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Наявність сировинної бази корисних копалин
(родовища газового вугілля, будівельних матеріалів тощо).

Наявні вільні земельні ділянки та виробничі площі.
Наявність хімічного науково-виробничого кластера (в м. Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне зосереджені промислові підприємства
з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції, продуктів нафтоперероблення; науково-дослідні організації та установи).
Наявність середньоспеціальних та вищих навчальних закладів
з технічними та гуманітарними напрямами підготовки.

Висока концентрація спеціалістів та фахівців.

Низька конкуренція у виробничому секторі у порівнянні з
іншими помислово-розвиненими регіонами.

1 462,6 тис. га земель сільськогосподарського призначення,
з них 68,2% ріллі.

Нижчий рівень заробітної плати ніж у середньому по Україні.

Наявність стратегічних документів щодо розвитку регіону
(«Стратегія розвитку Луганської області до 2020 року»).

Діяльність значної кількості міжнародних місій в регіоні.
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Стратегія розвитку до 2020 року

Посилання на
Стратегію розвитку до
2020 року

Ціль 1. Відновлення критичної
інфраструктури та послуг
Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та її стабільне функціонування.
Відновлення та розбудова системи
надання якісних і доступних державних
та муніципальних послуг.

Ціль 2. Підвищення
спроможності місцевої
влади
Створення та посилення об’єднаних
територіальних громад.
Посилення спроможності громад у
питаннях управління комунальним
майном.

Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та її стабільне функціонування.
• Забезпечення сталого енергопостачання та
підвищення рівня енергетичної безпеки.
• Забезпечення сталого, якісного та ефективного водопостачання та водовідведення.
• Відновлення транспортно-логістичної інфраструктури та покращення транспортного
сполучення.

• Посилення спроможності
громад у сфері управління
водопровідно-каналізаційним
господарством, теплопостачання, енергозбереження та
підвищення енергоефективності.

Посилення спроможності громад
у сфері надання якісних послуг
населенню.

Ціль 3. Економічне відновлення
та перехід до сталого розвитку
Підвищення стійкості регіональної економіки
та перехід до її сталого зростання.
Покращення стану навколишнього природного середовища.

Ціль 4. Створення
сприятливих умов для
життя та побудова миру
Підвищення рівня особистої
та суспільної безпеки.
Створення умов для реалізації принципу верховенства права, гендерної
рівності та забезпечення захисту
прав людини.
Збереження та поширення історичних та культурних надбань
Луганщини.

• Відновлення та розбудова регіональної
інфраструктури для надання медичних та
соціальних послуг.
• Відновлення регіонального архівного фонду
та функціонування архівної системи.
• Покращення доступу до якісних медичних,
освітніх та соціальних послуг, спортивної інфраструктури та підтримка розвитку спорту.

Посилення спроможності громад у сфері надання якісних
послуг населенню.

Посилення спроможності громад
у питаннях управління комунальним майном.

Створення та посилення
об’єднаних територіальних
громад
• Підтримка процесу
створення об’єднаних
територіальних громад
та сприяння їх подальшому розвитку.

Відновлення та розбудова системи
надання якісних і доступних державних та
муніципальних послуг.

• Посилення спроможності
громад у сфері надання якісних освітніх та
соціальних послуг, надання
правової допомоги та
забезпечення громадської
безпеки.

Підвищення стійкості регіональної економіки
та перехід до її сталого зростання.

Покращення стану навколишнього природного середовища.

• Сприяння підвищенню конкурентоспроможності підприємств. Створення передумов для
інноваційного розвитку.
• Сприяння підвищенню продуктивності та
ефективності сільського господарства,
розвитку переробки сільськогосподарської
продукції та розширенню ринків її збуту.
• Надання підтримки для розвитку малого бізнесу та сприяння самозайнятості населення.

• Впровадження ефективної системи поводження з побутовими та промисловими
відходами.
• Забезпечення охорони річок та зменшення
рівня забруднення поверхневих джерел
води.
• Забезпечення протиерозійного захисту
ґрунтів та відновлення деградованих
земель.
• Забезпечення захисту природно-заповідного фонду та лісового господарства.

Підвищення рівня особистої
та суспільної безпеки.
• Створення безпечних умов для
проживання та пересування
територією області.
• Підвищення рівня соціальної
згуртованості населення та забезпечення відкритого соціального діалогу.
• Підтримання розвитку регіональних ЗМІ та вживання заходів
задля забезпечення інформаційної безпеки.

Створення умов для реалізації
принципу верховенства права,
гендерної рівності та забезпечення захисту прав людини.
• Сприяння розвитку громадянського суспільства.
• Впровадження механізмів захисту
прав людини з урахуванням наслідків збройного конфлікту та їх
впливу на населення регіону.
• Посилення спроможності громад
до інтеграції й забезпечення
рівних можливостей для ВПО та
інших уразливих груп населення,
в тому числі жінок та молоді.

Збереження та поширення історичних та
культурних надбань
Луганщини.
• Підтримка закладів
культури та розвитку
мистецтв.
• Популяризація історичних та культурних
надбань Луганщини.
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Природно-географічні дані

Київ
750 км
Львів
1 289 км
Сєвєродонецьк

Одеса

853 км

6 місце

за кількістю населення

10 місце

за площею

Територія

26,7 тис. км2

ПЕРЕВАГИ:

Підконтрольна українській владі

18,3 тис.км2

● ресурсний
потенціал

Клімат
Кількість опадів
Середня температура повітря
Висота над рівнем моря
Рельєф

помірно-континентальний
459 - 505 мм на рік
зима: -3,9 Со, літо: +22,3 Со
56 - 178 м
хвильова рівнина

Із заходу на схід (максимум)

170 км

Із півночі на південь (максимум)

275 км

Посилання
на щорічник
«Мінеральні ресурси
України» за 2017 рік

6

Маріуполь
282 км

Посилання
на інтерактивну
карту корисних
копалин

Посилання на дані
щодо державного
балансу запасів
корисних копалин
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● близькість до інших
промислових центрів
дозволить розвивати
промисловість,
сферу послуг та
агропромисловий
комплекс.

Посилання на
спецдозволи
Геоінформ України на
користування надрами

Ресурсний потенціал
Корисні копалини / Енергетика / Логістика / Транспорт / АПК та легка промисловість

!

Поклади високоякісного кам’яного вугілля складають
1/3 від загально розвіданих родовищ України.

ВУГІЛЛЯ

14,5

млрд тонн

550

родовищ

250

444

родовищ, підприємств
які в
експлуатації

ГОРЮЧІ
КОРИСНІ
КОПАЛИНИ

Розвідано та
експлуатується
9 родовищ природного
газу, експлуатується
1,0 2 підземних сховища
газу, проводяться
млн м3
пошукові роботи на
Видобуток 8 площах та зонах.

Газ метан

Природний газ

12,8

2,6

143,1

млрд м3

млн м3

млрдм3

Запаси

Видобуток

Запаси

Балансові запаси

123

БУДІВЕЛЬНІ
МАТЕРІАЛИ

ФОСФАТИ

В експлуатації

9

2

родовищ

сховища

млн м3

27,0

107,1

млн м3

млн м3

16,8 15,8
млн м3

млн т

будівельне цегельнопісок
керамзикаміння черепична будівельтова
сировина
ний
сировина

облаштованих
родовища
нерудної
сировини
Ведуться роботи зі створення власної бази
фосфатної сировини. У результаті пошуків на
території області виділено ряд перспективних
ділянок із загальними
прогнозними ресурсами

9,1

крейда

9,7 0,3
млн т

млн т

глина

вохра

1 166 млн тонн
фосфоритів

Пошукові роботи
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ПРИРОДНИЙ
ГАЗ

площ та зон

123 120 302

1 391 об’єкта = 7,2 тис. га

річки

ВОДНИЙ
ФОНД

806

585

у задовільному
стані

6

річок

Сіверський Донець

озера, водосховища ставки

5,7

тис. га

2,7

тис. га

понад

довжина 265 км
площа водозбору 24,9 км2

100
км

Кількість об’єктів і територій ПЗФ за
останнє десятиліття зросла на
40%, їх площа - майже у 5 разів.

ПРИРОДНОЗАПОВІДНИЙ
ФОНД

138 об’єктів = 76,5 тис. га

7

Територіальний устрій

26,7 тис. км

2

Територія,
підконтрольна
українській
владі

69%
Сєвєродонецьк

18,3
692,5

12

31%

тис. км2

тис. осіб
та
296,6 тис. - ВПО

Попаснянський

районів

Станично-Луганський

Тимчасово
окупована
територія

8,4

тис. км2

1 502,8

тис. осіб

6

районів

Старобільський

15
28

Обласного
підпорядкування

міст

смт

Новоайдарський

м. Сєвєродонецьк

Сватівський

м. Лисичанськ

Новопсковський

м. Рубіжне

Біловодський

Районного
підпорядкування

Троїцький

м. Попасна
м. Кремінна
м. Сватове

22

Кремінський

Білокуракинський
Міловський
Марківський

м. Старобільськ

517

сіл

м. Золоте
м. Щастя
м. Гірське
м. Новодружеськ
м. Привілля

8

міста

81

смт

263

сіл

Посилання на дані щодо
адміністративно-територіального
устрою Луганської області
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Територіальний устрій
Наприкінці 2017 року за сприяння ПРООН було проаналізовано фінансову спроможність окремих діючих та перспективних ОТГ Луганської області.
Результати аналізу відображено у фінансових профілях таких громад. Розрахунки підтверджують суттєве покращення фінансових та операційних можливостей ОТГ в управлінні процесами власного розвитку.
У той же час окремі ОТГ зіштовхнулись із труднощами управління ресурсним потенціалом у зв’язку
зі зростанням навантаження на персонал органів
місцевого самоврядування та необхідністю працювати у нових умовах.

31.01.2018 р. КМУ прийнято Постанову
№60-р «Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення
державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад».
Розпорядженням доручається Держгеокадастру розпочати з 01.02.2018 р. передачу
всіх земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності
у комунальну власність відповідних об’єднаних територіальних громад, крім тих
земельних ділянок, які не можуть бути
передані у комунальну власність. Держгеокадастр з 01.02.2018 р. розпочав процес
передачі земель ОТГ.

Проблеми соціально-економічного розвитку об’єднаних громад можна буде вирішити за умови реалізації прозорого бюджетування, залучення додаткових коштів із різних джерел та ефективного
використання всіх наявних ресурсів.
Важливим фактором також є співпраця з органами державної влади, інвесторами та міжнародними
організаціями.

Створені ОТГ отримують більш широкі повноваження
у бюджетній сфері, додаткові ресурси і відповідальність, що значно підвищує їхню фінансову самостійність, спроможність та надає можливість вирішення
низки соціальних та інфраструктурних питань.
Центри ухвалення рішень:
Луганська обласна військово-цивільна адміністрація.
Попаснянська районна військово-цивільна адміністрація.
Районні державні адміністрації (в інших районах області).
Органи місцевої влади (міські, сільські, селищні ради, ради ОТГ).
Назва району / ОТГ

Населення, тис.

