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2. РОЛЬ І МІСЦЕ М. ШОСТКА В СИСТЕМІ РОЗСЕЛЕННЯ 
 

Початок сучасної системи розселення, прийнятої в Україні, був закладений "Регіона-

льною схемою розселення на території УРСР на період до 2005 р.", розробленою Інститу-

том "Киев НИИП градостроительства" (нині ДП "НДПІ містобудування") ще в 1989 р. На-

ступні зміни геополітичних і економічних умов в країні визначили необхідність розробки 

"Генеральної схеми планування території України" (далі за текстом – Генсхема), яка була 

виконана ДП "Діпромісто" в 2000 р., спільно з рядом галузевих і проектних інститутів, і за-

тверджена як діючий і нині Закон України. Генсхема включає до свого складу, як основний 

елемент, "Схему розселення України", що виконана з урахуванням основних положень вка-

заної вище попередньої "Регіональної схеми розселення…"  

Відповідно до вказаних документів Схема розселення України являє собою чітку іє-

рархічну структуру взаємопідлеглих систем та їх центрів. Державна система розселення 

України з центром в столиці – м. Києві, включає 8 міжобласних систем (або надобласних чи 

соціально-економічних макрорегіонів) – адміністративно-територіальних утворень вищого 

рангу, зі своєю спеціалізацією. Центрами цих систем є, як правило, найкрупніші багатофун-

кціональні міста-мільйонери з потужним науково-виробничим і соціально-культурним по-

тенціалом. В них передбачений розвиток комплексів громадського обслуговування насе-

лення унікального та вибіркового попиту, які в певній мірі дублюють столичні функції (ба-

гатопрофільні університети, академічні наукові центри, театри опери та балету, вузькоспе-

ціалізовані медичні заклади та інші). 

Міжобласні системи, у свою чергу, складаються з обласних систем; обласні – з міжра-

йонних, міжрайонні – з районних систем розселення, кожні з яких мають свої центри з різними 

рівнями обслуговування населення (загальний склад системи розселення наведено нижче). 
 

Система розселення України: 
 

– загальнодержавна:             1 (центр: м. Київ);  

– міжобласні:                            8* (центри: Київ, Львів, Вінниця, Одеса, 

Сімферополь, Дніпропетровськ, Донецьк, 

Харків); 

– обласні:             24 (центри: міста – обласні центри); 

– міжрайонні:            76 (центри: міста –  центри міськрад, вели-

кі райцентри); 

– районні            490 (центри: населені пункти – центри ад-

міністративних районів, міськрад). 

*На даний час кількість міжобласних систем коригується і становитиме 6 (або 7). 
 

Міжобласні та обласні системи розселення відносять до регіональних, а міжрайонні 

та районні системи – до місцевих (локальних) систем. У складі останніх виділяються місце-

ві системи ще нижчого рівня – внутрішньорайонні або кущові (раніше мали назву міжгос-

подарські), а також системи розселення ще нижчого рівня – елементарні (або первісні чи 

внутрігосподарські з центрами – центральними поселеннями сільрад або центральними са-

дибами сільськогосподарських підприємств). Такі ієрархічні системи розселення могли бу-

ти груповими (при наближених один до одного населених пунктах) або автономними. 

Нині, зі зникненням таких понять як колгоспи і радгоспи і їх центральні садиби та 

проведенням в країні заходів централізації з укрупненням територіальних громад, значи-

мість систем нижчого рівня зменшується, а роль внутрішньорайонних місцевих систем фак-

тично повністю переходить до сільських (селищних) рад, які включають, як правило, по де-

кілька населених пунктів з поселенням-центром сільської (селищної) ради. 

Згідно з вказаною вище Схемою розселення України, місто Шостка (міська рада) 

входить до Шосткинської районної системи розселення (але, будучі містом обласного зна-

чення, не підпорядковується Шосткинському району, центром якого являється). Шосткин-
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ська районна система входить до Шосткинської міжрайонної системи розселення, яка 

включає 5 районних систем і 2 міські. Шосткинська міжрайонна система, в свою чергу, 

входить до Сумської обласної системи розселення, яка включає 3 міжрайонні системи. 

Сумська обласна система входить до складу Харківської (Північно-східної) міжобласної си-

стеми розселення, яка включає 3 обласні системи; її структура наведена нижче, в таблиці 

3.1. 

Харківська міжобласна система розселення займає 13,9 % території України, де мешкає 

12,3 % населення країни, з них 70% – міське населення. Враховуючи процеси спаду економіч-

ного виробництва в цілому в країні, що призвело до депресивних проявів в багатьох районах, 

північно-східний регіон віднесений Генсхемою до районів зі середнім ступенем депресивності.  

Відповідно до основних положень Генсхеми спеціалізація народно-господарського 

комплексу Сумської обласної системи розселення – промислово-сільськогосподарсько-

транспортна. Безпосередньо місто Шостка було віднесено до монопрофільних (одногалузе-

вих) промислових центрів, що багато років спеціалізувався в галузі хімічної промисловості, 

виробляючи кіно-, фото- і ренгенівську плівку, хімічні реактиви і речовини в міжнародних 

масштабах, а також вибухові речовини для промислових і оборонних потреб. 

Але через зміни світової кон’юнктури ринку (у т.ч. через перехід на цифрові методи 

відеозйомки практично зупинено виробництво плівки), можливо казати про поступовий пе-

рехід господарського комплексу міста на багатопрофільну спеціалізацію. Це відповідає і 

рішенням, які були прийняті Схемою планування Сумської області, розробленої ДП «НДПІ 

містобудування» і затвердженої в 2013 р., де враховані сучасні реалії. 

Крім виробництва хімічних реактивів і речовин, яке значно знизилося, тут розвива-

ється віднедавна фармацевтична галузь, виробництво будівельної і ізоляційної піни, дере-

вообробка, вироблення електроенергії, а на перше місце вийшла переробка сільгосппродук-

ції та вироблення продуктів харчування (молокопродуктів та ін.). Найбільш перспективною 

для подальшого розвитку міста визначена наукоємна галузь IT (інформаційних технологій), 

яка почала розвиватися в місті. 

Розвинені також транспортна галузь, зв’язок, будівництво, мале підприємництво. 

Працюють науково-дослідницькі установи, ВУЗи і ПТЗ. Місто відносять до поселень з до-

статньо високим рівнем культурно-побутового обслуговування населення, і, відповідно, ро-

звиненою сферою обслуговування в освітній галузі, культурі, охороні здоров’я. 

