ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАСПОРТ
ГАДЯЦЬКОГО РАЙОНУ
2017 р.
1. ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ
Гадяцька районна державна адміністрація
Юридична адреса: м. Гадяч, вул. Лесі Українки,2
Телефон : (05354) 2-36-00, факс : 2-06-92.
е-mail : gadiach_rda@ukr.net
Гадяцька районна рада
Юридична адреса: м. Гадяч, вул. Лесі Українки,2
Телефон : (05354) 3-33-28, факс: 2-06-94
е-mail : gadyachrayrada@yandex.ua
2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНУ
2.1. Площа, географічні дані, населення
Населення району 29269 особи (станом на 01 грудня 2016 року)
Територія району складає 158,1 тис.га.
Площа
Відстань від м. Гадяч
Відстані
до м.Полтава - 116 км,
до м. Київ – 330 км
Гадяцький район знаходиться у межах Полтавської рівГеографічні дані
нини Дніпровсько - Донецької впадини.
Лісистість району -18,5%.
На території району протікає 6 річок, найбільші: Псьол,
Грунь, Хорол.
Клімат помірно теплий.
Межує:
Кордони
на заході з Лохвицьким районом,
на сході з Зіньківським районом,
на півдні з Миргородським районом,
на півночі з Липово – Долинським районом Сумської області.
Адміністративно- До складу району входять 24 сільських ради, 1 об`єднана
територіальна громада (Сергіївська ОТГ з 3 сільськими
територіальний
радами: Сергіївська, Розбишівська, Качанівська), всьогоподіл району
94 населених пункти.
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2.2. Промисловість району
Станом на 01.01.2017 р. в Гадяцькому районі налічується 2 промислові
підприємства: АТ «Гадяцьке бурякогосподарство», ТОВ АПК «Хлібороб».
Провідною галуззю промисловості району є харчова та переробка сільськогосподарської продукції, зокрема виробництво хліба та хлібобулочних виробів, борошна, макаронних виробів, кондитерських виробів, олії.
2.3. Агропромисловий комплекс
Основу аграрно - промислового комплексу складає сільське господарство,
яке характеризується розвинутим виробництвом зерна, молока.
В процесі реформування аграрного сектору економіки в районі створені і
діють 83 сільськогосподарських підприємств ринкового типу, а саме: приватні
– 8, товариства з обмеженою відповідальністю – 17, сільськогосподарські кооперативи – 1, акціонерні товариства – 3, фермерські господарства – 49, колективні с/г підприємства – 1, науковий центр – 1, дочірніх підприємств – 3.
Щорічно сільське господарство району виробляє близько третини ВДВ.
В 2016 році посівна площа сільськогосподарських культур по всіх
категоріях господарств склала 80,5 тис. га, в тому числі:
- зернових та зернобобових культур - 41,3 тис.га;
- технічних культур - 22,3 тис. га;
- картоплі та овочебаштанних - 8,0 га;
- кормових культур – 8,9 тис. га.
Під урожай 2017 року сільськогосподарськими підприємствами та фермерськими господарствами району посіяно 12337 га озимих культур, з них на
зерно - 12033 га.
Сільгосппідприємствами району заготовлено сіна 4739 тонн (40 % до
плану), сінажу - 44196 тонн (122 %), силосу – 105696 тонн (105 %).
За даними статистичного спостереження у сільгосппідприємствах всіх
форм власності валовий збір цукрових буряків становить 43,8 тис. тонн. Сою
зібрано на площі 12,8 тис. га, валовий збір становить 29,3 тис. тонн. Соняшник
зібрано на площі 8,3 тис.га, валовий збір становить 17,0 тис.тонн.
В обласному рейтингу по валовому збору зернових та зернобобових культур в 2016 році район знаходиться на першому місці в області 320,8 тис.тонн. (у
2015 році було 265,0 тис. тонн).
За 2016 рік реалізовано худоби та птиці на забій у живій вазі 2572 т, що
на 22,2% більше минулого року, вироблено молока 44256 т, що на 6,2% менше,