Площа,
км2

Рік

Посилання
на сайт щодо
децентралізації
в Україні

Кількість ОТГ

Кількість рад, що
увійшли до ОТГ

• Гірська ОТГ

17,9

35

2015

2

• Чмирівська ОТГ

6,8

206

2016

1

3

• Новоайдарська ОТГ

17,0

640

2017

5

33

• Щастинська ОТГ

19,6

240

2018

1 (+3)

18

• Красноріченська ОТГ

6,9

245

Всього (факт)

9 (+3)

64

• Нижньодуванська ОТГ

3,1

227

• Новопсковська ОТГ

12,3

178

Всього (план)

25

332

• Біловодська ОТГ

23,0

1 597

• Троїцька ОТГ

14,3

952

• Привільська ОТГ

1,4

222

• Білокуракінська ОТГ

13,7

789

• Лозно-Олександрівська ОТГ

2,7

255

Посилання на інтерактивну
мапу адміністративнотериторіального устрою
області
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ОТГ - це нові центри ухвалення рішень, які отримують широкі
фіскальні повноваження, можливість розпоряджатись земельними
ресурсами, доступ до трансфертів із
бюджетів вищих рівнів, ресурсів на
розвиток інфраструктури та соціальної сфери, а також адміністративні
повноваження.
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Промисловість
2015

24,9 млрд грн

2016

37,1 млрд грн

2017

22,8 млрд грн

2017 рік

130%

99%

У 2017 році спостерігалось скорочення на
14,3 млрд грн або 38,5% обсягів реалізації промислової продукції.
Негативна динаміка пов’язана з наступними чинниками:

Динаміка реалізації
промислової продукції

•

скорочення виробництва одним з
найбільших підприємств країни ПАТ
«Алчевський
металургійний
комбінат» (перереєстрований на підконтрольній території та потужності
знаходяться на непідконтрольній території), внаслідок тимчасового припинення переміщення вантажів через
лінію зіткнення;

•

консервація газових родовищ, що
знаходяться на непідконтрольній території, зниження видобутку вугілля.

82%
82% 75%
68%

75%

76%

74%

73%

70%

69%

69%

2018 рік

38%

I

72%

II

III

IV

V

VI

VII VIII IX

X

XI XII

Індекс промислової продукції
(до відповідного періоду попереднього року)

Виробництво окремих видів промислової продукції
Електроенергія
Прилади для контролю інших фізичних характеристик

2015

2016

2017

млрд
кВт∙год

3,1

3,8

2,8

тис.шт

0,4

0,4

0,5

Великі резервуари, цистерни, контейнери з чорних металів або алюмінію

тис.тонн

0,1

0,1

0,1

Конструкції інші та їх частини, плити, прутки, кутики, профілі та вироби подібні, з металів чорних або алюмінію

тис.тонн

2,1

1,8

0,7

Сталь без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям

тис.тонн

145

112

7,8

Блоки та цегла з цементу, бетону або каменю штучного для будівництва

тис.тонн

7,1

н/д

3,0

Розчини бетонні

тис.тонн

9,1

28,2

н/д

Фарби та лаки на основі поліефірів, акрилових і вінілових полімерів, у неводному середовищі; розчини

тис.тонн

0,3

0,2

0,2

Деревина розпиляна; шпали з деревини для залізничних чи трамвайних колій

тис.м3

32,4

17,2

11,4

Вироби макаронні, локшина та вироби борошняні подібні

тис.тонн

0,1

0,0

0,1

Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання

тис.тонн

11,7

11,0

9,4

Крупи

тис.тонн

н/д

н/д

0,1

Борошно

тис.тонн

54,1

36,7

31,7

Йогурт та інші ферментовані чи сквашені молоко та вершки

тис.тонн

0,4

0,5

0,4

Сир свіжий неферментований

тис.тонн

0,1

0,1

0,1

Масло вершкове

тис.тонн

0,9

1,1

0,8

Молоко рідке оброблене

тис.тонн

2,8

3,3

2,2

Олія соняшникова нерафінована та її фракції (крім хімічно модифікованих)

тис.тонн

91,5

85,5

83,8

М’ясо свиней свіже чи охолоджене

тис.тонн

0,3

0,3

0,3

М’ясо великої рогатої худоби свіже чи охолоджене

тис.тонн

0,5

0,4

0,3

Вугілля кам'яне

млн тонн

4,1

5,3

0,8

На Луганщині добре розвинені хімічна
та легка промисловості, енергетика,
машинобудування та металургія, а також
галузі, які їх обслуговують. Значний потенціал
мають харчова промисловість та виробництво
будівельних матеріалів. Більшість
промислових підприємств мають розвинену
спеціалізовану інфраструктуру.
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од. виміру

Відновлення
територіальної
цілісності країни
може стати значним
поштовхом
для зростання
промислового
потенціалу регіону.

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАСПОРТ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Промисловість
+26,2%
Деревообробна
промисловість

2017 рік

0,6 млрд грн

0,4 млрд грн

Харчові продукти

Гумові та пластмасові
вироби

7%
3%

1,8 млрд грн
Металургія

2,3 млрд грн

2017 рік

Машинобудування

Постачання електроенергії, газу, пари

28%

Хімічна
промисловість

2017 рік

Видобуток, розроблення кар’єрів

%

2,9 млрд грн

13

+4,0%
Виробництво
пластмас

6,4 млрд грн

8%

11%

+4,1%

%

15

15%

3,3 млрд грн
Вироби з деревини,
поліграфія

3,3 млрд грн
+52,5%

Хімічна продукція

Машинобудівна галузь

Структура реалізації промислової продукції у 2017 році

2017 рік

До початку військового конфлікту область входила до 5
найбільш потужних промислово-економічних регіонів України,
а її економіка була орієнтована на РФ та внутрішній попит
інших галузей. Луганщина зберегла промисловий потенціал,
незважаючи на те, що деякі промислові об’єкти розташовані на
тимчасово окупованій території. На території Луганської області,
що підконтрольна українській владі, здійснює виробничу
діяльність 489 промислових підприємств, що складає 48%
від загальної кількості промислових підприємств до початку
військових дій. Основні промислові підприємства зосередженні
в містах Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ та Кремінна, які
формують близько половини реалізації промислової продукції
по області. Продукція промисловості переважно реалізується
на внутрішньому ринку.

489

промислових
підприємств

69%

великих

41,7

9
99
381

тис. осіб

Індекс виробництва промислової
продукції у 2017 році

Загальна кількість працівників
у промисловості

середніх
мале

5 737
грн

Середньомісячна заробітна плата
штатного працівника
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Промисловість

ПОСТАЧАННЯ Е/ЕНЕРГІЇ, ГАЗУ,
ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ
2015

ДОБУВНА
ПРОМИСЛОВІСТЬ

4,1

2015

6,9

2016

5,4

млрд грн

млрд грн

2016
2017

2,9

2017

6,4

млрд грн

Електроенергетика, млн
кВт год

млрд грн

Реалізація видобутку

Реалізація е/е, газу, пари, повітря
2016

2017

Вироблено

3 442,2

2 860,6

Одержано з
ДП «Енергоринок»

1 533,3

1 690,1

ПАТ «Луганськгаз»
Забезпечує закупівлю та постачання
газу населенню, бюджетним установам,
промисловим споживачам, громадським
організаціям, експлуатацію розподільних
газових мереж області, виконує роботи з
газифікаці регіону.
м. Сєвєродонецьк,
вул. Гагаріна, 87
https://lg.104.ua/ua/
ДТЕК «Луганська ТЕС»
Входить до складу Холдингу ДТЕК та виробляє електричну та теплову енергію.
Володіє 7 енергоблоками потужністю 585
МВт. Основне проектне паливо – енергетичне вугілля групи А, резервне – газ та
мазут.
м. Щастя,
https://energo.dtek.com
ТОВ «Луганське енергетичне
об’єднання»
Здійснює постачання електроенергії споживачам. До складу компанії на підконтрольній території входять високовольтні мережі,
підстанції, повітряні лінії електропередач
загальною протяжністю - 15,8 тис. км
м. Старобільськ,
вул.Горького, 123
www.en.lg.ua
ДП «Сєвєродонецька ТЕС»
Одна з найбільших в Україні теплоелектроцентралей. Призначена для тепло- та
електропостачання м. Сєвєродонецька та
Сєвєродонецького об’єднання «Азот».
м. Сєвєродонецьк
http://sdtec.lg.ua/
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7,5

млрд грн

млрд грн

Вугілля, тис. тонн

2016 рік

2017 рік

Видобуток

432,2

394,6

Реалізація

320,2

244,1

На підконтрольній території працюють
шахти, які добувають вугілля марок Г, Д так ДГ.
Ключовими проблемами розвитку видобутку вугілля є ризики затоплення деяких діючих шахт внаслідок перетоку шахтних вод з тих, які знаходяться
на непідконтрольній території.
Станом на 01.01.2018 р. на складах вугледобувних
підприємств знаходилось 15,7 тис. тонн рядового
вугілля.
ПАТ «Лисичанськвугілля»
Державне підприємство, що спеціалізується на видобутку кам’яного вугілля марок
«Д» та «ДГ», реалізації концентрату марки
«ДГСШ 0-13», оптовій торгівлі твердим,
рідким, газоподібним паливом та подібними продуктами, наданням послуг у сфері
вантажних автомобільних перевезень. На
підконтрольній території працює 4 шахти.
м. Лисичанськ,
вул.Малиновского, 1
http://lisugol.com/
ДП «Первомайськвугілля»
Здійснює видобуток енергетичного і коксівного вугілля. На підконтрольній території
працює 4 шахти.
м. Гірське,
вул. Куйбишева, 21

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАСПОРТ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Промисловість

ХІМІЧНА ТА ДЕРЕВООБРОБНА
ПРОМИСЛОВІСТЬ
2015
2016
2017

2,0

2015

млрд грн

3,2

2016

млрд грн

3,4

2017

млрд грн

Реалізація хімічної
продукції

2,3

млрд грн

2,7

млрд грн

3,4

млрд грн

Реалізація продукції
деревообробної галузі

Практично все виробництво хімічних речовин та хімічної продукції зосереджено на підконтрольній території.

ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання
«Азот»
Є третім за розміром в Україні виробником
аміаку і одним з найбільших в Європі підприємством хімічної промисловості з виробництва азотних добрив, метанолу, оцтової
кислоти, вінілацетату і його похідних,
ацетилену, формаліну, каталізаторів, товарів
побутової хімії й іншої хімічної продукції.
м. Сєвєродонецьк,
вул. Пивоварова, 5
http://www.azot.lg.ua
ТОВ «Рубіжанський трубний завод»
Є одним з найбільших в Україні підприємств
з виробництва поліетиленових труб для
систем газо- та водопостачання, каналізації.
Потужності підприємства дозволяють виготовляти більше 22 тис. тонн труб на рік.
м. Рубіжне,
вул. Трудова, 1
http://www.rtz.com.ua
ТОВ НВП «Зоря»
Підприємство виробляє вибухові речовини,
продукцію органічного синтезу, смоли, хімічні засоби захисту рослин, полімерну продукцію тощо. Єдине в Україні підприємство,
яке здатне виробити подібний асортимент
продукції в рамках одного виробництва.
м. Рубіжне,
вул. Заводська, 1Г/36
http://www.zaryachem.com
ПАТ «Рубіжанський картонно-тарний
комбінат»
Здійснює виробництво та реалізацію високоякісної тари і упаковки з гофротарного
картону, у т. ч. на екпорт.
м. Рубіжне,
вул. Менделєєва, 67
http://www.rktk.com.ua

