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Міський голова  Полодюк Михайло Іванович 

                                                          5-14-50 

Перший заступник міського 

голови 

Вихівський Володимир Броніслававич               

                                                          4 - 22-42 

Заступник міського голови Стасюк Наталія Василівна 

                                                       5-41-04 

Керуючий справами 

міськвиконкому 

Рачук Василь Іванович 

 5-41-10 

Секретар міської ради Кикоть Микола Юрійович 

                                                     5-13-02 

Начальник управління фінансів 

 

Дрищ Василь Олексійович          

                                                          4-11-23 

Начальник управління праці та 

соціального захисту населення 

Білас Сергій Григорович 

                                                          5-10-10 

Начальник управління 

економічного розвитку 

Гринь Олександр Михайлович 

                                                           5-41-01 

Начальник відділу 

містобудування та архітектури 

Донков Володимир Васильович 

4-08-19 



2.Загальна характеристика   м.Шепетівка 
 

2.1.Географія та природний потенціал 
Шепетівка – місто обласного підпорядкування, адміністративний 

центр Шепетівського району Хмельницької області, яке знаходиться у північній частині 

Хмельницької області.  Площа міста - 3765 га. Станом на 01.01.2017 року чисельність 

населення  міста -  42,5 тис. чоловік.  

 Місто розкинулось на відрогах Волино – Подільської височини на межі Полісся з 

Лісостепом по обидва боки річки Гуски, що впадає в повноводну Горинь, притоку  

Прип’яті. Територія міста представлена полого - хвилястою поверхнею. Клімат міста – 

помірно - континентальний. Середньорічні   температури: літня – плюс 19 градусів, 

зимова – мінус 3 градуси. Максимальна літня температура – плюс 36-38 градусів, зимова – 

мінус 31-35 градусів. Середньорічна кількість опадів – 510-580 мм. Серед грунтів 

поширеними є:  чорноземи  опідзолені легко суглинисті, дерново – приховано підзолисті, 

глинисто – піщані, лучні легкосуглинкові ґрунти. 

Відстань до обласного центру шосейними дорогами становить 100 км, залізницею 

129 км. Шепетівка – важливий вузол залізничних шляхів, має пряме сполучення в 5- ти 

напрямках з усіма регіонами України, а також із зарубіжжям. Через місто проходять 

автошляхи державного значення (Городище-Рівне-Старокостянтинів) та територіального 

значення (Шепетівка–Чуднів–Бердичів та Шепетівка–Новоград-Волинський).     

         Корисні копалини м. Шепетівка представлені родовищами мінерально-радонових 

вод та граніту. Шепетівське родовище мінеральних радонових вод розміщене у північно-

східній частині міста ( площа - 9 кв. км).На його території находиться 7 свердловин, які на 

теперішній  час не експлуатуються.            

  Родовище граніту та грандіориту осницького комплексу розміщене в   східній 

частині міста. На його території діє кар’єр по видобуванню граніту.  

 

2.2.Промисловість 
 

Промисловий комплекс міста налічує 11 підприємств, з них: 1 - машинобудування, 

2 - деревообробна промисловість, 1 – лісове господарство, 3- харчова та перероблення с/г 

продукції,  4 – розподіл газу, води, тепла. Основу промислового виробництва в місті 

складає  переробна  промисловість -  56,2 % та постачання газу та тепла – 40,4 %. 

Основні види продукції підприємств: ПРАТ «Шепетівський цукрокомбінат»” –  

виготовлення цукру – піску; Шепетівський держлісгосп – виробництво деревини та 

виробів із деревини; ПП „Інтерпродукт” та – обробка зерна і виробництво круп; ДП 

«Шепетівський ремонтний завод» - ремонт і технічне обслуговування готових металевих 

виробів. 

 Найбільші підприємства, вироби яких відомі за межами області та України, є   

ПАТ «Шепетівський цукрокомбінат»,  ДП «Шепетівський ремонтний завод» 

ПРАТ «Шепетівський цукрокомбінат» - підприємство є одним із лідерів в цукровій 

галузі України. Продукція відповідає всім державним та міжнародним вимогам якості. В 

цьому заслуга колективу, висококваліфікованих фахівців, професіоналів високого рівня, 

які знаходяться в постійному пошуку поліпшення процесів управління якістю і 

технологією виробництва. На підприємстві зосереджений значний технічний потенціал, 

придбаний і збережений виробничий досвід.  

ДП «Шепетівський ремонтний завод  - капітальний ремонт військової техніки та 

озброєння, виготовлення запасних частин, технологічного обладнання, спецінструменту 

до більшості зразків ракетно-артилерійського озброєння. Основною діяльністю 

підприємства є виконання державного замовлення Міністерства оборони України по 

ремонту військової техніки та озброєння, виконання інших договірних зобов'язань. 



ТОВ "Шпон-Шепетівка" засновано у серпні 2013 р. Підприємство виготовляє 

фанеру, гнуто-клеєні деталі, шпон. Виробництво сертифіковане та задовільняє вимогам 

відповідності у ланцюгу від виробника до споживача (FSC). Підприємство є фактично 

безвідходним та екологічно чистим.  

