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Корюківщина. Підсумки зробленого. 
 

Економіка 

 

Промисловість, інвестиції, сільське господарство. 

 
    Промисловий комплекс Корюківщини є основою стабільного розвитку та зростання 

економіки Чернігівської області. У 2018 році 11 промислових підприємств основного 

кола  Корюківщини забезпечують 10,0% загальнообласного обсягу реалізованої 

промислової продукції.  
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     Протягом останніх років  в економіку району залучено більше мільярда гривень 

власних коштів  інвесторів. В статутному капіталі підприємств іноземних інвесторів-6,6 

млн.дол. США іноземних інвестицій. 
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 Реалізовано  інвестиційні проекти: 
1. 2014-2016 роки. Проведено повне переоснащення  обладнання  для шпалерного 

виробництва  та повна енергомодернізація з застосуванням енергозберігаючих 

технологій підприємством АТ «Слов’янські шпалери - КФТП». 
2. 2014-2016 рік. Збудовано та введено в експлуатацію промислове підприємство з 

виробництва фанери ТОВ «Фанера Чернігів в с. Сахутівка», де створено та працює 

більше 90 нових робочих місць. 
3. 2015 рік. Збудовано  зерносушильний комплекс   СФГ «Урожай» в с. Тельне. 
4. 2016 рік. Завершено першу чергу  та введено в експлуатація електростанцію  на 

біомасі потужністю 3,5МВт ТОВ «Кліар Енерджі» в м. Корюківка та прогнозується 

будівництво другої черги в 2019-2021 роках, де разом з дочірнім підприємством 
ТОВ «ДОК-1» створено 60 нових робочих місць. 

5. 2014-2016 рік. Введено в експлуатацію нове підприємство з виробництва дверних 

полотен дерев’яних ТОВ «Корфад» в м. Корюківка. 
6.  2016-2018 роки. Продовжується реалізація інвестиційного проекту «Будівництво  

дільниці з переробки деревини АТ «Слов’янські шпалери-КФТП», де вже в 2018 

році створено більше 200 нових робочих місць загальний обсяг інвестування з 

початку реалізації проекту склав більше 300,0 млн.грн. 
7.  2010-2018 роки. Продовжується  реалізація інвестиційного проекту «Розбудова 

сучасного туристичного комплексу ТОВ племінне господарство «Бреч», 

розпочатого ще в 2010 році, загальний обсяг інвестування з початку реалізації 

проекту склав більше 220,0 млн.грн., вже створено більше 70 нових робочих місць; 
8.  2014-2018 роки. В районі сформована  Китайсько – українська аграрна зона  на  

основі Китайсько-української  аграрної компанії «Фанда», метою створення  якої є   

розвиток  рослинництва, тваринництва, промисловості, переробки 

сільськогосподарської продукції, деревини та торгівлі, де вже працюють три 

компанії, які інвестують власні кошти для розвитку вищезазначених напрямків. 
9. 2016 рік.  Завершено будівництво та введено в експлуатацію 45 квартирний  

житловий будинок в м. Корюківка  загальною площею 2573 кв.м.  

 

       
Корюківська ТЕС                        Фанера від ТОВ «Фанера Чернігів»          Дільниця деревообробки АТ       

                                                                                                                                          «Слов’янські шпалери-КФТП  

      
  ТОВ ПГ «Бреч»                                                  Тваринництво  за сприяння іноземного інвестора ТОВ «Фанда» 

    



     Протягом останніх 4-х років  площі сільськогосподарських  земель, що перебувають 

в  обробітку сільгосппідприємств, фермерських господарств та фізичних осіб- 

підприємців збільшилися на 5,0 тис.га та складають на кінець 2018 року 25,9 тис.га, а 

відповідно  зросли обсяги виробництва  продукції сільського господарства. В 2018 році 

загальний обсяг виробництва продукції  сільськогосподарськими  підприємствами  

склав за очікуваними даними (в порівняних цінах 2010 року) 157,8 млн.грн. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

     

      Обсяги власних коштів інвесторів направлених на розвиток сільського господарства 

району за останні три роки склали  більше 120,0 млн.грн. 

 

        
   Сільськогосподарськими підприємствами району оновлено склад сільськогосподарської техніки.  

