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ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 

Адреса Новопсковської районної державної адміністрації 

 ІНДЕКС  92303, Луганська область,  

смт. Новопсков, вул. Кірова, 1,  

Код 263, телефон 2-14-52, 2-11-82 

факс 2-14-52 

E-mail: admfin@ukrpost.ua, 

  

____________________________________________________________________ 

Площа                   1,623 тис.  км
2
 

6% від території Луганської області 

 Відстані                    від смт. Новопсков до м. Луганськ 

                                   шосейними дорогами – 135 км. 

   до м. Сєвєродонецьк – 91 км. 

  

 

Географічні дані       Район розташований у північно-східній частині Луганської області. 

      На території району протікають 6  річок, найбільша з них   – Айдар, довжиною 264 км. 

 Середньорічні температури:    

літня + 22,1 С, зимова – -  2,1С. 

Кількість опадів – 340,9 мм на рік 

 

 

Кордони  

Межує на півночі з Ровеньківским районом Бєлгородської області і Кантемирівським 

районом Воронезької області Російської Федерації, на сході - з Марківським, на півдні - зі 

Старобільським, на заході - з Білокуракинським районом Луганської області. 

Довжина державного кордону 75 км 

 

Адміністративно – територіальні одиниці 

                                     Селищ міського типу – 2: Новопсков, Білолуцьк  

                                     сіл – 37 

  

Населення                     Станом на 01.01.2015             

наявне  населення – 34,7 тис. осіб , або 1,2  %   

від населення області. 

                              у тому числі: 

                              міського – 13,8 тис.осіб; 

                              сільського – 20,9  тис.осіб. 

 

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА 

 

Новопсковщина – один з найвіддаленіших куточків сучасної України, який  до 

останнього часу  був мало відомим  решті українських земель, гублячись в тіні 

індустріалізованої частини  Луганської області та більш відомих, оспіваних поетами  

Сватівщини і Старобільщини. Новопсковщина має цікаву, оригінальну історію, без якої 

історія України була б неповною. 

 Новопсковський район розташований у верхній течії р. Айдару,  лівій притоці  

Сіверського Дінця. Земля Новопсковщини здавна вабила до себе людину, вона почала 

mailto:admfin@np.lg.ukrtel.net
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освоюватись ще в льодовикову епоху, часи пізнього палеоліту. Найдавніші сліди діяльності 

людини в нашому районі датуються 30 тис. р. до н.е. В той час, як землі на північ були 

покриті  двокілометровим крижаним  покриттям, території які примикали  до льодовикової 

зони з півдня  були справжнім раєм для  мамонтів, північних оленів, биків, різних птахів, 

ріки, які живилися водами льодовика, що танув, були надзвичайно багаті рибою. Разом зі 

звірами рухалась і людина, відомо десятки слідів мисливців на мамонтів. Відомі знахідки 

решток мамонтів біля сіл Осинове, Писарівка. Відомі знахідки часів мезоліту, неоліту.  

Останнім часом  луганськими археологами розпочато  більш-менш  регулярне вивчення  

пам’яток бронзової доби. 

Відомо близько 80  таких пам’яток, серед них  могильники  Ямної культури - 

сучасниці  знаменитої Трипільської, Багатоваликової, Катакомбної, Зрубної тощо. Є знахідки 

кіммерійської, скіфської, сарматської доби. 

В  часи так званого Великого переселення  народів в Донецькі степи  хвиля за 

хвилею накочуються  тюркські орди,  залишки індоєвропейського населення  - нащадки 

сарматів – алани  заселяли  лише територію   північної  частини  Луганщини, південь 

нинішньої Воронежчини. Більш південні райони  до Азовського моря займали  тюркські 

племена болгар. Алани і болгари були підвладні  Хазарському каганату. Народи  каганату 

створили  оригінальну так звану Салтівську культуру. Салтівці займались землеробством, 

скотарством, обробкою шкіри, дерева. В ці часи наш край був густонаселеним і освоєним, з 

осілим землеробським населенням. Пам’яткою цих часів є старовинна печера під горою 

Пристін, якій за різними оцінками від 1 тис. до 1,5 тис. років. 

В Х ст. під ударами руських дружин і натиском кочівників зі Сходу  Салтівська 

культура була знищена і нашими степами прокотились нові хвилі кочівників: печенігів, 

угрів, тюрків, половців. Поховання половецького воїна  ХІІ ст. біля села Соснівки  сучасне 

знаменитому „Слову о полку Ігоревім”.   

