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ВІТАЛЬНЕ 
СЛОВО 

 

Місто Нетішин — одне із наймолодших міст 

України та наймолодше місто Хмельницької 

області. На сьогодні життя в ньому залежить 

від енергетичного гіганта - Хмельницької 

атомної електростанції. Але час і економічні 

запити диктують перехід від 

монофункціональності та необхідність 

пошуку нових напрямів розвитку. 

 

Нетішин володіє багатим потенціалом, що 

робить його привабливим для інвестора. 

Місто має потужний науковий та 

інтелектуальний рівень розвитку, розвинуту 

інженерну інфраструктуру, вільні потужності 

у промисловій зоні, багаті водні ресурси, а 

також прагнення влади та мешканців бачити 

своє місто привабливим та таким, що 

постійно розвивається. Але найголовнішим 

та найціннішим скарбом нашого міста 

залишаються висококваліфіковані, 

досвідчені та доброзичливі люди, які й 

надалі хочуть жити, працювати в ньому та 

завжди раді гостям. 

 

Запрошуємо Вас відвідати наше місто та 

переконатися, що тут Ви знайдете надійних 

партнерів, отримаєте всебічну підтримку 

міської влади і громади для реалізації нових 

перспективних проектів 
 

 

МИ ГОТОВІ ДО СПІВПРАЦІ ТА 

СПІЛЬНОЇ РОБОТИ! 
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Нетішин — центр Нетішинської міської територіальної 

громади, молоде українське місто із високим рівнем 

соціально-економічного розвитку та вагомим 

інвестиційним потенціалом. 

 
Нетішину характерні високий рівень інвестиційної 

привабливості, розвиток бізнесу, високий виробничий та 

кадровий потенціал, сприятливе бізнес середовище та добрий 

стан місцевих фінансів. 

. 

 
 

 

 

ЧИМ УНІКАЛЬНИЙ 

НЕТІШИН 
 

 високий рівень соціально-економічного розвитку та низька чутливість 
економіки та бюджету міста до макроекономічних коливань, що забезпечується 
стабільною роботою містоутворюючих підприємств енергетичного комплексу; 

 наявні трудові ресурси міста з високим рівнем освіти та інтелектуальним 
потенціалом створюють умови для розміщення підприємств з високою 
інноваційною складовою; 

 розвинута комунальна та соціальна інфраструктура, задовільний стан об’єктів 
житлово-комунального господарства забезпечують вищий за середній рівень 
комфортності проживання серед міст України та умови для розвитку бізнесу; 

 вищий за середній по країні рівень зайнятості та заробітної плати створюють 
умови для розвитку торгівлі, побутового обслуговування та суміжних галузей; 

 достатня забезпеченість водними ресурсами для функціонування виробничої 
сфери та потреб населення; 

 високий рівень забезпеченості енергетичними ресурсами та потужна система 
енергомереж; 

 наявні вільні земельні ділянки та виробничі площі; 

 наявність рекреаційних зон, що може бути використано для розвитку 
туристичного потенціалу міста, відпочинку та оздоровлення; 

 відкритість місцевої влади до роботи з іноземними та вітчизняними 
інвесторами, підтримка владою малого підприємництва. 
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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ    ЗАГАЛЬНІ 
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КОМФОРТНЕ ТА 

ЗРУЧНЕ 

ПРОЖИВАННЯ 

 

 
 

 

  Нетішинська міська ТГ знаходиться на півночі Хмельницької області. 
Загальна площа міської ради становить 6592 га, площа сільської ради 
становить 3107 га. Загальна площа міста становить 2,47 тис.га., площа 
села Старий Кривин становить 815,7 га, Новий Кривин – 44,4 га (34,2 га). 
Загальна площа Нетішинської міської  ТГ становить 9,699 тис.га. 

 Чисельність наявного населення на 1 січня 2022 року нараховує 37723 
осіб. Середній вік жителів - 35 років. Питома вага населення міста від 
населення України — 0,09%, від населення області — 3,1%, від населення 
району – 13,7%. 

 Енергетичний комплекс міста (1 потужна електростанція — ХАЕС). На 
електростанції працює 2 ядерних реактори ВВЕР-1000 (підключені у 1987 
і 2004 роках) загальною потужністю 200 МВт. Основне призначення 
станції — покриття дефіциту електричних потужностей у західному 
регіоні України. 

 Місто є монофункціональним (основне підприємство — ХАЕС визначає 
виробничу спеціалізацію міста, відноситься до найбільших роботодавців 
та великих платників податків), проте його економіка, зважаючи на 
галузеву спеціалізацію містоутворюючих підприємств, є стійкою до 
макроекономічних коливань. 

 Місто Нетішин є лідером серед міст регіону за рівнем соціально-
економічного розвитку та обсягом доходів міського бюджету у 
розрахунку на 1 мешканця. Середньомісячна заробітна плата в місті 
Нетішин - 23 913, 0 грн. (2020 р.) грн. 

 Міжнародне співробітництво представлено декількома напрямами. У 
2017 р. – Канадський Фонд Місцевих Ініціатив (створено Netishyn 
Innovation Hub). У 2020 році в Нетішині завершилися роботи з 
реконструкції̈ вуличного освітлення. Проєкт реалізувався в співпраці з 
«НЕФКО» (Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією). 
Співробітництво ХАЕС з МАГАТЕ спрямоване на забезпечення проведення 
планових перевірок з контролю ядерного матеріалу, підготовки та участі 
у проведенні місій. У 2020 році на ХАЕС тривала робота з реалізації 2 
проєктів міжнародної технічної допомоги за підтримки Урядів Швеції та 
Норвегії: 1) оновлення та надання технічної підтримки для програмного 
забезпечення RiskSpectrum PSA між ДП «НАЕК «Енергоатом», Шведським 
органом з радіаційної безпеки (SSM) та компанією Lloyd’s Register 
Consulting – Energy AB. 2) проєкт переоснащення системи фізичного 
захисту Хмельницької АЕС. 