 

Заробітна плата 

       Середньомісячна заробітна плата штатного працівника за підсумками 3 кварталу 

2018 року склала 8664 гривні та є більшою за середню по області на 20,4% (середня по 

області 7197 гривень). 
                                                                                                                        ГРН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85,9
100,8

139,7

157,8

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2015р 2 016р. 2 017р. 2 018р.

Обсяг валової продукція

сільського господарства,

млн.грн.

2988
3537

4900

6756

8664

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

2 014р. 2 015р. 2 016р. 2017 р 2018р

по області

по району



Прогноз на 2019-2021 роки 

 

1. Продовжиться реалізація інвестиційного проекту «Будівництво дільниці з 

деревообробки  АТ «Слов’янські шпалери-КФТП». 

2. Продовжиться реалізація інвестиційного проекту «Розбудова сучасного 

туристичного комплексу ТОВ племінне господарство «Бреч». 

3.  Продовжиться реалізація інвестиційного проекту в галузі  рослинництва, 

тваринництва, промисловості, переробки сільськогосподарської продукції, 

деревини та торгівлі  китайсько - української аграрної зони, де вже працюють 

три  підприємства з іноземним капіталом. 

4. Продовжиться  реалізація  вже розпочатих  інвестиційних проектів з видобутку 

торфу на території району та переробки його промисловим підприємством ТОВ 

«Біомас». 

5. Прогнозується будівництво другої черги теплової електростанції з  виробництва 

електричної енергії на біомасі в м. Корюківка. 

6.  За останні три роки виготовлено Генплани м.Корюківка, с.Бреч та 

смт.Холми. 

Корюківською міською радою продовжуються підготовчі роботи по 

виготовленню генеральних планів  ще трьох сільських населених пунктів. 

      Виготовляються детальні плани на окремі території населених пунктів. Це 

ділянки для житлової забудови та об’єктів соціальної сфери в м.Корюківка та 

с.Наумівка. 

 

Дороги та   інфраструктура 

 

       в 2014 році  проведено  ремонт комунальних доріг в м. Корюківка по вулицях 

Індустріальна,Вокзальна, Франка  на що спрямовано   595,3 тис.грн. бюджетних коштів. 

        в 2015 році 

-   виготовлено ПКД та проведено капітальний ремонт доріг в м. Корюківка по вулицях 

Мічуріна, Червонохутірська, Шевченка загальною вартістю 2888,9 тис.грн. 

        в 2016 році  

-  відновлено вуличне освітлення в селах Корюківської ОТГ Тютюнниця (загальна 

вартість 298,4 тис.грн.), Бреч, Гуринівка (загальна вартість 531,6 тис.грн.) та Наумівка 

(загальна вартість 372,1 тис.грн.); 

- проведено  ремонт комунальних доріг в м. Корюківка по вул. Дудко (загальна вартість 

620,0 тис.грн.), вул. Мічуріна (загальна вартість 916,5 тис.грн.); 

в 2017 році  освоєно 878,0 тис.грн. на ліквідацію ямковості на дорогах загального 

користування місцевого значення. 

 -  відновлено вуличне освітлення в селах Прибинь (загальна вартість проекту 303,1 

тис.грн.)  та Перелюб (загальна вартість проекту 486,7 тис.грн.); 

- відновлено вуличне освітлення в селах Корюківської ОТГ (виготовлення ПКД)- 

с.Сядрине (загальна вартість 50,0 тис.грн.), с. Соснівка (загальна вартість 50,0 тис.грн.), 

с.Забарівка(загальна вартість 175,0 тис.грн.), с.Сахутівка (загальна вартість 175,0 

тис.грн.); 

- виготовлено ПКД на будівництво вуличного освітлення в с. Хотіївка- 130,0 

тис.грн.; 

в 2018 році району виділено 1758,5тис.грн. на ремонт доріг комунальної власності 

та 8841,4 тис.грн. на ремонт доріг загального користування місцевого значення. 

- проведено ремонт визначених комунальних доріг в м.Корюківка та смт.Холми та 

окремі ділянки доріг Корюківка-Перелюб та Холми-Козилівка; 



- відновлено вуличне освітлення в с. Козилівка (загальна вартість проекту- 88,2 

тис.грн.), с. Воловики (загальна вартість проекту-199,7 тис.грн.), с. Рейментарівка 

(загальна вартість проекту-325,8 тис.грн.). 