ніж у минулому році.
Поголів`я великої рогатої худоби станом на 01.01.2017 р. становить 17027
гол., що на 7,3% менше минулого року, в т.ч.корів – 7597 гол., свиней – 2591
гол.
Приплід худоби у розрахунку на 100 маток: телята від корів – 64 гол., що
на 5 голів менше, ніж у 2015 році; поросята від основних свиноматок – 916 гол.
(на 107 гол. менше минулорічного показника).
Виробництво молока на 100 га сільськогосподарських угідь - 562,1 ц, виробництво м`яса на 100 га сільськогосподарських угідь – 32,7 ц, надій молока
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на середнє поголів’я корів 4540 кг, щільність поголів’я ВРХ на 100 га сільськогосподарських угідь - 21,6 гол.
Що стосується показника падежу свиней по Гадяцькому району, то він
являється одним з найбільших по області (12,9%). Основною причиною є спалах африканської чуми свиней в господарствах району.
2.4. Мале підприємництво
В районі за останніми статистичними даними функціонує 73 малих підприємств– юридичних осіб та 10 середніх підприємств. Кількість зайнятих працівників в малих підприємствах становить 511 чол., в середніх – 1373 чол. На
10 тис. населення припадає 25 суб’єктів малого бізнесу. Частка малих підприємств у загальній кількості підприємств становить 88 %, середніх – 12%. Частка
найманих працівників малих підприємств – 25,8 %, частка обсягу реалізованої
продукції малих підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції –
26,2%, середніх – 73,8%.
Кількість фізичних осіб підприємців станом на 01.01.2017 (з містом Гадяч) становить 1428 чол. Новостворених за 2016 рік було - 133. Більшість підприємців продовжує працювати у сфері торгівлі та сільського господарства.
В районі працює Гадяцький районний фонд підтримки підприємництва
та консультативний центр. Юридична адреса ГРФПП - вул. Шевченка,5, м.
Гадяч, тел. 3-21-73, е-mail:poratu33@ukr.net.
В районі діє Програма розвитку малого і середнього підприємництва у
Гадяцькому районі на 2015-2017 роки, затверджена рішенням сесії районної ради 22 січня 2015 року.
Для вивчення і узагальнення проблемних питань малого підприємництва
при райдержадміністрації та міськвиконкомі працюють телефони «Довіри»,
громадська приймальня, «гаряча» та «пряма» телефонні лінії.
2.5 Культура, туризм, дозвілля
В районі працює 40 клубних закладів, 39 бібліотек, дитяча музична
школа.
У галузях культури району працюють 253 творчих колективи, 17 з яких
мають почесні звання «народний» і «зразковий».
При Гадяцькій ДМШ навчається 222 дітей із сільських населених пунктів
району (у 2015 році було 58 дітей). Працюють класи духових інструментів, бандури у с.Лютенька та фортепіано – у с.Петрівка-Роменська, відкрито класи хореографії у с.Сари та с.Рашівка.
Клубними та бібліотечними закладами проводяться різноманітні культурно – мистецькі заходи: обласне літературно-мистецьке свято «Дивоцвіт Лесиного гаю», районний фестиваль військово-патріотичної пісні «А пам'ять піснею
стала», День пам`яті і примирення, тематичні заходи з нагоди завершення ІІ
Світової війни, урочистості з нагоди Дня Незалежності України, районний фестиваль «Пісенні скарби Гадяччини», фестиваль «Підкова козацької слави» з нагоди річниці підписання Гадяцького договору у с.Червоний Кут, новорічна казка «Чудове Чудовисько рятує Новий рік».
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Бібліотечні установи використовують у своїй роботі новітні технології. У
24 сільських бібліотеках проведено мережу Інтернет, закуплено нові
комп`ютери.
ВИЗНАЧНІ МІСЦЯ ГАДЯЦЬКОГО КРАЮ:
Архітектурні пам’ятки
1.
2.
3.
4.
5.