 

 

 

 

 

 

Стратегічні цілі 

Учасник 

національної 

енергетики 

 
Розвиток малого 

та середнього 

бізнесу 

 
Залучення та 

підтримка  

 

ТГ ВІДКРИТА ДО 

ІНВЕСТИЦІЙ ТА 

РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ 

Стратегічні цілі 

Збереження і 

розвиток водних 

ресурсів 

Зниження 

техногенного 

навантаження на 

довкілля 

Підвищення 

екологічної 

відповідальності 

бізнесу і 

мешканців 

Стратегічні цілі 

Привабливе, 

сучасне, безпечне 

середовище 

Ресурсоефективна 

та сучасна система 

життєзабезпечення  

 

Якісні соціальні 

послуги 

 

СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ – РОЗВИТОК: 
центр розвитку північно-західної частини Хмельницької області, 

зручний та безпечний  для мешканців і гостей; 

 

центр енергетичних, виробничих, наукових і муніципальних 

інновацій з найширшою  взаємодією на регіональному, державному 

та міжнародному рівнях; 

 

територія розвиненого бізнесу, приваблива для інвестицій у дружні 

до довкілля галузі           економіки. 
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Стала позитивна динаміка соціально-
економічного розвитку міста 
забезпечується, передусім, стабільною 
роботою містоутворюючого 
підприємства — потужної 
електростанцій ВП «Хмельницька 
АЕС» 

Чутливість господарського комплексу 
та бюджету міста до економічних 
ризиків, зважаючи на особливості 
діяльності провідних підприємств ТГ 
та збереження відносно стабільного 
попиту на електроенергію, є нижчою, 
ніж у переважної більшості інших міст 
України з аналогічним 
адміністративно-територіальним 
статусом та чисельністю населення. 
Високий рівень зайнятості, розвинута 
комунальна та соціальна 
інфраструктура забезпечують 
достатній рівень комфорту для 
проживання та соціального 
благополуччя мешканців,  а  також 
низький   рівень   соціальної   
напруженості   в місті, що   зменшує   
ризики   ймовірних   втрат   
інвестора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 

НЕТІШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ  
 

Найменування місцевої/регіональної програми 
Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 
регіональну 

програму 

Обсяг 
фінансування, грн. 

Програма фінансування заходів державного, обласного, 

місцевого значення у Нетішинській  ТГ на 2021-2023 роки 

Рішення 4-ї сесії 
Нетішинської міської 
ради від 21.12.2020 

року № 4/179 

527 300 

Цільова соціальна програма реалізації молодіжної політики 

на 2018-2022 роки 

Рішення 36-ї сесії 
Нетішинської міської 
ради від 24.11.2017 

року № 36/1973 

382 500 

Комплексна програма розвитку та підтримки комунальних 

підприємств охорони здоров’я Нетішинської міської ТГ і 

надання медичних послуг на 2021-2024 роки 

Рішення 4-ї сесії 
Нетішинської міської 
ради від 21.12.2020 

року № 4/183 

15 677 827 

Програма захисту дітей Нетішинської міської ТГ на 2020-

2024 роки 

Рішення 66-ї сесії 
Нетішинської міської 
ради від 20.12.2019 

року № 66/4278 

233 000 

Цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і 

спорту у Нетішинській міській ТГ на 2021—2025 роки 

Рішення 3-ї сесії 

Нетішинської міської 

ради від 11.12.2020 року 

№ 3/32 

1 000 000 

Міська комплексна програма "Турбота" на 2020-2022 роки 

Рішення 65-ї сесії 
Нетішинської міської 

ради від 29.11.2019 року 
№ 65/4196 

5 860 204 

Програма пріоритетів розвитку громадського суспільства, 

соціокультурного простору та сприятливого клімату для 

залучення донорських коштів, спрямованих на розвиток 

громади на 2021-2022 роки 

Рішення 4-ї сесії 

Нетішинської міської 

ради від 23.12.2020 року 

№ 4/180 

1 075 000 

Міська комплексна програма підтримки учасників 

антитерористичної операції, учасників Революції Гідності, 

бійців-добровольців антитерористичної операції та членів їх 

сімей на 2020-2022 роки 

Рішення 65-ї сесії 
Нетішинської міської 
ради від 29.11.2019 

року № 65/4197 

460 918 

Програма військово-патріотичного виховання молоді та 

організації підготовки громадян до призову і служби в 

збройних силах України Нетішинської міської територіальної 

громади на 2021-2025 роки 

Рішення 3-ї сесії 
Нетішинської міської 
ради від 11.12.2020 

року № 3/30 

50 000 

 

 

 

Місто має високий рівень соціально-
економічного розвитку, порівняно з іншими 
містами України, та значний інвестиційний 
потенціал. Динаміка більшості показників, 
що характеризують стан економіки 
територіальної громади та рівень ділової 
активності, була позитивною. Основні  
показники, що характеризують стан 
місцевої економіки (ринку праці, розвитку 
промисловості та торгівлі) у розрахунку на 
1 мешканця суттєво перевищують 

відповідні середні показники по країні.  
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ІСТОРИЧНА 

ДОВІДКА 
Місто Нетішин 

Перша писемна згадка про Нетішин в історичних документах з'явилась у 1533 році. Ця назва належала 
невеликому селу Нетішин. Зокрема, відомості про село надруковані в книзі польського історика 
Олександра Яблоновського "Польща 16 століття під поглядом географічно-статистичним».  
До 1909 року в с. Нетішин нараховувалось 801 подвір'я і проживало в ньому 1835 чоловік. Перша 
церковно-приходська школа була заснована в селі у 1871 році.  
У 1931 році в селі була збудована і розпочала роботу нова школа з семирічною освітою. В ній до 1941 
року 16 вчителів навчали 240 учнів.  
У 1936 році була збудована Нетішинська гідроелектростанція потужністю 325 кВт і село було 
електрифіковане.  
Минуле Нетішина багате на події, пов'язані з національно-визвольною боротьбою та революційними 
процесами. Нова ера Нетішина розпочалась з рішення про техніко-економічне розміщення АЕС в 
Нетішинському пункті Хмельницької області. Будівництво міста розпочалось в 1977 році.  
Однак, біографію міста важко осягнути поза контекстом будівництва Хмельницької атомної 
електростанції. У січні 1981 року, як символічний початок будівництва, відбулось виймання першого 
ковша ґрунту під котлован для фундаменту першого енергоблоку, а згодом, у жовтні, закладання  
першого кубометра бетону фундаментної плити під реактор. З прийняттям рішення про розміщення 
атомної електростанції біля села Нетішин розпочато і саме будівництво міста. Відповідно до Указу 
Президії Верховної ради України УРСР від 21 серпня 1984 року було утворено нове місто - Н е т і ш и н. 
 