В Стратегії розвитку Сумської області Шостка визначена як перспективна для погли-

бленого безвідходної цикла деревообробки: від виробництва меблів до використання відхо-

дів деревини для паливних пелетів (брикетів). Наявність в районі покладів торфу робить пе-

рспективним виробництво паливних брикетів і мінеральних добрів з торфу, а наявність пок-

ладів будівельного піску і глини – виробництво будівельних матеріалів. Розвиток в районі 

сільського господарства потребує збільшення потужностей переробки сільгосппродукції і 

харчової промисловості, у т.ч. для переробки овочів і фруктів. Наявні також бальнеологічні 

ресурси, цінні природні ландшафти, об’єкти природно-заповідного фонду, історичні 

пам’ятки, що є перспективними для розвитку галузей оздоровлення, рекреації, туризму. 

Природно-кліматичні умови місцевості та новітні  наукові досягнення в галузі альте-

рнативної енергетики, а також – наявні територіальні ресурси роблять місто привабливим 

для розвитку вітрової і сонячної енергетики. 

Наявність розгалуженої дорожньої мережі і автобусних сполучень, а особливо – ре-

гіональної залізниці Київ-Шостка і введеного віднедавна залізничного сполучення з облас-

ним центром Суми роблять доступним зв'язок поселень районної і міжрайонної систем роз-

селення з центром в м. Шостка, та обласної системи –з центром в м. Суми, доставляючи 

працюючих на виробництва і відвідувачів в заклади обслуговування різних рівнів. 

Організація в Сумський обласній системі розселення трьох міжрайонних систем роз-

селення передбачена на основі забезпечення в них 1,5-годинної доступності населення до 

установ періодичного та частково спеціалізованого обслуговування. 
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Так, Шосткінська центральна районна лікарня приймає також населення Ямпільського і 

Середньо-Будського районів; Шосткинський медичний округ екстремальної медичної допомо-

ги обслуговує 5 районів. В місті також працюють міжрайонні прокуратура і податкова інспек-

ція, інші міжрайонні установи і заклади, а також міськрайонні (єдині для міста і району). 

Таблиця 3.1. Структура Північно-східної (Харківської) міжобласної системи розселення 

і місце в ній Шостськинської міжрайонної і  районної систем розселення  

Найменування систем розселен-
ня і їх центрів 

Список адміністративно-територіальних одиниць, що станов-
лять систему розселення 

Харківська (Північно-східна) 

міжобласна (м. Харків) 

Сумська, Харківська, Полтавська області 

Сумська обласна (м. Суми) Сумська область (міжрайонні системи: Шосткинська 

– північна частина області; Сумська – східна та пів-

денно-східна частина області; Конотопська – західна 

і південно-західна частина області) 

Шосткинська міжрайонна 

система (м. Шостка) 

Шосткинській, Ямпільський, Серединно-Будський, 

Глухівський, Кролевецький райони, міста обласного 

значення Шостка і Глухів 

Шосткінська районна сис-

тема (м. Шостка) 

Шосткинський район, місто обласного значення    

Шостка 
 

Відповідно до процесів децентралізації, які проходять в країні, і наміченого 

з’єднання в одну територіальну громаду всіх населених пунктів Шосткинського району, ті-

снішими стануть зв’язки між ними (особливо із сусідніми поселеннями), що може внести 

свої корективи в існуючі районну і внутрішньорайонні системи розселення, підвищивши 

роль Шостки як центру, що об’єднює і обслуговує єдину громаду. Також підсилиться його 

роль як міжрайонного центру кількох територіальних громад. 
 

Шосткинська районна система розселення. Приміська зона. В Шосткинську район-

ну систему розселення входять місто Шостка обласного підпорядкування (77134 осіб на 

01.01.2016 р. в межах міської ради, які співпадають з межами міста) і Шосткинський район. 

(20670 осіб). Нижче наведено склад Шосткинської районної системи розселення, яка вклю-

чає: 1 місто обласного значення (міську раду), 1 селищну раду і 16 сільських рад (див. табли-

цю 3.2), всього 38 населених пунктів, серед яких 2 міських (м. Шостка і смт Вороніж) і 36 

сільських. Найбільша кількість населених пунктів – 6, зосереджена в Клишківській сільській 

раді; по 3 поселення мають Воронізька селищна рада та Ковтунівська, Коротченківська і Ми-

ронівська сільські ради; ще 7 сільрад мають по 2 поселення, відіграючи роль первісних сис-

тем розселення з поселенями – центрами в центрах селищної і сільських рад. 

Таблиця 3.2. Склад Шосткинської районної системи розселення  

Найменування міської, се-
лищної і сільських рад в 

системі розселення 

Список адміністративно-територіальних одиниць, що становлять 

 систему розселення 

Шосткинська міська рада  м. Шостка обласного значення  

Воронізька селищна рада смт Вороніж, с. Курдюмівка, с. Масиків 

Богданівська сільська рада с. Богданівка, с. Пирогівка 

Вовнянська сільська рада с. Вовна, с. Дібрівка 
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Найменування міської, се-
лищної і сільських рад в 

системі розселення 

Список адміністративно-територіальних одиниць, що становлять 

 систему розселення 

Гамаліївська сільська рада с. Гамаліївка, с. Гукове  

Глазівська сільська рада с. Глазове  

Івотська сільська рада с. Івот  

Каліївська сільська рада с. Каліївка, с. Гудівщина 

Клишківська сільська рада с. Клишки, с. Великий Ліс, с. Заболотне, с. Московське, с. Солотви-

не, с. Холодівщина 

Ковтунівська сільська рада с. Ковтунове, с. Богданка, с. Чорні Лози 

Коротченківська сільська 

рада 

с. Коротченкове, с. Остроушки, с. Свірж 

Маківська сільська рада с Макове 

Миронівська сільська рада с. Миронівка, с. Крупець, с. Шкирманівка 

Ображіївська сільська рада с. Ображіївка  

Собицька сільська рада с. Собич, с. Лісне 

Собичівська сільська радас с. Собичеве 

Тиманівська сільська рада  с. Тиманівка, с. Бензики  

Чапліївська сільська рада с. Чапліївка, с. Лушники 

 

Найбільш тісні зв’язки з центром системи розселення мають прилеглі поселення та 

такі, що зв’язані з м. Шостка прямими дорогами, фактично складаючи з містом локальну 

групову систему розселення. Це села: Ображіївка, Богданівка, Богданка, Пірогівка, Ковту-

нове, Собіч, Чорні Лози, Миронівка, Крупець, смт Вороніж. Так, смт Вороніж і с. Ображіївка 

мають промислові підприємства, що входять, за Схемою планування Сумської областіі, в 

єдиний Шосткинський промисловий вузол. В смт Вороніж розташовані підприємства хар-

чової промисловості – цукровий і консервний заводи. Поселення частково перебирає на се-

бе функції райцентру: тут заходиться Шосткинський районний центр сімейної медицини, 

Шосткинський районний будинок культури, а також пожежне депо, що обслуговує район, 

велика залізнична станція на магістральному напрямку Київ-Москва, велика електропідста-

нція на повітряній лінії електропередач 330 кВ. 

