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тел. 675-692 

 
ЗАГАЛЬНІ ДАНІ  

 
Центр району м. Прилуки (залізничний вузол) 
Територія району                                                        1793 кв. км 

Населення (наявне на 01.01.2014р.)                                                      36,6 тис. чол.
Міське                                                                            11,1 тис. чол.
Сільське                                                                         25,5 тис. чол.
Загальний приріст, скорочення (-) наявного населення  у 

2013 році 
-597 осіб

    у т.ч.: природний рух  -545 осіб
              міграція -52 особи
Адміністративно-територіальні одиниці  

кількість населених пунктів 99
в т.ч. міст -
селищ міського типу 3
сіл   96
Питома вага району у загальнообласних обсягах: 

валової доданої вартості  4,5 % 
реалізованої промислової продукції      3,1 %
сільського господарства (сільгосппідприємств) 11,2 % 
капітальних інвестицій  5,7 %
будівництва житла 0,6 %
роздрібного товарообороту (фізичних і юридичних осіб) 1,5 % 
реалізованих послуг 2,1 % 
Спеціалізація господарського комплексу району –  
аграрно-індустріальна 

Частка промисловості у валовій доданій вартості                                26,2 %
Частка сільського господарства у валовій доданій вартості  53,5 %
Обсяги реалізованої промислової продукції  
(у відпускних цінах підприємств) за 2013 рік 

439771,1 тис. грн

Валова продукція сільського господарства  
(сільгосппідприємств)      644288 тис. грн
Розвиток підприємницької діяльності 
(станом на 01.01.2014 ) 

 

Малі підприємства - юридичні особи  100 од.
Кількість найманих працівників на малих підприємствах   (станом 
на 01.01.2013)                                     

545 осіб 

Підприємці - фізичні особи  948 од.
Середньомісячна заробітна плата одного штатного 
працівника (за січень-грудень 2013 року)  

2222 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 структур. 

3. 
Розвиток сервісної туристичної інфраструктури та сільського зеленого 
туризму. 

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 незавершеного будівництва та їх ефективне 
використання.  

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. 
Визначення спільно з сільськими радами перспектив використання 
об’єктів комунальної власності з метою їх задіяння та створення нових 
робочих місць. 

14. 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Природно-ресурсний потенціал 
тел. 676-404 

Родовища корисних копалин  
 

Назва родовища Надрокористувач 
Вид корисних 

копалин

Родовища, які  розробляються 

Леляківське  СП ТОВ «Каштан Петролеум ЛТД» 
Нафта 

Газ природний 

Мільківське  

ПАТ «Укрнафта» 

Нафта 
Газ природний 

Щурівське  
Нафта 

Газ попутний 

Малодівицьке  
Нафта 

Газ попутний 
Прилуцьке  Нафта 
Маціївське  ТОВ «Керамік-Прилуки» Суглинки 

Родовища, які не розробляються 

Ладанське Не розробляється Суглинки 
Прилуцьке Не розробляється Суглинки 

Калишівське Не розробляється Суглинки 

Плискунівське Не розробляється Суглинки 

Білошапкинське Не розробляється Суглинки 

Колесниківське Не розробляється Суглинки 

 
 
 

тел. 42038 

Водні ресурси 
Наявність водойм 

 

Всього 
водойм 

Водойми площею більше 0,5 га Водойми 
площею 
менше 0,5 

га 

Всього 
водойм 

у тому числі 
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256 1395,3 169 1374,4 0 0,0 7 764,4 160 607,0 0 0,00 2 3,0 87 20,9

 
 
 

тел. 676-04; 675-651 

Лісові ресурси 
 

Площа земель лісового фонду 13,7 тис.га 



тел. 779-031 

 
Трудові ресурси 

 
станом на 01.01.2014 

Чисельність постійного населення працездатного віку, тис. осіб  20,8 
Чисельність осіб, що перебувала на обліку в РЦЗ, осіб 1823 

