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тел. 675-692 

 
ЗАГАЛЬНІ ДАНІ 

 
Центр району м. Ніжин (залізничний вузол) 
Територія району 1514 кв. км 

Населення (наявне на 01.01.2014) 28,6 тис. чол.
Міське 4,1 тис. чол.
Сільське 24,5 тис. чол.
Загальний приріст, скорочення (-) наявного населення у 

2013 році 
-526 осіб

у т.ч.: природний рух  -489 осіб
міграція -37 осіб

Адміністративно-територіальні одиниці  
кількість населених пунктів 72
у т.ч.: міст -

селищ міського типу 1
сіл 71

Питома вага району у загальнообласних обсягах: 
валової доданої вартості  2,2 % 
реалізованої промислової продукції 1,3 %
сільського господарства (сільгосппідприємств) 5,0 % 
капітальних інвестицій  2,3 %
будівництва житла 1,6 %
роздрібного товарообороту (фізичних і юридичних осіб) 1,6 % 
реалізованих послуг 0,2 % 
Спеціалізація господарського комплексу району – аграрно-індустріальна 

Частка промисловості у валовій доданій вартості 33,5 %
Частка сільського господарства у валовій доданій вартості  51,4 %
Обсяги реалізованої промислової продукції  
(у відпускних цінах підприємств) за 2013 рік 189573,5 тис. грн
Валова продукція сільського господарства  
(сільгосппідприємств) 288794 тис. грн
Розвиток підприємницької діяльності 
(станом на 01.01.2014) 

 

Малі підприємства - юридичні особи  78 од.
Кількість найманих працівників на малих підприємствах  
(станом на 01.01.2013) 549 осіб 
Підприємці - фізичні особи  442 од.
Середньомісячна заробітна плата одного штатного 
працівника (за січень – грудень 2013 року)  2118 грн

 



 

Можливі напрями діяльності райдержадміністрації  
по створенню робочих місць 

 

№ Напрям діяльності 

1. 

Використання в повній мірі наявного ресурсного потенціалу: 
- видобування та переробка корисних копалин; 
- поглиблена переробка лісових ресурсів та використання відходів 

лісопереробки; 
- системна робота по задіянню до ефективного використання водойм. 

2. 

Розширення та поліпшення обслуговування сільського населення за  
рахунок:  

- відкриття нових закладів торгівлі та побутового обслуговування; 
- розширення виїзного обслуговування населення; 
- створення при сільських радах обслуговуючих cтруктур. 

3. Розвиток сільського зеленого туризму. 

4. Використання незадіяних виробничих потужностей.  

5. Диверсифікація діючих виробництв.  

6. 
Співпраця з власниками промислових та сільськогосподарських підприємств 
з метою більш повного завантаження наявних потужностей. 

7. Розвиток тваринництва. 

8. Поглиблена переробка сільськогосподарської продукції. 

9. 
Продаж чи оренда вільних земельних ділянок з метою створення нових 
виробництв чи інших об‘єктів, необхідних для забезпечення життєдіяльності 
населення. 

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

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

12.  
Використання в повній мірі можливостей місцевих бюджетів, Регіонального 
фонду підтримки підприємництва, кредитних спілок з метою підтримки 
проектів малого та середнього бізнесу. 

13. 
Пошук шляхів відновлення виробничої діяльності суб’єктів господарювання, 
що перебувають в стадії банкрутства. 

14. Ефективне використання комунального майна. 

15. 

Активізація роботи щодо пошуку додаткових джерел фінансування проектів 
соціально-економічного розвитку території, в т.ч. використання можливостей 
соціальних угод, залучення грантів, кредитів, міжнародної технічної 
допомоги. 