Село Старий Кривин та село Новий Кривин 
Вперше село Кривин згадується в королівському позові від 28 квітня 1534 року, адресованому князеві Іллі 
Острозькому, а село Новий Кривин вперше згадано в 1602 р. Згідно з ним, Ілля Острозький повинен був 
з'явитися до двору володаря і тут дати відповідь на звинувачення свого сусіда і далекого родича князя 
Кузьми Івановича Заславського про різні шкоди, що вчинили його піддані в Заславських володіннях.  
Наступна згадка про Кривин в історичних джерелах датована 1542 роком. 12 травня цього року було 
укладено акт про поділ володінь між княгинею Беатою Костелецькою-Острозькою та її малолітньою 
дочкою Гальшкою Іллівною. У ньому серед замкових земель Острозької волості натрапляємо на згадку 
про «село Кривин и другое село Кривин волоское». Згідно з дільчим актом, обидва села мали дістатися 
княжні Гальшці, після настання її повноліття.  
До кінця XVII століття володарями Кривина були представники кількох заможних польських родів.  
Зрештою, Ян-Олександр Конєцпольський 20 лютого 1690 року передав свою власність, у т.ч. с. Старий 
Кривин, коронному гетьману Станіславу-Яну Яблоновському.  
29 квітня 1702 року у Львові було складено документ, за яким маєтності С.-Я. Яблоновського 
розподілялися між його трьома синами Яном, Олександром та Станіславом, при цьому Кривин (який 
входив до, так званого, «Острозького ключа») діставався першому з них.  
13 квітня 1793 року у складі новоприєднаних українських земель було утворено Брацлавську та 
Ізяславську губернії. До Ізяславської губернії увійшли колишні землі Волинського та частини Київського 
воєводств. Через два роки остаточно закріплено адміністративний устрій на новоприєднаних українських 
землях імперії. Кривин, який впродовж кількох століть знаходився в Луцькому повіті Волинського 
воєводства, увійшов до Острозького повіту Волинської губернії, ставши в ньому волосним центром.  
Кривин - проміжна станція 3-го класу Південно-Західної залізниці, розташована у селі Старий Кривин 
Шепетівського району Хмельницької області на лінії Шепетівка-Здолбунів, між зупинними пунктами 
Колом'є (на сході) і Бадівка (на заході). Залізницю Київ-Брест, точніше її частину Бердичів-Ковель, було 
прокладено 1872 року, а рух відкрився у серпні 1873 року. Тоді ж на лінії виникла і станція Кривин, що 
відтоді не змінювала назви. Електрифіковано станцію під час електрифікації лінії Фастів-Здолбунів 1964 
року.  
Рішенням п’ятдесят сьомої (позачергової) сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 31 травня 
2020 року № 57/3773 Старокривинську сільську територіальну громаду добровільно приєднано до 
Нетішинської міської територіальної громади. 
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Герб міста Нетішин 
 

Опис: у зеленому полі срібна шестипелюсткова «квітка». У главі синього кольору 
розміщено три золоті трипалі соснові гілочки в один ряд, жовта смуга, що розділяє главу та 
поле. 

Щит герба заокругленої знизу форми, що вписується в золотий картуш, що увінчується 
срібною міською короною. 

Пояснення: Глава геральдичного щита синьої барви – символ чистоти навколишнього 
середовища, золоті трипалі соснові гілочки – щедрості та багатства місцевого краю, що 
потопає в соснових лісах.  

Смуга (2/7 від ширини герба) жовтої барви, між главою та полем - піски, на яких стоїть 
місто та ХАЕС. Поле зеленої барви – символ Поліського краю, шестипала стилізована "квітка" – 
фрагмент атомного реактора ВВЕР 1000 Хмельницької АЕС, що складається із 7 шестигранних 
касет, утворюючи так звану "квітку" срібної барви – символ надійності та безпеки.  

 

Хоругва міста Нетішин 
 

Квадратне полотнище розділене на дві частини. Верхня смуга синьої барви. шириною 
3/12 від ширини прапора. 

На зеленому тлі у центрі 7 шестигранників, з'єднаних у формі "квітки" срібної барви. По 
периметру прапора лиштва: жовтої барви 1/12 від ширини прапора з верхнього краю від 
древка, з-під верхньої смуги до нижнього краю та далі до верхньої смуги у верхньому 
вільному краю. У верхній смузі три жовтих трипалих соснових гілочки в ряд. 

До речі, символ Нетішина у 1999 р. увійшов до десятка кращих гербів країн СНД. 

Герб 
 
У зеленому полі три золоті розширені (укорочені) хрести в балку, під ними – такий же 

мурований міст, у лазуровій арці якого срібна коса та половина підкови, повернуті додолу. 
Щит оздоблений декоративним картушем і увінчаний золотою сільською короною, внизу 
картуша – стрічка з написом "СТАРИЙ КРИВИН". 

Три хрести - символ старовинної церкви, форма хреста вказує на належність села до 
Волині. Міст - історична споруда, водночас символ зв'язку між минулим і майбутнім. В арці 
моста - герб "Прус-III" Яблоновських, які багато зробили для розвитку села. 

 

Прапор 
 

Квадратне полотнище складається з трьох горизонтальних смуг – зеленої (верхньої), 
жовтої та синьої, співвідношення висот, яких дорівнює 9:2:9; на зеленій смузі – три жовті 
розширені хрести в ряд, на синій – білі коса і половина підкови, повернуті додолу. 

