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6.2. Пріоритетні види діяльності  

Основою розвитку кожного міста є його господарський комплекс, переважаючі в ньо-

му види (вид) діяльності. Для більшості міст, як і для міста Шостка, це є промисловість. За 

існуючою класифікацією, в залежності від виду діяльності, міста поділяються на промислові, 

у т. ч. багатогалузеві (переважно це великі міста), промислові спеціалізовані (міста шахтарів, 

енергетиків, хіміків, металургів), агропромислові, транспортні, курортні і туристичні центри 

та ін. При багатьох видах діяльності у місті вони можуть бути багатофункціональними або ж 

одно(моно)функціональними при одному переважаючому виді.  

Основні підприємства, які наповнюють бюджети міст і на яких зайнята більшість на-

селення міста, називають містоутворюючими (частіше за все це крупні промислові об’єкти – 

основа матеріальної бази міст). Від кількості працюючих на них (разом з членами сімей) за-

лежать і загальна чисельність населення міста, потреба в житловому фонді, установах обслу-

говування, потрібних територіях для розвитку міста. 

Місто Шостка і нині фігурує в підручниках як приклад промислового монофункціона-

льного міста зі спеціалізацією в хімічній галузі. До неї відносяться: і порохове виробництво 

КП Казений завод "Зірка" (колишній Шосткинський пороховий завод, пізніше – Виробниче 

об’єднання "Десна") – колись основне містоутворююче підприємство, навколо якого розви-

нулося місто; і виробництво засобів ініціювання вибухових речовин КП Казений завод "Імпу-

льс" (колишній Шосткинський завод "Капсуль", пізніше Завод "Імені 50-річчя Октября"); і 

виробництво хімічних реактивів ВАТ "Шосткинський завод хімреактивів", і виробництво, 

починаючи з 30-х років ХХ століття, кіно- і фотоплівки (нині припинене) на основі схожого 

на виробництво вибухівки процесу виготовлення плівки з нітроцелюлози на НВО "Свема" 

(колишня фабрика кінофотоплівки № 6, в 70-х роках – Шосткинський хімічний комбінат) 

та інші виробництва міста.  

Але, як показав досвід, монофункціональні міста тяжче переносять кризові яви-

ща і є менш конкурентоспроможними, особливо при зниженні попиту на їх продукцію, 

як це сталося, наприклад, з фабрикою кіноплівки НВО "Свема" при переході світової 

кіноіндустрії на електронні засоби відеозйомки. Саме тому господарський комплекс 

міста був вимушений і зумів швидко переорієнтуватися. Поряд з хімічними виробниц-

твами, які знизили свої оберти, в Шостці з’явилися (або наростили виробництво) підп-

риємства і інших видів промисловості, і дана тенденція продовжує поширюватися. Це, 

насамперед, виробництва харчової промисловості (зазвичай невеликі, призначені лише 

для задоволення власних потреб міста), яка за випуском продукції вже обігнала хіміч-

ну промисловість: ВАТ "Шосткинський міськмолкомбінат", який наростив потужності 

та увійшов до міжнародної корпорації ПАТ "Бель Шостка Україна"; ТОВ "Кондитерсь-

ка група "ТАЙ", ВАТ "Шосткинський хлібокомбінат" та ін. Це також близькі до хіміч-

них виробництв (засновані на більш високих технологіях) підприємства фармацевтич-

ної галузі: ВАТ "Фармхім" та ПАТ "Фармак". Це підприємства деревообробки – ТОВ 

«Шостка-Технокат», виробництва меблів – фабрика ПП "Катунь" і підприємства інших 

галузей. На території колишнього НВО "Свема", а нині ВАТ АК "Свема", працює біля 

30 підприємств різних галузей. Унікальність і різноманітність продукції на даний час 

дозволяють промисловим підприємствам міста не тільки зоставатися на плаву та напо-

внювати міський бюджет, а й бути конкурентоспроможними на світовому ринку. 

Таким чином, основним принципом розвитку господарського комплексу міста (і міста 

в цілому) на розрахунковий період генерального плану має бути багатофункціональність. 