 



 

 
 
 
 
 
 

РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Природно-ресурсний потенціал 
тел. 676-404 

Родовища корисних копалин  
 

Назва родовища Надрокористувач 
Вид корисних 

копалин 

Родовища, які  розробляються 

Ніжинське 
ПАТ „Ніжинський  цегельний 
завод”  

Суглинок 

Родовища, які не розробляються 

Кропивнянське Не розробляється Суглинок 

Вертіївське  Не розробляється Суглинок 

Вертіївське 1 Не розробляється Суглинок 

Черняхівське Не розробляється Суглинок 

Лосинівське Не розробляється Суглинок 

 
 

 
 

тел. 42038 

Водні ресурси 
Наявність водойм 

Всього 
водойм 

Водойми площею більше 0,5 га Водойми 
площею 
менше 
0,5 га 

Всього 
водойм 

у тому числі 
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342 307,2 100 242,8 1 11,8 1 42,0 0 0,0 1 18,10 97 170,9 242 64,4

 
 

 
 
 

тел. 676-404; 675-651 

Лісові ресурси 
 

Площа земель лісового фонду 8,3 тис.га 



тел. 779-031 

 
Трудові ресурси 

 
станом на 01.01.2014 

Чисельність постійного населення працездатного віку, тис. осіб  15,5 
Чисельність осіб, що перебувала на обліку в РЦЗ, осіб 1271 

в т.ч. безробітних 988 
Взято на облік протягом 2013 року, осіб, на початок  995 

в т.ч. безробітних 726 
Працевлаштовано громадян, осіб 630 
    в т.ч. шляхом одноразової допомоги по безробіттю 7 
Проходили професійне навчання, осіб 160 
Брали участь у громадських роботах, осіб 221 
Створено нових робочих місць, одиниць 480 
Передбачено створення нових робочих місць у 2014 році (відповідно до 
Програми економічного і соціального розвитку Чернігівської області на 
2014 рік), одиниць 

320 

 



   тел. 698-042 

Доходи Державного бюджету в Ніжинському районі за 2013 рік 
   тис. грн

Показник 
Загальний 

фонд 
Спеціальний фонд 

Податок на прибуток 10 038,6   
Податок на додану вартість 33 916,9 3 138,8
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів 96,7   
Збори та плата за спеціальне використання водних ресурсів 234,6   
Платежі за користування надрами 183,2   
Частина прибутку (доходу) державних підприємств, що 
вилучається до бюджету 

1 267,8   

Екологічний податок   288,1
Інші надходження 953,9   
Інші 580,3  

РАЗОМ 47 272,0 3 426,9
* - інформація щодо доходів Державного бюджету наведена по району разом з містом 
 

Доходи місцевих бюджетів Ніжинського району за 2013 рік 
тис. грн 

Показник 
Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

Всього

в тому 
числі 
бюджет 
розвитку 

Податкові надходження 19 412,8 1 685,5 1 511,0

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на 
збільшення ринкової вартості 

13 817,8 64,6 0,0

Податок на доходи фізичних осіб   13 815,4 0,0  
Податок на прибуток підприємств 2,4 0,0  
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу 0,0 64,6  
Збори та плата за спеціальне використання природних 
ресурсів 

5 235,2 0,0 0,0

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів 129,8 0,0  
Плата за землю 5 105,3 0,0  
Місцеві податки і збори 90,2 1 562,2 1 511,0
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 0,0 2,5 2,5
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності 90,2 51,2  
Єдиний податок 0,0 1 508,5 1 508,5
Інші податки та збори 269,6 58,7 0,0
Екологічний податок 0,0 58,7  

Фіксований сільськогосподарський податок 269,6 0,0  

Неподаткові надходження 143,6 2 490,4 25,0

Доходи від власності та підприємницької діяльності 43,1 22,8 0,0

Дивіденди, нараховані на акції господарських товариств, у 
статутних капіталах яких є комунальна власність 

0,5 0,0  

Інші надходження 42,6 0,0  



Показник 
Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

Всього

в тому 
числі 
бюджет 
розвитку 

Надходження коштів від відшкодування втрат 
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 

0,0 22,8  

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 
господарської діяльності 

10,1 0,0 0,0

Плата за надання адміністративних послуг 2,1 0,0  
Державне мито 8,0 0,0  
Iншi неподаткові надходження 90,4 43,2 25,0
Інші надходження   90,4 18,2  
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури 
населеного пункту 