Кам’яні церкви
Свято - Покровська церква (1906 р.), с. Плішивець
Свято – Покровська церква (1903 р.), с. Римарівка
Миколаївська церква (1823 р.), с. Веприк
Успенська церква (1821 р.), с. Веприк
Історичне місце розміщення церкви Успення Богородиці (1686 р.),
с. Лютенька

Дерев’яні церкви
6. Свято - Троїцька церква ( 1865 р.), с. Вельбівка
7. Свято - Покровська церква, с. Сари
8. Церква Різдва Богородиці ( 1889 р.), с. Харківці

Палаци
1. Садибний будинок С.П. Масюка ( 1807 р.), с. Бобрик
Музеї
1. Зразковий краєзнавчий музей Лютенської ЗОШ 1-ІІІ ст.
2. Веприцький краєзнавчий музей, с. Веприк
3. Гадяцький районний історико – краєзнавчий музей м.Гадяч
1.
2.
3.
4.

Археологічні пам’ятки
Курганний могильник V-ІІІ ст.. до н.е., с. Дученці
Скіфське городище V-ІІІ ст.. до н.е., с. Книшівка
Курганні могильники V-ІІІ ст.. до н.е., с. Броварки
Слов’янське городище VІІІ – Х ст., с. Сари
Гідроспоруди

1. Рашівська гідроспоруда
2. Малобудищанський шлюз
3. Книшівський шлюз
Етнографічні центри
1. Центр етнографії та відродження української народної культури сучасного
світу, с. Римарівка, тел. 55-5-40.
2. Етнографічний музей, с. Хитці, тел. 2-15-70.

5

Заповідні території (урочища, заказники, парки)
Природо-заповідний фонд становить 5703,55 га, що складає 3,6% загальної площі району і включає 46 територій та об’єктів.
Одним із завдань екологічної політики є створення регіонального ландшафтного парку „Гадяцький”, який займає площу 12803,3 га.
3. ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА
3.1. Капітальні інвестиції
У січні-грудні 2016 року по Гадяцькому району освоєно (використано)
капітальних інвестицій на суму 69372 тис.грн., або 0,6% до загального обсягу
інвестицій Полтавської області. На 1 особу це становить 2308,60 грн.
3.2. Інвестиційний проект для впровадження в Гадяцькому районі, що потребує залучення інвестицій

Будівництво АГЗС в с.Петрівка-Роменська
Опис проекту
Будівництво автогазозаправної станції передбачається
здійснити в с.Петрівка-Роменська на основі новітнього обладнання та європейських технологій. При постійно зростаючому рівні автомобілізації постає необхідність нарощуОпис прое- вати кількість об’єктів автогазозаправних пунктів. Зручне
кту
розміщення ділянки дає можливість вигідно вкласти кошти
та отримати гарантований прибуток. Передбачається виготовлення проектно-кошторисної документації, встановлення резервуарів, технологічного устаткування, зведення
будівлі АГЗС, дорожні роботи, роботи по благоустрію
Послуги по задоволенню потреб автовласників району в бенПродукція/
зині, дизельному паливі та інших паливно-мастильних матепослуги
ріалах
Цільовими группами споживачів є власники вантажних та
Маркетинлегкових автомобілів району, учасники дорожнього руху догове досліроги місцевого значення Сергіївка-Петрівка-Роменськадження
Комишня
Інвестиційна потреба
Обсяг та
тип
Деталі

Інвестиції – власні кошти потенційного інвестора. Обсяг –
3,5 млн.грн.
Загальна тривалість проекту – 18 міс., період окупності – 3
роки.
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Розташування та інфраструктура
Розташування

с.Петрівка-Роменська Гадяцького району Полтавської області (на в`їзді в село). Відстань до м.Гадяч 18 км, до
м.Полтава 120 км

Земля

Площа
площа ділянки землі 1400 кв.метрів
Юридичний статус
Петрівсько-Роменська сільська рада
Цільове призначення
для будівництва АГЗС
Поточне використання
Не використовується, територія бувшої АЗС
Оцінка по відношенню до проекту
На ділянці будівлі відсутні, з трьох боків ділянки - землі для
ведення особистих підсобних господарств, з іншої – дорога з
твердим покриттям

Інфраструктура

Доступ до транспортної інфраструктури
Під`їзна дорога з твердим покриттям, шириною 6-8 м,
відстань до автодороги державного значення 0,2 км.
Відстань до вантажної залізничної станції Венеславівка– 2
км, найближча річка (Хорол) на відстані 0,5 км, автобусна
зупинка за 0,4 км, потяг – 2 км
Наявність та відстань до комунальної інфраструктури
Відстань до діючого газопроводу – до 0,03 км, відстань до
діючої газорозподільної станції – 0,5 км, відстань до діючої
лінії електропередач - 0,02 км, до діючої трансформаторної
підстанції- 0,2 км, відстань до можливого місця підключення
до діючого водопроводу- 0,8 км
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Ресурси та послуги
Доступ до
ресурсів та
послуг

Наявність затребуваних ресурсів
Земельні ресурси- 1400 кв.м, сировинні – привозна сировина
(бензин, газ, дизельне паливо, енергетичні – електроенергія.

