Бахмацький район
ПОТЕНЦІАЛ
ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ

Тел. 675-692

Загальні дані
Центр району м. Бахмач (залізничний вузол)
Територія району
Населення (наявне на 01.01.2014р.)
Міське
Сільське
Загальний приріст, скорочення (-) наявного населення
у 2013 році
у т.ч.: природний рух
міграція
Адміністративно-територіальні одиниці
кількість населених пунктів
у т.ч.: міст
селищ міського типу
сіл
Питома вага району у загальнообласних обсягах:
валової доданої вартості
реалізованої промислової продукції
сільського господарства (сільгосппідприємств)
капітальних інвестицій
будівництва житла
роздрібного товарообороту (фізичних і юридичних осіб)
реалізованих послуг
Спеціалізація господарського комплексу району – аграрна
Частка промисловості у валовій доданій вартості
Частка сільського господарства у валовій доданій вартості
Обсяги реалізованої промислової продукції
(у відпускних цінах підприємств) за 2013 рік
Валова продукція сільського господарства
(сільгосппідприємств)
Розвиток підприємницької діяльності

1487,73 кв. км
46,2 тис. чол.
23,6 тис. чол.
22,6 тис. чол.
-618 осіб
-556 осіб
-62 особи
81
2
1
78
3,3 %
0,1 %
10,5 %
4,2 %
1,4 %
6,8 %
0,6 %
2,4 %
66,7%
16539,5 тис. грн

603329 тис. грн

(станом на 01.01.2014 )

Малі підприємства - юридичні особи
Кількість найманих працівників на малих підприємствах

205 од.
1090 осіб

(станом на 01.01.2013)

Підприємці - фізичні особи
Середньомісячна заробітна плата одного штатного
працівника (за січень-грудень 2013 року)

1182 од.
2682 грн

Можливі напрями діяльності райдержадміністрації
по створенню робочих місць:
№

Напрям діяльності
1. Використання в повній мірі наявного ресурсного потенціалу:
- видобування та переробка корисних копалин;
- поглиблена переробка лісових ресурсів та використання відходів
лісопереробки;
- системна робота по задіянню до ефективного використання водойм.
2. Розширення та поліпшення обслуговування сільського населення за
рахунок:
- відкриття нових закладів торгівлі та побутового обслуговування;
- розширення виїзного обслуговування населення;
- створення при сільських радах обслуговуючих кооперативів.
3.

Ефективне задіяння туристичного потенціалу.

4.

Використання незадіяних виробничих потужностей.

5.

Диверсифікація діючих виробництв.

6.

Співпраця з власниками промислових та сільськогосподарських
підприємств з метою більш повного завантаження наявних потужностей.

7.

Розвиток тваринництва.

8.

Поглиблена переробка сільськогосподарської продукції.

9.

Продаж чи оренда вільних земельних ділянок з метою створення нових
виробництв чи інших об‘єктів, необхідних для забезпечення
життєдіяльності населення.

10. Добудова об‘єктів
використання.

незавершеного

будівництва

та

їх

ефективне

11. Співфінансування з місцевих бюджетів та залучення населення до
громадських робіт.
12. Використання в повній мірі можливостей місцевих бюджетів,
Регіонального фонду підтримки підприємництва, кредитних спілок з
метою підтримки проектів малого та середнього бізнесу.
13. Пошук шляхів відновлення виробничої діяльності
господарювання, що перебувають в стадії банкрутства.

суб’єктів

14. Визначення спільно з сільськими, селищними та міськими радами
перспектив використання об’єктів комунальної власності з метою їх
задіяння та створення нових робочих місць.
15. Активізація роботи щодо пошуку додаткових джерел фінансування
проектів соціально-економічного розвитку території, в т.ч. використання
можливостей соціальних угод, залучення грантів, кредитів, міжнародної
технічної допомоги.

РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Тел. 676-404

Природно-ресурсний потенціал
Родовища корисних копалин
Назва
родовища

Надрокористувач

Бахмацьке
Роменське
Хвощівське
Красненське
Дмитрівське
Бахмацьке
Стрільниківське
Батуринське

Родовища, які не розробляються
Не розробляється
Не розробляється
Не розробляється
Не розробляється
Не розробляється
Не розробляється
Не розробляється
Не розробляється

Вид корисних
копалин
Нафта
Торф
Торф
Суглинок
Суглинок
Суглинок
Суглинок
Суглинок

Тел. 4-20-38

Водні ресурси
Наявність водойм

Всього водойм
Кількість
шт
278

Площа
га
628,0

Водойми площею більше 0,5 га
Водойми
В тому числі
площею менше
Всього
Ставків
Ставків
0,5 га
Озер
руслових
копаней
Кіль- Пло- КільКільКільКільПлоща
Площа
Площа
Площа
кість
ща кість
кість
кість
кість
га
га
га
га
шт
га
шт
шт
шт
шт
215 612,0 81
198,5
48
221,9
86
191,6
63
16,0