ДП "Шепетівський лісгосп” розташований у північно-східній частині Хмельницької 

області на території двох адміністративних районів: Шепетівського, Полонського та 

землеволодінь міста Шепетівки. Загальна площа лісів держлісфонду ДП "Шепетівський 

лісгосп" складає 35915га, в тому числі покрита лісом - 32202га або 90% від загальної 

площі. 

          

Інформація про промислові підприємства м. Шепетівка 

  

 

 

 

 

 

 
 

№ Назва 

підприємства 

Керівник 

(П.І.Б.) 

Напрямок  

діяльності 

Електронна 

адреса 

Поштова  

адреса 

1            2           3       4       6       7 

1 Державне  
підприємство 

„Шепетівське лісове 

господарство” 

Сасюк  
Володимир 

Михайлович 

Лісівництво 
та 

лісозаготівля 

leshos08@ukr.net 

 

30400, м.Шепетівка 
вул. Героїв 

Небесної Сотні, 133 

Тел. 03840   4-17-50, 

 4-14-48, 4-17-47 

2 ТОВ «Шпон 

Шепетівка» 

 

Касіянчук 

Михайло 

Миклайович 

Виготовлення 

фанери, 

гнуто-клеєні 

деталі, 
шпон 

tovshpon@ukr.net 30400 

Шепетівка  вул, 

Степана Бандери, 
61,  тел/факс:  

03840  4-74-02 

3 ПП „Інтерпродукт” 
 

Повонський 
Володимир 

Михайлович 

 

виробництво 
круп 

interprodua@gmail. 

com 

 

30400 
м. Шепетівка, Пр. 

Миру, 20 

тел/факс 03840  

 4-17-18 

4 ТОВ «Торговий дім  

„Шепетівський 

цукор” 

Агарков 

Микола 

Миколайович 

виробництво 

цукру-піску 
shepetovka-

sahar@mail.ru  

30400 

м. Шепетівка, 

вул. 

Старокостянтинівсь

ке шосе 31 

тел/факс 03840  

4-10-44 

5 ДП «Шепетівський 

ремонтний завод» 

Турінський 

Олег 
Франкович 

Ремонт і 

технічне 
обслуговува

ння готових 

металевих 

виробів 

shrz@ukr.net 30400  

м. Шепетівка, вул. 
Гагаріна, 10 

тел/факс 

03840 

5-51-76 

6 ТОВ «Шпон 

Шепетівка» 

Касіянчук 

Михайло 

Миколайович 

Виробництв

о фанери, 

дерев'яних 

плит і 

панелей, 

шпону 

tovshpon@ukr.net 30400, Хмельницька 

обл., місто 

Шепетівка, вул. С. 

Бандери, буд. 61 

03840 

4-74-02 

mailto:interprodua@gmail.com
mailto:interprodua@gmail.com


Галузева структура промисловості 

за основними видами промислової діяльності станом на 01.01.2017р. 

 

Найменування   виду економічної  діяльності у % до загального 

обсягу 

Промисловість 100 

Добувна промисловість  0,0 

Переробна промисловість 56,2 

з неї:  

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 18,9 

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та 

поліграфічна діяльність 

3,2 

Виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин та 

устаткування 

34,2 

Постачання електроенергії, газу пари та кондиційованого 

повітря 

4,3 

Водопостачання, каналізація, поводження з відходами 2,6 

           

  2.3. Мале підприємництво                                   

 

Станом на 01.01.2017 року у місті  зареєстровано  2280  підприємців -  фізичних осіб   

та 244  малих підприємств. 

При виконавчому комітеті Шепетівської міської ради функціонує Центр надання 

адміністративних послуг. 

        За 2016 рік до ЦНАП звернулося 12631 заявників за одержанням адміністративних 

послуг.  291 звернень надійшло до дозвільного центру  щодо отримання документів 

дозвільного характеру та 187 реєстрації декларацій .  

 Розробка та обговорення  проектів  регуляторних актів проводиться відповідно до 

затверджених планів за участю  представників суб’єктів підприємництва та громадських 

організацій підприємців. У 2016 році на громадських слуханнях  розглянуто 5 проектів 

рішень, 3 з яких прийнято. Підготовлено  та оприлюднені на офіційному сайті міської 

ради 9 звітів про  відстеження ефективності дії регуляторних актів, з них 2 – базових, 4- 

повторне, 3 – періодичних. 

 

2.4.Зовнішньоекономічна діяльність. 
 

Сучасні економічні відносини України з зовнішнім світом знаходяться у стані 

переходу від старої системи організації зовнішньоекономічних зв'язків, орієнтованої, 

переважно, на експорт сировини, до нової, пов'язаної з пошуком шляхів ефективного 

інтегрування у світову спільноту, зі встановленням сталих торговельних зв'язків з іншими 

країнами.              