в т.ч. безробітних 1636 
Взято на облік протягом 2013 року, осіб,   1407 

в т.ч. безробітних 1237 
Працевлаштовано громадян, осіб 751 
    в т.ч. шляхом одноразової допомоги по безробіттю 14 
Проходили професійне навчання, осіб 190 
Брали участь у громадських роботах, осіб 290 
Створено нових робочих місць, одиниць 552 
Передбачено створення нових робочих місць у 2014 році (відповідно 
до Програми економічного і соціального розвитку Чернігівської 
області на 2014 рік), одиниць 

330 

 



   тел. 698-042 

Доходи Державного бюджету в Прилуцькому районі за 2013 рік 
   тис. грн

Показник 
Загальний 

фонд 
Спеціальний фонд 

Податок на прибуток 88 385,0   
Податок на додану вартість 70 478,5 561,4
Акцизний податок з вітчизняних товарів 1,7   
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів 63,0   
Збори та плата за спеціальне використання водних ресурсів 312,7   
Платежі за користування надрами 382 514,6   

Частина прибутку (доходу) державних підприємств, що 
вилучається до бюджету 

35,6   

Екологічний податок   505,3
Інші надходження 1 014,0   
Інші 536,9  

РАЗОМ 543 342,0 1 066,7
* - інформація щодо доходів Державного бюджету наведена по району разом з містом 

 

Доходи місцевих бюджетів Прилуцького району за 2013 рік  
тис. грн 

Показник 
Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

Всього 

в тому 
числі 
бюджет 
розвитку

Податкові надходження 32 225,8 2 846,9 2 438,3

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на 
збільшення ринкової вартості 

20 875,3 127,5 0,0

Податок на доходи фізичних осіб   20 874,6 0,0  
Податок на прибуток підприємств 0,7 0,0  
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу 0,0 127,5  
Збори та плата за спеціальне використання природних 
ресурсів 

10 686,0 0,0 0,0

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів 196,6 0,0  
Плата за користування надрами 1,0 0,0  
Плата за землю 10 488,4 0,0  
Місцеві податки і збори 175,8 2 460,1 2 438,3
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 0,0 13,6 13,6
Туристичний збір 0,1 0,0  
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності 175,6 21,8  
Єдиний податок 0,0 2 424,7 2 424,7
Інші податки та збори 488,7 259,2 0,0
Екологічний податок 0,0 259,2  
Фіксований сільськогосподарський податок 488,7 0,0  

Неподаткові надходження 148,2 3 904,0 456,2

Доходи від власності та підприємницької діяльності 24,5 0,0 0,0



Показник 
Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

Всього 

в тому 
числі 
бюджет 
розвитку

Інші надходження 24,5 0,0  

Адміністративні збори та платежі, доходи від 
некомерційної господарської діяльності 

5,0 0,0 0,0

Плата за надання адміністративних послуг 2,4 0,0  
Державне мито 2,6 0,0  
Iншi неподаткові надходження 118,7 587,6 456,2
Інші надходження   118,7 131,5  

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури 
населеного пункту 

0,0 456,2 456,2

Власні надходження бюджетних установ 0,0 3 316,4 0,0

Цільові фонди 0,0 310,0 0,0

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування 0,0 310,0   

Власні доходи всього 32 374,0 7 060,8 2 894,5

Дотації 66 288,9 0,0   

Субвенції 37 433,4 588,8   

Міжбюджетні трансферти всього 103 722,3 588,8 0,0

РАЗОМ 136 096,4 7 649,6 2 894,5

Відсоток дотаційності, % 67,2 
Кількість бюджетів, у тому числі: 42 
   дотаційні бюджети 37 
   бездотаційні бюджети, 5 
   з них: бюджети с. Богданівка, с. Красляни, с. Мазки,  
с. Малківка, с. Погреби 

      

 



   тел. 698-042 

    

Доходи місцевих бюджетів Прилуцького району на 2014 рік 
   тис. грн

Показник 
Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

Всього 

в тому 
числі 
бюджет 
розвитку 

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на 
збільшення ринкової вартості 

