
 97 

7. РОЗВИТОК ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ  
 

Головною галуззю господарського комплексу м. Шостка є і зостанеться й надалі 

промисловість. В 2015 році загальний обсяг випуску товарної продукції промисловими 

підприємствами міста Шостка склав 1315,6 млн. грн., темпи росту промислового вироб-

ництва – 114,2% до минулого року (при тому, що обсяги промисловості по Україні в ціло-

му знизились на 13,4%, а по Сумській області на 1,7%). Позитивну динаміку мали підпри-

ємства хімічної галузі, харчової промисловості, обробки деревини, підприємства з вироб-

ництва фармацевтичної продукції. Загальний обсяг реалізованої промислової продукції (а 

також робіт, послуг) по місту Шостка збільшився на 14,2% в порівнянні з минулим роком 

і склав 1588,7 тис. гривень. 

В структурі обсягів реалізованої промислової продукції найбільша частка (77,0%) 

припадає на галузі переробної промисловості, а на виробництво  і розподіл газоподібного 

палива, електроенергії і води – 23 %. В структурі переробної промисловості припадає: 

48,0% – на виробництво харчових продуктів, 32% – на виробництво хімічних речовин і 

хімічної продукції, 6,7% – на виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та 

поліграфічну діяльність.  

За попередніми даними у 2016 році загальний обсяг випуску товарної продукції 

промисловими підприємствами міста склав 1,75 млрд. гривень. Темпи промислового ви-

робництва становили 132,9% до минулого року. Всі промислові  підприємства основного 

кола звітності зберегли тенденцію до зростання обсягів промислового виробництва. Зага-

льний обсяг реалізованої промислової продукції (а також робіт, послуг) збільшився  на 

26,6% у порівнянні з минулим роком і склав 2,011 млрд. гривень. За обсягом іноземних 

інвестицій Шостка посіла І місце в Сумській області. 

Все це є основними здобутками міста, які підтверджують, що Шостка – це промис-

ловий центр півночі Сумщини. 

На даний час в місті працюють наступні основні промислові підприємства у різних 

сферах промислового виробництва:  
 

Спеціальна хімія і оборонно-промисловий комплекс : 

– Шосткинський казенний завод «Зірка» Державного концерну «Укроборонпром» 

(колишній Шостенський пороховий завод, Завод № 9, Виробниче об’єднання «Десна») за-

микає собою вул. Садовий бульвар (колишня вул. Леніна, ще раніше – Садова). З відкрит-

тям цього заводу в 1739 р. почалася розбудова міста, але в останні часи він втрачає свою 

роль головного містоутворюючого підприємства (через застаріле обладнання, нестачу за-

мовлень). Підприємство входить до переліку стратегично важливих підприємств України. 

Основна продукція – виробництво піроксилинових порохів для гірничо-добувних підпри-

ємств, боеприпасів для артилерії, а также колоксилинів для виготовлення балиститів і ра-

кетного палива. Діяльність заводу переважно пов'язана з випуском димного пороху усіх 

марок, трубчастого і зернового пороху на основі нітроцелюлози, а також зарядів для ство-

льної артилерії, танкової гармати, пороху для мисливської зброї. Завод також займається 

утилізацією застарілих боєприпасів на спеціальному полігоні, виробляє продукцію загаль-

но-технічного призначення і товари народного споживання. Це електроізоляційні матеріа-

ли; нітроцелюлозна лакофарбова продукція; товари побутової хімії; чистячи засоби, пас-

топодібні мийні речовини, розчинники, клеї, а також будівельні матеріали – клеючи мас-

тики, шпаклювальні матеріали, герметики; етиловий ефір для промисловості і медицини, у 

тому числі наркозний із трирічним терміном зберігання.  

Через застарілість обладнання та зниження попиту на продукцію підприємство на 

даний час не працює на повну потужність. В 2012 р. ДК «Укроборонпром» була прийнята 

програма відновлення заводу як головного порохового підприємства України; були значні 

замовлення, але пізніше пріоритети концерну змінилися (зазнали ухилу в бік машинобу-

дування), тому підприємство не отримало необхідної підтримки. Нещодавно РНБО Украї-

ни було прийнято рішення про створення та освоєння виробництва боєприпасів та проду-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82
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ктів спеціальної хімії на період до 2021 року, до яких відноситься і виробництво пороху, 

що дає надію на відродження виробництва. Завод також є одним з кандидатів щодо пере-

несення на його територію патронного заводу з окупованого Луганська. 

Через величезну площу, яку займає в місті завод «Зірка» – становить 753,7 гектарів, 

і її неефективне використання (біля половини зайнято колишніми «казеними» лісами і во-

доймами), є пропозиція міста і авторів даного генплану щодо перепрофілювання південної 

частини його території з найбільш застарілим обладнанням для потреб рекреації і громад-

ської забудови. Старі виробничі об’єкти при цьому мають бути збережені як пам’ятки 

промислової архітектури і об’єкти туристичного інтересу. 

– КП Шосткинський казений завод «Імпульс» (колишній Шосткинський капсуль-

ний завод, відкритий у 1848 році, мав також назви Завод № 53, Завод «Жовтень») знахо-

диться по вул. Заводська (колишня Куйбишева), 41, зберігає роль одного з ведучих підп-

риємств міста та входить до переліку стратегічно важливих підприємств України. Є єди-

ним в країні підприємством, яке стоїть біля витоків власної вітчизняної самодостатньої 

боєприпасної галузі із замкненим циклом виробництва (і в світі таких одиниці). Такими 

технологіями і в тому обсязі, якими володіє підприємство, володіють сьогодні тільки 

шість країн світу: США, Франція, Великобританія, Китай, Росія, Україна. [Имидж завода 

– его дела, с. 3]. 

Завод виготовляє капсульну продукцію, набої та засоби ініціювання зарядів вибу-

хових речовин (капсулі-детонатори, електродетонатори, детонуючи шнури тощо) для про-

ведення відповідних робіт у гірничодобувній і вугільній промисловості, геологорозвідці, 

нафтогазовидобуванні, будівництві, металургії та оборонній галузі. Завод також продов-

жує освоєння нових видів продукції за рахунок впровадження нових інноваційних техно-

логічних процесів, 8 з яких було впроваджено в 2015 році. Асортимент продукції розши-

рено товарами народного вжитку – феєрверковими виробами, салютними установками, 

радіоприймачами та багатьма іншими. 

– Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів Державного концер-

ну «Укроборонпром», вул. Садовий бульвар (Леніна),59, одночасно працює в галузі науки 

та виробництва продукції спеціальної хімії и оборони, маючи велику виробничу базу. Ін-

ститут спеціалізується на розробці рецептур вибухових речовин та порохів, технологій їх 

виробництва, проектуванні нестандартного обладнання для виробництва різноманітних 

видів пороху й вибухових речовин, у т. ч. промислових, та засобів піротехніки, виконує 

роботи з проектування, розробки й утилізації боєприпасів різних видів та здійснює науко-

во-технічний супровід виробництв спец хімії, а також виробляє продукцію народного 

споживання. 