Місто має конкурентні переваги для залучення  іноземних інвестицій: 

 Важливий транспортний вузол 

 Вигідне географічне розташування (перетин автошляхів) 

 Історично привабливе місто 

 Традиційно існуючий потенціал якісної робочої сили 

 Наявність потенційних можливостей для збільшення постачання енергоресурсами 

(за 30 км знаходиться ХАЕС)  



 Багаті природні ресурси в околицях міста (ліс, мінеральні води, граніти, графіт, 

будівельні матеріали) 

 Близьке розташування злітної смуги з твердим покриттям 

 Значні розвідані запаси питної води; 

 Наявність у місті підприємств з іноземними інвестиціями (галузі - виробництво 

харчових продуктів; оптова й роздрібна торгівля );  

 Наявність середніх спеціальних учбових закладів для підготовки кадрів робітничих 

професій, а також відділень вищих навчальних закладів для підготовки спеціалістів 

у сфері бухгалтерського обліку, фінансів, правознавства, менеджменту; 

 наявність оригінального архітектурного ансамблю – меморіального музею 

М.Островського, занесеного до міжнародного каталогу “Музеї світу” 

Обсяг іноземних інвестицій в економіку міста станом на 1 січня 2017 року 

становив 1204,7 тис. дол. США. Обсяг прямих  іноземних інвестицій на одну особу склав  

28,3  дол. США. 

Продовжують  розвиватися зовнішньоекономічні зв’язки міста з  країнами як 

ближнього, так і далекого зарубіжжя. В місті  працює 5 підприємств з іноземними 

інвестиціями. 

В економіку міста було залучено іноземний капітал з Німеччини (ТОВ «АЗТЕХ-

Україна»), Швеції (TOB « Українське - Шведське СП БОС БЕРРІЄС ЛТД»),  Іспанії (TOB 

«Промислові товари Проінса», ТОВ «Форнаю компані») та Кіпру (ТОВ ТД 

«Шепетівський цукор»).  

Експорт товарів за наявними статистичними даними  за 2016 рік становив 11673,8 

тис. дол. США, що становить 192,2% до попереднього періоду минулого року. У 

перерахунку на одну особу обсяг експорту склав 273,6 дол. США. Обсяг  імпорту за 2015 

рік  становив 444,4 тис. дол. США.  

 

 2.5. Туризм  
    
        Місто Шепетівка є найбільшим центром в північній частині Хмельницької  області та 

перспективним для розвитку туризму.  Перлиною культури міста, його візиткою є 

літературно – меморіальний музей М.Островського. Як унікальна архітектурна споруда 

музей занесено до міжнародного каталогу «Музеїв світу». Це центр духовного, 

патріотичного, культурно-освітнього виховання молоді.  

Штат музею нараховує 30 працівників. В останні роки його щорічно відвідує близько 

30 тис. людей.   На сьогоднішній день фонди музею нараховують понад 50 тис. одиниць 

збереження. Активно проводиться науково-дослідна та експозиційна діяльність, 

впроваджуються нові форми культурно-просвітницької роботи: майстер-класи, уроки 

народознавства, патріотичні уроки , кінолекторіїї, театралізовані свята, пересувні виставки 

тощо.  

      З 2009 року в Шепетівці з ініціативи  музейних працівників проводиться  святкування  

днів Європи. В актовій залі проходять масові заходи, присвячені співпраці України з ЄС, а 

на оглядовому майданчику працювала виставка-продаж «Європейська вуличка». В музеї 

відкрито крамницю українських майстрів «Музейна скриня», де можна придбати 

українські сувеніри ручної роботи та інші вироби народних художніх промислів.   
Музей активно працює над програмою «Шепетівка туристична»- розробляються нові 

туристичні маршрути «Визначними місцями Шепетівки», «Стежками Павки Корчагіна», 

«Мальовниче Полісся» тощо .    

В приміщенні краєзнавчого відділу музею було створено новий розділ експозиції 

«Етнографія і побут рідного краю», де проходять уроки народознавства та інші 

театралізовані свята  



        На території міста також є  5 музеїв, які працюють на  громадських засадах, на обліку 

та під охороною держави знаходиться 31 пам’ятка, серед яких:  26 пам’яток історії та 5 - 

монументального мистецтва.       

        У місті функціонує один з кращих на Південно–Західній залізниці народний музей 

революційної, бойової і трудової слави локомотивного депо. 

        Природний ландшафт міста прикрашає парк культури та відпочинку. Він є не тільки 

культурним закладом, де проводяться міські свята, але й своєрідним «заповідником», 

рекреаційною зоною у центрі міста. Парк налічує біля 60 видів цінних порід дерев.  

З  метою збереження цінних природних комплексів на території міста створено три 

об’єкти природно-заповідного фонду: один лісовий заказник, ботанічна та геологічна 

пам’ятки природи. 

 Лісовий заказник “Шепетівський” площею 91,8 га являє собою ділянку мішаного 

лісу із віковими дубами і розташований в північно-східній частині міста. Особливий 

інтерес представляють біля 200 дубів віком 200-450 років. Фауна даної території 

різноманітна. Ботанічна пам’ятка природи “Дубовий гай” розміщена в західній частині 

міста на території міського водозабору. Тут на загальній території водозабору площею 8,5 

га чітко виділяється дві ландшафтні зони – заплава річки Гуски площею 1,7 га і пагорб з 

дубовим гаєм площею 3,7 га.  

В гаю зростає 116 дубів черешчатих віком від 150-250 років, що є   унікальним  для 

міста Шепетівки  і рідким  для сучасних лісів. 

Геологічна пам’ятка природи “Судилківські граніти” площею близько 3 га.   

розташована в існуючому гранітному кар’єрі.  Має значну пізнавальну і наукову цінність, 

збережена як еталон покладів граніту і грандіориту осницького періоду. 