Тел. 676-404
675-651

Лісові ресурси
Площа земель лісового фонду 12,6 тис.га

Тел. 77-90-31

Трудові ресурси
станом на 01.01.2014
Чисельність постійного населення працездатного віку, тис. осіб
27,2
Чисельність осіб, що перебувала на обліку в РЦЗ, осіб
в т.ч. безробітних
Взято на облік протягом 2013 року, осіб
в т.ч. безробітних
Працевлаштовано громадян, осіб
в т.ч. шляхом одноразової допомоги по безробіттю
шляхом компенсації єдиного соціального внеску

2589
2421
1795
1657
984
21
37

Проходили професійне навчання, осіб

237

Брали участь у громадських роботах, осіб

450

Потреба підприємств в працівниках, осіб

64

Навантаження на 1 вільне робоче місце, осіб

11

Створено нових робочих місць, одиниць

1626

Рух робочої сили
прийнято, осіб

1778

звільнено, осіб

2651

Громадські роботи
видатки місцевих бюджетів, тис.грн

76,1

видатки Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття,
тис.грн

76,1

Передбачається на проведення громадських робіт у 2014 році
видатки місцевих бюджетів, тис.грн

100,0

видатки Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття,
тис.грн

105,0

Передбачено створення нових робочих місць у 2014 році
(відповідно до Програми економічного і соціального розвитку
Чернігівської області на 2014 рік), одиниць

610

тел. 69-80-42

Доходи Державного бюджету в Бахмацькому районі за 2013 рік
тис. грн
Показник
Податок на прибуток
Податок на додану вартість
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів
Збори та плата за спеціальне використання водних ресурсів
Платежі за користування надрами
Екологічний податок
Інші надходження
Інші
РАЗОМ

Загальний
фонд
1 783,8
6 035,1
44,1
28,7
47,0

Спеціальний фонд

346,9
572,3
147,8
8 658,8

346,9

Доходи місцевих бюджетів Бахмацького району за 2013 рік

Показник

Податкові надходження
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на
збільшення ринкової вартості
Податок на доходи фізичних осіб
Податок на прибуток підприємств
Податок з власників транспортних засобів, самохідних
машин і механізмів
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу
Збори та плата за спеціальне використання природних
ресурсів
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів
Плата за землю
Місцеві податки і збори
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Туристичний збір
Збір за провадження деяких видів підприємницької
діяльності
Єдиний податок
Інші податки та збори
Екологічний податок
Фіксований сільськогосподарський податок
Неподаткові надходження
Доходи від власності та підприємницької діяльності
Дивіденди, нараховані на акції господарських товариств, у
статутних капіталах яких є комунальна власність

Загальний
фонд
43 212,6

тис. грн
Спеціальний фонд
в тому
числі
Всього
бюджет
розвитку
4 048,1
3 635,8

36 887,7

154,5

0,0

36 872,0
15,7

0,0
0,0

0,0

1,7

0,0

152,8

5 690,1

0,0

69,3
5 620,8
213,9
0,0
4,4

0,0
0,0
3 674,3
22,2
0,0

209,6

38,5

0,0
420,8
0,0
420,8
597,3
13,0

3 613,6
219,2
219,2

3 613,6
0,0

6 733,9
90,9

36,9
1,0

1,0

0,0

1,0

0,0

3 635,8
22,2

Показник

Інші надходження
Надходження коштів від відшкодування втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва
Адміністративні збори та платежі, доходи від
некомерційної господарської діяльності
Плата за надання адміністративних послуг
Надходження від орендної плати за користування майном
Державне мито
Iншi неподаткові надходження
Інші надходження
Надходження коштів пайової участі у розвитку
інфраструктури населеного пункту
Власні надходження бюджетних установ
Доходи від операцій з капіталом
Кошти від реалізації безхазяйного майна
Цільові фонди
Цільові фонди, утворені органами місцевого
самоврядування
Власні доходи
Дотації
Субвенції
ДОХОДИ РАЗОМ
Відсоток дотаційності, %
Кількість бюджетів, у тому числі:
дотаційні бюджети
бездотаційні бюджети,
з них: бюджети с. Гайворон, с. Городище, с. Голінка, с.
Красне, с. Крапивна, с. Митченки, с. Стрільники, с. Тиниця

