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10. РОЗРАХУНОК ПОТРЕБ В ОБ'ЄКТАХ  

ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ, ЇХ РОЗМІЩЕННЯ 
 

Значні соціальні і економічні зміни, які відбулися в суспільстві за період реалізації поперед-

нього генерального плану міста, розробленого в 1983 році інститутом «Укргорстройпроект», ви-

кликали істотні зміни в чисельності й структурі населення міста, у законодавчо-нормативній базі 

містобудування, в підході до функціонально-планувального зонування територій, формуванні 

громадських центрів різних видів і їх наповнення, а також окремих громадських установ. 

У період 80-х – початку 90-х рр. тривало зростання чисельності населення міста, яке 

досягнуло свого максимуму – 96,7 тис. чол. в 1993 р., освоювалися нові території під жит-

лове будівництво, в комплексі із збільшенням кількості і ємності установ і підприємств ку-

льтурно-побутового (громадського) обслуговування (об’єктів КПО). 

Період кінця 90-х рр. та особливо після 2000 р. характеризується зменшенням чисельності 

населення, обсягів житлового будівництва. У цей період споруджувалися, в основному, заклади 

торгівлі (магазини, склади), кафе, бари, офіси банків і посередницьких комерційних установ. 

Але відносно інших населених пунктів забезпеченість цього міста, де знаходяться важ-

ливі стратегічні підприємства країни, основними установами культурно-побутового обслуго-

вування населення є досить високою. Так, на опорний рік генплану населення забезпечене 

шкільними і позашкільними приміщеннями, приміщеннями вищих і професійно-технічних 

навчальних закладів, аптеками, клубами, ринками і підприємствами громадського харчування, 

медичними закладами, підприємствами комунального обслуговування згідно діючих норм. 

Ємність ще ряду установ і підприємств є достатньою в зв’язку з відсутністю попиту. Розраху-

нок сучасних потреб для населення 77134 осіб на 01.01.2016 р. наданий в таблиці 10.1. 

Проте є необхідність в будівництві нових сучасних об’єктів громадського обслугову-

вання. Насамперед це молодіжний та офісно-діловий центри, великі культурно-розважальні 

і торгово-розважальні центри, театр, льодовий палац, новий спорткомплекс. 

 Необхідно будівництво нових об’єктів КПО щоденного попиту в районах нового жит-

лового будівництва, для забезпечення нормативних радіусів обслуговування, для забезпе-

чення сучасних якісних послуг, розширення асортименту послуг. 

Проектна ємність мережі КПО для населення міста, об'єми нового будівництва розра-

ховані згідно норм ДБН 360-92**, для уточнення використані інші нормативні документи. 

Розрахунок проектної ємності мережі КПО, що повинна бути розміщена в м. Шостка, 

зроблений для забезпечення проектної чисельності населення міста – 80 тис. жителів. В 

таблиці 10.2 показані необхідні об'єми будівництва об'єктів соціальної сфери та їх розмі-

щення у місті. Генпланом передбачається формування і розвиток сфери громадського обслугову-

вання, виходячи з необхідності забезпечення рівноцінних умов і комплексності надання послуг по всій 

території проживання. Для цього передбачене формування системи обслуговування шляхом рівномі-

рного розміщення установ первинного й щоденного (стандартного) попиту в комплексі з житловою 

забудовою й концентрованим розміщенням установ епізодичного й унікального попиту. В результаті 

формуються міська й місцеві взаємопов'язані системи обслуговування й системи громадських центрів. 

Міська мережа формує загальноміський і спеціалізовані центри міського значення, мі-

сцева мережа – центри житлових районів (радіус обслуговування не більше 1500 м), мікро-

районів і житлових груп (відповідно, 500 і 300 м). 

Вказана загальна схема в чистому вигляді використовується при трьохступінчастій систе-

мі обслуговування, більш характерній для крупних міст з великими житловими утвореннями. 

Для малих і середніх міст, в яких не виділяються житлові райони (до останніх належить і м. 

Шостка) частіше використовується 2-х-ступінчаста система обслуговування – із суміщенням 1-

2 або 2-3 рівнів. Частина об’єктів обслуговування (особливо місцевого рівня) не згрупована в 

центрах, а розташована дизперсно в житловій забудові. Даним проектом пропонується розмі-

щення частини установ обслуговування вбудовано-прибудованими, на перших поверхах жит-

лових будинків (з одночасним розміщенням житлових приміщень в надбудованих приміщен-

нях – пентхаузах), в районах реконструкції – це центральна частина міста, мікрорайон Капсуль. 
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 Таблиця 10.1. Сучасна забезпеченість установами і підприємствами обслугову-

вання населення міста (77,134 тис. жителів) на 1.01.16 р. 
 

№ з/п 
Установи, підприємства, 

споруди 
Одиниця виміру 

Нормативна величи-
на на 1000 жителів 

Розрахункова 
ємність 

(потреба) 

Існуюча ємність 
(у т.ч. зберіга- 

ється) 

% забез-
печеності 
(ємністю, 
що збері-
гається) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Установи освіти 

1. Дитячі дошкільні закла-

ди 

місць 38,8 (85% дітей у віці 1-6 

років, з 1 класом школи 

при ДНЗ) 

2990 2609 (фактично 

вихованців 2970) 

87,3% на-

вантаження 

113,8%) 

2. Загальноосвітні школи 

(без інтернатів) 

місць 80,3/50% учнів 1 класу,  

100% учнів 2-9 класів, 

75% учнів 10-11 класів 

6196 10922 

 

>100% 

(176%) 
наванта-

ження – 

56,7 % 

3. Позашкільні установи 

 

місць 15,3%  від  числа школярів, в  

т.ч.: будинок школярів - 

3,3%, станція юних натура-

лістів - 0,4%, станція юних 

туристів - 0,4%, ДЮСШ - 

2,3%, музич., худож., хорео-

граф.  школи  - 2,7%, інші - 

6,2%; 

948 4820 >100% 

(508%) 
охоплення 

школярів –

73,4 % 

4. Школи-інтернати учнів за завданням на проектування 1 об’єкт на 250 

місць + 1 сана-

торна школа на 

130 місць 

100 % 

4а Міжшкільні центри 

комп’ютерного і вироб-

ничого навчання 

% учнів 8 617 Комп. класи в 

усіх школах, 

ІТ-центр при 

центр. бібл. 

100% 

5. Професійно-технічні і 

середні спеціальні нав-

чальні заклади (вищі І-

ІІІ рівня акредитації) 

учнів за завданням на проектування 

 

1967 100% 

6. Вищі навчальні заклади 

(ІУ рівня акредитації)  

студентів за завданням на проектування 

 

250 ден. і 500 

заоч. і дістанц. 

(ШІ СДУ) 

100% 

 

2. Установи охорони здоров'я, соціального забезпечення, спортивні й фізкультурно-оздоровчі 

Будинки-інтернати, установи соціального обслуговування 

7. Будинок-інтернат для 

людей похилого віку (з 

60 років) 

місць на 1 тис. 

чол. відповідної 

демограф. групи 

28 

 

560 – – 

8. Будинок-інтернат для 

дорослих інвалідів (з 18 

років) 

місць на 1 тис. 

чоловік відповід-

ної демограф. 

групи (3-4%) 

28 65 – – 

9. Будинок дитини  

(віком до 4-х років) 

місць за завданням на проектування – – 

10. Психоневрологічний ін-

тернат (з 18 років) 

місць 3 197 – – 

Заклади охорони здоров'я 
11. Стаціонари всіх типів 

(на 120 тис. жит. госпіт. 
округа) 

лікарняних лі-
жок 

14/6,0 – МОЗ (при 
обслуг. 120 тис. жит. 

в госпіт. окрузі)  

1079/720 630 58,7%/ 
87,5%  
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№ з/п 
Установи, підприємства, 

споруди 
Одиниця виміру 

Нормативна величи-
на на 1000 жителів 

Розрахункова 
ємність 

(потреба) 

Існуюча ємність 
(у т.ч. зберіга- 

ється) 

% забез-
печеності 
(ємністю, 
що збері-
гається) 

12. Поліклініки, амбулаторії, 

диспансери без стаціонару 

відвідувань  

за зміну 

24 1850 1900 102,7% 

13. Станції екстреної меди-

чної допомоги (на 120 

тис. жит. госпіт. округа) 

спец. автомобі-

лів 

0,1 (при обслуг. 120 

тис. жит. в госпіт. ок-
рузі) 

12 11 91,7% 

14. Санітарно-епідеміоло-

гічні установи 

об'єктів за завданням на проектування 

 

1 100% 

15. Аптеки об'єктів 0,104 8 40 >100% 

(500%) 

16. Молочні кухні порцій за добу на 1 
дитину (до 1 року) 

4 2000 4000 (призупи-

нено) 

200% 
(при від-

новл.) 

17. Роздавальні пункти мо-

лочних кухонь 

порцій за добу на 1 

дитину (до 1 року) 
0,3 150 – при мо- 

лоч. кухні 

Фізкультурно-спортивні споруди 
  18. Території спортивних 

споруд 
га 0,7-0,9 54 20,92 38,7% 

  19. Спортивні зали м2 площі підлоги 98,0 7559 11101 147%. 
  20. Басейни криті й відкриті м2 площі дзер-

кала води 
48,0 3702 375 10,1% 

3. Установи культури й мистецтва, культові споруди 

21. Приміщення для куль-

турно-масової роботи з 

населенням, дозвілля й 

аматорської діяльності 

(за місцем проживання) 

м2 площі під-

логи 

50-60  3857 – – 

22. Танцювальні зали місць 6 463 576 124% 

23. Клубні установи, буди-

нки культури та центри 

дозвілля 

місць відвіду-

вання 

50 3857 2143 56% 

24. Зали атракціонів та іг-

рових автоматів 

м2 площі під-

логи 

3 231 180 78% 

25. 

 

Кінотеатри та відеозали 

 

місць 12-25 926 611 66% 

26. Масові бібліотеки 

 

тис. одиниць 

зберігання / чи-

тацьких місць 

4 – 4,5/ 2-3 308,5/154 446,4/234 145/ 

152% 

27. Культові споруди об'єктів за завданням на проектування 20 100% 

4. Підприємства торгівлі, громадського харчування й побутового обслуговування 

28. Магазини (крім універ-

сальн. та спеціалізов.), 

- у т.ч. прод. товарів 

- у т.ч. непрод. товарів 

Універсальні та спеціа-

лізовані магазини 

м2 торг. пл. 

 

м2 торг. пл. 

м2 торг. пл. 

 

м2 торг. пл. 

230 

 

80 

150 

 

15 

17741 

 

6171 

11570 

 

1157 

29373,9 

 

4484 

24933,9 

 

2280 

165,6% 

 

72,7% 

215,5% 

 

197,1% 

29. Ринкові комплекси м2 торг. пл. 24 – 40 3085 35160 >100% 

(1140%) 

30. Підприємства громадсь-

кого харчування 

місць 40 3085 2007 (відкрита 

мережа) 
65,1% 

31. Підприємства побутово- робочих місць 9/5  694/386 351/351 50,6%/ 



 

 

128 

 

 

№ з/п 
Установи, підприємства, 

споруди 
Одиниця виміру 

Нормативна величи-
на на 1000 жителів 

Розрахункова 
ємність 

(потреба) 

Існуюча ємність 
(у т.ч. зберіга- 

ється) 

% забез-
печеності 
(ємністю, 
що збері-
гається) 

го обслуговування/ у т.ч. 

безпосереднього обслуго-

вування населення 

90,9% 

32. Виробничі підприємства 

централізованого вико-

нання замовлень 

робочих місць 4 309 – при буди-

нку побу-

ту 

33. Пральні кг білизни за  

зміну 
120 9256 1 об'єкт достатньо 

34. Хімчистки кг речей за зміну 11,4 879 1 об'єкт достатньо 

35. Бані й душові для насе-

лення 

помивочних 

місць 

5 386 1 об'єкт достатньо 

5. Організації та установи управління, проектні організації, кредитно-фінансові установи 
та підприємства зв'язку 

36. Організації й установи 

управління 

об'єктів за завданням на 

проектування 

2 (міська і 

районна 

ради) 

2 100% 

37. Районні (міські) народні 

суди  

робочих місць 1 суддя на 30 тис. 

чол. 

3 1 об’єкт 

 

100% 

38. Відділення банків 

 

об'єктів за завданням на 

проектування 

27 27 100% 

39. Відділення зв'язку 

 

об'єктів 0,16 12 8 66,7% 

40. Юридичні консультації 

 

робочих місць 1 юрист-адвокат на 

10 тис. чол. 

8 8 100% 

41. Нотаріальні контори робочих місць 1 нотаріус 

на 30 тис. чол. 

3 8 >100% 

(267%) 

6. Установи житлово-комунального господарства 

42. Житлово-експлуатаційні 

організації 

об'єктів за завданням на 

проектування 

8 8 100% 

43. Пожежні депо* пожежних ав-

томобілів 
 

спецавтомобі-

лів (автодрабина 

або автопід'ємник) 

 
 

 

пождепо  

 

1 на 6,5 тис. чол. (в 

містах від 50 до 100 тис. 

чол.) 

 

 

2 (в містах від 50 до 100 

тис. чол.) 

 

 

 

забезпечення радіуса 

обслуговування 3 км 

12  
 

 

 

 

2 

 

 
 

4 

8/4 (без відом-

чих) 
 

 

 

1  

 
 

 

3/1 (без відом-

чих) 

67%/ 
33,3% (без 

відомчих) 
 

 

50%  
 

 

 

75%/25%   

без відомч.) 

44. Пункти прийому вто-

ринної сировини від на-

селення 

об'єктів 1 на 20 тис. чол. 4 1 25% 

45. Готелі  

 

місць 4,8 370 133 (орієнтов-

но) 
36% 

46. Бюро похоронного об-

слуговування 

об'єктів 1 на 50 тис. чол. 2 6 300% 

47. Кладовища традиційно-

го поховання 

га 0,24 (вільної площі) 18,5 22,21(вільної 

площі) 

120% 

48. Громадські вбиральні приладів 1 77 28 (орієнтовно)  36,4% 

 

*2 пождепо зайняті на обслуговуванні стратегічно важливих об’єктів: ШКЗ «Зірка» і ШКЗ «Імпульс»  
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Установи освіти 
 

Дитячі дошкільні навчальні заклади 
 

В місті Шостка налічується 15 дошкільних навчальних закладів, включаючи 13 ДНЗ 

та дві комплексні установи – навчально-виховні комплекси: ДНЗ разом із загальноосвітніми 

навчальними закладами І-ІІІ ступеню. Більшість з них розміщені у спеціалізованих примі-

щеннях, збудованих за типовими проектами дитсадків і в наступному реконструйованих, зі 

зменшенням спальних місць та організацією спортзалів, розширенням ігрового простору. 

Ємність цих приміщень приведена до сучасних норм: 7,15 м2 на 1 дитину в дитсадках та 

8,22 м2 на 1 дитину в ясельних групах при заповненні однієї групи 15-20 дітей (табл. 11.2.). 

Відомчі дитсадки раніше мали: ШКЗ «Зірка» (ВО «Десна»), ШКЗ «Імпульс», ПО 

«Свема», ТОВ (Трест) «Хімбуд»; як правило, у 80-х на початку 90-х рр. вони були перепов-

нені – до 350 дітей у типових дитсадках на 280 місць. Через економічні негаразди частина з 

них була передана в комунальну власність, а частина – закрилася, як через економію бюджет-

них коштів, так і через зниження народжуваності і зменшення попиту, пов’язаного також з 

навчанням у школах з 6-річного віку. Після реорганізації, за рішенням Шосткинської міської 

ради ХХ сесії ХХІV скликання від 23.07.2004 р. “Про реорганізацію комунальних закладів 

освіти міста та затвердження статутів цих закладів...”, всі дитсадки міста знаходяться в підпо-

рядкуванні Управління освіти Шосткинської міської ради, отримали інші номери і статути.  

З частковим відновленням економіки народжуваність до 2010-12 рр. деякій час зрос-

тала, і на даний час практично всі дитсадки заповнені понад нормативної ємності: в групах 

займаються в середньому по 22-24 дитини і більше (але народжуваність знову зменшується, 

що відіб’ється спочатку на ясельних і молодших групах). До того ж частина садків мають 

шкільні групи для дітей 7-го року життя (учнів 1 класів прилеглих шкіл), т. к. умови їх пе-

ребування тут є кращими ніж у школах (забезпечення денним сном, якісним харчуванням 

тощо). Всі будівлі дитсадків розташовані окремо і придатні для подальшого використання. 

Тривалість роботи більшості дитсадків складає 10,5 годин (з 7.00 до 17.30). В окремих 

садках є групи продовженого часу (з 7 до 19 або 18); цілодобові заклади та заклади тимчасового 

перебування відсутні. Групи переважно вікові: для дітей раннього віку (ясельні) – 1-3 років жит-

тя (їх мають 13 закладів комбінованого типу – яслі-дитсадок, але в більшості приймають дітей 

лише 3-го року); дошкільного віку (дитсадівського): молодшого (окремі групи для дітей 4-го ро-

ку життя та 5-го, який іноді називають середнім дошкільним віком ); старшого (6-го року життя; 

є спецгрупи і 7-го року); шкільного віку (7-го року життя – 1-й клас при дитсадку; числиться за 

прилеглою школою). Частина садків мають спеціальні групи: з вадами мовлення (логопедичні), 

зору та іншими дефектами розвитку. Є 1 заклад санаторного типу (протитуберкульозний). 

За даними Головного управління статистики в Сумській області, кількість наявного насе-

лення м. Шостка станом на 1.01.2016 р. складала 77134 чол. На кінець опорного року (2015) до-

шкільні установи відвідували 2970 дітей; якщо це усі бажаючі (великих черг немає), то фактична 

норма складає 38,5 місць на 1000 мешканців (2970 : 77,134). Ємність дошкільних установ – 2609 

місць, або 33,8 місць на 1000 чол., забезпеченість населення дошкільними закладами на опорний 

рік (при нормативній наповненості) – 87,8%, а фактична наповненість закладів становить 113,8%. 

Таблиця 10.2.  Дитячі дошкільні установи (навчальні заклади) 

Установи та їх 

розташування 

Емність за 

статутом 

закладу, 

місць 

Фактично дітей, з них: Груп ( у т.ч. 

ясельних, 

дитсадівськ., 

шкільних) 

Працю-

ючих/ у 

т.ч. пе-

дагогів 

Примітки 

Всього В ясел. 

 і дошк. 

групах 

Школя-

рів 

ДНЗ № 1, 

"Дзвіночок", 

вул. Шевче-

нка, 2 

215 
(у т.ч. 30 

ясельних) 

266 210 56 11 (1 ясель-

на  + 8 д/с + 

2 шк. класи) 

54/23 Ясла-садок (заснов. в 1968 

р., колишн. № 23). З 266 

дітей: раннього віку (ясель-

ного) - 25 (1-3 рр. життя); 

молодш. дошк. віку - 56 (4 

р.), + 77 (5 р.); старш. до-
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шк.віку - 52 (6 р.); 2 класи - 

56 дітей (7 р.) з НВК спец.. 

школа І-ІІ ступенів - ліцей   

ДНЗ № 2,  

"Іскорка", 

вул. Свободи 

(Карла Мар-

кса), 48 

172 226 

 

170 
(орієнто-

вно) 

56 
(орієнто-

вно) 

10 (1 ясел. 

+ 7 д/с + 2 

шк. класи) 

45 (орієн-

товно)/ 22 

Яслі-садок (побуд. в 2036 р. 

ШКЗ «Зірка»). З 10 груп.: 1 - 

ясельна, 2 - молодш. дошк. 

віку (4 р.) + 2 (5 р.)., 3 -

старш. дошк. віку (6 р.), у 

т.ч. 1 логопедична; 2 шкільні 

класи (7 року життя) з НВК 

спец. школа І-ІІ ступ. - ліцей  

ДНЗ № 3, 

"Ведмежат-

ко", вул. Ше-

вченка,13 

255 
 (у т.ч. 30 

ясельних) 

338 254 

 

84 

 
13 (1 ясел. 

+ 9 д/с + 3 

шк. класи) 

55 (орієн-

товно)/ 27 

 

Яслі-садок еколого-валеоло- 

гічного спрямування. З 13 

груп: ясельна - 1; молодш. 