Місто Шостка має загальний водопровід із с. Ображіївка. На території Ображіївської 

селищної ради знаходиться ряд Шосткинських підприємств, переважно галузі промислово-

сті будівельних матеріалів, у т.ч. непрацюючий Шосткинський ЗЖБК №7, намічений до 

відродження, 2 асфальтні заводи (1 – не працюючий), а також не діючий желатиновий завод 

колишнього ВО «Свема», що виготовляв компоненти для кіно- і фотоплівок (нині резервна 

промтериторія). Також тут знаходиться ділянки колишнього підприємства «Елга» з переро-

блення промислових відходів і пестицидів і недіючий полігон промвідходів, де вони скла-

довані, які підлягають рекультивації і перепрофілюванню. Ображіївська промзона за даним 

проектом увійде до проектних меж міста. Недіючий полігон промвідходів міста також зна-

ходиться між с. Ковтунове та с. Чорні Лози. 

В с. Гамаліївка знаходиться Шосткинська виправна колонія (№66) на 904 місця, 7 

відділень (в кінці 90-х років в установі утримувалось більше двох тисяч чоловік, які розмі-

щувалися в 14 відділеннях), яка водночас працює як промислове підприємство в галузі де-

ревообробки: виготовляє брус і дерев’яну тару для шосткінських підприємств. При ній зна-

ходяться середня школа і ПТУ. Колонія працює в колишньому Харлампієвському монасти-

рі (спочатку був жіночим, потім чоловічим), що був побудований гетьманом Скоропадсь-

ким на честь великомученика Харлампія, і де захоронений за своїм бажанням гетьман і його 
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сім’я. Нещодавно тут була відреставрована церква Св. Харлампія, що є пам’яткою архітек-

тури і духовним центром, який приваблює туристів і паломників. 

Село Пирігівка на березі Десни слугує улюбленим місцем приміського відпочинку 

шосткинців, тут знаходяться бази відпочинку підприємств, дитячі оздоровчі табори, спор-

тивні бази. Неподалік від міста, біля села Богданівка, розташовані лісові угіддя Богданівсь-

кого лісового заказника, а біля с. Богданка – Ушинського. 

Багато мешканців сусідніх поселень працюють в місті Шостка та забезпечують його 

своєю сільгосппродукцією, а в райцентрі отримують медичні, культурні, побутові послуги, 

товари епізодичного попиту. 

Шосткинський район.  
Адміністративний устрій, межі, територія, населення.  

Як адміністративна одиниця район був утворений у лютому 1923 року на базі Шост-

кинського уїзду, який, в свою чергу, був віділений від Глухівського у 1920 році. Указом 

Президії Верховної Ради Української РСР від 05 лютого 1965 р. до Шосткинського району 

було включено Воронізьку селищну Раду Кролевецького району. Центром району є м. Шо-

стка обласного значення, яке не входить до складу району. Шосткинський район межує із 

Середино-Будським, Ямпільським, Глухівським, Кролевецьким районами Сумської області 

та Новгород-Сіверським і Коропським районами Чернігівської області. 

Територія Шосткинського району складає 1 219 км², населення – 20670 осіб на поча-

ток 1916 року. Район адміністративно-територіально поділяється на 1 селищну раду та 16 

сільських рад, які на даний час об'єднують 36 населених пунктів (див. таблицю 3.2), що під-

порядковані Шосткинський районній раді (були ліквідовані та включені до прилеглих посе-

лень села: Залісьє, Калиновець, Красулино, Купрашин). Два прилеглі села –Локотки та Ла-

зорівка увійшли до складу м. Шостка як його віддалені мікрорайони. 

Історія, видатні особи.  

Територія Шосткинщини була заселена з давніх часів; тут знайдені археологічні па-

м'ятки – крем'яні знаряддя праці доби пізнього палеоліту (15 тис. років тому), поселення до-

би бронзи, скіфських часів, а також слов'янське поселення (УП-УШ століття) і давньорусь-

кий курганний могильник. Селище Вороніж згадувалось у літопису ще в 1177 р. 

За козацьких часів територія району належала до Воронізької та Глухівської сотень 

Ніжинського полку. В 1664 році поблизу Вороніжа відбулась битва російських військ та 

українських козацьких полків з військом польського короля Яна Казимира. Не минули 

Шосткинщину і події Північної війни Петра І зі шведами. Збереглись залишки редутів на 

березі річки Десни. 

Наступник Мазепи на гетьманстві – Іван Скоропадський наказав поховати себе у 

стінах Гамаліївського монастиря, який був ним побудований. 

У 1895 році, в зв'язку з будівництвом лінії Конотоп-Москва, південну частину рай-

ону перетнула залізниця. Найкрупніша на Шосткинщині залізнична станція у селищі Во-

роніж отримала назву «Терещенська» (в селищі на той час існував цукровий завод Тере-

щенка – промисловця і мецената). У 1889-1894 рр. від селища Вороніж було прокладено 

залізницю до м. Шостка. 

Була на території району і своя Івотська республіка, проголошена у 1918 році на 

території кількох волостей навколо цього села, місцевим уродженцем, колишнім полков-

ником царської армії Андрієм Ладинським. 

У 1921 році було створено перше колективне сільськогосподарське підприємство – 

комуна «Світ». Кільком десяткам малоземельних та безземельних селян з села Миронівка 

був переданий поміщицький маєток царського генерала Гука – Гуків хутір. Пізніше тут 

з'явилася перша в районі радіоточка та електрична лампочка, перші трактори та локомо-

біль у сільському господарстві. 

У Шосткинському районі Сумської області налічується 83 пам'ятки культурної 

спадщини (історії, архітектури, археології). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%A1%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%A1%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BC%C2%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%B5_(%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
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З Шосткинщиною пов'язані імена видатних діячів – таких як педагог Костянтин 

Дмитрович Ушинський. В селі Богданка, в школі, збудованій його донькою, діє музей і 

поруч встановлений пам'ятник. На хуторі Чорні Лози минули дитячі роки П.О. Куліша, 

письменника, етнографа, автора роману «Чорна рада». У Шостці дитячі роки провели Ми-

хайло Олександрович Максимович – історик, фольклорист, письменник, перший ректор 

Київського університету, а також Микола Васильович Гербель – поет, видавець, перекла-

дач творів Байрона, Шиллера, Ґете, Шевченка, «Слова о полку Ігоревім». У селі Локотки 

письменниця Марко Вовчок працювала над повістю «Інститутка». Шосткинщина – бать-

ківщина вченого хіміка з світовим ім'ям Я. Ф. Савченка. В селі Ображіївка народився ма-

ршал авіації, тричі Герой Радянського Союзу І.М. Кожедуб. В селі споруджений пам'ят-

ник, діє музей. Музей І.М. Кожедуба також відкритий в райцентрі Шостка. 