21 322,8 94,4 0,0

Податок на доходи фізичних осіб   21 322,8 0,0 0,0
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу 0,0 94,4 0,0
Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів 9 521,3 0,0 0,0
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів 70,0 0,0 0,0
Плата за землю 9 451,3 0,0 0,0
Місцеві податки і збори 155,0 1 854,0 1 836,0
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 0,0 26,0 26,0
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності 155,0 18,0 0,0
Єдиний податок 0,0 1 810,0 1 810,0
Інші податки та збори 418,0 265,4 0,0
Екологічний податок 0,0 265,4 0,0
Фіксований сільськогосподарський податок 418,0 0,0 0,0
Доходи від власності та підприємницької діяльності 4,0 0,0 0,0
Інші надходження 4,0 0,0 0,0

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 
господарської діяльності 

0,5 0,0 0,0

Державне мито 0,5 0,0 0,0
Iншi неподаткові надходження 310,3 58,2 0,0
Інші надходження   310,3 58,2 0,0
Власні надходження бюджетних установ 0,0 1 950,4 0,0
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів  0,0 4,5 4,5
Кошти від продажу землі 0,0 4,5 4,5
Інші фонди   0,0 576,5 0,0
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування 0,0 576,5 0,0

Власні доходи всього 31 731,9 4 803,3 1 840,5
Дотації 58 680,3 0,0   
Субвенції 46 345,4 699,6   

Міжбюджетні трансферти всього 105 025,7 699,6 0,0
РАЗОМ 136 757,6 5 502,9 1 840,5

Відсоток дотаційності 64,9 
Кількість бюджетів 42 
у тому числі:   
   дотаційні бюджети 35 
   бездотаційні бюджети 7 

   з них: бюджети с. Красляни, с. Лісові Сорочинці, с. Мазки,  
с. Малківка, с. Погреби, с. Ряшки, с. Сергіївка 

  

 



 

 
 
 
 
 

ВИРОБНИЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



тел. 778-945 

Агропромисловий комплекс 

Спеціалізація району: вирощування зернових, олійних та технічних культур; 
молочно-м’ясне скотарство, свинарство, птахівництво. 

 
Кількість агропромислових формувань, всього 86 
у тому числі:  
Сільськогосподарські виробничі кооперативи - 
Приватні підприємства 3 
Господарські товариства 21 
Фермерські господарства 54 
Інші суб’єкти господарювання 8 
Загальна земельна площа району (тис.га) 179,33 
     в т.ч сільгоспугідь 134,67 
           з них рілля 115,61 
Площа орендованих сільськогосподарських земель 78,01 
Структура валового виробництва продукції сільського 
господарства в агроформуваннях району (%): 

 

рослинництво 88 
тваринництво 12 

 

 
Кількість обслуговуючих структур при сільських, селищних 
радах, всього 

3 

У тому числі  
  сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 1 
  комунальні підприємства при сільських (селищних) радах 2 

 



  тел. 778-945

Сільськогосподарські підприємства  
   

  Назва підприємства Основні види діяльності  

1 ТОВ "Крок-УкрЗалізБуд" 
виробництво зернових і технічних культур, 

тваринництво 

2 ТОВ "Прилуцький хлібодар" 
виробництво зернових і технічних культур, 

тваринництво 

3 ТОВ "Агрікор-Холдинг" 
виробництво зернових і технічних культур, 

тваринництво 

4 СТОВ "Богданівське" 
виробництво зернових і технічних культур, 

тваринництво 

5 СТОВ "Цукровик" 
виробництво зернових і технічних культур, 

тваринництво 

6 ДП ДГ "Івківці" 
виробництво зернових і технічних культур, 

тваринництво 
7 ТОВ "Наташа Агро" виробництво зернових і технічних культур 
8 СТОВ "Дружба Нова" виробництво зернових і технічних культур 
9 ТОВ "АгроКІМ" виробництво зернових і технічних культур 
10 ТОВ "Ресурс Агро" виробництво зернових і технічних культур 

11 ТОВ АФ "Миколаївка" 
виробництво зернових і технічних культур, 

тваринництво 
 



Тел. 699-330 
 
 
 

ПЕРЕЛІК 
працюючих сільськогосподарських кооперативів  

та комунальних підприємств  
 станом на 01 березня  2014 року 

 

