Куликівський район
ПОТЕНЦІАЛ
ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ

тел.675-692

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ
Центр району смт Куликівка
Територія району
944 кв. км
Населення (наявне на 01.01.2014р.)
17,8 тис. чол.
Міське
5,5 тис. чол.
Сільське
12,3 тис. чол.
Загальний приріст, скорочення (-) наявного населення
-357 осіб
у 2013 році
у т.ч.: природний рух
-333 особи
міграція
-24 особи
Адміністративно-територіальні одиниці
кількість населених пунктів
25
в т.ч. міст
селищ міського типу
1
сіл
24
Питома вага району у загальнообласних обсягах:
валової доданої вартості
1,0 %
реалізованої промислової продукції
0,8 %
сільського господарства (сільгосппідприємств)
2,9 %
капітальних інвестицій
1,4 %
будівництва житла
0,4 %
роздрібного товарообороту (фізичних і юридичних осіб)
1,4 %
реалізованих послуг
0,2 %
Спеціалізація господарського комплексу району – аграрно-індустріальна
Частка промисловості у валовій доданій вартості
27,5 %
Частка сільського господарства у валовій доданій вартості
48,6 %
Обсяги реалізованої промислової продукції
109030,4 тис. грн
(у відпускних цінах підприємств) за 2013 рік
Валова продукція сільського господарства
(сільгосппідприємств)
168837 тис. грн
Розвиток підприємницької діяльності
(станом на 01.01.2014 )

Малі підприємства - юридичні особи
Кількість найманих працівників на малих підприємствах

50 од.
391 особа

(станом на 01.01.2013)

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

366 од.
2019 грн.

Можливі напрями діяльності райдержадміністрації
по створенню робочих місць:
№

Напрям діяльності

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

Розвиток туризму рекреаційного та сільського зеленого спрямування.

4.

Використання незадіяних виробничих потужностей.

5.

Диверсифікація діючих виробництв.

6.

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

7.

Розвиток тваринництва.

8.

Поглиблена переробка сільськогосподарської продукції.

9.

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

10. Добудова об‘єктів незавершеного будівництва та їх ефективне використання.
11. Співфінансування з
громадських робіт.

місцевих

бюджетів

та

залучення

населення

до

12. Використання можливостей місцевих бюджетів, Регіонального фонду
підтримки підприємництва, кредитних спілок з метою підтримки проектів
малого та середнього бізнесу.
13. Визначення спільно з районною радою перспектив використання об’єктів
комунальної власності з метою їх задіяння та створення нових робочих місць.
14. Активізація роботи щодо пошуку додаткових джерел фінансування проектів
соціально-економічного розвитку території, в т.ч. використання можливостей
соціальних угод, залучення грантів, кредитів, міжнародної технічної
допомоги.

РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Природно-ресурсний потенціал
тел. 42038

Водні ресурси
Наявність водойм
Водойми площею більше 0,5 га
у тому числі
водосхо
ставків
ставків
озер
вищ
руслових наливних