Видатними  історичними  постатями  регіону  є: 

Дмитро Віленський                      -          ґрунтознавець 

Микола Островський                   -          письменник 

Натан Рибак                                  -          письменник 

Олег Лаврук            -          чемпіон України з пауерліфтингу    серед інвалідів                                                                                   

                                                                   з  ушкодженням  опорно-рухового апарату          

На території міста знаходиться поховання духовного провідника групи 

релігійних євреїв — прибічників хасидського напряму іудаїзму цадика Раббі Пінцоха 

Шапіро із Кореца.                                                      
 
МОНАСТИРІ ШЕПЕТІВСЬКОЇ ЕПАРХІЇ:  
 
1) Жіночий монастир Св. Блг. Вел. Кн. Александра Невського 
 

Реквізити монастиря: Хмельницька обл. Полонський р-н, с. Чернієвка. Настоятелька –

ігуменя Глікерія (Сікорська).   Тел. (03840) 2-18 53 

 

 
2) Городищенський Свято-Різдва Богородичний чоловічий монастир. 
 

Реквізити монастиря: Хмельницька обл. Шепетівський р-н, с. Городище. 

 Намісник –ігумен Роман 
 
3) Жіночий монастир Святої Праведної Анни 
 

Реквізити монастиря: Індекс: 30000 Хмельницька обл. м. Славута. Вул. Монастирська 9. 

Тел.   (03842) 2- 49-36  Настоятелька   ігуменя-  Євфимія  (Дмитрук) 

 
 

 

 



3. ІНФРАСТРУКТУРА РЕГІОНУ 

 

3.1. Транспортні комунікації 

 
Зовнішній і внутрішній транспортні зв’язки міста здійснюються залізничним та 

автомобільним транспортом.  

Станція Шепетівка Південно-Західної залізниці (Козятинське відділення) має 5 

напрямків відправлення вантажів та пасажирів: Коростень, Козятин, Гречани, Тернопіль, 

Здолбунів.  

 

Загальна протяжність вулично-

дорожної мережі - 154,5 км., з них 

державного значення - 6,5 км; місцевого 

значення - 148 км 

Головні транспортні магістралі які 

проходять через місто:  

- шляхи державного значення  М-

21 Городище – Рівне –Старокостянтинів 

через Сарни. 

 - територіального значення  Т-33-

09 Шепетівка – Чуднів – Бердичів та Т-

23-06 Шепетівка – Новоград-Волинський. 

 Маршрутна мережа  автомобільного  

транспорту загального користування  в місті  включає в себе діючих 15 автобусних 

маршрутів, на яких працює 25 транспортних засобів. Маршрути обслуговують 5 

перевізників, з них 4 - фізичні особи, які здійснюють перевезення пасажирів в різні 

куточки міста,  загальна  довжина маршрутів - 155, 7 км. 

 

3.2. Телекомунікаційні системи 
В місті встановлено 3 АТС на  6900, 3400 та 1024 номерів, що в сукупності 

складає 11324 , в тому числі основних 1748 та 1015.  

 

 

 3.3. Фінансово-кредитна система 
№ 

 п/п 

Назва Адреса 

1 2 3 

Банки 
1 Хмельницька філія ПриватБанку 

Шепетівське відділення  

30400,м.Шепетвіка, 

вул..Судилківська,1 

2. Державний ощадний банк України 

ВАТ «Шепетівське відділення № 231» 

30400, м.Шепетівка, вул. 

Старокостянтинівське шосе, 6 

3. Шепетівське відділення № 1 Акціонерного 

поштово –пенсійного банку “Аваль” 

м. Шепетівка, вул. Островського, 

9А 

4. Шепетівське відділення ПАТ "БАНК СІЧ" 30400, м.Шепетівка, вул. Героїв 

Небесної Сотні,31 

5. Шепетівське відділення Укрсиббанку 30400, м.Шепетівка, вул. Героїв 

Небесної Сотні,26 

6. Відділення №3 Кам’янець – Подільської філії 30400, м. Шепетівка, вул. Героїв 



ВАТ АБ “Укргазбанк”  Небесної Сотні,39 

7. Відділення "ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ 

КЛІЄНТІВ №272  ПАТ "А-БАНК" 

30400, м. Шепетівка, проспект 

Миру, 43 

8. Шепетівське Шепетівське міське відділення 

ПАТ АБ "Експрес-Банк 

30400, м. Шепетівка, вул. Героїв 

Небесної Сотні, 26 

Страхові компанії 

9. Шепетівське міське відділення національної 

акціонерної страхової компанії «ОРАНТА» 

30400,  м.Шепетівка 

вул.  Героїв Небесної Сотні, 47 

14. Хмельницька пожежна страхова компанія 30400, м.Шепетівка, 

вул..Старокостянтинівське шосе,6 

Біржі 

15. Шепетівська філія Хмельницької обласної 

товарної біржі 

30400 м. Шепетівка, вул. Героїв 

Небесної Сотні, 78 

16. Товарна біржа “Шепетівка” 30400 м. Шепетівка, вул. Героїв 

Небесної Сотні,41 

Кредитні спілки 

17. Кредитна спілка «Народна каса» 30400,  м.Шепетівка, 

вул. Островського, 6, 4 поверх 

18. Кредитна спілка “Альянс” 30400, м. Шепетівка, вул. Героїв 

Небесної Сотні, 75 

                   

3.4 Культура та дозвілля  
В місті діє 3 масові бібліотеки, 2 клубних заклади, музей обласного 

підпорядкування, 2 недержавних музеїв,  2 початкових мистецьких навчальних закладу, 

парк культури і відпочинку. Під охороною держави знаходиться 31 пам’ятка історії та 

культури.   