 

         
   Будівництво доріг в районі                   Вуличне освітлення сіл району              Новий тротуар в м. Корюківка 

 

 

 

 Прогноз на  2019-2021 роки 

 

1. Будівництво вуличного освітлення від КТП-198, вулиць Центральна, Гагаріна,  

Шевченка, з використанням енергозберігаючих технологій в с.Прибинь - 418,9 

тис.грн. (2019 рік). 

2. Будівництво ПЛІ -04 кВ  вуличного освітлення по вул. Шевченка, вул.1-го Травня 

в с.Охрамієвичі  - 454,0 тис.грн. (2019 рік). 

3. Реконструкція вуличного освітлення вулиці Центральна (від КТП №367) з 

використанням енергозберігаючих технологій в с.Б.Слобода  -183,4 тис.грн. (2019 

рік). 

4. Будівництво вуличного освітлення  з використанням енергозберігаючих 

технологій в с.Домашлин  - 300,00тис.грн. (2019 рік). 

5. Будівництво вуличного освітлення  з використанням енергозберігаючих 

технологій в с.Шишківка  - 300,0тис.грн. (2019 рік). 

6. Будівництво вуличного освітлення  з використанням енергозберігаючих 

технологій в с.Савинки  -300,0 тис.грн. (2019 рік). 

7. Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення О250920 

Корюківка-Наумівка-Перелюб-Погорільці-Семенівка (на ділянці Охрамієвичі-

Перелюб) -4600,0 тис.грн. (1,0 км.). (2019 рік). 

8. Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення О250908 

Шишківка-Перелюб (на ділянці Перелюб-Прибинь) – 4571,45 тис.грн. (1,0 км). 

(2019 рік). 

9. Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення О250903 

Холми-Білошицька Слобода (на ділянці Рибинськ-Білошицька Слобода) - 4500,0 

тис.грн. (1,0 км.) (2019 рік). 

10. Поточний середній ремонт дороги комунальної власності по вул.Шевченка 

с.Перелюб Корюківського району-757,0 тис.грн. (0,25 км). (2019 рік). 

11. Поточний середній ремонт дороги комунальної власності по вул.Шевченка 

м.Корюківка -2083,68 тис.грн. (0,42км). (2019 рік). 

12. Будівництво вуличного освітлення в с. Рибинськ по вулицях Зелена та Перемоги з 

виготовленням ПКД (2020 рік). 

13. Будівництво вуличного освітлення в селищі Холми -213,0 тис.грн  (2019 рік). 

 

 



    Охорона здоров’я 

       Основним пріоритетом району є комплексна реконструкція Корюківської 

центральної районної лікарні. Загальна площа  будівель близько 10,5 тис. кв. м. 

       Починаючи з 2014 року в Корюківській ЦРЛ проведено комплекс капітальних 

ремонтів відділень, а саме відремонтовані повністю: хірургічне, травматологічне, 

педіатричне, приймально-діагностичне, поліклінічне, пологове, інфекційне, 

патологоанатомічне відділення із застосуванням енергозберігаючих технологій,  

клінічна та бактеріологічна лабораторії   за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів та 

спонсорських коштів, а саме: 

 в 2014 році 
-  капітальний ремонт приміщення поліклінічного відділення центральної районної 

лікарні -  2179,2 тис.грн.; 

-  реконструкція системи газопостачання приміщення фельшерсько-акушерського 

пункту  в с.Савинки- 25,8 тис.грн. 

     За останні три роки в галузь медицини району спрямовано 16291,0тис.грн. 

бюджетних коштів, із них 3740,8тис.грн. коштів місцевого бюджету. 

в 2015 році 

-  коштом районного бюджету придбано медичне та комп’ютерне обладнання на 

загальну суму 73,5 тис.грн. 

в 2016 році  
(кошти ДФРР, місцеві бюджети); 

     - реконструкція приміщення поліклінічного відділення Корюківської центральної 

районної лікарні   загальною сумою 1922,8 тис.грн.; 

     - реконструкція дитячого відділення Корюківської центральної районної лікарні з 

застосуванням енергозберігаючих технологій загальною сумою 3027,7 тис.грн.  