Інститут для своїх досліджень використовує полігон військової частини на околиці 

міста, має лабораторію контролю якості сировини й матеріалів, які застосовуються при 

виробництві вибухових речовин. Входить до переліку підприємств, які мають стратегічне 

значення для економіки й безпеки України. 

Інститут був створений в 1969 р. як Філія Казанського НДІХП. Серед перших за-

вдань було створення технологічного обладнання з виробництва артилерійських боєпри-

пасів, порохів, метальних снарядів. З 1996 р. ДНДІХП розробляє технології утилізації 

боєприпасів.. З 2002 р. був залучений до участі в програмі утилізації надлишків боєприпа-

сів збройних сил України, яка фінансувалася НАТО. В 2008 р. інститут виробляв димові 

гранати; мав лінії виробництва піроксилінових порохів, регенерації розчинників й отри-

мання ефіру. В 2010 р. НДІ було доручено знищення рушійних частин 104 ракет ракетних 

комплексів 2К6 Луна. 

До весни 2012 р. господарське становище ДНДІХП було невтішним. Після початку 

бойових дій на сході України ДНДІХП й ДККБ «Луч» виконали дослідження можливості 

збільшення терміну служби 100-мм пострілів ЗУБК10 з протитанковою керованою раке-

тою 9М117 «Кастет» радянського виробництва. З липня 2015 р. ДНДІХП поновлено виро-

бництво компонентів високоточних боєприпасів, які раніше виготовляв Донецький казен-

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/2%D0%9A6_%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82_(%D0%9F%D0%A2%D0%A0%D0%9A)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B2
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ний завод хімічних виробів, 29 липня 2016 р. прес-служба ДК «Укроборонпром» оприлю-

днила повідомлення, що за останні три роки ДНДІХП була виконана утилізація більше 5 

тис. тонн боєприпасів. В липні 2017 р. на полігоні в Чернігівській області було продемон-

стровано нову розробку ДНДІХП – РПВ-1 (одноразовий ракетний огнемет). 

За роки діяльності співробітники ДНДІХП отримали більше 450 авторських сві-

доцтв, 197 винаходів були впроваджені в виробництві.  

МПП Науково-виробничий центр «Сільвер», вул. Студентська (Баумана), 6-а, дос-

лідження і виробництво вибухових речовин. 
 

Хімічна промисловість: 

– ВАТ АК «Свема» (колишня Фабрика кіно-фотоплівки № 6, Хімзавод №9, Шосткі-

нський хімічний комбінат, Виробниче об’єднання «Свема»), вул. Гагаріна,1, було створе-

но в часи індустріалізації і урочисто відкрите в 1931 році. Тривалий час комплекс «Све-

ми» – колишнього гіганта радянської хімічної індустрії, був одним з головних містоутво-

рюючих підприємств міста, де в 70-і роки працювало біля 14 тис. чол. Підприємство було 

флагманом фотохімічної галузі, опановувало та створювало передові світові технології, 

завдяки своїй науковій базі щорічно випускало нові види чорно-білих і кольорових плівок 

для кіноіндустрії, медицини, промисловості, магнітні стрічки, фотопапір та багато інших 

видів продукції. З кожним роком збільшувався випуск продукції, покращувалася її якість. 

Але через економічні негаразди в країні та перехід у світі до цифрових технологій кіно- і 

фотозйомки, підприємство практично не працює за своїм профілем вже більше 10 років 

(крім випуску невеликих партій продукції).  

На його базі створено Індустріальний парк «Свема», але так як за діючим законо-

давством такий парк не може бути створений на території з цілісним майновим комплек-

сом, він розташувався на прилеглій ділянці – один з небагатьох реально працюючих в кра-

їні індустріальних парків. На сьогоднішній день територія ВАТ АК «Свема» таІіндустріа-

льний парк «Свема» працюють як єдиний північний промисловий вузол міста, де розта-

шовано понад 30 підприємств-супутників індустріального парку і працює понад дві тисячі 

робітників. Щороку ними випускається промислової продукції на понад 400 мільйонів 

гривень. Це підприємства із сучасними інноваційними технологіями, які виробляють: ла-

кофарбові матеріали, емалі спецпризначення, наливні підлоги, будівельні вироби, тепло-, 

звуко- та пароізоляційні матеріали, фотолюмінісцентні та світлоповертальні матеріали, 

вироби з пластмаси, електроізоляційні та пакувальні матеріали. Тут також відкрито єдине 

в Україні підприємство по виготовленню піноскла (ТОВ НВП «Технологія»). Відкрито 

нове виробництво активних фармацевтичних інгредієнтів ПАТ «Фармак». Завершується 

будівництво підприємства «Шосткинський елеватор». 

Але значні площі Індустріального парку ще залишаються незадіяними і є основни-

ми площадками промислового будівництва на розрахунковий період Генплану.  

Ділянка має необхідне інженерне та енергетичне устаткування для забезпечення 

природним газом, питною і технічною водою, каналізаційними мережами тощо. До послуг 

потенційних інвесторів – виробничі, складські, офісні приміщення, під’їзні шляхи, місця 

стоянки вантажного та легкового автотранспорту, зони завантаження - розвантаження то-

що. Найближчим часом будуть створені: науково-технічний центр, сервісний центр бан-

ківських послуг, паркінги, система логістики тощо. Одним з напрямків стане розвиток 

альтернативної енергетики: розміщення тут сонячної електростанції. 

– ВАТ "Науково-дослідний інститут магнітних носіїв інформації", вул. Гагаріна, 1, 

був побудований в 1991 р. при ВО «Свема» для проведення досліджень і виробництва фо-

то-,кіно-, магнітофонних і інших видів плівок. Через зупинку ВО «Свема» практично не 

працює і підлягає оновленню як центр сучасних ІТ- технологій. 

– ПАТ "Шосткинський завод хімічних реактивів»,  вул. Індустріальна (Щербакова), 

1 – виробник хімічних реактивів і речовин з сорокап’ятирічним стажем. Головнi види 

промислової продукції: органiчнi та неорганiчнi хiмiчнi реактиви, у т.ч. для науково-

дослiдних інститутів, складнi мiкробiологiчнi барвники, iндикатори для аналiтичних ла-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9F%D0%92-16
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бораторiй, продукцiя виробничо-технічного призначення, автохімії, побутової хімії. Види 

продукцiї, за рахунок продажу яких отримано найбільший дохід: люмiнори, триметiлiндо-

ли, спiробiсiндан, триметiл, бензоiндоленiн, бром. Через зменшення замовлень, у т.ч. фо-

тореактивів для випуску кіноплівки, завод значно зменшив випуск продукції, частина ви-

робничих площ віддана спільним підприємствам-партнерам: ТОВ «Шостка-хімпродукт», 

ТОВ «Фармхім», ТОВ «ТСХ - Химреактив», ТОВ «Торговий дім ШЗХР». Частина ж цехів 

простоює, знаходиться в запустінні, руйнується і потребує перепрофілювання. Цехи пів-

денніше озера Хімреактив викупила оптова торгова фірма під складські приміщення, що 

дозволить покращити екологічну ситуацію в даному районі міста та покращити естетич-

ний вигляд порушеної забудови. 