  В установах культури влаштовуються книжкові виставки, презентації української 

книги, свято книги,  засобами клубної роботи проводяться заходи  по охороні, 

збереженню та відродженню нематеріальню  культурної спадщини, народних художніх 

промислів, підтримка професійного та аматорського мистецтва, культурних ініціатив 

громадських організацій, творчих спілок. 

        Серцем  культурного життя міста є діяльність установ клубного типу, на базі яких 

працює 19 клубних формувань. Висока майстерність, сценічна культура, ансамблеве 

звучання, максимально наближене до професійного, притаманне художнім  колективам: 

- народному аматорському струнному ансамблю «Ліра»;  

- народному  аматорському  ансамблю народних інструментів ; 

- народному  аматорському  колективу «Дикселенд» 

- оркестру  народної музики та естрадно – симфонічного оркестру ; 

-  народному  аматорському  хоровому  колективу «Пролісок»; 

- хор ветеранів війни та праці; 

- народному  аматорському  ансамблю спортивно – бального танцю «Віват»; 

- народному аматорському  фольклорно – етнографічному  колективу «Колорит»; 

- народному ансамблю «Ретро»; 

- народному аматорському молодіжному театру «Браво»; 

- молодіжному рок – гурту «Кальцій».; 

- ансамблю спортивно – бального танцю « Асорті» ; 

- ансамблю сучасного танцю « Інеш»; 

- драматичному гуртку « Лицедії»; 

- колективу народного танцю.   

Життя міста яскраво прикрашають різноманітні мистецькі акції: фестиваль 

альтернативної музики «Шепіт року», турнір по спортивно–бальних танцях «Шепетівка 



Віват», фестиваль молодих вокалістів «Оксамитовий сезон», конкурси дитячої творчості, 

цикли свят за народним календарем.  

Установи культури активно беруть участь по відзначенню державних, професійних 

свят, пам’ятних дат та ювілеїв. 

Тісно співпрацюють з організаціями, установами, підприємствами та військовими 

частинами міста. 

 

4. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА 

СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ м. ШЕПЕТІВКА 
 

4.1 Кількість зайнятих станом на 01.01.2017 року (по колу 

звітуючих  підприємств) 
 Чисельність штатних працівників, чол. 

Назва галузей (підприємств) 2016 рік 

Всього по  місту 7953 

в тому числі по основних галузях економіки  

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство та рибне 

господарство 
367 

Промисловість 902 

Постачання електроенергіїї, газу, пари та кондиційованого повітря  239 

Водопостачання ;каналізація, поводження  з відходами 238 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 1707 

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 478 

Освіта 2643 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 1292 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 42 

інші 8 

 

 

 

 

4.2. Середньомісячна заробітна плата станом на 01.01.2017р              

.(по колу звітуючи підприємств) 
 

Середній розмір заробітної плати одного штатного працівника  м. Шепетівки, грн 

Назва галузей (підприємств) 2016 рік 

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство та рибне 

господарство 
6958,4 

Промисловість 5312,6 

Постачання електроенергіїї, газу, пари та кондиційованого повітря  4536,2 

Водопостачання ;каналізація, поводження  з відходами 3377,8 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і 

мотоциклів 
 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 5766,7 

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 4012,2 

Освіта 3331,8 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 2916,9 



Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 2853,2 

Всього по місту 4245,3 

 

5. ДОВІДКОВІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ ТА 

ОБГРУНТУВАНЬ 

 
Структура земельного фонду 

Територія, усього 3 765 тис. га 

у тому числі: 

 сільськогосподарські угіддя 

 

1295,0093 

тис. га 

із них : рілля                                                                   591,4686 тис. га 

Ліси і інші лісовкриті площі                                                                445,8738 тис. га 

Забудовані землі                                 1969,8169 тис. га 

Землі водного фонду 48,6 тис. га 

Інші землі 5,7 тис. га 

 

 

6. СОЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ 
 

6.1. Середня та вища освіта. 
 Середня освіта.  

В місті функціонує 10 загальноосвітніх шкіл.  
На території міста діє 11 шкіл, з них: 

- 5  загальноосвітні школи І – ІІІ ступеня; 
- 2 навчально-виховних об’єднання;  
- 1 школа – гімназія; 
- 2 школи – ліцеї. 

Відповідно до особливостей регіону та індивідуальних освітніх запитів учнів, 
їхніх батьків чітко визначено напрямки навчальної діяльності закладів, які не 
повторюються:  
ЗОШ № 2 – спеціалізована школа поглибленого вивчення основ економіки та 
природознавства 
ЗОШ № 3 – школа технологічного напрямку 
ЗОШ № 6 – школа-центр адаптаційної педагогіки 
НВО № 1 – школа економічного та гуманітарного профілів 
НВО № 2 – школа природничо-математичного напрямку 
НВО № 3 – школа еколого-природничого напрямку  
НВК № 1 – школа-ліцей 
НВК № 2 – школа-гімназія  
НВК № 3 – школа-військовий ліцей 
     Шепетівський міжшкільний навчально – виробничий комбінат  забезпечує професійну 
підготовку учнів ЗНЗ та перепідготовку незайнятого дорослого населення із видачею 
документа єдиного державного зразка про присвоєння робітничої кваліфікації за такими 
спеціальностями: водій автотранспортних засобів  (водій категорій «В», «С»), оператор 
комп’ютерного набору , швачка,   продавець продовольчих товарів, продавець 
непродовольчих товарів . 
На базі МНВК функціонує 11 навчальних кабінетів, 3 лабораторії, 3 майстерні, автодром, 
автотренажерний класс. 
 