Загальний
фонд
12,0

Спеціальний фонд
в тому
числі
Всього
бюджет
розвитку
0,0

0,0

90,9

277,7

0,0

6,4
216,1
55,1
306,6
306,6

0,0
0,0
0,0
101,1
65,3

0,0

35,8

0,7
0,7
0,0

6 541,8
0,0
0,0
210,5

0,0

210,5

43 810,5
63 578,5
43 843,7
151 232,7

10 992,5
777,3
11 769,8
59,2
24
16
8

0,0

35,8
35,8
0,0
0,0

3 672,7

3 672,7

тел. 69-80-42
Доходи місцевих бюджетів Бахмацького району на 2014 рік

Показник

Загальний
фонд

тис. грн
Спеціальний фонд
Всього

в тому числі
бюджет
розвитку

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на
41 819,8
102,3
0,0
збільшення ринкової вартості
Податок на доходи фізичних осіб
41 786,6
0,0
0,0
Податок на прибуток підприємств
33,2
0,0
0,0
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу
0,0
102,3
0,0
Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів
4 999,1
0,0
0,0
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів
35,0
0,0
0,0
Плата за землю
4 964,1
0,0
0,0
Місцеві податки і збори
209,8
3 542,6
3 503,9
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
0,0
19,2
19,2
Туристичний збір
4,7
0,0
0,0
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності
205,1
38,7
0,0
Єдиний податок
0,0
3 484,7
3 484,7
Інші податки та збори
406,8
181,5
0,0
Екологічний податок
0,0
181,5
0,0
Фіксований сільськогосподарський податок
406,8
0,0
0,0
Доходи від власності та підприємницької діяльності
8,5
54,0
0,0
Інші надходження
8,5
0,0
0,0
Надходження коштів від відшкодування втрат
0,0
54,0
0,0
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної
244,8
0,0
0,0
господарської діяльності
Надходження від орендної плати за користування майном
192,2
0,0
0,0
Державне мито
52,6
0,0
0,0
Iншi неподаткові надходження
56,0
5,0
5,0
Інші надходження
56,0
0,0
0,0
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
0,0
5,0
5,0
населеного пункту
Власні надходження бюджетних установ
0,0
2 824,6
0,0
Інші фонди
0,0
150,2
0,0
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування
0,0
150,2
0,0
Власні доходи всього
47 744,9
6 860,1
3 508,9
Дотації
58 646,7
0,0
Субвенції
53 515,9
927,7
112 162,6
Міжбюджетні трансферти всього
927,7
0,0
159 907,5
РАЗОМ
7 787,8
3 508,9
Відсоток дотаційності
55,1
Кількість бюджетів
24
у тому числі:
дотаційні бюджети
9
бездотаційні бюджети
15
з них: бюджети с. Бахмач, с. Біловежі, с. Гайворон, с. Городище, с. Голінка, с. Григорівка, с.
Красилівка, с. Красне, с. Крапивна, с. Курінь, с. Піски, с. Митченки, с. Тиниця, с. Фастовці, с.
Халимоново

ВИРОБНИЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Тел. 77-89-45

Агропромисловий комплекс
Спеціалізація району: вирощування зернових культур, виробництво
молока, м’яса свиней і ВРХ.
Кількість агропромислових формувань, всього
у тому числі:
Сільськогосподарські виробничі кооперативи
Приватні підприємства
Господарські товариства
Фермерські господарства
Інші суб’єкти господарювання (обслуговуючі
кооперативи)
Загальна земельна площа району, тис. га
в т.ч сільгоспугідь
з них рілля
Площа орендованих сільськогосподарських земель
Структура валового виробництва продукції сільського
господарства в агро формуваннях району (%):
рослинництво
тваринництво
Кількість обслуговуючих структур при сільських,
селищних радах, всього
У тому числі:
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
комунальні підприємства при сільських (селищних)
радах

75
х
6
19
50
2
148,8
122,3
96,3
81,5
74
26
8
2
6

тел. 77-89-45

Cільськогосподарські підприємства
Назва підприємства

Основні види діяльності

1

ТОВ "Батуринське", пгт.Батурин

зернові, олійні, молоко, м'ясо ВРХ

2

ТОВ СП "Агродім", м.Бахмач

зернові, олійні, молоко, м'ясо ВРХ

3

МПП "Дніпро", с.Рубанка

4

7

ПП "Украгротранс", м.Бахмач
Бахмацька філія СТОВ "Надія",
м.Бахмач
ТОВ "Агрохолдинг
"Зеленівський", с.Зеленівка
СТОВ "Прогрес", с.Бахмач-1

8

ФГ "Булах В.М.", с.Білі Вежі

9

ФГ "Шуба С.А.", с.Б.Вежі

5
6

зернові
зернові, олійні, молоко, м'ясо ВРХ
зернові, молоко, м'ясо ВРХ
зернові, олійні
зернові, олійні, молоко, м'ясо ВРХ
зернові
зернові, олійні