Характеристики
наявних
активів

Наявність будівель/споруд та їх характеристики
Будівлі/споруди відсутні

Наявність
та якість
робочих
ресурсів

Середньомісячна заробітна плата по Гадяцькому району
станом на 01.01.2017 р. -3611 грн., на обліку в Гадяцькому
районному центрі зайнятості – 1348 безробітних. Людські
ресурси з затребуваними навичками та знаннями в наявності.

Існуюче обладнання
Відсутнє

Регуляторні засади
Необхідні
дозволи та
ліцензії

Всі діючі дозвільні документи при створенні підприємства,
дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне
повітря.

Екологічні
Фонове забруднення, гранично допустимі концентрації в атобмеження
мосферному повітрі населених пунктів
та вимоги
Контактна інформація:
Бугайова Валентина Петрівна
с.Петрівка-Роменська
0535458542
petrovka.s@yandex.ru

Gas-filling station construction in Petrivka-Romenska
Project description
Project deGas-filling station is planned to be constructed in the village of
scription
Petrivka-Romenska on basis of up-to-date equipment and European technologies. The increasing amount of vehicles demands
the increase in number of gas-filling stations. Comfortable location of the spot provides abilities for investments and guarantees
profits. Supporting documentation on project and expenses creation, reservoirs installation, technical equipment, gas-filling station construction, road and public welfare services are to be conducted.
Products / ser- Services to satisfy demands of vehicle-owners of the district in
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vices

petrol, diesel fuel and other fuel and lubricating products will be
proposed.
Marketing rePrimary-purpose groups of consumers are owners of cars and
search
trucks / lorries of the district, users of the local route Serhiivka –
Petrivka-Romenska – Komishnia.
Investments demand
Amount and
Investments – private money from the potential investor. Amount
type
– 3.5 mln hrivnias.
Details
General project time – 18 months; investments return – 3 years.
Location and infrastructure
Location
Village of Petrivka-Romenska, Hadiach district, Poltava region
(at the village entrance). Distance to Hadiach – 18 km, distance to
Poltava – 120 km.
Land
Territory
1400 sq. m
Juridical status
Village council of Petrivka-Romenska
Purpose
Gas-filling station construction
Contemporary use
Out of use, territory of a former petrol-filling station
Valuation
There are no buildings at the site, with private farming plots on
three sides, and the road with firm cover on the fourth side.
Infrastructure
Transporting infrastructure access
Approaching road with firm cover, 6-8 m wide, distance to the
state significance route is 0.2 km. Distance to the cargo railway
station at Veneslavivka is 2 km, the nearby river of Khorol is in
0.5 km away, bus-stop is in 0.4 km, train – 2 km.
Availability and distance to community infrastructure
Distance to the operating pipeline – about 0.8 km, distance to the
operating gas distributive centre – 0.5 km, distance to the operating electricity lines – 0.02 km, distance to the operating transformer unit – 0.2 km, distance to the possible place of plugging
into the operating water pipeline – 0.8 km.
Resources and services
Resources and Availability of necessary resources
services access Land resources – 1400 sq m, primary goods – imported goods
(petrol, gas, diesel fuel), energy – electricity
Characteristics Availability of buildings and their characteristics
of available as- Buildings are absent
sets
Existing equipment
Absent
Availability
Average salary in Hadiach district for 01/01/2017 is 3611 hriv-
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and quality of
nias, the number of unemployed registered in Hadiach job centre
work resources is 1348. Necessary human resources with required skills and
knowledge are available.
Regulations
Necessary
All the contemporary documents required to create an enterprise,
permissions
permissions to wastes and gases emissions into the air are availand licenses
able.
Ecological lim- Background pollution, concentration limits in the air for the inits and rehabited areas
quirements
Existing privileges and stimuli
Other
Other
Contact information:
Buhaiova Valentina Petrivna
village of Petrivka-Romenska
+380535458542
petrovka.s@yandex.ru

3.3. Інформація щодо вільних земельних ділянок несільськогосподарського
та сільськогосподарського призначення, придатних для реалізації інвестиційних проектів по Гадяцькому району
№ Місце розташування зе- Площа
Наявність інженерних Кадастроп/п мельної ділянки
земель- мереж та комунікації
вий номер
ної ділянки,
га
1.
Мелешківський ФАП,
0,50
Відсутній
колишня початкова
школа в селі Мелешки
Березоволуцької сільської ради
2.
Колишній дитячий са0,50
Відсутній
док, біля центрального
кладовища с.Березова
Лука
3.
с.Біленченківка
0,50
Каналізація,
Відсутній
(центр села) приміщення
вода,
колишнього дитсадка
освітлення
4.
с.Островерхівка Білен0,10
освітлення
Відсутній
ченківської сільської ради - приміщення колиш-
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5.