№  
п/п 

Назва  
сільськогосподарського 

обслуговуючого 
кооперативу 

Юридична адреса та 
місцезнаходження 

Основні види  
діяльності 

Сільськогосподарські кооперативи 

1 
СГОК   

"Новогребельський-1" 
Прилуцький район,   
с. Нова Гребля 

багатофункціональний 
зерновий 

Комунальні підприємства 

1 КП "Водоканал" 
Прилуцький район,   

смт Ладан,          
вул. Миру, 69 

збирання, очищення 
та розподілення води 

2 КП "Агропромінвест" 

Прилуцький район,   
с.Обичів,            

вул.Незалежності, 
35A 

вивезення безпечних 
відходів 

 



 
тел. 669-158 

Промислові виробництва  
 

Назва підприємства 
Адреса  

Телефони 
Основні види діяльності 

ТОВ «Виробниче підприємство 
«Пожспецмаш» 

Прилуцький район, 
с. Ладан 

вул. Заводська, 33 
(237) 7-74-30, 
(237) 7-74-56, 
(237) 7-74-31 

Виробництво 
автотранспортних засобів 

(машини пожежні, 
автоцистерни, 

машинокомплекти) 

ТОВ «Прилуцький завод 
протипожежного і спеціального 
машинобудування 
«Пожспецмаш» 

Прилуцький район, 
с. Ладан 

вул. Миру,100А 
(237) 7-75-36,  
237) 7-74-56 

Виробництво 
автотранспортних засобів 

(машини пожежні, автомобілі 
спеціалізовані) 

ПАТ «Линовицький 
цукрокомбінат «Красний» 

Прилуцький район, 
с. Линовиця, 

вул. Заводська, 4 
(237) 6-92-35,  
(237) 6-93-58 

Виробництво інших харчових 
продуктів 

(цукор-пісок, патока та ін.) 

Державне підприємство 
«Прилуцьке лісове 
господарство» 

м. Прилуки, 
вул. Київська, 288 

(237)  5-01-05,  
(237) 5-25-21 

Оброблення деревини та 
виробництво виробів з 

деревини 

ПрАТ «Прилуцький 
птахокомбінат» 

м. Прилуки, 
вул. Щорса, 132 
(237)  5-31-74,  
(237) 5-02-58 

Виробництво м’яса та м’ясних 
продуктів 

ТОВ ВКП «Прилуки-
Агропереробка» 

Прилуцький район, 
с. Обичів, 

пров. Фермерський,1 
(237)  5-39-54 

Виробництво м’яса та м’ясних 
продуктів 

СП «Каштан Петролеум ЛТД» 
м. Київ, проспект Героїв 
Сталінграду, 24 оф.114, 

(044) 467-31-14 

Добування сирої нафти та 
природного газу 

                



тел. 669-609 
 

Сфера підприємництва 
 

Станом на 01.01.2014 року 

 

* – 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 
 

 

тел. 669-609 

Інфраструктура підтримки підприємництва 
 

Показник Всього 

Питома вага 
району у 

загальнообласних 
обсягах, % 

Кількість суб’єктів малого підприємництва юридичних 
осіб, осіб* 

100 1,8 

Кількість юридичних осіб взятих на облік у 2013 році, 
од. 

6 х 

Кількість юридичних осіб, які припинили діяльність у 
2013 році, од. 

8 х 

Кількість  суб’єктів малого підприємництва фізичних 
осіб-підприємців, од.* 

948 2,2 

Кількість фізичних осіб-підприємців  взятих на облік  у 
2013 році, од. 

94 х 

Кількість фізичних осіб-підприємців, які припинили 
діяльність  у 2013 році, од. 

94 х 

Податкові надходження до місцевого бюджету від 
діяльності суб’єктів малого бізнесу,  млн грн 

7,65 2,2 

Виділені кошти з районного бюджету на фінансування 
Програми підтримки малого і середнього 
підприємництва у 2014 році, тис.грн 

20,0 0,7 

Показник Всього 
Кількість інвестиційних проектів, од. 4 
Загальна сума фінансової підтримки, тис. грн. 182 
в т.ч. з обласного бюджету (в т.ч. рефінансування), тис. грн 162 
         з місцевого бюджету (в т.ч. рефінансування), тис. грн 20 
Створено робочих місць, од. 39 
Збережено робочих місць, од. 72 