– ТОВ «Шостка-хімпродукт», вул. Індустріальна (Щербакова), 1, створено в 2003 

р. на території ПАТ "Шосткинський завод хімреактивів" та введено в дію в 2004 р. для ви-

пуску домішок до в’яжучіх для ливарних форм – складних ефірів-затведжувачів (рідкого 

скла та фенолфармальдегідних смол). Введення в дію 2-ї лінії в 2008 р. дозволило підви-

щити потужність виробництва з 180 т до 240 т. З 2009 р. також випускає триетіламін. Для 

металургів випускається сучасний  затверджував АЦЕГ. 

– ТОВ ”Тосол-Синтез-Химреактив”, вул. Індустріальна (Щербакова), 1,створений 

на базі ТОВ ШЗХР: виробництво мила та миючих засобів, засобів для чищення та поліру-

вання, продаж хімпродукції, складська діяльність. Продукція: масла змащувальні, матері-

али паливно-мастильні (ГСМ), змащувальні рідини, що охолоджують, сожі, тосоли. 

– ПрАТ «Фірма АТД», вул. Індустріальна (Щербакова), 1, постачає ацетон,бутанол, 

кислоти, пластікати кабельні, толуол, хімію побутову, хімреактиви, електроліти; здійснює 

автотранспортні  і таможено-брокерські послуги; проводить наукові дослідження.  

– ТОВ «Поліхім» утворено в 2004 році. Виробничі потужності розташовані на тери-

торії промплощадки ВАТ АК «Свема», вул. Гагаріна,1. Основні напрямки діяльності підп-

риємства: виробництво зв’язуючих і затверджувачів для ХТС (альфа-сет процес, no-bake 

furan процес, ЖСС); допоміжних, у т.ч. абразивних матеріалів (розділюючі покриття, ан-

типригарні фарби, перетворювачі іржі, шліфувально-полірувальні пасти, змивки, ґрунти і 

т.п.); виробництво спеціальних лакофарбових покриттів, що використовуються в машино-

будуванні, вагонобудуванні, авіабудуванні, дорожньому будівництві. Також підприємство 

освоює виробництво добавок і будівельних сумішей, продуктів тонкого органічного син-

тезу, займається оптовою торгівлею імпортними хімічними продуктами і матеріалами. У 

складі підприємства діють науково-дослідницька, цехова, будівельна, аналітична, екологі-

чна, санітарно-промислова лабораторії. Виробничі приміщення – понад 3 тис. м², чисель-

ність працівників – 200 чол. 

– ТОВ «Пенталак» (вул. Садовий бульвар, 47-а) розробляє і виробляє лакофарбові 

матеріали спеціального призначення, пластизоли, пенополіуретани, полімочевини і інші 

матеріали. Підприємство засноване в 1993 р. ТОВ «Пенталак» розробив новий клас біопо-

лімерів, клеїв без розчинників, екологічно чистих. Інноваційні матеріали забезпечують 

зниження витрат і скорочують час виконання робіт, забезпечують більш високий рівень 

якості і довговічності для споживачів, економічно ефективні. Продукція ТОВ «Пенталак» 

може бути використана для ефективного захисту від корозії і агресивних середовищ в ба-

гатьох галузях промисловості та побуті. Нові технології дозволяють і скоротити витрати з 

антикорозійного захисту. Новими матеріалами, розробленими в лабораторії ТОВ «Пента-

лак» є: рідкі пластики, холодне цинкування, компаунд поліуретановий і епоксіполіурета-

новий. Крім того, доопрацьовані і поліпшені багатостандартні матеріали серій: ХС, ХВ, 

ЕП, УР, АС, ВЛ. Виробник «Пенталак» пропонує таку продукцію як: антикорозійні хіміч-

но стійкі лакофарбові покриття (у т.ч. судові покриття), ґрунти і емалі, автомобільні емалі 

і фарби, наливні підлоги, світлоповертаючі плівки і матеріали, вироби з поліуретанів, за-

соби антикорозионого захисту, упаковки для харчових продуктів, товари будівельної хі-

мії, антисептики, клей спеціальний, хімічні добавки для полімерних матеріалів. 

https://www.ua-region.com.ua/kved/Ind.24.51.0
https://www.ua-region.com.ua/kved/Ind.24.51.0
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– Орендне підприємство Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний 

інститут електроізоляційних матеріалів та фольгованих діелектриків (ОП НДІЕІМ).З 

1990 року і по теперішній час – головна наукова організація Мінпромполітики України з 

даного напрямку діяльності. Спеціалізується на розробці і впровадженні у виробництво 

широкої номенклатури електроізоляційних матеріалів та фольгованих діелектриків, що 

включає 18 основних груп і характеризується різноманіттям і типорозмірами. Інститут має 

у своєму розпорядженні виробничу базу, де виготовляється широкий асортимент електро-

ізоляційних матеріалів, технологічне обладнання та оснащення. Спеціалізація: листові 

шаруваті пластики; фольговані діелектрики; слюда, матеріали, які містять слюду; електро-

ізоляційні лаки, компаунди, емалі, клеї; композиційні матеріали; трубки електроізоляцій-

ні; інші матеріали. ОП НДІЕІМ виробляє: трубки електроізоляційні гнучкі різних марок; 

шнури і шнур-панчохи з поліамідної і кремнеземної нитки; лакі; гумові суміші для вулка-

нізації; матеріал ізоляційний самозліпаючийся; матеріал напівпровідний самозліпаючийся; 

профільні вироби (ущільнювачі, прокладки, джгути); ізолятор полімерний; клеї холодного 

затвердіння на основі силіконового каучуку; масло; бензостійки гумові суміші на основі 

силіконового каучуку; компаунд електроізоляційний епоксидний двокомпонентний холо-

дного затвердіння; клей-герметик електроізол епоксидний двокомпонентний холодного 

затвердіння; легкознімаєме захисне покриття. 

– ТОВ фірма «Укрпромупровадження ЛТД», вул. Горького, 14-а, спеціалізується на 

виробництві лаків та фарб, електроізоляційних матеріалів, хімічної продукції для промис-

лових цілей, пластин, труб і профілів з пластмас. 