10 ТОВ "Бахмач Агро", с.Гайворон

зернові, олійні

11 СТОВ "Україна", с.Голінка

зернові, олійні

12 ПСП "Агро Лада", с.Голінка
Чернігівська м'ясна компанія,
13
с.Городище
Агрофірма ім. Шевченка,
14
с.Григорівка
ФГ "Веселе-Григорівка",
15
с.Григорівка
16 ФГ "Петлай І.М.", с.Григорівка
ТОВ "АгроДмитрівське",
17
смт.Дмитрівка
18 ФГ "Кальчінівське", с.Зеленівка

зернові, олійні
м'ясо свиней
зернові, олійні, молоко, м'ясо ВРХ
зернові, олійні
зернові, олійні
зернові, олійні
зернові, олійні

19 ФГ "Тиницьке", с.Тиниця

зернові, олійні

20 ПСП "Зеленівське", с.Зеленівка

зернові, олійні

21 ТОВ "Крапивнянське", с.Крапивне
Філія В. Загорівка-Красилівка
22
СТОВ "Надія", с.Красилівка
23 СТОВ "Промінь", с.Красне
24 ПСП "Авангард", с.Курінь
25 СТОВ "Злагода", с.Курінь

зернові, олійні, молоко, м'ясо ВРХ, свиней
зернові, олійні, молоко, м'ясо ВРХ, свиней
зернові, олійні, цукровий буряк, молоко, м'ясо ВРХ,
свиней
зернові, олійні

26 ФГ "Горизонт", с.Курінь

зернові, олійні, цукровий буряк

27 ФГ "Панченко І.І.", с.Курінь

зернові, олійні, цукровий буряк

28 СТОВ "Нива", с.Митченки
29 ТОВ "Обмачівські зорі", с.Обмачів
30 ПСП "Пісківське", с.Піски

зернові, олійні, молоко, м'ясо ВРХ
зернові, олійні, молоко, м'ясо ВРХ, вівці
зернові, олійні, молоко, м'ясо ВРХ, свиней

Назва підприємства
31 ФГ "Ланагропрод", с.Рубанка

Основні види діяльності
зернові, олійні, м'ясо свиней

Філія "Батьківщина" СТОВ
"Надія", с.Стрільники

зернові, олійні, молоко, м'ясо ВРХ, свиней

33 ЗАТ "Кремінь", с.Терешиха

зернові, олійні, молоко, м'ясо ВРХ, свиней

32

34 ТОВ "СК -Агро", с.Халимоново

зернові

35 ФГ "Лінніченко В.С.", с.Тиниця

зернові

36 ФГ "Вітчизна -Тиниця", с.Тиниця

зернові, олійні

37 СТОВ ім. Ватутіна, с.Халимоново

зернові, олійні, молоко, м'ясо ВРХ

38 ФГ "Кредо", с.Фастовці

зернові, олійні, картопля

ПЕРЕЛІК
сільськогосподарських кооперативів та комунальних підприємств
станом на 01 січня 2014 року.

№
п/п

Назва
сільськогосподарського обслуговуючого
кооперативу

Юридична адреса та
місцезнаходження

Основні види
діяльності за КВЕД

тел. 699-330

Види економічної
діяльності, за якими
кооператив працює

Сільськогосподарські кооперативи
1

СОК ім. О.Кодакова

2

СОК "ім. Філя П.К."

м. Батурин,
Бахмацького району
вул. Шевченка, 66
Бахмацький р-н,
с. Матіївка,
вул. Центральна, 61

багатофункціональний

заготівля молока

багатофункціональний

заготівля сільгосппродукції,
покращення пасовищ

Комунальні підприємства

1

"Промінь"

с. Тиниця

багатофункціональний

закупівля сільгосппродукції
закупівля сільгосппродукції,
транспортні послуги,
побутові послуги

2

"Перспектива"

с. Дмитрівка

багатофункціональний

3

"Турбота"

с. Пальчики

багатофункціональний

закупівля сільгосппродукції

4

"Орієнтир"

с. Гайворон

багатофункціональний

закупівля сільгосппродукції
закупівля сільгосппродукції,
транспортні послуги,
побутові послуги
закупівля сільгосппродукції,
транспортні послуги,
побутові послуги

5

"Комунальник"

м. Бахмач

багатофункціональний

6

"Мрія"

м. Батурин

багатофункціональний

Тел. 669-158

Промислові виробництва
Назва
підприємства

ПП «Бахмачфіш»