6.

7.
8.

нього ФАПу
с.Рудиків Біленченківської сільської ради приміщення колишнього
ФАПу
Адмінспоруда, знаходиться в межах с. Бобрик в центрі села
Приміщення профілакторію в с.Бобрик
с.Вельбівка
вул. Лугова,55
(господарський
двір
колишньої бригади № 1)

0,20

освітлення

Відсутній

0,14

Незавершене будівництво

Відсутній

0,05

-

Відсутній

0,60

Відсутні.
Водозабезпечення,
електропостачання, газозабезпечення поблизу земельної ділянки
Відсутні.
Водозабезпечення,
електропостачання, газозабезпечення поблизу земельної ділянки
Відсутні.
Водозабезпечення,
електропостачання, газозабезпечення поблизу земельної ділянки

Відсутній

10.

с.Вельбівка вул. Лугова,143
(земельна ділянка під
колишнім дитсадком)

0,50

11.

с.Вельбівка
вул. Миру,53
(земельна ділянка під
колишнім
побуткомбінатом та старою школою)
с.Мала Побиванка територія колишнього дитячого садочка, (будівля )
центр села. В межах населеного пункту

0,40

12.

13.

14.

Територія господарського двору в
с.Венеславівка Петрівсько-Роменської сільської ради (без господарських будівель) за межами населеного пункту
Територія господарського двору в с.ПетрівкаРоменська (без госпо-

0,1751

16,9

11,0

Відсутній

Відсутній

Під'їзд асфальтований, 5320484601:
поруч проходить водо- 01:002:0043
провід, електрична мережа,газопровід. Будівля розташована поблизу центрального автошляху
Дорога з твердим поквідсутній
риттям, поряд проходить газопровід до села Венеславівка, лінія
електропостачання

Дорога з твердим покриттям (бруківка), поряд залізна дорога, лі-

відсутній
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15.

16.

17.

18.

19.

дарських будівель) за
межами населеного пункту
Територія бувшого господарського двору в
с.Петрівка-Роменська
(без господарських будівель) за межами населеного пункту
Територія бувшого санаторію з будівлею в межах населеного пункту
с.Петрівка-Роменська по
вул. Ватутіна,1 (центр
села)
Територія бувшої АЗС в
межах населеного пункту с.Петрівка-Роменська
по вул. Покровська
(при в’їзді в село )
Земельна ділянка в межах населеного пункту в
с.Петрівка-Роменська,
вул.Козака Володимира
(бувша Комуністична),
50
Територія колишнього
побуткомбінату в
с.Петрівка-Роменська
вул.Соборна

20.

Дитячі ясла с.Бакути
Плішивецької сільської
ради

21.

Дитячі ясла с.Плішивець

22.

Клуб с.Бакути Плішивецької сільської ради

нія електропостачання,
ліс, пасовище та озеро
1,6

Дорога з твердим покриттям (бруківка), лінія електропостачання,
ліс

відсутній

0,9843

Дорога з твердим покриттям, газопровід, водопровід, лінія електропостачання

межі встановлені, кадастровий
номер відсутній

0,14

Дорога з твердим покриттям, газопровід, водопровід, лінія електропостачання

0,02

Під`їздні шляхи з твердим покриттям, поблизу водо-електро- та
газозабезпечення (на
відстані 20 м)

межі встановлені, кадастровий
номер відсутній
Несільськогосподарського призначення

0,04

Під`їздні шляхи з твердим покриттям, поблизу ділянки водоелектро- та газозабезпечення
Відсутні