дошк. віку - 6, з них: 4 (4 р.), 

2 (5 р.); старш. дошк. віку - 3 

(6 р.), з них: 1 логопедична; 

класів (7 року життя) на базі 

ШСШ № 1 - 3 (А, Б, В) 

ДНЗ № 4,  

"Казка", вул. 

Чайковсько-

го, 19 

135 
(реконстр. 

тип. прое-

кту на 280 

місць)  

160 160 – 6 (1 ясел. + 

5 д/с) 

31 (орієн-

товно)/ 15 

Яслі-садок заснований в  

1973 р. ШКЗ «Імпульс»; 

працює за еколого-народо- 

знавчим напрямком. 1 група 

раннього віку (1,5 - 3 рр.), 6 

груп дошк. віку, у т.ч.: моло-

дш. дошк. віку - 2 (4-й рік 

життя), молодш. дошк. віку - 

1 (5-й рік), старш. дошк. віку - 

2 (6-й рік); територія - 1,44 га 

ДНЗ № 5  

"Теремок", 

вул. Знамен-

ська, (Кому-

ністична), 8-а 

215 
( реконстр. 

тип. проек-

ту) 

240 240 – 11 (1 ясел. 

+ 10 д/с,  у 

т.ч. 1 спеці-

альна) 

57/28 Яслі-садок художньо-естет- 

ичного напрямку (діти від 2 

р. до 7 р. життя; збудован. у 

1983 р. ПО «Свема», коли-

шн. д/с №15). Реконстр. з 

організацією спортзалу, 11 

груп, у т. ч.: 1 - ясельна, 9 - 

загальн. розвитку, 1 - лого-

педична. Є чергова група з 

11 часов. режимом. Є різні 

гуртки (займаються 149 ді-

тей), є 10 розвивальн. центрів 

СДНЗ № 6,  

вул. Короле-

нка, 42 

88 125 125 – 6 (1 ясел. + 

5 д/с) 

33/16 Яслі-садок санаторного типу 

фізкультурно-оздоровчого 

напрямку (протитуберкульо-

зний; відкр. в 1963 р., коли-

шн. д/с №16), для дітей 2-6 

рр.; 6 груп, у т.ч.: 1 - ясельна, 

2 - 4 р., 2 - 5 р., 1 - 6 р. життя 

ДНЗ № 7," 

Горобинка", 

вул. Свемов-

ська (Дзержи -

нського), 3-а 

215 (реко-

нстр. тип. 

проекту на 

280 місць)  

265 235 30 11 (1 ясел. 

+ 9 д/с + 1 

шк. клас) 

46/21 Ясла-садок (побудов. в 1976 

р. ПО «Свема»), 11 груп, у 

т.ч.: ясельна (3 р.) - 1; мо-. 

лодш. дошк. віку - 2 (4 р.) + 3 

(5 р.); старш. дошк. віку (6 

р.) - 4; шкільна - (7-й р. жит-

тя) - 1 (30 дітій)  

ДНЗ № 8, 

"Оленка", вул. 

Миру, 4-а  

235 248 220 

 (орієн-

товно) 

28 

(орієн-

товно) 

11 (1 ясел. 

+ 9 д/с + 1 

шк. клас) 

45 (орієн-

товно)/ 22 

 

Ясла-садок (заснов. в 1972 р., 

підпорядков. тресту «Хім-

буд», з 1994 р. - міськраді за 

№ 26); має еколого-наро- 

дознавчий напрямок; 11 груп: 

ясельна - 1 (3 р.); дошкільно-

го віку - 9, у т.ч.: 4 р. - 3 гр., 5 

р. - 2 гр., 6 р. - 4 гр., серед 

яких 1 група логопедична; 

шкільн. класів 7 р. життя - 1  

ДНЗ № 9, 

"Десняноч-

ка", вул. 

179 205 205 – 11 (1 ясел. 

+ 10 д/с,  у 

т.ч. 4 спеці-

63 (орієн- 

товно)/ 31 

Яслі-садок із спец. групами 

(заснов. у 1971 р. як д/с №24 

ШКЗ «Зірка (ВО «Десна»), 3 

корпуси, 11 груп: 7 – зага-
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Привокзаль-

на, 15-а 

альні) льн. розв.: 1 ясельна; 2 (4 р.); 

2 (5 р.); 2 (6 р.) та 4 спец. 

групи (вади мовлення; вади 

руху; дефекти загальн. роз-

витку; діти із ЗПР - затрим-

кою псіхічного  розвитку)  

ДНЗ № 10, 

"Незабудка", 

вул. Онупрі-

єнка, 74 (32-

й мікро-

район) 

215 
(у т. ч. ясе-

льних 30), 

реконстр. 

тип. проек-

ту 

215 

 

215 – 11, (1 ясел. 

+ 10 д/с, у 

т.ч. 1 спеці-

альна) 

47 (орієн-

товно)/ 23 

Яслі-садок (заснован. ШКЗ 

«Зірка» в 1980 на 12 груп, в 

1996 передан. в комун. влас-

ність, колишн. №30; в 1999 

р. 1 групове приміщ. пере-

твор. в спортзал, терит. 2 га); 

працює за мовно-народо- 

знавчим напрямком; має 11 

груп: 1 раннього віку (ясель-

ну); 6 – молодших (2 англ.)., 

1 середню, 3 старших (1 - 

логопедична); працює група 

з продовж. режимом (12 ч.).. 

ДНЗ № 11  

"Казка", вул. 

Миру 11-а 

195 
(реконстр. 

тип. проек-

ту на 280 

місць) 

192  192 – 10 (1 ясел. 

+ 9 д/с, у 

т.ч. 4 спеці-

альні) 

56 (орієн-

товно)/ 27 

 

Яслі-садок із спец. групами 

(заснований у 1978 р. ВО 

«Свема» на 280 місць, посі-

щало до 350 дітей). 1 група-

перетвор. на спортзал. Пріо-

ритетний напрямок - валео-

логічний. 10 груп: 1 - ясель-

на (3 р.); 5 - для дітей дошк. 

віку: 3 (4 р.), 1 (5 р.), 1 (6 р.); 

4 - для дітей з порушеннями 

зору (48 дітей) 

ДНЗ № 12,  

"Росинка", 

пров. Крас-

ний, 4 (район 

Вінниця) 

235 
(реконстр. 

тип. проек-

ту на 320 

місць) 

216 160 56 
(орієн-

товно) 

10 (1 ясел. 

+ 7 д/с + 2 

шк. класи) 

39 (орієн-

товно)/ 19 

 

Яслі-садок (заснований в 

1985 р. Заводом ім.50- річчя  

Велик. Жовтнев. Соц. рево-

люц., нині «ШКЗ «Імпульс», 

з 1997 р. передан. в комун. 

власн. як д/с №32. Проект на 

320 місць, 14 груп  перетво-

рен. на 10 груп з басейном, 

спортзалом, оранжереєю). 

Пріоритетн. напрямок – праг- 

нення до здорового способу 

життя. У складі: 1 група 

раннього віку, 7 груп дошкі-

льн. віку, 2 шкільні класи  

ДНЗ № 29 

"Колобок", 

пров. Спор-

тивний, 1 

(мікр. «Кап-

суль») 

150 147 147 – 7 (1 ясел. + 

6 д/с, у т.ч. 

1 спеціаль-
на) 

40/17 Яслі-садок відкрито у 1978 р. 

в Куйбишевському районі. 

Приоритетний напрямок - 

дослідницький; за програмою 

«Я у світі». 7 груп: 1 - ясель-

на; 2 - 4 р.; 2 - 5 р.; 2 - 6 р. 

життя (у т. ч. 1 – логопед.) : 

ШНВК 

ЗОШ- ДНЗ” 
№ 6 ім. Героя 

Радян. Союзу 

Колодко М.О., 

вул. Шкільна 

(Піонерська), 1  

65 71 71 – 3 (д/с) 16/16 Дошкільна група на базі 

школи №6 відкрилася 24.10. 

2012 р. у колишньому с. Ло-

котки як навчально-вихов-

ний комплекс: загальноосві-

тня школа І-ІІІ ступ. з до-

шкільн навчальн. закладом, 

16 педагогів, обслугов. пер-

сонал загальний зі школою 

ШНВК 

“ЗОШ-ДНЗ” 

№ 9, вул. 

Сумська, 2 

40 56 56 – 3 (д/с) 9/9 Навчально-виховний ком-

плекс: загальноосвітня шко-

ла І-ІІІ ступенів з дошкіль-

ним навчальним закладом 

відкрився 27 11. 2012 р., 3-тя 

група - у 2013 р., 9 педагогів 

Разом 2609 2970 2660 310 134 (13 ясел.; 

110 д/с, у т.ч. 

11 спец.; 11 шк.) 

636/316  
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Розрахунок нормативної потреби для існуючого населення. Необхідна кількість місць в 

ДНЗ за нормами ДБН 360-92**, розділ 6, розраховується в залежності від демографічної струк-

тури населення і становить не менше 85 % від кількості дітей даної демографічної групи, тобто 

при наявності у місті 3517 дітей від 1 до 6 років потреба в місцях складає (3517 х 0,85) 2990. Це 

дорівнює 38,8 місць на 1000 мешканців. Забезпеченість населення дитячими дошкільними закла-

дами нормативної ємності складає 87,3 %. Не достатньо охоплені за нормами дошкільної освіти 

діти раннього віку, що частково пов’язано з прихованим жіночим безробіттям і отриманням по-

собій по уходу за дитиною, коли в матерів є можливість самім виховувати дітей, а також з режи-

мом роботи ДНЗ в місті, які переважно приймають дітей з 3-го року життя. При розміщенні усіх 

1-х класів в школах нормативна потреба зменшиться на 323 місця і становитиме 2667 місць, або 

41,4 на 1000 чол., а відсоток забезпеченості населення ДНЗ становитиме 97,8 %. 

Проектні рішення. Норми розрахунку місць у дитячих дошкільних установах на перспек-

тиву прийняті виходячи з проектної чисельності населення міста – 80 тис. чол., прогнозу стабіль-

ної народжуваності на розрахунковий етап генплану – 9,5 дітей на 1000 жителів і норм ДБН-360-

92**: Дітей у віці 1-6 років буде: 9,5 х 80,0 х 5 (вікові категорії) = 3800, а потреба в місцях ДНЗ 

становитиме: 3800 х 0,85 (85%) = 3230 місць, що дорівнюватиме 40,4 місць на 1000 мешканців. 

Всі існуючі місця зберігаються, залишаються шкільні класи при ДНЗ. Потреба в будівництві но-

вих дитячих дошкільних закладів становитиме: 3230 – 2609 = 621 місце. 

Намічено (з врахуванням забезпечення нормативного радіусу обслуговування 300 м): 

– розмістити 4 ДНЗ в нових районах житлового будівництва: 2 по 215 місць – в багаток-

вартирних кварталах, 2 по 115 місць – в кварталах садибної забудови, всього 645 місць. Разом з 

існуючими установами забезпеченість населення ДНЗ становитиме 3254 чол., або 40,7 місць на 

1000 мешканців. 

Будівництво, що передбачено в нових районах, повинно виконуватись одночасно з вве-

денням житлового фонду за принципом комплексної забудови. 
 

Загальноосвітні школи 
 

Загалом в місті діє 16 загальноосвітніх учбових закладів, з яких 14 є комунальними 

закладами Шосткінської міської ради (13 денних шкіл і 1 вечірня) і 2 – комунальними за-

кладами Сумської обласної ради (інтернат і санаторна школа-інтернат при дитячому проти-

туберкульозному санаторії), в яких разом налічується 11442 нормативних місця, де навча-

ється 6,654 тис. учнів (див. табл. 11.3). 

З них: 14 шкіл (у т.ч. гімназія і ліцей у складі НВК) – І-ІІІ ступеню. У т.ч. загальноо-

світніх шкіл традиційного типу І-ІІІ ступенів – сім, це: 

– ШЗОШ № 4 по вул. Заводській (Куйбишева), 30 (830 місць, 556 учнів);  

– № 5 по вул. Марата, 24-а (1518 місць, 656 учнів);  

– № 7 по вул. Матросова, 1 (880 місць, 538 учнів);  

– № 8 по вул. Озерній (вул. Бабушкіна), 29 (860 місць, 382 учня);  

– № 11 по вул. Свободи (вул. Карла Маркса), 70 (710 місць, 674 учнів);  

– № 12 по вул. Ціолковського, 10 (1200 місць, 281 учень);  

– № 1 по вул. Чернігівській (вул. Кірова), 10 (1600 місць, 1051 учень); 

Навчально-виховні комплекси у складі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів та до-

шкільного навчального закладу – дві, це: 

– ШНВК “ЗОШ – ДНЗ” № 6 ім. Героя Радянського Союзу Колодко М.О. по вул. 

Шкільній (вул. Піонерська), 1 (834 місць, 135 учнів, без врахування ДНЗ);  

– ШНВК “ЗОШ – ДНЗ” № 9 по вул. Сумській, 2 (880 місць, 221 учень, без врахуван-

ня ДНЗ).  

Загальноосвітня гуманітарна гімназія по вул. Інститутській, 4 (І-ІІІ ступенів) – одна 

(400 місць, 398 учнів), створена на базі середньої школи № 3 в 1991 р.  

Навчально-виховний комплекс: спеціалізована школа І-ІІ ступенів – ліцей (І-ІІІ сту-

пенів) по вул. Свободи (вул. Карла Маркса), 33 – один (800 місць, 879 учнів); 
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Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 10 по вул. Герцена, 3 – один (100 

місць, 101 учень). 

Спеціалізована школа І ступеню № 13 по вул. Знаменській (вул. Комуністична), 4а –

одна, розміщена у приміщенні колишнього д/с № 21 ВАТ "Шостхімбуд" (310 місць, 324 учня); 

Вечірня (змінна) школа ІІ – ІІІ ступеню – одна; не маючи власного приміщення, оре-

ндує класи у будівлі ШЗОШ № 12 по вул. Ціолковського, 10 (250 місць, 187 учня). 

Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів по вул. Сумській, 4 – одна (250 місць, 

187 учнів). 

Загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів при обласному дитячому 

протитуберкульозному санаторії на 130 місць (130 дітей при повному заповненні закладу) 

по вул. Озерній (вул. Бабушкіна), 22. В таких санаторіях діти перебувають без батьків, за-

клади функціонують цілорічно, в них організований навчальний процес для дітей шкільно-

го віку, як з області, так і всієї України, де вони отримують оздоровлення та лікування в пе-

ріод навчального року. Кількість дітей в інтернатах і дорослих у вечірній школі не врахову-

ється під час розрахунків потреби в місцях у шкільних закладах міста (працюючі в цих 

школах враховуються в освітній галузі міста). 

Крім шкільних класів і методичних кабінетів в школах є комп’ютерні класи, майсте-

рні, бібліотеки, спортзали, музичні зали; з дітьми працюють досвідчені педагоги, логопеди, 

психологи. Є можливість дистанційного навчання, багато часу приділяється вивченню су-

часних ІТ-технологій. Усі школи працюють в одну зміну. Більшість шкіл міста на даний час 

не довантажені. В місті на потреби шкільних, а також дошкільних і позашкільних закладів 

направляється левова частка міського бюджету. 

На опорний рік шкільні установи, без врахування вечірньої школи і інтернатів, відві-

дували 6196 учень, тобто фактична норма шкільних закладів для населення міста, при 100% 

охопленні закладами всіх школярів, склала 80,3 місця на 1000 мешканців (6196 : 77,134). 

При ємності шкільних закладів – 10922 місця, забезпеченість ними у місті дуже висока і 

складає – 176%. Нижче наведена більш детальна інформація по кожній школі (табл. 10.3). 
 

Таблиця 10.3. Загальноосвітні школи 

Установи та їх розташу-

вання 

Емність за 

статутом, 

місць* 

Фактично 

учнів 

(2015 р.)** 

Кіль-

кість 

класів 

Кількість 

працюю-

чих/ у т.ч. 

педагогів 

Примітка 

Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №1, вул. Черні-

гівська (вул. Кірова), 10; 

початкові класи – вул. 

Шевченка, 19 

1600 

 

1051 40 (у т.ч.: 

16 – 1-4 

кл.; 19 – 

5-9 кл, ; 5 

– 10-11 
кл.) 

105/75  Заснована до війни, з 

1971 р. – в нинішній 

будівлі, профільні дис-

ципліни: математика, 

українська філологія, 

ІТ- технології, універ-

сальний профіль 

ШНВК: спеціалізована 

школа І-ІІ ступенів – ліцей 

(І-ІІІ ступ.) Шостськінської 

міської ради Сумської об-

ласті, вул. Свободи (вул. К. 

Маркса), 33 

800 879 34 84/52 Заснована в 1936 р. як шк. 

№1, з 1955 р. – шк. №2, з 

1995 р. – НВК. Є кафед-

ри: фізико-математична., 

природнича, суспільно-

гуманітарна; впроваджу-

ються ІТ - технології 

Загальноосвітня гумані-

тарна гімназія, вул. Інсти-

тутська, 4 

400 398 14 53/36 Заснована в 1904 р. як 3-

класне училище, з 1911 р. 

– середне; з 1917 р. –

політехнікум, з 1935 р. – 

шк.. №3. В 1991 р. на її 

базі відкрита гімназія з 

поглибленим вивченням 

іноземних філологій  

ШЗОШ І-ІІІ ступенів №4, 

вул. Заводська (вул. Куй-

830 556 19 56/34 Заснов в 1922 р. як по- 

чаткова, потім семиріч., 

з 50 р. - середня в новій 
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бишева), 30 будівлі, яка обслуговув. 

Куйбиш. р-н і прилеглі 

села в 2 зміни, з 1975 р. 

побуд. нов. корпус, має 

профільні фіз.-математ. 

і спорт. класи, 3 музеї 

ШЗОШ І-ІІІ ступенів №5, 

вул. Марата, 24-а 

1518 656 25(у т.ч.: 

І ступ. –
10; ІІ 

ступ. – 

11; ІІІ 

ступ. – 4) 

77/50 Заснов. в 1935 р. як 7-

річна, потім 8-річна, з 

1985 р. - середня, в новій 

будівлі, збудованій ВО 

«Свема». Має 52 навчал. 

кабінети, комп'ют. клас, 3 

майстерні, 2 спортзали, 

актову залу, харчоблок, 

бібліотеку, 20 гуртків 

ШНВК "ЗОШ І-ІІІ ступе-

нів №6 - ДНЗ ім. Героя 

Радянського Союзу Ко-

лодко М.О.", вул. Шкіль-

на (вул. Піонерська), 1 

834 135 10 48/20 Знаходиться в Локотоць-

кому мікрорайоні (колиш. 

с. Локотки). В 2012 р. при 

школі відкрився  дошкі-

льн. заклад (нині 71 чол.). 

Має шкільне самоврядув. 

«Гетьманська республіка» 

ШЗОШ І-ІІІ ступенів №7, 

вул. Матросова, 1 

880 538 20 (8 – 1-

4 кл.; 10 – 

5-9 кл.; 2 

– 10-11 

кл.) 

57/34 Заснована в 1947 р. як 

жіноча початкова, з 1949 

р. - 7-річка, з 1951 р.- 

середня, з 1953 р.- в новій 

будівлі. Має класи з пог-

либлен. вивчен. анг-

лійськ. мови. Має багато 

переможців олімпіад 

ШЗОШ І-ІІІ ступенів №8, 

вул. Озерна (вул. Бабуш-

кіна), 29 

860 382 15 (7 – 1-

4 кл.; 6 – 

5-9 кл.; 2 

– 10-11 
кл.) 

48/31 Створена в 1949 р. як 

початкова на баі філії 

шк. №4, з 1951 р. - 7-

річка, в 1964-66 рр. 

побудов. нинішне при-

міщення заводом «Ім-

пульс». Розвинене са-

моврядування, прово-

дяться інтеграційні 

уроки з різн. дісциплин 

ШНВК "ЗОШ І-ІІІ ступе-

нів №9 – ДНЗ", вул. Сум-

ська, 2 

880 221 11 (з 1-го 

по 11-й) 
52/18(без 

ДНЗ) 

4-поверхова будівля –

зразок помпезної піс-

лявоєнної архітектури, 

розташована в малона-

селен. районі садибної 

забудови і є найменш 

заповненою. В 2012 р. 