0,0 25,0 25,0

Власні надходження бюджетних установ 0,0 2 424,4 0,0

Доходи від операцій з капіталом 0,0 113,3 113,3

Кошти від продажу землі 0,0 113,3 113,3

Цільові фонди 0,0 167,7 0,0

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування 0,0 167,7   

Власні доходи всього 19 556,3 4 456,9 1 649,2

Дотації 57 775,1 0,0   

Субвенції 27 219,6 447,4   

Міжбюджетні трансферти всього 84 994,7 447,4 0,0

РАЗОМ 104 551,1 4 904,4 1 649,2

Відсоток дотаційності, % 74,7 
Кількість бюджетів, у тому числі: 31 
   дотаційні бюджети 29 
   бездотаційні бюджети, 2 
   з них: бюджети с. Мала Кошелівка, с. Шатура       
 



  тел. 69-80-42

    

Доходи місцевих бюджетів Ніжинського району на 2014 рік 
   тис. грн

Показник 
Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

Всього 

в тому 
числі 
бюджет 
розвитку 

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на 
збільшення ринкової вартості 

13 286,9 40,0 0,0

Податок на доходи фізичних осіб   13 286,9 0,0 0,0
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу 0,0 40,0 0,0

Збори та плата за спеціальне використання природних 
ресурсів 

4 659,7 0,0 0,0

Плата за землю 4 659,7 0,0 0,0
Місцеві податки і збори 76,2 1 499,1 1 451,0
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 0,0 1,0 1,0
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності 76,2 48,1 0,0
Єдиний податок 0,0 1 450,0 1 450,0
Інші податки та збори 220,0 39,3 0,0
Екологічний податок 0,0 39,3 0,0
Фіксований сільськогосподарський податок 220,0 0,0 0,0

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 
господарської діяльності 

7,0 0,0 0,0

Державне мито 7,0 0,0 0,0
Iншi неподаткові надходження 100,0 24,0 24,0
Інші надходження   100,0 0,0 0,0

Надходження коштів пайової участі у розвитку 
інфраструктури населеного пункту 

0,0 24,0 24,0

Власні надходження бюджетних установ 0,0 675,9 0,0
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів  0,0 17,5 17,5
Кошти від продажу землі 0,0 17,5 17,5
Інші фонди   0,0 125,0 0,0
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування 0,0 125,0 0,0

Власні доходи всього 18 349,8 2 420,7 1 492,5
Дотації 50 818,3 0,0   
Субвенції 35 026,9 532,3   

Міжбюджетні трансферти всього 85 845,2 532,3 0,0
РАЗОМ 104 195,0 2 953,0 1 492,5

Відсоток дотаційності 73,5 
Кількість бюджетів 31 
у тому числі:   
   дотаційні бюджети 26 
   бездотаційні бюджети 5 

   з них: бюджети с. Кунашівка, с. Мала Кошелівка,  
с. Переяслівка, с. Сальне, с. Шатура 

  

 



 

 
 
 
 
 

ВИРОБНИЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



тел. 778-945 

 
Агропромисловий комплекс 

 
Спеціалізація району: виробництво зернових, технічних культур, м’яса свиней, 
ВРХ, молока. 
 
Кількість агропромислових формувань, всього 67 
у тому числі:  
Сільськогосподарські виробничі кооперативи 1 
Приватні підприємства 9 
Господарські товариства 18 
Фермерські господарства 34 
Інші суб’єкти господарювання 5 
Загальна земельна площа району (тис. га) 151,4 
в т.ч сільгоспугідь 119,2 

з них рілля 76,7 
Площа орендованих сільськогосподарських земель 56,2 
Структура валового виробництва продукції сільського 
господарства в агроформуваннях району (%): 

 

рослинництво 91 
тваринництво 9 

 

 
Кількість обслуговуючих структур при сільських, селищних 
радах, всього 

6 

У тому числі  
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 2 
комунальні підприємства при сільських (селищних) радах 4 

 



тел. 778-945 

Сільськогосподарські підприємства 
 

  Назва підприємства Основні види діяльності  

1 
КСП "Агрофірма 
"Лосинівська" с.Лосинівка 

тваринництво (вир-во м’яса ВРХ, м’яса свинини, молока),  
рослинництво (вир-во зернових, кормових культур)  