(кошти державного бюджету та місцевих бюджетів, спонсорські кошти); 

      - придбано чотири квартири для лікарів Корюківської центральної районної лікарні 

загальною сумою 1802,5 тис.грн.; 

      - закуплено меблі, обладнання, побутову техніку та оргтехніку для  центральної 

районної лікарні загальною сумою 1337,6 тис.грн. 

 в 2017 році використано 1786,2тис.грн. коштів райбюджету та переданих міською 

радою на реконструкція пологового відділення Корюківської лікарні (1291,2тис.грн.) та 

на виготовлення проектно-кошторисної документації на поточні та об’єкти майбутніх 

періодів (495,0 тис.грн.). 

      Реалізовано проекти: 

        - реконструкція пологового відділення Корюківської центральної районної лікарні  

з застосуванням енергозберігаючих технологій(з виготовленням ПКД) -1291,2 тис.грн.; 

        - реконструкція покрівлі інфекційного відділення Корюківської центральної 

районної лікарні   (з виготовленням ПКД) -1135,1тис.грн.; 

        - реконструкція приміщення пральні під патологоанатомічне відділення 

Корюківської центральної районної лікарні  (з виготовленням ПКД)- 295,0 тис.грн.; 

        -  закуплено обладнання (реанімаційне обладнання для пологового відділення 

Корюківської ЦРЛ) та інше медичне обладнання - 609,6 тис.грн.; 

        -    закуплено обладнання та меблі для  КНП «Корюківський центр ПМСД» 

Корюківської районної ради- 310,0 тис.грн.; 

        -    придбано автомобіль для   КНП «Корюківський центр ПМСД» Корюківської 

районної ради -399,9 тис.грн.; 

        -  придбано три квартири для лікарів Корюківської центральної районної лікарні 

(кошти місцевих бюджетів та спонсорські кошти)- загальною вартістю 998,7 тис.грн. 

      



в 2018 році 

 

 Реалізовано проекти: 

- реконструкція приміщення інфекційного відділення Корюківської центральної 

районної лікарні з застосуванням енергозберігаючих технологій - 1462,5 тис.грн.; 

- придбано апарат УЗД для Корюківської центральної районної лікарні  -1097,8 

тис.грн.; 

- капітальний ремонт корпусів (заміна вікон та дверей на енергозберігаючі) 

Корюківської центральної районної лікарні (з виготовленням ПКД) -745,9 тис.грн.; 

- закуплено обладнання для хірургічного та фізіотерапевтичного відділень 

центральної районної лікарні - 194,0 тис.грн.; 

- реконструкція пологового відділення Корюківської центральної районної лікарні  

з застосуванням енергозберігаючих технологій (з коригуванням ПКД)-459,6 тис.грн.; 

- реконструкція приміщення пральні під патологоанатомічне відділення 

Корюківської центральної районної лікарні (з коригуванням ПКД)- 612,8 тис.грн.; 

- реконструкція систем водопостачання та водовідведення в підвальних 

приміщеннях Корюківської  центральної районної лікарні (виготовлення ПКД)-49,9 

тис.грн.; 

- придбано одну квартиру для лікарів КНП «Корюківський центр первинної 

медико-санітарної допомоги ЗПСМ» Корюківської районної ради (кошти місцевих 

бюджетів та спонсорські кошти) –загальна вартість 470,0 тис.грн. 

 

 

         
    

         
Відремонтовані повністю: хірургічне, травматологічне, педіатричне, приймально-діагностичне, 

поліклінічне, пологове, інфекційне, патологоанатомічне відділення, клінічна та бактеріологічна 

лабораторії.  



       
Лише за останні три роки придбано вісім квартир для лікарів. 

 

      Щороку надходить 1,5-2,0 млн. грн. позабюджетних коштів – це найбільше серед 

центральних районних лікарень  Північного госпітального округу. 

      Коштом місцевих бюджетів, спонсорських коштів суб’єктів господарювання району 

АТ «Слов’янські шпалери-КФТП», МПП «Глорія» та інших придбано унікальну 

лікувально-діагностичну апаратуру: комп’ютерний томограф, надсучасний апарат для 

вакуумного лікування ран, апарат лазерний 2-кан. Медик-2К, електрокоагулятор 

високочастотний зварювальний ЕК, апарат для штучного дихання та дихальної терапії 

новонароджених Medin-cno mini, апарат ШВЛ "Блізар", дерматоскоп, фетальний 

монітор, пульсоксиметр Rad -8 (США), лапароскопічна стійка з монітором та інструмент 

лапароскопічний, відеогастроскоп, кисневий концентратор, та ін.  