при школі відкрито 

ДНЗ в рамках концеп-

ції безперервної освіти  

Спеціальна загальноосві-

тня школа І-ІІ ступенів 

№10, вул. Герцена, 3 

100 101 9 (з 1-го 

по 9-й) 
32/28 Школа для дітей з особ-

лив. потребами. 8-12 

учнів в класі, додаткові 

корекційно-розвиткові за- 

няття з логопедами, псі-

хологами, безкошт. хар-

чув., група подовж. дня 

ШЗОШ І-ІІІ ступенів 

№11, вул. Свободи (вул. 

Карла Маркса), 70 

710 674 26 61/42 Побудована в 1964 р. в 

період бурхлив розвит-

ку виробництва, жит-

лов. будівництва і гос-

трої нестачі шкіл для 

післявоєнного поколін-

ня дітей. В 1999 отри-

мала статус російської, 

нині вивчає також пов-

ний курс української і 

англійської мов 

ШЗОШ І-ІІІ ступенів 1200 281 11 37/21 Відкрита в 1975 р. в новій 
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№12, вул. Ціолковського, 

10 

будівлі; має 36 кабінетів, 

оснащених сучасними 

технічн. засобами, фут-

больне поле, спортпло-

щадки., працює шкіль-

ний театр, гуртки, спор-

тивні секції. 

Спеціалізована школа І 

ступеня №13, вул. Знаме-

нська (вул. Комуністич-

на), 4а 

310 324 12 (1-4 

кл.) 

35/22 Відкрита в 1993 р. в пе-

репрофільованому д/с 

№21 ВАТ "Шостхімбуд", 

прийняла дітей після 

капремонту в 1994 р. В 

1999 р. прибудов. спорт-

зал, навчальні кабінети. 

Поглиблене вивчення 

німецької і англійськ. мов 

Міська вечірня (змінна) 

школа, вул. Ціолковсько-

го,10 

140 (орієн-

товно)  
141 5 10/8 Заснов. в 1944 р.; в 1988 

р. включила до свого 

складу всі  4 вечерні і 1 

заоч. школи, займала 

непрацюючий д/с №8 по 

пр.. К. Маркса, 22. З 2011 

р. орендує 7 приміщень у 

ЗОШ №12 (250 кв. м) 

ШЗОШ-інтернат І-ІІІ сту-

пенів, вул. Сумська, 4 

250 

 

187 

 

10 36/20 Заснов. в 1962 р. для 

важк. підлітків, нині – 

для дітей з малозабезпеч. 

сімей. В 1992 р. відкр. 

перш. комп’ют. клас, 

працюють гуртки, шкіл. 

музей, розвин. самовря-

дування 

Загальноосвітня санаторна 

школа-інтернат І-ІІІ ступе-

нів при обласному дитячо-

му протитуберкульозному 

санаторії , вул. Озерна (вул. 

Бабушкіна), 22 

130 110 11 24/17  Школа-інтернат для ді -

тей області і України, 

які отримують оздо-

ровлення та лікування 

в період навчального 

року. Має 30 примі-

щень 

Разом 11442 6634 272 815/508  

Разом без вечірньої шко-

ли і шкіл-інтернатів 

10922 6196 246 745/463  

 

* Згідно з діючими нормативами (до 30 учнів у класі). 

**Разом з учнями 1-х класів (шістирічки) при ДНЗ. 
 

 Проектні рішення. Норми розрахунку на перспективу прийняті виходячи з 

прогнозу народжуваності – 9,5 дітей на 1000 жителів, переходу на 12-річну середню освіту, 

починаючи з 6-тирічного віку, норм ДБН -360-92**. Потреба в шкільних приміщеннях (бу-

де наступна: 1 клас – 9,5 х 1 (вікова категорія) х 0,5 (50%) = 4 місця (ще 4 місця – при ДНЗ); 

2-9 класи – 9,5 х 8 (вікових категорій) х 1,0 (100%) = 76 місць; 10-12 класи – 9,5 х 3 (вікові 

категорії) х 0,75 (75%) = 21 місце, що становитиме 101 місце на 1000 мешканців, 8080 місць 

для проектного населення міста, та ще 320 місць для першокласників при дитсадках, або 

105 місць на 1000 мешканців, 8400 місць для проектного населення міста при переведенні 

всіх перших класів в школи.  

 Пропонується розмістити 1 загальноосвітню школу на 700 місць у районі но-

вого житлового будівництва в Локотоцькому мікрорайоні для забезпечення нормативного 

радіусу обслуговування 500 м; розмістити частину школярів нового району в незаповненій 

ШНВК "ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 - ДНЗ" по вул. Шкільна (вул. Піонерська), 1; забезпечити 

роботу шкільного автобуса для перевезення дітей в інші незаповнені школи; у разі збере-

ження усіх існуючих місць забезпеченість ними становитиме (11442 + 700) 12142 місця, або 

151,8 на 1000 чол. 
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 Відвести незаповнені приміщення існуючих шкіл під вчительські кімнати, бі-

бліотеки, для створення спеціалізованих кабінетів (інформатики, праці та ін.), кімнати для 

роботи психологів, соціальних педагогів, медичних працівників тощо; 

 Пропонується розмістити в незаповнених школах відділення дитячих садків, 

яких не вистачає, створивши нові НВК ЗОШ – ДНЗ. 
 

Вищі навчальні заклади, професійно-технічні навчальні заклади  
 

Шостка за останні роки стала містом студентів. Нещодавно відновлена робота 

Шосткинського інституту, який був закритий ще напередодні окупації Шостки фашистами. 

На даний час у місті працюють наступні вищі та професійно-технічні навчальні заклади:  

- Шосткинський інститут Cумського державного університету (роком заснування 

вважається 2001 р.) – ВУЗ ІV рівня акредитації, знаходиться у високотехнологічному корпусі, 

розташованому при Індустріальному парку «Свема», по вул. Гагаріна, 1 (частина інститут-

ських приміщень знаходиться по вул. Інститутській, 1). Кількість студентів: 250 осіб денної 

форми навчання та близько 500 осіб заочної та дистанційної форм навчання. Кількість пра-

цюючих – 98 осіб, у тому числі 35 викладачів. Підготовка спеціалістів відбувається по 25 

спеціальностям за напрямками: хімічні технології високомолекулярних сполук; комп’ютерна 

хімічна інженерія; галузеве машинобудування на основі комп’ютерного проектування і 3-Д-

моделювання; автоматизація та комп’ютерно-інтегровані (інформаційні) технології; економіка 

підприємства; фінанси, банківська справа та страхування; менеджмент. Навчання здійснюється 

із застосуванням сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій (аудиторії, оснащені 

мультимедійним обладнанням). Комп’ютерна база інституту налічує понад 280 

комп’ютерів, оснащених мережею Інтернету, існує безкоштовна Wi-Fi зона. Кількість книг 

у бібліотеці складає близько 160 тис. томів. Електронна бібліотека має вихід до бібліотек 

будь-якого вишу світу. Інститут має гуртожиток (разом з Хіміко-технологічним коледжем 

при інституті), спорткомплекс, стадіон, тренажерні зали, студентський клуб. 

- Хіміко-технологічний коледж ім. І. Кожедуба Шосткинського інституту Сумського 

державного університету (вул. Інститутська, 1). Заснований в 1920 р. на базі Шосткинського 

порохового заводу як технікум, до складу якого входило три факультети: робітничий, механі-

чний, хімічний, де навчалося близько 60 студентів і працювало 5 викладачів. В 1995 р. техні-

куму було присвоєно статус коледжу; в 2001 р. коледж стає підрозділом Сумського держав-

ного університету. Нині це – навчальний заклад І рівня акредитації, який повністю відповідає 

вимогам сучасної системи освіти, навчаючи студентів за спеціальностями: автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології; галузеве машинобудування; електроенергетика, елект-

ротехніка та електромеханіка; хімічні технології та інженерія; економіка; фінанси, банківська 

справа та страхування; підприємництво, торгівля ти біржова діяльність. Кількість студентів – 

431 особа (за формою звіту 2-3 нк на 01.10. 2015 р.), 582 – разом із заочним відділенням. На-

вчально-виховний процес забезпечують 67 штатних викладачів і працівники адміністративно-

управлінського апарату. Матеріальна база коледжу складається з двох навчально-

лабораторних корпусів, в яких розміщено 54 аудиторії, 17 лабораторій загальною площею 

32492,3 кв. м, двох ігрових спортзалів площею 1848 кв. м, тренажерного залу площею 342 кв. 

м, стадіону площею 5400 кв. м та трьох спортмайданчиків, стрілецького тиру площею 500 кв. 

м, актового залу на 450 місць, дискозалу, їдальні на 240 місць, гуртожитку, навчально-

виробничих майстерень. Бібліотека має 3 читальні зали з книжковим фондом 83000 примір-

ників, кількість робочих місць читацьких залів – 160, 3 книгосховища, абонемент. Коледж 

має сучасну базу для комп'ютеризації навчального процесу. 

– Вищий комунальний навчальний заклад «Шосткинське медичне училище» Сум-

ської обласної ради розміщено в двох корпусах: у двоповерховій будівлі по вул. Марата, 43, 

та у частині пристосованої будівлі по вул. Студентській (Баумана), 7. Кількість студентів – 

362 чол. Трудовий колектив складається з 62 чол., у тому числі – 48 викладачів. Училище 

забезпечує навчання за спеціальностями: «Фармація», «Сестринська справа», «Лікувальна 

справа» на базі 9-ти та 11-ти класів. На підставі договорів про безкоштовне користування 
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майна комунальної власності училище використовує кімнати для проживання студентів 

(120 ліжко-місць) в гуртожитку за адресою: вул. Миру 10-а, якій знаходиться на балансі 

Шосткинського міського фізкультурно-оздоровчого центру.  

– Державний професійно-технічний навчальний заклад (ДПТНЗ) "Шосткинське 

вище професійне училище" – багатопрофільний навчальний заклад з різнорівневою осві-

тою, розташований по вул. Воронізькій, 38. Був утворений в 1976 р. на базі колишнього 

ПТУ будівельного профілю № 19. За 35 років свого існування училище з будівельного пере-

творилось на багатопрофільне і нині, згідно з ліцензією, готує кваліфікованих робітників за 

13 професіями, з яких 5 є комбінованими (об’єднують 2-3 прості професії), у т.ч.: в галузі 

будівництва – 6 професій, в галузі харчових технологій та ресторанного господарства – 4, 

загальних для всіх галузей економіки – 3. Ліцензування підготовки молодших спеціалістів 

за напрямком «Технологія харчування» підняло училище з 2002 р. на ІІІ атестаційний 

рівень – найвищий для професійно-технічних навчальних закладів. Кількість учнів – 583, 

викладацький склад – 70 чол. Крім того працюють вечірне відділення для всіх бажаючих на 

платній основі та відділення підвищення кваліфікації, які всі разом випускають 700-800 фа-

хівців щорічно. 

– Державний навчальний заклад "Шосткинський центр професійно-технічної 

освіти" розташований по вул. Гагаріна, 21 (неподалік від НВО «Свема» і Лазорівського лі-

су). Заснований як Шосткинське ПТУ №13 в 1971 р., яке переважно готувало робітників для 

«Свеми». В 2003 р., відповідно до наказу Міносвіти №686 «Про вдосконалення мережі про-

фесійно-технічних навчальних закладів» реорганізований в Шосткинський професійний лі-

цей сфери послуг. Нинішню назву заклад отримав в 2009 р. Кількість учнів – 421, виклада-

цький склад – 40 чол. Готує робітників для різних галузей виробництва за професіями: ку-

хар, кондитер, офіціант, адміністратор залу, водій, автослюсар, тракторист, перукар, мані-

кюрник, кравець, продавець, оператор з обробки інформації та ін. 

– Шосткинський професійний ліцей (вул. Робітнича, 1) – відокремлений структур-

ний підрозділ Cумського державного університету, що готує робітників за професіями: ку-

хар-кондитер; електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування; лаборант 

хімічного аналізу; слюсар-ремонтник; електрозварник ручного зварювання; оператор ком-

п'ютерного набору; секретар керівника (організації, підприємства, установи). Учням нада-

ються пільги для подальшого навчання в Хіміко-технологічному коледжі ім. І. Кожедуба 

ШІ СДУ. Кількість учнів –170, викладацький склад – 22 чол. 

Крім згаданих закладів у місті працює Шосткінська автошкола ТСОУ, яка готує воді-

їв, що знаходиться по вул. Родини Кривоносів (Паризької комуни), 32, та 32а.  

Також працює університет ІІІ покоління – для людей пенсійного віку (факультет ме-

дичних знань знаходиться у приміщені Центральної районної лікарні по вул. Щедрина, 1).  

Наразі стоїть завдання створення у місті філій Сумського національного аграрного 

університету, якій має консультаційний пункт при Шосткинському центрі проф.-тех. осві-

ти", та Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка (має у місті 

консультаційний пункт) і відкриття консультаційних пунктів інших вузів, які пропонується 

розміститися в будівлях недовантажених шкіл. Шостка стає центром підготовки кадрів для 

значної частини Північно-Східного регіону України. 
 

Позашкільні установи 
 

Позашкільні установи у місті розташовані як у окремих будівлях, так і в складі інших 

об'єктів (у т.ч. при загальноосвітніх школах). Серед них є комунальні заклади Управління 

освіти міської ради та освітні заклади культури відділу культури і туризму міської ради (одно-

часно відносяться до позашкільних закладів і нормуються за ДБН 460-92** як позашкільні). 

Комунальні позашкільні заклади відділу культури і туризму міської ради: 

– Шосткинська дитяча школа мистецтв (початкова) – розташована в специально 

збудованій будівлі по вул. Чернігівській (вул. Кірова), 5, розрахована на 400 учнів; була 

заснована в 1954 р. як музична школа; в 1960 р. отримала нове приміщення по вул. Ле-
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ніна, 43; в 1984 р. – своє нинішне приміщення; у 1985 р. – у школі відкрито філію обла-

сної філармонії;  в 1987 р. – відкрито художне відділення; в 1999 р. – клас сольного 

співу; в 2003 р. – класи мистецтва естради; 

– Шосткинська дитяча музична школа № 1 (початкова) – розташована в пристосо-

ваній одноповерховій будівлі по вул. Заводській (вул. Куйбишева), 44. В школі навчається 

105 учнів; 

– Шосткинська дитяча музична школа № 2 (початкова) – розташована в пристосованій 

будівлі по вул. Студентській (вул. Баумана), 7. В школі навчаються 135 учнів. 

Комунальні позашкільні заклади Управління освіти міської ради: 

– Шосткинська міська станція юних натуралістів – в окремій будівлі колишнього 

дитячого садка по вул. Депутатській, 6-А; розрахована на 90 місць; працюють гуртки: «Юні 

акваріумісти», «Юні зоологи», «Природа рідного краю», «Юні охоронці природи», «Люди-

на і довкілля», «Юні екологи», «Природа і творчість» «Екологічна біохімія», «Основи фізі-

ології рослин», «Юні знавці рослин», «Юні овочівники», «Квітникарі-аранжувальники», 

«Лікарські рослини», «Юні рослинники», «Флористика та фітодизайн»; 

– Шосткинська міська станція юних техніків – у центральній частині міста, займає 

частину будівлі по Садовому бульвару (вул. Леніна), 11, розрахована на 121 місце; 

працюють гуртки: «Загальнотехнічне моделювання з елементами інженерного конструю-

вання», «Початкове технічне моделювання», «Оператори колективної радіостанції/ радіо-

електроніка», «Спортивна радіопеленгація», «Ракетомоделювання», «Технічне конструю-

вання (Лего)», «Хмарні сервіси Оffice 365», «Клуб логічних ігор», «Юні фотоаматори»; 

– Шосткинська міська станція юних туристів розміщена при ЗОШ № 5, по вул. 

Марата, 24-А; а також частина гуртків – у вбудованому приміщенні по вул. Шевченка, 8; 

розрахована на 40 місць; працюють гуртки: «Пішохідний туризм», «Спортивний туризм», 

«Спортивне орієнтування», «Туристи-краєзнавці», « Історики-краєзнавці», «Географи-

краєзнавці», «Юні етнографи». 

– Шосткинський міський клуб дитячої та юнацької творчості «Орлятко», розтало-

ваний по вул. Озерна ,18, у приміщенні колишнього дитячого садка 18; розрахований  на 

120 місць; працюють гуртки:  "Літературно-драматичний", "Театральні мініатюри», "Вити-

нанка","Іграшка", "Умілі руки", «Сувенір», «Пізнаємо рідний край», «Аеробіка»;  

– Шосткинський молодіжний центр соціального партнерства і творчості займає ча-

стину будівлі по Садовому бульвару (вул. Леніна), 11, розрахований на 180 місць; 

– Шосткинська міська мала академія наук учнівської молоді Шосткинської міської 

ради, займає частину будівлі по Садовому бульвару (вул. Леніна), 11, розрахована на 180 

місць (прийом слухачів з 12 років); має відділення: комп’ютерних наук, математики, фізики 

і астрономії, екології, хімії та біології, екології та аграрних наук, літературознавства, фоль-

клористики та мистецтвознавства, мовознавства, філософії та суспільствознавства, історії, 

наук про Землю, технічних наук; 

– Шосткинський міський центр естетичного виховання має декілька приміщень, 

що знаходяться за трьома адресами у центрі міста (під нього передано 3 відомчі заклади ку-

льтури): займає частину будівлі по Садовому бульвару (вул. Леніна), 11, 300 місць; по вул. 

Свободи (вул. К. Маркса), 38 – центр «Зірка» (колишній Палац культури «Зірка»), 1156 

місць; по вул. Свободи (вул. К. Маркса), 18 –  центр «Юність» (колишній Будинок культури 

«Свема»), 1000 місць; працюють колективи: хореографічний ансамбль «Сюрприз», ансам-

бль народного танцю «Джерельце», студія сучасного танцю «Шарм», ансамблі сучасного 

танцю «Let’S go» та «Едем», ансамбль естрадно-бального танцю «Реверанс», фольклорний 

ансамбль «Любисток», духовий оркестр «Юність», театр «Дзеркало», театр – студія естрад-

ної пісні «Мікс», Школа раннього розвитку «Джерельце», студія образотворчого мистецтва 

«Мальва», клуб «Кіноман»; 

– Міський дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки «Патріот» розміщений у 

приміщенні, орендованому у ЗОШ № 5 по вул. Марата, 24-А; розрахований на 70 місць; 
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працюють гуртки: «Юний захисник Вітчизни», «Кульова стрільба», «Соколята», «Козаць-

кий спас», «Юні олімпійці», «Армспорт», «Плавання», «Атлетична гімнастика»; 

– Комплексна дитяча юнацька спортивна школа (КДЮСШ) "Барса" – в приміщен-

ні ЗОШ № 11, вул. Свободи (вул. К. Маркса), 76; розрахована на 120 місць; працюють від-

ділення: бокс, греко-римська боротьба, волейбол, гандбол, художня гімнастика, ковзанярсь-

кий спорт, легка атлетика, лижні гонки, плавання, стрибки на батуті, теніс, футбол, футзал, 

хокей на траві, шорт-трек; 

ДЮСШ Фізкультурно-спортивного товариства «Україна» (колишні відомчі, дані по 

кількості місць по кожній окремій школі відсутні, але є загальні дані по всім ДЮСШ): 

– КДЮСШ СК"Свема" – по вул. Чернігівській (вул. Кірова), 20; працюють відді-

лення: спортивна акробатика, бокс, ковзанярський спорт, лижні гонки, футбол, хокей на 

траві, шорт-трек; 

– ДЮСШ "Імпульс"– по вул. Чернігівській (вул. Куйбишівська), 30а; працюють 

відділення: спортивна акробатика, важка атлетика, бокс, баскетбол, гандбол, футбол, кара-

те-до; 

– ДЮСШ "Зірка" (колишній "Хімік") – по вул. Онупрієнко, 2; працюють відділен-

ня: греко-римська боротьба, лижні гонки, футбол, футзал, хокей на траві, шорт-трек. 

Комунальний заклад Шосткинської районної ради: 

– Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа Шосткинської районної ради по 

Садовому бульвару (вул. Леніна), 29; працюють відділення: греко-римська боротьба, фут-

бол, волейбол. 

Разом в усіх ДЮСШ міста займаються 923 учня (одночасно відносяться до позашкі-

льних закладів і закладів фізкультури і спорта. 