2 
ТОВ  "Лосинівка Агро" 
смт. Лосинівка 

рослинництво (вир-во зернових, олійних культур, цукрового 
буряку ), тваринництво (вир-во м’яса ВРХ, м’яса свинини, 

молока) 

3 
ТОВ "Крок Агро" 
с.Галиця 

тваринництво (вир-во м’яса ВРХ, молока), рослинництво 
(вир-во зернових, кормових культур)  

4 ТОВ "АгроКІМ"  с.Галиця рослинництво (вир-во кукурудзи на зерно)  

5 
ТОВ АПК "Магнат" 
с.В.Дорога 

рослинництво (вир-во зернових, олійних, кормових 
культур), тваринництво (конярство і вівчарство) 

6 
ЗАТ "Ніжинський 
консервний завод" 

рослинництво (вир-во зернобобових, овочевих культур)  

7 СТОВ "Рід" с.Сальне рослинництво (вир-во зернових, олійних культур)  

8 
СВК ім.Прядка 
с.Перемога 

тваринництво (вир-во м’яса ВРХ, м’яса свинини, молока)3,    
рослинництво (вир-во зернових і зернобобових, олійних, 

кормових культур)  

9 
ТОВ "Баришівська 
зернова кампанія" 
с.Кукшин 

рослинництво (вир-во зернових, олійних культур)  

10 СПОП "Ксена" с.Галиця 
рослинництво (вир-во зернових і зернобобових, олійних 
культур, цукрового буряку ), тваринництво (вир-во м’яса 

ВРХ, м'яса свинини) 

11 
ТОВ "Дружба Нова" 
м.Ніжин 

рослинництво (вир-во зернових, олійних культур)  

12 
ТОВ "Ніжинська 
сільгосптехніка" 

рослинництво (вир-во зернових, олійних культур)  

13 
ПП "Агропрогрес" 
с.Шатура 

рослинництво (вир-во зернових культур, цукрового буряку, 
кормових культур), тваринництво (вир-во м’яса ВРХ, м’яса 

свинини, молока) 

14 ПП "Іскра" с.Талалаївка 
рослинництво (вир-во зернових і зернобобових, кормових 
культур) + тваринництво (вир-во м’яса ВРХ, м’яса свинини, 

молока) 
15 Агроліцей м.Ніжин рослинництво (вир-во зернових культур)  

16 ФГ "Десна" с.Талалаївка 
рослинництво (вир-во зернових, олійних культур),           

тваринництво (вир-во м’яса свинини) 

17 
ФГ "Липоворізьке" 
с.Липів Ріг 

рослинництво (вир-во зернових, олійних культур),           
тваринництво (вир-во м’яса ВРХ, м’яса овець) 

18 ФГ "Заньківське" с.Заньки рослинництво (вир-во зернових культур)  

19 
ФГ "Терешківська – ВО" 
с.Терешківка 

рослинництво (вир-во зернових, олійних культур)  

20 
ФГ "Агронадія" 
с.Шняківка 

рослинництво (вир-во зернових, олійних культур, цукрового 
буряку)  

21 ФГ "Колос" с.Світанок рослинництво (вир-во зернових, олійних культур)  

22 
ФГ "Мединщина" 
с.Талалаївка 

рослинництво (вир-во зернових, кормових культур)  

23 ТОВ "Ніжин-Агро" рослинництво (вир-во зернових, олійних культур)  



  Назва підприємства Основні види діяльності  

24 ПП "Агротрейдер" рослинництво (вир-во зернових, олійних культур)  
25 ТОВ "Віва Плюс" рослинництво (вир-во зернових, олійних культур, картоплі) 
26 ФГ "Фрегат МЛ" рослинництво 

27 
ТОВ "Український 
аграрний союз" 

рослинництво (вир-во зернових, олійних культур)  