№ Назва ПІБ керівника Контактні дані 

1. 
Районна кредитна спілка 
“Гетьман”  

Харченко С.І. 
м. Прилуки, 

вул. Київська, 220 
(237) 5-06-92 

2. 
Спілка підприємців 
“Прилуччина” 

Блінова Н.А. 
м. Прилуки,  

вул. Вокзальна, 44 кв. 90, 
(237) 3-42-12 



 

 
 
 
 
 
 

СЕРВІСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



тел. 676-154 

Розвиток туризму 
 

Найбільш привабливими об’єктами району є: Густинський Свято-Троїцький 
монастир (с. Густиня), Ладанський Покровський монастир (смт. Ладан), Спасо-
Преображенська церква (с. Переволочна), церква св. Іосафа Бєлгородського  
(с. Замістя). 

Є пам’ятки садово-паркового мистецтва: парк ім. Т.Г.  Шевченка та 
«Жевахівщина» (смт. Линовиця), заповідна паркова зона «На парусах»  
(с. Переволочна).  

В 2014 р. планується відкриття музею в смт Линовиця. 
На обліку в районі перебуває 207 пам’яток історії та культури. З них  

53 – археології, 145 – історії та 9 – монументального мистецтва. 
Діючі заклади розміщення: мотель  «Самовар» та мотель «Каїр» (с. Заїзд), 

мотель «Боршна» (с. Боршна), комплекс «Княжий» (с. Колісники). 
Обов’язки спеціаліста з питань туризму покладено на головного спеціаліст 

відділу культури і туризму райдержадміністрації. 
З метою організації дозвілля та відпочинку громадян розроблений 

інвестиційний проект «Реконструкція колишньої садиби Милорадовичів»  
(с. Переволочна) під комплексний туристичний центр.  

 
Проблемним питанням є: 
- низький рівень розвитку малого та середнього бізнесу в сфері готельної та 

ресторанної справи; 
- недостатні темпи зростання обсягів інвестицій у розвиток матеріальної бази 

туризму; 
- деякі об’єкти історико-культурної спадщини знаходяться в занедбаному 

стані. 
 
Завдання та перспективи розвитку галузі туризму: 
- пошук інвесторів для реалізації проекту «Реконструкція колишньої садиби 

Милорадовичів (с.Переволочна) під комплексний туристичний центр»; 
- створення умов для розвитку сільського зеленого туризму; 
- популяризація туристичного потенціалу району. 



тел. 675-648 

Сфера обігу споживчих товарів та послуг 
станом на 01.01.2014 

Кількість об’єктів роздрібної торгівлі  
(з урахуванням фізичних осіб) 

один. 237 

з них:    
- магазинів один. 193 
- аптек та аптечних пунктів один. 10 
- автозаправних станцій один. 4 
- кіосків один. 30 
Кількість об’єктів ресторанного господарства  один.  76 
Кількість зареєстрованих ринків  один.  - 
Населені пункти з відсутньою на їх території стаціонарною 
мережею об’єктів торгівлі, де виїзне обслуговування населення:  

 

- здійснюється 37 
с.Бажанівка (52 особи), с.Боротьба (10), с.Володимирівка (10), с.Глинщина (69), с.Тополя 
(20), с.Турківка (30), с.Мільки (42), с.Стасівщина (180), с.Зарудка (3), с.Кроти (16), 
с.Сухоставець (52), с.Тихе (80), с.Левки (41), с.Приозерне (1), с.Пролетарське (8), с.Нова 
Тернавщина (99), с.Покровка (52), с.Лутайка (78), с.Мокляки (170), с.Радьківка (61), 
с.Заудайка (49), с.Пручаї (21), с.Піддубівка (58), с.Тарасівка (3), с.Оникіївка (43), с.Високе
(47), с.Комуна (53), с.Новий Лад (30), с.Перше Травня (23), с.Шевченка (17), с.Білещина
(27), с.Ярова Білещина (21), с.Яблунівське (5), с.Нетягівщина (19), с.Капустинці (11), 
с.Запереводське (5), с.Стрільники (67) 
- не здійснюється  відсутні 
Кількість об’єктів сфери побутових послуг (юридичних осіб)  один. 53 
Кількість фізичних осіб-підприємців сфери побуту, що 
розпочали свою діяльність у 2013 році