– ТОВ «Хемікал інвест лімітед», вул. Гагаріна, 1, будівля 83, та вул. Прорізна, 1а 

(юр. адреса: вул. Привокзальна, 1-а). Посуд кухонний і столовий з пластмас, будівельні 

інструменти (будівельні терки, більш шістдесяти найменувань шпателів), пластмасові від-

ра, тази, а також оптова торгівля продуктами харчування. 

– ТОВ "Плюс Лтд", вул. Прорізна, 1, займається розробкою і виробництвом пакува-

льних, електроізоляційних, енергозберігаючих матеріалів. Підприємство випускає понад 

80 найменувань технічних матеріалів спеціального призначення, у т. ч. плівки поліетіле-

тефталатні (ПЕТ), пленкоелектрокартон, термо- і гідроізоляція, повітроводи гнучкі, стріч-

ки, що склеюються одно- і двосторонні на поліпропіленовій, паперовій, лавсановій, тка-

нинній основі, плівки клейові для авіа- і автомобілебудування, а також вирощує в чистих 

водоймах і реалізує живу рибу. 

– ПП "Ронік", вул. Шевченко, 45, є одним з найбільших українських виробників 

склеюючих матеріалів різного призначення, у т. ч.: полімерні плівки різного призначення, 

дактілоскопічні, клейкі плівки для трафаретів, антиадгезійні (силіконові) плівки, скотч па-

кувальний, кольоровий, малярський, алюмінієвий (фольгований), монтажний, конструк-

ційний, теплоізоляційна стрічка, клейка стрічка для кріплення штучних покриттів, газонів, 

ковроліну, нанесення клею на рулонні матеріали, нанесення антиадгезійних покриттів на 

плівку, папір, розробка і впровадження у виробництво унікальних склеюючих і антиадге-

зійних матеріалів. 

– Желатиновий завод ВО «Свема» в Овражіївській промзоні виробляв желатин, не-

обхідний для виробництва фото- і кіноплівок. Не працює, практично зруйнований і не пі-

длягає оновленню, намічений до перепрофілювання як резервна промплощадка. 
 

Хіміко-фармацевтична промисловість: 

– ТОВ «Фармхім», вул. Індустріальна (Щербакова), 1 – високотехнологічна вироб-

нича база була створена в 2002 р. на території ПАТ "Шосткинський завод хімреактивів". 

Протягом кількох років підприємство випускало монопродукт – мебгідролін (субстанцію 

для виробництва готового лікарського средства диазолин) і було єдиним на території кра-

їн СНД виробником даної субстанції з антигістамінними властивостями. На даний час 

підприємство випускає 15 видів субстанцій та 26 видів хімічної продукції, а також здійс-

нює послуги аутсорсингу – випуску на замовлення проміжних продуктів, окремих складо-

вих продукту, пробних або комерційних партій продуктів. 
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– Компанія ПАТ «Фармак» – лідер фармацевтичної галузі в Україні з 90-річною іс-

торією, успішно реалізував в Шостці масштабний інвестиційний проект по створенню ви-

робництва активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ) – речовин, які використовуються 

для виготовлення готових лікарських препаратів. Будівництво тривало 4 роки, була вико-

нана реконструкція одного з корпусів непрацюючої «Свеми» на 3 тис. м² та арочного 

складу. Загальна сума інвестицій склала більше 300 млн. грн. Підприємство розраховано 

на 100 робочих місць. В 2015 році випущена перша пробна партія продукції. Це субстанції 

для противірусного препарату «Амізон», «Валидолу», а також етилового эфиру α-

бромізовалерианової кислоти. Компанія «Фармак» приділяє значну увагу забезпеченню 

якості продукту шляхом втілення міжнародної системи якості GMP 

(GoodManufacturingPractice) – належної виробничої практики. 
 

Промисловість будівельних матеріалів 

– ТОВ НВП «Технологія» нещодавно урочисто відкрилося на промисловій площадці 

«Свеми», вул. Гагаріна,1. Це підприємство з виготовлення піноскла – сучасного теплоізо-

ляцийного матеріалу, є першим в Україні. Проект реалізовано компанією «УкрЕСКО» 

(«Українська енергозберігаюча сервісна компанія») за сприяння Європейського банку ре-

конструкції та розвитку. Розробку і монтаж технологічних ліній здійснювали спеціалісти 

китайської компанії «Ланжоу Пенг Фей», яка має 15-річний досвіт у виробництві піно-

скла. Реалізація проекту дозволила створити понад 200 робочих місць. Вихідною сирови-

ною для виробництва продукції підприємства є побутові відходи, які складно утилізують-

ся, тому це виробництво також сприятиме охороні оточуючого середовища. 

Піноскло торговельної марки PINOSKLO стає все більше популярним не тільки в 

Україні, а й в інших країнах через міцність, екологічність, водонепроникнення, пожежос-

тійкість та економічність. Виробляється у вигляді блоків (у т.ч. з бітумним покриттям, 

поштукатурених), фасонних виробів (у т.ч. для ізоляції труб), крихти піноскла (у т.ч. для 

заповнення щілин під час будівництва). 

– ТОВ «Галант» розташовано за адресою: вул. Садовий бульвар, 3; засновано в 

1993 році. На самому початку діяльності підприємством було взято орієнтир на виробниц-

тво сучасних високотехнологічних і ефективних продуктів переважно для сфери будівни-

цтва. Науково-технічний потенціал, цілеспрямованість і професіоналізм дозволили підп-

риємству знайти своє місце і на сучасному ринку. Основним направленням діяльності 

ТОВ «Галант» є виробництво і реалізація наступної високоякісної продукції: теплоізоля-

ційні матеріали, в тому числі для труб; відбиваюча ізоляція; звукоізоляційні матеріали; 

демпферні стрічки; пароізоляція; антиадгезійні матеріали; електроізоляційні матеріали 

(синтофлекс, ізофлекс); фотолюмінісцентні матеріали, світло-відбиваючу стрічку на тка-

нинній основі. Остання має гарне світловіддзеркалення і призначена для нашивання на 

верхній одяг, рюкзаки та ін. Її використання підвищує безпеку водіїв, шахтарів, працівни-

ків ДАІ, залізничників, велосипедистів і дітей у темний час доби. 

Підприємство, спираючись на сучасні розробки, щорічно впроваджує у виробницт-

во нові види продукції, є постійним учасником виставок. У своїй акредитованої лаборато-

рії провідні фахівці підприємства проводять поточний контроль якості продукції, розроб-

ляють нові види продукції, надають докладну інформацію про продукти та можуть прове-

сти коригування якості та асортименту на вимогу споживача. У планах на найближче 

майбутнє: нарощування виробничих потужностей; розширення асортименту продукції; 

освоєння нових сегментів ринку, використання сучасних інформаційних технологій в про-

суванні продукції на ринок, встановлення та розвиток партнерських зв'язків. 