кількість, шт

площа, га

кількість, шт

площа, га

кількість, шт

площа, га

кількість, шт

площа, га

кількість, шт

площа, га

кількість, шт

площа, га

кількість, шт

площа, га

ставків
копаней

площа, га

Всього
водойм

Водойми
площею
менше 0,5
га

кількість, шт

Всього
водойм

182

555,5

132

538,9

94

488,0

0

0,0

0

0,0

1

8,50

37

42,4

50

16,6

тел. 676-404; 675-651

Лісові ресурси
Площа земель лісового фонду 6,3 тис.га

тел. 779-031

Трудові ресурси
станом на 01.01.2014
Чисельність постійного населення працездатного віку, тис. осіб
9,8
Чисельність осіб, що перебувала на обліку в РЦЗ, осіб
1232
в т.ч. безробітних
1047
Взято на облік протягом 2013 року, осіб
885
в т.ч. безробітних
708
Працевлаштовано громадян, осіб
609
в т.ч. шляхом одноразової допомоги по безробіттю
19
шляхом компенсації єдиного соціального внеску
1
Проходили професійне навчання, осіб
143
Брали участь у громадських роботах, осіб
300
Потреба підприємств в працівниках, осіб
21
Навантаження на 1 вільне робоче місце, осіб
16
Створено нових робочих місць, одиниць
368
Рух робочої сили
прийнято, осіб
864
звільнено, осіб
799
Громадські роботи
видатки місцевих бюджетів, тис.грн
19,3
видатки Фонду загальнообов'язкового державного
19,3
соціального страхування України на випадок безробіття,
тис.грн
Передбачається на проведення громадських робіт у 2014 році
видатки місцевих бюджетів, тис.грн
30,5
видатки Фонду загальнообов'язкового державного
50,0
соціального страхування України на випадок безробіття,
тис.грн
Передбачено створення нових робочих місць у 2014 році
250
(відповідно до Програми економічного і соціального розвитку
Чернігівської області на 2014 рік), одиниць

тел. 698-042

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

Загальний
фонд
1 063,0
2 972,2
21,9
21,0
8,5

Спеціальний фонд
4 025,6

94,2
257,4
106,2
4 450,2

4 119,8

Доходи місцевих бюджетів Куликівського району за 2013 рік

Показник

Податкові надходження
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на
збільшення ринкової вартості
Податок на доходи фізичних осіб
Податок на прибуток підприємств
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу
Збори та плата за спеціальне використання природних
ресурсів
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів
Плата за землю
Місцеві податки і збори
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки
Туристичний збір
Збір за провадження деяких видів підприємницької
діяльності
Єдиний податок
Інші податки та збори
Екологічний податок
Фіксований сільськогосподарський податок
Збір за забруднення навколишнього природного середовища
Неподаткові надходження
Доходи від власності та підприємницької діяльності

Загальний
фонд
11 005,8

тис. грн
Спеціальний фонд
в тому
числі
Всього
бюджет
розвитку
915,4
809,7

9 254,9

36,5

0,0

9 253,0
1,9
0,0

0,0
0,0
36,5

1 561,7

0,0

0,0

43,6
1 518,1
112,2

0,0
0,0
815,3

809,7

0,0

6,1

6,1

3,3

0,0

108,9

5,5

0,0
76,9
0,0
76,9
0,0
104,3
3,7

803,7
63,6
57,1
0,0
6,5
1 948,7
26,0

803,7
0,0

0,0
0,0

Показник

Дивіденди, нараховані на акції господарських товариств, у
статутних капіталах яких є комунальна власність
Інші надходження
Надходження коштів від відшкодування втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва
Адміністративні збори та платежі, доходи від
некомерційної господарської діяльності
Плата за надання адміністративних послуг
Надходження від орендної плати за користування майном
Державне мито
Iншi неподаткові надходження
Інші надходження
Власні надходження бюджетних установ
Доходи від операцій з капіталом
Кошти від продажу землі
Цільові фонди
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування
Власні доходи всього
Дотації
Субвенції
Міжбюджетні трансферти всього
РАЗОМ
Відсоток дотаційності, %
Кількість бюджетів, у тому числі:
дотаційні бюджети
бездотаційні бюджети

Загальний
фонд

Спеціальний фонд
в тому
числі
Всього
бюджет
розвитку

0,2

0,0

3,5

0,0

0,0

26,0

44,6

0,0

1,7
13,8
29,1
56,1
56,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11 110,1
33 116,6
21 442,3
54 558,9
65 669,0

0,0
0,0
0,0
18,6
18,6
1 904,1
42,4
42,4
278,5
278,5
3 185,0
0,0
374,8
374,8
3 559,8
74,9
18
18
0