 

Вищі навчальні заклади ІІ рівня акредитації, І рівня акредитації. 

 

Шепетівський технікум Подільського Державного  



аграрно – технічного університету  
Адреса: м.Шепетівка, Проспект Миру, 25 

Тел/факс: (03840) 5-25-07 

Рік заснування – 1938. Технікум готує фахівців з освітньо-кваліфікаційним рівнем 

„молодший спеціаліст” за спеціальностями: „Бухгалтерський облік”, „Фінанси і кредит”. 

На базі технікуму діє навчально-консультаційний пункт Подільського Державного 

аграрно – технічного університету. 

 

Медичне училище. 
Адреса: м.Шепетівка, Проспект Миру 26.Тел/факс: (03840) 5-16-76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рік заснування – 1990, рівень акредитації – І. 

Галузі та спеціальності, за якими здійснюють підготовку фахівців (молодший спеціаліст): 

1101 «Медицина»: стоматологія ортопедична,  стоматологія, сестринська справа, 

лікувальна справа. 

1102 “Фармація”: фармація. 

Структурні підрозділи: 

Відділення:«Стоматологія»,  «Сестринська справа», «Фармація». 

Матеріально-технічна база: навчальні аудиторії, навчально-виробничі лабораторії, 

студентська стоматологічна поліклініка, зуботехнічна лабораторія, навчально-виробнича 

аптека,  бібліотека з читальною залою. 

  

6.2. Дитячі садки. 
 

Всього в місті функціонує 12 дитячих закладів, з яких два – у  складі НВО. 

Функціонують три офтальмологічні групи в ДНЗ №2 «Сонечко», 2 групи  з цілодобового 

перебування дітей з 5-денним робочим тижнем в НВО №2, та ДНЗ №8 «Калинонька», 2 

ортопедичні групи в ДНЗ №10 «Михайлик», 3 логопедичні групи в ДНЗ №2 «Сонечко», 

№4 «Світлячок»,  №7 «Дюймовочка».  

 

 6.3. Професійна освіта 
  

Шепетівський професійний ліцей 
 

Адреса: м.Шепетівка, проспект Миру 23, тел: (03840) 5-37-58. 

Шепетівський професійний ліцей створено у 2003 році на базі професійно-

технічного училища №20 м. Шепетівка, яке було засноване у 1979 році У 2001 році ліцей 



пройшов державну атестацію і згідно рішення Державної акредитаційної комісії визнаний 

державним навчальним закладом другого атестаційного рівня.   

Наявні професії: Слюсар-ремонтник, електрогазозварник,   електромонтер з ремонту 

та осблуговування електроустаткування, радіомеханік з ремонту та обслуговування РТА, 

штукатур, лицювальник-плиточник. 

      

6.4. Медичні установи 
Загальна кількість медичні установи, що надають медичні послуги по м. Шепетівка 

52, з них: 2 лікарні (центральна районна та вузлова лікарня ст. Шепетівка), станція 

швидкої допомоги,  стоматологічна поліклініка, 4 амбулаторії загальної практики, центр 

первинної медико-санітарної допомоги та 45 аптек. 

Забезпеченість лікарняними ліжками у розрахунку на 1 тис. населення  - 16 ліжок, 

Забезпеченість лікарями на 1 тис. населення  -  5  чол. Кількість середнього медичного 

персоналу на 1 тис. населення – 12 чол. 

 

6.5. Фізична культура і спорт 
 На території міста розміщено 2 стадіони на 1500 місць, в кожній загальноосвітній 

школі обладнані гімнастичні містечка, 1 плавальний басейн, 13 спортивних зали, 5 

стрілецьких тирів, 7 футбольних полів, 12спортивних майданчики( 2 з яких зі штучним 

покриттям), дитяча спортивна школа, 14 приміщень для фізкультурно – оздоровчих занять 

В місті проводяться змагання з 14 видів спорту, 10 з яких відносяться до олімпійських.  

              В місті діє Шепетівський міський центр фізичного здоров’я населення « Спорт 

для всіх».  А також спортивні громадські організації : 

-  «Федерація шахів м. Шепетівка» 

-  «Шепетівська федерація бойових єдиноборств» 

-  «Шепетівська федерація футболу» 

-  Регбійний клуб «Українець» 

 

 

 

6.6. Засоби масової інформації. 

Газети 
№ 

п.п. 

Назва  Тираж у місяць, 
прим. 

Дані про засновників (власників) 

1 Шепетівський вісник 6830 Шепетівська міська рада, Шепетівська 

РДА, трудовий колектив 

2 День за днем 5500 Трудовий колектив Шепетівської 

міжрайдрукарні 

 

Електронні ЗМІ 
№ 

п.п. 