Всього в усіх позашкільних закладах (разом с освітніми закладами культури і фізку-

льтури) налічується 4820 місць. Нормативний відсоток охоплення ними школярів на опор-

ний рік становить 15,3%, що визначало би сучасну потребу в (6196 х 0,153) 948 місць. В мі-

сті ж він набагато більший і становить 77,8%, (фактично ж займається в цих закладах, разом 

з кружками при школах, за даними керівництва міста, до 90% школярів). Це дуже високий 

показник, бо забезпеченість позашкільними закладами складає цілих 508 % відносно норма-

тивної. У кінці проектного періоду очикується нормативна потреба (8400 х 0,153) 1285 

місць, але для збереження вже досягнутого охоплення учнів їх потрібно набагато більше. 

Проектні рішення: 

– розмістити Дім школярів та юнацтва на 400 місць на вільній території в громад-

ському центрі району багатоповерхового будівництва в південно-східній частині міста (Ло-

тоцький мікрорайон), сконцентрувавши у зблокованих будівлях позашкільні установи: ху-

дожню школу, хореографічну школу, центр дитячої і юнацької творчості, центр еколого-

натуралістичної творчості молоді, ІТ-центр та ін.; 

– переобладнати приміщення музикальних шкіл №1 та №2, які розміщені в присто-

сованих будівлях, в  спеціалізовані (або побудувати для них нові приміщення). 
 

Установи культури і мистецтва, дозвілля, культові споруди та 

релігійні установи 
 

Культурно-видовищні установи, клуби 
 

Культурная сфера Шостки представлена рядом установ: Палац культуры и 2 будинки 

культури, біблиотеки, кінотеатри, центри єстетичного виховання, біблиотеки, музеї, худож-

ня галерея, центри розваг. У Шостці щороку проводиться фестиваль камерної та класичної 

музики „Поліська рапсодія”, обласний фестиваль хореографії „Поліські візерунки”, кінофе-

стиваль, фотовернісаж, в яких беруть участь не лише місцеві таланти, а й митці з усієї 

України та різних країн світу. Виступи колективів художньої самодіяльності шосткинських 

закладів культури неодноразово виявляли себе у популярних загальноукраїнських і за-

рубіжних телепрограмах, фестивалях і конкурсах. 
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Будинки культури, клуби, кінотеатри: 

- Центр культури і дозвілля – кінотеатр "Батьківщина", вул. Садовий бульвар (Ле-

ніна), 13. Підпорядкований відділу культури і туризму міської ради. Має кінотеатр на 517 гля-

дацьких місць, збудований у 1958-1960 рр. за типовим проектом № 208, розробленим у 1955 р. 

«Гипротеатром» Міністерства культури СРСР. В Центрі культури і дозвілля, створеном на його 

базі, працює 26 працівників. Тут проводяться культурно-масові заходи, зокрема, шахові 

турніри, демонструються кінофільми, діє факультет мистецтва (спів, вишивання, малювання) 

університету III покоління, аматорські об'єднання та клуби за інтересами: «Любителів кіно», 

«Для тих, кому за 40»; «Лазаряночка»; «Елегант»; «Обрій»; фотоклуб «Шостка»; дитячої теат-

ральної творчості «Скарби»; клуб колекціонерів «Пошук». Вищеперераховані об'єднання відві-

дує 151 особа. Колективи художньої самодіяльності в ЦКіД відвідує 130 осіб. Серед них: шоу-

балет «Лідер»; рок-гурт «Моноліт»; естрадний гурт «Бродвей»; народні хорові колективи 

«Жайвір» та ветеранів праці «Калинонька», танцювальні колективи з брейк-дансу та «Капітош-

ка». Всього в центрі займається 281 особа. В 2015 році працівниками ЦКіД проведено 95 куль-

турно-освітніх розважальних заходів, які відвідали 44346 мешканців та гостей міста. 

- Концертно-театральний зал Міського центру естетичного виховання – центр 

«Юність» (колишній Будинок культури «Свема»), вул. Свободи (К. Маркса), 18. Кількість 

місць – 398. Тут розміщена також громадська організація «Товариство шанувальників духо-

вної музики «Камертон»; 

- Танцювальний зал Міського центру естетичного виховання – центр «Зірка» 

(колишній Палац культури «Зірка»), вул. Свободи (К.Маркса), 38. Кількість місць – 576; 

- Будинок культури Казенного підприємства Шосткинський казенний завод 

(КП ШКЗ) "Імпульс", вул. Бульварна (Орджонікідзе), 2. Кількість місць – 464; 

- Студентський клуб хіміко-технологічного коледжу ім. І.М. Кожедуба, вул. Ін-

ститутська, 1. Кількість місць – 500; 

- Клубний заклад Творче об'єднання "Джерело", вул. Петровського, 4; 

- 3D кінозал "Lynx", вул. Садовий бульвар (Леніна), 17, 19 місць;  

- 3D кінозал "Play", вул. Садовий бульвар (Леніна), 18-а, 75 місць.  

Всього місць в 3-х кінозалах міста – 611, що становить 66% від нормативу (926 

місць). При цьому треба враховувати зменшення попиту в кінотеатрах через розвиток теле-

бачення і Інтернету. В клубних закладах міста, після передачі найбільших відомчих клубів і 

будинків культури дітям (під центр естетичного виховання) залишилось 1643 місця. Ще бі-

ля 500 місць мають клубно-розважальні установи, які розглянуті нижче. Всього місць – 

2143, що становить 56% від норми (сюди не врахований кінозал центру дозвілля на 517 

місць, якій водночас використовується і для масових заходів).  

Проектним рішенням передбачено:  

– побудувати двозальний театр: драматичний і дитячий, на 1000 і на 700 глядацьких 

місць, в майбутньому культурно-розважальному центрі міста і рекреаційної зони на вивіль-

неній і перепрофільованій під зону відпочинку південній частині території ШКЗ "Зірка"; 

– побудувати молодіжний центр на 1600 місць з сучасним кінозалом на 300 місць в 

майбутньому культурно-розважальному центрі міста на вивільненій території ШКЗ "Зірка"; 

 передбачити 2 відеозали на 100 місць і конференцзал у складі торговельно-

роважального комплексу в проектному громадському центрі в новому районі багатокварти-

рного житлового будівництва в Локотокському мікрорайоні;  

 побудувати 2 приміщення для культурно-масової роботи з населенням, дозвілля й 

аматорської діяльності, танцзалами по 1000 м2 кожне в новому районі багатоквартирного 

житлового будівництва в Локотокському мікрорайоні і новому районі садибного житлового 

будівництва в Садовому (Артемовському) мікрорайоні і 6 – в існуючих мікрорайонах міста.  
 

Культурно-розважальні заклади 
 

Центри розваг, комп’ютерні клуби, гральні зали: 
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 Клуб "Місто розваг", вул. Короленка, 48 (колишній ресторан «Чайка»), розта-

шований поруч з парком Свободи (колишній парк ім. К. Маркса). У складі клубу є ресто-

ран, ігрові автомати, більярд, сауна. 

- Клуб дозвілля (вул. Чернігівська (Кірова), 6; 

- Нічний клуб "Red Line", вул. Некрасова, 20а; 

- Розважальний комплекс з нічним клубом "Орфей", вул. Свободи (К. Маркса), 18; 

- Топ-клуб "Жокей", вул. Робоча, 12а;  

- Комп'ютерні клуби за адресами: вул. Горького, 4; вул. Миру, 3; вул. Шевчен-

ка, 14; вул. Робоча, 14; клуб "Мегабіт", вул. Садовий бульвар (Леніна), 11; 

- Зал гральних автоматів, більярд, бар – ФОП Кондратьєв О.В., вул. Заводська 

(Куйбишева), 31; зал гральних автоматів "Діор", вул. Короленка, 34. 

Проектним рішенням передбачено:  

– побудувати культурно-розважальний центр міста і рекреаційної зони з атракціона-

ми для дорослих і дітей, спортивно-розважальними комплексами, дитячим ігровим центром  

і дитячою залізницею на вивільненій і перепрофільованій під зону відпочинку південній ча-

стині території ШКЗ "Зірка". 

– передбачити сучасні торгово-розважальні центри: 2 – в громадських центрах 

районів нового житлового будівництва ; 1 – в громадському центрі північної промзони і 

індустріального парку «Свема», де також передбачити комп’ютерний клуб. 
 

Культурно-просвітні заклади 
 

Бібліотеки. До складу комунального закладу «Шосткинська міська централізована 

бібліотечна система» (ЦБС), яка підпорядкована відділу культури і туризму Шосткинської 

міської ради, входить сім бібліотек. В централізованій бібліотечній системі працює 50 чо-

ловік, з них – 36 бібліотекарів. Бібліотечний фонд станом на 01.01.2016 р. по централізова-

ній бібліотечній системі складав 203 409 примірників. До неї входять наступні бібліотекі: 

- Центральна міська бібліотека ім. Л.Толстого, вул. Миру, 11 (вбудоване при-

міщення) – 93 070 примірників. У складі бібліотеки: абонемент, читальний зал на 90 чита-

цьких місць, юнацький відділ, відділ комплектування та обробки літератури, інтернет-

центр; приміщення загальною площею 1652,7 кв. м. При бібліотеці діє міський ІТ-центр, 

факультет інформаційних технологій університету III покоління, працюють клуби за інте-

ресами: творче об'єднання "Юність", літературно-мистецька вітальня, клуб любителів кла-

сичної музики "В очікуванні генія ..."; У приміщенні Шосткинської філії Сумського облас-

ного клінічного госпиталя для інвалідів Вітчизняної війни – терапевтичне відділення № 2, 

вул. Весняна (вул. Урицького), 10, розміщено бібліотечний пункт Центральної міської біб-

ліотеки ім. Л.Толстого, де щорічно обслуговується близько 240 ветеранів; 

- Бібліотека-філія № 1 ім. Чехова, вул. 2-го Вересня, 13 (окреме приміщення) –  

18 305 примірників, читальний зал на 10 читацьких місць. При бібліотеці працює клуб "Го-

сподар"; 

- Бібліотека-філія № 2 ім. Ушинського, вул. Онупрієнко, 12 (вбудоване примі-

щення) – 9 034 примірника; 

- Бібліотека-філія № 4, вул. Шевченко, 14-а (вбудоване приміщення) – 9 597 

примірників, читальний зал на 10 читацьких місць. У бібліотеці працює клуб за інтересами 

"Наш дім"; 

- Центральна дитяча бібліотека ім. Горького, вул. Миру, 3 (вбудоване примі-

щення): книжковий фонд нараховує 48 541 примірник, є читальний зал на 80 читацьких 

місць. При бібліотеці працюють клуби за інтересами: літературне об'єднання "Джерело" 

(для дітей 5-9 класів), літературний клуб "Бібліознайко" (для дітей 1-4 класів), ляльковий 

театр "Сонечко", розважально-клепінгова кімната "Дитячі посиденьки"; 

- Дитяча бібліотека-філія № 1 (ім. Гайдара), вул. Бульварна (Орджонікідзе), 6, 

(вбудоване приміщення) – 13 260 примірників, читальний зал на 30 читацьких місць. При 

бібліотеці працюють: гурток "Книжкова лікарня", клуб "У друзів Вінні Пуха"; 
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- Дитяча бібліотека-філія № 3, вул. Чернігівська (вул. Кірова), 21-а (вбудоване 

приміщення) – 11 602 примірника, читальний зал на 14 читацьких місць. При бібліотеці 

працює краєзнавче об'єднання "Витоки". 

При більшості бібліотек працюють пункти вільного доступу до інтернету  від про-

грами «Бібліоміст». В бібліотеках ЦБС числиться 20078 читачів. За 2015 рік було здійснено 

132959 відвідувань. 

Крім того, в місті працюють великі відомчі бібліотеки, які обслуговують значний ко-

нтингент населення. Серед них: 

- Бібліотека Шосткинського інституту Сумського державного університету 

(вул. Інститутська, 1) з книжковим фондом близько 160 тис. томів; 

- Бібліотека Хіміко-технологічного коледжу ім. І. Кожедуба Шосткинського ін-

ституту Сумського державного університету (вул. Інститутська, 1) з книжковим фондом 83 

тис. примірників; 

- Бібліотека центру естетичного виховання, вул. Свободи (вул. К. Маркса), 18, 

(вбудована); 

- Централізована бібліотека КП "ШКЗ "Імпульс", вул. Озерна (вул. Бабушкіна), 

41 (вбудована); 

- Бібліотека Шосткинського міського крайознавчого музею, розташованого по 

вул. Свободи (К. Маркса), 53. 

Мінімальна потреба при нормі 4 тис. примірників на 1 тис. жителів складає (4 х 77,1) 

306, 4 тис. примірників. Загальна кількість книг централізованої бібліотечної системи разом 

з бібліотечним фондом Шосткинського інституту ШІ СДУ та Хіміко-технологічного коле-

джу ШІ СДУ (не враховуючи інших бібліотек) становить (203 409 + 160 000 + 83 000) 446,4 

тис. примірників, що складає 145,7 % до нормативної потреби. Потреба в читацьких місцях 

при нормі 2 місця на 1 тис. чол. складе (2 х 77,1) 154 місця. Загальна кількість перелічених 

вище місць становить 234, або 151,9 % до нормативної потреби. 

Для проектного населення Шостки 80 тис. осіб мінімальна потреба в бібліотечному 

фонді становить (4 х 80) 240 тис. примірників та (2 х 80) 160 читацьких місць, яка вже задо-

вільнена. 

Проектним рішенням передбачено:  

– створити сучасну бібліотеку для молоді на 200 тис. примірників і 100 читацьких 

місць у складі проектного Молодіжного центру, якій передбачений в майбутньому культур-

но-розважальному центрі міста на вивільненій території ШКЗ "Зірка". Це має бути бібліоте-

ка нового типу з широким використанням комп’ютерної техніки і інформаційних техноло-

гій, де будуть зібрані електронні видання кращих зразків світової літератури, читацькі клу-

би, гуртки по інтересам, книги, які «вміють розмовляти», для людей із вадами зору і обме-

женими можливостями. 
 

Музеї.  В місті Шостка на даний час працюють наступні музеї: 

 - Шосткинський міський краєзнавчий музей (знаходиться в управлінні відділу 

культури і туризму міської ради. Основний корпус, розташований по вул. Свободи (К. Мар-

кса), 53, створено у 1993 році. В музеї працює 32 працівники. Середня кількість відвідувачів 

на день становить 37 чол. Станом на 01.01.2016 року музейний фонд становив 14126 пред-

метів, з них: кількість предметів основного фонду – 8600, предметів науково-допоміжного 

фонду – 5526. В 2015 році працівниками музею проведено 649 екскурсій та оформлено 26 

виставок. Відвідало музей протягом року 33,0 тис. чоловік. Загальна площа музею – 7455,3 

кв. м. В експозиції представлені оригінальні експонати: ікони 18-19 сторіччя, церковні пе-

чатки, фрагменти козацької зброї, кіно-фото техніка 19-20 сторіччя, стародруки: „Мінея 

службова” (1741р.), „Бесіди Іоанна Златоуста (1767р.), „Пентікастаріон” (1792р.). У струк-

турі музею створені відділи: „Природа краю”; „Історія краю”; „Кіно-фототехніка” (унікаль-

на експозиція утворена на базі колишнього музею нині не працюючого ВО «Свема»). В му-

зеї діють постійні експозиції: „Історія міста”; „М. Неплюєв і Хрестовозджвиженське братс-
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тво”; експозиція, присвячена Народному архітектору СРСР, Герою Соціалістичної Праці, 

академіку Д.М. Чечуліну. Частково створена експозиція військової бронетехніки 1970-х – 

1980-х років, яка розташована в музейному сквері просто неба. При краєзнавчому музеї діє 

факультет історії університету III покоління. В окремих приміщеннях працюють музейні 

експозиції – філії, які присвячені тричі Герою Радянського Союзу льотчику І.М. Кожедубу, 

та меморіально-освітній комплекс "Родинна пам’ять".  

- Окремий відділ "Музей І.М. Кожедуба" створений у 2005 році, розміщений в 

приміщенні гуртожитку Хіміко-технологічного коледжу ім. І.М. Кожедуба за адресою: вул. 

Садовий бульвар (Леніна), 2, де майбутній відомий авіатор навчався у 1936-1940 рр. (тоді 

це був Хіміко-технологічний технікум). Загальна площа експозиції – близько 100 кв. м. Се-

редня кількість відвідувачів на день становить 25 чол., кількість працюючих – 3 чол. 

- Меморіально-освітній комплекс пам’яті жертв тоталітаризму та збройних 

конфліктів «Родинна пам’ять» створено 2015 року в рамках німецько-українського проекту 

«Забуті жертви» як бази для вивчення історії Європи на прикладі конкретних правдивих іс-

торій мешканців Шостки та Шосткинського району – жертв тоталітарного режиму Німеч-

чини часів Другої світової війни. Музейна експозиція розповідає про життєвий шлях зви-

чайних молодих хлопців та дівчат в роки війни, мрії яких на початку життя були жорстоко 

зруйновані через безвідповідальність політиків, якими керувала ненависть і расистська зве-

рхність. Слід особливо зазначити, що такий комплекс в Україні єдиний. Експозиція музею 

присвячена також жертвам політичних репресій 1930-х – 1940-х років та шосткинцям-

військовослужбовцям, загиблим під час проведення антитерористичної операції. Музей ро-

зміщений при Індустріальному парку «Свема», у колишній будівлі відділу кадрів, парткому 

і профкому заводу за адресою: вул. Гагаріна, 1. Поруч із будівлею знаходиться поховання 

жертв нацизму, переважно євреїв та радянського активу. 
- Музей П. Куліша, який знаходиться на вул. Мира, 11, розповідає про життя 

видатного українця, його родину, творчість та друзів, серед яких був Тарас Шевченко. Се-

редня кількість відвідувачів на день становить 10 чол., кількість працюючих – 1 чол. 

- Музей історії казенного заводу "Зірка", вул. Садовий бульвар (Леніна), 36, 

присвячений історії створення Шоскинського порохового заводу, якій поклав початок і фо-

рмуванню міста Шостка;  

- Музей історії казенного заводу "Імпульс", вул. Заводська (Куйбишева), 41;.  

- Народний єтнографічний музей при Державному професійно-технічному нав-

чальному закладі "Шосткинське вище професійне училище" (колишне ПТУ-19), вул. Воро-

нізька, 38. Е також шкільні музеї у ряді закладів шкільної освіти. 
 

Виставкові зали, художні галереї. В місті  регулярно проводяться художні виставки 

в залах Шосткинського міського краєзнавчого музею. Нещодавно в Шостці сталася важлива 

культура подія: відкрито « Артцентр» – художня галерея по вул. Інститутській, 14 (в недію-

чому молодіжному спортивному центрі), де постійно проводяться виставки художників, 

фотографів, працює ізостудія. 

Проектними рішеннями передбачено:  

– створення окремого Музею кіно і фототехніки на основі колекції Шосткинського 

міського краєзнавчого музею (створена на базі колишнього музею ВО «Свема»), або його 

філії, що розміститься в проектному громадському центрі Індустріального парка «Свема» 

або перспективному культурно-розважальному центрі міста на вивільненій території ШКЗ 

"Зірка"; як варіант, він може розміститися у відновленій недіючій будівлі колишнього Бу-

динку офіцерів по вул. Садовий бульвар (вул. Леніна), 40; 

– створення міського художнього музею, де буде зібрана постійна колекція найкра-

щих картин місцевих і світових художників, скульпторів, художників декоративних жанрів, 

а також розміститься виставковий зал, художній салон з виставкой-продажею в майбутньо-

му культурно-розважальному центрі міста на вивільненій території ШКЗ "Зірка", як варіант, 

разом з музеєм фототехніки у відновленій будівлі по вул. Садовий бульвар, 40; 
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– створення Музею села Локотки за пропозицією жителів Локотоцького мікрорайону 

(колишнього с. Локотки) в проектному громадському центрі нової багатоквартирної забу-

дови даного мікрорайону.  

Поступила також пропозиція щодо створення у місті музею Ушинського, яка потре-

бує додаткового вивчення. 
 