осіб 2 

Кількість створених робочих місць у сфері побуту у 2013 р. один. 2 
Завдання щодо створення робочих місць у сфері побуту у 2014 р. один. 4 
Населені пункти з відсутньою на їх території стаціонарною 
мережею об’єктів побуту,  
де виїзне обслуговування населення: 

 

- здійснюється 67 
с.Білорічиця (817 осіб), с.Боротьба (10), с.Володимирівка (10), с.Бажанівка (52), 
с.Білошапки (425), с.Запереводське (5), с.Богданівка (459), с.Глинщина (69), с.Турківка 
(30), с.Тополя (20), с. Бубнівщина (180), с.Мільки (42), с.Велика Дівиця (436), с.Даньківка 
(143), с.Нетягівщина (19), с.Стасівщина (185), с.Оніщенки (156), с.Дубовий Гай (798), 
с.Жовтневе (285), с.Воровського (212), с.Петрівське (116), с.Тихе (80), с.Маціївка (94), 
с.Густиня (150), с.Капустенці (11), с.Знам’янка (385), с.Канівщина (417), с.Сухоставець 
(55), с.Ковтунівка (408), с.Левки (41), с.Рибці (151), с. Лиски (145), с.Крутоярівка (159), 
с.Лісові Сорочинці (481), с.Стрільники (64), с.Мазки (232), с.Малківка (588), с.Сухоярівка 
(60), с.Новий Лад (31), с.Шевченка (18), с.Перше Травня (25), с.Нетяжино (96), с.Нова 
Тернавщина (104), с.Покровка (64), с.Мокляки (170), с.Мохнівка (44), с.Лутайка (80), 
с.Заудайка (50), с.Радьківка (63), с.Охиньки (643), с.Пручаї (24), с.Піддубівка (66), с.Пологи 
(78), с.Тарасівка (5), с.Миколаївка (83), с.Рудівка (669), с.Оникіївка (45), с.Сергіївка (532), 
с.Сухоліски (143), с.Високе (54), с.Комуна (53), с.Пирогівці (382), с.Полова (178), 
с.Білещина (27), с.Ярова Білещина (21), с.Товкачівка (662), с.Полонки (235) 
- не здійснюється 4 
с.Зарудка (3 особи), с.Кроти (16), с.Пролетарське (8), с.Заудаївське (20) 

 



тел. 669-178 

 
Автобусне сполучення 

 
Мережа внутрішньорайонних автобусних маршрутів загального користування 

складається з 30 приміських маршрутів. 
У смт Ладан діє автостанція. 
На даний час не охоплені транспортним сполученням населені пункти в районі 

відсутні.  
 



 

 
 
 
 
 
 

ІНВЕСТИЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ 
 



(237) 5-23-15 

 
Перелік 

об’єктів комунальної власності Прилуцького району, 
що не використовуються за призначенням 

 
№ 
п/п 

Власник Назва об’єкта 
Площа, 
м кв 

Технічний стан 

1 
Білорічицька сільська 

рада 
Колишня лікарня 100  

Потребує капітального 
ремонту 

2 
Білошапківська 
сільська рада 

Колишня школа 
200 
місць 

В задовільному стані 

3 
Валківська сільська 

рада 
Колишня 
бібліотека 

124 
Потребує капітального 

ремонту 

4 
Даньківська сільська 

рада 
Колишня баня 200 Потребує капітального 

ремонту 

5 
Дубоввогаївська 
сільська рада 

Колишній дитячий 
садок 

140 Потребує капітального 
ремонту 

6 
Жовтнева сільська 

рада 

Колишній дитячий 
садок 

 
500 

Потребує капітального 
ремонту 

Сільський клуб 
 

150 
Потребує капітального 

ремонту 

7 
Краслянська сільська 

рада 

Колишня лазня 50 В задовільному стані
Колишній дитячий 

садок 
80 Потребує ремонту 

Колишній клуб 100 

Потребує капітального 
ремонту 
(25 м кв.  