 

http://www.netishynrada.gov.ua/Foto_Misto/Neteshin_Gerb.jpg
http://www.netishynrada.gov.ua/Foto_Misto/Neteshin_Hor.jpg


ГЕОГРАФІЯ РОЗТАШУВАННЯ 
Місто Нетішин знаходиться на північному заході України в Хмельницькій області. Територією ТГ 

протікає річка Горинь - права притока річки Прип’ять. За лісорослинним районуванням ТГ відноситься 

до Малого Полісся. Для території характерний слабохвилястий тип рельєфу зі схилами від 1 до 3 градусів. 

Територіально ТГ розташоване на межі Хмельницької та Рівненської областей на відстані 400 км від 

Румунського, 300 км від Польського та 200 км від Білоруського кордонів.  Транспортне сполучення 

здійснюється залізничним та автомобільним транспортом. Через ТГ проходить автомобільний шлях 

національного значення Н 25. 

 

 
 
 
 

 

 

 

АВТОМОБІЛЬНЕ  СПОЛУЧЕННЯ 

З Нетішинської автостанції здійснюється близько 116 відправлень на 

день, діють маршрути за 37 напрямками. Зовнішні та внутрішні 

транспортні зв’язки міста здійснюються автомобільним транспортом. 

Протяжність автодоріг загального користування складає 25,0 км, уся 

мережа шляхів має тверде покриття. 

 
    

    
 
 

 
                                                         Нетішин 

  
  
 

 

ЗАЛІЗНИЧНЕ  СПОЛУЧЕННЯ 
На території громади функціонує залізничний вокзал «Кривин» (7 км від м. 

Нетішин) - це проміжна станція 3-го класу Південно-Західної залізниці, 

розташована у селі Старий Кривин на лінії Шепетівка—Здолбунів. На станції 

роблять зупинку поїзди далекого прямування, регіональні поїзди та поїзди 

приміського сполучення. Щогодини з міста здійснюються відправлення 

автобусів на приміському автобусному маршруті загального користування 

«Нетішин – Старий Кривин». 
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АВІАЦІЙНЕ СПОЛУЧЕННЯ 

Найближчий аеропорт розташований до міста Нетішин —"Міжнародний 

аеропорт Рівне", який забезпечує обслуговування повітряних суден всіх 

типів. Прямі авіарейси здійснюються  в міста: Анталія, Стамбул, Варшава, 

Шарм-ель-Шейх, Даламан, Батумі, Бургас, Тель-Авів. Рівне сполучене 

щоденним авіарейсом із Києвом, звідки вже здійснюються вильоти в 

більшість країн світу. 



геополітичний профіль 
Вертолітний майданчик – 3904,38 м2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 години 7 хв Київ 

 
3 години 27 хв Львів 

 
10 годин 50 хв Дніпро 

 
3 години 29 хв Вінниця 

 
4 години 39 хв Івано-Франківськ 

 
8 годин 12 хв Одеса 
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4 години 7 хв     3 години 27 хв     10 годин 50 хв 3 
години 29 [d 

8 годин 12 
хв 

Київ Львів Дніпро Вінниця
 Одеса 

4 години 39 хв 

Івано-

Франківськ  



Від Нетішинської міської територіальної громади до пунктів перетину 

кордонів 

 
 

 
 
 
 

Польща 

Ягодин 269,5 км 

Устилуг 222,7 км 

Володимир-Волинський 210,6 км 

Рава-Руська 291,1 км 

Шегині 346,6 км 
Краківець 325,0 км 

Мостиська 335,4 км 

Хирів 369,3 км 

Смільниця 383,3 км 

Угринів 288,4 км 

Угорщина 

Батєве 522 км 

Соловка 546 км 

Косино 467 км 

Вилок 538 км 

Румунія 

Порубне 370 км 

Тересва 476 км 

Рахів 415 км 

Солотвино 460 км 

Словаччина 

Малий Березний 474 км  

Ужгород 525 км 

Чоп 528 км 
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ключові факти 
 

 
 

Площа 

98 км2

 

 

Постійне 
населення 

38 тис. осіб 

 

Наявне 
населення 

45 тис. осіб 

 

Клімат: 

атлантично-
континентальний; 

помірно теплий і 
вологий 

 

Водні ресурси: 

- протікає річка 

Горинь 

 

Площа зелених 
насаджень 

12,15га парків, 
скверів та  

бульварів 

 

Парки - 3 

Загальна площа – 
9,00 га 
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НАСЕЛЕННЯ, ТРУДОВІ 
РЕСУРСИ 
ТА РИНОК ПРАЦІ 

За чисельністю населення Нетішин відноситься до невеликих міст України. Станом на 01.01.2021 

р. чисельність наявного населення становила 38 367 мешканців, що складає 3,08% від 

загальної чисельності населення Хмельницької області. 

Показник щільності населення міста (391, 5 осіб на 1 кв. км) є низьким, що опосередковано 

свідчить про наявність вільних від житлової забудови площ. Тривалий час показники природного 

приросту були позитивними, однак протягом останніх двох років демографічна ситуація 

характеризувалась незначними коливаннями чисельності населення внаслідок природного 

скорочення. Віковий індекс у зазначеному періоді зростав, але кадровий потенціал міста 

залишається значним. Частка працездатного населення у віковій структурі міста є вищою за 

середній показник по країні та складає 72,4% станом на 01.01.2021 р., по Україні — 67,8%. 

Ринок праці ТГ має значну концентрацію за основними роботодавцями. Найбільшим 

роботодавцем залишається Хмельницька АЕС – понад п’ять тисяч працівників, які 

обслуговують десятки різнопрофільних підрозділів. Частка працевлаштованих на ВП 

«ХАЕС» складає 56,2%. Зважаючи на структуру та особливості економіки Нетішинської 

міської ТГ, вплив негативних загальнодержавних тенденцій на розвиток ринку праці ТГ 

обмежений. 
 

Позитивна динаміка роботи містоутворюючих підприємств забезпечує постійний попит на 

трудові ресурси, а рівень офіційної зайнятості населення суттєво вищий за середній по 

країні. 