Культові споруди та релігійні громади 
 

На території міста Шостка розташовано декілька релігійних громад (парафій), яким 

належать ті або інші культові споруди для відправлення церковних обрядів. Серед них най-

більше храмів у Української православної церкви Московського патріархату, переважно 

Конотопської єпархії Шосткинського благочиння, а саме: 

- Церква Різдва Христового, найстаріша в місті, побудована в 1779-1785 рр., прибу-

дова дзвіниці – 1809 р.; вул. Садовий бульвар (вул. Леніна), 50; за цією ж адресою зареєстро-

вана парафія Різдва Христового; 

- Свято-Володимирська церква, 1883 р. – пам'ятка архітектури місцевого значення 

(охоронний №329-См), була збудована як кладовищенська каплиця, нині будівля є парафія-

льним храмом, вул. Марата, 29; за цією ж адресою зареєстрована Володимирська парафія; 

- Храм Собору Пресвятої Богородиці (перебудована будівля спортзалу, передана 

підприємством "Імпульс" у 1994 р.), освячений у 1997 р., в 2011 р. зведена нова дзвіниця. 

При храмі є церковна бібліотека, аудіо-відеотека; парафія собору Пресвятої Богородиці, 

вул. Заводська (вул. Куйбишева), 41а; 

- Свято-Миколаївська церква, збудована у 2007-2011 рр.; Свято-Миколаївська па-

рафія Конотопсько-Глухівської єпархії УПЦ, вул. Воронезька, 51-а; 

- Свято-Вознесенська церква – завершується будівництво кам'яної церкви, яка 

знаходиться на місці колишньої, вул. Шкільна (вул. Піонерська), 21, на розі з вул. Вознесе-

нською, навпроти меблевої фабрики Катунь; Свято-Вознесенська парафія з 1997 року від-

новлена, богослужіння поки що звершуються в тимчасовій споруді колишньої середньої 

школи № 6, вул. Шкільна (вул. Піонерська), 21; 

- Свято-Георгіївський храм (новозбудований) – поруч з територією Індустріально-

го парку «Свема», на в’ізді до нього ; Свято-Георгіївська парафія, вул. Гагаріна, 1-а; 

- Релігійна громада Святого великомученика Георгія Победоносця, вул. Озерна 

(вул. Бабушкіна), 43/70; 

- Петро-Павлівська церква – ведеться будівництво храму; Петро-Павлівська пара-

фія, вул. Некрасова, 6а; 

- Свято-Покровська церква (можливо, у пристосованому приміщенні); Покровська 

парафія, вул. Ярославського, 1; 

 Свято-Троїцька парафія Сумської єпархії, вул. Партизан, 11 – пристосована де-

рев’яна будівля у садибній забудові;  

- Каплиця Святого Луки (у приміщенні ЦРЛ № 4), вул. Щедріна, 1 

- Релігійна громада Благовіщення Пресвятої Богородиці, вул. Шевченка, 27-а. (в 

2009 р. сгоріла часовня, яка знаходиться в стадії відновлення). 

У місті знаходиться один храм Української Православної Церкви Київського Патріар-

хату Сумської єпархії, а саме: 

-  Свято-Покровський храм УПЦ Київського Патріархату; Свято-Покровська гро-

мада УПЦ Київського Патріархату, вул. Соборна (вул. Островського), 1; 

Римо-католицька церква має в місті одну зареєстровану громаду:  

- релігійна організація  громада Святого Йосипа, вул. Фрунзе, 7 (часовня присто-

сована з житлового будинку);  

В місті налічується декілька релігійних громад нових церков (не всі з них ще мають 

спеціально обладнані приміщення для молитов): 

До громад евангельських християн-баптистів Обласного об'єднання церков ЄХБ 

належать: 
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- "Воскресіння", вул. Чернігівська (вул. Кірова), 3а; нова спеціально збудована та 

обладнана будівля церкви, яка стала прикрасою міста; 

- "Дім Євангелія", вул. Кленова (вул. Гайдара), 42 – у садибній забудові; 

- "Відродження", вул. О. Кобилянської (вул. Чехова), 20; 

- "Віфанія", вул. Джамбула, 69. 

До релігійної організації "Собор незалежних євангельських церков" належить:  

 - Християнська релігійна громада церкви "Посольство боже", зареєстрована за 

адресою: вул. Бульварна (вул. Орджонікідзе), 10, кв. 70 – поки свого приміщення немає; 

Є дві релігійні громади християн віри євангельської - п'ятидесятників Обласного об'-

єднання церков ХВЕ(П): 

- церква "Віфанія", вул. Спаська (вул. Артема), 38;  

- "Тільки писання", вул. Фрунзе, 5. 

Релігійна конфесія "Церква Повного Євангелія" представлена у місті Шостка громадами: 

- релігійна громада християн Повного Євангелія "Церква живого бога", вул. Мат-

росова, 18;  

- релігійна громада Церква євангельських християн "Спасіння", зареєстрована за 

адресою: вул. Вінниця, 9, кв. 2 – поки свого приміщення немає; 

 - харизматична християнська церква Повного Євангелія "Божа любов", зареєст-

рована за адресою: вул. Депутатська, 15, корп. 1, кв. 3 – поки свого приміщення немає;  

- релігійна громада "Дім отця", зареєстрована за адресою: вул. Робоча, 21, кв. 16 – 

поки свого приміщення немає;  

Релігійна громада Церкви адвентистів сьомого дня зареєстрована за адресою: 

– вул. Свободи (вул. К.Маркса), 17, кв. 42 – поки свого приміщення немає. 

Дві релігійні громади Свідків Єгови розміщені за адресами:  

- вул. Садовий бульвар (вул. Леніна), 27;  

- вул. Орджонікідзе, зареєстрована за адресою: 12, кв. 45 – поки свого приміщен-

ня немає ; 

Релігійна громада Новоапостольської церкви зареєстрована за адресою: 

- вул. Чернігівська, (вул. Кірова), 14, кв. 42 – поки свого приміщення немає. 

Релігійна громада християнської церкви (повного Євангелія) "Перемога" Центру хрис-

тиянських євангельських церков зареєстрована за адресою: 

- вул. Свободи (вул. К. Маркса), 22, кв. 16 – поки свого приміщення немає. 

Шосткинська міська іудейська релігійна громада зареєстрована за адресою: 

- вул. Луначарського, 7, кв. 1 – поки свого приміщення немає.  

Релігійна громада Об'єднання Іудейських релігійних організацій України розміщена за 

адресою: 

- вул. Миру, 14. 
 

Примітка. При підготовці розділу використано матеріали сайту 

http://meria.shostka.net/vzaemodiya_z_gromadskistyu/relgjn_gromadi_m_shostka 
 

Проектні рішення: 

- Добудувати Свято-Вознесенську церкву, вул. Шкільна (вул. Піонерська), 21; 

- Добудувати Петро-Павлівську церкву, вул. Некрасова, 6а. 

 - Відновити церкву Благовіщення Пресвятої Богородиці, вул. Шевченка, 27-а, піс-

ля пожежі. 

Необхідно побудувати ще хоча б одну православну церкву Київського патріарха-

ту; також не виключено подання заяв щодо будівництва спеціально обладнаних буді-

вель церков від релігійних громад нових церков, які ще їх не мають. Вони можуть роз-

міститися в громадських центрах районів нового житлового будівництва та на резерв-

них ділянках, передбачених під громадську забудову.  

 
 

http://meria.shostka.net/vzaemodiya_z_gromadskistyu/relgjn_gromadi_m_shostka
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Заклади охорони здоров'я, фізкультури, спорту і туризму 
 

Заклади охорони здоров'я, соціального забезпечення та ветеринарної медицини. 
 

Медичну допомогу мешканцям міста переважно здійснює Комунальний заклад "Шос-

ткинська центральна районна лікарня" (ЦРЛ), головний корпус якої розташовано по вул. 

Щедріна, 1, у складі наступних підрозділів, розташованих як у цєії же будівлі, так і розташо-

вані окремо: приймальне відділення; терапевтичне відділення; відділення функціональної 

діагностики; відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії; фізіотерапевтичне 

відділення; кардіологічне відділення; хірургічне відділення; неврологічне відділення; трав-

матологічне відділення; отоларингологічне відділення; офтальмологічне відділення; нарко-

логічне, гінекологічне відділення; пологове відділення; відділення патології вагітних; аку-

шерське фізіологічне відділення; інфекційне відділення; дермато-венерологічне відділення; 

психоневрологічне диспансерне відділення; наркологічне диспансерне відділення; відділен-

ня з амбулаторно-поліклінічного обслуговування населення; поліклінічно-терапевтичне від-

ділення; поліклінічно-хірургічне відділення; два відділення загальної практики сімейної ме-

дицини; клініко-діагностична лабораторія; інформаційно-аналітичний відділ; патологоана-

томічне відділення; рентгенівське відділення; централізована стерилізаційна, медико-

генетичний кабінет; кабінет відновного лікування; бактерологічний відділ; імунологічний 

відділ; кабінет з обслуговування потерпілих від аварії на ЧАЕС; кабінет "Довіра"; примі-

щення для проведення платних медичних оглядів; приміщення адміністративно-

управлінського персоналу; приміщення господарсько-обслуговувального персоналу; авто- 

гараж; кухня; пральня; централізована бухгалтерія.  

При центральній районній лікарні працює також станція екстреної (швидкої) медич-

ної допомоги Шосткинського району – нині це відокремлене відділення комунального за-

кладу Сумської обласної ради: «Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф».  

Під час розрахунків потреб населення в медичному обслуговуванні окремо враховуються 

установи, які відносяться до стаціонарних і мають спеціально обладнані ліжки, і окремо – уста-

нови поліклінічного типу, робота яких оцінювається у кількості відвідувань за сміну, а також – 

оздоровчі заклади (кількість місць), соціально-реабілітаційні та інші, які наведено нижче.  
 

Лікарняні заклади (стаціонари) 
 

– Комунальний заклад «Шосткінська центральна района лікарня» (ЦРЛ), головний 

корпус, вул. Щедріна, 1; 

– Інфекційне відділення ЦРЛ, вул. Родини Кривоносів (Паризької Комуни), 85; 

– Пологове відділення ЦРЛ, вул. Весняна (Урицького), 25; 

– Дермато-венерологічне відділення ЦРЛ, вул. Озерна (Бабушкіна), 12. 

Разом всі стаціонарні відділення ЦРЛ на кінець опорного року мали – 415 ліжок.  

Крім того у місті працюють:  

– Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Шосткінська дитяча лікарня», 

вул. Марата, 23 – 75 ліжок; 

– Шосткинська філія «Сумського обласного клінічного госпіталя ветеранів, інвалідів 

Вітчизняної війни», терапевтичне відділення № 2, вул. Весняна (Урицького), 9 – 25 ліжок; 

– Комунальний лікувально-профілактичний заклад Сумської обласної ради «Шосткі-

нський міжрайонний протитуберкульозний диспансер», вул. Вінниця, 64 – 115 ліжок (з них 

30 для кістково-суглобного туберкульозу). 

Всього лікарняних ліжок в місті 630, разом з протитуберкульозним диспансером (515 

ліжок – без нього). На даний момент значно відрізняються норми ДБН 360-92** і МОЗ. Пе-

рші становлять 14,15 тис. на 1000 жителів міста – центра районної системи розселення, а 

другі – 6 тис. на 1000 жителів госпітального округа, якій розрахований на обслуговування 

120 тис. чол. Тоді за першою нормою  потреба мала б становити 1091 ліжко, а за іншою – 
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720 ліжок, обладнаних за сучасними вимогами. Так як втілюватися в життя будуть вимоги 

МОЗ, то приймаємо норму 720. Тоді забезпеченість на опорний рік становить 87,5 %. Між 

тим, є плани обласних органів охорони здоров’я щодо зниження кількості ліжок у місті –

центрі госпітального округа, до 300, чого не можна ні в якому разі допустити. 

Проектні рішення: Залишити норму у 720 ліжок для стаціонарів госпітального округу  

«Шостка» і фактичні 630 ліжок у місті, нестачу яких компенсувати більш інтенсивним вико-

ристанням і сучасним обладнанням. За межі міста винести протитуберкульозний диспансер, 

на місті якого організовати лікарню- хоспіс на 115 місць для тяжко і невиліковно хворих. 
 

Поліклінічні (діагностичні) заклади і відділення 
 

В місті переважно працюють поліклінічні відділення ЦРЛ, які раніше були окремими 

закладами і об’єдналися в один для покращення управління ними (централізована бухгалтерія, 

складні види обладнання тощо) та інші поліклінічні заклади, серед яких багато приватних. Це: 

Поліклінічні відділення ЦРЛ (всі разом мають потужність 548 відвідувань за сміну):  

– Поліклінічно-терапевтичне та поліклінічно-хірургічне відділення № 1 ЦРЛ. (Полік-

лініка № 1), вул. Квітки Цісик (9 січня), 6 – 115 відвідувань за сміну;  

– Поліклінічно-терапевтичне відділення № 4 ЦРЛ (Поліклініка № 4), вул. Щедріна, 1 

(відокремлена будівля на території ЦРЛ) – 138 відвідувань за сміну; 

– Відділення загальної практики сімейної медицини (ЗПСМ) № 2 ЦРЛ (Поліклініка № 

2), вул. Знаменська (Комуністична), 6-а – 90 відвідувань за сміну; 

– Відділення загальної практики сімейної медицини № 3 ЦРЛ (Поліклініка № 3), вул. 

Озерна (Бабушкіна), 12 – 70 відвідувань за сміну; 

– Наркологічне диспансерне відділення ЦРЛ (Лікувально-профілактичний заклад по-

ліклініка № 5 – наркологічний диспансер), вул. Київська, 12-а – 60 відвідувань за сміну; 

– Психоневрологічне відділення ЦРЛ (Психоневрологічний диспансер), вул. Квітки 

Цісик (9 Січня), 9 – 15 відвідувань за сміну; 

– Жіноча консультація ЦРЛ, вул. Свободи (К. Маркса), 14 – 60 відвідувань за сміну; 

– Здравпункт заводу «Імпульс» (підрозділ ЦРЛ), вул. Заводська (Куйбишева), 41; 

Інші поліклінічні заклади міста (даних по нормативній кількості відвідувань за сміну 

по частині приватних і відомчих закладів немає, їх загальна ємність визначена за оцінкою): 

– Комунальна установа «Шосткінська стоматологічна поліклініка», вул. Марата, 21 – 

325 відвідувань за сміну; 

– Комунальна установа Сумської обласної ради «Обласний діагностичний центр в м. 

Шостка», вул. Весняна (Урицького), 10; 

– Поліклінічне відділення «СОК Госпіталь ветеранів, інвалідів Вітчизняної війни у м. 

Шостка», вул. Весняна (Урицького), 10; 

– Відокремлений підрозділ «Медично-санітарна частина заводу «Зірка»;  

– Поліклінічне відділення КЛФЗ «Шосткінська дитяча лікарня», Центр медико-

соціальної допомоги дітям і молоді «Клініка дружня до молоді», вул. Озерна (Бабушкіна), 43; 

– Приватні стоматологічні кабінети: «Родонт», вул. Короленко, 35 та вул. Озерна (Ба-

бушкіна), 4; вул. Горького, 1; вул. Чернігівська (Кірова), 14; вул. Свободи (К. Маркса), 14 (в 

жіночій консультації ЦРЛ); вул. Шевченко, 14-а; вул. Миру, 10-а; вул. Знаменська (Комуніс-

тична), 4; ФЛП Ліфіренко В.В., вул. Свободи (К. Маркса), 35;  

– Приватні медичні та діагностичні кабінети: медкабінет по вул. Депутатська, 5; кабі-

нет долікарняного огляду по вул. Миру, 11; діагностичний та медичний кабінет «Ультрамед» 

(УЗІ), вул. Грушевського (Луначарського), 1; Лікувально-діагностичний кабінет, вул. Свобо-

ди (К. Маркса), 13; 

– Приватні кабінети по окремим медичним напрямкам: гінекологічний кабінет (ФЛП 

Кучма Л.С.), вул. Свободи (К. Маркса), 55; оглядовий кабінет гінеколога, вул. Озерна (Ба-

бушкіна), 43 (в поліклінічному відділенні КЛФЗ «Шосткінська дитяча лікарня»); кабінети 

уролога, дерматовенеролога (ФЛП Томкус В.В.), невропатолога (ФЛП Томкус А.В.), вул. 
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Знаменська (Комуністична), 4; кабінет ЛОР (ФЛП Бондарь В.І.), вул. Садовий бульвар (Ле-

ніна), 30 (в колишній поліклініці профоглядів ЦРЛ);  

– Приватні медичні центри: медцентр «Мед-онлайн» (лабораторні дослідження), пер. 

Депутатський, 10, та вул. Знаменська (Комунистична), 10; медцентр ВАТ «Ольві», вул. Шо-

лохова, 18; філія лікувально-оздоровчий комплекс «Ольві», вул. Червона поляна, 1; оздоров-

чий центр, вул. Інститутська, 4-а. 

Шосткинський центр первинної медико-санітарної допомоги здійснює поліклінічне 

обслуговування  жителів Шосткінського району (до нього не входить м. Шостка), і знахо-

диться за адресою: смт Вороніж, вулиця Новгород-Сіверська, 33.  

Нормативна кількість існуючих закладів потрібна на опорний рік – (24 х 77,134) 1850 

відвідувань в зміну, що забезпечує їх існуюча ємність – 1900 закладів за оцінкою. 

Проектні рішення. При нормі поліклінічних закладів 24 відвідування в зміну для 1000 

осіб проектного населення міста потрібно (24 х 0,80) поліклінічних закладів на 1920 відвіду-

вань в зміну. Практично достатньо існуючих закладів. Для покращення якості і розширення 

асортименту послуг пропонується відновлення недіючої будівлі станції швидкої допомоги, в 

якій розмістити приватну клініку сосудистих захворювань на 60 місць.  
 

Інші заклади сфери охорони здоров’я 
 

До сфери охорони здоровя (медицини катастроф) відносяться і станції екстреної ме-

дичної допомоги, якими нині опіковуються надзвичайники, санітарно-епідеміологічні стан-

ції, станції переливання крові тощо. Серед них: 

– Шосткінська станція екстреної медичної допомоги – відокремлений структурний 

підрозділ Комунального закладу Сумської обласної ради «Сумський обласний центр екстре-

ної медичної допомоги та медицини катастроф»), розташована при ЦРЛ, вул. Щедрина,1 

(стара будівля по Квітки Цісик (9 січня), 1, знаходиться в аварійному стані) – 11 спецавтомо-

білів швидкої допомоги (крім м. Шостка обслуговує ще 8 сільських АЗПСМ); 

– Шосткинської міськрайонний відділ Сумської обласної СЕС (вбудований), вул. 

Свободи (К. Маркса), 61-а; 

– Шосткинської міськрайонний відділ Державної установи Сумський обласний лабо-

раторний центр Міністерства охорони здоров’я України», вул. Свободи (К. Маркса), 61-а; 

– Госпрозрахунковий відділ профілактичної дезінфекції Шосткинської міськрайонної 

СЄС, вул. Свободи (К. Маркса), 61-а; 

– Управління Держпродспоживслужби у м. Шостці (в стадії становлення), вул. Каш-

танова (вул. Фрунзе), 8 (колишня будівля райсес потребує оновлення); 

– Шосткінська філія ТОВ «Сумський обласний донорський центр», вул. Прорізна, 12а; 

– Міська дитяча молочна кухня (вбудована), вул. Короленко, 53 на 4300 порцій на до-

бу (робота призупинена санстанцієй через застаріле обладнання). 

Потреба в спецавтомобілях на станції екстреної допомоги становить 0,104 автомобіля 

на госпітальний округ в 120 тис. чол., тобто складає 91,7% при наявних 11 автомобілях.  

Проектні рішення:  

На проектний період норма спецавтомобілів для станції екстреної допомоги зоста-

неться такою ж – 12 автомобілів на госпітальний округ, тому необхідно придбати 1 спецав-

томобіль швидкої допомоги, розширивши, за необхідністю, гаражне господарство станції. 

В приміській зоні відновити дію аеропорту малої авіації і вертодрому для можливої 

швидкої доставки хворих в лікарню госпітального округу – ЦРЛ, і базування гелікоптерів. 

Передбачити на території ЦРЛ (або на місці недіючої старої станції швидкої допомоги) пло-

щадку для тімчасової посадки вертольотів розміром 20 х 20 м, з відступом не менше 13 м до 

вікон будівель, для екстреної доставки хворих в лікарню. 