З 30-х рр. ХІІІ ст. і подальші кілька століть Донецькі степи перебувають  

під контролем  Золотої Орди та її наступників. В кінці ХV ст. за контроль над  нашим краєм 

починається  боротьба  між Кримським ханством, Великим князівством Литовським  та 

Московським князівством.  Активну роль в цій боротьбі  відіграють запорізькі козаки. З ХVІ 

ст. правим берегом Айдару ішов татарський битий шлях, так звана Новокальміуська сакма. 

Для  захисту  південних кордонів московський уряд створив  спеціальну сторожову службу, 

завданням якої була військова розвідка з метою попередження  татарських нападів.  Часто на 

цю службу наймали  українських козаків, які краще знали ці степи,  в середині ХVІ ст. з  

документів відоме ім’я  отамана Мишка Черкашенина. Найбільший слід залишив відомий 

засновник Запорізької Січі Дмитро Байда-Вишневецький, який в 1559 році розбив на 

р.Айдарі татарський загін. Можливо в його честь названо Гетьманський шлях, що йшов 

паралельно Новокальміуській сакмі.  За твердженням харківських істориків  в цих степах в 

30-ті роки ХVІІ ст. починав свою військову кар’єру  Іван Сірко.  

З другої половини ХVІ ст. ці степи фактично перебувають під контролем 

запорізьких козаків, скарги на дії „воровских черкас” часто зустрічаються в донесеннях 

прикордонних російських воєвод. 

В другій чверті ХVІІ ст. починається інтенсивне господарське освоєння  території  

нашої області, воно ішло з півночі  українцями ( Білолуцьк, Осинове, Старобільськ, 

Новобіла,  Закотне – найстаріші поселення нашої області) і з південного сходу  донськими 

козаками. Тут слід зауважити, що  В.Даль стверджував,  що низові донські козаки за 

походженням -  українці. Заснування  вищевказаних населених пунктів відносять до 30-40 

рр. ХVІІст. Територія на північ від Білолуцька  з  50-х рр. належала  до Острогозького 

козацького полку. В середній і нижній течії р. Айдару  селились як  українські,  так і 

російські  селяни. Але потік українців був набагато потужнішим, адже російський  уряд   був 

зацікавлений  в прикритті своїх південних кордонів з боку Дикого Поля. В той же час  в 

Російській державі  за Соборним уложенням 1649 року було оголошено довічний і 

безстроковий розшук втікачів, тому втікачі з російських земель намагались забігти далі на 
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Дон,  де ще існувало правило :” З Дону видачі нема”. Спроба  місцевих  поселенців віднести 

себе до Дону закінчилась невдало. З появою каральних загонів, посланих царським урядом  

на початку ХУІІІст. донська старшина відреклась від земель по Айдару і спрямувала 

каральний загін драгунів під командою князя Ю.Долгорукого  на Айдар. Це викликало 

відоме повстання під проводом К.Булавіна, одна з битв в 1707 р. відбулась біля села Іванова 

Лука, нині с.Булавинівка. Після розгрому повстанців за указом Петра І всі поселення  по   

Айдару знищувались. В цей час Острогозький полковник І.Тевяшов  поставив питання про 

передачу всіх земель по Айдару Острогозькому полку. В 1716р. це було зроблено офіційно, а 

в 1732 р. сюди було переселено кілька сотень острогожців. Осинове, Білолуцьк, Закотне, 

Старобільськ  стали сотенними містечками  острогозького полку.  Особливістю 

Острогозького полку було те , що на відміну від інших  тут козаків було більше, ніж селян.  

  В 1765р. згідно указу  Катерини ІІ слобідські козацькі полки ліквідовувались, 

замість них створювались гусарські полки. Основна масса козаків була  зарахована  до так 

званих військових обивателів. Стан близький до державних селян. Кріпаків практично не 

було, основна маса козацької старшини належала до дрібних землевласників, їхні 

господарства належали скоріше до фермерських з вільнонайманою працею. Великі маєтки 

мали лише колишній полковник Тевяшов  та полковий писар Тимошенков. Тому в кінці  

ХУІІІ та на початку ХІХст. господарство краю розвивалось динамічно  і життя було досить 

заможним,  про це свідчить інтенсивне будівництво кам’яних церков  в наших селах,  кожне 

село намагалось мати свій храм. 

Але в 1829 р. з розміщенням  в Старобільському повіті Псковського кірасирського 

полку колишнє вільне козацьке населення  перетворювалось у військових поселенців.  