 

Питома вага зайнятих в загальній чисельності наявного населення міста становила 69% та 

майже однакова з відповідним показником по Україні в цілому – 71 %. 

 
У Нетішинській міській ТГ є незадіяні трудові ресурси, які можуть бути залучені 

інвесторами для розширення економічної діяльності. Рівень безробіття до економічно 

активного населення працездатного віку складає 13%, рівень навантаження на одну 

вакантну посаду складає 83 особи. 

 
 

ВІКОВА СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ 

НЕТІШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
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Темпи зростання заробітної плати в цілому по м. Нетішин мають позитивну динаміку, 

що зумовлено, передусім, стабільною діяльністю основних роботодавців. Крім 

того, підвищення рівня мінімальної зарплати є причиною зростання середньої 

заробітної плати в секторах, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів. 

Рівень оплати праці в місті збільшився. Розмір середньомісячної заробітної плати 

штатних працівників в 2020 році становив 23 913, 0 грн., що в 2 рази вище за середній 

по країні. 

Рівень життя та соціального благополуччя мешканців Нетішинської міської ТГ 

підтримується стабільною роботою підприємств енергетичного комплексу 

міста, розвиненою соціальною та культурною інфраструктурою, задовільним 

станом об’єктів житлово-комунального господарства. Ринок  праці  міста  

забезпечений висококваліфікованими  трудовими  ресурсами. 

Місто має можливість для подальшого розвитку, адже наявні незадіяні 

трудові ресурси, що формують потенціал для активізації економічної 

діяльності. Високий рівень доходів населення створює додаткові переваги 

для розвитку бізнесу в місті, зокрема, фінансової сфери, надання послуг 

населенню, торгівлі та суміжних галузей. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
СОЦІАЛЬНА 

ІНФРАСТРУКТУРА 
Соціальна інфраструктура Нетішинської МТГ представлена закладами 

початкової та середньої освіти, медичними закладами, установами культури 

та фізичної культури, торгівельною мережею, що забезпечують умови 

комфортного проживання мешканців. 

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

Функції з організації та надання медичної допомоги мешканцям Нетішинської МТГ 

виконує Комунальне некомерційне підприємство «Спеціалізована медико-

санітарна частина м. Нетішин» – КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» та Центром 

первинної медико-санітарної допомоги (Центр ПМСД). Комунальне некомерційне 

підприємство «Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин» є закладом 

охорони здоров`я, що забезпечує надання вторинної (спеціалізованої) медичної 

допомоги в стаціонарних та амбулаторних умовах населенню Нетішинської міської 

ТГ. 

ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

ВСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ  
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 Комунальне некомерційне підприємство 
«Спеціалізована медико-санітарна частина м. 
Нетішин» 
 

Стаціонар на 150 ліжок 

Дитяче соматичне відділення 

Терапевтичне відділення 

Хірургічне відділення  

Неврологічне відділення 

Відділення інтенсивної терапії 

Акушерсько-гінекологічнне відділення 

Інфекційне відділення  

Стоматологічне відділення 

Жіноча консультація 
 Центр первинної 

медико-санітарної допомоги 

Дільниче терапевтичне відділення  

Дільниче педіатричне відділення 

 
Мережа приватних лікарень та кабінетів вузького 
профілю

 Загальна лікарська практика , 

стоматологічна діяльність та ін.
 

 Аптечні заклади (аптеки, аптечні пункти тощо) 15 закладів
 

   



 
 
 

У сфері охорони здоров’я проведена робота щодо вдосконалення системи первинної 

медичної допомоги. Сьомою сесією Нетішинської міської ради VII скликання прийнято рішення «Про 

утворення Комунального медичного закладу Нетішинської міської ради «Спеціалізована медико-санітарна 

частина м. Нетішин» від 26 лютого 2016 року № 7/189. 

02.01.2019р. КМЗ НМР «СМСЧ м. Нетішин» реорганізовано шляхом перетворення у КНП НМР «СМСЧ м. 

Нетішин». Сорок шостою сесією Нетішинської міської ради VII скликання прийнято рішення від 19 жовтня 

2018 року № 46/3110 «Про реорганізацію комунального медичного закладу Нетішинської міської ради 

«Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин» шляхом перетворення» з метою належної 

організації в Нетішинській міській ТГ заходів із впровадження медичної реформи. Всього у 

закладі працює 87 лікарів. 

 

ОСВІТА 

Мережа закладів початкової та середньої освіти, що розташовані в ТГ, забезпечують надання 

освітніх послуг. Рівень охоплення дітей шкільного  віку навчанням — 100%, охоплення дошкільною 

освітою дітей 5-річного віку — 100 %. 

 
 

ЗАКЛАДИ 

ОСВІТИ 

У місті активно розвивається позашкільна освіта — 

діють 3 профільних позашкільних заклади, у тому 

числі: Будинок дитячої творчості, Центр туризму і 

краєзнавства учнівської молоді та клуб «Юний 

технік»  

Також функціонують мистецька школа «Нетішинська 

школа мистецтв», Нетішинська міська художня школа. 

Активно працюють комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа та спортивний комплекс 

«Енергетик» ВП «ХАЕС». До складу спортивного 

комплексу входять стадіон, басейн, Спортивний 

комплекс та інші спортивні споруди. 

Також діють молодіжні громадські організації 

спортивного напряму: дитячий боксерський клуб 

«Максим», футбольний клуб «Енергетик», 

спортивний клуб східних єдиноборств і оздоровчих 

систем «ОЯМА-КАН», спортивний клуб «Легіон», 

спортивний клуб «Пульсар», спортивний клуб «Топ-

Спін», спортивний клуб «Дельфін», громадська 

організація «Нетішинська міська федерація 

футболу», громадська організація  “Федерація самбо 

і дзюдо”, громадська організація фізкультурно-

оздоровчого клубу “Одіссей” та ін. 

 

 

 

Нетішинська міська 

територіальна громада 

постійно готує 

спортсменів у склад 

збірних команд області та 

України, зокрема, з 

боротьби самбо і дзюдо, 

фехтування, 

пауерліфтингу, боксу, 

легкої атлетики тощо. 