Природні умови, природно-заповідний фонд, корисні копалини.  

За природно-ландшафтним поділом Шосткинський район входить до Українського 

Полісся, його частини – Лівобережного Полісся, яке ще називають Східним (або Наддесня-

нським чи Чернігівським), її регіону – Сумського Полісся, до якого входять північні райони 

області – зона змішаних лісів.  

Значна частина району – 35,9 тис. га, зайнята лісом, що становить 24,9 % від терито-

рії району. Збережено масиви хвойних лісів; серед листяних лісів переважають такі породи, 

як дуб, береза, осика. Досить різноманітним є тваринний світ. Територія переважно рівнин-

на, іноді порізана балками. У Шосткинському районі під покровом хвойних  лісів утворили-

ся дерново-підзолисті ґрунти. В них трохи менше перегною, ніж у чорноземах, але при зба-

гаченні вони дають гарні врожаї. Через район протікають річки: Десна, Шостка, Бичиха, 

Івотка, Осота, Свирж, Есмань. 

На території району знаходиться 7 заповідних територій та об’єктів природно-

заповідного фонду загальною площею 3867,6 га (див. табл. 3.3). Відносно площі району ко-

ефіцієнт заповідності становить 3,2%; це нижче, ніж по Сумській області в цілому –7,4%, і 

по Україні – 6,3%. 

Загальнодержавне значення має лісовий заказник «Урочище Великий бор», розта-

шований на території Собицької і Тиманівської сільрад, на надзаплавній боровій терасі 

Десни, що знаходиться в управлінні Собицького лісництва ДП «Шосткінський лісгосп» 

(квартали 25-27, 29, 35-36, 39-41, 46). Урочище являє собою частину великого лісового 

масиву, який представлений насадженнями понад 200 географіних варіантів сосни зви-

чайної, є цінною пам'яткою дослідного лісництва.  

Решта об’єктів ПЗФ району мають місцеве значення. З містом Шостка безпосеред-

ньо межує із заходу територія лісового заказника «Богданівський», що находиться в уп-

равлінні ДП «Шосткінський лісгосп» (квартали 1-29) та являє собою масив соснових та 

сосново-дубових насаджень, в якому зустрічаються рідкісні рослини і тварини, занесені до 

Червоної книги України, обласного Червоного списку та Бернської конвенції. 

Південніше заказника «Богданівський», також на захід від міста, знаходиться лісо-

вий заказник «Ушинський» –в управлінні ДП «Шосткінський лісгосп» (квартали 30-33). 

Природоохоронна цінність його полягає у збереженні насаджень дуба черешчатого та ви-

вченні процесу лісовідновлення. 

На південь від міста Шостка знаходиться ботанічний заказник «Воронізький», що 

знаходиться в управлінні Воронізького лісництва ДП «Шосткінський лісгосп» (квартали 

5-12), що є добре збереженим масивом сосново-дубових та соснових насаджень. 

Між селами Івотка і Калинівка, північніше Шостки, знаходиться ландшафтний за-

казник «Діброва» – в управлінні ДП «Шосткінський агролісгосп» та ТОВ «Авангард-

98»,що охороняється як комплекс водно-болотної, лучної, лісової рослинності та місце 

зростання рідкісних рослин ці обітання тварин, які знаходяться на межі зникнення та під-

лягають особливій охороні. 

Також в районі знаходяться дві пам’ятки природи місцевого значення. Однією з 

них є «Сквер І.М. Кожедуба», що знаходиться в центральній частині с. Ображіївка. Цей 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD-%D0%A4%D1%80%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%85_%D0%A8%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D1%83_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%29
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B6_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29&action=edit&redlink=1
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об’єкт ПЗФ являє собою сквер з насадженнями ялини колючої, на території якого розта-

шований меморіальний комплекс маршала авіації І.М. Кожедуба, уродженця села. 

Едина в районі ботанічна пам’ятка природи – 350-літній «Дуб-велетень», знахо-

диться на території Шосткинської центральної районної лікарні. Об’єкт має особливе нау-

кове, естетичне та пізнавальне значення. 

Поблизу м. Шостка та Шосткинського району знаходяться національні природні 

парки: «Деснянсько-Старогутський» (Середньо-Будський район Сумської області) та 

«Мезинський»(Коропський район Чернігівської області). 
 

Таблиця 3.3.  Перелік територій та об’єктів ПЗФ Шосткинського району 
 

№ 

з/п 
Назва природно-

заповідного 

об’єкту 

 

Тип 

 
Площа, 

га 

 

Розташування 

(міська, 

сільська, се-

лишна рада) 

Господарства, 

підприєм-ства, 

органі- зації,у 

відда -ні яких 

знаходиться 

об’єкт  абочаст-

ка його площі, 

га) 

Дата  

утворення 

Заказник загальнодержавного значення 
1 Урочище «Ве-

ликий  

бір»  
 

Лісовий 1167,0 Собицька, 

Тиманівська 

 

Шосткинський 

держліс-госп 

(1167,0) 

 

31.12.1980 

р. 

 

Заказники місцевого значення 

2 «Богданівський» Лісовий 

 
1489,0 

 

Ображіїївська 

 
Шосткинський 

держліс- 

госп (1489,0) 

31.12.1980 

р. 

 

3 «Ушинський» 

 
Лісовий 104,0 Ковтунівська 

 
Шосткинський 

держліс-госп 

(104,0) 

5.04.1975 

р. 

4 «Воронізький»  Ботанічний 

 
340,0 

 

Воронізька Шосткинський 

держліс- госп 

(340,0) 

31.12.1980 

р. 

5 «Діброва»  Ландшафт 

- 

ний 

 

766,7 Каліївська, 

Івотська 

Каліївська сі- 

льрада 149,0), 

Івотська сіль-

рада (85,0), 

Шосткинський 

агроліс- госп 

(61,8), ТОВ 

«Авангард - 

98» (470,6) 

28.12.1992 

р. 

 

Пам’ятки природи місцевого значення 

5 «Сквер 

І.М.Кожедуба  
 

Комплекс 

на 

 

0,9 

 
Ображіївська Ображіївська 

сільрада  

(0,9) 

30.08.2005 

р. 

6 «Дуб-велетень»  Ботанічна 0,01 

 
Шосткинська  

міська 

 

Шосткинська 

центральна  

районна ліка- 

рня (0,01) 
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На даний час продовжується формування української частини Смарагдової мережі 

Європи – найбільш цінних об’єктів ПЗФ та таких, де знаходяться зникаючі види флори і 

фауни, до якої може увійти один з об’єктів ПЗФ району. 