      Лікарня повністю забезпечена медичним автотранспортом, в т.ч. має сучасний 

реанімобіль на базі автомобіля «Рено» для транспортування важкохворих до обласних та 

спеціалізованих медичних закладів. 

       В стаціонарне відділення  центральної районної лікарні закуплено ліжка, постільну 

білизну, матраци та подушки,  пральне та холодильне  обладнання.   

 

         
       Комп’ютерний томограф                    Автомобіль для Корюківського ЦПМСД         Сучасний реанімобіль від 

     від АТ«Слов’янські шпалери-КФТП»                                                                                  італійських спонсорів                                                                   

                                                         

           
Патологоанатомічне                          Палати стаціонарного                              Сучасне  медичне обладнання  

 відділення Корюківської ЦРЛ            відділення Корюківської  ЦРЛ                         гемодіалізного центру 

 

 



На базі ЦРЛ працюють відділення штучної нирки де отримують медичну 

допомогу жителі Північного госпітального округу, міжрайонне відділення заготівлі 

крові та виготовлення компонентів крові, філія лабораторії «Сінево». 

 

Прогноз на  2019-2021 роки 

 

      1. Будівництво двох лікарських амбулаторій в с.Наумівка та смт.Холми з 

державного бюджету виділено по 4419,45 тис.грн. на кожну (2019 рік). 

        2. Реконструкція приміщень головного корпусу Корюківської ЦРЛ з заміною 

інженерних мереж (систем тепло-, водопостачання та водовідведення, 

енергопостачання) -5883,1 тис.грн. (2019 рік). 

       3.  Реконструкція даху та приміщення Сядринської СЛА загальної практики 

сімейної медицини з застосуванням енергозберігаючих технологій -888,3 тис.грн. 

       4. Реконструкція реанімаційного та гінекологічного, хірургічного відділень 

Корюківської центральної районної лікарні. 

 

  Освіта 

      в 2014 році  

     - проведено капітальний ремонт приміщень ЗОШ І-ІІІ ст. (заміна віконних блоків із 

застосуванням енергозберігаючих технологій) смт Холми, с. Наумівка, с.Перелюб,        с. 

Савинки  на загальну суму 116,7 тис.грн.; 

     - реконструкцію частини приміщення ЗОШ І-ІІІ ст. під одногрупний дошкільний 

заклад в с.Перелюб -147,0 тис.грн.; 

 в 2015 році  

     -  проведено капітальний ремонт приміщень ЗОШ І-ІІІ ст. (заміна віконних блоків із 

застосуванням енергозберігаючих технологій) в  смт. Холми загальною сумою 486,0 

тис.грн.;  

    -  виготовлено ПКД та проведено реконструкцію котельної Сядринської ЗОШ І-ІІІ ст. 

загальною сумою 529,6 тис.грн.; 

   -  відкрито дитячий садок «Калина»  на 40 місць в с. Козилівка; 

   -  закуплено меблі та обладнання для дитячого садка в с. Козилівка загальна вартість 

132,2 тис.грн. 

 в 2016 році 

  - закуплено інструменту електромеханічного для загальноосвітніх навчальних закладів  

району загальною вартістю 110,8 тис.грн.; 

   - закуплено  меблі для загальноосвітніх навчальних закладів  району загальною 

вартістю 195,7 тис.грн.; 

   - закуплено комп’ютерної техніки для комп’ютерних класів загальноосвітніх 

навчальних закладів  району загальною вартістю 258,1 тис.грн.; 

    - закуплено проектори для загальноосвітніх навчальних закладів  району загальною 

вартістю 70,8 тис.грн.; 

    - закуплено спортивного обладнання та інвентарю загальною вартістю 87,5 тис.грн; 

   Дитячі садки «Веселка» та «Дельфін»- закуплено обладнання та меблів загальною 

вартістю 303,0 тис.грн.; 

   Дитячий садок «Колосок» смт.Холми- закуплено меблів та обладнання загальною 

вартістю 70,7 тис.грн.; 

     -  придбано шкільний автобус для  шкіл Корюківської ОТГ -1650,0 тис.грн. 