МАШИНОБУДУВАННЯ
ТА МЕТАЛУРГІЯ
2015
2016
2017

4,8

млрд грн

10,8

млрд грн

1,8

млрд грн

Реалізація металургійної продукції

2015
2016
2017

1,3

млрд грн

1,5

млрд грн

2,4

млрд грн

Реалізація продукції
машинобудування

ТДВ «Попаснянський вагоноремонтний
завод»
Високотехнологічне підприємство з виробництва
та ремонту вантажного рухомого складу залізничного шляху. Потужність заводу дозволяє
виробляти 200 нових піввагонів моделі 12-9745.
Стратегія розвитку передбачає запуск нової
линії потужністю 500 піввагонів на місяць.
м. Попасна
вул.Залiзнична, 1
http://www.pvrz.org.ua
ПрАТ «СНВО «Імпульс»
Здійснює розробку, виготовлення, поставку,
введення та підтримку експлуатації систем
контролю та управління для об’єктів атомної
енергетики, залізничного транспорту та інших
галузей промисловості.
м. Сєвєродонецьк
пл. Перемоги, б. 2
http://www.imp.lg.ua
ТОВ «НВП «Мікротерм»
Здійснює розробку конструкторської документації та виробництво приладів контролю
та регулювання технологічних процесів: для
виміру температури, тиску, рівня, пневмоелектричні та електропневматичні прилади,
бар’єрів іскробезпеки, цифрових індикаторів,
реєстраторів тощо.
м. Сєвєродонецьк
вул. Вілесова, 1а
http://www.mikroterm.lg.ua
ТОВ «Сєвєродонецький завод хімічного
нестандартизованого обладнання»
Є одним з лідерів у виробництві нестандартизованого обладнання для підприємств хімічної,
нафтогазової, металургійної та інших галузей
промисловості. Завод випускає ємності для
пропан-бутану, аміаку, рідкого двоокису вуглецю, кожухотрубні теплообмінники, охолоджувачі, сепаратори, колонні апарати, реторти,
блоки очищення газу та металоконструкцій
різного призначення.
м. Сєвєродонецьк
вул. Пивоварова, 5-Д6/1
https://severhimmash.com
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Промисловість
Харчова галузь займає вагоме місце у
вирішенні питання продовольчої безпеки
регіону. Підприємства області забезпечують
населення майже всіма видами харчових
продуктів та напоїв.
На підконтрольній території виробляються
в достатній кількості майже всі види
продовольства, окрім цукру, спирту, лікерогорілчаних виробів, консервів, риби та
продуктів дитячого харчування.

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
2015
2016
2017

0,55

Виробництво харчових продуктів у Луганській
області представлено 38 підприємствами
великого та середнього бізнесу та 83 малими
підприємствами.

млрд грн

0,6

млрд грн

0,57

млрд грн

Реалізація харчової продукції

Завантаженість

Провідні підприємства
Хлібопекарська

50

50%

Молокопереробна

4

30%

М’ясопереробна

10

--

Олійножирова

5

67%

Виготовлення напоїв

4

--

ПСП «Агрофірма Привілля»
ПП «Любий»
ТОВ «Бєком»

ТОВ «Сватівська олія»
ТОВ «Агро Кепітал Груп ЛТД»
ТОВ «Слобожанський завод
продтоварів»
ТОВ «Старобільський завод
продовольчих товарів»
ТОВ «Троїцький маслопресовий
завод»
ПрАТ «Біловодський МРЗ»
ПП «Продгурпсервіс»
ПАТ «Старобільський молокозавод»
ТОВ «Марківський сироробний
завод»

Виробничі потужності олійножирової галузі
дозволяють переробляти понад 390 тис. тонн
сировини понад 20 підприємствами малої
потужності.
Молокопереробна галузь
Потужність підприємств - 135 тис. тонн на
рік. Асортимент виробленої продукції складає
понад 90 найменувань.
М’ясопереробна галузь представлена
10 підприємствами, з яких переробку м’яса
здійснюють 3 підприємства потужністю
3,6 тис. тонн. Асортимент продукції складає
54 найменування ковбасних виробів та
25 найменувань м’ясних напівфабрикатів.
Вагомим недоліком підприємств галузі є
відсутність забійних цехів, а також сучасних
підприємств із переробки м’яса.
Галузь із виробництва безалкогольних,
слабоалкогольних та охолоджувальних
напоїв здійснює виробництво мінеральної та
підсолодженої води, безалкогольних напоїв та
пива.
Хлібопекарська галузь нараховує 50
підприємств середнього та малого бізнесу,
потужності яких дозволяють виготовити
65,8 тис. тонн хлібобулочних виробів.
Асортимент виробленої продукції складає
більше 300 видів хлібобулочних та
кондитерських виробів.

ПП «Санрайз»
ТОВ «Айдар плюс»
ТОВ «Ліспі»
ТОВ «Пінта»
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Підприємництво
142,2
2015 млрд грн
2016
2017

190,7

млрд грн

288,8

млрд грн

Надходження до
бюджетів усіх рівнів
за єдиним податком

217
2 876
427
18 063
7
17

середніх підприємств
мікропідприємств
інших малих підприємств
фізичні особи - підприємці
бізнес-центрів
інформаційно-консультаційних установ

99,97%
74,7%
57,8%

Зростаючий влив на розвиток
економіки Луганщини має
діяльність середнього та
малого бізнесу. Малий та
середній бізнес забезпечує
більше 10% всіх податкових
надходжень до бюджетів усіх
рівнів за єдиним податком.
На початок 2017 року на
Луганщині діяло 21 583
суб’єктів МСП. У 2017 році
створено 3,3 тис. нових
робочих місць.

Частка МСП від загальної кількості суб’єктів підприємництва

Частка МСП в загальній кількості
зайнятих у підприємництві

Частка суб’єктів малого та
середнього підприємства в
загальному обсязі реалізованої
продукції регіону.

Для розвитку підприємництва необхідно:
• Бізнес-інкубатори
• Технопарки
• Лізингові центри/ доступність інших джерел
фінансування
• Нормативна (регуляторна), адміністративна та
інформаційна підтримка
• Державна фінансова підтримка

Посилання на
об’єкти, що
пропонуються
до приватизації

Посилання
на каталог
компаній області
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Агропромисловий комплекс
Виробничу діяльність здійснюють 1 077 агропромислових формувань, а також 47 тис. особистих селянських господарств, серед них:

47 тис.
87

Особистих селянських
господарств

806

Фермерських
господарств

149

Приватних
підприємств

21

Державне
підприємство

9

688 одиниць с/г техніки закуплено в
2017 році (+258 одиниць).
У зборі врожаю 2017 року задіяно
1 тис. одиниць зернозбиральних
комбайнів.
Середнє навантаження на 1 зернозбиральний комбайн - 250 га (середнє значення по країні - 188 га).

Функціонують 5 фруктосховищ ємністю із зберігання
3 тис. тонн та 1 овочесховище
ємністю 2 тис. тонн.

Господарських
товариств
Виробничих
кооперативів

Функціонують 15 елеваторів
ємністю зберігання
660 тис. тонн.
3 елеватори ємністю
81 тис. тонн не працюють.

Потенціал зростання агропромислового
комплексу:
• земельні ресурси та необхідна інфраструктура
• персонал необхідної кваліфікації
• значний попит на харчові продукти, який наразі більшою частиною задовольняється постачанням з інших регіонів.

01.01.2017 р.

61,3 тис. голів

27,4 тис. голів

53,3 тис. голів

858,7 тис. голів

01.01.2018 р.

44,9 тис. голів

25,8 тис. голів

49,1 тис. голів

880,9 тис. голів
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Агропромисловий комплекс
Агропромисловий комплекс є одним із перспективних
напрямів розвитку Луганської області, чому сприяють
родючі чорноземи та значні земельні площі,
придатні для вирощування сільськогосподарських
культур. Площа сільськогосподарських угідь на
підконтрольній території становить 1 427,4 тис.
га або 76% загальної площі області. АПК має
розгалужену структуру - від виробництва до
переребки та зберігання вирощеної продукції,
що забезпечує потребу населення в продуктах
харчування в широкому асортименті. Підприємства
галузі надають роботу понад 10 тис. мешканцям
області. На зернові, зернобобові та соняшник у
сукупності припадає 94% посівних площ та майже
80% обсягу сільськогосподарського виробництва.

2017 рік

109%

101%

95%
93%
88%

100% 100%
98%

94% 94%

87%

85%

I

96%

97%

84%

II

2018 рік

III IV V
VI VII VIII IX X
XI XII
Індекс сільськогосподарської продукції
(до відповідного періоду попереднього року)

388 тис. га
Зернові та зернобобові

Рослинництво

86%

24 тис. га
Кормові культури

24 тис. га

14%

Картопля та овочі

361 тис. га
Соняшник

Тваринництво

Структура посівних площ у 2017 році

Виробництво
у 2017 році

Врожайність
по області

Врожайність
по Україні

335,4 тис. ц

68,3 ц/га

105,1 ц/га

1 864,7 тис. ц
2 986,7 тис. ц

219,6 ц/га
189,6 ц/га

190,8 ц/га
167,8 ц/га

5 663,2 тис. ц

15,7 ц/га

20,1 ц/га

12 672,1тис. ц

32,7 ц/га

42,3 ц /га

Фрукти

Овочі, картопля

Насіння cоняшника

Зернові та зернобобові
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Торгівля та сфера послуг
Збільшується кількість підприємств та об’єктів
роздрібної торгівлі та з надання послуг.

43
-

3 ріб за
22 розлді пои

об’єкти
ринкового
господарства

819

ібіона
стац ів роздрі
т
л
об’єкої торгів
н

151

9

4
4 01 рних

4
авто
зап
стан равних
цій

3,5

млрд грн.

53%

3,2

млрд грн

2,9

млрд грн

2015 рік

Можливості для розвитку:
• низька забезпеченість торговими
мережами сільських населених пунктів;
• дефіцит якісної інфраструктури
готельно-ресторанного господарства;
• зростання доходів населення та
значна кількість ВПО.

1 мство
обриє
підп товогоння
у
поб говува
слу

на
нарнпівстаціо
их
розд об’єктів
р
торг ібної
івлі

и в ам
кт гі н
’є ор зи
об ої т ага
н м

8

3
р о
го ест б’є 3
сп ор кт
од ан и
ар но
ст го
ва

2016 рік

47%

Продовольчі
товари, з них:

45%

Фармацевтичні товари

8%

Кондитерські вироби

8%

Парфумерно-косметичні товари

8%

Фрукти, ягоди та горіхи

6%

Бензин моторний

6%

М’ясо та ковбасні вироби

6%

Побутові електротовари та
освітлювальне приладдя

6%

Молоко та молочні вироби

5%

Кава, чай, прянощі

67%

Інші товари

35%

2017 рік

Непродовольчі
товари, з них:

Інші товари

Динаміка роздрібного товарообіг
підприємств торгівлі

Структура роздрібної торгівлі у 2017 році

Мережа роздрібної
торгівлі, з них:

5 150 об’єктів (+22 об’єкти у 2017 році). У сфері задіяно 12,1 тис. осіб. Здійснюють діяльність національні та регіональні мережі супермаркетів. Більшість об’єктів зосереджена у великих містах - Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

Стаціонарні магазини

4 014 об’єктів, з них 1 918 - продовольчі магазини загальною торговельною площею 315 тис. м2 та
кількістю працівників - 5,4 тис. осіб; 2 096 непродовольчих магазинів загальною торгівельною площею
39,9 тис. м2 та кількістю працівників - 4,7 тис. осіб.
Забезпеченість населення області торгівельною площею у розрахунку на 1 тис. мешканців складає
454 м2, що на 38% більше від нормативу.
Майже 2/3 магазинів мають площі до 1 тис. м2. Переважна більшість об’єктів (3 515 магазинів площею
241 тис. м2) належить фізичним особам-підприємцям.

Напівстаціонарні магазини

913 об‘єктів, з яких 743 - кіоски роздрібної торгівлі, 94 - автозаправні станції, 76 - інші.