Усі вказані об’єкти ПЗФ можуть бути використані для регульованої короткочасної 

рекреації та в цілях пізнавального туризму.  

З корисних копалин Шосткинського району найбільш перспективним є Сотівське 

родовище торфу – 743 тис. тонн. Біля с. Богданівка є родовище торфу із запасами 230 тис. 

т. Також в районі є Бичихівське родовище торфу. Торф може бути використаний для виго-

товлення паливних брикетів, добрів. На початку 90-х років в експлуатації в Сумський об-

ласті знаходилось 53 родовища торфу, які розроблялися торфовидобувними підприємст-

вами ВО «Сумиторф», що згодом було реорганізовано в ДП «Сумиторф», до складу якого 

входило 5 дочірніх підприємств, включаючи ДП «Шосткаторф», нині не діючий, але ре-

комендуємий до відродження.  

В районі села Богданівки є також детально розвідані Харківською геолого-

розвідувальною експедицією та значаться на балансі запасів УРСР місцезнаходження бу-

дівельних та бетонних (кварцевих) пісків станом на 1/01-1983 р. по категоріям А+В+СІ – 

35,2 млн. м³, які можуть бути використані для виробництва будівельних матеріалів, у т.ч. 

силікатної цегли в суміші з невеликою кількістю вапна (10-15%), розведених водою. Ро-

довище пісків є також в районі села Пирогівка, але місцевість переважно використовуєть-

ся для приміського відпочинку.  

Шосткинсьький район також перспективний для розробки крейди і виготовлення з 

неї вапна для будівництва і сільського господарства. 

Велике Михайлівське родовище вогнетривких суглинку та глин знаходиться в Ям-

пільському районі, на північний схід від м. Шостка (у 8 км на північ від з/д ст. Михайлів-

ська, м. Дружба), на схилі балки Ромашеве. Розроблюється Михайлівським заводом вог-

нетривів. Корисні копалини – глини та суглинки тут мають потужність 5,3-6,8 м, а залиш-

кові запаси високоякісної сировини складають близько 4 млн. т.  

Відомо, що Сумська область лише на третину забезпечує себе будівельними мате-

ріалами, а має можливості повного забезпечення, як і Шосткинський район, і м. Шостка. 

Весь район і м. Шостка користуються підземними запасами питної води, яких на 

Сумщині достатньо. Запаси підземних вод по Ображіївській та Погребській водозабірних 

ділянках, які є резервними для водопостачання м. Шостка, затверджені ще в 1973 році. В 

цілому прогнозні ресурси підземних вод Шосткінського району по водоносним горизон-

там, комплексам становлять 292,1 тис. м3/добу. 

Екологія, охорона середовища. 

В районі, де найбільш розвинено сільське господарство, значна увага приділяється 

збереженю родючості грунтів та дотриманню оптимальної структури посівних площ. Під 

зернові культури тут відводиться в середньому 78,5%, в тому числі: 17,8% озимої пшени-

ці, 11% люпину, 22,5% кукурудзи. Решта площ відводиться під багаторічні трави і пасо-

вища, городні культури. 

В лісовому господарстві району проводяться заходи щодо охорони, збереження та 

відтворення біорізноманіття флори і фауни і ціних природних ландшафтів, у т. ч. шляхом 

створення територій і об’єктів природно-заповідного фонду.  

У ДП «Шосткинське лісове господарство» та ДП «Шосткинський агролісгосп» за-

готівля деревини відповідає принципу невиснажливого лісокористування з дотриманням 

діючих нормативних актів, які спрямовані на підвищення якісного стану продуктивності 

лісів, збереження і підвищення їх захисних властивостей та негативного впливу на навко-

лишнє середовище та з урахуванням попиту на деревину, але без понаднормованих зали-

шків продукції. При заготівлі деревини і виробництві продукції використовуються відхо-

ди деревини. Проводиться боротьба с шкідниками лісів та лісовими пожежами. 

Багато уваги в м. Шостка та Шосткинського району приділяється ліквідації наслід-

ків надзвичайної ситуації, яка сталася 30 квітня 2015 року, коли відбулося забруднення їх 
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території внаслідок розливу суміші пестицидів та інших хімічних речовин з вмістом геп-

тилу під час ДТП. Через це в районі була ліквідована розвинена раніше галузь переробки 

та утилізації промислових відходів з всієї України. 

Міжрегіональним центром швидкого реагування ДСНС України в м. Ромни були 

проведені роботи по очищенню та дегазації забрудненої частини автошляху, по очищенню 

місць несанкціонованого викиду хімічної  суміші від забрудненого рослинного шару грун-

ту. Зібрано на території м. Шостка та Шосткинського району 150 тонн природного сорбен-

ту (тирса, щепа) із залишком ДДТ, ДДЕ. При цьому на території смітепереробного підпри-

ємства «Елга» виявлено близько 30 тонн суміші гептилу з водою та технічним керосином. 

В червні-липні проведені роботи фахівцями центру по збору, затаренню та інвента-

ризації суміші отрутохімікатів та забрудненого грунту на території двох сільських рад 

(Ковтунівської та Ображіївської). Хімічно стійка, герметична тара закуплена за кошти 

районного бюджету в м. Херсоні. На роботи із затарення суміші хімічно-небезпечних ре-

човин (НХР) використано 231 тис. грн. із субвенції обласного бюджету (Фонд охорони 

навколишнього природного середовища). 

Зібрано та інвентаризовано 22,9 тонн суміші на території Ковтунівської сільської 

ради, 26,8 тонн – Ображіївської сільської ради. На утилізацію і  транспортування твердої 

фракції суміші НХР в розмірі 49,7 тонн надійшли кошти з обласного бюджету в сумі 1,5 

млн.грн (Фонду охорони середовища). Значна кількість затарених НХР все ж зберігається 

на 2-х полігонах промвідходів в очікувані повної утилізації і рекультивації і перепрофілю-

ваня ділянок. Є також несанкціонована свалка промвідходів Ображіївської промзони. 

Економіка.  

Шосткинський район має аграрно-промисловий тип господарства. У розрізі видів 

економічної діяльності підприємства району віддають перевагу сільському господарству, 

яким займається майже 55,7% підприємств. Оптово-роздрібну торгівлю і обслуговуваня 

здійснюють 33,1% підприємств, промисловість (включаючи лісозаготівлю) займає 11,2%. 

Фізичні особи – підприємці в переважній більшості займаються торгівлею.  

За даними Шосткинської районної адміністрації на початок 2016 р. основний еко-

номічний потенціал району становлять: 22 сільськогосподарських підприємства (всього 

зареєстровано 39) та 9 фермерських господарств (зареєстровано 17), 2 лісогосподарських 

підприємства, 3 промислових, 1 філія будівельного підприємства, 23 торговельних. 