Передбачити відновлення молочної кухні (капремонт, нове обладнання). 
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Санаторно-курортні та рекреаційно-оздоровчі заклади 
 

– Комунальний лікувально-профілактичний заклад Сумської обласної ради «Шо-

сткінський обласний протитуберкульозний санаторій  «Лісова пісня»», вул. Озерна (Ба-

бушкіна), 22 – на 110 місць; 113 працюючих.  

– Cанаторій-профілакторій «Ізумруд» КП «ШКЗ «Зірка», вул. Садовий бульвар (Лені-

на), 25;  

– Відокремлений структурний підрозділ – Санаторій-профілакторій «Лісний» ШКЗ 

«Імпульс», пров. Червоний, 2; 

– Дитячий оздоровчий табір «Лісний» ШКЗ «Імпульс» – відокремлений структурний 

підрозділ санаторія-профілакторія «Лісний» ШКЗ «Імпульс», пров. Червоний, 2. 

Припинили свою діяльність Санаторій-профілакторій «Мрія» ТОВ «Шосткінський 

завод хімічних реактивів», вул. Індустріальна (Щербакова), 1 (не підлягає оновленню через 

знаходженя в санітарно-захісній зоні заводу), та Санаторій-профілакторій  ВАТ Акціонерна 

компанія «Свема», вул. Прорізна, 12-а. 

В приміській зоні відпочинку на березі Десни, близ с. Пирогівка, діють Дитячий 

оздоровчий табір «Світлий» ВАТ АК «Свема»; База відпочинку «Білі Береги» КП «ШКЗ 

«Зірка»; Центр активного відпочинку «Бараспорт»; Дитячий наметовий табір «Турист» 

Міської станції юних туристів. 

Проектні рішення: розвивати основну приміську зону відпочинку на березі р. Десни, 

близ с. Пирогівка, як зону довготривалої рекреації, з розміщенням тут баз відпочинку, оздо-

ровчих дитячих таборів, санаторіїв-профілакторіїв підприємств і організацій міста; викорис-

тати під об’єкт тривалого відпочинку (турбазу) перепрофільовані будівлі в проектній рекре-

аційній зоні на вивільненій території північної частини ШКЗ «Зірка». . 
 

Заклади соціальної реабілітації 
 

- «Обласний центр соціально-псіхологічної реабілітації дітей в м. Шостка», 

вул. Марата, 34; 

- «Шосткинський міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів», вул. 

Горького, 4-а/1; 

- колективне підприємство «Центр соціально-трудової реабілітації «Злагода» 

громадської організації «Шосткінське міське товариство допомоги дітям-інвалідам та 

інвалідам з дитинства «Турбота» (вбудов.), вул. Свободи (вул. К. Маркса), 32, кв. 1;  

- Центр реабілітації нарко- і алкозалежних «Свобода», вул. Червона, 21. 

Проектні рішення. Необхідно побудувати будинок-інтернат для людей похилого віку 

на 560 місць і псіхоневрологічний диспансер на 197 місць, в приміській зеленій зоні (орієн-

товно близ с. Пірогівка), а також передбачити 65 місць в обласному будинку-інтернаті для 

дорослих інвалідів міста (з 18 років). 
 

Аптечні заклади 
 

В місті розвинена мережа аптек, як комунальних, так і приватних, а також аптеч-

них пунктів і кіосків, магазинів оптики. В їх числі наступні заклади.  

Комунальні аптеки: 

- комунальне підприємство Сумської обласної ради «Центральна районна ап-

тека № 40», вул. Садовий бульвар (Леніна), 9  та її філії: № 86 КП «ЦРА №40», Заводсь-

ка (Куйбишева), 32; № 129 КП «ЦРА № 40», вул. Вороніжська, 46-а; № 182  КП «ЦРА 

№ 40», вул. Онупрієнко, 18; № 189, вул. Свемовська (Дзержинського), 4; 

- державне комунальне підприємство ТОВ «Аптека № 197», вул. Миру, 8;  

Приватні аптеки: 

- 2 аптеки ТОВ Компанія «Фарм-союз»: №3, вул. Свободи (вул. К.Маркса), 

27/8; № 15, вул. Некрасова, 16; 

- 2 аптеки ВАТ «Біомед»: вул. Свободи (Карла Маркса), 24; вул. Депутатська 11; 
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- 3 аптеки ЧФК « Бажаємо здоров'я», №22, вул. Садовий бульвар (вул. Леніна), 

16; № 23, вул. Чернігівська (вул. Кірова), 9; № 25, вул. Щедрина, 14; 

- 3 аптеки МПП «Лора»: вул. Свободи (вул. К. Маркса), 17; вул. Прорізна, 11;  

вул. Онупрієнка, 17; 

- 2 аптеки «Прана»: № 24, вул. Свободи (вул. К. Маркса), 33/2; №25, вул. Сво-

боди (вул. К. Маркса), 21; 

- 2 аптеки «Таблетка» (ФОП Башарова О.В.): №1, вул. Бульварна (вул. Ор-

джонікідзе), 5; № 2, вул. Короленка, 50; 

- 2 аптеки «Панацея» (ФОП Александрова Л.М.): № 1, вул. Робоча, 13; №2, 

вул. Свемовська (вул. Дзержинського), 4; 

- аптека ТОВ «Фармхім», вул. Індустріальна (вул. Щербакова), 1; 

- аптека ВАТ «Київський вітамінний завод», вул. Миру, 10-а; 

- аптека № 105 ЗАТ «Ганза», вул. Депутатська, 1; 

- аптека № 8 МПП «Мобі», вул. Кірова, 8; 

- аптека № 27 «Мед-Сервіс», вул. Свободи (вул. К.Маркса), 24; 

- аптека «Здоров′я», вул. Свободи (вул. К.Маркса), 38;   

- аптека «Екостатус», вул. Свободи (вул. К.Маркса), 28; 

- Аптека «Здравушка», вул. Робоча, 7   

- «Аптека низких цін», вул. Свободи (вул. К.Маркса), 22;   

- аптека № 1 «Укрмедсервіс» (ФОП Крамар В.Ф.), вул. Депутатська, 4;  

- аптека №1 «Знахар» (ФОП Безкаравайний М.А.), вул. Воронізька, 25; 

- аптека «Зелена планета», вул. Знаменська (вул. Комуністична), 8;  

- фіто-аптека «Фармаком» (ФОП Савченко О.І.), вул. Свободи (вул. К.Маркса), 45; 

- аптечний склад №1 ПП «Екофлора», вул. Свемовська (вул. Дзержинського), 4/1; 

- аптека, вул. Свободи (вул. К.Маркса), 21; 

- аптека, вул. Свободи (вул. К.Маркса), 25; 

- аптека, вул. Свободи (вул. К.Маркса), 81; 

- аптека, вул. Озерна (вул. Бабушкіна), 18; 

- аптека, вул. Марата, 30. 

Аптечні пункти, кіоски: 

- аптечні пункти ЦРЛ: № 1 - вул. Озерна (вул. Бабушкіна), 43 (дитяча лікарня, 

поліклінічне відділення, 1-й поверх); № 2 - вул. Квітки Цісик (9 Січня), 4 (ЦРЛ, полік-

лінічне відділення, 1-й поверх); № 3 - вул. Марата, 23 (дитяча лікарня, стаціонарне від-

ділення, 1-й поверх); № 6 - вул. Щедрина, 1 (ЦРЛ, стаціонарне відділення, 1-й поверх); 

- аптечний пункт Аптеки № 1 «Укрмедсервіс» (ФОП Крамар В.Ф.), вул.  Щед-

рина, 1 (ЦРЛ); 

- аптечний кіоск, вул. Шевченка, 4; вул. Бульварна (вул. Орджонікідзе), 5; вул. 

Короленка, 50; 

Оптики: 

- магазин «Оптика» обласного підприємства ТОВ «Оптика-медтехніка», вул. 

М.Горького, 5; 

- СВ «Оптика» (ФОП Чернов С.В.), вул. Свободи (вул. К.Маркса), 35; 

- ТОВ «Фірма Зір», вул. Свободи (вул. К.Маркса), 43, кв. 25. 

Всього в місті 40 аптечних закладів; з них: 6 комунальних і 34 приватних (не 

враховуючи аптечних пунктів і кіосків і магазинів оптики). За нормой 0,104 на 1000 

чол. їх потреба для міста становить на опорний рік 8, тобто їх фактична кількість у 5 

разів перевищує норму. 

Проектні рішення: на проектний період потреба аптек по нормі становить 8,3. 

Пропонується: розмістити 3 аптеки в районах нового житлового будівництва і 1 – в 

громадському центрі виробничої зони «Свема» для кращого забезпечення мешканців 

цих районів і працюючих. 

Заклади ветеринарної медицини: 
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До даного виду установ відносяться: 

ветлікарні і ветлабораторії: 

- «Шосткинська районна державна лікарня ветеринарної медицини» Управління 

ветеринарної медицини в Шосткинському районі, вул. 6-ї Гвардійської Дивізії, 3; 

- Міжрайонна державна лабораторія ветеринарної медицини, вул. 6-ї Гвардійської 

дивізії, 5; 

- Міська державна лікарня ветеринарної медицини, вул. Ветеринарна, 5;  

- Шосткинська станція по боротьбі з хворобами тварин, вул. Ветеринарна, 3; 
 

ветеринарні аптеки: ТОВ «Інтервет»; ПП «Вітімпекс», вул. Депутатська, 1;ТОВ Комп-я 

«Фарм-союз», вул. Свободи (вул. К.Маркса), 27/8; вул. Короленко, 34; вул. Короленко, 35-а; 

вул. Ветеринарна, 2; «Фірма Агрокс», вул. Онупрієнко, 12. 

Проектні рішення: розмістити притулок для безпритульних собак та кішок у саніта-

рно-захисній зоні проектного міського кладовища на західній околиці міста. 
 

Заклади фізкультури і спорту 
 

В м. Шостка приділяється багато уваги розвитку фізичної культури і спорту і форму-

ванню здорового способу життя. За даними Шосткинського комітету по фізичній культурі і 

спорту на опорний рік мережа закладів і споруд фізкультури та спорту складалася з: 2 – ста-

діонів, 1 – басейну, 28 – спортивних залів, 30 – приміщень для фізкультурно-оздоровчих 

занять, 41 – спортивних майданчиків, 10 футбольних полів, 6 – майданчиків зі штучним по-

криттям, 4-х комплексних міських дитячо-юнацьких спортивних шкіл та однієї районної з 

15 видів спорту, в яких займалися 923 учня. Працюють комунальні та відомчі спортивні та 

фізкультурно-оздоровчі центри і комплекси. 

Завдяки цьому спортсмени Шостки здобувають високі місця на різних міжнародних 

змаганнях, у тому числі Олімпійських іграх. В місті запроваджено систему багатоступене-

вих спортивно-масових змагань. В 2015 р. проведено чемпіонат Північного регіону з футза-

лу чемпіонат міста з футболу, турнір з плавання, спартакіада на кубок ім. Кожедуба, кубки 

України з лижоролерів, стрибків на акробатичній доріжці та айкібу-до, Всеукраїнський 

турнір з греко-римської боротьби. Також проводяться дворові змагання з різних видів спор-

ту, започатковано проведення «Дня здоров’я» серед різних верств населення щороку 7 квіт-

ня та інших спортивно-масових заходів за місцем проживання та у місцях масового відпо-

чинку населення. 

Серед основних спортивних об’єктів міста можливо виділити наступні. 

Стадіони: 

- стадіон спорткомплексу «Свема», вул. Чернігівська (Кірова), 20;  

- стадіон «Зірка» (колишній «Хімік»), вул. Онупрієнка, 1 (офіс: вул. Садовий 

бульвар (вул. Леніна), 61); 

- стадіон ДЮСШ «Барса» (колишній «Піонер»), вул. Свободи (вул. К. Маркса), 70 

(територія ЗОШ № 11);  

Спортивні та спортивно-оздоровчі комплекси, центри: 

- комунальний заклад «Шосткинський міський фізкультурно-оздоровчий 

Центр». Плавальний бассейн з площею водного дзеркала 375 кв. м, 2 тренажерних зала, чо-

ловічий і жіночий клуби «Атлант» і «Грація», групи «Здоров’я» для інвалідів та пенсіонерів, 

вул. Чернігівська (вул. Кірова), 20-а; 

- спортивний комплекс «Імпульс» профкому заводу «Імпульс» та футбольний 

клуб «Імпульс», вул. Заводська (вул. Куйбишева), 30-а; 

- міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх», вул. Горького, 4; 

- спортивно-оздоровчий комплекс, вул. Миру, 9-а; 

- Шосткинська районна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа Шосткин-

ської районної ради, вул. Садовий бульвар (вул. Леніна), 29;  
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- Шосткинська міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа Шосткинсь-

кої міської ради (КДЮСШ «Барса»), вул. Свободи (вул. К. Маркса), 70 (в приміщенні ЗОШ 

№ 11);  

- КДЮСШ СК «Свема», вул. Чернігівська (Кірова), 20;  

- КДЮСШ «Імпульс», вул. Заводська (вул. Куйбишева), 30-а; 

- КДЮСШ «Зірка» (колишній «Хімік»), вул. Онупрієнка, 2;  

- Міський дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки «Патріот» Шосткінської 

міської ради, вул. Марата, 24-а (приміщення орендується у ЗОШ № 5).  

Дитячо-юнацькі спортивні школи, згідно класифікації ДБН 360-92**, розглянуті в 

підрозділі “Позашкільні установи”. 

 

Спортивні зали: 

- спортзал СК «Свема» в управлінні ШХТК ШІ СумДУ, вул. Чернігівська (вул. 

Кірова), 20 – 1800 кв. м;  

- спортзал спорт КДЮСШ «Імпульс», вул. Заводська (вул. Куйбишева), 30-а – 

1800 кв. м;  

- спортзали Хіміко-технологічного коледжу (вбудов.), вул. Інститутська, 1 – 1000 

кв. м і 800 кв. м;  

- спортзал Спортивно-оздоровчого комплексу (вбудов.), вул. Міра, 9а – 1000 кв. м;  

- спортзал «Рубін» МЦФЗН «Спорт для всіх», вул. Індустріальна (вул. Щербакова), 1 – 

480 кв. м; 

- спортзал військової частини 3022 (вбудов.), вул. Садовий бульвар (вул. Леніна), 73 –

360 кв. м; 

- спортзал КДЮСШ «Барса», вул. Свободи (К. Маркса), 76 – 450 кв. м;  

- спортзал Вищого професійного училища (вбудов.), вул. Воронізька, 38 – 420 кв. м; 

- спортзал Шосткінського професійного ліцею, вул. Робоча, 1 – 450 кв. м;  

- спортзали Центру профісійно-технічної освіти (вбудов.), вул. Гагаріна, 21 – 800 

кв. м і 360 кв. м; 

- спортзал Школи-інтернату (вбудов.), вул. Сумська, 4  – 162 кв. м;  

- спортивний зал ЗОШ № 12 (вбудов.), вул. Ціолковського, 10 – 288 кв. м; 

- спортзал ЗОШ № 5 (вбудов.), вул. Марата, 24-а – 276 кв. м; 

- спортзал спеціалізованої школи № 1 (вбудов.), вул. Чернігівська (вул. Кірова), 10 –

288 кв. м;  

- спортзал Шосткинської гімназії (вбудов.), вул. Інститутська, 4 – 367 кв. м;. 

Спортивні клуби, бази, секції, громадські організації: 

- спортивно-технічний клуб ТСОУ, вул. Родини Кривоносів (вул. Паризької кому-

ни), 32; 

- хокейний клуб «Шостка» с хокейною площадкою, вул. Чернігівська (вул. Кіро-

ва), 20 (стадіон СК «Свема»); 

- Шосткинські міські громадські організації «Федерація волейболу», футбольний 

клуб «Шостка», вул. Привокзальна, 1-а; 

- футбольний клуб «Будівельник», вул. Чернігівська (вул. Кірова), 8; 

- баскетбольний спортивний клуб «Шостка», вул. Озерна (вул. Бабушкіна), 26; 

- Шосткинський міський бейсбольно-софтбольний клуб «Полісся», вул. Свободи 

(вул. К. Маркса), 47;  

- громадська організація «Тенісний клуб «Шостка», вул. Челюскінців, 2; 

- Шосткинські міські федерації греко-римської боротьби та лижного спорту, вул. 

Щербакова, 1; 

- Шосткинський велоклуб, секції туризму і спортивного орієнтування, вул. Шев-

ченка, 8 (Станція юних туристів); 

- Кінно-спортивна база «Фаворит», вул. 6-ї Гвардійської Дивізії (район залізнич-

ного вокзалу); 
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- секції Шосткинської філії Загальноукраїнської громадської організації «Джіу-

Джітсу», вул. Гагаріна, 1 (територія ТЕЦ); вул. Інститутська, 4 (спортзал Шосткинської гімназії); 

- військово-пошуковий спортивний клуб «Батьківщина», вул Сумська, 2 (примі-

щення школи № 9); 

- спортивно-технічна лабораторія Шосткінського казенного заводу «Імпульс» (ра-

діокерованого та ракетного моделізму), вул. Заводська (вул. Куйбишева), 41; 

- клуб стендового моделізму, вул. Садовий бульвар (вул. Леніна), 11 (міська стан-

ція юних техніків); 

- Компанія «Федерація ракетного моделізму України», вул. Шевченка, 14; 

- Відокремлений структурний підрозділ «Авіамодельний клуб «Зимородок» МПП 

«Польот», вул. Короленка, 6;  

- громадське об’єднання «Клуб технічної творчості «Крила», вул. Інститутська, 1; 

- Шосткинський міський фізкультурно-спортивний клуб інвалідів «Інваспорт»,  

вул. Короленка, 6; 

- Компанія «Міська рада колективів фізкультури та спортивних клубів», Мале підпри-

ємство «Фізкультура та здоров'я Шосткинського комітету по фізичній культурі і спорту», вул. 

Садовий бульвар (вул. Леніна), 14 (будівля міської ради).  

Як що не враховувати шкільні стадіони і спортплощадки, які входять до складу те-

риторій шкіл і розраховані лише на їх учнів (крім стадіону «Барса» ЗОШ №11, якім корис-

тується  спортшкола) і дворові спортплощадки у складі житлових комплексів для їх жите-

лів, то власне спортивних територій у місті недостатньо відносно норми ДБН 360-92** 0,7 

га на 1000 мешканців міста: вони складають 20,92 га, або 38,7% від потреби в 54 га. Недо-

статньо і площі водного дзеркала при 1 басейні в місті, яка складає лише 12,3 % від потреби 

(або ж треба змінювати застарілі норми , які на даний час переглядаються).  

Площа спортзалів при відомчих спорткомплексах, закладах освіти  враховується, як 

що до них є вільний доступ населення. Це 12 спортзалів міста, із загальною площею підлоги 

11101 кв. м, якої достатньо, як що враховувати спортзали коледжу, профтехучилищ, війсь-

кової частини і кількох шкіл (147 % від норми 7559 кв. м).  

Проектні рішення. За розрахунками для 80 тис. жителів необхідно: територій спор-

тивних споруд (0,7 х 80) 56 га; у т. ч. нових територій (56, 0 - 20,92 ) 35,8 га; площі підлоги 

спортзалів (98 х 80) 7840 кв. м. (існуючих спортзалів достатньо, але вони переважно відом-

чі); дзеркала водної поверхні басейнів (48 х 80) 3840 кв. м, у т. ч. нових басейнів побудувати 

на (3840 – 457) 3383 кв. м. 