При цьому необхідно виділити головні пріоритети, на яких він базуватиметься на перспекти-

ву. Як показує проведений аналіз існуючих та потенціальних можливостей міста і регіону, а 

також рішень програмних документів і наявних інвестиційних пропозицій, найбільш перспе-

ктивними для промислового комплексу міста є наступні напрямки:  

– ІТ-галузь (галузь інформаційних технологій). Її розвитку сприятиме розроблена стра-

тегія (програма) розвитку міста "Смарт-Ситі", яка вже почала втілюватися в життя, розрахо-
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вана на наявність у місті значного наукового потенціалу, висококваліфікованих кадрів, ви-

соку ступінь інформатизації освіти, культури, виробництва, комп’ютеризації населення. Пе-

редбачається створення кластера підприємств, заснованих на стартапах даної галузі у складі 

Індустріального парку "Свема", який створено в північній промисловій зоні міста; 

– Хімічна галузь. Залишається актуальною для міста, як найбільш розвинена, але має 

бути заснована на більш сучасних і менш шкідливих для екології технологіях (прикладом є 

Казений завод «Імпульс» – нині найбільш передове підприємство міста, що постійно втілює 

нові технології і види продукції); розвиток нових потужних хімічних підприємств у місті не 

рекомендовано; 

– Харчова галузь і переробка продукції сільського господарства. Актуальна для 

забезпечення основних потреб життєзабезпечення людини, а також у зв’язку з поши-

ренням сільськогосподарської діяльності в районі (молочно-товарне виробництво, рос-

линництво); має значний розвиток у місті, у т.ч. доцільний подальший розвиток міськ-

молкомбінату у складі ПАТ "Бель Шостка Україна". Передбачене на І чергу Генплану 

завершення будівництва елеватора у складі Індустріального парку "Свема", є резервні 

ділянки для розміщення нових виробництв галузі; 

– Виробництво і розподіл електроенергії на основі енергоефективних техноло-

гій та альтернативних видів енергетики. Планується перехід ТЕЦ (потужність 132 

мВт, знаходиться в оренді ТОВ ШП "Харківенергоремонт") на біопаливо, розширення 

міської підстанції «Локотки» для забезпечення енергією нових житлових районів; бу-

дівництво 2-х сонячних електростанцій в північній промзоні, вітрової електростанції в 

передмісті, в урочищі Спольне (загальна потужність нових електростанцій становити-

ме 12 мВт). Розвитку альтернативної енергетики сприятимуть кліматичні умови міс-

цевості, наявність для їх розміщення вільних промислових ділянок та великих пустую-

чих санітарно-захисних зон навколо підприємств, існуючі інвестиційні пропозиції; 

– Виробництво будівельних матеріалів. На даний час ряд підприємств галузі припини-

ли (або скоротили) свою діяльність, у т. ч. завод ЖБК №7, який планується до відновлення, 

тому що подальший розвиток міста, намічені житлове будівництво і оновлення житлового 

фонду не можливі без розвитку будівельної бази міста. Цьому сприятимуть наявність в районі 

родовищ будівельних пісків, глин, придатних для виробництва цегли, черепиці, бетонних ви-

робів, штукатурних розчинів. Перспективні і нові види виробництв: будівельної (ізоляційної) 

піни, або піноскла – недавно введено в дію підприємство з його виробництва ТОВ НВП "Тех-

нологія", сухих будівельних сумішів тощо; 

– Поглиблена обробка деревини і виробництво виробів з деревини, меблів. Розташуван-

ня міста в природній зоні Полісся, розвиток в районі лісового господарства сприяють відк-

риттю у місті деревообробних підприємств, працює меблева фабрика. Планується більш пов-

не і екологозберігаюче використання цінної деревної сировини, у т.ч. виробництво паливних 

брикетів з відходів деревини та інших рослинних залишків. До даної галузі відносяться також 

виробництво папіру, поліграфічна і видавнича діяльність. 

Крім перелічених основних галузей промисловості продовжать працю вже представ-

лені в місті підприємства машинобудування, легкої промисловості, добувної промисловості. У 

складі останньої перспективною є галузь торфообробки, враховуючи наявність в районі знач-

них покладів торфу (організація кар’єрів у місті виключена, це можуть бути лише обробні 

підприємства – вироблення з торфу добрів, паливних брикетів).  