Торгівля поза магазинами

Торгівля з лотків, складів, майданчиків, прилавків тощо здійснюється у 223 місцях торгівлі.
Україна

3,6
3,6

млрд грн
млрд грн

3,0

Рік /
індекс

Індекс
споживчих
цін

Індекс
споживчих
цін

Продукти
харчування

Ресторани
та готелі

Предмети
домашнього вжитку

Різні
товари та
послуги

2015 рік

143,3%

138,8%

139,1%

127,4%

128,3%

126,9%

2016 рік

112,4%

110,7%

103,4%

107,2%

102,0%

104,7%

2017 рік

113,7%

114,9%

119,3%

119,6%

103,0%

104,1%

млрд грн

2,3

млрд грн

2015 рік

2016 рік

2017 рік

Динаміка надання послуг

Луганська область

Ресторанне
господарство

833 заклади (+30 закладів у 2017 році) на 50,7 тис. посадкових місць (нормативна база - 41,5 тис.) та
кількістю зайнятих - 2,5 тис. осіб. Більшість закладів зосереджена у великих містах - Сєвєродонецьку та Лисичанську. У області функціонують 405 кафе та буфетів, 344 їдальні, 68 барів, 6 ресторанів та
10 закладів з постачання готової їжі.

Ринкове
господарство

30 ринків (5 продовольчих, 5 непродовольчих, 20 змішаних) та 13 торговельних майданчиків (5 продовольчих, 1 непродовольчий, 7 змішаних) загальною кількістю торговельних місць - 10,6 тис. Діють
9 великих ринків площею 0,9-3,0 га і більше. Більшість об’єктів зосереджена у великих містах - Сєвєродонецьку та Лисичанську.

Побутове
обслуговування

1 151 підприємство, з яких 149 - з ремонту транспортних засобів, 108 - з перевезення вантажів, 81 - з надання ритуальних послуг, 70 - з ремонту взуття, 65 - з будівництва та ремонту житла, 60 - з виготовлення
та ремонту швейних, текстильних та інших виробів, 45 - з виконання фоторобіт, 43 - з ремонту апаратури, 255 - з надання інших послуг та 275 об’єктів - перукарні. Кількість зайнятих - 2,6 тис. осіб. Більшість
закладів зосереджена у великих містах - Сєвєродонецьку, Лисичанську та Рубіжному.
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Зовнішньоекономічні відносини
436

млн $

ЕКСПОРТ

258

233

млн $

357

млн $

млн $

318

273

млн $

млн $

ІМПОРТ
2015 рік

2016 рік

Зовнішньоторгівельні операції
підприємствами Луганщини
млн $
здійснюються із партнерами з 77
країн світу. Структура експорту є
диферсифікованою за групами товарів
і за країнами. Обсяг зовнішньої торгівлі
2017 рік
2015 рік
товарами у 2017 році зменшився через
скорочення попиту на чорні метали та
2016 рік
-39
мінеральні продукти, зупинку окремих
млн $
- 61
підприємств, а також обмеження
млн $
торгівлі з РФ. Натомість нарощується
обсяг експорту сільськогосподарської
продукції, паперу та картону, хімічної
Сальдо зовнішньої торгівлі товарами
продукції, полімерних матеріалів та
текстильних виробів, приладів та
апаратів оптичних й фотографічних,
харчової продукції, будівельних
матеріалів.
79

2017 рік

Зовнішня торгівля товарами

$ 48,3 млн

$ 69,4 млн

$ 31,5 млн

$ 109,8 млн

Папір та картон

Полімерні матеріали

Нафта та продукти
перегонки

$ 12,5 млн

Інші

Текстиль

$ 8,7 млн

$ 33,4 млн

Харчові продукти

Інші

$ 12,9 млн
Жири та олії

$ 12,8 млн

$ 46,4 млн

Рослинна продукція

$ 43,6 млн

Чорні метали

$ 35,4 млн

$ 42,4 млн

Хімічна продукція

Маса з деревини

Хімічна продукція

Товарна структура імпорту у 2017 році

Товарна структура експорту у 2017 році

Експорт

Росія

Угорщина

Польща

Білорусь

Чехія

Франція

Болгарія

США

2016 рік

$ 103 млн

$ 109 млн

$ 51 млн

$ 25 млн

$ 21 млн

$ 11 млн

$ 10 млн

$ 4 млн

2017 рік

$ 57 млн

$ 23 млн

$ 22 млн

$ 16 млн

$ 20 млн

$ 13 млн

$ 11 млн

$ 6 млн

Росія

Польща

Німеччина

Франція

Китай

Білорусь

Саудівська
Аравія

Корея

2016 рік

$ 254 млн

$ 14 млн

$ 14 млн

$ 9 млн

$ 9 млн

$ 6 млн

$ 3 млн

$ 3 млн

2017 рік

$ 188 млн

$ 19 млн

$ 13 млн

$ 10 млн

$ 4 млн

$ 6 млн

$ 4 млн

$ 3 млн

Імпорт

19

Інвестиційний потенціал

37,2%

Будівлі та споруди

56,6%

Транспортні засоби

1,8

2,9

млрд грн

3,0

млрд грн

2015 рік

2016 рік

Нематеріальні активи

Інвестиційний
потенціал

0,7%

Значення Луганської області як великого
промислового, сільськогосподарського регіону,
збільшення фінансової спроможності місцевих
громад, а також необхідність відновлення
пошкодженої інфраструктури виступають основними
чинниками збільшення капіталовкладень в економіку
регіону.

млрд грн

2017 рік

Динаміка капітальних інвестицій

Наявність необхідних природних, кадрових,
земельних (території великих підприємств)
ресурсів, які можуть переобладнані в бізнес-інкубатори та зони інвестицій.
Прискорене відновлення інфраструктури,
зацікавленість регіоном з боку зовнішніх
інвесторів та міжнародних організацій.
Створення нових інструментів, об’єктів підтримки бізнесу та залучення інвестицій.

Охорона здоров’я, соціальна допомога та освіта

430

Видатки на ремонт, будівництво, придбання обладнання для закладів освіти та охорони здоров’я, об’єктів соціальної інфраструктури є пріоритетними та збільшуються
щорічно

млн грн

452

Промисловість
Відбувається падіння інвестицій через призупинення виробництва частиною великих
підприємств, а також звуження попиту на деякі види продукції

млн грн

745

Державне управління та оборона

млн грн
Сільське господарство

1 041

Галузь є пріоритетною для інвестицій та демонструє найкращі показники розвитку
в регіоні

млн грн

Капітальні інвестиції у 2017 році за основними галузями

Відновлення інженерної та соціальної
інфраструктури є головним стратегічним
пріоритетом розвитку Луганської області.
Фінансування видатків здійснюється в
основному за рахунок державного, обласного,
місцевих бюджетів та коштів підприємств.

2016 рік

+282%
+221%

+49%

Промисловість

Сільське
господарство

Державне
управління,
освіта, оборона,
охорона здоров’я

-229%

2017 рік

+131%
+210%

Зростання капітальних інвестицій за основними
галузями
2016 рік

2017 рік
Державний бюджет

5%

10%

Місцеві бюджети

16%
78%

31%

Кошти підприємств

Частка джерел фінансування капітальних інвестицій у загальному обсязі
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55%

Інвестиційний потенціал
Луганська область має достатньо розвинений промисловий комплекс
та потенціал для підготовки привабливих пропозицій для інвесторів.
Пріоритетні напрями для інвестування:
Розвиток АПК. Проекти переробки сільгосппродукції,
виробництво продуктів харчування.
Створення логістичних центрів.
Проекти у сфері екологічно безпечних та енергоефективних
Посилання на
Посилання на
технологій.
дані щодо вільних дані щодо вільних
Наявність потреби створення підприємств вироблення енергії
земельних ділянок земельних ділянок
з альтернативних джерел.
типу «Greenfield»
типу «Brownfield»
Розвиток новітніх технологій видобування, переробки
та транспортування енергетичних та інших ресурсів.
Розвиток галузей промисловості – добувна, хімічна
промисловість, машинобудування, фармація та інші.
ПІІ у 2017 році за галузями
444

млн $

442

436

млн $

млн $

01.01.2016 р. 01.01.2017 р. 01.01.2018 р.

Прямі іноземні інвестиції
$ 32,9 млн

$ 307,1 млн

Інші

Промисловість

$ 59,5 млн

+7,3
млн $

Діяльність у сфері адміністративного та
допоміжного обслуговування

+ 2,1
млн $

Постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря

+ 0,4
млн $

Професійна, наукова та технічна діяльність

- 3,0
млн $

Переробна промисловість

- 0,7
млн $

Будівництво

- 0,7
млн $

Оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

$ 203

Обслуговування

$ 22,1 млн

$ 199

Водопостачання, поводження з відходами

$ 19,9 млн
Постачання е/е,
газу, пари

01.01.2017 р. 01.01.2018 р.

Структура прямих іноземних інвестицій на 31.12.2017 р.

Прямі іноземні інвестиції на одного мешканця

ІСПАНІЯ $ 9,2 млн

$ 367,4 млн

Промисловість, будівництво та
нерухомість, готелі та ресторани

ІНШІ

КІПР

Промисловість, АПК, будівництво,
транспорт, послуги, торгівля

$ 36,2 млн

ВЕЛИКА
$ 23,4 млн БРИТАНІЯ

ПОЛЬЩА $ 9,2 млн

Промисловість, АПК, будівництво,
транспорт, послуги, торгівля

АПК, промисловість, торгівля

ПІІ за основними країнами та галузями на 31.12.2017 р.
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Індустріальний парк
Територія, виділена для промислового
розвитку, забезпечення економічного
розвитку та активізації інвестиційної
діяльності

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК
«РУБІНДАСТРІ» (КОНЦЕПЦІЯ)
Територія

35 га

Місцезнаходження

м. Рубіжне

Плановий термін
функціонування

30 років
із можливістю продовження

Початок діяльності

2019 рік

Вихід на повну
потужність

2020 рік

Прогнозний обсяг
інвестицій у розвиток

$ 15 млн

Розташування:
Відстань до залізничного вокзалу м. Рубіжне

1,9 км

Відстань до окремої залізничної колії

1,0 км

Відстань до центральної міської автостанції АС «Рубіжне»

3,0 км

Відстань до автотраси загальнодержавного значення
«Київ – Довжанський» МЗ-03

70 км

Відстань до м. Києва залізницею

734 км

Відстань до м. Києва автошляхами

723 км

Пріоритетні напрями діяльності:
•
•
•
•
•
•
•

виробництво будівельних матеріалів
виробництво фармацевтичної продукції
машинобудування
екологічна переробка твердих побутових відходів,
деревообробка
виробництво електроніки та продукування ІТ-технологій
легка та харчова промисловість.

Структура:
•
•
•

5–7 окремих виробничих майданчиків
побудова смуги боксів від 10 до 150 м²
складські місця.

Переваги для учасників:
•
•
•
•
•

нульова ставка мита на обладнання і комплектуючі до нього, які не виробляються в Україні, та ввозяться
для облаштування,
звільнення від пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів,
державна підтримка облаштування (підведення інженерно-транспортної інфраструктури),
прозора та проста процедура набуття прав власності на земельну ділянку,
безвідсоткові кредити, цільове фінансування на безповоротній основі для облаштування.

Доступ до ресурсів:
Водопостачання:

Мережа м. Рубіжне. Водогін 300 мм.
Прогнозна потужність: 500÷2500 м³ на добу; максимальна потужність: 2700 м³ на добу.

Водовідведення:

Мережа м. Рубіжне. Водогін 300 мм.
Очікуваний обсяг стічних вод: ~ 2 190 м³ = 1,3 від максимально можливої.