– Організувати прибережну зону короткочасного відпочинку в районі Галенківсько-

го озера на р. Шостка та озер на вивільненій території південної частини ділянки ШКЗ «Зір-

ка», у т.ч. розширити існуючий міський пляж, організувати пляжі з пішохідними набереж-

ними вздовж прибережної рекреаційної зони, площадки для пляжних видів спорту, а також 

площадки для спортивної риболовлі, міні гольф-поле. мережу спортивно-розважальних ус-

танов; 

– Побудувати загальноміський спортивний центр із стадіоном і критим спорткомп-

лексом при ньому, з використанням підземного простору під трибунами стадіону під роздя-

гальні, душові в південній частині вказаної зони відпочинку; 

– Збудувати у складі вказаного проектного спортивного центру критий басейн ; 

– Збудувати у складі проектного спортивного центру «Льодовий палац»; 

– Збудувати у складі проектного спортивного центру тенісні корти; 

– Збудувати спортивний зал у складі проектного Молодіжного центру, передбачено-

го  у складі культурно-ділового центру в прибережній ландшафтно-рекреаційній зоні; 

– Збудувати стадіон при учбовому корпусі ШІ СумДУ по вул. Гагаріна; 

– Збудувати критий спорткомплекс при Центрі професійно-технічної освіти; 

– Реконструювати стадіон СК «Свема» з трибунами і роздягальнями; 

– Відновити недіючий спортзал у складі центру північної промзони і індустріального 

парку; 
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– Збудувати фізкультурно-оздоровчі пункти (ФОПи) в нових районах житлового бу-

дівництва та в існуючих мікрорайонах міста.  
 

Заклади туризму 
 

Туристичні агенції зосереджені, переважно, у центральній частині міста: 

– Агентство "ШостКонтинент-Тур", вул. Свободи (вул. К. Маркса), 35; 

– Туристична агенція "Жайвир-Шостка", вул. Марата, 19, офіс 1; 

– Туристична агенція "Аквамарин", вул. Чернігівська (вул. Кірова), 8; 

– Туристична агенція "Карта мира", вул. Чернігівська (вул. Кірова), 3; 

– Туристична агенція "ДЕСНА-СВ", вул. Свободи (вул. К. Маркса), 16-А; 

– Туристична агенція "Навколо світу", вул. Свободи (вул. К. Маркса), 2-А. 
 

Проектні рішення:Враховуючи намічений розвиток в Шостці рекреації і туризму – 

передбачити туристичну агенцію і туристичну базу для організації внутрішнього туризму у 

місті. Розширити мережу готелів, у т. ч. спеціальних туристичних, які мають враховувати пе-

рспективи розвитку галузі в місті. 
 

Заклади торгівлі, громадського харчування, побутового 

 і комунального обслуговування 
 

Закладами торгівлі місто в основному забезпечене. В наявності 566 об’єктів тор-

гівлі, у т.ч. 413 магазинів, серед яких: 71 магазин продовольчих товарів; 319 магазинів 

непродовольчих товарів; 23 магазина змішаних товарів. Також працює 137 кіосків і па-

вільйонів роздрібної торгівлі. Ще 16 підприємств здійснюють оптовий продаж (загальна 

площа складських приміщень – 5829 м2). Переважна кількість магазинів знаходиться в 

районі громадського центру міста, вздовж головних магістральних вулиць: Свободи, 

Привокзальна, Чернігівська, Шевченка, Миру, Робоча, Знаменська, Садовий бульвар.  

За станом на опорний рік найбільш популярними об’єктами були торгівельні центри і 

маркети: “АТБ“ (продтовари) – “Перший м’ясний “(продтовари); “ЕКО маркет“ (продтовари), 

“Молочна лавка“ (мережа магазинів продтоварів), “Оксана“ (продтовари), “Норма“ (продтова-

ри), “PROSTOR“ (косметика та побутова хімія), “Шиворот-навиворот “(одяг), “Сузірря“ (галан-

терея, взуття), “Вікторія Гранд“ (меблі), “Фокстрот“ (електроніка), “Ringoo“ (електроніка, 

зв’язок), “F5 техномережа“ (побутова техніка, електроніка), “Золотий Вік“ (ювелірні виро-

би),“Планета-Second hend“, магазини-склади будматеріалів “Стройбитсервіс“, “Буд-центр“, 

“Торговий Дім Дизайн“, магазини автозапчастин “Автопромпідшипник“, “Гратис ЧП“, 

“Техноторг“, “Автосвіт“ та ін. 

Представлені практично всі види спеціалізованих закладів: магазини одягу, взуття, 

білизни, галантерея і парфуми, тканини, дитячі товари (у т.ч. іграшки), книги,  канцтовари, 

фототовари, побутова техніка, ювелірні вироби, часи, кожані та міхові вироби, побутова хі-

мія, будматеріали, у т.ч. оздоблювальні матеріали, меблі, авто-мототехніка, товари для тва-

рин, квіти, товари “секенд-хенд“, ритуальні та інші. Діє мережа магазинів хлібокомбінату і 

молокопродуктів «Біль-Шостки». 

Загальна торгова площа магазинів становить 29373,9 м2, у т.ч. магазинів продоволь-

чих товарів – 4484 м2; магазинів непродовольчих товарів – 24933,9 м2; магазинів універса-

льних і спеціалізованих товарів – 2280 м2.  

За нормами на опорний рік потреба у загальній торгової площі в магазинах, при но-

рмі 230 м2 на 1000 чол., становить 17741 м2, тобто фактично забезпечується на 165,6%. Що 

стосується магазинів продтоварів, то при нормі 80 м2 на 1000 чол., потреба становить 6171 

м2, тобто забезпечується не в повній мірі – на 72,7 %. І навпаки, по непродтоварним мага-

зинам, при нормі 150 м2 на 1000 чол., потреба становить 11570 м 2, тобто забезпечується з 

перебором – на 215,5 % (в 2,16 рази). По універсальним і спеціалізованим магазинам, при 

нормі 15 м2 на 1000 чол., потреба становить 1157 м2, тобто забезпечується на 197,1%. 

http://shostka.pro/view.php?id=13&cat=7&subcat=0&subsubcat=0
http://shostka.pro/view.php?id=23&cat=7&subcat=0&subsubcat=0
http://shostka.pro/view.php?id=232&cat=7&subcat=0&subsubcat=0
http://shostka.pro/view.php?id=46&cat=7&subcat=0&subsubcat=0
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Проектні рішення. Розмістити великі багатопрофільні та спеціалізовані супермарке-

ти та торгово-розважальні центри в новому проектному районі багатоповерхового будівни-

цтва (мікрорайон Локотоцькій). Розмістити різноманітні магазини, у т.ч. спеціалізовані, в 

центральній частині міста, у т.ч. вбудувати в перші поверхи житлових будівель, які зазнають 

реконструкції (мешканці перших поверхів висвободять їх за рахунок розміщення в пентхаусах, 

які будуть надбудовані на верхніх поверхах). Розмістити торгово-розважальний центр і магазин 

електроніки в громадському центрі Індустріального парка. Забезпечити невеликими магазина-

ми існуючі і проектні райони малоповерхової житлової забудови, де їх недостатньо. 
 

Ринкові комплекси. У місті діють наступні ринки з продажу продовольчих та непро-

довольчих товарів. 

– ПСК «Шосткинський ринок», вул. Свободи (К. Маркса), 16 (підприємство спожив-

чої коопераціїї «Шосткинський ринок» було передано у постійне користування споживчій 

кооперації області Управлінням торгівлі Шосткинської міської ради в 1987 році). Ринок має 

відкриту частину площею 20769 м2. У 2015 році підприємство «Шосткинський ринок» за 

результатами огляд-конкурсу зайняло перше місце серед ринків споживчої кооперації, роз-

ташованих в райцентрах, селищах і селах. 

– ТОВ «Торговий ряд» розташовано за цією ж адресою з 2002 р. на правах оренди, 

фактично утворюючі єдиний торговий простір з вказаним вище об’єктом. 

– Комунальне підприємство «Міський ринок міста Шостка» знаходиться по вул. 

Прорізна, 4, має персонал 35 працюючих. Йому належать декілька площадок: так званий 

«старий ринок» з переважно продовольчою продукцією по вул. Шевченко, де він вичерпав 

можливості подальшого розширення, поглинувши тенісні корти; «новий ринок», якій роз-

ташувався на вільній площадці неподалік по вул. Прорізній, що має продуктово-речову час-

тину та річову частину (в просторіччі – «віщовий ринок»). Ринок має відкриту частину 

площею 23174 м2.  

Е також невеликі районні ринки – філія КП «Міський ринок міста Шостка» по вул. 

Слободській (Халтуріна), в мікрорайоні Капсуль, віддаленому від центральної частини міс-

та; торгові ряд по вул. Онупрієнко, 5. Діє спеціалізований авторинок в північній промисло-

вій зоні міста, вул. Гагаріна, 1. 

За даними офіційного сайту міської ради на початок 2015 р. всього в місті числилося 

5 офіційних ринків (в щорічному звіті голови міськради за 2015 рік їх названо – 3), які мали 

1500 торговельних місць і 3 торгові павільйони на 112 торгових місць. Загальна площа всіх 

ринків становила 48571 м2, з них під торгівлю було зайнято 35160 м2 (http://www.shostka-

rada.gov.ua/statistics/nayavnst_rinkv_u_mshostka_u_2014_roc/). 

Як що це і є їх торгова площа, то при максимальній нормі забезпеченості ринками – 

40 м2 на 1000 чол. і нормативній потребі на опорний рік (40 х 77,134) 3085 м2, то фактичне 

забезпечення ринками в м. Шостка в 11,4 рази перевищує застарілу норму.  

Проектні рішення: Нормативна потреба ринкових місць на разрахунковий строк 

генплану становить (40 х 80,0) 3200 м2 і не вимагає нового будівництва, але, враховуючи 

значний попит на даний вид послуг, проектом підтримуються плани щодо створення ринку 

оптової продажі овочів на вільній площадці поряд с речовою частиною «нового» ринку КП 

«Міський ринок міста Шостка» по вул. Прорізній. 
 

Підприємства громадського харчування. На опорний рік в місті нараховувалося 

64 об’єкти на 5247 місць, з них у загальнодоступній відкритій мережі – 40 об’єктів на 

2007 місць; у т.ч.: 4 ресторани “Імперіал“, “Топ-клуб Жокей“, “Орфей“, “Burger Clab“ 

на 216 місць; кафе – 22 об’єкти на 1383 місць найкрупніші – піццерія “Монтана“, кафе 

«Колиба та ін.); бари – 3 об’єкти на 80 місць; закусочні – 8 об’єктів на 168 місць; їдаль-

ні – 3 об’єкти на 160 місць. У складі закритих закладів ресторанного господарства – 24 

об’єкти на 3240 місць.  

Нормується лише відкрита мережа: 40 одиниць на 1000 чол., потреба в якій становить 

на опорний рік (40 х 77,134) 3065 місць, що при наявності 2007 місць складає 65,1% від норми. 
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Проектні рішення: потреба на розрахунковий строк становитиме: (40 х 80) 3200 місць. 

Необхідно забезпечити ще (3200 - 2007) 1193 місця. Пропонується розмістити заклади харчу-

вання в центральній частині міста, у т.ч. вбудувати в перші поверхи житлових будівель, які за-

знають реконструкції. Також пропонуємо розмістити їх в нових районах багатоповерхового і 

садибного будівництва (мікрорайон Локотоцькійі, Садовий). Ресторани та спеціалізовані 

кафе, закусочні (дитячі, морозиво, блінну, шашличну) – розмістити в проектній рекреацій-

ній зоні короткочасного відпочинку навколо Галенківського озера і вивільненій частині ді-

лянки ШКЗ «Зірка», в інших зелених зонах – як супутні елементи рекреаційного обслугову-

вання. Рекомендується відкрити для відвідувачів частину об’єктів закритої мережі.  
 

Підприємства побутового обслуговування представлені у місті Будинком побуту “Сер-

віс“, вул. Слобідська (Халтуріна), 4, кількість працюючих – 5 осіб, загальною робочою площею 

240 м2; 9 швейних ательє, кількість працюючих – 35 осіб, загальною робочою площею 415 м2; 

50-ма майстернями – по ремонту побутової техніки і ювелірних виробів, кількість працюючих 

– 97 осіб, загальною робочою площею 2109 м2; 29-ма перукарнями та салонами краси, кількість 

працюючих – 173 особи, загальною робочою площею 1438 м2; 4-ма фотоательє загальною ро-

бочою площею 173 м2, столярними ательє, 6 ломбардами, 5-ма майстернями з ремонту годин-

ників, 14 майстернями з ремонту взуття – загальною кількістю 322 робочих місця. Всього ро-

бочих місць – 351.  

При нормі 9 робочих місць на 1000 чол., нормативна потреба в закладах побутового 

обслуговування на опорний рік становить (9 х 77,134) 694 місця, будучи забезпеченою на 

50,6%. Але у складі вказаної норми 5 місць на 1000 чол. передбачені для закладів безпосеред-

нього обслуговування населення, а 4 – централізованого виконання виробничими підприємст-

вами. Так як всі вказані заклади безпосередньо обслуговують населення, то їх потрібно (5 х 

77,134) 386, а відсоток забезпечення ними становить 90,9 %, що є досить непоганим показни-

ком для нинішнього часу. Роль же підприємств централізованого виконання заказів, потреба в 

них складає (4 х 77,134) 308 місць, при недостатньої масовості заказів, фактично перейшла до 

будинків побуту. 

Проектні рішення: 

Потреба в закладах побутового обслуговування на розрахунковий строк станови-

тиме: (9 х 80) 720 місць. Необхідно забезпечити у першу чергу в їх складі місця для 

безпосереднього обслуговування населення (5 х 80) 400. При наявних 351 місці додат-

ково необхідно розмістити (400 - 351) 49 місць. Для централізованого виконання заказів 

потрібно (4 х 80) 369 місць. Пропонується розмістити заклади побутового обслугову-

вання в центральній частині міста, у т.ч. вбудувати в перші поверхи житлових будівель, 

які зазнають реконструкції, розмістити в нових районах багатоповерхового і садибного 

будівництва, в громадському центрі північної промзони і індустріального парка ком-

плексні підприємства побутового обслуговування. 
 

Підприємства комунального обслуговування (пральні, хімчистки, бані) представлені 

наступними об’єктами. Комплекс: лазня, послуги пов’язані з доглядом за тілом, ритуальні 

послуги – кількість робочих місць 6, загальною робочою площею 1044 м2; масажний салон 

«NugaBest»: продаж та оренда масажного обладнання, експрес-масаж, солярій – кількість 

робочих місць 3, загальною робочою площею 68 м2; пральня-хімчистка «Мар’я»вул. Зна-

менська (Комунистична), 10 – кількість робочих місць 6, загальною робочою площею 120 

м2 та іншими об’єктами. Працюють також «Еко-лазня «Афродіта» з масажним кабінетом по 

вул. Шевченко, 57; бані із саунами по вул. Героїв Хасана, 11; по вул. 8 березня. При відсут-

ності значного попиту в даних видах обслуговування він в основному задовольняється. 

В цілому рівень побутового і комунального обслуговування в місті можливо вважа-

ти задовільним, враховуючи зниження попиту на них серед населення. 

 

Проектні рішення: 
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Розмістити в новому районі багатоповерхового житлового будівництва комплексне 

підприємство з хімчисткою та пральнєю самообслуговування, а також баню із сауною і маса-

жним кабінетом.  

Розрахунки нормативної ємності установ і підприємств торгівлі, харчування, побуто-

вого і комунального обслуговування на розрахунковий строк генерального плану міста наве-

дені в таблиці 10.4. 
 

Установи житлово-комунального господарства 
 

Житлово-експлуатаційні організації. Шосткинською міською радою був проведений 

конкурс серед житлово-експлуатаційних організацій міста, в результаті якого обрані організа-

ції, яким доручена безпосередня експлатація та обслуговування житлового фонду міста під ке-

рівництвом Управління житлово-комунального господарства Шосткинської міської ради. Це: 

– КП Промислово-виробниче об’єднання «Енергія», пров. Івана Євдокименка (про-

вулок Энгельса), 4 – 28 працівників; 

– ТОВ «Шосткажітлосервіс», вул. Грушевского (Луначарського), 7а (на базі колиш-

нього житлово-комунального відділу ВО «Свема); 

– ПП «Івушка-Шостка», вул. Короленка, 11 – 17 працівників; 

– ТОВ «Жилкомсервіс», вул. Онупрієнко, 17 – 34 працівника; 

– ПП «Житлово-експлуатаційна дільниця – 1», вул. Кірова, 8; 

– Колективне підприємство «Укржілкомфорт»,вул. Шевченко, 14; 

– ПП «Емлягіна», вул. Кірова, 15; 

– ЖКВ ШКЗ "Імпульс", вул. Озерна (вул. Бабушкіна), 1. 

Норма даних установ у місті складає – 1 на мікрорайон з населенням 20 тис. чол., 

тому 8 об’єктів обслуговування достатньо для управління житловим фондом 8 мікрорайонів 

міста. На перспективу можливе створення ЖЕКа в районі багатоквартирного житлового бу-

дівництва (Локотницький мікрорайон). Крім того, в місті створено 5 ОСББ, які самостійно 

управляють житловим фондом своїх об’єднань, і дана тенденція має поширюватися в май-

бутньому і в нових районах житлового будівництва. 

Крім того, у сфері ЖКГ ШМР працюють підприємства, які не нормуються, і частина 

з яких водночас відноситься до виробничих підприємств галузі виробництва і розподілу га-

зоподібного палива, електроенергії і води (їх необхідна ємність, в залежності від потреб мі-

ста, визначена в інженерній частині проекту).  

Теплопостачання забезпечують: 

– ТОВ "Шосткинське підприємство "Харківенергоремонт", вул. Гагаріна, 1; 

– ШКЗ "Імпульс", вул. Куйбишева, 41; 

– "Шостка-тепло", вул. Горького, 14а. 

Електропостачання і освітлення забезпечують: 

– Комунальне підприємство промислово-виробниче об'єднання "Енергія", пров. Ів. 

Евдокименко (пров. Енгельса), 4.; 

– Комунальне підприємство "Шостка-Міськсвітло" вул. Садовий бульвар (Леніна), 45; 

Водопостачаня і водовідведення забезпечує: 

– Комунальне підприємство виробничого управління водопровідно-каналізаційного 

господарства "Водоканал", вул. Прорізна, 17. 

Санітарне очищення і вивоз сміття забезпечують: 

– Товариство з обмеженою відповідальністю «Еко-Шостка», вул. Шевченко, 14; 

– Приватне підприємство "Броус", пров. Ів. Евдокименко (пров. Енгельса), 4. 

Ремонт і експлуатацію вулиць і доріг забезпечують: 

– ТОВ "Прогноз- дороги", вул. Садовий бульвар (вул. Леніна), 48; 

– ПП "Шляховик Шостка", вул. Родини Кривоносів (Паризької Комуни), 30А. 

Озеленення і благоустрій міста забезпечують: 

– Комунальне підприємство "Шостка-Зеленбуд", вул. Шевченко, 45; 

– ТОВ "Торговий дім "Дизайн", пров. Ів. Евдокименко (пров. Енгельса), 4/1. 
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В сфері інженерного комунального господарства міста працюють також обласні і 

інші підприємства, які не підпорядковуються ЖКГ ШМР: 

В сфері електропостачання: 

– Філія «Сумиобленерго» «Шосткінський РЕМ», вул. Чернігівська, 4. 

В сфері газопостачання: 

– Шосткинське УЕГГ ПАТ «Сумигаз», вул. Короленко, 19а; 

– Чернігівське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів (ЛВУМГ –

зовнішне газопостачання від магістрального газопроводу Тула-Шостка-Київ до ГРС по вул. 

Шевченка). 
 

Пожежні депо. В м. Шостка розташовані підрозділи «2-го державного пожежно-

рятувального загіну УДСНС України в Сумській області»(мають 3 депо на 8 пожежних ав-

томобілів і 1 спец-автомобіль-драбину, але фактично на власне місто працює 1 депо на 4 

автомобіля, т. к. 2 депо на 4 автомобіля обслуговують лише стратегічно важливі об’єкти, 

тобто фактично є відомчими). Це:  

– 4-та державна пожежно-рятувальна частина, вул. Свободи (вул. К. Маркса), 79, яка 

має пожежне депо на 4 пожежних автомобіля-автоцістерни (у т.ч. 2 резервні) і 1 спецавто-

мобіль-драбину; 

– 5-та ДПРЧ, пров. Ясна поляна, 3, яка має пожежне депо на 2 пожежних автомобіля 

(у т.ч. 1 в резерві), призначене для гасіння пожеж на ШКЗ «Імпульс».  

– 25-й державний пожежний пост по вул Садовий бульвар, 36 (на території підпри-

ємства «ШКЗ «Зірка»), який має пожежне депо на 2 пожежних автомобіля (у т.ч. 1 резерв-

ний), призначене для гасіння пожеж на «ШКЗ «Зірка». 

