність бюджету від 

одного великого платника 

 8. Бюджетна підтримка ОТГ 

   

9. Застаріла мережа водо-, 

теплопостачання 
 

9. Новий адміністративно-

територіальний устрій з 

визначенням нових районних 

центрів 

   

10. Забруднення природних ресурсів, 

нераціональне використання земель 
 

10. Прогресивні норми закону 

«Про освіту» 

   

11. Неоптимізована мережа закладів 

культури 

 11. Збільшення державних 

видатків на гуманітарну та 

соціальну сфери 

   

12. Застаріла матеріально-технічна база 

освітніх та культурних закладів   

12. Медична реформа 

 

 



 

 

  

Сильні сторони  Загрози 

1. Розвинута лісова промисловість 

(лісозаготівельна, деревообробна, 

целюлозно-паперова, біоенергетика, 

дари лісу) 

 1. Активізація військового 

конфлікту на сході України 

   

2. Придатні для органічного 

землеробства земельні ресурси 

 2. Нестабільна економічна 

ситуація в країні, інфляційні 

процеси 

   

3. Працюючі очисні споруди в центрі 

ОТГ 
 

3. Непрогнозованість зовнішніх 

ринків, доступу до ринку ЄАЕС 

   

4. Ефективна система безпеки в ОТГ  4. Недосконалість законодавства 

у сфері децентралізації  

   

5. Задовільний стан дорожнього 

покриття 
 

5. Урядова стратегія 

реформування лісового 

господарства на період до 2022 

року 

   

6. Розвинена електромережа 

 

6. Ризик природних катастроф, 

обумовлених геологічними 

особливостями 

   

7. Досвідчені активні працівники в 

органах управління, бюджетній сфері 

 7. Відтік кваліфікованих кадрів 

   

8. Відкритість органів влади, 

залученість громадськості до процесу 

прийняття рішень 

 
8. Корупція 

   

9. Оптимізована мережа освітніх 

закладів з високоякісними послугами  

9. Нерозроблені механізми 

впровадження закону «Про 

освіту» 

   

10. Наявність туристично-готельного 

комплексу з перспективами подальшого 

розвитку 

 10. Бюрократизація управління 

гуманітарною та соціальною 

сферами 

   

11. Посилене фінансування гуманітарної 

та соціальної сфери з місцевого 

бюджету 

 
11. Погіршення медичних 

послуг в сільській місцевості 

внаслідок медичної реформи 

   

 
 

12. Зневіра громадян внаслідок 

згортання реформ 



 

Слабкі сторони  Загрози 

1. Віддалене географічне 

розташування, на кордоні з Російською 

Федерацією 

 
1. Активізація військового 

конфлікту на сході України 

   

2. Низькокваліфіковані кадри, 

недостатність фахівців робітничих та 

вузькоспеціалізованих спеціальностей 

 2. Нестабільна економічна 

ситуація в країні, інфляційні 

процеси 

   

3. Відсутність сучасних форм 

управління (е-врядування, 

енергоменеджмент, надання 

адміністративних послуг) 

 3. Непрогнозованість зовнішніх 

ринків, доступу до ринку ЄАЕС 

   

4. Низький рівень активності, 

інерційність населення 

 4. Недосконалість законодавства 

у сфері децентралізації  

   

5. Незадоволеність мешканців якістю 

послуг територіальних представництв 

центральних органів виконавчої влади 

 5. Урядова стратегія 

реформування лісового 

господарства на період до 2022 

року 

   

6. Недостатня взаємодія місцевих 

органів виконавчої влади з органами 

місцевого самоврядування 

 6. Ризик природних катастроф, 

обумовлених геологічними 

особливостями 

   

7. Слабка система інформування 

населення  
 

7. Відтік кваліфікованих кадрів 

   

8. Висока залежність бюджету від 

одного великого платника 
 

8. Корупція 

   

9. Застаріла мережа водо-, 

теплопостачання 

 9. Нерозроблені механізми 

впровадження закону «Про 

освіту» 

   

10. Забруднення природних ресурсів, 

нераціональне використання земель 

 10. Бюрократизація управління 

гуманітарною та соціальною 

сферами 

   

11. Неоптимізована мережа закладів 

культури  

11. Погіршення медичних 

послуг в сільській місцевості 

внаслідок медичної реформи 

   

12. Застаріла матеріально-технічна база 

освітніх та культурних закладів 
 

12. Зневіра громадян внаслідок 

згортання реформ 



Висновки та ідентифікація пріоритетів розвитку 

 

1. Зовнішні можливості, які підтримують сильні сторони. 