ТОВ «Дизайн-Холдинг», яке також було одним з проектів для реалізації на території 

пріоритетного розвитку, мало займатися виробництвом полімерних труб з вартістю інвес-

тиційного проекту 1 млн. дол. На даний час переважно виробляє будматеріали, займається 

будівництвом і ремонтом, збирає дерев’яні і металеві конструкції, у т. ч. готові споруди. 

– Шосткинське ВАТ ЗЖБК-7, вул. Гагаріна, 2 , на даний час не діюче, підлягає від-

новленню, як колишнє головне підприємство індустріального домобудування. 
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– ТОВ «Прогноз», асфальтовий завод по вул. Гагаріна, 2, підлягає відновленню для 

виробництва сучасних видів покриттів. Ще один непрацюючий асфальтовий завод поряд – 

намічений до перепрофілювання. 
 

Харчова промисловість: 

– ВАТ Шосткинський міськмолкомбінат, вул. Родини Кривоносів (Паризької ко-

муни), 27-а, було побудовано у 1981 р. і первинно він складалося з цільномолочного цеху і 

невеликої сироробної ділянки. Поступово розширюючи асортимент продукції, що випус-

кається, комбінат все більше зосереджувався на виробництві твердих сирів. Ще в 2000-му 

році завод перший в країні почав застосовувати автоматичні лінії на виробництві сиру. 

Зараз тут працює найсучасніше обладнання відомих фірм з Польщі, Німеччини, Швеції. У 

2007 р. французька група Bel придбала ВАТ "Шосткінський міськмолкомбінат", відчува-

ючи великий потенціал росту української компанії та ринку, а також бажаючи зміцнити 

свої позиції у Східній Європі. 

Зараз Шосткинський ММК є частиною Групи Bel: Публічне Акціонерне Товариство 

"Бель Шостка Україна" і має великі перспективи подальшого розвитку в складі компанії 

– світового експерта в галузі виробництва порційного сиру. Сьогодні ПАТ "Бель Шостка 

Україна" – загальновизнаний лідер вітчизняного сироваріння. Підприємство відоме не 

тільки в Україні, а й за її межами своєю якісною молочною продукцією, особливо тверди-

ми сирами. Підприємство випускає більше 100 найменувань молочної продукції, здатне 

переробляти до 500 тонн молока на добу і входить у п’ятірку лідерів сироваріння України, 

близько 50% сирів реалізується на експорт. Комбінат – власник двох торгівельних марок: 

асортимент ТМ «Шостка» включає тверді, напівтверді, м’які сири (всього 27 найменувань 

високоякісних сирів), а ТМ «Білі береги» включає цільномолочну продукцію, сироватку 

суху, сухе знежирене молоко, продукцію кисломолочну, йогурти, 25 видів морозива, мар-

гарини, 3 види вершкового масла, сири плавлені, казеїн сухий. Підприємство виробляє 

продукцію відомих брендів: «Весела Корівка», сир «Російський», ТМ «Шостка», «Сир 

Хрум», сири за французькими рецептами «Kiri», «Leerdammer», «Babybel», «Belcube». 

 Продукція компанії визнана гідної численних почесних титулів: "Найкращий товар 

року України", Національний рейтинг "Найкраща торгова марка України", "Лідер харчової 

та переробної промисловості", "Провідне підприємство України", "Бренд року", "Найкра-

щий виробник року", переможець національного конкурсу якості продукції "100 найкра-

щих товарів року". Завдяки високоякісній сировині, гармонійному поєднанню смакових 

особливостей в рецептурах, перевірених часом технологій та висококваліфікованому під-

ходу персоналу шосткінські сири стають  переможцями міжнародного конкурсу «Вибір 

року» у номінації «Сир №1» вже протягом восьми останніх років. А ще близько 180 меда-

лей, більшість з яких – золоті, лауреатські звання багатьох фестивалів, виставок, рейтин-

гів. У 2008 та 2010 роках ще одним доказом високої якості продукції ТМ "Шостка" стала 

перемога у номінації "Плавлений сир року №1". У 2012-2013 роках бренд "Весела корів-

ка" став переможцем конкурсу "Плавлений сир року №1".  

Комбінат випускає до 40 тонн продукції на добу, але головним пріоритетом зали-

шається її якість. Це не тільки оснащені лабораторії, закупка сучасного устаткування, кон-

троль кожного етапу технологічного процесу, але й інвестиції у власний розвиток. За 

останні роки 1 млн. євро було інвестовано в технічне переоснащення виробництва.  

– ВАТ «Полісся» (Шосткінській м’ясокомбінат) утворено в 1936 р. для заготівлі і 

обробки тваринної продукції. Основний вид  продукції: м’ясо і м’ясні вироби, у т.ч.: яло-

вичина і свинина свіжа, морожена; свинина солена, копчена; ковбасні вироби варені, на-

півкопчені, сосиски і сардельки – більш 100 найменувань; м’ясні напівфабрикати; м’ясне 

борошно. Через близькість житлової забудови і наміченої неподалік площадки житлового 

будівництва встало питання щодо закриття (або винесення за межі міста) убойного цеху 

(бійні) та складу аміаку, які потребують значної санітарно-захисної зони і на даний час 

вже не працюють. На даний час у підприємства з’явився новий власник, який вирішує пи-

http://bg.meta.ua/res_search.php?f=30742718&c=2&t=8550
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тання подальшого профілю підприємства, який буде направлений на переробку іншої 

сільськогосподарської продукції. 

– ПрАТ "Шосткинський хлібокомбінат", вул. Шевченко, 54, був заснований і вве-

дений в дію в 1978 році. У регіоні хлібобулочні і кондитерські вироби від  хлібокомбінату 

користуються заслуженою популярністю. Бренд «Шостка-Хліб» є найбільш впізнаваним і 

улюбленим. На тлі ринку «довгограючого» товару, наповненого консервантами і барвни-

ками, продукція комбінату залишається натуральною та безпечною, відповідаючи прин-

ципам шанобливого ставлення до здоров'я споживачів. Головною політикою підприємства 

є конкурентоспроможність за рахунок чудового смаку та оригінальності рецептур. Ви-

знанням роботи підприємства є численні нагороди та медалі, отримані на виставках і кон-

курсах. Продукція відповідає вимогам міжнародних стандартів якості та, крім кількох 

сортів хлібобулочних виробів, включає різноманітні торти, у т.ч. дитячі, пряники, печиво, 

«соломку». Крім основного виробництва комбінат займається оптовою і роздрібною тор-

гівлею, реалізацією власних виробів в мережі магазинів міста. 