За статистичними даними за 9 місяців 2015 р.середньооблікова кількість штатних пра-

цівників підприємств району складала 2221 чол. (111,7% до аналогічного періоду 2014 р.). 

У січні - листопаді 2015 р. в районі створено 41 нове робоче місце для фізичних 

осіб-підприємців, які започаткували підприємницьку діяльність. У січні-грудні 2016 р. їх 

створено 53, але за цей же час 68 ФОП припинили свою діяльність. У сфері малого бізнесу 

станом на кінець 2016 р. зареєстровано 464 фізичні особи-підприємця. 

Упродовж січня-листопада 2015 року спостерігалось збільшення податкових надхо-

джень від діяльності суб’єктів малого підприємництва, фізичних та юридичних осіб. До бю-

джету району надійшло 6415,2 тис. грн. податків (134% до відповідного періоду 2014 р.). 

Сільське господарство. 

Агропромисловий сектор є основою народногосподарського комплексу та відіграє 

важливу роль в економіці району. Його значення полягає не лише в забезпеченні населен-

ня продуктами харчування, але й в забезпеченості зайнятості населення та ефективного 

розвитку району. В основному аграрний комплекс району займається вирощуванням зер-

нових культур, а також молочно-мясним напрямком тваринництва. В числі зернових куль-

тур вирощуються: озима та яра пшениця, жито, ячмень, овес, просо, кукурудза, гречка, 

зерно-бобові, квасоля. Крім того, вирощуються технічні культури: соняшник, озимий рі-

пак, соя, а також картопля та овочі. 

За 11 місяців 2015 року в аграрний сектор району інвестовано кошти на суму 90,1 

млн. грн., в тому числі галузь рослинництва – 8,8 млн. грн, галузь тваринництва – 16,1 

млн. грн. (з них витрачено на будівництво тваринницьких приміщень 10,7 млн. грн.) та 
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розвиток інфраструктури аграрного ринку – 65,2 млн. грн. Крім того, в переробну та хар-

чову галузь району інвестовано 11,0 млн. грн. 

В рослинницькій галузі господарствами району оновлено машино-тракторний парк 

сучасною високопродуктивною технікою на суму 7,8 млн. грн. 

В опорному 2015 р. всіма категоріями господарств вироблено валової сільськогос-

подарської продукції на суму 368,9 млн. грн., що становить 104,6% до минулого року. По-

сівна площа складала 37921 га, в т. ч. по сільгосппідприємствах – 31920 га, що на 995 га 

більше, ніж торік. Валовий збір зернових і зерно-бобових культур склав 129,2 тис. тонн, 

або 106,2% до рівня минулого року.  

На кінець 2015 р. на території району використовувалося 6040 земельних паїв гро-

мадян на площі 22181,72 га; з них по договорам оренди – 5543 земельних паїв громадян на 

площі 20563,39 га. Загальна сума орендної плати становила за 6737,4 тис. грн., або 125% 

до рівня минулого року. 

Основними сільгоспвиробниками району є: ТОВ «Контакт плюс», ТОВ «УГАК», 

ТОВ «Нива», ТОВ «АФ «Глазівська, ПСП «Онікс», СФГ «Озон», СФГ «Івот», БСОК «Во-

внянський», ПП «Пилипейко» та ін. 

Станом на 01.12.2015 р. зросло стадо ВРХ, в якому налічувалося 2381 голів (на 13% 

більше, ніж у 2014 р.), т.ч. корів – 997 голів (на 10% більше). У той же час поголів’я сви-

ней складало лише 62 голови (на 77% менше). Практично ліквідована галузь свинарства 

району у зв’язку з африканською чумою свиней в ТОВ «Контакт плюс». 

У зв’язку з цим виробництво м’яса (реалізація на забій) станом на цю дату склало 

142,3 тонни, лише 33% до показника минулого року. Валове виробництво молока за 10 

місяців 2015 р. становило 3298 тонн, на 8% більше рівня минулого року. 

Завершено будівництво корівника на 266 голів з введенням в дію молокопроводу в 

ТОВ «УГАК» с. Чапліївка (всього освоєно 5 млн. грн. власних коштів). Завершено будів-

ництво 3-х телятників для утримання 810 голів ТОВ «УГАК» с. Івот (вартість проекту ви-

значена у 6 млн. грн., але у зв’язку зі збільшенням вартості будівельних матеріалів освоє-

но 8 млн. грн.). У ПП «Пилипейко» завершено будівництво кінно-спортивної бази (освоє-

но 7,0 млн. грн. власних коштів). 

Господарствами району з початку року придбано поголів’я великої рогатої худоби на 

загальну суму 1,450 млн. грн. (ТОВ «АФ «Глазівська, ПСП «Онікс»). До кінця року також 

планувалося закупити поголів’я телиць та нетелів в ТОВ «Контакт плюс» та ПСП «Онікс». 

В районі працює багатофункціональний сільськогосподарський обслуговуючий ко-

оператив «Вовнянський». Напрямки діяльності БСОК: обробіток землі, заготівля кормів, 

транспортні послуги. В кооператив входить 68 членів. В обробітку знаходиться 92 га зем-

лі, з яких 45 га ріллі. 

Середньомісячна заробітна плата в галузі сільського господарства склала в 2015 р. 

3204 грн, що на 650 грн. більше, ніж в минулому році. 

Випускниками шкіл району отримані направлення для вступу до Глухівського ін-

ституту СНАУ та Путивльського коледжу СНАУ. 

Лісове господарство. 

В галузі працюють два підприємства: ДП «Шосткинське лісове господарство» та 

ДП «Шосткинський агролісгосп». За 11 місяців 2015 р. ними проведено лісовідновлення 

на площі 162,4 га та доповнення лісових культур на площі 289,9 га. Проводяться проти-

пожежні заходи для збереження лісових насаджень. Створено 514 км мінералізованих 

смуг та  проведено догляд 855 км смуг. 

Підприємствами також проводиться заготівля деревини і її обробка, що відносяться 

до галузі деревообробної промисловості. 

Промисловість. 

Промисловість району представлена підприємствами харчової та деревообробної 

промисловості, підприємством оброблення металу. Загальний обсяг реалізованої промис-

лової продукції (робіт, послуг) за 2015 рік склав 53,26 млн. грн. За попередніми даними 
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він склав за 2016 рі 49,0 млн.грн., що на 8% менше ніж в в 2015 році. В попередні роки 

відбувався приріст обсягів промислового виробництва завдяки відновленню роботи ВАТ 

«Воронізький цукровий завод» – крупнішого в районі (було визначено банкрутом, за ра-

хунок емісії акцій піднялося), але нині завод знову не діє. 
В галузі харчової промисловості працює також МПП «Праід», смт Ворніж (вироб-

ництво рибних пресервів). Харчову продукцію виробляє в промислових масштабах сіль-

ськогосподарське підприємство ТОВ «Контакт плюс», що спеціалізується на тваринницт-

ві. Цех макаронних виробів має ТОВ «Тіру ЛТД», с. Ковтунове, вул. Суворова, 5.  