Військові поселення  були найпотворнішим симбіозом кріпацтва і солдатчини в царській  

Росії. Вони найгіршим чином вплинули на  добробут, моральне обличчя  слобожан, наслідки 

відчуваються і сьогодні. Відставні офіцери отримували земельні ділянки  на території повіту,  

саме вони і склали  основу панства в нашому краї.  Аракіни. Клевізари, Раєвські, Буличі 

тощо. Більшість поміщиків були дрібнопомісними. Військові поселення  були ліквідовані  

лише в 1857 році. 

Ліквідація кріпацтва, швидкий розвиток промисловості  в Донбасі сприяв 

економічному розвитку краю, але загострював соціальні відносини, сприяв розшаруванню 

селянства. Все частіше безземельні селяни ішли на заробітки „на Дон” та „рудники”. В 1896 

році був бунт селян в слободі Білолуцьк з приводу недоїмок. На придушення бунту була 

вислана сотня донських козаків. 

В другій половині ХІХ ст. Старобільським земством відкриваються в селах 

початкові школи. В Новопскові та Білолуцьку в кінці століття відкриваються  бібліотеки, 

земські лікарні. В Новопскові було відкрито ремісниче училище, яке готувало токарів, 

слюсарів, машиністів локомобілів. 

В період першої російської буржуазно-демократичної революції  та Столипінської 

реформи були окремі виступи селян проти  поміщиків. Уродженці Новопсковщини брали 

участь в революційних подіях на флоті. Йосип Хомич Журавльов - в повстанні на броненосці 

„Потьомкін”, Андрій Пилипович Ковальов - на крейсері „Очаків”.        

Різко погіршила становище селян перша світова війна. Найбільш працездатна 

частина населення  була забрана на фронт, продуктивні сили села були підірвані. Лютнева 

революція  1917 року  не внесла ніяких змін в свідомість селян, вони були поінформовані 

про революційні події. 4 січня  1918 року  з’їзд Рад Старобільщини  проголосив радянську 

владу в повіті, в селах почали створюватись ревкоми. Але лівацькі дії нової влади загострили 

відносини на селі,  починається  збройна боротьба, яка тривала  до 1922р. Ця боротьба  

накладалась  на  зовнішні фактори, Україна стала полем бою для різних сил і держав, серед 

яких  національні  були лише одним із факторів, до того ж  розпорошеним . 

З укладенням Брестського миру постала проблема кордонів. Уряд  Скоропадського  

наполягав  на тому, щоб німецькі частини не залишилась  в глибині України, а зайняли  лише 

лінію північного кордону з Росією. У травні 1918 року  Запорізький корпус генерал-
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хорунжого О. Натієва зайняв „лінію облоги” приблизно по північно-східному кордону 

України, в складі  цього корпусу були   січові стрільці  та кінні гайдамаки, пам’яттю про них 

залишилась гайдамацька могила біля с.Можняківки. В листопаді 1918р. прийшли білокозаки  

генерала Краснова, в грудні -  червоні. Продрозверстки знову викликали соціальну напругу, 

яка вилилась в збройну боротьбу проти Радянської влади. В червні 1919 р. край захопили 

денікінці . Радянська влада остаточно  встановилась  в кінці року з розгромом денікінців. 

Однак збройна боротьба з повстанцями тривала до 1928 року. Відомий рейд армії  Нестора 

Махна в 1920 р. під час його спроби прорватись на Дон. 

З переходом до НЕПу почалось відновлення господарства,  вже в 1922р. з’явились 

перші споживчі спілки, кооперативна торгівля. В середині 20-х рр. виникають перші  

сільськогосподарські кооперативи - ТСОЗи. Активізується культурне життя: відкриваються 

клуби, хати-читальні,  лікбези, школи, перші спортивні команди.  В 1929 р. починається  

масова колективізація, яка проводиться з застосуванням насильницьких  методів і 

супроводжується масовим розкуркулюванням. В 1930р.  колективізацію було в основному  

завершено. В 1931р. створюється Новопсковський  район, на допомогу колгоспам  на  

нинішній території району було створено 5 МТС, а в 1931р., знову ж таки на допомогу 

селянам,  був присланий з Донбасу загін „двадцятип’ятитисячників”, в  1932 році  виходить 

перший випуск  районної газети.  Не дивлячись на такі заходи, в  тому ж 1932 році 

починається  голод, він був одним з найстрашніших в Україні і лютував  до кінця літа 1933 

року. Сьогодні неможливо установити число жертв, але з того часу такої кількості  

населення, як на початку 30-х рр., в районі вже ніколи не  було. В 1933 році при МТСах  було 

створено політвідділи,  які   „проводили велику масово-політичну  і організаторську  роботу 

серед колгоспників, спрямовану на виконання  соціалістичних зобов’язань...” 