Назва Дані про засновників (власників) 

1 Веб-сторінка Шепетівської міської ради 

shepetivka-rada.gov.ua 

Шепетівська міська рада та 

виконавчий комітет 

2 Веб - сторінка міськрайонної газети 

“Шепетівський вісник” shepetivka.org.ua 

Колектив газети “Шепетівський 

вісник” 

 

Телебачення 

№ Назва Дані про засновників (власників) 



п.п. 

1 Лайк ТВ ТОВ "Промо студія "Фреш"" 

 

 

7. Проекти, які потребують інвестицій. 

7.1.Інвестиційні пропозиції підприємств  

Таблиця 1 

Анкета інвестиційної пропозиції 
Розділ Коментар 

1 2 

Назва інвестиційного проекту Реконструкція та капітальний ремонт 

стадіону «Локомотив» із облаштуванням 

фізкультурно-оздоровчих споруд 

Суть та мета інвестиційного проекту Сприяння створенню умов для розвитку 

фізичної культури, спорту в районі та 

проведення фізкультурно-оздоровчої і 

спортивно масової роботи серед всіх верств 

населення 

Вид економічної діяльності, що 

інвестується 

Діяльність у сфері спорту 

Організаційна форма співробітництва Цілеспрямована субвенція, 

співфінансування 

Загальна вартість проекту, тис. дол. США 50  

Потреба в інвестиціях, тис.дол.США (%) 45  

Форма власності; частка державної 

власності 

комунальна 

Ресурсне забезпечення проекту грошові кошти 

Стадія готовності/розробки інвестиційного 

проекту 

Проектна пропозиція 

Реквізити підприємства (організації) Виконавчий комітет Шепетівської міської 

ради, 30400, Хмельницька обл., м. 

Шепетівка, вул. Островського 4 

Інформація для контактів: Полодюк Михайло Іванович 

Міський голова 

(03840) 5-14-50 

 

Таблиця 2 

Анкета інвестиційної пропозиції 
Розділ Коментар 

1 2 

Назва інвестиційного проекту Реконструкція головного водопровідного 

водогону від ВНС-2  вул. Некрасова, 127 до 

вул. В. Котика 110 в м.Шепетівка 

Хмельницької області 

Суть та мета інвестиційного проекту Проектом передбачається впровадження 

нових технологій очистки води та її 

знезараження. Це покращить надійність 

водозабезпечення, надійність 

водовідведення 

Вид економічної діяльності, що Надання комунальних та індивідуальних 



інвестується послуг 

Організаційна форма співробітництва Цілеспрямована субвенція, 

співфінансування 

Загальна вартість проекту, тис. дол. США 50,0 

Потреба в інвестиціях, тис.дол.США (%) 45,0 

Форма власності; частка державної 

власності 

комунальна 

Ресурсне забезпечення проекту грошові кошти 

Стадія готовності/розробки інвестиційного 

проекту 

Проектна пропозиція 

Реквізити підприємства (організації) Виконавчий комітет Шепетівської міської 

ради, 30400, Хмельницька обл., м. 

Шепетівка, вул. Островського 4 

Інформація для контактів: Полодюк Михайло Іванович 

Міський голова 

(03840) 5-14-50 

 

Таблиця 3 

Анкета інвестиційної пропозиції 
Розділ Коментар 

1 2 

Назва інвестиційного проекту Капітальний ремонт будівлі дошкільного 

навчального закладу №7 «Дюймовочка» 

ясла-садок Шепетівської міської ради по 

вул.Горбатюка, 34 в м.Шепетівка 

Хмельницької області 

Суть та мета інвестиційного проекту Зменшення витрат паливно-енергетичних 

ресурсів, покращення якості освітніх 

послуг 

Вид економічної діяльності, що 

інвестується 

Регулювання у сфері освіти 

Організаційна форма співробітництва Цілеспрямована субвенція, 

співфінансування 

Загальна вартість проекту, тис. дол. США 180,0 

Потреба в інвестиціях, тис.дол.США (%) 162,0 

Форма власності; частка державної 

власності 

комунальна 

Ресурсне забезпечення проекту грошові кошти 

Стадія готовності/розробки інвестиційного 

проекту 

Проектна пропозиція 

Реквізити підприємства (організації) Виконавчий комітет Шепетівської міської 

ради, 30400, Хмельницька обл., м. 

Шепетівка, вул. Островського 4 

Інформація для контактів: Полодюк Михайло Іванович 

Міський голова 

(03840) 5-14-50 

 

Таблиця 4 

Анкета інвестиційної пропозиції 
 



Розділ Коментар 

1 2 

Назва інвестиційного проекту Капітальний ремонт будівлі Шепетівського 

навчально-виховного комплексу №1 у 

складі «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 

та ліцей» по вул. Горбатюка,61 

Суть та мета інвестиційного проекту Зменшення витрат паливно-енергетичних 

ресурсів, покращення якості освітніх 

послуг 

Вид економічної діяльності, що 

інвестується 

Регулювання у сфері освіти 

Організаційна форма співробітництва Цілеспрямована субвенція, 

співфінансування 

Загальна вартість проекту, тис. дол. США 260,0 

Потреба в інвестиціях, тис.дол.США (%) 234,0 

Форма власності; частка державної 

власності 

комунальна 

Ресурсне забезпечення проекту грошові кошти 

Стадія готовності/розробки інвестиційного 

проекту 

Проектна пропозиція 

Реквізити підприємства (організації) Виконавчий комітет Шепетівської міської 

ради, 30400, Хмельницька обл., м. 