Частково виробляють та реалізують промислову продукцію в галузі деревообробки 

також підприємства: Шосткинська виправна колонія №66, ДП «Шосткинське лісове гос-

подарство» та ДП «Шосткинський агролісгосп».  

Заготівля деревини по ДП «Шосткинське лісове господарство» за 11 місяців 2015 

року склала 78154 м3. Обсяги виробництва зросли за 10 місяців на 35% відносно такого ж 

періоду минулого року. ДП «Шосткинський агролісгосп» відповідно заготовив 22377 м3 

ліквідної деревини та збільшив обсяги виробництва на 30%.  

За рахунок використання ДП «Шосткинський агролісгосп» дров’яних відходів для 

виробництва товарів народного споживання: лиштви, плінтуса, штахетної планки збіль-

шено відсоток поглибленої переробки деревини до 21%. Проводиться раціональна розро-

бка деревини з метою збільшення виходу ділових сортиментів. 

У 2015 р. ДП «Шосткинське лісове господарство» було освоєно капітальних інвес-

тицій на суму 951,4 тис. грн.: придбана сушильної камера для пиломатеріалів. В грудні 

2016 року було інвестовано власних коштів підприємства 3,1 млн. грн.: придбано та вве-

дено в експлуатацію модернізовану лінію з поглибленої переробки деревини. 

Продукція цих двох підприємств експортується до Турції, Західної Європи, Китаю.  

В районі діє програма залучення промислового потенціалу підприємства ШВК-66 в 

економіку району. Протягом 11 місяців 2015 р. підприємством виготовлено продукції де-

ревообробки та столярних виробів на загальну суму 437,3 тис. грн. За підсумками 10 міся-

ців сталося збільшення обсягів виробництва на 79% відповідно такого ж періоду минулого 

року. Замовлення дозволили залучити до оплачувальних робіт 138 засуджених. Нині 61 

найменування продукції включено до прайс-листів підприємства. 

В галузі переробки деревини працюють також приватні підприємства, серед яких 

найбільше – «Грант Серві», 74 працюючих, с. Дібрівка, вул. Озерна, 34 (має також відділен-

ня в м. Шостка). Продукція підприємства: кронштейни, піддони вантажні та заготовки для 

європіддонів, паллети з відходів деревини. Лісопильне та стругальне виробництво також є 

основним напрямком роботи ПП «Завод «Сател», село Собичеве, вул. Жовтнева, 9. 

В галузі водопостачання і водовідведення, яка нині віднесена до промисловості, пра-

цює підприємство комунального господарства смт Вороніж КП «Добробут-2014» Воронізь-

кої селищної Ради, вул. Київська, 4. 

Транспорт. 

На території Шосткинського району перевезення пасажирів здійснюють ПАТ «Шо-

сткинське АТП 15909» та 9 фізичних осіб-підприємців. Не мають прямого сполучення з 

містом село Ковтунове, Московське та приміського маршруту село Глазове. 

Питаня має бути вирішене при наступному проведенні конкурсу на перевезення 

пасажирів на приміських автобусних маршрутах. 

З метою здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування 

на 2016-2017 роки 30 червня 2016 року управлінням соціального захисту населення Шост-

кинської районної державної адміністрації укладено договори перевізниками на пільгове 

перевезення певних атегорій осіб.  

Виконано в 2016 р.капітальний ремонт на ділянках автодоріг загального користу-

вання О191704 Вороніж-Клишки, О191705 Шостка – Чапліївка, С191713 Чапліївка-

Тиманівка-Бензики на суму 3,570 млн. грн. 

http://wikimapia.org/street/16150693/uk/%D0%B2%D1%83%D0%BB-%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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На автодорогах С191712 Богданка-Ковтунове-а/д Шостка-Чапліївка,  О191705 Шо-

стка – Чапліївка,  по вулицям Березова та Зарічна в с. Макове ремонтні роботи були роз-

початі, але у зв’язку з несприятливими погодними умовами не завершені, на залишок ко-

штів були закуплені матеріали. Всього використано 2,2 млн. грн.  

Сфера обслуговування.  

Освітні послуги мешканцям району у 2015 році надавали 14 загальноосвітніх нав-

чальних закладів, 12 дошкільних та 2 позашкільні заклади та Гамаліївська вечірня (змінна) 

школа при виправній колонії ШВК-66. До початку 2015-2016 навч. року мережа закладів 

змінилась. Собичівську ЗОШ І-ІІІ ступенів  реорганізовано у Собичівський навчально-

виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний за-

клад. За кошти Собичівської сільради проведено капремонт приміщення дитячого садка.  

Дошкільною освітою охоплено 524 малят (76% дітей дошкільного віку), у т.ч. діти 

5-6-ти річного віку охоплені стовідсотково. Набувають поширення такі нові форми роботи 

як соціально-педагогічний патронат та консультативні групи «Разом з мамою». 

Загальну середню освіту у 2015 р. здобули 1267 учнів (в порівнянні з минулим ро-

ком менше на 9 осіб). Стоїть питання про закриття Маківської ЗОШ І-ІІІ с. та Глазівської 

ЗОШ І-ІІІ ст., де зараз навчаються по 16 учнів. Педагогічні колективи, відділ освіти, ра-

йонний методичний кабінет забезпечують надання освітніх послуг на достатньому рівні. 

Учні району беруть активну участь в різноманітних інтелектуальних конкурсах і 

показують гарні результати. 

Із 83 випускників 11-х класів в 2015 р. 54 вступили до вищих навчальних закладів, 

у т. ч до престижних – 15. 

Позашкільною освітою охоплено 77% від загальної кількості учнів (на 7% вище за 

середньообласний показник). 39 гуртків РБДЮТ охоплюють заняттями за інтересами 640 

учнів. У 2015 р. вихованці РБДЮТ взяли участь у 24 районних, 14 обласних, 5 всеукраїн-

ських, 1 міжнародному заходах. У 2015 р. в РДЮСШ займалося 319 учнів. Працює 2 му-

зичні школи. 

Створено також Університет ІІІ віку для людей пенсійного віку, який функціонує 

при Воронізькому селищному центрі, де за 2014 – 2015 навчальний рік отримали дипломи 

59 чол. на двох факультетах: культурології та релігієзнавства – 29 чол.; основи медичних 

знань, народна медицина – 30 чол. 

Культура. Станом на кінець 2015 року в районі функціонує 45 закладів культури (у 

тому числі 1 районний організаційно-методичний центр, 1 районний будинок культури 

(РБК в смт Вороніж), 10 сільських будинків культури, 9 сільських клубів, 21 бібліотека, 1 

дитяча музична школа (в смт Вороніж), 2 народні історико-краєзнавчі музеї. 