 в 2017 році 

     - за рахунок поточних видатків районного бюджету влаштовано внутрішні туалети в 

Олександрівській ЗОШ 1-111 ст.  (загальна вартість проекту 99,1тис.грн.); 



       - закуплено меблі та обладнання для Савинківської ЗОШ I-III ст. (загальна вартість 

45,9 тис.грн.); 

        -  розпочато реконструкцію дитячого садка «Веселка» в м. Корюківка (загальна 

вартість проекту-895,7 тис.грн.); 

в 2018 році  (кошти ДФРР)  

 -  конкурсний відбір пройшов 1 об’єкт. Виділено 14578,0тис.грн. коштів ДФРР та 

1000,0 тис.грн. субвенції на соціально-економічний розвиток на проведення робіт І 

та ІІ черги реконструкції Корюківської ЗОШ І-ІІІст. №1.– освоєно 415,0 тис.грн; 

 -  закуплено меблі для учнів 1 класів Корюківської ОТГ загальною вартістю – 171,4  

тис.грн.; 

      - за рахунок поточних видатків районного бюджету влаштовано внутрішні туалети в 

та Охрамієвицькій  ЗОШ I—II ступеня ( загальна вартість проекту- 112,7тис.грн.); 

-  придбано шкільний автобус для шкіл Холминської ОТГ-1662,0 тис.грн. 

 

        
 Оновлена    Корюківська                         Придбано два шкільні автобуси         Дитячий садок  «Калина»с. Козилівка 

 ЗОШ I—III ступеня № 1                      для Корюківської та Холминської ОТГ 

        
     Внутрішні туалети                                        Нові шкільні меблі                               Нове шкільне обладнання  

     в  сільських школах                                       для шкіл району                                   в сільських школах району 

 

Прогноз на 2019-2021 роки 

 

1.     Корюківська загальноосвітня школа I—III ступеня № 1 — реконструкція з 

енергоефективними заходами та створення нового освітнього простору з виділенням 

черговості: перша черга — зовнішнє утеплення; друга черга — заміна покриття, 

зовнішніх вікон та дверей; третя черга — внутрішнє опорядження та заміна інженерних 

мереж з улаштуванням індивідуального теплового пункту. 

2.  Будівництво спортивної школи в м.Корюківка (2021 рік). 

3. Реконструкція Холминського селищного комунального дошкільного навчального 

закладу «Колосок» із впровадженням заходів теплореновації смт.Холми, з виділенням 

черговості: І черга – заміна віконних та дверних блоків; ІІ черга – утеплення фасаду; ІІІ 

черга – реконструкція системи опалення (2019 рік). 

4. Реновація Сядринської ЗОШ 1-111ст. Корюківського району (2020 рік). 

 



 Енергоефективність та  енергозбереження 

 

 в 2014 році 

- капітальний ремонт існуючого даху стаціонарного відділення для постійного або 

тимчасового проживання  в смт.Холми-  102,5 тис.грн. 

 в 2015 році 

-  виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію системи опалення 

приміщення ЖЕК та реконструкцію приміщення ЖЕК -  144,0 тис.грн. 

 в 2016 році  освоєно коштів 3947,606тис.грн.  

 - реконструкція котельні Холминської ЗОШ І-ІІІст. з встановленням твердопаливних 

котлів  загальною вартістю 1380,2 тис.грн. (кошти ДФРР, місцеві бюджети); 
   - реконструкція покрівлі ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 в м. Корюківка загальною сумою  224,4 

тис.грн. (кошти ДФРР,  місцеві бюджети); 

   - реконструкція котельні з встановленням твердопаливних котлів в Савинківській 

ЗОШ І-ІІІст. загальною  вартістю 663,7 тис.грн. (кошти ДФРР, місцеві бюджети). 