Шепетівка, вул. Островського 4 

Інформація для контактів: Полодюк Михайло Іванович 

Міський голова 

(03840) 5-14-50 

 

 

 



7.2. Земельні ділянки та промислові майданчики, які можуть бути  запропоновані  для будівництва промислових 

об’єктів, туристично-рекреаційних комплексів, об’єктів торгівлі чи інших видів економічної діяльності   

 

 

 

Загальна площа 

земельної ділянки 

(га), кадастровий 

номер, розташування 

Власність Призначення Можливість 

поділу на 

частини 

Можливість 

оренди, 

суборенди, 

викупу 

Наявність комунікацій (водопостачання 

водовідведення, електромережі та їх 

потужність, газифікація, під’їзні шляхи 

вул. В. Котика, 131-А, 

1 га 

комунальна Житлова та громадська 

забудова 

- Оренда, викуп відстань до магістралі 0,3 км, до 

залізничної колії 3,0 км, наявна під’їзна 

дорога; водозабезпечення - 500 м, 

каналізація - 150 м, електрифікація – 

600 м, газозабезпечення – 300м 

вул. Судилківська, 

187, 1 га 

комунальна Житлова та громадська 

забудова 

- Оренда,  

викуп 

відстань до магістралі 5,0 км, до 

залізничної колії 1,0 км, наявна під’їзна 

дорога; водозабезпечення - 500 м, 

каналізація - 500 м, електрифікація – 

200 м, газозабезпечення –200м.); 

вул. Промислова, 3, 

4,9 га 

комунальна Землі   промисловості,  

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення 

- Продаж, 

викуп 

відстань до магістралі 0,1 км,  до 

залізничної колії 4,0 км, наявна під’їзна 

дорога; інженерна інфраструктура 

відсутня 

вул. Митрополита 

Шептицького, 110, 

1,26 га 

комунальна Житлова та громадська 

забудова 

- Продаж,  

викуп 

відстань до магістралі 0,1 км, до 

залізничної колії 4,0 км, наявна під’їзна 

дорога; інженерна інфраструктура 

відсутня 

вул. Економічна, 25, 

15 га 

комунальна Землі   промисловості,  

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення 

Є можливість Оренда відстань до магістралі 0,33 км, до 

залізничної колії 0,26 км, наявна 

під’їзна дорога; інженерна 

інфраструктура відсутня 



7.3Наявні  виробничі, офісні приміщення, які можуть використовуватись інвесторами під промислові об’єкти, 

туристичні та відпочинкові комплекси, торгові та офісні центри тощо  

 

Загальна площа 

виробничих приміщень, 

розташування, м2 

Власність Призначення Можливість 

поділу на 

частини 

Можливість 

оренди, 

суборенди, 

викупу 

Наявність комунікацій (водопостачання 

водовідведення, електромережі та їх 

потужність, газифікація, під’їзні шляхи 

вул. С. Бандери, 61, площа 

4000 м2 

Приватна,  ПрАТ 

«Шепетівський 

ДОК» 

Промислове 

виробництво 

Договірна Договірна Об’єкт підключено до інженерних мереж 

(електроенергія, газ, вода, каналізація). 

Наявна під’їзна дорога та залізничка 

колія. До автомагістралі – 2,0 км 

вул. Титова, 1а, окрема 

одноповерхова будівля, 

площа 9216 м2 

Приватна,  ПрАТ 

«Добробут»  

Шепетівський завод  

культиваторів 

Промислове 

виробництво 

Договірна Договірна Об’єкт підключено до інженерних мереж 

(електроенергія, газ, вода, каналізація).  

Наявна під’їзна дорога та залізничка 

колія.  До автомагістралі – 5,0 км 

вул. Титова, 1а, 

адміністративна прибудова 

(4 поверхи), площа 4600 м2 

Приватна,  ПрАТ 

«Добробут»  

Шепетівський завод  

культиваторів 

Промислове 

виробництво 

Договірна Договірна Об’єкт підключено до інженерних мереж 

(електроенергія, газ, вода, каналізація).  

Наявна під’їзна дорога та залізничка 

колія.  До автомагістралі – 5,0 км 

вул. Титова, 1а, виробничи 

корпус, площа 25920 м2 

Приватна,  ПрАТ 

«Добробут»  

Шепетівський завод  

культиваторів 

Промислове 

виробництво 

Договірна Договірна Об’єкт підключено до інженерних мереж 

(електроенергія, газ, вода, каналізація).  

Наявна під’їзна дорога та залізничка 

колія.  До автомагістралі – 5,0 км 

пров. Подольський, 2, 

площа 3144,0 м2 

Приватна Промислове 

виробництво 

Договірна Договірна Об’єкт підключено до інженерних мереж 

(електроенергія, газ, вода, каналізація).  

Наявна під’їзна дорога.  До 

автомагістралі – 3,4 км 


	Видатними  історичними  постатями  регіону  є:
	Шепетівський професійний ліцей