Несільськогосподарського призначення

Відсутні

Відсутній

Відсутні

Відсутній

Технічна документація відсутня
Технічна документація відсутня
Технічна докумен-

Відсутній
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23.
24.
25.
26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Колишній дитсадок в
с.Римарівка
Колишня адмінбудівля
(контора) в с.Римарівка
Клинець в с.Римарівка
с.Середняки -СБК (будівля визнана аварійною)
(майже центр села), велика навколишня територія, на території розміщений пам'ятник. В
межах населеного пункту
с.Середняки, частина
колишнього гаража, на
території є не функціонуючі будівлі. В межах
населеного пункту
с.Середняки - територія
колишнього дитячого
садочка, (будівля відсутня) центр села. В межах
населеного пункту
с.Середняки - територія
тракторного стану (будівлі відсутні) за межами
населеного пункту
с.Середняки -територія
МТФ (будівлі відсутні)
за межами населеного
пункту (майже на території села)
с.Коновалове - Середняківської сільської ради,
територія бані
(будівлі відсутні) в межах населеного пункту.
с.Коновалове Середняківської сільської ради, територія МТФ
(будівлі відсутні) за ме-

тація відсутня
0,4

Відсутня

відсутній

0,08

В наявності

відсутній

1
0,6247

Відсутня
Проходить електрична
мережа, під'їзд асфальтований,
поруч проходить водопровід.
СБК розташований поблизу центрального
автошляху
На території є електрична мережа, водопровід,
розташований поблизу
центрального автошляху
під'їзд асфальтований,
поруч проходить водопровід, електрична мережа

відсутній
відсутній

На території є електрична мережа, під'їзд
грунтовий, поруч залізниця
під'їзд асфальтований,
поруч проходить водопровід, електрична мережа

відсутній

0,3508

під'їзд асфальтований,
поруч проходить, електрична мережа

відсутній

7,5204

під'їзд асфальтований,
поруч проходить електрична мережа

відсутній

0,5475

0,045

1,3565

7,2255

відсутній

відсутній

відсутній
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33.

34.

35.

36.
37.

38.

39.

40.
41.

42.

43.

жами населеного пункту
(майже на території села)
с.Ветхалівка Середняківської сільської ради,
територія тракторного
стану (будівлі відсутні)
за межами населеного
пункту за територією села
с.Ветхалівка Середняківської сільської ради,
територія МТФ (будівлі
відсутні) за межами населеного пункту
с.Ветхалівка Середняківської сільської ради,
територія початкової
школи (будівля) за межами населеного пункту
с.Ручки, вул. Шевченка
( в центрі села)
с.Рашівка, територія колишньої початкової
школи, розташована біля стадіону
Краснолуцька сільська
рада с.Бухалове
вул.Центральна (бувший
медпункт)
с.Харківці (за межами
населеного пункту) територія бувшої МТФ
КСП ім.Чапаєва
с.Мартинівка, територія
під АЗС
Земельна ділянка в
центрі с.Лисівка під колишнім ФАПом
Земельна ділянка в
с.Лисівка під колишнім
дитсадком
с.Веприк – територія колишньої АЗС

2,3374

під'їзд асфальтований,
поруч проходить електрична мережа

відсутній

4,0851

під'їзд асфальтований, 5320487502:
поруч проходить елек- 02:001:0008
трична мережа

0,3412

під'їзд асфальтований,
поруч проходить електрична мережа

відсутній

1.00

Поряд є лінія електропередач

Невизначений

0,20

-

-

0,05

Відсутні

відсутній

6,6

Асфальтовані під`їздні
шляхи, мережа водопостачання

відсутній

0,1

відсутній

0,0945

Діючий водопровід за
130 м
відсутні

0,10

відсутні

відсутній

0,15

Відстань до газопровода 150 м, до ЛЕП – 100

відсутній

відсутній
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44.

с.Броварки Книшівської
сільської ради - приміщення колишньої школи

1,8

45.

Приміщення будинку
ветеранів у с.Книшівка

0,2

м, до водопроводу –
250 м
Підвідний газопровід,
водопостачання є, електропостачання не підключено
Підвідний газопровід,
водопостачання є, електропостачання не підключено