Газопостачання:

Очікувана потреба у газі: 3,8 млн м3 / рік. Потенційна точка безпосереднього підключення - південна частина ділянки (газорозподільча система ТОВ НВП «Зоря»).

Електропостачання:

Очікувана загальна потреба у електроенергії: ~ 2,8-3,0 МВт.
Відстань до точки підключення до електромережі діючої трансформаторної станції ТС 110/35 200 м. Пропонується створити додаткову точку підключення.
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Інвестиційні пропозиції

ТОВ
«ЛИССТАЛЬПРОМ»

ТОВ НВО
«СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ
СКЛОПЛАСТИК»

Сучасне ливарно-механічне
підприємство з достатнім
рівнем технологічного
оснащення

Провідне підприємство
з виробництва
конструкційних будівельних
склопластикових профілів

Виробник упаковки для
транспортування

Виробнича база дозволяє виготовляти литі деталі декількома
способами формовки (ЛГМ,
ВПФ, ПГС, ХТС). Виплавка сталі
здійснюється на індукційних та
дугових плавильних пічах. Має
можливість виробництва дрібносерійних або штучних партій
використовуючи 3D плоттер для
виготовлення ЛГМ-моделей.

Підприємство виготовляє широкий спектр конструційних склоплатикових профілей - рігелі,
діелектричні та конструкційні
профілі, добгони та кутики,
склосітку, склохолст, залізничні
накладки, пресматеріали та інші
види виробів із склопластику.
Конструкційний склопластиковий профіль дозволяє вирішувати значний спектр задач: він
легко кріпиться, транспортується, не деформується, добре
утримує тепло, не потребує
додаткових витрат під час експлуатації та не є токсичним.

Виготовлення транспортної
упаковки складає біля 80% виробництва, а саме мішки-вкладиші плівкові, мішки-вкладиші
плівкові в кондитерські ящики,
ткані мішки та біг-беги, морські контейнери. Вкладиші у
різноманітну упаковку й тару,
а також чохли для палетів, що
використовуються в основному
для великотонажних вантажів,
які передбачають підвищену
міцність та надійність упаковки.

Мета залучення інвестицій:
Встановлення лінії з виготовлення лиття по газифікованим
моделям
Орієнтовний обсяг інвестицій: $ 5 млн

м. Лисичанськ,
вул. Канатна, 58
http://www.lisstalprom.
com.ua

Мета залучення інвестицій:
Організація виробництва скловати
Орієнтовний обсяг інвестицій: $ 2,5 млн
Мета залучення інвестицій:
Пултрузійне виготовлення склопластику
Орієнтовний обсяг інвестицій: $ 80 тис.
м. Сєвєродонецьк,
вул. Промислова, 1
https://www.ssp-frp.com

ТОВ «БКФ»

Мета залучення інвестицій:
Виробництво промислової та побутової упаковки з полімерних
матеріалів
Орієнтовний обсяг інвестицій: $ 1,2 млн

м. Рубіжне,
вул. Б. Хмельницького, 77
http://bkf.biz.ua
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ТОВ НВФ «МІКРОХІМ»
Високотехнологічне виробництво
лікарських засобів «повного циклу»

Один із провідних виробників кормів
і кормових добавок

Підприємство здійснює дослідження нових лікарських форм і комбінацій;
розробку нових лікарських препаратів: складу,
лікарської форми і технології виробництва;
визначення вимог до активних фармацевтичних
інгредієнтів, допоміжних речовин і до якості готового лікарського засобу;
оцінку взаємозамінності допоміжних речовин для
різних лікарських форм;
впровадження технологій у промислове виробництво.
Підприємство володіє потужностями з виробництва субстанцій, твердих лікарських форм та
рідких форм, загальний обсяг яких дозволяє виготовляти 500 тис. одиниць спреїв за рік, 200 млн
таблеток та 9,5 млн ампул ін’єкційних форм.
Фармацевтична система якості підприємства
відповідає світовим стандартам: GMP Quality,
ISO:9000.

Підприємство виготовляє корми та кормові
добавки преміум-класу різної складності та
призначення під власною торгівельною маркою:
• гранульовані або у формі крупки,
повнораціонні комбікорми для с/г тварин,
птиці;
• гранульовані комбікорми-концентрати для с/г
тварин;
• білково-вітамінно-мінеральні добавки для с/г
тварин, птиці;
• премікси для с/г тварин, птиці;
• корми для риб;
• мінеральні суміші для худоби;
• престартерні комбікорми на основі авторської,
ексклюзивно створенної технології.
Комбікормовий завод укомплектований
високотехнологічним обладнанням швейцарської
компанії «Buhler AG» з системою повної
автоматизації процесів.
Потужності з прийому зернової та білкової
сировини - 80 т на годину.
Встановлено лінії мікродозування для
виробництва кормових добавок та преміксів
потужністю 12 тис. т на рік, лінії з грануляції
потужністю 150 тис. т гранульованих кормів на
рік, автоматична лінія по упаковці продукції.
Якість продукції контролюється власною
виробничо-технологічною лабораторією.

Мета залучення інвестицій:
Виробництво ампулованих лікувальних засобів
Орієнтовний обсяг інвестицій: $ 2,5 млн

Мета залучення інвестицій:
Переробка олійних культур
Орієнтовний обсяг інвестицій: $ 1,5 млн

м. Рубіжне, вул. Володимирська, 33

c. Бараниківка, вул. Зарічна, 124

https://microkhim.com.ua

http://www.feedlife.com.ua

office@microkhim.com.ua

mail@feedlife.com.ua

+38 (06453) 6-16-00
+38 (06453) 6-35-00
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ТОВ «ФІДЛАЙФ»

+38 (06454) 9-61-62
+38 (068) 162-10-40

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАСПОРТ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Міжнародне співробітництво
Пріоритетними напрямками впровадження проектів міжнародної технічної та фінансової допомоги є скорочення споживання енергетичних ресурсів, розбудова АПК, розвиток місцевого бізнесу, впровадження
новітніх технологій видобування та споживання зеленої енергетики, покращення екології, відновлення
пошкоджених або морально застарілих об’єктів інфраструктури, охорони здоров’я, освіти, культури,
спорту та інше.
В області працює більше 30 міжнародних організацій. Найбільші донори: Європейський Союз, Уряди
Японії, Швеції, Швейцарії, США, Німеччини, Данії, Великобританії, Норвегії.
У 2017 році підписано 21 меморандум про взаєморозуміння та співробітництво між міжнародними партнерами та ОДА щодо впровадження проектів міжнародної технічної допомоги в області.

Проекти:
Реалізація проектів в сфері енерогозбереження будівель бюджетної сфери
та теплопостачання в трьох навчальних закладах освіти в м. Сватове та в
двох - в м. Кремінна.

Проекти:

Відновлення управління та примирення.
Популяризація підприємництва серед населення,
що постраждало від конфлікту в України.
Відновлення управління та сприяння примиренню у
постраждалих від кризи громадах України.
Економічне відновлення та відбудова життєво важливої інфраструктури у східному регіоні України.
Програма відновлення та розбудови миру (відновлення життєво важливої інфраструктури).
Верховенство права та правосуддя на рівні громад у
районах України, постраждалих від конфлікту.

Напрями:

Стала інфраструктура
Безпека, відбудова та мир
Соціальний розвиток
Держава та демократія
Навколишнє середовище та клімат
Економіка та зайнятість

Проекти:
Надання допомоги населенню України, що постраждало
внаслідок конфлікту.
Сприяння порушеним конфліктом громадам для задоволення основних потреб і підвищення їх стійкості шляхом
надання можливостей для забезпечення засобів для існування і зниження ризиків захисту.
Реагування в умовах надзвичайної ситуації, в якій опинилося населення України, що зазнає впливу конфлікту.
Інформаційне управління, побудова карт і оцінка підтримки з метою планування допомоги та постачання в областях підвищеної потреби
вздовж контактної лінії в Східній Україні

Проектні пропозиції
для донорів

Напрями:
Підвищення спроможності національних
стейкхолдерів у регулюванні, керуванні
та виконанні реформи децентралізації.
Сприяння отриманню публічних послуг
високої якості в громадах, що входять
до складу цільових регіонів проекту та
знаходяться поза їх межами в децентралізований спосіб та з використанням
сталих моделей надання послуг.
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Транспортна інфраструктура
Транспортна інфраструктура Луганської області складається з системи зовнішнього транспорту та внутрішніх пасажирських перевезень. У Луганській області функціонують залізничний, автомобільний та електричний транспорт, які розвиваються переважно за рахунок державних та комунальних підприємств.

ЗАЛІЗНИЧНИЙ
ТРАНСПОРТ

Підконтрольною територією проходить одна залізнична
магістраль «Попасна-Сватове-Куп’янськ», по якій здійснюються вантажні та пасажирські перевезення. Вивчається можливість будівництва нової ділянки в обхід непідконтрольної території вартістю ~ 1 млрд грн.
Залізничний вузол Луганської області надає можливість
сполучення з іншими регіонами України.

Луганська область розташована на перетині двох
автомагістралей міжнародного значення:
АВТОМОБІЛЬНИЙ Автомобільний маршрут М-03:
Київ-Полтава-Харків-Довжанський (кордон з Росією)
ТРАНСПОРТ
Автомобільний маршрут М-04:
Знам’янка-Дніпро-Павлоград-Ізварине (кордон з Росією)

На підконтрольній території
пролягає автодоріг:
• 1,2 тис. км загального
користування державного
значення;
• 1,7 тис. км обласного значення (146 доріг);
• 2,2 тис. км районного значення (470 автодоріг).

Автобусні
маршрути

Всього

Регулярні

приміські

169

104

міжміські

131

53

434

млн грн

млн грн

Обсяг
витрат на
утримання
та ремонт
автодоріг в
2017 році

Обсяг
витрат на
утримання
та ремонт
автодоріг у
2018 році

Обсяг витрат
на утримання та ремонт
автодоріг у
2019-20 рр.

> 289
тис. м

2

Обсяг виконаних робіт
з ремонту
автодоріг у
2017 році

Пріоритетним завданням
розвитку дорожньої інфраструктури залишається
відновлення зруйнованих
у результаті бойових дій
автодоріг - проект «Кільце життя».

363

709

млн грн

130

пог. км
Обсяг робіт
з ремонту
автодоріг у
2019-20 рр.

Показник

Всього

Пасажирські перевізники
(регулярні рейси)

23

Транспортні засоби
(великої та середньої
місткості) на маршрутах

251

Посилання на реєстр
«Маршрутна мережа»
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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАСПОРТ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Комунальне господарство
Житлово-комунальна інфраструктура Луганської області зазнала ушкоджень у результаті бойових дій, проте поступово відновлюється за участі міжнародних організацій,
органів влади, внутрішніх інвестицій.
До систем централізованого опалення підключені в основному житловий фонд та
об’єкти соціальної сфери у містах. Аналогічна ситуація спостерігається і в системі водопостачання та водовідведення.

Централізоване
теплопостачання

19%

Автономні котли

20%

Пічне опалення

65%

Комунальна інфраструктура зношена, мережі тепло-, водопостачання та водовідведення знаходяться в застарілому та аварійному стані. Потребують капітального ремонту
мережі доріг та вуличного освітлення.