0,0

0,0
0,0
42,4
42,4
0,0
852,2

0,0
852,2

тел. 698-042

Доходи місцевих бюджетів Куликівського району на 2014 рік
тис. грн
Спеціальний фонд
Показник
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на
збільшення ринкової вартості
Податок на доходи фізичних осіб
Податок на прибуток підприємств
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу
Збори та плата за спеціальне використання
природних ресурсів
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів
Плата за землю
Місцеві податки і збори
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки
Туристичний збір
Збір за провадження деяких видів підприємницької
діяльності
Єдиний податок
Інші податки та збори
Екологічний податок
Фіксований сільськогосподарський податок
Доходи від власності та підприємницької діяльності
Дивіденди, нараховані на акції господарських
товариств, у статутних капіталах яких є комунальна
власність
Інші надходження
Адміністративні збори та платежі, доходи від
некомерційної господарської діяльності
Надходження від орендної плати за користування
майном
Державне мито
Iншi неподаткові надходження
Інші надходження
Власні надходження бюджетних установ
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів
Кошти від продажу землі
Інші фонди
Цільові фонди, утворені органами місцевого
самоврядування
Власні доходи всього
Дотації
Субвенції
Міжбюджетні трансферти всього
РАЗОМ

Загальний
фонд

Всього

в тому
числі
бюджет
розвитку

9 906,7

36,8

0,0

9 904,8
1,9
0,0

0,0
0,0
36,8

0,0
0,0
0,0

1 388,4

0,0

0,0

11,0
1 377,4
113,3

0,0
0,0
816,0

0,0
0,0
810,8

0,0

1,5

1,5

3,3

0,0

0,0

110,0

5,2

0,0

0,0
71,0
0,0
71,0
3,2

809,3
57,0
57,0
0,0
0,0

809,3
0,0
0,0
0,0
0,0

0,2

0,0

0,0

2,9

0,0

0,0

34,5

0,0

0,0

5,3

0,0

0,0

29,2
57,4
57,4
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
1,2
1,2
1 074,9
42,4
42,4
219,1

0,0
0,0
0,0
0,0
42,4
42,4
0,0

0,0

219,1

0,0

11 574,4
32 271,8
25 790,0
58 061,8
69 636,2

2 247,4
0,0
319,4
319,4
2 566,8

853,2

0,0
853,2

Відсоток дотаційності
Кількість бюджетів
у тому числі:
дотаційні бюджети
бездотаційні бюджети

73,6
18
18
0

ВИРОБНИЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ

тел. 778-945

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

27
3
5
8
9
2
94,4
73,1
36,9
26,4
76
24
6
2
4

тел. 778-945

Сільськогосподарські підприємства
Назва підприємства
1
2

ТОВ "Полісся"
ПП "Смолянка агро"

3

ТОВ "Егрес агро"

4

ТОВ "Сіверське"

5

СФГ "Колос"

6
7
8
9
10

ФГ "Математик"
СФГ "Деснянські зорі"
ПП "Агрофірма "Надія"
СФГ "Лісова поляна"
ФГ "Мороз ВМ"
ПП "Куликівські аграрні
інвестиції"
ПП "Вимал агро"
ТОВ "Злагода ЮКС"
ФГ "Мрія К"
ФГ "Пінова"
СВК "Дружба"
СВК "Дроздівський"
СВК "Колос"
ФГ "Деснянська нива"
ФГ "Полісся агро"
ТОВ "Колос Сіверщини"
ТОВ "Світанок"
ТОВ "Смолянка"
ТОВ "Нива"
ПП "Агрофірма "Кладьківка"

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Основні види діяльності
виробництво зернових, технічних культур, молока
виробництво зернових культур, м'яса ВРХ, молока
виробництво зернових, технічних культур, м'яса
ВРХ, молока
виробництво зернових, технічних культур, молока
виробництво зернових, технічних культур, м'яса
ВРХ, свиней та переробка його на власних
потужностях
вирощування овочів
вирощування зернових
садівництво
виробництво зернових
виробництво зерна
виробництво зернових, технічних культур
виробництво зернових, картоплі
виробництво зернових
виробництво зернових
виробництво зернових