Життя поступово налагоджувалось, почалась електрифікація села, відкривались 

побутові майстерні, відкрилась ще одна семирічна школа, яка незабаром була реорганізована 

в середню. Було розширено лікарню, діяв  радіовузол. 

Новим випробовуванням стала війна – на фронт пішли близько 14 тис. жителів 

району, в тому числі багато жінок. Майже половина загинула в боях, багато повернулись 

інвалідами, 4,5 тис. було мобілізовано на спорудження  військових об’єктів. З 

Новопсковщиною пов’язані біографії 10 Героїв Радянського Союзу.    

 10 червня 1942 року Новопсковщина була окупована  фашистськими військами, 

окупація тривала  до 23 січня 1943 року, вона завдала великих збитків народному 

господарству району в 761 млн. карбованців, астрономічну по тим часам суму.        

Відбудова  народного господарства  почалась  навесні 1943 року і тривала до 1950 

року.  Довелося пережити і голод 1946-1947рр., та відновлювалась матеріальна база 

сільського господарства, місцева  промисловість, з’явились перші автобусні маршрути. За 

післявоєнні роки Новопсковський район став одним з найбільших виробників 

сільськогосподарської продукції в Луганській області. З 1956 р. Новопсков став одним з 

найкрупніших в Україні вузлом магістральних газопроводів, через нього за добу проходить 

більш 120 млн. м
3
 газу.  

  В 25 школах навчається 3499 учнів. Працює також дитяча спортивна школа, 

Будинок дитячої творчості. Для сільської молоді відкрито аграрний ліцей.                                                                                                             

      Охорона здоров’я жителів району здійснюється Новопсковською  центральною районною 

лікарнею, Білолуцькою  районною лікарнею, однією сільською дільничною лікарнею, 

Донцівською і Новобілянською, Пісківською сільськими лікарняними амбулаторіями 

загальної практики сімейної медицини,  Кам’янською амбулаторією, мережею сільських 

фельдшерських пунктів. Район славиться  сучасним, прекрасно обладнаним санаторієм 

„Перлина”. На березі річки Айдар розташовані також 2  добре обладнані  бази відпочинку.                                                                                                                              

В сучасних межах район існує з 1965 р., загальна площа 162,3 тис. га., в районі 39 

населених пунктів, з них 2 селища міського типу, які правильніше було б назвати 

містечками. 
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ПРИРОДНІ РЕСУРСИ 

 

 На території району знаходяться відкладення крейди, мергелю, піщаника, вапняку, 

які були утворенні в результаті розкладу останків тваринного та рослинного світу. До 

теперішнього часу на території Новопскова і навколишніх сіл можна знайти відбитки та 

закам’янілості, що зберегли на собі сліди первісних папоротей і молюсків. На правому березі 

ріки Айдар на захід від Новопскова, поклади крейди, які в долині річки досягають товщини 

понад 300 метрів. На території Новопсковського району в селах Осинове і Макартетине 

виявлені невеликі запаси залізної руди. 

 

 

ЗАПОВІДНИКИ 

До складу природно-заповідного фонду району входять 14 об’єктів, площею 

5741,6241 га, що становить близько 3,5 % від загальної площі району, а саме: заказник 

лісовий «Білолуцький» (450 га); пам’ятка природно геологічна «Осинівські піщаники» (5 га); 

заказник лісовий «Новопсковський» (1186 га); заповідне урочище «Огидне» (71 га); заповідне 

урочище «Луг» (117 га); ботанічна пам’ятка природи «Новобіла» (2407,12 га); заказник 

іхтіологічний «Айдарський» (192 га); ботанічна пам’ятка природи «Осинівська» (116 га); 

заповідне урочище «Зуєв ліс» (47 га); заповідне урочище «Московське» (104 га); ботанічний 

заказник «Крейдяні скелі» (97,1884 га); ботанічний заказник «Новорозсошанський» (135,3576 

га); ландшафтний заказник «Кам’янський» (515,4626 га); ландшафтний заказник 

«Донцівський» (298,4955 га). 