Структура теплопостачання
за видами

376 км - протяжність труб теплових мереж області у двотрубному обчисленні
71 км - КП «Лисичанськтепломережа»

Газові котли 314

63 км - КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго»
110 км - ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ»
Вугільні котли 15

74 км - КП «Рубіжнетеплокомуненерго»

Дров’яні котли 4

58 км - інші

Фінансування відновлення та модернізації комунальної інфраструктури та об’єктів соціального значення надає додаткові можливості для інвесторів у регіоні. Оціночні потреби ресурсів для модернізації системи теплопостачання Луганщини становлять:
од.
виміру

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Заміна та модернізація газових котлів

од.

19

18

18

Заміна насосного обладнання

од.

1

1

0

Встановлення теплоутилізаційного обладнання

Заходи

од.

0

1

0

Заміна трубопроводів теплових мереж на попередньо ізольовані
(у двотрубному вимірі)

м

5 330

5 224

5 172

Переобладнання газових котлів на місцеві види твердого палива

од.

4

4

4

Переобладнання газових котелень на пелети

од.

2

2

2

Встановлення газогенераторів

од.

0

1

1

Встановлення когенераційних установок

од.

1

1

1

Оснащення житлових будинків засобами обліку теплової енергії

од.

442

433

429

Впровадження теплонасосних установок

од.

0

0

1

Встановлення об’єктів сонячної енергетики

од.

15

15

15

Встановлення блочно-модульних котелень на твердому паливі

од.

15

15

15

Використання позапікової електроенергії для теплопостачання

од.

1

1

0

Впровадження проектів перепідключення споживачів до іншого джерела

од.

1

1

1

Відключення від СЦТ житлових будівель з високою часткою квартирного
опалення

од.

245

240

238

Будівництво та реконструкція газових мереж

км

22

22

21

млн грн

1 582

1 551

1 535

млн м3

24

48

95

млн кВт*год

0,58

1,17

2,33

Обсяг фінансування
Очікуваний ефект:
Зменшення обсягу споживання газу
Зменшення обсягу споживання електроенергії

Вирішення проблем житлово-комунального господарства можливе за рахунок залучення фінансування з бюджетів різних рівнів, від міжнародних організацій та енергосервісних компаній (ЕСКО).
Пріоритетні напрями: енергоефективність, заміна/модернізація обладнання в системах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, зниження залежності від імпортного газу (заміна
котлів), виконання програм децентралізації теплопостачання м. Рубіжне та м. Кремінна (планові
інвестиції 60 млн. грн.) тощо.
Механізм ЕСКО заснований на наданні спеціалізованою енергосервісною компанією комплексу
послуг енергозбереження з відшкодуванням своїх витрат і отриманням фінансового прибутку з
фактично досягнутої економії енерговитрат.

Посилання для
ЕСКО-компаній
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Комунальне господарство
Централізоване водопостачання та водовідведення в Луганській області переважно представлено в міських
поселеннях, де ступінь облаштування житлового фонду багатоквартирних будинків сягає 100%. У багатьох
селищах області відсутнє централізоване водопостачання та водовідведення, а також вуличне освітлення та
газопостачання в необхідному обсязі.

ЛКСП «Лисичанськводоканал»
КП «Рубіжанське ВУ водопровідно-каналізаційного господарства»
КП «Кремінське ВУ водопровідно-каналізаційного господарства»
КП «Жилбудсервіс» (м. Щастя)

2 310 км

протяжність водопровідних мереж

КП «Попаснянський районний водоканал»

880 км

протяжність каналізаційних мереж

МКП «Сватівський водоканал»

> 50%

зношені та аварійні

РКП «Старобільськвода»
КП «Біловодське ремонтно-експлуатаційне підприємство»
ТОВ «Таун-Сервіс» (м. Сєвєродонецьк)

Вагомим питанням інфраструктурного розвитку області є створення економічно-ефективної системи поводження з відходами, що забезпечить зниження негативного впливу твердих побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я населення при забезпеченні економічно ефективної діяльності системи
управління відходами.
Програмними документами планується здійснити низку заходів, які також забезпечать відновлення відходів від
упаковки в обсязі мінімально від 50% і до максимально 65% за вагою та нададуть змогу постачати до електромережі області електричної енергії до 10,8 млн кВт на рік з 2020 року.

Євроконтейнери об’ємом 1,1 м3

2 782 одиниці

20,9 млн грн

Змінні бункери об’ємом 8-10 м3

233 одиниці

5,4 млн грн

Контейнери для пресованих відходів об’ємом
35 м3

22 одиниці

1,0 млн грн

Сучасні сміттєвози об’ємом 12 м3

26 одиниць

72,0 млн грн

Сучасні сміттєвози портальні

35 одиниць

54,0 млн грн

2 одиниці

7,2 млн грн

Будівництво СПС із сучасним сортувальним
та пресувальним обладнанням

5

26,3 млн грн

Облаштування полігонів із сучасним сортувальним обладнанням

2

14,0 млн грн

Будівництво центрального об’єкта поводження з відходами

1

154,3 млн грн

Сміттєвози обладнані системою
«мультиліфт»
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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАСПОРТ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Інфраструктурні проекти
ПРІОРИТЕТНІ ІНФРАСТРУКТУРНІ ПРОЕКТИ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Вартість,
млн грн

Назва проекту

Очікуваний результат

Реконструкція і модернизація теплових мереж,
котелень, будівництво модульних котелень

Встановлення блочно-модульних котелень для 40 установ
бюджетної сфери, скорочення споживання природного газу,
зменшення потяжності мереж та шкідливих викидів в атмосферне повітря

82,8

Відновлення системи централізованого водопостачання та водовідведення

Реконструкція та модернізація мереж водопостачання та
водовідведення, каналізаційних насосних станцій і очисних
споруд у кількості 15 одиниць

186,0

Будівництво очисних споруд господарськопобутових стічних вод м. Сєвєродонецька

Створення у місті власних очисних каналізаційних споруд

300,0

Будівництво залізничної гілки Білокуракине-Сватове

Відновлення залізничного руху з північчю та сходом області,
який припинений через проходження існуючої гілки через
непідконтрольну територію, зменшення навантаження на автомобільні шляхи

1 100,0

Відновлення системи надання медичної допомоги ІІІ рівня, будівництво клінічної лікарні на
360 ліжок

Створення сучасного медичного закладу та зебезпечення населення дієвими методами діагностики та лікування на сучасному
обладнанні

185,0

Закупівля обладнання для лабораторії Луганського обласного противотуберкульозного
динспансеру

Зменшення на 25% невдач лікування, збільшення ефективності
лікування та діагностики

30,0

Будівництво Луганського обласного клінічного
онкологічного диспансеру в м. Рубіжне

Створення сучасного високоспеціалізованого центру лікування онкологічних захворювань місткістю 220 ліжок та річною
потужністю 8 тис. пацієнтів на рік

191,0

Забезпечення автомобілями швидкої медичної допомоги Луганського обласного центру
медичної допомоги

Закупівля 64 автомобілів та підвищення ефективності й доступності системи екстреної медичної допомоги

73,3

Впровадження іноваційних соціально-реабілітаційних послуг у м. Кремінна

Забезпечення доступу до високого рівня реабілітаційних послуг
дітей з інвалідністю

21,6

Покращення доступу до якісної освіти для дітей
з особливими потребами

Покращення доступу до якісної освіти для дітей з особливими
потребами на базі опорних шкіл. Кількість створених освітніх
округів - 20.

20,0

Модернізація стадіону «Хімік» у м. Рубіжне

Перетворення стадіону в сучасний спортивний об’єкт

65,0

Будівництво залу єдиноборств «Олімп» у
м. Кремінна

Перетворення комплексу в центр олімпійської підготовки

38,5

Створення опорного навчального закладу на
базі гімназії в смт. Біловодськ

Посилення спроможності громад у сфері надання якісних освітніх послуг шляхом утворення опорного закладу

17,4

Створення бізнес-інкубатора

Надання суб’єктам підприємництва спеціально обладнаного
приміщення, консалтингових послуг, доступу до фінансових
ресурсів

5,0

Відновлення зрошувальних систем в Білокуракинському та Новопсковському районах

Підвищення врожайності та розширення асортименту продукції

46,0

Створення сільськогосподарського кооперативу Розвиток сільської кооперації, зміцнення матеріальної бази
по збору молока та переробці молока в Станич- виробників
но-Луганському районі
Створення сучасної моделі поводження з твердими побутовими відходами

Створення моделі поводження з ТПВ , у складі якої будівництво
5 СПС із сучасним сортувальним та пресовальним обладнанням

1,3
121,7

Поліпшення гідрологічного режиму та покраРозчищення русел рік протяжністю 49,9 км, об’єм розробки
щення екологічного стану р. Сіверський Донець грунтів - 1 271,6 тис. м3, відновлення 79 плес

43,6

Будівництво мереж зовнішнього електропостачання с. Боброво

Прокладання кабельної лінії та встановлення розвантажувальної трансформаторної підстанції

11,7

Будівництво водонапірних веж, насосної станції
в м. Попасна

Забезпечення стабільними, якісними послугами з централізованого водопостачання. Будівництво 2 водонапірних
веж місткістю 160 м3, насосної станції з двома резервними
накопичувальними баками по 500 м3.

18,0

Будівництво телевежі в Попаснянському районі

Підтримка розвитку ЗМІ та забезпечення інформаційної безпеки

24,0

Відновлення роботи Луганського обласного
центру роботи з жінками та обласного соціального центру матері та дитини

Консолідація жіночого руху, проведення соціальної роботи для
осіб, що перебувають у складних життєвих обставинах

4,4
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Сервісна інфраструктура
На території Луганської області функціонує розгалужена мережа фінансових закладів та інша
інфраструктура обслуговування бізнесу.

1
2

Фінансові компанії

Страхові компані

16
Банківські установи

8

Послугами Центрів можуть скористатись як підприємці, так і громадяни.

Кредитні спілки

На 01.01.2018 р. в області діяло 17 Центрів, із
них: 12 районних, 4 міських та 1, що обслуговує
ОТГ.

4
Ломбарди

Фінансові установи на 01.01.2018 р.
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На Луганщині створюються сучасні Центри надання адміністративних послуг, до складу яких
входять дозвільний центр та сектор по наданню
адмінпослуг.

Протягом 2017 року через Центри надано
284,5 тис. адміністративних послуг, що на 29%
більше ніж у 2016 році. В середньому за місяць
через Центри надавалось 23,7 тис. адміністративних послуг, у 2016 році показник був меншим та становив 16,8 тис.

Забезпеченість населення мобільним зв’язком у розрахунку
на 100 жителів - 151,2

На території області працює
132 банківські відділення

Забезпеченість населення фіксованим зв’язком у розрахунку
на 100 жителів - 3,7

Найбільше представництво мають: АТ «Ощадбанк» – 73 відділення та КБ «ПриватБанк» – 34
відділення

Забезпеченість населення доступом до мережі Інтернет у розрахунку на 100 жителів - 38,3.

Депозитний портфель
банків: > 5,0 млрд грн.
Кредитний порфель банків:
> 3,3 млрд грн.

Населений пункт

Донор

Вид робіт

Біловодськ

GIZ, EU UNDP CBA

обладнання, реконструкція

Білокуракине

GIZ, EU UNDP CBA

обладнання, реконструкція

Красноріченське

EU UNDP CBA

реконструкція

Кремінна

GIZ, EU UNDP CBA

обладнання, реконструкція

Лисичанськ

GIZ

реконструкція

Марківка

GIZ, EU UNDP CBA

обладнання, реконструкція

Мілове

GIZ

обладнання

Новоайдар

GIZ, EU UNDP CBA

обладнання, реконструкція

Новопсков

GIZ, EU UNDP CBA

обладнання, реконструкція

Попасна

EU UNDP CBA

реконструкція

Рубіжне

GIZ

реконструкція

Сватове

GIZ

обладнання

Сєвєродонецьк

GIZ

реконструкція

Старобільськ

GIZ

обладнання

Троїцьке

GIZ

обладнання, реконструкція

Чмирівка

EU UNDP CBA

реконструкція

Створення ЦНАП відбувається за сприяння міжнародних
організацій за програмами ЄС,
ПРООН та «U-LEAD з Європою:
покращення якості місцевих
послуг для населення», які забезпечують підтримку ЦНАП, у
т. ч. із проведення будівельних
і ремонтних робіт та постачання
обладнання.