виробництво зернових
виробництво зернових

виробництво зернових

тел. 699-330

ПЕРЕЛІК
працюючих сільськогосподарських кооперативів
та комунальних підприємств
станом на 01 березня 2014 року

№
п/п

Назва
сільськогосподарського
обслуговуючого
кооперативу

Юридична адреса та
місцезнаходження

Основні види
діяльності

Сільськогосподарські кооперативи

1

2

СОК "Надія"

16321, Куликівський
район, с. Авдіївка,
вул. Центральна, 18

надання
сільськогосподарських
послуг

СОК "Дар Жуківський"

16340, Куликівьский
район, с. Жуківка,
вул. Молодіжна, 79

надання
сільськогосподарських
послуг

Комунальні підприємства
16332, Куликівський
район, с. Орлівка,
вул. Центральна, 70

надання
сільськогосподарських
послуг, виробництво
борошна

1

Комунальне
підприємство Орлівської
сільської ради

2

Комунальне
підприємство
Ковчинської сільської
ради

3

Комунальне
підприємство
Куликівської селищної
ради

16300, Куликівський
район, смт. Куликівка,
вул. Щорса, 93

прибирання безпечного
сміття

4

Куликівське ВУЖКГ

16300, Куликівський
район, смт. Куликівка,
вул. Набережна, 5

водопостачання, збирання
і оброблення стічних вод

16320, Куликівський
район, с. Ковчин,
вул. Перемоги, 86 а

водопостачання

тел. 669-158

Промислові виробництва
Назва
підприємства

Адреса
Телефони

Основні види діяльності

ПрАТ «Куликівське
молоко»

смт Куликівка,
вул. 8-го Березня, 18 А
(243) 2-15-35,
2-18-57

Виробництво молочних
продуктів

ПБП «Вимал»

с. Дроздівка,
вул. Шевченка, 70,
(0462) 723-540

Виробництво продуктів
борошномельно-круп’яної
промисловості, крохмалю
та крохмальних продуктів

СФГ «Колос»

смт Куликівка,
вул. Щорса, 100,
(243) 2-22-63

Виробництво м’яса та
м’ясних продуктів

с. Горбове,
вул. Садова, 3
067-3853068

Виробництво продуктів
борошномельно-круп’яної
промисловості, крохмалю
та крохмальних продуктів

ПП «Славяне-2»

тел. 669-609

Сфера підприємництва
Станом на 01.01.2014 року
Показник

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

Всього

Питома вага
району у
загальнообласних
обсягах, %

50

0,9

5

х

9

х

366

0,8

52

х

69

х

2,85

0,8

2,0

0,1

* – за даними райдержадміністрації

Фінансово-кредитна підтримка інвестиційних проектів у районі в рамках
реалізації обласної та районної програм розвитку підтримки малого і
середнього підприємництва протягом 2001-2013 років
Показник
Кількість інвестиційних проектів, од.
Загальна сума фінансової підтримки, тис. грн.
в т.ч. з обласного бюджету (в.т.ч. рефінансування), тис. грн
з місцевого бюджету (в.т.ч. рефінансування), тис. грн
Створено робочих місць, од.
Збережено робочих місць, од.

Всього
тел. 669-609

Інфраструктура підтримки підприємництва
№

Назва

ПІБ керівника

1.

Агенція регіонального розвитку

Гуз А. М.

2.

Первинна профспілкова
організація підприємців
Куликівського району
всеукраїнської профспілки
“Захист справедливості”

Алекса С.М.