– ТОВ «Контакт плюс», вул. Шевченко, 53. Виробництво продуктів харчування, 

хлібобулочних та кондитерських виробів. Основне сільгоспвиробництво – в смт Вороніж 

(вирощування зернових, тваринництво: вівці, крупна рогата худоба). 

– ТОВ «Кондитерська група Тай», вул. Шевченко, 53. Підприємство працює на 

орендованих у ВАТ “Шосткинський хлібокомбінат” потужностях, займається випуском 

борошняних кондитерських виробів: печива, соломки, сушки, тортів, рулетів та ін., пос-

тійно розширює свій асортимент, який налічує до 200 найменувань. 

– ВАТ Шосткинський пивкомбінат «Сіверія» (раніше ЗАТ « Сіверський солод») по  

вул. Шевченка, 27, на даний час не працює, рекомендований до відновлення.  
 

Промисловість деревообробки та виробів з дерева: 

 – ВАТ «Катунь» (меблева фабрика). Підприємство займається виробництвом меблів 

з 1997 року. Невисока ціна виробів досягається шляхом оптимізації виробничого процесу. 

Підприємство працює в декількох напрямках. Перше і основне – виробництво серій м'яких 

меблів класу "економ": диванів, кутових диванів, крісел, ліжок і т.п. Друге – виготовлення 

корпусних меблів на замовлення: кухні, шафи-купе, передпокої, спальні, торговельне облад-

нання для магазинів, барів. Третє – введення в експлуатацію нового обладнання по виготов-

ленню пружинних блоків (в перспективі – матраців на їх основі). Також виробляються за ін-

дивідуальними заказами меблі класу «люкс». Наступний напрямок – роздрібна торгівля меб-

лями: у складі-магазині «Пан диван» за відпускними цінами фабрики «Катунь», у т.ч. розп-

родаж ексклюзивних меблів, на яких відпрацьовувався дизайн, а також  меблів імпортного 

виробництва і відомих вітчизняних фабрик – у магазині «Інтермеблі». 

– ТОВ «Шостка-Технокат», вул. Гагарина, 1 – це підприємство зі стовідсотковим 

іноземним капіталом, яке обробляє деревину і виготовляє дерев'яні вироби, меблі. Вар-

тість проекту становила 1 млн. дол. На підприємстві працює іспанське обладнання, що до-

зволило значно розширити асортимент, додатково створити 47 нових робочих місць, збі-

льшити відрахування в бюджет. Основна продукція: пиломатеріали, оброблені під з'єд-

нання в шип, стругані чи нестругані, шліфовані чи нешліфовані, у т.ч. шпали залізничні; 

столи письмові дерев'яні висотою до 80 см, меблі конторські; шафи з дверми, з шухляда-

ми; меблі кухонні; меблі для спальні, для їдальні та вітальні. Компанія експортує товари в 

наступні країни: Андорра, Польща, Іспанія. Даний проект був одним з реалізованих на те-

риторії пріоритетного розвитку, до яких була тимчасово віднесена Шостка, де передбача-

лися певні пільги інвесторам. 

– ТОВ «Стандарт-2002», вул. Молодіжна, 14, займається виробництвом лущеного 

шпону, клеєної фанери, дерев'яно-стружкових та ламінованих плит, інших панелей та 

плит, підприємство також займається виробництвом дерев’яних будівельних конструкцій, 

столярних виробів, меблів, дерев’яної тари. Продукція підприємства користується попи-

том і за кордоном. 

– В галузі деревообробки також працюють мілкі малі підприємства і ФОПи. 

http://business-guide.com.ua/enterprises?g=3614
http://business-guide.com.ua/enterprises?g=3614
http://business-guide.com.ua/enterprises?g=9720
http://business-guide.com.ua/enterprises?g=9724
http://business-guide.com.ua/enterprises?g=9724
http://business-guide.com.ua/enterprises?g=9734
http://business-guide.com.ua/enterprises?g=9740
http://business-guide.com.ua/enterprises?g=9743
http://business-guide.com.ua/enterprises?export_mva=20
http://business-guide.com.ua/enterprises?export_mva=616
http://business-guide.com.ua/enterprises?export_mva=724
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Машинобудування та металообробка: 

– НВДП «Фотомаш», вул. Гагаріна, 1, рік заснування 1968. Вид діяльності – 

виробництво машин та устатковання спецiального призначення, у т.ч.: вали каландрові, 

головки поливні, ножі, пили дискові для дерева, плити поліуретанові для авіапромислово-

сті, філ'єри для формування плівок і нанесення тонких прецизійних покриттів. Підприємс-

тво тривалий час знаходилося у скрутному становищі, але є тенденція до підняття. 

– Мале приватне підприємство «Максим» знаходиться на території Індустріально-

го парку «Свема», вул. Гагаріна, 1, а його юридична адреса: вул. Шевченка, 14, к. 426. За 

18 років свого існування фірма-виробник добре зарекомендувала себе, і на сьогоднішній 

день є досить відомою серед споживачів гідравлічної продукції – насосів, компресорів, 

гідравлічних систем (виробництво, ремонт, обслуговування). 

– Мале приватне підприємство "Макс-Маркет-Сервіс", вул. Шевченко, 14, к. 426 

Виробництво, ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового при-

значення: насосів, компресорів і гідравлічних систем, здача в найм автомобілів. 

– Компанія «Метал-стиль», ПП Удалой, вул. Марата, 22, заснована в 1994 році, 

виробляє та встановлює: металовироби, ковальські вироби, металеві фальцеві покрівлі, 

флюгери, двері, вікна, дерев’яні стропила та стропильні системи, швидкомонтовані буди-

нки малої архітектури, утеплює і оздоблює фасади, займається промисловим альпінізмом. 

– СПД Калик О. В. (ФОП), вул. Привокзальна (район з/д вокзалу), виготовляє і ре-

монтує вакуумні насоси, шестеренчасті насоси типу нмш, виготовляє будь-які деталі з ме-

талу і металовироби по кресленнях замовника. 
 

Целюлозо-паперова промисловість і видавницька діяльність 

– ТВП ТОВ «Зодіак», вул. Чернігівська (вул. Кірова), 19а (юр. адреса: вул. 6-ї Гвар-

дійської Дивізії, 5), виробляє двох- і трьох-шаровий гофрований папір і картон та вироби з 

них (коробки, ящики, у т.ч. на замовлення) та здійснює поліграфічну діяльність: журнали 

регістраційні, книги бухгалтерські, бланки, ордери, квитанції. 

– ТОВ Шосткинська міська друкарня, вул. Садовий бульвар (вул. К. Маркса), 69, 

здійснює друк газет, журналів та інших періодичних видань, бланків, буклетів, брошур, 

календарів, книг, обкладинок, листівок, папок, плакатів, флаєрів, етикеток, бірок, виготов-

ляє печатки і штампи. 
 

Легка промисловість : 

Представлена лише невеликими швейними майстернями, ательє, ФОПами. 
 