 

 

 

 

Структура земельного фонду (на 01.01.2015 р.): 

 

Загальна земельна площа                                              - 162,3  тис. га 

 у тому числі: сільськогосподарські угіддя         - 132,9  тис. га 

    із них: рілля            -  95,0   тис. га 

 Ліси і інші лісовкриті площі                     -  13,5   тис. га 

 

 

 

Питома вага (міста, району) в економіці області: (офіційні данні за 2014 рік) 

Обсяг реалізованої промислової продукції   

(за 2014 рік)                                                                   -  0,1 % 

          Валова продукція сільського господарства                 -  32,6  % 

          у тому числі:    рослинництво                                       -  33,4  % 

                                    тваринництво                                        -  26,9 % 

         Товарооборот                                                                    -  дані відсутні 
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ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС 

 

Кількість об‘єктів ЄДРПОУ (1 січня 2015 року) –  2 

 
 

– Перелік бюджетоутворюючих підприємств з розбивкою по галузям 

Назва підприємства 
Кількість штатних 

працівників 

Юридична адреса, телефон, 

ПІБ керівника 

 

СП „Айдар-ан-м’ясо” 

11 Новопсковський р-н,  

с. Кам’янка, 9-62-23 

 Кулик І.І. 

Новопсковське 

міжрайонне управління 

по експлуатації  газового 

господарства філія 

ВАТ”Луганськгаз” 

227 смт. Новопсков  

вул. Новорозсошанська, 2-13-43  

Світличний О.К. 

 

Структура промислового виробництва 

 (у % до обсягу виробництва (міста, району): 

                               

Добувна промисловість _______% 

- видобування енергетичних матеріалів _______% 

- видобування неенергетичних матеріалів _______% 

Обробна промисловість 100% 

з неї:     

Харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських 

продуктів 
100% 

Легка промисловість _______% 

Целюлозно-паперова промисловість, видавнича справа _______% 

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення _______% 

Хімічна і нафтохімічна промисловість _______% 

Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів _______% 

Металургія та оброблення металу _______% 

Машинобудування, ремонт та монтаж машин та устаткування  _______% 

Інше виробництво, не віднесене до інших угруповань _______% 

Виробництво та розподілення електроенергії _______% 

    

Обсяги реалізованої промислової продукції за 2014 рік становлять 52 млн. гривень (0,1 

відсотка від загальних обсягів по області ). 
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Обсяги реалізованої промислової продукції за 2014 рік у розрахунку на одну особу 

становлять 1498,6 грн. 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування (крім малих 

підприємств та установ, що утримуються за рахунок бюджету) 

за 2014 рік: 

всього по галузям економіки                      -   49,2 млн. грн. 

у т.ч. 

промисловість                                               -     -      млн. грн. 

сільське господарство               -     49,2         млн. грн. 

Частка збиткових підприємств, всього      -     12,5  % 

в т.ч.  у промисловості                                 -         -      % 

          у сільському господарстві                 -     12,5 % 

 

Частка простроченої заборгованості на 01.01.2015 (у % до 1 січня 2014 р.):  

дебіторської  – дані відсутні 

кредиторської  – дані відсутні 

 

Зовнішньоекономічна діяльність 

Іноземні інвестиції (на 01.01.2015) 

Обсяг на одну особу, дол. США – - 

Зовнішньоекономічна діяльність (на 01.01.2015): 

Експорт –  0 

Імпорт –  0 

Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами - 0 

Обсяг експорту на одну особу  -   0 

Оборот зовнішньої торгівлі товарами - 0 

 

Митниці – відсутні. 

 

Пункти пропуску : 

Танюшівський пункт пропуску 

Новобілянський пункт пропуску 

 

 

 

 

с. Танюшівка 

       с. Новобіла  

 

ТРАНСПОРТНИЙ КОМПЛЕКС І ЗВ'ЯЗОК 

 

Залізничний транспорт 

 

-  

Наявність підприємств -  

Залізничних станцій - один. 

Авіаційний транспорт 

 

-  

Наявність: авіакомпаній - один. 

аеропортів - один. 

Автомобільний транспорт -  

Підприємств (АТС) 2 один. 
Виконують перевезення   

пасажирські 2 один. 

вантажні - один. 

Наявність автомобільних доріг 278,1 км 

Загальнодержавного 110,5 км 
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Республіканського - км 

Місцевого значення 167,6 км 

Морський й річковий транспорт -  

Зв'язок загального користування:  -  

Наявність телефонного зв'язку у         

          містах 4,0 тис. апаратів 

селах 2,4 тис. апаратів 

Міських телефонних станцій 3 
один. 

Сільських телефонних станцій 25 
один. 