в 2017 році  

- реконструкцію системи теплопостачання з встановленням енергозберігаючих 

твердопаливних котлів в Перелюбській ЗОШ І-ІІІст.  з виготовленням ПКД (загальна 

вартість 1395,5 тис.грн.);  

 - реконструкція системи теплопостачання з встановленням енергозберігаючих 

твердопаливних котлів в  Забарівської ЗОШ І-ІІ ст. (загальна вартість  865,8 тис.грн.); 

  - реконструкція котельні з встановленням твердопаливних котлів відділення 

стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання територіального 

центру в смт.Холми (виготовлення ПКД)- 25,5 тис.грн.; 

    Таким чином в 2017 році було завершено перехід всіх котелень закладів освіти з 

газового на тверде паливо. 

         
    Котельня Холминської                             котли Перелюбської                      котельня   Забарівської                    

        ЗОШ 1-111ст.                                        ЗОШ 1-111ст                                        ЗОШ 1-111ст 

 

Прогноз на 2019-2021 роки 

 

1. Енергоефективна реновація дошкільного навчального закладу № 4 «Веселка» 

(утеплення фасаду, цоколю) м.Корюківка (2019 рік). 

2. Реконструкція покрівлі із заміною скатного даху на шатровий дошкільного 

навчального закладу №4 «Веселка» м.Корюківка (2019 рік).  

3. Будівництво котельні на альтернативному паливі ЗОШ І-ІІІ ст. №4 в м.Корюківка 

(2020 рік). 

4. Реконструкція системи теплопостачання Козилівської ЗОШ І-ІІІ ст. з заміною 

твердопаливного котла,  с.Козилівка (2019 рік).   

  

          



Культура, спорт, спортивна інфраструктура, дозвілля 
 в 2014 році 

 -  капітальний ремонт приміщення Корюківського історичного музею загальною вартістю 

61,6 тис.грн.; 

 - капітальний ремонт приміщення районного будинку культури м.Корюківка загальною 

вартістю 161,8 тис.грн. 

в 2016 році    Корюківська міська рада 

- будівництво  міні-футбольного поля з улаштуванням штучного покриття та огородження в 

Корюківській ЗОШ І-ІІІст. №1 загальною вартістю 1038,9 тис.грн.; 

- придбано обладнання та костюмів для закладів відділу культури і туризму загальною 

вартістю 87,5 тис.грн.; 

- будівництво майданчика для дозвілля (скейт-майданчика) загальною вартістю 439,4 

тис.грн.; 

- закуплено обладнання  дитячих та спортивних майданчиків для облаштування місць для 

дозвілля в парках і скверах загальною сумою 197,0 тис.грн. 

                       Холминська селищна рада 

    - закуплено обладнання для облаштування місць для дозвілля (дитячих та спортивних 

майданчиків) смт.Холми загальною вартістю 101,0 тис.грн. 

в  2017 році 

   - побудовано багатофункціональний спортивний майданчик в Корюківській ЗОШ №4. 

загальною вартість 1258,9 тис.грн.; 

    - закупівля обладнання для облаштування місць для дозвілля (дитячих та спортивних 

майданчиків): 

 Прибинської сільської ради (загальна вартість 66,6 тис.грн); 

 Олександрівської сільської ради (загальна вартість 66,6 тис.грн); 

 Козилівської сільської ради(загальна вартість 66,6 тис.грн); 

 Рибинської сільської ради (загальна вартість 66,6 тис.грн); 

 Сіл Корюківської ОТГ Сахутівка, Буда, Петрова Слобода (загальна вартість 361,6 

тис.грн.); 

-  придбано музичні інструменти та обладнання для міського будинку культури загальною 

вартістю 744,6 тис.грн.; 

    - закуплено обладнання та меблі для територіального центру  соціального обслуговування 

-116,0 тис.грн; 

    -  на будівництво футбольних полів Корюківською ОТГ використано 2536,0тис.грн.; 

    -  за підтримки державної Програми облаштовано міні-футбольні поля в Корюківській 

гімназії та Корюківській ЗОШ №1. 

в 2018 році  

    - облаштовано дитячий майданчик в м. Корюківка вул Г.Костюк загальною вартістю 

182,0 тис.грн.; 

-  будівництво футбольного поля в селищі Холми (загальна вартість проекту -670,5 

тис.грн.). 