28 ПП "Ніжин-Агродар" 
рослинництво (вир-во зернових культур), тваринництво 

(м’яса свинини) 
29 ДС "Маяк" с.Крути рослинництво (вир-во зернових, овочевих культур)  
30 Сортодільниця м.Ніжин рослинництво (вир-во зернових, овочевих культур)  

31 
ПП "Меркурій" 
с.Березанка 

рослинництво (вир-во зернових культур)  

32 
КСФГ "Лелека" с.Гр.-
Іванівка 

рослинництво (вир-во зернових культур)  

33 
СФГ "Шевченка" с.Липів 
Ріг 

рослинництво (вир-во зернових культур)  

34 ПП "Бе-Ніл" с.Кунашівка рослинництво (вир-во зернових культур)  
35 СФГ "Сокіл" с.Гр.Іванівка рослинництво (вир-во зернових, олійних культур)  

36 
СФГ "Людмила" 
с.Лустівка 

рослинництво (вир-во зернових культур)  

37 СФГ "Нива" с.Світанок рослинництво (вир-во зернових, олійних культур)  

38 
КСГ "Отаман" 
с.Колісники 

рослинництво (вир-во зернових, овочевих культур, 
картоплі)  

39 СФГ "Еліта" с.Садове рослинництво (вир-во зернових, олійних культур)  

40 
СФГ "Любава" 
с.Колісники 

рослинництво (вир-во зернових, олійних культур, картоплі) 

41 ФГ "Шанс" с.Бурківка рослинництво (вир-во картоплі)  

42 
СФГ "Чайка" с.Червоний 
Шлях 

рослинництво (вир-во зернових культур)  

43 ФГ "Криниця" м.Ніжин рослинництво (вир-во зернових культур)  
44 ФГ "Деметра" с.Кукшин рослинництво (вир-во зернових культур, картоплі)  

45 
ФГ "Дуболугівське" 
м.Ніжин 

рослинництво (вир-во зернових культур)  

46 
ВСП НУБіП України 
"НАТІ" 

рослинництво (вир-во зернових і зернобобових, олійних, 
овочевих культур, картоплі), тваринництво (вир-во м’яса 

ВРХ, м’яса свинини, м’яса овець, молока) 

47 
ПП "Ніжинські аграрні 
інвестиції" 

рослинництво (вир-во зернових, олійних культур)  

48 
ТОВ "Аратта-Агро" 
с.Вікторівка 

рослинництво (вир-во зернових, олійних культур)  

49 ПСП "Агро-Плюс А.М." рослинництво (вир-во зернових, олійних культур)  
 



тел 699-330 

 
ПЕРЕЛІК 

працюючих сільськогосподарських 
кооперативів та комунальних підприємств 

 станом на 01 березня  2014 року 
 

№  
п/п 

Назва  
сільськогосподарського 

обслуговуючого 
кооперативу 

Юридична адреса та 
місцезнаходження 

Основні види  
діяльності 

Сільськогосподарські кооперативи 

1 СОК "Правда" с. Безуглівка з обробітку землі 

2 СОК "Прогрес" с. Липів ріг з обробітку землі 

Комунальні підприємства 

1 "Людмила" с. Кукшин водопостачання 

2 "Світанківське" с. Світанок водопостачання 

3 "Ритм" с. Мала Кошелівка 

водопостачання, 
пилорама, помол 
зерна, транспортні 

послуги 

4 "Промінь"  смт Лосинівка водопостачання 

 



 
тел. 669-158 

 
Промислові виробництва  

 

Назва підприємства 
Адреса  

Телефони 
Основні види діяльності 

ТОВ «Лосинівський 
маслосирзавод» 

смт Лосинівка, 
вул. Воровського, 9 

(231) 6-12-32 

Виробництво молочних 
продуктів 

ТОВ «Ніжинський 
консервний комбінат» 

м. Ніжин,  
вул. Шевченка, 160 

(231) 3-19-32 

Перероблення  
та консервування фруктів 

і овочів 

ПАТ «Ніжинський 
дослідно-механічний 
завод» 