Наявність вишок мобільного зв'язку (базові 

станції) 

14 
один. 

Кількість абонентів мобільного зв'язку 22000 
один. 

Кількість основних телефонів  

на 100 мешканців 

18,9 

один. 

Поштові заклади 28 

дані про кількість 

працюючих 

відсутні 

селищних 5 

сільських 23 

   

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО  

(на 01.01.2015) 

 
 

Всього підприємств 65 один. 

У тому числі:   

Господарські товариства 14 один. 

Приватні підприємства 7 один. 

Виробничі кооперативи  1 один. 

Фермерські господарства 42 один. 
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Державні підприємства 

- тис. один. 

Підприємства інших форм господарювання 
1 тис. 

 

Найменування 

підприємства 

Юридична адреса П.І.Б. 

керівника 

Телефон 

Риб’янцевський СК  

філії «Агрогаз» 

92350 с.Риб'янцеве,вул. Леніна, 

12 

Сергієнко С.М. 9-78-45,2-31-18 

СТОВ „Булавін»  92355 

с.Булавиновка, ул..Радянська 1 

Присіченко 

А.М. 

9-64-37 0^64-23 

СТОВ АФ„Закотненська            92352 с.Закотне,вул.Айдарська,8 Стенілє Д.М. 9-43-84 

СТОВ „Орхідея" 92353 с. Лисогорівка, вул. Братів 

Касяненко 

Кочин В.К. 9-42-90 

СВОК „Слобожанський" 92343 с Осинове-

2,вул.Леніна,214/б 

Романченко 

М.О. 

9-65-90, 2-31-16 

СТОВ „Заайдарівське" 92340 с. Заайдарівка, вул. 

Першотравнева, 35 

Пономаренко 

Г.М. 

2-22-05 

ПСП „Відродження" 92341 с.Рогово,вул.Радянська,22 Чернявський 

С.С. 

9-66-49 

ТОВ "Агропродсервіс" 92335 с.Новорозсош, 

вул.Ювілейна,50 

Данилін О.В. 9-45-81,9-45-31 

ТОВ „Промінь" 92335 с. Новорозсош, 

вул.Леніна,61 

Сергєєв Ю.О. 9-46-30,2-31-19 

ПП СПФ „Агротон" 

відділення Донцівське 

92334 

с.Донцівка,вул.Радянська,23 

Шаповалов 

М.В. 

2-31-17,9-63-49 

ПП СПФ «Агро» відділення 

Ганусівське 

92330 с.Ганнусівка,вул.Леніна,15 Білокобильськи

й В.Ф. 

9-61-43,2-31-13 

СТОВ ім. „Енгельса" 92332 с.Кам'янка,вул.Пульного,2 Калюжний О.К. 9-62-18,9-62-60 

ТОВ „Топаз" 92300, с.м.т. Новопсков, вул. 

Леніна, 212 а 

Лопатін В.М. 2-26-42 

ТОВ „Технаука" 92313 с. Соснівка, вул. 

Центральна 

Дєточка Ю.А.  

ПСП „Добробут" 92320 с. Павленково, вул.Леніна, 

1 

Чернявський 

С.С. 

9-55-35 

СТОВ „Лан" 92311 с.Козлово,вул. Леніна, 1 Ліннік О.Ф. 2-31-02 

ПСП „Рамус" 92326 с.Можняківка, 

вул.Червоноармійська,79 

Закутько Е.В.. 2-31-01 

ТОВСП„Нібулон»філія 

Новопсковська 

92354 с.Писарівка Глухівський 

МІ. 

2-31-05,9-83-16 

ТОВ „ГриСар – Агро» 92312 с. Танюшівка,  ул.. 

Центральна, 24/1 

Гри горян К.Г. 9-33-41(дом.) 

ТОВ „Білолуцьк – Агро» 92322 смт. Білолуцьк Клок В.В. 9-21-75 

ТОВ „Айдар” відділення 

Макартетинське 

с. Макартетине Шилов В.М. 9-68-31 (дом) 

ТОВ « 

Сільськогосподарський 

агростандарт» 

Смт.Новопсков, вул. 