 
 

Заклади загальної середньої освіти (3+1) - 6969 учнів 
 

 

Заклади позашкільної освіти 3 заклади  
 

 

Заклади дошкільної освіти (8) - 1665 вихованців 
 

 

На території Нетішинської міської ТГ функціонує: 

 3 заклади загальної середньої освіти: 

 Нетішинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 (просп. Незалежності, 7); 

 Нетішинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 (вул. Будівельників, 5); 

 Нетішинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 (вул. Енергетиків, 3); 

 Нетішинський НВК «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей ” (вул. Миру, 5); 

 Старокривинський НВК «Дошкільний заклад-школа І-ІІІ ступенів 

 8 закладів дошкільної освіти.  

 Функціонують школи довузівської підготовки, Нетішинський професійний ліцей, у якому навчається 405 

 студентів, працює  48 викладачів.  

Зважаючи на гарний стан місцевих фінансів, міська влада щорічно виділяє кошти на забезпечення необхідного  

матеріально-технічного оснащення навчально-виховного процесу та розвиваючого середовища в закладах освіти.  

Всього на галузь «Освіта» в 2020 році було виділено 170245,173 тис. грн. 

 (загальний фонд – 169030,349 тис. грн, спеціальний – 1214,825тис. грн). 
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КУЛЬТУРА І ТУРИЗМ 

 
 
 

 
    

1 

«Палац культури» 

3 
пам’ятки культурної спадщини 

1 
Кінотеатр 
«Зефір» 

5 
бібліотек 

2 
заклад культури            клубного типу 

 

 

 

    

  

   

1 
Міський краєзнавчий музей; 

 

1 
дитяча музична школи 

 

   

     

1 
дитяча художня школа   

 

2  

готелі 
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СПОРТ 
 

спортивне життя 
 

 комплексна дитячо-юнацька спортивна школа ПО ХАЕС 
 дитячий боксерський клуб «Максим» 
 футбольний клуб «Енергетик» 
 спортивний клуб східних єдиноборств і оздоровчих систем «ОЯМА-КАН» 
 спортивний клуб «Легіон», спортивний клуб «Топ-Спін», спортивний клуб «Пульсар», спортивний клуб «Дельфін» 
 ГО «Нетішинська міська федерація футболу», ГО «Федерація самбо і дзюдо», ГО фізкультурно-оздоровчого клубу «Одіссей» 
 спортсмени з Нетішина входять до складу збірних команд області та України, зокрема, з боротьби самбо і дзюдо, фехтування, 

пауерліфтингу, боксу, легкої атлетики тощо. 

 

1  
стадіон 

з 
трибунам
и на 5000 

місць 

2 
футболь-
ні поля 

4 
спортивні 
майданчи

ки із 
тренажер

ним 
обладнан

ням

1 

плавальн
ий 

басейн 

1 
база 

прокату 
каяків та 

SAP - 
дощок 
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Спортивно-оздоровчі центри 

 
 

 

    

спортклуб Фітнесклуб Фітнес-студія Спорткомплекс «Енергетик» Басейн СК «Енергетик» 

Вул.. Висоцького, 7 проспект Незалежності, 12Б вулиця Шевченка, 7 вулиця Михайлова, 5 вулиця Михайлова, 5 

 

    

Скеледром «Бескід»     

Вул.. Енергетиків, 2     
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місця відпочинку 
 

* Ride – ролердром 

* Кінотеатр «Зефір» 

* Палац культури (м. Нетішин) 

* Будинок культури (с. Старий Кривин) 

* Будинок культури (вул. Солов’євська) 

* Трампліни для велосипедів 

* Диво-парк 

* Кривинський парк 

* Заклади харчування: 

* Кафе «Лель» - заклад сімейного відпочинку 

* Ресторан «Хуторок» - заклад української кухні 

* «Лісовий» - ресторан європейської кухні 

* «La Famiglia» - заклад італійської кухні 

* «Сулі-Гулі» - пекарня грузинської кухні 

* «Катана» - заклад японської кухні 

* Нічний клуб «Доміно» 

* «Ride» – розважальний центр 

* «Maksifan» – дитячий розважальний центр 
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КОМУНАЛЬНА 

ІНФРАСТРУКТУРА 
Місто Нетішин має необхідну інфраструктуру для забезпечення потреб мешканців та функці- 

онування підприємств різних видів економічної діяльності, а житлово-комунальне 

господарство забезпечує надання комунальних послуг різним групам споживачів.  

Житловий фонд міста Нетішин складає близько 700 тис. кв.метрів. Середня забезпеченість житлом в місті 

становить 22 кв. м. загальної площі з розрахунку на 1 мешканця. 

У місті створено 26 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). 

Послуги з експлуатації та утримання будинків і споруд здійснює Комунальне підприємство Нетішинської 

міської ради «Житлово-комунальне об’єднання» та ОСББ. 

Послуги з централізованого водопостачання, теплопостачання та водовідведення виробляє та надає 

комунальне господарство ВП «Хмельницька АЕС», послуги електропостачання – ТОВ 

«Хмельницькенергозбут». 

На території сіл Старий та Новий Кривин централізоване тепло-водопостачання та водовідведення відсутнє.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Відповідно до Рішень виконавчого комітету Не тішинської міської ради Хмельницької 
області в ід 23.09.2021 № 449/2021 “Про встановлення тарифів на централізоване 
водопостачання та водовідведення» та від 24.06.2021 № 300/2021 “Про встановлення 
тарифів на послуги з постачання теплової енергі ї  та постачан ня гарячої води” з 
01.01.2022 року діють наступні тарифи на послуги:  
 
-  централізоване водопостачання 16,40 грн./м3 без ПДВ та 19,68 грн./м3  з ПДВ;  
-  централізоване водовідведення 18,54 грн./м3 без ПДВ та 22,25 грн./м3  з ПДВ.  
-  постачання гарячої води:  
для  потреб населення за умови підключення рушникосушильників –  26,97 грн./м3 без 
ПДВ та 32,36 грн./м3  з ПДВ;   
для потреб населення за умови відсутності рушникосушильників –  25,60 грн./м3 без 
ПДВ та 30,72 грн./м3  з ПДВ;   
для потреб бюджетних установ та інших с поживачів –  26,58 грн./м3 без ПДВ та 31,90 
грн./м3  з ПДВ.   
-  постачання теплової енергі ї  для потреб населення, бюджетних установ та інших 
споживачів –  252,22 грн/Гкал без ПДВ та 302,66 грн /Гкал з ПДВ.   
 