використовується під 
магазин) 

Колишній клуб 80 
Потребує капітального 

ремонту 

8 
Крутоярівська 
сільська рада 

Колишня школа 793 В незадовільному стані 

9 
Ладанська сільська 

рада 
Колишній 
дитсадок 

200 Потребує капітального 
ремонту 

10 
Мазківська сільська 

рада 
Колишній дитячий 

садок 
110 Потребує капітального 

ремонту 

11 
Малодівицька 
сільська рада 

Сільський клуб 180 В незадовільному стані 

12 
Нетяжинська сільська 

рада 
Колишня школа 500 

Потребує капітального 
ремонту 

13 
Перевалочнянська 
сільська рада 

Дитячий садок  Потребує ремонту 

Колишня контора  
Потребує капітального 

ремонту 
Відділення зв’язку  Потребує капітального 



№ 
п/п 

Власник Назва об’єкта 
Площа, 
м кв 

Технічний стан 

ремонту 

14 
Піддубівська сільська 

рада 
Колишня школа 556 Ремонту не підлягає 

15 
Погребівська сільська 

рада 
Дитячий садок 976 

Під приміщення пошти 
орендується 52 м кв. 
(решта приміщення 

знаходиться в 
незадовільному стані) 

16 
Ряшківська сільська 

рада 
Колишня лікарня  Ремонту не підлягає 

17 
Сергіївська сільська 

рада 
Колишня лазня 164 

Потребує капітального 
ремонту 

18 Смоська сільська рада 
Колишня 
школа 

375 В задовільному стані 

19 
Товкачівська сільська 

рада 
Будівля 562 Потребує капітального 

ремонту 
 



 
тел. (237) 5-22-06

 
Перелік вільних виробничих приміщень 

 

№ 
п/п 

Назва, місце розташування об’єкта 
Загальна площа 
приміщень, м2, 

1 
Прилуцький консервний завод  
(виробництво плодоовочевих консервів,  
цех по забою тварин), м. Прилуки, вул. Фрунзе 23 

6127,0 

 



 
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 

Школа-сад  
у с. Сухоліски 
Прилуцького 
району 

Сергіївська 
сільська рада 

Сільська 
рада 

припинено добудувати 

 



 
тел. 699-243

 
ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ НЕЗАВЕРШЕНОГО НЕЖИТЛОВОГО 

БУДІВНИЦТВА ПРИВАТНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ 
 

№ з/п Назва та адреса об'єкту будівництва 

Будівлі транспорту і зв'язку 

1 Пункт технічного обслуговування у смт Линовиця Прилуцького району 

 Нежитлові будівлі (сільськогосподарського призначення, лісництва та 
рибного господарства, для культової та релігійної діяльності,  

пам'ятники історичні тощо)  

2 Навіс для зберігання техніки, смт Мала Дівиця Прилуцького району 

3 Навіс для сільськогосподарської техніки 

4 Зерносклад у с. Мазки Прилуцького району 

5 Зерносклад  по вул. Космонавтів, 1 у с. Мала Дівиця Прилуцького району 

6 Зернофуражне сховище у с. Погреби Прилуцького району  

7 
Ферма ВРХ для безприв`язного утримання 650 корів, с. Білорічиця 
Прилуцького району  

 



 
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  по вул. Молодіжна, 89 у с. Удайці  
Прилуцького району 

2 
Житловий будинок  
у с. Івківці Прилуцького району 

 



 
тел. 699-243

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

Найменування об’єкта, його 
місцезнаходження, вид робіт 

Рік початку 
виконання 

робіт 

Потужність, 
відповідних 
одиниць 

Загальна 
кошторисна 
вартість,      
тис. грн 

Залишок 
коштів, 

необхідний для 
завершення 

виконання робіт 
(станом на 

01.01.2014 року) 
тис. грн 

Реконструкція дитячого 
садка по вул. Широка, 30, 
с. Богданівка Прилуцького 
району 

2012 780 м2 5076,7 4076,7 

Реконструкція приміщення 
школи під дитячий садок  
по вул. Шкільна, 1, 
с. Замістя Прилуцького 
району  

2013 330 м2 1376,8 250,0 
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