К.Маркса,198 

Токарєв В.А. 0994845803 

ТОВ «Айдар агро плюс» С.Рибянцево Партола С.Б. 0990983225 
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Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції:  

 

Виробництво рослинницької 

продукції (усі категорії 

господарств), тис. тонн 

Середня 

урожайність 

ц/га 

Зернові 122,8 38,7 

Цукрові буряки (фабричні) -  

Соняшник 44,2 18,5 

Інші культури: 

 
-  

     - картопля 

 

 

-  

     - овочі-всього 10 33,3 

     - плоди та ягоди -  

 

 

 
Виробництво тваринницької продукції (усі категорії 

господарств) 
Одиниця виміру 

М'ясо 0,692 тис. тонн 

Молоко 12,277 тис. тонн 

Яйце - млн. штук 

 

 

СПОЖИВЧИЙ РИНОК  

(на 01.01.2015) 

 

 

  

Кількість 
  

Підприємств торгівлі 243 один. 

з них : магазинів 232 один. 

            кіосків 8  

            АЗС 3  

Підприємств ресторанного       господарства 
48 

один. 
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Зареєстрованих ринків 3 один. 

Обсяг роздрібного товарообороту на одну особу 

(у середньому на рік) 5706,1 
грн. 

 

Мале підприємництво  

 

Кількість малих підприємств 80 один. 

Середньооблікова чисельність працюючих на 

малих підприємствах 

0,61  

тис. осіб 

Обсяг виробленої продукції (робіт, послуг) 

малими підприємствами 

дані відсутні  

млн. грн. 

Від загального обсягу виробленої продукції 

(робіт, послуг) області 

  

% 

Кількість зареєстрованих підприємців-фізичних 

осіб (01.01.2015) 

0,682  

тис. осіб 

 

Основні показники розвитку малих підприємств   

Новопсковського  району Луганської області  

 

1.  Питома вага роздрібного товарообігу (міста, району) в загальному обсязі 

товарообігу області, % 

- 

2.  Обсяг роздрібного товарообігу  (міста, району) за 2014 рік,  

млн грн. (фізичні і юридичні особи) 

198,7 

3. Темп зростання роздрібного товарообігу  в порівняних цінах (міста, 

району) Луганської області  за 2014 рік, % 

106,9 

4. Кількість малих підприємств, од.  80 

5. Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) на малих підприємствах, млн 

грн 

дані 

відсутні 

6. Питома вага реалізованої продукції малих підприємств до загального 

обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) по економіці в цілому, %   

- 

7. Середня кількість працюючих на одному малому підприємстві, осіб 8 

 

Центр надання адміністративних послуг 
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СОЦІАЛЬНА СФЕРА (станом на 01.01.2015)  

 

Чисельність пенсіонерів 12,791 

 

 

 

тис. осіб 

З урахуванням переміщених осіб у тому числі:   

За віком 10,329 тис. осіб 

По інвалідності 1,431 тис. осіб 

За вислугою років 0,319 тис. осіб 

Які отримують соціальні пенсії 0,063 тис. осіб 

Міністерства оборони України 
- 

осіб 

Міністерства внутрішніх справ України осіб 

Служби безпеки України - осіб 

Виплата пенсій, соціальних допомог   

Середній розмір пенсій 1535 грн 

Заборгованість з виплати пенсій відсутня  млн. грн. 

Заборгованість з виплати соціальних допомог: 

пільгових пенсій   

пенсій внаслідок трудового каліцтва   

 

 

 

 

відсутня 

 

 

 

млн. грн. 

млн. грн. 

 

 

Заробітна плата (станом  на 01.01.2015) 

 

Середньомісячна зарплата 2663 грн. 

Місячний фонд оплати праці 11,1  млн. грн. 
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Рівень життя (станом на 01.01.2015) 

   Обсяг номінальних грошових доходів населення 310 млн. грн. 

Темп росту номінальних грошових доходів населення 106,8 % 

Номінальний грошовий доход на одну особу 8933,7 грн. 

 

Заборгованість із заробітної плати (станом на 01.01.2015) 

 

Всього в економіці,  - тис.грн. 

у тому числі:   

в промисловості - тис.грн. 

в сільському господарстві - тис.грн. 

в бюджетній сфері - тис.грн. 

 

 

ТРУДОВІ РЕСУРСИ (на 01.01.2015) 

 

 

 

Всього 34,7 тис. осіб 

у тому числі:   

працездатне населення у працездатному віці 20,7 тис. осіб 

Зайнято в усіх сферах економічної діяльності, усього 6,5 тис. осіб 

у тому числі:   

у промисловості 0,33 тис. осіб 

у сільському господарстві 1,693 тис. осіб 

в інших галузях 4,062 тис. осіб 

в державному управлінні 0,415 тис. осіб 

Демографічні дані, тенденції (на 01.01.2015 р.)   