В районі працюють 38 колективів художньої самодіяльності, в яких займаються 

567 учасників, із них дітей та молоді – 294. Шість колективів мають звання «народний» та 

зразковий. Це: зразковий дитячий хореографічний колектив «Дарунок» РБК; зразковий 

дитячий фольклорний колектив «Проліски» РБК; народний вокальний ансамбль «Чарів-

ниці» Ображіївського сільського БК; народні фольклорні колективи: «Криниченька» Ми-

ронівського БК, «Народні обряди» Собицького сільського БК, «Вишиванка» Шевченків-

ського СК.  

В 2015 р. для РБК відділом культури Шосткинської райдержадміністрації придбано 

сценічних костюмів на суму 31310 грн. Бібліотечний фонд Центральної районної бібліо-

теки поповнено на суму 7980 грн. 

Охорона здоров'я. 

У Шосткинському районі надають медичну допомогу 2 лікувально-профілактичних 

заклади, а саме: 

 – «Шосткинський районний центр первинної медичної (медико-санітарної) допо-

моги» Шосткинської районної ради Сумської області (смт Вороніж); 

–  «Шосткинська районна лікарня» Шосткинської районної ради Сумської області. 
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До складу Шосткинської районної лікарні Шосткинської районної ради Сумської 

області входять 2 відокремлені стаціонарні відділення: 

– №1 на 20 ліжок смт. Вороніж; 

– №2 на 15 ліжок с. Чапліївка. 

До складу Шосткинського райцентру первинної медичної (медико-санітарної) до-

помоги Шосткинської райради входять 8 лікарських амбулаторій, 3 ФАП та 15 ФП, в т.ч. 

лікарські амбулаторії: Воронізька;Чапліївська; Клишківська; Богданівська; Собицька; Ми-

ронівська; Ображиївська; Івотська. 

За 11 місяців 2015 р. проведено 8516 ліжко-днів, 54488 лікарських відвідувань. На 

придбання медикаментів використано 191,3 тис. грн., в т.ч. пільгові – 39,3 тис. грн. 

Фізична культура і спорт. 

Різними видами фізкультурно-оздоровчої роботи охоплено 2300 мешканців району, 

що становить майже 10% населення. 

Цілеспрямовану роботу в галузі проводять 22 фахівця в 14 навчально-виховних 

комплексах та загальноосвітніх школах району, районній дитячо-юнацькій спортивній 

школі, 10 фізкультурно-спортивних товариствах територіальних громад.  

Велика увага приділяється розвитку дитячо-юнацького спорту. Проведено першість 

району з міні-футболу серед збірних команд НВК та ЗОШ району, кубок голови Шосткин-

ської райдержадміністрації, районні змагання до Дня захисту дітей та Дня фізкультури та 

спорту. Щорічно проходить спартакіада серед допризовної молоді, в якій приймають уч-

асть команди з 13 навчально-виховних комплексів та  загальноосвітніх шкіл району.  

В РДЮСШ працюють 11 тренерів-викладачів. В спортивній школі займається в 

2016 р. 300 учнів (26% від загальної кількості учнів ЗОШ та НВК району, при середньому 

показнику по області 14,9%). Спортивна школа культивує 3 види спорту: волейбол, фут-

бол, греко-римська боротьба (відкрита секція базі Воронізької ЗОШ). 

Усі школи мають спортивні зали та майданчики, які дають змогу повноцінно про-

водити навчально-тренувальний процес. В 2015 році команди району в обласній спартакі-

аді школярів вибороли ІІ місце в змаганнях з волейболу серед дівчат та ІІІ місце серед 

юнаків.  

В районі діє фізкультурно-спортивне товариство «Колос», яке включає в себе сім 

первинних організацій та три фізкультурно-спортивні клуби. Основним завданням ФСТ 

«Колос» є залучення сільської молоді до занять фізичною культурою та спортом, прове-

дення різноманітних змагань, підготовки команд до обласних змагань. Протягом останніх 

років спортсмени Шосткинщини входять у трійку кращих в обласних літніх сільських 

спортивних іграх, а в цьому році 1 місце серед 18 команд області. 

Станом на 01.12. 2015 року на галузь фізичної культури і спорту з районного бю-

джету виділено 227,9 тис. гривень.  

В ПП «Пилипейко» завершено будівництво кінно-спортивної бази, що дозволить 

розвивати кінний спорт і туризм в районі. 

Торгівельне обслуговування. Всього в районі працює 137 закладів торгівлі, у т.ч. 

відновлено роботу магазину в с. Погребки. З метою підтримки місцевого товаровиробника 

в районі проводиться робота щодо формування та зміцнення бренду “Зроблено на Сум-

щині”, яким маркується 13 видів продукції ДП “Шосткинський агролісгосп”, 108 видів 

продукції ПрАТ “Шосткинський хлібокомбінат”, 22 види продукції МПП “Праід” та 28 

видів продукції у фізичних осіб-підприємців. 

З метою насичення споживчого ринку продуктами харчування в районі здійсню-

ється виїзна торгівля, проводяться ярмаркові заходи на Дні села у таких населених пунк-

тах як: Гамаліївка, Макове, Собич, Собичеве та День селища у смт Вороніж, а також у с. 

Гукове на свято Кулішеві читання та у с. Ображіївка до Дня народження Кожедуба. 23 то-

рговельних підприємства, а також оптовою і рознічною торгівлею займаються фізичні 

особи-підприємці. 
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Побутове обслуговування. Побутове обслуговування надається переважно фізич-

ними особами-підприємцями, а також територіальним центром соціального обслугову-

вання, яким виявлено 1957 особ, що потребують різних видів соціальних послуг.  

З метою покращення якості обслуговування незахищених верств населення в смт 

Вороніж та с. Клишки надаються соціально- побутові послуги: прання білизни, перукар-

ські, санітарно - гігієнічні та швейні. Непрацездатні громадяни та інваліди послуги 

отримують безкоштовно, інші незахищені верстви населення отримують їх за плату. 

Протипожнежні заходи. В районі створено 7 місцевих пожежних команд, з них 5 

знаходяться на цілодобовому чергуванні, а 2 функціонують на добровільній основі. На ут-

римання 5 місцевих пожежних команд витрачено 425,0 тис.грн. з бюджетів сільських рад 

(Клишки та Собич) та з суб’єктів господарювання (ТОВ «УГАК», ТОВ АФ «Глазівська»). 

У разі великих пожеж на об’єкт також виїзжає із Шостки пожежна команда 4-ї державної 

пожежно-рятувальної частини 2-го державного пожежно-рятувального загіну УДСНС Ук-

раїни в Сумській області». 