відсутній

відсутній

3.4. Перелік інвестиційних компаній, які діють у районі
Відсутні.
4. ІНФРАСТРУКТУРА РАЙОНУ
4.1.Транспортні комунікації
Загальна протяжність доріг з твердим покриттям в районі становить
813,3 км, в тому числі комунальних – 366,6 км, загального користування
місцевого значення 325,4 км, державного значення – 121,3 тис.грн.
Експлуатаційна довжина залізничних колій становить 46 км.
4.2.Житлово-комунальне господарство району
У Гадяцькому районі діє 6 комунальних підприємств, які забезпечують
надання послуг населенню, установам та організаціям з водопостачання, водовідведення, обслуговування житлового фонду, вивезення та утилізації твердих
побутових відходів :
- з водопостачання (КП «Джерело» с. Мартинівка, КП «Краснознаменське»
с. Сергіївка, КП «Сервіс» с. Книшівка, КП «Спілка» с. Харківці, житловокомунальне підприємство с. Петрівка-Роменська);
- з водовідведення (житлово-комунальне підприємство с. ПетрівкаРоменська);
- з утримання будинків (житлово-комунальне підприємство с. ПетрівкаРоменська);
- покращення благоустрою населених пунктів (КП «Надія» с. Качанове та
житлово-комунальне підприємство с. Петрівка-Роменська).
Основним джерелом водозабезпечення населених пунктів є артезіанські
свердловини та шахтні колодязі. На даний час в с.Плішивець та с.Великі Будища відбувається реалізація проектів по реконструкції водопровідних мереж.
На балансі Петрівсько-Роменського ЖКГ знаходиться 21 житловий будинок,
8 з них - багатоквартирні. Централізоване теплопостачання у
с.Петрівка-Роменська Гадяцького району відсутнє з 2013 року. Проблемне питання по ЖКГ Петрівсько-Роменського – реконструкція очисних споруд (бюджет – 6,700 млн. грн.).

15

4.3. Телекомунікаційні системи
Станційно-лінійна дільниця №2 (м. Гадяч) Полтавської філії ПАТ «Укртелеком». Всі населені пункти району мають можливість приймати ефірне
радіомовлення. Дільницею надаються такі послуги: місцевий міський та сільський телефонний зв’язок; міжміський та міжнародний автоматичний зв’язок;
телеграфний зв’язок; послуги доступу до мережі «Інтернет».
Найбільш стрімко розвивається послуга для населення – доступ до мережі
Інтернет. В Гадяцькому районі ці послуги надають наступні провайдери: Полтавська філія ПАТ «Укртелеком», ПАТ «ДатаГруп», ТОВ «Файберлінк», ТОВ
«Аватор ІСП», ТОВ «Всесвіт Онлайн». На території з операторів мобільного
зв’язку працюють ПАТ «Київстар», ПАТ «МТС Україна», Life.
Послуги поштового зв’язку в районі надає Центральне відділення поштового зв’язку Гадяч Полтавської дирекції УДППЗ «Укрпошта». До його складу
входить 25 відділень поштового зв’язку: 2 міських відділення, 22 сільських
відділень та 1 пересувне відділення, яке обслуговує 25 населених пунктів.
Відділення зв’язку надають більше 50-ти видів послуг, які постійно розширюються, зокрема приймаються всі види комунальних платежів, плата за телефон
та інше.
4.4. Фінансово - кредитна система
Фінансово-кредитна система Гадяцького району представлена відділеннями «Ощадбанку» в с.Веприк, с.Лютенька, с.Петрівка-Роменська та «Приватбанку» в с.Лютенька, а також банкоматами «Аваль-банку» та «Приватбанку» в
с.Лютенька.
5. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ РАЙОНУ у 2016 році
Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг), млн.грн.

9,5

Капітальні інвестиції, тис.грн.

69372,0

Роздрібний товарооборот (за 9 місяців 2016 року), тис.грн.

38697,2

Перевезено пасажирів, тис.пасажирів

89,3

Пасажирооборот, млн.пас.км.

3,6

Середньомісячна заробітна плата працівників по району, грн.

3729

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, чол.