Контактні дані
смт Куликівка,
вул. Щорса, 67
(243) 2-12-53
смт Куликівка,
вул. Стадіонна, 6а, кв.8
(243) 2-13-25

СЕРВІСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

тел. 676-154

Розвиток туризму
Найбільш привабливими об’єктами району для відвідування туристами є:
Свято-Миколаївський храм (с. Салтикова Дівиця), Свято-Троїцька церква
(с. Виблі), природно заповідний заказник місцевого значення «Ледань»
(с. Уборки), конюшня «Стара пристань».
Об’єктом паломницького туризму є жіночий монастир Святого Лаврентія
(с. Вересоч).
В районі діють Куликівський краєзнавчий народний музей та музей історії
туристичного клубу «Вогнище».
Загальна кількість відвідувачів Куликівського краєзнавчого народного музею
склала у 2011 р.- 2,5 тис. осіб, у 2012 р.- 2,2 тис. осіб, у 2013 р.- 2,8 тис. осіб.
На обліку в районі перебуває 147 об’єктів культурної спадщини, а саме:
84 пам’яток археології, 63 пам’яток історії та монументального мистецтва.
Діючі садиби сільського зеленого туризму та бази відпочинку:
‐ садиба сільського зеленого туризму «Богдан» (с. Кладьківка);
- база відпочинку “Берізка” Ніжинського НВП “Прогрес” (с. Салтикова Дівиця);
- база відпочинку «Придеснянка» Ніжинського ВАТ Ніжинсільмаш
(с. Кладьківка);
- база відпочинку “Металіст” Ніжинського ВАТ “Мехзавод” (с. Кладьківка);
- база відпочинку “Геолог” Ніжин НГРЕВС (с. Кладьківка);
- база відпочинку Ніжинської дистанції сигналізації і зв’язку (с. Авдіївка);
- дитячий оздоровчий табір «Деснянка» (с. Салтикова Дівиця).
Обов’язки спеціаліста з питань туризму покладено на методиста
з охорони культурної спадщини та туризму районного будинку культури.
Перспективним та інвестиційно-привабливим вважається об’єкт сільського
зеленого туризму, який будується в с. Ковчин.
В 2014 р. планується відкриття готелю та закладу харчування приватного
акціонерного товариства «Куликівське молоко» (смт Куликівка).

-

Завдання та перспективи розвитку галузі туризму:
сприяння розвитку сільського зеленого туризму;
створення туристично-інформаційного центру в районі;
фінансування районної програми розвитку туризму;
встановлення туристичних вказівників вздовж основних туристичних
маршрутів в районі.

тел. 675-648

Сфера обігу споживчих товарів та послуг
станом на 01.01.2014
Кількість об’єктів роздрібної торгівлі
один.
129
(з урахуванням фізичних осіб)
з них:
- магазинів
один.
109
- аптек та аптечних пунктів
один.
5
- автозаправних станцій
один.
1
- кіосків
один.
14
Кількість об’єктів ресторанного господарства
один.
31
Кількість зареєстрованих ринків
один.
1
Населені пункти з відсутньою на їх території
стаціонарною мережею об’єктів торгівлі,
де виїзне обслуговування населення:
- здійснюється
5
с.Кошарище (28 осіб), с.Уборки (18), с.Глузди (37), с.Українське (21), с.Будище (74)
- не здійснюється
1
с.Коростень (1 особа)
Кількість об’єктів сфери побутових послуг (юридичних
один.
7
осіб)
Кількість фізичних осіб-підприємців сфери побуту, що
осіб
6
розпочали свою діяльність у 2013 році
Кількість створених робочих місць у сфері побуту у 2013
один.
6
р.
Завдання щодо створення робочих місць у сфері побуту у
один.
1
2014 р.
Населені пункти з відсутньою на їх території
стаціонарною мережею об’єктів побуту,
де виїзне обслуговування населення:
- здійснюється
4
с.Кошарище (28 осіб), с.Уборки (18), с.Глузди (37), с.Будище (74)
- не здійснюється
3
с.Веселе (63 особи), с.Українське (21), с.Коростень (1)

тел. 669-178

Автобусне сполучення
Мережа внутрішньорайонних автобусних маршрутів загального користування
складається з 2 приміських маршрутів.
На даний час не охоплені транспортним сполученням населені пункти відсутні.

ІНВЕСТИЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ

(243) 2-15-65

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

Куликівська
районна рада

Назва об’єкта

Площа

Приміщення бібліотеки

489,5

Незадовільний

Приміщення бібліотеки

64

Задовільний

Танцмайданчик

41,6

Задовільний

Прибудова до відділу
освіти Куликівської РДА

300

Потребує ремонту

Приміщення шкільної
майстерні

80

Незавершене будівництво
спортзалу

468

Незавершене
будівництво

Приміщення старої школи
с. Горбів

727

Задовільний

Приміщення школи № 1
с. Смолянка

508

Задовільний

Приміщення шкільної
майстерні с. Смолянка

70

Задовільний

Приміщення шкільної
їдальні с. Смолянка

108

Будинок шкільний
(підсобне приміщення)

63

Приміщення старої школи
с. Хибалівка

267

Технічний стан

Незадовільний

тел. (243) 2-12-53

Перелік вільних виробничих приміщень
№
п/п
1

Назва, місце розташування об’єкта
Приміщення ВАТ «Куликівський льонозавод»,
вул. Перемоги, 18, смт Куликівка

Загальна площа
приміщень, м2
4500.0

тел. 699-243

ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ НЕЗАВЕРШЕНОГО НЕЖИТЛОВОГО
БУДІВНИЦТВА КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ

№
Назва та адреса
з/п об'єкту будівництва

Замовник
будівництва

Назва
органу
управління

Стан
будівництва

Наміри щодо
об'єкту
незавершеного
будівництва

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та
оздоровчого призначення
Комплекс
школа-сад,
Відділ освіти
вул. Вікторова, 61,
1
Куликівської
с. Смолянка
РДА
Куликівського
району

Сільська
рада

тел. 699-243

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

Назва та адреса об'єкту будівництва
Офісні будівлі

1

Адміністративна будівля, с. Виблі Куликівського району
Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та
оздоровчого призначення

2

Фізкультурно-оздоровчий комплекс, с. Грабівка Куликівського району

3

Спортивний зал, с. Виблі Куликівського району

4

Лазня, с. Виблі Куликівського району

5

Фізкультурно-оздоровчий комплекс, смт Куликівка

6

Санаторій-профілакторій, с. Виблі Куликівського району

7

Спортивний зал, с. Б.Муравійка Куликівського району

Нежитлові будівлі (сільськогосподарського призначення, лісництва та
рибного господарства, для культової та релігійної діяльності,
пам'ятники історичні тощо)
8

Церква по вул. Шкільна у с. Грабівка Куликівського району

9

Майстерня для ремонту сільськогосподарської техніки

тел. 699-243

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

Найменування об'єкта та його місцезнаходження
Одноквартирні житлові будинки

1

житловий будинок, вул. Троїцька, 69, с. Виблі
Куликівського району

тел. 699-243

Перелік пріоритетних соціально-важливих об'єктів, що знаходяться
в незавершеному будівництві та потребують добудови
Залишок
коштів,
необхідний для
Загальна
завершення
кошторисна
виконання
вартість,
робіт (станом
тис. грн
на 01.01.2014
року)
тис. грн

Найменування об’єкта, його
місцезнаходження, вид робіт

Рік початку
виконання
робіт

Потужність,
відповідних
одиниць

Капітальний ремонт сільської
лікарської амбулаторії
в с. Орлівка
Куликівського району

2013

об’єкт

999.7

571.1

Реконструкція існуючої
будівлі дитячого садка-ясел
під комплекс «школа-сад»
у с. Кладьківка
Куликівського району

2012

64 місця

2601.9

2531.7

Реконструкція будівлі
навчального дошкільного
закладу в с. Вересоч
Куликівського району

2013

об’єкт

2954.3

2406.1