Також знаходяться при 2-х лісгоспах відомчі пожежно-рятувальні станції, які приз-

начені виключно для гасіння пожеж і рятувальних робіт в лісових зонах міста і передмістя і 

прилеглих до них полів і не беруться для розрахунків.  

Для гасіння пожеж в Шосткинському районі передбачений професійний пожежний 

пост в смт Вороніж південніше Шостки на 2 пожежних автомобіля- автоцистерни, але прак-

тично пождепо 4-ї ДПРЧ Шостки приймає виклики з усього району, хоча офіційно зона її 

обслуговування становить 3 км ( пожежного поста при ШКЗ «Зірка» – 2 км). 

Розрахунок потреб в пожежних депо і автомобілях. Норма необхідної кількості 

пожежних автомобілів в містах з населенням від 51 до 100 тис. становить 1 автомобіль на 

6,5 тис. населення. На опорний рік потрібно (77,134 : 6,5) 12 автомобілів. При наявних 8 ав-

томобілях це складає 66,7% від потреби. Але як що врахувати, що 2 депо переважно обслу-

говують стратегічно важливі і вибухо-пожежонебезпечні об’єкти, і повинні постійно знахо-

дитися на чергуванні, на потреби міста зостається лише 4 автомобіля, тобто фактично пот-

реба задовольняється на 33,3%, що є критичним для промислового міста з розвиненою хімі-

чною промисловістю. Також в містах в містах з населенням від 50 до 100 тис. для гасіння 

пожеж в багатоповерховій забудові потрібні 2 спец автомобіля-автодрабини (або підйомни-

ка). При наявності в місті 1-го спец автомобіля потреба в них задовольняється на 50%. 

Враховуючи наявність в місті річки і озер, ще одним підрозділом УДСНС України в 

Сумській області є «Шосткинська міська водолазно- рятувальна служба», розташована за 

адресою вул. Партизан, 23. 
 

Проектні рішення:  

На розрахунковий строк для проектного населення міста потрібно (80,9 : 6,5) 12,3 

автомобіля, округляємо до 12. Потреба в нових автомобілях становить (12 - 8) 4 автомобіля, 

а якщо врахувати, що на місто працює лише 4 автомобіля, то необхідно придбати (12- 4) 8 

автомобілів. Крім того необхідно придбати ще 1 спецавтомобіль-автодрабину (або підйом-

ник). Для забезпечення радіуса обслуговування 3 км необхідно розмістити ще не менше 3-х 

депо, у т.ч. з врахуванням обов’язкового обслуговування західної і північної промислових 

зон ( у т. ч. Індустріального парка «Свема»), відповідно до вимог СНіП ІІ-89-80 «Генеральні 

плани промислових підприємств».  
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З врахуванням пропозиції Шосткінського міськрайонного відділу Управління ДСУ 

НС в Сумської області генпланом намічені ділянки для розміщення нових депо по вул. Ко-

марова – на 3 пожежні автомобіля і Індустріальної (вул. Щербакова) – на 3 пожежні авто-

мобіля, а також – відновлення роботи недіючого депо по вул. Садовий бульвар (Леніна), 42 

(нині тут розмістився Відділ з організації пожежно-профілактичної роботи на закритих 

об’єктах УДСНС України в Сумській області) – на 2 пожежні автомобіля і 1 спецавтомо-

біль- драбину (або підйомник). 

Всього разом з відомчими закладами в місті буде працювати 6 депо на 16 автомобі-

лів, з яких для потреб власне міста будуть працювати 4 депо на 12 автомобілів.  
 

Пункти прийому вторинної сировини від населення. На даний час працює 1 склад 

вторсировини в районі вул. Привокзальної. Склад металобрухту в Овражіївській промзоні 

нині припинив свою діяльність. При нормі 1 пункт на 20 тис. населення всього необхідно 4 

пункти, а наявність лише одного визначає 25 % задоволення потреби. 

Проектні рішення: на перспективу також необхідно 4 пункти приймання вторсиро-

вини, тобто необхідно організувати ще 3 пункти. Доцільно відновити склад металобрухту в 

Овражіївській промзоні, розмістити 1 пункт в мікрорайоні Капсуль, на місті рекультивова-

ного старого полігону ТПВ, де також розміститься сортувальна станція відходів. Ще 1 

пункт розмістити на комунально-складській території в районі очисних споруд каналізації, 

по вул Шевченко. 
 

 Готелі  у м. Шостка розташовані: 

– Готель «Премьєр» («Свема») представницького классу на 62 місця, 33 номера –

вул. Шевченко,12; 

– Готель «Знахарь» на 20 місць – вул. Воронізька, 25; 

– Міні-готель «Твій дім» на 8 місць, 5 номерів (вставка в І поверх гуртожитка), вул. 

Миру, 10а; 

– Міні-готель «Ані» («Гріль-парк») – на 9 місць, 5 номерів, вул. Свободи (вул. К. 

Маркса), 40; 

– Готель ресторанно-готельного комплексу «Імперіал» (до 10 місць орієнтовно) вул. 

Кутузова, 2; 

– Готель «Імпульс» (до 10 місць орієнтовно), вул. Куйбышева, 31, 1-й під’їзд, 2-й 

поверх; 

– Міні-готель кафе-ресторана «Колиба» (3-х номери, 6 місць орієнтовно), вул. Шев-

ченко, 57; 

– апартаменти – 4 адреси по 1 номеру (до 8 місць орієнтовно). 

Всього за оцінкою – до 133 місць. Комунальних готелів немає, відсутні сучасні готе-

лі високого класу, туристичні. За нормами 4,8 місця на 1000 чол. потреба становить 370 

місць і задовольняється на 36% (але на даний час, при зниженій економічній активності, во-

на фактично менша). 

Проектні рішення: 

При населенні 80 тис. чол. потреба збільшиться до (4,8 х 80) 384 місць. Пропонуєть-

ся: розмістити готель поліпшеного типу на 150 місць на території проектного громадського 

центру Індустріального парку «Свема»; туристичний готель на 100 місць – в перспективно-

му культурно-розважальному центрі на вивільненій частині ділянки ШКЗ «Зірка». 
 

 Бюро похоронного обслуговування (салони ритуальних послуг) розташовані за 6 ад-

ресами : «Рітуал-центр» по вул. Робочій, 5; «Рітуал-сервіс» по вул. Горького, 9, і пер. Депу-

татській, 10; ЧП Бубінець по вул. Слободська (Халтуріна), 38-б; «Рембиттехніка» (2-й пов.), 

вул. Марата, 28а. Норма становить 1 бюро на 50 тис. населення, тобто – 2 об’єкти і на су-

часне населення, і на перспективу. Наявність 6 об’єктів забезпечує потреби на 300%; тому 

нових об’єктів не передбачено. 
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Кладовища: В місті розташовані наступні кладовища, включаючи заміське (Локотське): 

Не діючі кладовища: 

– Артемівське (Петухівське), вул. Воронізька – 7,5 га, найбільш старе в місті, запов-

нено на 100%, закрите; 

– Лазорівське старе (Коржівське), вул. Хуторська – 1,2 га , заповнено на 100%, за-

крите; 

– Села Локоткі старе, пров. Скоропадського (пров. Краснофлотський 2-й) – 0,18 га , 

заповнено на 100%, закрите; 

– Старе Локотське, вул. Вознесенська (вулиця 3-ї П’ятирічки) – 0,18 га , заповнено 

на 100%, закрите. 

Діючі кладовища: 

– Куйбишівське (мікрорайон «Капсуль»), вул. Паркова (Менжинського) – до старої 

частини (2, 23 га) додана нова, разом складають 10 га, заповнено на 50% (вільні 5 га); 

– Лазорівське нове, вул. Івана Сірка (Перекопська) – до старої частини (0,98 га) до-

дана нова, разом складають 5,32 га, заповнено на 65% (вільні 1,86 га); 

– Локотське нове, вул. Скоропадського (вул. Краснофлотська) – на опорний рік за-

повнено 12,3 га; в стадії відведення ще 6,35 га (враховуються на проектний період); 

– Міське нове кладовище, під яке відведено недавно 9,0 га, знаходиться у західній 

частині міста, на дорозі – відгалуженні від вул. Шевченко, поряд із залізницею (практично 

ще не задіяне, необхідна організація зручного підїзду). 

Розрахунок потреб в кладовищах. Всього на опорний рік в наявності 49 га кладо-

вищ. З них вільна площа складає 22,21 га. При нормі на 1000 чол. 0, 24 га потреба складає 

(0,24 х 77,134) 18,5 га, і в результаті організації нового кладовища задоволена на 120%. 

Проектні рішення. Потреба на проектне населення складає (0, 24 х 80) 19 га. На ро-

зрахунковий період до існуючих площ додасться ще 6,35 га Локотського кладовища, що 

становитиме 24,85 га вільних територій, а разом із заповненими – 55,35 га. 

Крім того, ще 9,9 га пропонується зарезервувати на позарозрахунковий період поряд з 

новим міським кладовищем (територія поки що використовується під городи, знаходиться в 

санітарній зоні колишнього полігону промислових відходів, передбаченого до рекультивації). 
 

Громадські вбиральні 

Розташовані при залізничному вокзалі, двох автовокзалах, трьох ринках, біля 28 

приборів. При нормі 1 прибор на 1000 населення їх необхідно 77 (забезпеченість становить 

36,4%).  

Проектні рішення. На перспективу необхідно 80 приборів (тобто ще 52 нових). 

Пропонується розмістити вбиральні в громадських центрах нових районів житлового 

будівництва, Індустріального центру, рекреаційного центру, при торгових центрах; роз-

крити для вільного користування вбиральні при закладах харчування і торгівлі.  
 

Організації та установи управління, проектні, кредитно-фінансові  

та підприємства зв'язку 
 

Організації та установи управління у місті розміщені як в окремих будівлях, так і в 

прибудованих (вбудованих) приміщеннях. До них відносяться органи місцевого самоуправ-

ління міста і району та державного управління на місцевому рівні (районні установи, під-

розділи обласних), а також територіальні відділення центральних органів влади (довгі назви 

організацій далі в тексті скорочені). 

Шосткінська міська рада розташована на території центральної частини міста, по 

вул. Садовий бульвар (колишня вул. Леніна), 14, в 3-поверховій адміністративній будівлі. 

Частина підрозділів міськради розташовані в інших приміщеннях: Управління освіти – по 

вул. Садовий бульвар, 9; Управління праці та соціального захисту населення – по вул. Сво-

боди (вул. К. Маркса), 43-а; Відділ культури і туризму – по вул. Миру, 11; Відділ комуналь-
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ної власності – по вул. Садовий бульвар, 8; Відділ ведення держреєстру виборців – по вул. 

Горького, 4.  

Інші міські установи: Шосткинський міській центр соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді знаходиться по вул. Садовий бульвар, 14, в будівлі міської ради; Відділ надання 

населенню субсидій Виконкому ШМР – по вул. Горького, 14-а; Шосткинський міській те-

риторіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів – по вул. Слобідській (вул. 

Халтуріна), 4; Шосткинський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану – 

по вул. Шевченка, 21.  

Шосткінська районна рада та Шосткінська районна державна адміністрація роз-

ташувалися по вул. Свободи, 54; Управління соціального захисту населення ШРДА – по 

вул. Свободи, 49; Відділ освіти ШРДА – по вул. Садовий бульвар, 29. 

Інші районні установи: Шосткинський районний центр соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді знаходиться по вул. Горького, 14; Шосткинський районний територіальний 

центр соціального обслуговування пенсіонерів – по вул. Шевченко, 8; Шосткинський ра-

йонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану – по вул. Горького, 4. 

Міськрайонні установи. Більшість міських та районних установ державного управ-

ління нині об’єднані в єдині міськрайонні структури: Шосткинський міськрайонний центр 

зайнятості населення, вул. Січнева (9-го Січня), 7; Шосткінське об'єднане управління пен-

сійного фонду в м. Шостці і Шосткинському районі, вул. Депутатська, 1; Шосткинське від-

ділення Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних ви-

падків на виробництві, вул. Шевченка, 8; Шосткинська міжрайонна медично-соціальна екс-

пертиза, вул. Марата, 30-а, корп. 1; Шосткинське Управління державної казначейської слу-

жби України, вул. Садовий бульвар, 15; Управління Держгеокадастру в Шосткінському 

районі, провул. Івана Євдокименка (провул. Енгельса), 4; Шосткинський міськрайонний 

суд, вул. Свободи (вул. К. Маркса), 63; Шосткинський міськрайонний відділ державної ви-

конавчої служби, вул. Онупрієнко, 17; Шосткинський відділ поліції ГУ НП в Сумській об-

ласті, вул. Свободи, 67 (має також 6 адміністративних дільниць в мікрорайонах міста); Шо-

сткинський міськрайонний відділ Управління державної міграційної служби України, вул. 

Українська (вул. Радянська), 49; Шосткинський міськрайонний відділ Управління Держав-

ної служби України з надзвичайних ситуацій, вул. Свободи, 79. 

Міжрайонні установи. Частина установ об’єдналися в міжрайонні структури, які об-

слуговують Шостку і Шосткинський, Середино-Будській, Ямпільській та в деяких випадках 

Кролевецькій і Глухівській райони. Серед них: Шосткинська місцева прокуратура, вул. Сво-

боди, 65; Управління статистики у Шосткинському районі, вул. Горького, 14-а; Шосткинський 

міжрайонний відділ Управління Служби безпеки України, вул. Свободи, 67; Шосткинська 

об’єднана державна податкова інспекція ГУ ДФСУ, вул. Знаменська (Комуністична), 2; Мит-

ний пост "Шостка" ГУ ДФСУ, вул. Урицького, 36-б; Відділ таможенного оформлення № 5 
Сумської таможні, вул. Індустріальна (вул. Щербакова), 5; Шосткинський міжрайонний відділ 

Державної служби охорони, вул. Садовий бульвар, 37; Територіальний сервісний центр №5945 

(колишне МРЭВ ДАІ), вул. Студентська (Баумана), 7-в; Шосткінсько-Середино-Будський об'-

єднаний міський військовий комісаріат, вул. Свободи, 61; Комунальне підприємство «Шост-

кинське міжрайонне бюро технічної інвентаризації», вул. Горького, 4. 

Проектні рішення: Враховуючи, що значна частина адміністративно-управлінських 

установ і їх окремих підрозділів розташована дизперсно по місту, що є незручним для відві-

дувачів, і часто – в пристосованих приміщеннях, як варіант, можливо використати під адмі-

ністративний центр недіюче приміщення колишнього Будинку офіцерів, яке знаходиться в 

занедбаному вигляді і потребує відновлення як історична будівля, що нині спотворює ви-

гляд історичної частини міста і його головної вулиці. 
 

Юридичні консультації і нотаріальні контори. Населення міста забезпечено послугами 

юридичних консультацій : у місті їх біля 8, що достатньо і для нинішнього часу, і на перспективу, 

при нормі 1 робоче місце юриста-адвоката на 10 тис. чол. Також місто забезпечено нотаріальни-
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ми конторами – всього їх 8 (2 державні та 6 – приватних); при нормі 1 робоче місто нотаріуса на 

30 тис. чол. забезпеченість ними в 2,6 рази вища за норму. Але з часом виникне потреба в цих 

установах в нових районах житлового і промислового будівництва.  

Проектні рішення:  Розмістити 2 юридичні консультації і 2 нотаріальні контори: по одній 

– в громадському (діловому) центрі Індустріального парка і в громадському центрі нового району 

багатоквартирного житлового будівництва (Локотоцький мікрорайон). 
 

Науково-дослідні і проектні організації представлені переважно науково-

виробничими підприємствами оборонного напрямку та спеціальної хімії: Державний науко-

во-дослідний інститут хімічної промисловості ДК «Укроборонпром», вул. Садовий бульвар 

(вул. Леніна), 59 і  36, Науково-дослідний конструкторсько-технологічний інститут електро-

ізоляційних матеріалів та фольгованих діелектриків, вул. Інститутська, 6; ВАТ Науково-

дослідний інститут магнітних носіїв інформації, вул. Гагаріна, 1; ТКЦ НВО "Фотомаш", 

вул. Шевченко, 14 (більш детально розглянуті у складі виробничих підприємств); невели-

ким науковим підприємством МПП «Науково-випробувальний центр Сільвер» (діяльність в 

оборонній сфері); двома проектними організаціями: ТОВ «Шосткапроект» (діяльність у 

сфері архітектури) та ТОВ "Укрспецтранссигнал" (вул. Гагаріна, 1).  

Даних підприємств достатньо для підтримання наукового потенціалу міста, але для 

розвитку нової для міста галузі інформаційних технологій проектним рішенням пропону-

ється створення потужного Науково-виробничого ІТ-центра у складі Індустріального парку.  
 

Фінансово-кредитні установи. У місті на опорний рік функціонувало 27 відділень ба-

нків, у тому числі: "Ощадбанк" (6 відділень), "Приватбанк" (6 відділень), "Райфайзен Банк 

Аваль" (2 відділення), "Промінвестбанк", "Правекс", "Надра", "Укрпромбанк", "Укргазбанк", 

"Ерсте-банк", "Укрсоцбанк", "Банк Фінанси та кредит", "Ва-банк", "Укрсіббанк", АБ "Столи-

чний", "Шостка-грант", "Форум", як в окремих приміщеннях, так і, переважно, вбудовано-

прибудованих; а також 3 страхових компанії: "Оранта", "Українська пожежно-страхова ком-

панія", "Украінська страхова група"); ломбард (ФОП). Даної кількості закладів достатньо для 

ділової активності в місті, однак вони будуть необхідні і в нових районах житлового і промис-

лового будівництва.  

Проектні рішення: Розмістити 3 відділення банків: по одному – в громадському (ділово-

му) центрі Індустріального парка і в громадських центрах нових районів багатоквартирного жит-

лового будівництва (Локотоцький мікрорайон) і садибної забудови (Садовий мікрорайон). 
 

Підприємства зв'язку: Центральний поштамп (ПАТ "Укрпошта", відділення №2) ро-

зташовано по вул. Садовий бульвар, 7; поштові відділення також знаходяться: №1 – по вул. 

Бульварна (Орджонікідзе), 4; №3 – по вул. Воронізька, 46-а; №4 (міні-відділення) – по про-

вул. Зоряний (Колгоспний), 1; №6 – по вул. Онупрієнка, 13; №7 – по вул. Свободи (К. Мар-

кса), 29; №8 – по вул. Свемовській (Дзержинського), 2-а; №9 – по провул. Озерний (Бабуш-

кіна), 10.  

Працюють 4 відділення «Нової пошти», 1 – Держспецзвязку, 1 – Ін тайм, 1 – Авто 

люкс, 1– Delivery Auto. 

Структурний підрозділ Сумської філії ПАТ "Укртелеком" в м. Шостка знаходиться 

по вул. Садовий бульвар, 7 (в будівлі головпоштампу). Центр обслуговування абонентів 

ПрАТ "Київстар" працює по вул. Свободи, 22. 

В місті працюють теле- і радіо-компанії: ПрАТ „Шосткинська телекомпанія "Телеком-

сервіс", вул. Короленка, 33-а; Комунальне підприємство Телерадіокомпанія "Акцент", вул. 

Свободи, 51; Рекламное агентство "Медиа-Мост" ВАТ "Телерадіо" («Люкс ФМ Шостка», 

«Авторадіо Шостка»), вул. Свободи, 38; РТПС "Шостка" Сумської філії концерну радіомов-

лення, радіозв'язку та телебачення (ретранслятор), вул. Сонячна (вул. Коротченко), 88. 

При нормі поштових відділень 0,16 об’єктів на 1000 чол. в місті необхідно (0,16 х 

77,134) 12 поштових відділень, а фактично розміщено 8, що складає 66,7% від норми. Але 

враховуючи нові засоби спілкування і види швидкої доставки поштових відправлень, вказа-
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ні норми застаріли, і існуючих об’єктів достатньо на опорний рік. Але вони будуть необхід-

ні і в нових районах житлового і промислового будівництва.  

Проектні рішення: Розмістити 3 поштових відділення: по одному – в громадському 

(діловому) центрі Індустріального парка і в громадських центрах нових районів багатоквар-

тирного житлового будівництва (Локотоцький мікрорайон) і садибної забудови (Садовий 

мікрорайон). 