м. Ніжин,  
вул. Носівський шлях, 56 

(231) 3-17-38, (231) 5-60-03 

Металургійне виробництво, 
виробництво готових 
металевих виробів,  

крім машин і устаткування 

ДП «Дрінкс Україна» 
м. Ніжин,  

вул. Борзнянський шлях, 68 
(231) 4-71-68 

Виробництво напоїв 

Ніжинська районна 
друкарня 

м. Ніжин,  
вул. Радянська, 3А 

(231) 2-31-36 

Поліграфічна діяльність, 
тиражування записаної 

інформації 

ДП «Ніжинське лісове 
господарство» 

м. Ніжин,  
вул. Московська, 5 

(231) 2-55-20, (231) 2-45-26 

Оброблення деревини  
та виробництво виробів  
з деревини та корка,  

крім меблів 

Філія «Ніжинський 
міськмолокозавод» 

м. Ніжин, 
вул. Борзнянський шлях, 68 

(231) 4-51-56 
Охолодження молока 

ДП «Ніжинський 
комбінат 
хлібопродуктів» 

м. Ніжин,  
пров. Урожайний, 16 

(231) 3-12-74 

Виробництво продуктів 
борошномельно-круп’яної 
промисловості, крохмалю  
та крохмальних продуктів 

 



тел. 669-609 

 
Сфера підприємництва 

 
станом на 01.01.2014  

 
* – за даними райдержадміністрації 

 
Фінансово-кредитна підтримка інвестиційних проектів у районі 

в рамках реалізації обласної та районної програм розвитку підтримки малого і 
середнього підприємництва протягом 2001–2013 років 

 

 

тел. 669-609 
 

Інфраструктура підтримки підприємництва 

 

Показник Всього 

Питома вага 
району у 

загальнообласних 
обсягах, % 

Кількість суб’єктів малого підприємництва юридичних 
осіб, осіб* 

78 1,4 

Кількість юридичних осіб взятих на облік у 2013 році, 
од. 

25 х 

Кількість юридичних осіб, які припинили діяльність у 
2013 році, од. 

8 х 

Кількість  суб’єктів малого підприємництва фізичних 
осіб-підприємців, од.* 

442 1,0 

Кількість фізичних осіб-підприємців  взятих на облік   
у 2013 році, од. 

61 х 

Кількість фізичних осіб-підприємців, які припинили 
діяльність  у 2013 році, од. 

51 х 

Податкові надходження до місцевого бюджету від 
діяльності суб’єктів малого бізнесу,  млн грн 

8,57 2,4 

Виділені кошти з районного бюджету на фінансування 
Програми підтримки малого і середнього 
підприємництва у 2014 році, тис. грн 

20,0 0,7 

Показник Всього 
Кількість інвестиційних проектів, од. 2 
Загальна сума фінансової підтримки, тис. грн. 100 
в т.ч. з обласного бюджету (в т.ч. рефінансування), тис. грн 100 
         з місцевого бюджету (в т.ч. рефінансування), тис. грн - 
Створено робочих місць, од. 12 
Збережено робочих місць, од. 19 

№ Назва ПІБ керівника Контактні дані 

1. 
Ніжинська агенція 
регіонального розвитку 

Лобань О.П. 
м. Ніжин, 

вул. Лащенко, 12 
(231) 2-04-31 



 т. 651-898
  

Перелік підприємств Ніжинського району,  
які знаходяться у процедурі банкрутства  

станом на 01.03.2014 

  
  

№ Відповідач 

1 ТОВ "Ніжинбуд" 

2 ПП "Косан" 

 



 

 
 
 
 
 
 

СЕРВІСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



тел. 676-154 

 
Розвиток туризму 

 
Найбільш привабливими об’єктами району є Меморіальний музей 

М.К. Заньковецької (с. Заньки), Музей україно-чесько-словацької дружби  
(с-ще Світанок), районний військово-історичний музей ім. М.П. Кирпоноса 
(с. Вертіївка). 

На обліку в районі знаходиться 287 пам’яток культурної спадщини, а саме: 
193 памятки археології , 90 – історії, 4 – монументального мистецтва. 

Загальна кількість відвідувачів музейних закладів району склала у 2011 р. – 
4,0 тис. осіб, у 2012 р.– 4,1 тис. осіб, у 2013 р. – 5,2 тис. осіб.  