Бахмацька друкарня
Вагонне депо
м. Бахмач
Південно-західної
залізниці

Адреса,
телефони

Основні види діяльності

м. Бахмач,
вул. Східна, 1а
(0-235) 5-17-60

переробка риби

м. Бахмач,
вул. Луначарського, 4
(0-235) 2-18-84
(0-235) 2-16-40

газети,
які виходять менше
4 разів на тиждень,
віддруковані

м. Бахмач,
вул. Деповська, 11 б
(0-235) 3-14-10
(0-235) 5-92-22

послуги
з відновлення та
обладнання рейкового
рухомого складу

Тел. 669-609

Сфера підприємництва
Станом на 01.01.2014 року

Показник
Кількість суб’єктів малого підприємництва
юридичних осіб, од.*
Кількість юридичних осіб взятих на облік
у 2013 році, од.
Кількість юридичних осіб, які припинили
діяльність у 2013 році, од.
Кількість фізичних осіб-підприємців, од.*
Кількість фізичних осіб-підприємців
взятих на облік у 2013 році, од.
Кількість фізичних осіб-підприємців,
які припинили діяльність у 2013 році, од.
Податкові надходження від діяльності суб’єктів
малого підприємництва (юридичних осіб і
фізичних осіб-підприємців), млн грн
Виділені кошти з районного бюджету на
фінансування Програми підтримки малого і
середнього підприємництва у 2014 році, тис.грн

Всього

Питома вага
району
у загальнообласних
обсягах, %

205

3,7

43

х

24

х

1182

2,7

163

х

121

х

11,95

3,4

39,9

1,4

* – за даними райдержадміністрації

Фінансово-кредитна підтримка інвестиційних проектів у районі
в рамках реалізації обласної та районної програм розвитку підтримки малого і
середнього підприємництва протягом 2001-2013 років
Показник

Всього

Кількість інвестиційних проектів, од.

10

Загальна сума фінансової підтримки, тис. грн.

560

у т.ч. з обласного бюджету (в.т.ч. рефінансування), тис. грн

500

з місцевого бюджету (в.т.ч. рефінансування), тис. грн

60

Створено робочих місць, од.

94

Збережено робочих місць, од.

152

Тел. 669-609

Інфраструктура підтримки підприємництва
№

Назва

ПІБ керівника

Контактні дані

Матіско М. Г.

м. Бахмач,
вул. Першотравнева, 36
(235) 5-17-95

Чала Н.Д.

м. Бахмач,
вул. Я.Мудрого, 24
(235) 2-13-13

Шапаренко Т. О.

м. Бахмач,
вул. Я. Мудрого, 24
(235) 2-17-10

1.

Кредитна спілка “Оберіг”

2.

Бахмацьке відділення
кредитної спілки
“Чернігівська”

3.

Філія ТОВ “Український
сертифікаційний центр”

4.

Осередок “Спілки малих,
середніх приватизованих
підприємств України”

Ткаченко В. І.

м. Бахмач,
вул. Дружби, 4
(235) 3-14-59

5.

Громадська організація
підприємців

Тищенко Ф. М.

м. Бахмач,
вул. Крупської, 19/1

6.

Бахмацька районна
організація роботодавців
„Партнер”

Булах І.М.

м.Бахмач,
вул. Петровського,56

7.

Бахмацьке відділення
громадської організації
«Асоціація платників
податків України»

Глущенко С. О.

м. Бахмач,
вул. Першотравнева, 33/35

8.

Бахмацька агенція
регіонального розвитку
“Вікторія”

Самченко О. В.

м. Бахмач,
вул. Жовтнева, 42
(235) 3-28-81

9.

Громадська організація
“Агенція регіонального
розвитку Бахмаччини”

Шапаренко Т.О.

м. Бахмач,
вул. Я. Мудрого, 24
(235) 2-17-10

тел. 651-898

Перелік підприємств Бахмацького району,
які знаходяться у процедурі банкрутства
станом на 01.03.2014
№

Відповідач

1

ТОВ "Бахмацький машинобудівельний завод"

2

ЗАТ "Бахмачконсервмолоко"

3

ТОВ "Бахмачконсервмолоко"

4

СТОВ "Світанок"

5

СТОВ "Хлібороб"

6

ТОВ "Бахмач-спецтехносервіс"

7

ПСП "Біловіжське"

8

ДП "Бахмачцивільбуд" ЗАТ "Чернігівоблбуд"

СЕРВІСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Тел. 67-61-54

Розвиток туризму
Головним туристичним об’єктом району є Національний історико-культурний
заповідник «Гетьманська столиця» (м. Батурин), до складу якого входять: палацовопарковий ансамбль К. Розумовського, будинок В. Кочубея, Воскресенська церква,
Цитадель Батуринської фортеці, Гетьманський будинок, Скарбниця, Будинок
генерального судді, могила Прокоповича та інші. Також в районі діє Бахмацький
історичний музей.
Загальна кількість відвідувачів музейних закладів району склала у 2011 р. 151,5 тис. осіб, 2012 р. - 162,9 тис. осіб, за 2013 р. - 162,8 тис. осіб.
Об’єктом паломницького туризму є діючий Свято-Миколаївський Крупицький
жіночий монастир (с. Осіч).
Наявні засоби розміщення: готелі «Дружба» (м. Бахмач, 35 місць) та
«Фортеця» (м. Батурин, 36 місць), осередок зеленого туризму – котеджне містечко
на березі річки Сейм.
Проблемним питанням є недостатня кількість засобів розміщення та
харчування туристів.
Завдання та перспективи розвитку галузі туризму:
- сприяння розвитку активних видів туризму (сплави на байдарках, плотах по
р. Сейм);
- створення умов для розвитку сільського зеленого туризму, зокрема,
на території Матіївської сільської ради, де організовано екопоселення
«Обирок», в якому проводяться календарно-обрядові свята та фольклорноетнографічні дійства;
- відтворення садиби Кочубея та парку в с. Тиниця для створення на їх
основі осередку сільського зеленого туризму;
- розробка та прийняття районної програми розвитку туризму;
- створення туристично-інформаційного центру в районі та туристичного
сайту району;
- укомплектування штатів спеціалістом з питань туризму.

Тел. 675-648

Сфера обігу споживчих товарів та послуг
станом на 01.01.2014

Кількість об’єктів роздрібної торгівлі
один.
391
(з урахуванням фізичних осіб)
з них:
- магазинів
один.
321
- аптек та аптечних пунктів
один.
24
- автозаправних станцій
один.
12
- кіосків
один.
34
Кількість об’єктів ресторанного господарства
один.
63
Кількість зареєстрованих ринків
один.
2
Населені пункти з відсутньою на їх території
стаціонарною мережею об’єктів торгівлі,
де виїзне обслуговування населення:
- здійснюється
38
с.Острів (36 осіб), с.Пашків (35), с.Ополонське (8), с.Українське (42), с.Шумейки (74),
с-ще Кацирі (4.), с.Бондарі (5), с.Веселівка (18), с.Лопатин (11), с.Нове Полісся (18),
с.Прохори (2), с-ще Голубів (2), с.Обірки (7), с.Заболоття (18), с.Нове (26), с.Смолове
(33), с. Карпенкове (46), с.Тасуїв (41), с.Пирогівка (3), с.Кулішове (19), с.Олексіївка (67),
с.Осинівка (10), с.Глибоке (136), с.Калинівка (113), с.Мовчанів (165), с.Петровське (70),
с.Восьме Березня (16), с.Нечаїв (5), с.Червона Зірка (8), с.Шевченкове (28), с.Зарукавне
(144), с.Кальчинівка (11), с.Шумин (41), с.Безпечне (27), с.Грушівка (18), с.Петровське
(33), с.Перше Травня (58), с.Шевченка (5)
- не здійснюється
відсутні
Кількість об’єктів сфери побутових послуг
один.
10
(юридичних осіб)
Кількість фізичних осіб-підприємців сфери побуту,
9
що розпочали свою діяльність у 2013 році
осіб
Кількість створених робочих місць у сфері побуту
один.
9
у 2013 р.
Завдання щодо створення робочих місць
один.
6
у сфері побуту у 2014 р.
Населені пункти з відсутньою на їх території
стаціонарною мережею об’єктів побуту,
де виїзне обслуговування населення:
- здійснюється
47
с.Острів (36 осіб), с.Пашків (35), с.Шумейки (74), с.Ополонське (8), с.Українське (42),
с-ще Каціри (4), с.Обірки (7), с-ще Голубів (2), с.Нове Полісся (18), с.Прохори (2),
с.Веселівка (18), с.Бондарі (5), с.Лопатин (11), с.Мости (48), с.Смолове (33), с.Заболоття
(18), с.Нове (26), с. Карпенкове (46), с.Пирогівка (3), с. Тасуїв (41), с.Запорізьке (185),
с.Осинівка (10.), с. Кулішове (19), с.Олексіївка (67), с.Глибоке (136), с.Мовчанів (165),
с.Петрівське (70), с.Калинівка (113), с.Восьме Березня (16), с.Нечаїв (5), с.Червона Зірка
(8), с.Шевченкове (28), с.Зарукавне (144), с.Кальчинівка (11), с.Шумин (41), с.Часниківка
(261), с.Безпечне (27), с.Грушівка (18), с.Петровське (33), с.Шевченка (5), с.Перше травня
(58), с.Черемушки (35), с.Перемога (130), с.Вербівка (37), с.Осіч (204), с.Слобідка (83),
с.Веселе (72)
- не здійснюється

відсутні

Тел. 699-178

Автобусне сполучення
Мережа внутрішньорайонних автобусних маршрутів загального користування
складається з 11 приміських та 2 міських маршрути.
У м. Бахмач та м. Батурин діють автостанції.
На даний час не охоплені автобусним сполученням в районі наступні населені
пункти:
- c. Петрівське,
- с. Глибоке,
- с. Смолове.

ІНВЕСТИЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ

Тел. (235) 3-31-12

Перелік
об’єктів комунальної власності,
що не використовуються за призначенням

№

Назва
об’єкту

1.

Приміщення
лазні

2.
3.

Їдальня
дитячого
садка
Приміщення
ФАПу
(старе)

Площа
Рік
Назва
вільних
Юридична адреса
введення
Технічний
балансоприміщень
об’єкту
в експлу- стан об’єкту утримувача
об’єкту,
атацію
об’єкта
2
м
с. Матіївка,
Матіївська
вул. Центральна,
сільська
162,1
1970
незадовільний
47
рада
с. Матіївка,
Матіївська
вул. Центральна,
сільська
104,8
1982
задовільний
41а
рада
с. Матіївка,
Матіївська
вул. В. Москальця,
сільська
65,9
1946
незадовільний
12
рада
с. Матіївка,
Матіївська
29,9
1990
задовільний
вул. Центральна,
сільська
34
рада

4.

Гараж

5.

Пісківський
сільський
будинок
культури

с. Піски,
вул. Центральна,
34

6.

Будівля
бібліотеки

с. Варварівка,
вул. Садова, 60

58

1959

задовільний

7.

Приміщення
сільської
ради (старе)

с. Варварівка,
вул. Садова, 62

100

1905

задовільний

8.

Дитсадок
«Колосок»

м. Бахмач,
вул. Східна, 2б

379,5

-

потребує
ремонту

Бахмацька
міська рада

62,4

1959

потребує
ремонту

Бахмацька
міська рада

59,8

1953

потребує
ремонту

Бахмацька
міська рада

205,1

1934

потребує
ремонту

Бахмацька
міська рада

Нежитлова
будівля
м. Бахмач,
9.
радіологічної вул. Південна, 2а
лабораторії
Нежитлова
м. Бахмач,
10.
будівля
вул. Перемоги, 5а
теплопункту
Нежитлове
приміщення
м. Бахмач,
11. колишньої
вул. Шевченка, 37а
пожежної
частини

869

1964

аварійний

Пісківська
сільська
рада
Пісківська
сільська
рада
Пісківська
сільська
рада

Тел. (235) 5-18-94

Перелік вільних виробничих приміщень

№
п/п

Назва, місце розташування об’єкта

Загальна площа
приміщень, м2

1

ТОВ "Бахмацький машинобудівельний завод",
вул. Чернігівська, 60, м. Бахмач

2

Бахмацький хлібокомбінат,
вул. Тиницька, 82, м. Бахмач

520.0

3

ТОВ "Бахмачконсервмолоко",
вул. Перемоги, 13, м. Бахмач

17 464.3

4

ТОВ "Бахмач-м'ясо",
вул. Петрівського, 64, м. Бахмач

3 500.0

42 000.0

Тел. 699-243

ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ НЕЗАВЕРШЕНОГО НЕЖИТЛОВОГО
БУДІВНИЦТВА КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ

№
з/п

Назва та адреса
об'єкту
будівництва

Замовник
будівництва

Назва органу
управління

Стан
будівництва

Наміри щодо
об'єкту
незавершеного
будівництва

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого
призначення

1

Будівництво
Григорівської
ЗОШ І-ІІІ ст.
на 11 класів
в с. Григорівка

2

ФАП,
м. Бахмач

Бахмацька
сільська
рада

Сільська
рада

припинено
з 2009

добудувати

3

Реконструкція
терапевтичного
відділення під
поліклінічне
відділенням,
м. Бахмач,
вул. Жовтнева,
66

Бахмацька
центральна
районна
лікарня

Районна
рада

у стадії
будівництва

добудувати

Управління
капітального
будівництва
ОДА

Районна
рада

припинено
з 2011

добудувати

Нежитлові будівлі (сільськогосподарського призначення, лісництва та рибного
господарства,
для культової та релігійної діяльності,
пам'ятники історичні тощо)

4

Комплекс
закладів
заповідника
"Гетьманська
столиця",
м. Батурин

Управління
капітального
будівництва
ОДА

Обласна
рада

припинено
з 2009

добудувати

Тел. 699-243

ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ НЕЗАВЕРШЕНОГО НЕЖИТЛОВОГО
БУДІВНИЦТВА ПРИВАТНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ
№
з/п
1