       
Спортивний майданчик Корюківка               Скейт майданчик                                 Дитячий майданчик 

ЗОШ 1-111ст.№4                                                  м. Корюківка                                                    с. Прибинь   



 Екологія, прісна вода, благоустрій 

в 2014 році 

    - будівництво водопроводу в  районі Олексіївка в м. Корюківка-551,0 тис.грн.; 

    - будівництво кладовища в м. Корюківка- 101,7 тис.грн.; 

    - будівництво майданчиків для збору сміття в м. Корюківка-41,2 тис.грн.; 

в 2015 році 

     - виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт  

каналізаційно-насосної станції по вул. Бульварна в м Корюківка- 400,7 тис.грн; 

     - будівництво водопроводу в  районі Олексіївка в м. Корюківка-753,2 тис.грн.; 

     - будівництво кладовища в м. Корюківка- 1014,8 тис.грн.; 

    -  розробка генерального плану м. Корюківка-507,6 тис.грн. 

в 2016 році 

       КП «Корюківкаводоканал - закупівля комплектів освітлювального обладнання, 

електрообладнання, кабельної продукції, електромеханічного інструменту-загальною 

вартістю 566,8 тис.грн.; 

    Корюківська ЖЕК- закупівля обладнання (дитячих та спортивних майданчиків) 

для облаштування місць для дозвілля на прибудинкових територіях багатоквартирної 

житлової забудови, комунальної техніки та обладнання - загальною вартістю 596,2 

тис.грн.; 
              Корюківська міська рада 

    закупівля обладнання для облаштування благоустрою (малих архітектурних форм та 

урн, біотуалетів) для м.Корюківка загальною сумою  412,1 тис.грн.; 

-  закупівля комп’ютерного обладнання загальною сумою 146,5 тис.грн.; 

-  закупівля електромеханічного інструменту загальною сумою 76,7 тис.грн.; 

- закупівля насосного обладнання загальною сумою 196,8 тис.грн.; 

- закупівля комунальної техніки загальною сумою  287,8 тис.грн. 

в 2017 році  

- за рахунок обласного природоохоронного фонду проведено капітальний ремонт 

КНС в с.Наумівка; 

- придбано техніку для комунальних підприємств Корюківської міської ради на 

загальну суму -4585,0 тис.грн.; 

в 2018 році  

-  будівництво артезіанської свердловини в м. Корюківка (загальна вартість проекту 

3656,2 тис.грн.); 

- будівництво артезіанської свердловини в с. Сядрине (загальна вартість проекту 

2293,8тис.грн.); 

- виділено 640,0 тис.грн. на проведення першої черги тампонажу недіючих 

артезіанських свердловин – затампоновано 8 свердловин в  Домашлинській, 

Шишківській та Савинківській сільських радах.   
Холминська селишна рада (субвенція на розвиток ОТГ) 

- придбано комунальну техніку  загальна вартість  743,0 тис.грн. 

     
 Нова техніка для комунальних підприємств Корюківської міської ради           Будівництво водогону в м. Корюківка 

 



Прогноз на 2019-2021 роки 

  

1. Капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення в с.Наумівка. (2021 

рік). 

2. Будівництво майданчика для збору сміття на території  в м.Корюківка. (2020 рік). 

3. Проведення протиповеневих та культуротехнічних робіт на річці Сустра в 

с.Рейментарівка. (2020 рік). 

4. Виготовлення ПКД та будівництво артезіанської свердловини для питного 

водопостачання з використанням енергоощадного обладнання в с. Наумівка. 

(2019 рік). 

5. Реконструкція каналізаційно-насосної станції та каналізаційного колектора по   

вул.Вокзальній, 8Б, м.Корюківка (2019 рік).  

6. Придбання транспортного засобу спеціального призначення (сміттєвоз) для 

Корюківської ЖЕК (2019 рік). 

7. Створення безбар’єрного середовища життєдіяльності маломобільної групи 

населення по Корюківській ОТГ (2021 рік). 

8. Реконструкція адмінприміщення Корюківської ЖЕК під Центр надання 

адміністративних послуг в  м.Корюківка (2019 рік). 

9. Закупівля обладнання для облаштування місць для дозвілля (дитячих та 

спортивних майданчиків) Охрамієвицька  сільська рада (24,0 тис.грн.) 2019 рік. 

10. Закупівля обладнання для облаштування місць для дозвілля (дитячих та 

спортивних майданчиків) Савинківська сільська рада (24,0 тис.грн.) 2019 рік. 

 