Діючі заклади розміщення: готель «Березовая роща» (с. Зруб, 15 місць ). 
В районі працює обласний дитячий санаторій «Пролісок» (с. Лісове, 200 місць). 

Обов’язки спеціаліста з питань туризму покладено на методиста з питань 
туризму районного Будинку культури. 

 
Проблемними питаннями району є: 

- недостатньо розвинена туристична інфраструктура району;  
- відсутність дороговказів до основних туристичних об’єктів. 

 
Завдання та перспективи розвитку галузі туризму: 

- облаштування інфраструктури меморіального музею М.К. Заньковецької для 
подальшого розвитку сільського зеленого туризму на базі даного музею в с. Заньки; 
- популяризація та створення умов для розвитку сільського зеленого туризму. 
- створення туристично-інформаційного сайту району; 
- фінансування районної програми розвитку туризму; 
- укомплектування штату спеціалістом з питань туризму. 



тел. 675-648 

Сфера обігу споживчих товарів та послуг 
станом на 01.01.2014 

Кількість об’єктів роздрібної торгівлі  
(з урахуванням фізичних осіб) 

один. 174 

з них:    
- магазинів один. 129 
- аптек та аптечних пунктів один. 7 
- автозаправних станцій один. 9 
- кіосків один. 29 
Кількість об’єктів ресторанного господарства  один.  68 
Кількість зареєстрованих ринків  один.  1 
Населені пункти з відсутньою на їх території стаціонарною 
мережею об’єктів торгівлі,  
де виїзне обслуговування населення:  

 

- здійснюється 15 
с. Каблуки (86 осіб), с. Низи (39), с. Холявки (10), с. Хомине (10), с. Бідин (8), 
с. Довге (11), с. Синдаревське (105), с. Хомівка (33), с. Кравчиха, (18), с. Калинівка (28), 
с. Степ (58), с. Ковтунівка (16), с. Наумівське (23), с. Садове (80), с. Мирне (18) 
- не здійснюється  відсутні 
Кількість об’єктів сфери побутових послуг (юридичних осіб)  один. 2 
Кількість фізичних осіб-підприємців сфери побуту, що розпочали 
свою діяльність у 2013 році 

осіб 2 

Кількість створених робочих місць у сфері побуту  
у 2013 р. 

один. 2 

Завдання щодо створення робочих місць у сфері побуту у 2014 р. один. 2 
Населені пункти з відсутньою на їх території стаціонарною 
мережею об’єктів побуту,  
де виїзне обслуговування населення: 

 

- здійснюється 67 
с. Погребець (220 осіб), с. Вертіївка (3679), с. Радгоспне (247), с. Низи (39), 
с. Бобрик (341), с. Каблуки (86), с. Титівка (85), с. Холявки (10), с. Хомине (10), с. Безуглівка 
(950), с. Курилівка (193), с. Пашківка (147), с. Хомівка (33), с. Бідин (8), с. Синдаревське 
(105), с. Довге (11), с. Бурківка (314), с. Березанка (186), с. Велика Дорога (652), с. Кравчиха 
(18), с. Калинівка (28), с. Велика Кошелівка (598), с. Вікторівка (212), с. Леонідівка (370), 
с. Степ (58), с. Галиця (1383), с. Ковтунівка (16), с. Григоро-Іванівка (1053), с. Кропивне 
(596), с. Данине (780), с. Дуболугівка (333), с. Заньки (271), с. Колісники (413), с. Григорівка 
(289), с. Крути (1112), с. Бакланове (73), с. Поляна (101), с. Діброва (18), с. Кукшин (755), 
с. Зруб (131), с. Кунашівка (401), с. Паливода (89), с. Наумівське (23), с. Липів Ріг (753), 
с. Мала Кошелівка (410), с. Перебудова (341), с. Валентіїв (57), с. Почечине (74), с. Переяслівка 
(333), с. Перемога (350), с. Червоний Колодязь (180), с. Богданівка (432), с. Червоний Шлях 
(206), с. Гармащина (162), с. Сальне (476), с. Садове (80), с. Світанок (687), с. Яхнівка (243), 
с. Мирне (18), с. Стодоли (412), с. Переходівка (186), с. Лустівка (55), с. Терешківка (260), 
с. Черняхівка (606), с. Лісове (112), с. Шатура (582), с. Шняківка (325) 
- не здійснюється відсутні 

 



 
тел. 669-178 

 
 

Автобусне сполучення 
 

Мережа внутрішньорайонних автобусних маршрутів загального користування 
складається з 37 приміських маршрутів. 