Народилось 313 осіб 

Померло 504 осіб 

Щільність населення на 1 кв. км. 21 осіб 

Міграційні процеси (міграційне сальдо) 71   осіб 

 

 

Стан ринку праці 

 

Рівень працевлаштування –  35,7  % 

Рівень безробіття               –  11  %  
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ГУМАНІТАРНА СФЕРА 

 

Наука Один. Кількість працюючих, ос. 

Всього науково-освітніх  

організацій 
- - 

Наукові установи академічного 

профілю 
- - 

Організації галузевого профілю - - 

Вищи навчальні заклади - - 

Заводська наука - - 

 

Освіта (дані за 2014/2015 навчальний рік) 

 

 

 

Навчальні заклади   

Кількість вищих навчальних закладів IIІ-IV- рівнів акредитації 
- один. 

Чисельність студентів - осіб 

Чисельність викладачів - осіб 

Кількість вищих навчальних закладів І-II рівнів акредитації - один. 

Чисельність студентів - осіб 

Чисельність викладачів - осіб 

Кількість професійно-технічних навчальних закладів 1 один. 

Чисельність учнів 205 осіб 

Чисельність викладачів 14 осіб 

Кількість денних загальноосвітніх навчальних закладів 25 один. 

Чисельність учнів 3499 осіб 

Чисельність вчителів 382 осіб 

Кількість інтернатних  навчально-виховних закладів  - один. 

Чисельність учнів - осіб 

Чисельність вчителів - осіб 

Кількість постійних дошкільних закладів 19 один. 

Чисельність місць 869 один. 

Чисельність дітей 858 осіб 

Кількість педагогічних працівників 83 осіб 
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Загальна чисельність дітей віком від 3 до 6 років 858 осіб 

Кількість дитячих позашкільних установ (будинки творчості 

дітей та юнацтва, школярів, клуби юних техніків, екологів, 

авіа-автолюбителів, інші) 

2 один. 

Чисельність дітей у них 731 осіб 

 

Охорона здоров'я (дані на 01.01.2015) 

 

 

Медичні заклади   

Кількість лікувальних закладів, поліклінік, амбулаторій, 

профілакторіїв 

6 один. 

Кількість ліжок 170 тис. місць 

Кількість лікарів 68 тис. осіб 

Кількість середнього медичного персоналу 240 тис. осіб 

Кількість санаторіїв 1 один. 

Кількість ліжок у них 125 місць 

Забезпеченість лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. 

населення 

48,9 ліжок 

Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів 
436 відвід, за 

зміну 

Забезпеченість лікарями на 10 тис. населення 20 осіб 
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Культура 

 

  

Кількість: 
Один. Кількість працюючих 

чол. 

філармоній - - 

консерваторій - - 

театрів - - 

кіноустановок - - 

кінозалів - 
- 

бібліотек 27 44 

закладів культури клубного типу 27 86 

музеїв (включаючи філіали) 1 12 

будинків культури 15 55 

центрів дозвілля 1 25 

сільських клубів (сільські клуби та сільські будинки 

культури) 

11 22 

початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладів 

2 35 

 

Перелік найвизначніших пам'яток 

 

 

Кількість пам'яток 

 

Один. 

Кількість   

обслуговуючого 

персоналу, чол. 

історії  32 - 

археології  380 - 

монументального мистецтва - - 

архітектури  3 - 

природи  - - 
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Релігія 

 

 

Назви конфесій Один. 

 

Кількість віруючих 

конфесій, течій і напрямків 2 

1715 

релігійних організацій  
15 

серед них: 
 

громад 
15 

обласні об’єднання та 

управління - 

місії і духовні навчальні заклади 
- 

монастирі 
- 

Дані про керівництво конфесії 

Православна церква Благочинний Новопсковського округу 

протоієрей Михайло Росоха 

Євангельської Віри "Свята трійця" Пастор, голова Церковної ради, старший 

пресвітер Сенькін А.О.  

 

Кількість культових споруд (церкви, монастирі, костели, мечеті, молитовні 

доми, синагоги, інше). 

 

Церкви – 11 

Молитовні доми - 4 
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Фізкультура і спорт 

 

Спортивні об’єкти : 

 

 

Спортивні об’єкти: 

  

стадіони 1 один. 

спортивні зали 28 один. 

спортивні майданчики 105 один. 

фізкультурно-оздоровчі центри - один. 

Кількість лижних баз - один. 

Кількість стрільбищ, тирів 7 один. 

Плавальних басейнів - один. 

Тренажерних залів 8 один. 

Інші спортивні споруди 18 один. 
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