Промисловість з виробництва та розподілу газоподібного палива, електроенергії і 

води (міське комунальне господарство): 

–  Шосткинська ТЕЦ, енергогенеруюче виробництво, яке нині входить до складу 

ТОВ "ШП Харківенергоремонт" (раніше належало КП "Шосткинська ТЕЦ") – провідне 

підприємство міста в галузі енергетики, найбільша теплоелектроцентраль Сумської області, 

з встановленою електричною потужністю 115 МВт і тепловою потужністю 611 Гкал. Осно-

вним паливом раніше був природний газ, аварійно-резервним паливом – мазут. На даний 

час підприємство здійснює реконструкцію і переходить на біопаливо (пелети з відходів де-

ревини та рослинних залишків). Система теплозабезпечення м Шостка –  закрита, централі-

зована, включає Шосткінську ТЕЦ і 8 районних котелень. З них ТЕЦ і 5 котелень входять 

до складу ТОВ "ШП" Харківенергоремонт ". Також до його складу входять 6 центральних 

теплопунктів (ЦТП). ТЕЦ розташована за адресою  вул. Гагаріна, 1; і входила раніше до 

обєднання «Свема», нині це північна промислова зона міста, що включає Індустріальний 

парк «Свема» та підприємства-супутники, одним з яких є Шосткинська ТЕЦ, Головна коте-

льня № 1 знаходиться за адресою: вул. 6 Гвардійської дивізії, 3.  

– ШКЗ "Імпульс", для якого теплова енергія є додатковою продукцією до основної, 

забезпечує роботу частини котелень прилеглого житлового мікрорайону. 

http://business-guide.com.ua/enterprises?v=612&o=
http://biz-gid.ru/enterprises?v=559&o=
http://biz-gid.ru/enterprises?v=1191&o=
https://fop-kalik-ov.uaprom.net/g21150427-vakuumnye-nasosy
https://fop-kalik-ov.uaprom.net/g22477782-shesterenchatye-nasosy-tipa
http://shostka-print.biz-gid.ru/products?cat=4079
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– ТОВ «Шостка-тепло», що розташоване по вул. Бульварній (вул. Орджонікідзе), 

3, до недавнього часу було експлуатуючою організацією і посередником у постачанні теп-

ла і води між теплогенеруючими підприємствами і споживачами, в стадії банкрутства. 

– Шосткинське районне відділення ВАТ "Сумиобленерго" здійснює постачання і 

розподіл електроенергії з Единих електромереж України в електромережі міста. 

– КП ВУВКГ "Водоканал" здійснює постачання річкової (технічної) води та висо-

коякісної артезіанської води і водовідведення  побутових соків на очисні каналізаційні 

споруди. 

– Чернігівське лінійно-виробниче управління магістральних газопроводів постачає 

газ до 2-х ГРС міста (водночас відноситься до підприємств трубопровідного транспорту). 

 – Шосткинське управління по експлуатації газового господарства ПАТ "Сумигаз" за-

безпечує розподіл газу по міським газовим мережам, їх будівництво, ремонт і єксплуатацію. 
 

Житлово-комунальне господарство  

В житлово-комунальній сфері міста працюють підприємства: КП "Шостка-

Міськсвітло", "Шостка Зеленбуд". У т.ч. безпосередньо обслуговують житловий фонд: 

КП ПВО "Енергія", ПП "Івушка-Шостка", ТОВ "Шосткажитлосервіс", ТОВ "Жилкомсе-

рвіс", ФОП "Ємлягіна О.М. ", ТОВ "ТД "Дизайн", КП "Укржилкомфорт", ПП "ЖЕД-1", 

ЖКВ КЗ "Імпульс", ТОВ "ШП "Харківенергоремонт". Полігон твердих побутових відходів 

обслуговує ТОВ «Кафа Плюс». 
 

Будівництво. 

 Галузь зазнала значного скорочення, але в останні роки її стан дещо покращав. За 

2016 р. обсяг виконаних будівельних робіт будівельними організаціями міста становив 

69059,0 тис. грн. (117,6% до відповідного періоду 2015 року). Освоєні обсяги капітальних 

інвестицій підприємствами міста склали 105704,0 тис. грн., або 128,9 % до 2015 року. В 

даній сфері працюють такі підприємства як: ТОВ "Прогноз", ТОВ "Хімбуд-3", ПП "Шляхо-

вик-Шостка", Філія Шосткинський райавтодор ДП Сумський автодор, ТОВ "Архбуд", 

ФОП Ліфіренко, ЖЕД-2, ТОВ "ТД "Дизайн", ТОВ "БМУ-3", ПП "Індако", ТОВ "Сигірія", 

ПП «Електрокабель» та ін. 
 

Зовнішній і міський транспорт.  

Залізничний транспорт представляє станція "Шостка" Конотопської дирекції Пів-

денно-Західної залізниці (вул. Привокзальна, 2)  – вантажна і пасажирська. Щорічно вона 

перевозить більш як чверть мільйона пасажирів. У т.ч. понад 60 тисяч пасажирів корис-

туються приміським сполученням. Діє регіональний експрес-маршрут "Київ – Шостка", 

транзитні приміські маршрути "Терещінська (смт Вороніж) – Новгород-Сіверський – Се-

менівка" та нещодавно відкритий "Суми – Новгород-Сіверський". 

Міськими пасажирськими перевезеннями автомобільним транспортом надають ПАТ 

"Шосткинське АТП-15909" та 29 приватних перевізників. Міжміські та приміські перевезення 

здійснюються з двох автостанцій: "Шостка-1" і "Шостка-2" ВАТ "Сумиоблавтотранс".  
 

Сільське і лісове господарство.  

В місті і районі працюють 2 підприємства лісового господарства (водночас працю-

ють в сфері лісозаготівельної і деревообробної промисловості): ДП "Шосткинський агро-

лісхоз" та Дочп КП "Сумиоблагроліс". В місті також розташовані офіси і виробничі підроз-

діли низки сільськогосподарських підприємств: ТОВ "Агрофірма Лан", Сільгосподарське 

ПП "Онікс" та ін. 
 

Сфера обслуговування. 

В місті розвинені всі галузі культурно-побутового обслуговування населення: ку-

льтура, освіта, охорона здоров’я, фізкультура і спорт та ін., які далі розглянуті більш дета-

льно в розділі 10.  
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Малий та середній бізнес 

Разом представляють, за підсумками 2015 року, 325 підприємств, у тому числі 39 – 

промислових, 18 – будівельних, 5 – переробних, 256 – діють у сфері послуг, торгівлі та 

громадського харчування, 7 – виконують операції з нерухомістю.  