В економічній сфері для громади актуальними є можливості, обумовлені 

зростанням попиту на продовольство на світовому ринку, зокрема органічні продукти 

та зростанням популярності сільського, зеленого туризму: 

- з урахуванням наявності незадіяних земельних ділянок, придатних для 

органічного землеробства даний напрям може стати одним із стратегічних для громади; 

- наявність лісових ресурсів, туристично-готельного комплексу з перспективами 

подальшого розвитку та задовільна якість дорожнього покриття створюють передумови 

для популяризації туристичного напрямку економічної активності в громаді. 

Попри конфліктну природу мораторію на експорт лісо- та пиломатеріалів у 

необробленому вигляді продовження його дії для громади є сигналом для зосередження 

зусиль на розвитку виробництв з високою часткою доданої вартості у лісовій 

промисловості, яка становить основу локальної економіки. 

Діяльність проектів міжнародної допомоги, які сприяють становленню та 

розвитку ОТГ в Україні має бути використана для підтримки та мотивування активних 

працівників в органах управління та бюджетній сфері громади. 

Передбачена державним бюджетом підтримка ОТГ та прогресивні норми закону 

«Про освіту» створюють підґрунтя для збереження високої якості послуг, які надаються 

освітніми закладами громади. Збільшення державних видатків на гуманітарну та 

соціальну сфери та перехід до нового адміністративно-територіального устрою, що 

передбачатиме переформатування нинішніх районів та визначення їх нових центрів є 

тим фактором, що обумовлює важливість для громади роботи над отриманням статусу 

районного центру в новій архітектурі із забезпеченням високого рівня розвитку 

гуманітарної та соціальної сфери. 

 

2. Як існуючі можливості можуть зменшити слабкі сторони. 

У громаді варто зосередити зусилля на розвитку системи управління – 

впровадженні сучасних практик, інформуванні населення, підвищенні його активності. 

При подоланні цих слабких сторін в нагоді мають стати можливості, які пропонують 

проекти міжнародної допомоги, що надають підтримку ОТГ. 

В економічній сфері важливим є зменшення рівня бюджетної залежності від 

одного платника, що є можливим через диверсифікацію галузевої структури, 

перспективи для чого створюють зростання попиту на продовольство на світовому 

ринку, зокрема органічні продукти та популярності сільського, зеленого туризму. 

Мораторій на експорт лісо- та пиломатеріалів у необробленому вигляді є також тим 

чинником, що дозволяє диверсифікувати економіку громади через розвиток 

виробництв з високою часткою доданої вартості у лісовій промисловості.  

Існуючі інфраструктурні проблеми, обумовлені, зокрема застарілістю мережі 

водо-, теплопостачання, а також матеріально-технічної бази освітніх та культурних 

закладів доцільно вирішувати за рахунок ресурсів державного бюджету, що 

спрямовуються на гуманітарну і соціальну сфери та розвиток громад, а також за 

рахунок започаткування механізму енергосервісних контрактів. 

 

3. Як сильні сторони можуть обмежити вплив загроз. 

Суттєвими загрозами для громади є нестабільна економічна ситуація в країні, 

інфляційні процеси, а враховуючи експортоорієнтованість на ринок ЄАЕС флагмана 

місцевої економіки додатковим негативним чинником є непрогнозованість зовнішніх 

ринків країн цього угрупування. Подолання даних загроз є можливим за рахунок 

розвитку таких сильних сторін громади, як: розвинута лісова промисловість, придатні 

для органічного землеробства земельні ресурси, наявність туристично-готельного 



комплексу з перспективами подальшого розвитку. Урядова стратегія реформування 

лісового господарства на період до 2022 року в свою чергу становить загрозу для 

лісової промисловості, що посилює актуальність диверсифікації економіки громади. 

Відтік кваліфікованих кадрів становить загрозу для всіх сфер соціально-

економічного життя громади, що вимагатиме задіяння сильних сторін громади для 

збереження наявного кадрового потенціалу та вжиття заходів щодо їх залучення з-поза 

меж громади. 

В соціальній та гуманітарній сферах загрозами є недосконалість їх регулювання 

та погіршення доступу до послуг в сільській місцевості, що компенсується в громаді 

високоякісними послугами оптимізованої мережі освітніх закладів та посиленим  

фінансуванням з місцевого бюджету, що вимагатиме збереження даних тенденцій.  

 

4. Усунення слабких сторін задля запобігання зовнішнім загрозам. 

Активізація військового конфлікту на сході України може мати непередбачувані 

наслідки для громади, пов’язані з її географічним розташуванням на кордоні з 

Російською Федерацією. 