Посилання на
Посилання на
реєстр операторів, перелік ЦНАПів
провайдерів

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАСПОРТ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Реалізація державної політики
Надзвичайно важливою є роль державної та регіональної політики для формування інвестиційного
клімату.
Фінансування об’єктів
критичної інфраструктури

Реалізація освітніх,
медичних та соціальних
програм

Сприяння розвитку
підприємництва

Заходи та проекти, реалізовані у 2017 році

Основні напрями державної політики у відновленні регіону

238,5 млн грн

16,2 млн грн

кошти Державного фонду регіонального
розвитку (ДФРР)

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури ОТГ

312,2

60,5 млн грн

млн грн
обсяг фінансування

субвенція з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій

Відремонтовано,
реконструйовано 13 ЗОШ
та ДНЗ, 12 закладів охорони здоров’я, 8 об’єктів ЖКГ, 23 заклади
культури та спорту, 10 об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури.
Розроблено генеральні плани для 3 територій.
Придбано обладнання та транспорт для
об’єктів соціальної сфери

Обсяг фінансування основних бюджетних програм у 2017 році

Бюджетені кошти спрямовуються на капітальний ремонт, реконструкцію, будівництво навчальних
закладів, закладів охорони здоров’я, культури, фізичної культури та спорту, об’єкти дорожньо транспортної інфраструктури, житлово-комунального господарства, адміністративні будівлі; на розробку
містобудівної документації та на забезпечення очищення території області від вибухонебезпечних
предметів.

Посилання на
реєстр діючих
регіональних
(цільових)
програм

Посилання
на перелік
проектів
ДФРР

Посилання
на звіт
виконання
ПСЕР у 2017
році

Посилання
на особливий
порядок в
районі бойових
дій та зонах
безпеки у
зв’язку з
Операцією
Об’єднаних
Сил
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Реалізація державної політики
Для забезпечення виконання завдань і функцій, що покладені на органи територіальної влади
Луганської області, щорічно формуються бюджети області, районів, міст, сіл, селищ та ОТГ.

5 624,7

6 688,7

млн грн

Частка
доходів від операцій
з капіталом

5%
Частка неподаткових надходжень

33%

8 390,6

млн грн

млн грн

ВСЬОГО
181,6 млн грн
354,2 млн грн
Бюджети ОТГ
Сільські та
селищні бюджети
Районні бюджети

84,2 млн грн
3 522,3

296,1 млн грн

млн грн

304,7 млн грн
2 727,2
млн грн

1 977,7
млн грн

2 834,9
Частка податкових надходжень

Міські бюджети

62%
Обласний бюджет
Частка
трансфертів

2 058,0

млн грн

1 386,4

1 497,6

млн грн

млн грн

1 284,3
млн грн

2015 рік

2 194,8

млн грн

млн грн

2017 рік

2016 рік

Динаміка надходжень до бюджетів Луганської області

За показником відношення власних доходів бюджетів області на одного
мешканця Луганська область у 2017 році посіла 17 місце серед областей України. Показник по Луганській області становив 4,5 тис. грн проти
5,4 тис. грн - середнього значення по Україні.
Частка
капітальних
видатків

7%
Частка
поточних
трансфертів

27%
Частка
видатків на соціальне
забезпечення

47%
Частка видатків
на з/п, оплату товарів, послуг
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Ключовими статтями доходів є податок на
доходи фізичних осіб, місцеві податки та
збори, плата за землю та за надання адміністративних послуг.

9 281,1
млн грн

У останні роки надходження до бюджетів
щорічно збільшуються, з них найбільші темпи демонструють ОТГ (перші бюджети яких
сформовані у 2016 році) та міські бюджети.
Значимим впливом на розвиток міських
бюджетів та бюджетів ОТГ є застосування з
2015 року нових підходів до формування доходної частини бюджетів, що впроваджується в рамках пріоритетних урядових заходів з
децентралізації бюджетних відносин.

6 477,2
млн грн

4 682,2
млн грн

938,9

млн грн

210,9
Реформа сприяє розвитку самоврядування
млн грн
на місцях, нарощенню доходів бюджетів, що
забезпечує більш гнучку політику видатків,
2015 рік
2016 рік
зокрема на розвиток інфраструктури, частка
яких у структурі видатків шорічно збільшу- Динаміка зведених видатків та реється.
зультати виконання бюджетів

2017 рік

-897,0

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАСПОРТ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

млн грн

Ринок праці
692,5 тис.
Населення на
підконтрольній
території

1 604,9 тис.
Населення на
непідконтрольній
території

Сучасна демографічна ситуація в Луганській
області є складною та погіршується через
бойові дії, що супроводжується міграційним
відтоком та природнім скороченням населення.

296,6 тис.
Тимчасово переміщені особи

Сільське населення

Структура населення
за територією мешкання

Міське населення

VS

Через військовий конфлікт відбулась
зміна у розміщенні міського та сільського
населення, що має вплив на раціональне
використання та оптимальний розвиток
продуктивних сил, а також на розвиток
регіону в цілому.

13%

2014 рік

VS
50%

50%

2017 рік

Розміщення населення за типом місцевості

350,4 тис. осіб
Економічно активне
населення (15-70 рр.)

Україна

Луганська
область

Доходи усього, млрд грн

2 475,8

45,2

Наявний дохід усього, млрд грн

1 852,1

30,7

Наявний дохід в розрахунку на
1 особу, тис. грн

43,6

14,1

Реальний наявних дохід (до попереднього року), %

106,0

99,1

Доходи населення у 2017 році

330,7 тис. осіб
Особи працездатного віку

295 тис. осіб
Зайняте населення

Структура зайнятого населення

Основними роботодавцями регіону
є підприємства хімічної та вугільної
промисловості, а також заклади
бюджетної сфери.
Рівень укомплектованості вакансій
у 2017 році - 86,3%.

87%

Юридичними особами

В 2017 році 93,7 тис. осіб отримали
профорієнтаційні послуги від
Державної служби зайнятості
України.

1 078
2 022
773

Фізичними особамипідприємцями

Наявний трудовий потенціал за порівняно
невисокого рівня оплати праці у Луганській
області, створює додаткові переваги для інвесторів у частині започаткування та ведення
бізнесу в регіоні.

3 587

2015 рік

1 909

2016 рік

2 310

2017 рік

Рівень працевлаштування на нові місця, тис. осіб

63,2%

55,2%

17,4%

23

Рівень зайнятості до
населення працездатного віку

Рівень
зайнятості до населення 15-70 рр.

Рівень
безробіття до працездатного віку

Навантаження
на одне вільне
робоче місце
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Трудовий потенціал
2018 рік

2017 рік

7 484
131,4
124,7

6 727

6 640
6 406

6 147
5 943
5 648

5 868 5 868

6 019

107,1
103,6

5 601

5 385 5 424

2017 рік

5 171

I

115,6

6 250

II III IV

V

VI VII VIII IX X

108,0 108,6
104,7

108,0

111,8
104,5 106,2

108,5 108,4

2018 рік
I

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Індекс реальної заробітної плати
(до відповідного місяця попереднього року), %

XI XII

Номінальна заробітна плата, грн.

Середньомісячна з/п за видами діяльності, тис. грн

2015 рік

2016 рік

2017 рік

Фінансова та страхова діяльність

5,4

7,8

9,6

Професійна, наукова та технічна діяльність

4,4

5,9

6,7

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

3,4

5,4

6,7

Надання інших видів послуг

1,8

4,5

6,0

Промисловість

3,5

5,2

5,8

Постачання е/е, газу, пари та кондиційованого повітря

4,5

5,1

5,7

Переробна промисловість

3,5

5,1

5,6

Сільське господарство, лісове та рибне господарство

3,2

3,9

5,3

Інформація та телекомунікації

3,4

4,1

5,2

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

2,8

3,7

5,0

Операції з нерухомим майном

2,5

2,9

4,6

Транспорт, складське господарство, поштова діяльність

3,6

4,1

4,4

Будівництво

3,1

3,8

4,4

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2,7

3,4

4,2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів

2,0

2,9

4,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

2,4

2,8

3,5

Тимчасове розміщування й організація харчування

2,7

3,7

3,5

Регіональні вищі навчальні заклади забезпечують кваліфікаційною робочою силою ключові
сектори економіки, що створює
важливі інтелектуально-інноваційні переваги Луганщини в
контексті наявності висококваліфікованих трудових ресурсів.

111,0

Випускники
ВНЗ І-ІІ рівня
акредитації
ВНЗ ІІІ-ІV рівня
акредитації
Заклади
профтехосвіти
Працевлаштовано

Посилання на вищі
навчальні заклади
І-II рівня акредитації

Посилання на вищі
навчальні заклади
III-IV рівня акредитації

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2,0

1,3

1,4

7,2

3,6

4,8

2,5

2,1

2,4

1,8

1,7

1,7

Луганський національний
університет ім. Т. Шевченка

Заснований у 1921 році. Освітній процес охоплює понад 300 спеціальностей і професій. Напрямки
навчання: культура та мистецтво; історія, міжнародні відносини та соціально-політичні науки;
педагогіка та психологія; українська філологія та соціальні комунікації, економіка та бізнес; природничі науки, торгівля, обслуговуючі технології та туризм, фізика, математика та інформаційні
технології; фізичне виховання та спорт; іноземні мови. Кількість студентів: ~ 8,9 тис. осіб.

Східноукраїнський національний
університет ім. В. Даля

Заснований у 1920 році. Напрямки навчання: економіка і управління; праця та соціальні технології; юриспруденція та міжнародне право; філософія і психологія; комп’ютерні системи т інформаційні технології; транспорт і логістика; хімічні технології. Кількість студентів: ~ 12 тис. осіб.

Донбаський державний технічний університет

Заснований у 1957 році. Напрями навчання: менеджмент та маркетинг; автоматизація та приладобудування; біологія та екологія; інженерія та машинобудування; металургія; будівництво та
архітектура, фізика та астрономія, економіка. Кількість студентів: ~ 10 тис. осіб.

Луганський державний
медичний університет

Заснований у 1956 році. У складі університету 3 факультети – медичний, фармацевтичний та
післядипломної освіти, які об’єднують 26 кафедр. Кількість студентів: ~ 4 тис. осіб.
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Соціальна сфера

Удосконалення системи
освіти, інтеграція в європейський простір, системна
робота з промоції освітнього
простору області є основними завданнями подальшого
розвитку освіти Луганщини.

2016/2017

2017/2018

15 605

15 531

15 776

51 338

52 145

52 967

Студенти профтех
освіти

5 874

5 885

5 553

Студенти

19 829

18 232

19 120

Дошкільнята
Школярі

Луганщина забезпечена медичними закладами, проте потребує додаткового фінансування. Проблеми медичної галузі:
дефіцит персоналу (через недостатній рівень оплати праці),
потреба в модернізації значної частини медичного обладнання, брак фінансування, значне навантаження на медичну
сферу (у т. ч. через значну кількість вимушених переселенців).

Посилання на освітні
навчальні заклади

30

2015/2016

Кількість лікарняних закладів

+ 3 у 2017 році

6,4 тис.