 
Розмір плати за абонентське обслуговування  
Плата за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для 
комунальних послуг,  що надаються споживачам за індивідуальними договорами про 
надання комунальних послуг становить:  
 
-  з централізованого водопостачання –  11,90 грн.  без ПДВ та 14,28 грн. з ПДВ на 
місяць;   
-  з централізованого водовідведення –  11,90 грн.  без ПДВ та 14,28 грн. з ПДВ на 
місяць;   
-  з постачання гарячої води –  11,90 грн. без ПДВ та 14,28 грн. з ПДВ на місяць;   
-  з постачання теплової енергії  –  11,90 грн.  без ПДВ та 14,28 грн. з ПДВ на місяць.  

 

РОЗДРІБНА 

ТОРГІВЛЯ 
У м. Нетішин спостерігається стійка тенденція до збільшення обсягів роздрібного товарообороту 

торгівельної мережі, який є головним індикатором, що характеризує купівельну спроможність  

населення. Роздрібний товарооборот щороку зростає, для прикладу, у 2015 році він склав – 

201 млн. грн., у 2019 році - 351,7 млн. гривень. Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних 

та фізичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, складає 71,2 

%. Роздрібна торгівля (р. т.) представлена такими напрямами: р. т. одягом; р. т. залізними 

виробами, фарбами та склом; р. т. меблями та товарами для дому; р. т. побутовими 

електротоварами, радіо - та телеапаратурою; р. т. взуттям та шкіряними виробами; р. т. книгами, 

газетами та канцелярськими товарами; р. т. текстильними та галантерейними товарами  тощо.  

Станом на 1 січня 2021 року у місті здійснювали свою діяльність 699 суб'єктів підприємницької 

діяльності - фізичних осіб та 311 суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб. 

Зростання попиту на споживчі товари у Нетішинській міській ТГ відобразилось у збільшенні 

торгівельних площ. Торгівельна мережа складається з 184 магазинів із них: продовольчих 62 та 

непродовольчих 122. Мережа ресторанного господарства представлена 34 об’єктами. Серед 

найбільших торгівельних мереж у місті — торгівельна мережа «Наш край», «АТБ-маркет», «Сільпо». 

На території КП НМР «Торговий центр» за адресою проспект Незалежності 22 розміщено: тимчасові 

споруди для провадження підприємницької діяльності – 97, торговельні прилавки для реалізації 

сільськогосподарської продукції - 140 пог.м. На території КП НМР «Торговий центр» за адресою вулиця 

Ринкова 4Б розміщено: павільйон для реалізації м’ясо-молочної продукції: 100 торгових місць ( 50 

суб’єктів здійснюють торгівлю  м’ясо-молочною продукцією), тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності – 40, торговельні прилавки для реалізації сільськогосподарської продукції - 

130 пог.м, для реалізації промислової та продовольчої групи товарів відкрита територія ринку може 

розмістити - близько 750 суб’єктів. 

Вищий за середній по країні рівень зайнятості та заробітної плати забезпечують зростання 

платоспроможного попиту населення і, відповідно, доцільним є подальший розвиток  цивілізованої 

роздрібної торгівлі, побутового обслуговування та суміжних галузей. Даний напрям діяльності формує 

стійкий грошовий потік, термін окупності проєктів складає від 5 до 7 років. 

ПРОМИСЛОВИЙ 

КОМПЛЕКС  МТГ 

 

 

Промисловість є стратегічною галуззю економіки територіальної громади — поблизу міста розміщується та 

функціонує електростанція — ВП «Хмельницька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом», яка і визначає виробничу 

спеціалізацію міста, відноситься до найбільших роботодавців та великих платників податків до бюджетів усіх 

рівнів. Тому провідною галуззю промисловості в місті є електроенергетика. 

 

Окрім підприємства енергетичного комплексу промисловий комплекс МТГ представлений такими 

компаніями, як: ТОВ «Кондиціонер», ТОВ «ІВП «Відеотехсервіс», ТОВ «Приладсистеми», ТОВ 

«Укренергомонтаж», ТОВ «Промтехбудресурс», ТОВ «Укрнетвуд» та інші. На території с. Старий 

Кривин функціонують 2 промислових підприємства, які здійснюють діяльність у сфері добування піску, 
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Роль атомної енергетики у забезпеченні 

енергонезалежності країни, як і в 

попередні періоди, є визначальною. За 

результатами І півріччя 2021 року Компанія 

вийшла на чистий прибуток у 1,1 млрд грн. 

Частка Енергоатома в загальному 

виробництві електроенергії в Україні 

становила 54,2%, що на 0,3 відсоткових 

пункти більше, ніж у І півріччі 2020-го. 

Хмельницька АЕС щорік виробляє близько 
14—15 млрд квт·г електроенергії — 

тобто 15,6 % виробництва АЕС України. На 

електростанції працює 2 ядерних реактори 

ВВЕР-1000 (підключені у 1987 і 2004 роках) 

загальною потужністю 2000 МВт. Основне 

призначення станції — покриття дефіциту 

електричних потужностей в Західному 

регіоні України. Електростанція підключена 

до енергосистеми трьома ЛЕП напругою 750 

кВ та трьома ЛЕП - 330 кВ. 2 ЛЕП-330кВ 

будуються. 

 

За 9 місяців 2021 року вироблено 114 375,4 млн кВт·год 

 
 

Завдяки функціонуванню ВП ХАЕС ДП «НАЕК Енергоатом», Нетішинська МТГ є одним із найбільш 

розвинутих промислових центрів Хмельниччини, про що свідчать наступні дані: Хмельницькою 

АЕС станом на 01 липня 2021 року вироблено 5842,3 млн.кВт.годин електроенергії. Основним 

видом продукції, що виробляють та реалізують містоутворюючі підприємства Нетішина, є 

електроенергія. Нетішинська МТГ є одним із небагатьох регіонів Хмельницької області, який 

характеризується динамічним розвитком промислового виробництва.  