Однією з основних загроз у громаді є відтік кваліфікованих кадрів, що 

посилюється дією таких слабких сторін як низькокваліфіковані кадри, недостатність 

фахівців робітничих та вузькоспеціалізованих спеціальностей та низький рівень 

активності, інерційність населення. Зазначена проблема має також в основі і 

нестабільну економічну ситуацію в країні, інфляційні процеси. Непрогнозованість 

зовнішніх ринків, доступу до ринку ЄАЕС стає критичним для громади у поєднанні із 

високою залежністю бюджету від одного великого платника. 

Недосконалість законодавства у сфері децентралізації та високий рівень 

корупційності українського суспільства у поєднанні з такими слабкими сторонами як 

незадоволеність мешканців якістю послуг територіальних представництв центральних 

органів виконавчої влади та недостатня взаємодія місцевих органів виконавчої влади з 

органами місцевого самоврядування можуть стати суттєвою загрозою для місцевої 

політичної стабільності. 

 

 

 

 



СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ 

 

 

Стратегічні цілі Операційні цілі Завдання Термін виконання 

1. Створення 

середовища, 

комфортного 

для проживання 

людей 

1.1. Модернізація 

інфраструктури громади 

1.1.1. Оновлення мереж водо- та теплопостачання 2018 - 2021 

1.1.2. Розвиток транспортної інфраструктури та зв’язку  2018 - 2025 

1.1.3. Покращення стану вуличного освітлення 2018 - 2022 

1.1.4. Створення безбар’єрного середовища  2018-2025 

1.2. Розвиток системи 

управління громадою 

1.2.1. Забезпечення статусу адміністративного центру району в 

новому адміністративно-територіальному устрої 

2020-2021 

1.2.2. Завершення процесу об’єднання громади  2020-2021 

1.2.3. Розбудова інформаційної взаємодії влади та громади  2019 

1.2.4. Удосконалення системи надання адміністративних послуг 2018 - 2020 

1.2.5. Підтримка реалізації місцевих громадських ініціатив 2019 - 2021 

1.3. Підвищення безпеки 

життєдіяльності 

1.3.1. Формування культури і умов для роздільного збору 

вторинної сировини та переробки фракцій 

2018 - 2025 

1.3.2. Підвищення енергоефективності та нарощування 

використання відновлювальних джерел енергії 

2018 - 2020 

1.3.3. Раціональне використання водних та лісових ресурсів  2018 - 2022 

1.3.4. Забезпечення громадської та пожежної безпеки 2018 - 2020 

2. Забезпечення 

всебічного 

гармонійного 

розвитку 

мешканців 

громади 

2.1. Формування сучасного 

освітнього та спортивного 

простору 

2.1.1. Розвиток єдиної освітньої мережі ОТГ 2018 - 2019 

2.1.2. Осучаснення бібліотечної системи  

2.1.3. Створення об’єктів спортивної інфраструктури 2018 - 2023 

2.1.4. Популяризація здорового способу життя 2018-2025 

2.2. Надання якісних медичних 

та соціальних послуг 

2.2.1. Реформування системи охороні здоров’я в громаді 2018 - 2020 

2.2.2. Підтримка соціально вразливих груп населення 2018-2025 

2.3. Створення умов для 

культурного розвитку 

мешканців громади 

2.3.1. Створення сучасного музейного простору 2018-2025 

2.3.2. Модернізація технічної бази культурних закладів громади 2018-2025 

2.3.3. Забезпечення можливостей для самовираження мешканців 2018-2025 

2.3.4. Популяризація місцевої культурної спадщини 2018 - 2021 



2.4. Створення умов для 

якісного дозвілля всіх вікових 

категорій населення 

2.4.1. Забезпечення можливостей для змістовного дозвілля дітей 

та батьків, молоді, людей старшого віку 

2018 - 2021 

2.4.2. Розвиток мережі громадського харчування 2018-2025 

3. Збереження 

економічного та 

трудового 

потенціалу 

громади 

3.1. Створення нових робочих 

місць, зниження рівня 

безробіття, зменшення відтоку 

працездатного населення 

3.1.1. Розвиток інфраструктури підтримки малого та середнього 

підприємництва 

2018 - 2023 

3.1.2. Полегшення доступу до фінансових ресурсів для суб’єктів 

малого та середнього підприємництва 

2020-2025 

3.1.3. Впровадження стимулів для розвитку органічного 

землеробства 

2018 - 2020 

3.1.4. Підтримка розширення традиційних виробництв та 

створення старт-апів 

2020 - 2025 

3.1.5. Удосконалення просторового планування громади 2018 - 2020 

3.2. Посилення туристичного 

сектору економіки 

3.2.1. Створення та просування бренду громади 2019 - 2021 

3.2.2. Покращення естетики населених пунктів громади  2019-2021 

3.2.3. Стимулювання появи нових туристичних продуктів  2018 - 2023 
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