2

Назва та адреса об'єкту будівництва
Торгівельні будівлі
торгівельні павільйони, м. Бахмач, вул. Пушкіна, 24
Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та
оздоровчого призначення
дошкільний заклад, м. Бахмач, вул. Л.Українки, 1

Нежитлові будівлі (сільськогосподарського призначення, лісництва та
рибного господарства, для культової та релігійної діяльності,
пам'ятники історичні тощо)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

зернофуражне сховище, м. Бахмач
будівля с/г призначення, м. Бахмач, вул. Південна, 19
приміщення для великої рогатої худоби, с. Стрільники
будівля для зберігання зерна, с. Стрільники
зерносушильний пункт, с. Стрільники
сіносховище, с. Стрільники
зернофуражне сховище, с. Кропивне, вул. Каденюка, 10
ангар для зберігання техніки, с. Кропивне, вул.Каденюка, 10
ангар для зберігання сільськогосподарської техніки, с. Кропивне,
вул. Каденюка, 10
гараж, с. Григорівка, вул. Шевченка, 102
приміщення для великої рогатої худоби, с. Григорівка
ангар для зберігання зерна, с. Голінка, провул. Вишневий
зерносушильний пункт, с. Голінка, вул. Незалежності, 57
зернофуражне сховище, м. Бахмач, вул. Петровського, 56
зернофуражне сховище, м. Бахмач, вул. Гайки, 22
зерноочисний пункт, м. Батурин, вул. Центральна, 52
комплекс переробки і зберігання зернових культур в м. Бахмач,
вул. Колгоспна, 41
будівля сільськогосподарського призеначення с. Городище,
вул. Перемоги, 79
Інші будівлі
вагова, м. Бахмач, вул. Петровського, 56
ремонтна майстерня, м. Бахмач, вул. Петровського, 56
мийний комплекс для легкових машин, м. Бахмач, вул. Петровського, 56
мийний комплекс для вантажних машин, м. Бахмач, вул. Петровського, 56
цех з виробництва ковбасних виробів, с. Курінь, вул. Миру, 36
ремонтна майстерня, м. Бахмач, вул. Петровського, 73а
гараж, м. Бахмач, вул. Зоряна, 65
будівництво колективних гаражів по вул. Жовтнева, 62, м. Бахмач
будівництво колективних гаражів по вул. Першотравнева, 11а, м. Бахмач

Тел. 699-243

ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ НЕЗАВЕРШЕНОГО ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА
ПРИВАТНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ

№ з/п

Найменування об'єкта та його місцезнаходження
Одноквартирні житлові будинки

1

житловий будинок,
с. Обмачів, вул. Гагаріна, 1

2

житловий будинок,
с. Кропивне, вул. Першого Травня

3

будинок механізаторів,
с. Крапивне, вул. Каденка, 10
Гуртожитки

4

будинок-інтернат для людей похилого віку,
с. Обмачів, вул. Л.України, 10

5

будинок-інтернат для людей похилого віку,
с. Голінка, вул. Незалежності, 24

Тел. 669-243

Перелік пріоритетних соціально-значимих об'єктів, що знаходяться
в незавершеному будівництві та потребують добудови

Найменування об’єкта,
його місцезнаходження,
вид робіт

Всього:
Григорівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступ.
на 11 класів (144 учнів)
в с. Григорівка –
будівництво
Реконструкція
терапевтичного відділення
по вул. Жовтневій, 66
під поліклінічне
відділення в м. Бахмач
Реконструкція
терапевтичного відділення
по вул. Жовтневій, 66
під поліклінічне
відділення в м. Бахмач
(додаткові роботи:
заходи теплореновації
об’єкта реконструкції)
Капітальний ремонт
глядацької зали районного
будинку культури
в м. Бахмач
Будівництво водогону
до головного корпусу
Бахмацької ЦРЛ
з підключенням населення
Північно-Східної частини
м. Бахмач
Будівництво
фельдшерськоакушерського пункту
на 25-30 відвідувань
на добу в м. Бахмач

Рік
Загальна
Потужність,
початку
кошторисна
відповідних
виконання
вартість,
одиниць
робіт
тис. грн

Необхідний
залишок коштів,
необхідній для
завершення
виконання робіт
станом на
01.01.2014 року,
тис. грн

х

х

31832.2

19714.8

1994

144
учнівських
місць

17778.6

13568.0

2009

170
відвідувань

7495.5

428.8

2014

об`єкт

902.0

902.0

2013

700 місць

985.3

745.2

2013

7,283 км

2310.1

1710.0

2009

25 відвід.
на добу

2360.8

2360.8