На даний час не охоплені транспортним сполученням населені пункти відсутні.  
 



 

 
 
 
 
 
 

ІНВЕСТИЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ 
 



 
 

тел. (231) 5-42-65

 
Перелік вільних виробничих приміщень 

 

№ 
п/п 

Назва, місце розташування об’єкта 
Загальна площа 
приміщень, м2 

1 Філія Вертіївський цегельний завод 685.0 

2 
ТОВ «Деснянка», с. Червоний колодязь,  
вул. Петровського, 5 

2881.0 

 



 
тел. 699-243

 
ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ НЕЗАВЕРШЕНОГО НЕЖИТЛОВОГО 
БУДІВНИЦТВА КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ 

 

№ 
з/п 

Назва та адреса 
об'єкту будівництва 

Замовник 
будівництва 

Назва 
органу 

управління 

Стан 
будівництва 

Наміри щодо 
об'єкту 

незавершеного 
будівництва 

 Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та  
оздоровчого призначення  

1 

Дитячий садок  
по вул. Горького, 25, 
с. Безуглівка 
Талалаївського 
району 

Управління 
капітального 
будівництва 

ОДА,  
м.Чернігів 

Сільська 
рада 

у стадії 
будівництва 

добудувати 

2 
Спорткомплекс,  
с. Талалаївка 

Талалаївська 
сільська рада 

Сільська 
рада 

припинено добудувати 

 



 
тел. 699-243

 
ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ НЕЗАВЕРШЕНОГО НЕЖИТЛОВОГО 

БУДІВНИЦТВА ПРИВАТНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ 
 

№ з/п Назва та адреса об'єкту будівництва 

Промислові будівлі та склади 

1 Забійно-коптільний цех у с. Ч.Шлях Ніжинського р-ну 

Нежитлові будівлі (сільськогосподарського призначення, лісництва та 
рибного господарства, для культової та релігійної діяльності,  

пам'ятники історичні тощо) 

2 Приміщення для ВРХ у с. Галиця Ніжинського р-ну 

3 Пташник у с. Перебудова Ніжинського р-ну 

 



 
 

тел. 699-243

 
ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ НЕЗАВЕРШЕНОГО ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА 

ДЕРЖАВНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ 
 

№ 
з/п 

Замовник 
будівництва 

(назва)  

Найменування 
об'єкта та його 

місцезнаходження 

Рік початку 
будівництва

Стан 
будівництва 

Наміри щодо 
об'єкту 

незавершеного 
будівництва 

Житлові об'єкти з двома і більше квартирами 

1 
ДП ДГ агрофірма  
"Лосинівка"  
смт. Лосинівка 

16 квартирний 
житловий будинок
по вул. Пузіна, 
смт Лосинівка 
Ніжинського 
району 

1993 припинено добудувати 

 



 

тел. 699-243

Перелік пріоритетних соціально-важливих об'єктів, що знаходяться 
в незавершеному будівництві та потребують добудови  

Найменування об’єкта, його 
місцезнаходження, вид робіт 

Рік початку 
виконання 

робіт 

Потужність, 
відповідних 
одиниць 

Загальна 
кошторисна 
вартість,      
тис. грн 

Залишок 
коштів, 

необхідний для 
завершення 
виконання 

робіт (станом 
на 01.01.2014 

року)          
тис. грн 

Реконструкція будівлі ФАПу 
під дитячий садок  
на 45 місць  
по вул. Горького, 25,  
с. Безуглівка  
Ніжинського району 

2011 45 місць 2649.3 2153.0 
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