В останні роки до сфери промисловості статистикою віднесене і комунальне господар-

ство міст, у т.ч. постачання і розподіл газоподібного палива, водопостачання і водовідведен-

ня, санітарне очищення тощо. На даний час практично завершена газифікація міста (працю-

ють 2 газорозподільчі станції, до яких підходять 2 магістральні газопроводи); місто забезпе-

чено питною водою – працює декілька артезіанських водозаборів, є сучасні очисні споруди 

каналізації з біоочищенням. Але необхідне перекладання частини застарілих мереж водопо-

стачання і каналізації, планується повне каналізування районів садибної забудови, оновлення 

дощової каналізації. Працює обладнаний полігон твердих побутових відходів на околиці міс-
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та, генпланом передбачена територія для його перспективного розширення, будівництва 

сміттепереробного заводу.  

Крім промисловості в сфері народного господарства міста розвивається швидкими те-

мпами галузь зв'язку (особливо мобільного, кабельного телебачення і Інтернет-звязку: про-

кладені сучасні оптико-волоконні лінії, які будуть продовжені, планується перехід мобільних 

операторів на зв'язок 4G).  

В місті працюють підприємства транспортної галузі (залізничного транспорту, 

автомобільного, трубопровідного). Останнім часом забезпечені зручні залізничні 

зв’язки поїздами регіонального сполучення зі столицею і обласним центром, з міжна-

родним залізничним коридором, який проходить південніше міста. До транспортної 

сфери відноситься і дорожнє господарство, яке потребує у місті значної підтримки . 

Генпланом передбачено будівництво нових вулиць і доріг, реконструкція і розширення 

існуючих. Вивести значну частину транзитних потоків з міста дозволить будівництво 

обхідної регіональної автодороги південніше міста. Також планується розвинути сис-

тему маршрутів міського пасажирського транспорту, які пройдуть до нових районів 

міста. 

Потребує підтримки і галузь будівництва, яка разом з підприємствами виробництва 

будматеріалів складає будівельний комплекс міста, що планується до відродження, врахову-

ючи завдання, які поставлені для реалізації рішень генерального плану.  

На даний час в місті зареєстровано ряд підприємств сільськогосподарської галузі, а та-

кож розташовані садові товариства і городи населення. В перспективі будуть зоставатися ли-

ше виробництва, які обслуговують сільське господарство, а також офіси підприємств. Садові 

товариства перетворяться на території житлової садибної забудови. Сільськогосподарської 

угіддя розглядаються як резервні території для розвитку міста.  

Лісові господарства міста переважно здійснюють свою діяльність в передмісті. Безпо-

середня господарська діяльність на лісових територіях в межах міста має бути заборонена – 

лише санітарні рубки, лісовідновлення та переважно – рекреація, благоустрій, поетапне пере-

ведення у стан міських парків і лісопарків. 

Найбільшими темпами у світі розвивається сфера обслуговування, яка в зарубіжній 

практиці складає до 50% і більше в господарському комплексі міст (переважно її представля-

ють підприємства малого і середнього бізнесу, яких немало і в Шостці). Враховуючи роль 

Шостки як центру районної і міжрайонної систем розселення, а також намічене створення 

територіальної общини на основі всього району з центром у місті, роль закладів і установ об-

слуговування населення міста і прилеглих районів суттєво зросте в усіх сферах галузі: освіти, 

культури, медицини, фізкультури і спорту, торгівлі і побутового обслуговування, адміністра-

тивного управління, фінансовій та ін.  

Відносно новими напрямками розвитку в Шостці даної сфери стануть рекреація і ту-

ризм. Сприятиме цьому буде будівництво об’єктів тривалого відпочинку і оздоровлення в мі-

сті і приміській зоні (с. Пірогівка та ін.): готелів, турбаз, кемпінгів, дитячих оздоровчих табо-

рів; організація зон короткочасного відпочинку в прибережній зоні р. Шостка та навколо мі-

ських озер, у т. ч. за рахунок перепрофілювання частини великої території КП Казений завод 

"Зірка" з озерами і лісами, яка використовується недостатньо ефективно; будівництво нових 

парків, скверів, лісопарків, благоустрій існуючих. Також мають бути приведені в порядок 

(відреставровані, музеєфіковані) пам’ятки культурної спадщини – основні об’єкти туристич-

ного інтересу; розроблені заміські туристичні маршрути до об’єктів природно-заповідного 

фонду в районі і на прилеглих територіях та інші. 

Пріоритетом для міста в усіх сферах діяльності повинна стати охорона довкілля. Ста-

лий розвиток міста можливий лише на основі стабільної роботи підприємств, розвиненої со-

ціальної сфери та забезпечення можливостей самоочищення природного комплексу. 