В їх числі, за підсумками 2014 року,  в місті працювало 276 малих підприємств, об-

сяг реалізованої продукції (товарів, послуг) яких майже досяг 478 млн. грн., або 23% зага-

льного показника. У сфері малого бізнесу задіяно більше п’ятої частини працівників міс-

та. Також власну справу мають (на кінець 2015 р.) близько 1,7 тисячі підприємців- фізич-

них осіб (кортко ФОП). 
 

Проектні рішення. В цілому в промисловості намічений перехід від монопрофіль-

ного хімічного виробництва до багатопрофільного з розвитком галузей: інформаційних 

технологій, хімії і спеціальної хімії (оборонно-промислового комплексу з виробництва 

вибухових речовин і спеціальних матеріалів), машинобудування, фармацевтики, виробни-

цтва будматеріалів, харчової промисловості і обробки сільгосппродукції, деревообробки і 

виробництва виробів з деревини, целюлозо-паперової галузі та виробництва електроенер-

гії. Перспективним також може бути добування і переробка торфу, будівельної сировини, 

розвиток легкої і швейної промисловості, враховуючи значний жіночий контингент. 

(Пріоритетні для міста галузі розвитку народно-господарського комплексу наведені в під-

розділі 6.2). 

Основою промислового розвитку міста є вказані вище основні потужні підприємст-

ва міста, а також завершення формування Індустріального парку «Свема» із залученням 

інвестицій для розміщення нових виробництв. (Концепція розвитку Індустріального парку 

« Свема» наведена в підрозділі 6.3).  

Як що коротко – проект Індустріального парку «Свема» оснований на використанні 

попередньо інженерно підготовлених земельних ділянок, як вільних, так і з розташовани-

ми на них виробничими, складськими та адміністративними приміщеннями колишнього 

ВО «Свема», що призначені для здійснення виробничої та комерційної діяльності, а також 

розміщення соціальної інфраструктури. В основі індустріального парку «Свема» лежить 

ідея залучення інвесторів шляхом надання такої земельної ділянки з розвинутою інфра-

структурою (комплекс інженерно-комунікаційних та інформаційних послуг), з подальшим 

викупом або наданням в оренду землі та будівель.  

За цим проектом пропонується площа виробничих та складських приміщень – 

100000 кв.м, торгових та адміністративних 50 000 кв. м. Адміністративна зона (громадсь-

кицй центр) – корпуса, де розміщена дирекція по управлінню парком, офісні приміщення, 

конструкторські бюро, конференц-зал, експоцентр промислової зони, заклади громадського 

харчування, зв’язку, фінансові, ділові, спортивні, до яких пропонується додати ІТ-центр і 

бізнес-інкубатор.. Проектом передбачено наступні профільні направлення виробничих 

площ в індустріального парку «Свема» – виробництво електричної та теплової енергії, ма-

шинобудування, хімічне виробництво, переробка деревини, виробництво виробів із відходів 

деревини, металообробка, виробництво будівельних матеріалів, підприємства легкої проми-

словості, до яких необхідно додати галузь інформаційних технологій як окрему найбільш 

перспективну. 

Загальна площа земельної ділянки 326 га, у тому числі ВАТ АК «Свема» – 209 га, 

прилегла територія – 117 га. Вся територія індустріального парку «Свема» розділяється на 

8 територій. Розроблено детальне планування території індустріального парку «Свема», де 

зазначені основні коридори проходження інженерних мереж та комунікацій, розміщення 

автомобільних доріг, залізничних колій, проведена розбивка земельних ділянок. 

Передбачити будівництво у складі Індустріального парку потужного науково-

виробничого центру ІТ-технологій (у складі громадського адміністративного і ділового 

центру Індустріального парку і північної промзони). Ним може стати перепрофільований 

ВАТ "Науково-дослідний інститут магнітних носіїв інформації". 
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Для розвитку генеруючих потужностей електроенергетики планується розмістити в 

місті 2 сонячні електростанції: 1 – на територію індустріального парку (на 3-х ділянках) і 1 

– на вільній незабудованій ділянці по вул. Шевченко на виїзді з міста, і 1 повітряну елект-

ростанцію в передмісті, поблизу озера Спольне,  із загальною потужністю 12 мВт. 

Заплановано завершити перевод Шосткинської ТЕЦ на біопаливо (рештки дерево-

бробки і рослинної сільгосппродукції) та реформувати всю галузь енергетики і промисло-

вості на базі енергоефективних технологій. Базою для виробництва біопаливних пеллет 

(брикетів) може стати недіючий желатиновий завод в Овражіївській промзоні (неподалік 

від ТЕЦ). 

 Намічено розширити полігон твердих побутових відходів – побудувати його другу 

чергу – на північний схід від ділянки І черги (північніше ШКЗ «Зірка»), побудувати при 

ньому комплекс з переробки і знешкодження сміття із сортувальною лінією, яку розмісти-

ти на рекультивованій території колишнього закритого полігону ТПВ (східніше існуючого 

полігону).  

Намічено добудувати ВАТ «Шостськинський елеватор», який будується на ділянці 

північніше ТЕЦ, у складі Індустріального парку, відновити до нього під’їдні залізничні 

шляхи. 

Перепрофілювати м’ясокомбінат «Полісся» із шкідливим убойним цехом (бойнею) 

на переробку іншої сільгосппродукції (вибір напрямку новим господарем триває). 

Відновити роботу ТОВ ЖБК-7, розташованого в Овражіївській промзоні, яка увій-

де в проектну межу міста,  як основної будівельної бази для житлового будівництва, за-

планованого у місті генпланом. Перспективним також є будівництво на резервній ділянці 

поряд заводу сухих будівельних (штукатурних, малярних) суміші. Це може бути ділянка 

непрацюючого асфальтового заводу, що підлягає перепрофілюваню. Асфальтний завод 

ТОВ прогноз підлягає оновленю з освоєням сучасних дорожних покритів. 

Відновити роботу заводу пивних і безалкогольних виробів ВАТ «Сиверія». 

Підтримати  існуючі і створити нові підприємства з виробництва готових виробів з 

дерева та повного циклу від деревобробки до готових виробів і використання відходів. 

Перспективним також є торфопереробне будівництво, враховуючи значні поклади 

торфу в районі (Осотівське і Богданівське родовища), з випуском паливних торфобрикетів 

і збагаченого мінералами торф’яного міндобрива. 

Необхідна модернізація заводу «Зірка» із застарілими засобами порохівного вироб-

ництва та більш ефективне використання його території, за рахунок більш компактного 

розміщення будівель і споруд в північній частині земельної ділянки, а південна частина 

величезної території заводу з озерами і лісонасадженнями пропонується для перепрофі-

люваня під розвиток рекреації).  

Передбачити також значний розвиток сфери обслуговування населення, рекреації і 

туризму (пропозиції по розміщенню конкретних об’єктів надані в розділі 10), інженерної 

інфраструктури (розділ 14.). 