Кількість лікарняних ліжок

+0,4% у 2017 році

5,3 тис.

Загальна чисельність середніх
+1,3% у 2017 році
медпрацівників

46,5 тис.
(на 100 тис.)

Кількість звернень за первинною медичною допомогою

+16,2% у 2017 році

Придбано 11 рентгенапаратів, медичне обладнання для обласної клінічної та дитячої клінічної
лікарень, обласного клінічного онкологічного
диспансеру та центру з профілактики й боротьби
зі СНІД.

Обсяг інвестицій в систему

210 млн грн охорони здоров’я

Тип закладу

Посилання на перелік
медичних закладів

Кількість

Ліжковий фонд

Лікарні обласні неспеціалізовані

1

360

Лікарні психіатричні

2

905

Лікарні фізіотерапевтичні

1

50

Лікарні районні

14

1 648

Лікарні дільничні

2

35

Лікарні міські

5

1 640

Диспансери протитуберкульозні обласні

2

130

Диспансери дерматовенерологічні обласні

1

50

Диспансери кардіологічні обласні

1

30

Диспансери наркологічні обласні

1

30

Диспансери дерматовенерологічні районні

1

--

Центри первинної медико-санітарної допомоги

16

--

Центри екстреної медичної допомоги

1

--

Станції екстреної медичної допомоги

3

--

Дитячі туберкульозні санаторії

1

--

Будинки дитини обласні

1

--

Ключовими проблемними питаннями
розвитку соціальної сфери є:
•

складність визначення реальних
потреб ВПО. В окремих районах
кількість зареєстрованих ВПО дорівнює та/або перевищує постійне
населення. Більшість ВПО періодично
користується послугами соціальних
служб, проте не всі користуються
послугами освітніх та медичних закладів, постійно не проживаючих на
території цих районів;

•

низька наповненість окремих ЗОШ,
висока частка витрат на їх утримання;

•

недостатня забезпеченість закладів
новітніми матеріальними засобами, високі витрати на утримання
основних фондів, більшість яких
потребує інвестицій у енергозбереження та модернізацію/ремонт.
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Екологія

Землі під
водою

Землі природоохоронного
призначення

14,9
76,9

тис. га

тис. га

34,3

Інші землі

тис. га

1 462,6

с/г землі

тис. га

244,4
5,0

тис. га

Ліси та лісовкриті
площі

тис. га

50,5
тис. га

Землі рекреаційного
призначення
Забудовані землі

Структура земель за категоріями та угіддями
Луганська область розташована в степовій зоні на сході України. Загальна площа земель підконтрольної території Луганської
області становить 1 857,3 тис. га або 2/3 всіх земель області.
Ландшафтний покрив Луганської області переважно складають
чорноземи. Луганська область багата на природні ресурси з різноманітністю природних комплексів (ліс, степ, водойми, річки),
флорою та фауною, які формують природно-заповідний фонд
області. Флора області налічує 1 838 видів судинних рослин, що
складає 36% від загальної кількості, зростаючих на території
України. З них 276 видів - степові рослини. До Червоної книги
України внесено 129 видів флори. Фауна області включає 428
хребетних видів, що відносяться до 87 родин і 6 класів, з яких
76 - віднесені до Червоної книги України. На сьогодні, у зв’язку
із скороченнм місць існування флори та фауни, забрудненням
довкілля спостерігається постійне зменшення біологічного
різноманніття, особливо на промислових територіях. З метою
поліпшення стану навколишнього середовища, екологічно збалансованого використання та відтворення природніх ресурсів,
забезпечення сталого розвитку та екологічної безпеки впроваджуються заходи за низкою регіональних програм. Природно-заповідний фонд представлений заповідними територіями
різних категорій, що створені для охорони рідкісних і типових,
унікальних й мальовничих територій та ландшафтів, популяцій
рослин й тварин, водних джерел.
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Природнозаповідний фонд

Кількість

Площа,
тис. га

Природні заповідники

1

5,4

Національні природні
парки

1

7,0

Регіональні ландшафтні парки

1

14,0

Заказники

61

42,5

Пам’ятки природи

52

4,3

Парки-пам’ятки
садово-паркового
мистецтва

2

0,14

Заповідні урочища

20

3,2

138

76,5

ВСЬОГО
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Екологія
Луганська область розташована у басейні річки
Сіверський Донець (басейн Дону) – 93% площі
області та в межах басейнів річок Приазов’я –
7%. Водні ресурси Луганської області за запасами
відносяться до недостатньо забезпечених.
На одного мешканця області залежно від водності року припадає від 0,2 до 0,5 тис. м3/рік проти
1,0 тис. м3/рік у середньому по країні.
На підконтрольній території області протікає 56
річок, протяжністю 1 899 км, а також функціонують 46 водосховищ, з яких найбільшим є Сватівське водосховище об’ємом 12,5 млн м³.
За цільовою структурою вони найбільше використовуються як комплексні та для зрошення, а
також для потреб енергетики, культурно-побутового водокористування, риборозведення, накопичення і розведення стічних вод, комплексного
використання у водному господарстві.

Назва річки

За розміром
басейну

Протяжність
по області

Сіверський
Донець

великі річки

234 км

Айдар

середні річки

213 км

Деркул

середні річки

153 км

Красна

середні річки

124 км

Повна

середні річки

3 км

Луганка

середні річки

21 км

50 річок

малі річки

1 151 км

ВСЬОГО

1 899 км

Екологічну ситуацію повітряного басейну області
визначають основні джерела забруднюючих речовин: автотранспорт та промислові підприємства.
Щільність викидів від стаціонарних джерел забруднення у розрахунку на квадратний кілометр
території області у 2016 році становила 5,8 т
шкідливих речовин (середній показник в Україні 5,3 т), у розрахунку на одну особу - 70,7 кг (менше
ніж середній показник в Україні - 72,1 кг).
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне
повітря залежать від об’ємів виробництва підприємств галузей енергетики, вугільної та нафтопереробної промисловостей. Вагомий вплив на
стан атмосферного повітря має виконання природоохоронних заходів, оновлення зношеного
устаткування, заміна застарілих технологій більш
сучасними.
На підконтрольній території Луганської області
розташовані три екологічно небезпечні об’єкти.
Значний вплив на стан повітряного басейну
здійснюють вугільні шахти і породні відвали, що
горять (з них більшість розташована на непідконтрольній території), а також можливість затоплення деяких діючих шахт внаслідок перетоку
шахтних вод, що може призвести до радіаційного
забруднення територій. Загальнодержавного значення - ВП «Луганська теплова електрична станція» ТОВ «ДТЕК «Східенерго», ПрАТ «ЛИНІК» та
ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот».

85%

15%

4,0 тис. т

5,9 тис. т

Метан

Інші

12,9 тис. т
Двоокис азоту

62,0 тис. т
Діоксид сірки

17,0 тис. т
Тверді частини

53,8 тис. т
Оксид вуглецю

Структура викидів забруднюючих речовин
в атмосферне повітря у 2016 році
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Туризм, культура та дозвілля
Луганська область має широкий спектр
туристичних ресурсів, об’єктів туристичного
інтересу, визначні пам’ятки, природні, соціально-культурні об’єкти показу, заклади оздоровлення та відпочинку тощо, а також відповідну
інфраструктуру. На території області розташовані природно-рекреаційні ресурси: кліматичні,
водні, мінеральні джерела, рельєф, печери,
рослинний і тваринний світ, природоохоронні
території, мальовничі пейзажі, унікальні природні об’єкти і т. д. Туристично-рекреаційний
ресурс регіону представлено 606 екскурсійними об’єктами, санаторно-курортними та рекреаційними установами. Жоден інший регіон
України не об’єднує у собі настільки різноманітні ландшафти одночасно. Тут є і крейдяні
схили над великими заплавами річок, піщані
дюни і ліси над Сіверським Донцем, степові
балки і незвичайний ландшафт Донецького
кряжу зі скелями та глибокими ярами.

заклади дозвілля
та розваг

готелі, оздоровчі
комплекси та бази
відпочинку

14
19

джерела

49

21

152
95

релігійні
заклади

природоохоронні
території

музеї

Посилання
на туристичний
паспорт
Посилання
на презентаційні
матеріали
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Додаток
РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЛУГАНСЬКОЇ
ОБЛАСТІ ТА М. СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ЗА 2017 РІК
(ЗА ДАНИМИ МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ)

Економічна ефективність

Луганська
область

Сєвєродонецьк

10 427,7 грн

37 365,0 грн

Виробництво зернових і зернобобових культур, до попереднього року

104,5%

–

Виробництво соняшнику на зерно, до попереднього року

86,7%

–

264,9 грн

1 967,7 грн

Рівень використання коштів державного бюджету на реалізацію проектів розвитку територій

–

16,9%

Обсяг залучених за участю виконкомів міських рад та райдержадміністрацій коштів міжнародних
організацій щодо реалізації проектів розвитку територій на одну особу населення

–

359%

Капітальні видатки місцевих бюджетів (без трансфертів з державного бюджету) у розрахунку на
одну особу населення

2 130 грн

1 202 грн

220,4%

210,8%

6 560 грн

8 688 грн

Темп зростання (зменшення) заборгованості з виплати заробітної плати працівникам економічно-активних підприємств (установ, організацій), до початку звітного періоду

54,6%

2 434,8%

Рівень охоплення соціальними послугами осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, територіальними центрами соціального обслуговування, до загальної кількості

90,9%

96,0%

–

87%

306,1 м2

279,9 м2

Рівень охоплення населення центральним збором твердих побутових відходів

72,5%

100,0%

Утворення несанкціонованих звалищ сміття

871 од.

1 од.

Частка домогосподарств, які уклали кредитні договори в рамках механізмів підтримки заходів
енергоефективності в житловому секторі за рахунок коштів бюджетів, до загальної кількості
домогосподарств

1,1%

24,6%

Частка оснащення багатоквартирних житлових будинків побутовими приладами обліку теплової
енергії, до загальної кількості багатоквартирних будинків, які підлягають оснащенню

23,1%

41,3%

Частка оснащення багатоквартирних житлових будинків побутовими приладами обліку води, до
загальної кількості багатоквартирних будинків, які підлягають оснащенню

14,9%

5,7%

Чисельність дітей у ДНЗ у розрахунку на 100 місць

–

133 осіб

Охоплення дітей дошкільного віку освітою

–

100%

Середній рівень наповненості ЗОШ

–

24,7%

Частка сімей сільської місцевості, для яких організовано підвезення до місця навчання
(% до потреби)

–

100%

Питома вага дітей, охоплених позашкільною освітою, до загальної кількості дітей шкільного віку

–

45,0%

Частка дітей, що навчаються в школах естетичного виховання

–

11,0%

Рівень охоплення населення заняттями фізичною культурою та спортом

–

11,5%

Кількість адміністративних послуг, наданих через ЦНАПи, у розрахунку на 10 тис. осіб наявного
населення

–

5 979 од.

Кількість суб’єктів малого підприємництва (з урахуванням мікропідприємств) у розрахунку на
10 тис. осіб наявного населення

–

491 од.

Кількість суб’єктів середнього підприємництва у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення

–

6 од.

Обсяг промислової продукції на душу населення

Обсяг будівельних робіт у розрахунку на одну особу населення

Темп зростання (зменшення) податкового боргу за зобов’язаннями платників податків без урахування податкового боргу платників податків, які перебувають у процедурах банкрутств
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників

Питома вага дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у
сімейних формах виховання у загальній кількості дітей даної категорії
Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис. осіб населення 306,1 м2,
279,9 м2
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