1348
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6.СОЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ
6.1.Трудові ресурси, ринок праці
У 2016 році послугами Гадяцького районного центру зайнятості скористалися 4058 безробітних громадян, з яких 2249 або 55,4% - жінки; 1615 осіб
або 39,8% - молодь у віці до 35 років; 2330 осіб або 57,4% проживають у сільській місцевості. Загальна кількість вакансій, заявлених роботодавцями району
за 2016 рік становить 1983, з них укомплектовано центром зайнятості 1674 вакансій, рівень укомплектування становить 82,3%. Питома вага вакансій із заробітною платою вище мінімальної складає 79,3%.
Протягом 2016 року за направленням центру зайнятості працевлаштовано
всього 1660 осіб, з них 964 особи з числа зареєстрованих безробітних.
За 12 місяців 2016 року за направленням центру зайнятості в громадських
роботах та інших роботах тимчасового характеру приймало участь 1097 безробітних, 843 – з сільської місцевості.
Станом на 01.01.2017 на обліку в Гадяцькому центрі зайнятості перебуває
1348 безробітних, з яких 714 жінок; 514 осіб - молодь у віці до 35 років; 828
осіб, що проживають у сільській місцевості; 501 особа, що має додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню та 1095 осіб отримують допомогу по безробіттю.
6.2. Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника
у 2015-2016 роках
Середньомісячна заробітна плата

2015 рік

2016 рік

По Гадяцькому району, грн.

2903,00

3729,00

6.3.Середня освіта
У 2016/2017 збережена мережа загальноосвітніх навчальних закладів, в яких
здобувають освіту 2179 учнів.
Невід’ємною частиною цілісного безперервного процесу виховання молоді є позашкільна освіта. В районі діють 2 позашкільних заклади:
- Будинок дитячої та юнацької творчості,
- Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа.
6.4 Дитячі садки
Функціонує 33 дошкільних навчальних закладів та 1 НВК «Веселка», в яких
здобувають відповідну освіту 927 вихованців.
6.5 Професійна освіта
В районі освітні послуги надають:
1. Державний навчальний заклад Гадяцьке вище професійне аграрне училиче, м.Гадяч, вул.Полтавська,88, тел. 2-38-92, 2-16-69.
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2. Державний професійно-технічний навчальний заклад „ Професійний аграрний ліцей” с.Веприк Гадяцького району, тел. 59-3-48.
3. Гадяцьке коледж культури і мистецтв ім.І.П.Котляревського ВНЗ ІІ рівня акредитації, м. Гадяч, пл. Соборна ,9, тел. 2-34-37.
4. Гадяцька однорічна сільськогосподарська школа Міністерства аграрної
політики України, м.Гадяч, вул.Замкова,1, тел.2-06-75.
6.6. Медичні установи
Медичну допомогу населенню району надають 2 установи: Гадяцька
центральна районна лікарня та комунальний заклад «Гадяцький центр первинної медико – санітарної допомоги», який функціонує з 01.01.2015 року. КЗ «Гадяцький ЦПМСД» включає 16 амбулаторій загальної практики – сімейної медицини, з них 1 – в м. Гадяч, 15 – в сільській місцевості та 20 фельдшерсько –
акушерських пунктів, підпорядкованих в своїй діяльності амбулаторіям ЗПСМ.
6.7. Фізична культура і спорт
В районі (з містом Гадяч) працюють 7 спортивних клубів: ФК «Псьол»,
шаховий-шашковий клуб «Дебют», з гирьового спорту «Атлант», СТК з мотоциклетного спорту «Гадяч-мото», хокейні клуби «Гадяцькі кабани» та «Гадяч»,
дитячо – молодіжний спортивний клуб «Кіокушинкай карате».
В Гадяцькому районі (з містом Гадяч) для занять фізичною культурою і
спортом діють:
-1 стадіон;
- 144 спортивних майданчики;
- 2 футбольних майданчики з синтетичним покриттям;
- 30 спортивних залів площею не менше 162 кв.м;
- 1 плавальний басейн.
7. НАЙБІЛЬШІ ПІДПРИЄМСТВА РАЙОНУ
Виробничій підрозділ ім. Шевченка Агрофірми ім. Довженка Гадяцький район , с.Лютенька, тел. (05354) 5-36-35;
СТОВ ім. Духова, Гадяцький район, с.Веприк, тел. 59-3-42;
СПОП „Березоволуцьке”, Гадяцький район, с.Березова Лука, тел. 43-3-31;
АТ „Гадяцьке бурякогосподарсво”, Гадяцький район, с.Мартинівка,
тел. 3-40-00, 5-62-33;
СТОВ „Мрія”, Гадяцький район, с.Плішивець, тел. 44-4-42;
СПОП „Нива”, Гадяцький район, с.Красна Лука, тел. 47-3-31
ТОВ «Стандарт-Агро», Гадяцький район , с. Сари, тел. 2-27-02
ТОВ АПК «Хлібороб», Гадяцький район, с. П.Роменська, тел. 58-5-19