 

Структура промислового виробництва: 
-  виробництво електроенергії, тепла і води – 99, 3 %; 

-  харчова промисловість – 0, 25 %; 

-  виробництво інших неметалевих мінеральних виробів – 0, 25 %; 

-  машинобудування – 0, 2 %. 

У першому півріччі 2021 року обсяг реалізованої продукції склав 3485895,7 тис. гривень.  

Питома вага ВП «Хмельницька АЕС» у загальному обсязі промислового виробництва по місту складає 99 %.  

Обсяг реалізованої продукції ВП ХАЕС за звітний період 2020 року сягає 6 293,7 млн. грн., тобто 15,0% від 

загального обсягу реалізованої продукції за видами діяльності Хмельниччини. 

У серпні 2021 року розпочалися підготовчі 

роботи з добудови енергоблоків №№3 та 4. 

Над третім енергоблоком ХАЕС почали 

зводити тимчасове перекриття. Роботи на 

замовлення ВП «Атомпроектінжиніринґ» 

проводять фахівці управління будівництва 

Запорізької атомної електростанції. Роботи 

з добудови третього енергоблоку 

стартують, щойно Верховна Рада ухвалить 

відповідний Закон про будівництво 

енергоблоків №3 і №4 ХАЕС. Нині ж 

завершується процес транскордонних 

консультацій щодо впливу будівництва на 

довкілля. Найближчим часом Енергоатом 

очікує погоджених протоколів та 

завершених консультацій від Словаччини та 

Угорщини. 

Розрахункові надходження до бюджетів 

різних рівнів становили: 

До обласного бюджету: 56,4 млн грн за 11 

місяців 2020 року проти 43,8 млн грн за 11 

місяців 2019 року; 

До міського бюджету 191,1 млн грн за 11 

місяців 2020 року проти 151,5 млн грн за 11 

місяців 2019 року; 

До державного бюджету – 116,9 млн грн 

за 11 місяців 2020 року проти 90,7 млн грн 

за11 місяців 2019 року. 
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Нетішин — місто з монопрофільною 

економікою, оскільки динаміка соціально- 

економічного  розвитку  та  наповнення 

бюджету  міста  залежить  від  стабільної 

роботи потужного енергетичного 

підприємства ХАЕС. Зважаючи на 

особливості діяльності провідних 

підприємств міста та збереження 

відносно стабільного попиту на 

електроенергію, рівень чутливості 

господарського комплексу та бюджету 

міста  до  економічних  ризиків є нижчим, 

ніж у переважної більшості інших міст 

України з аналогічною структурою 

економіки та чисельністю населення. 

При цьому, Стратегія розвитку міста 

передбачає швидке підвищення 

конкурентоспроможності економіки міста  

через створення умов для розвитку інших 

економічних видів діяльності, зокрема, 

шляхом розвитку малого та середнього 

бізнесу. 



МАЛИЙ 

БІЗНЕС 
 

Розвиток малого та середнього бізнесу є однією з цілей Стратегічного плану розвитку міста 

Нетішин. Підприємництво є одним із засобів усунення диспропорцій на окремих товарних ринках, 

створення додаткових робочих місць, розвитку конкуренції, швидкого насичення ринку товарами 

та послугами. Створення сприятливого середовища для розвитку підприємництва, стимулювання 

ділової ініціативи, зміцнення позиції малого та середнього підприємництва є пріоритетом 

подальшого розвитку громади. 

Нетішинською міською радою у листопаді 2019 року було затверджено Програму сприяння 

розвитку підприємництва на 2020 – 2022 роки. Програмою передбачається удосконалення 

організаційного та ресурсного забезпечення розвитку малого і середнього підприємництва, 

зниження адміністративних бар’єрів та можливість коригування (внесення змін чи доповнень) в 

залежності від змін внутрішніх та зовнішніх умов її реалізації.  

В рамках Програми заплановано реалізацію низки проєктів, спрямованих на покращення 

навичок та вмінь представників малого і середнього бізнесу; впровадження механізмів 

фінансової підтримки суб’єктів підприємництва; створення інформаційних баз даних та реєстрів 

вільних земельних ділянок, об’єктів комунальної власності; оптимізації процесів надання 

адміністративних послуг тощо. 

 

На 1 січня 2021 року у місті здійснювали свою діяльність 699 суб'єктів підприємницької діяльності - 

фізичних осіб та 311 суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб. 

Специфіка діяльності переважної більшості суб’єктів підприємництва 

залишається стабільною — найбільш популярною є невиробнича сфера, зокрема 

оптова та роздрібна торгівля, громадське харчування, побутове обслуговування, 

транспортні послуги. 

 

Переваги для малого бізнесу: 
+ Револьверний фонд для надання поворотної фінансової допомоги (ПФД) фізичним 

особам-підприємцям (ФОП), які зареєстровані на території Нетішинської міської 

ОТГ: поворотна фінансова допомога – зручний інструмент поповнення обігових коштів 

(можливість на безпроцентні основі позичити кошти). ПФД не передбачає нарахування 

відсотків або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими 

коштами, та є обов’язковою до повернення. Поворотна фінансова допомога надається на 

поповнення обігових коштів з метою закупівлі товарів, робіт, послуг, необхідних для 

провадження підприємницької діяльності, а також для закупівлі і встановлення чи монтажу 

обладнання, або основних засобів для використання у підприємницькій діяльності (крім 

погашення кредитів, боргових зобов’язань перед третіми сторонами або сплати 

комунальних платежів). Допомогу можуть отримати підприємці, які сплачують єдиний 

податок. Гранична сума на одного заявника складає  50 тисяч гривень. Допомога має бути 

повернена до кінця року. 

 

+ Відшкодування 50% вартості РРО 

 

Фінансова допомога надається суб’єктам малого та середнього підприємництва, які обрали 

спрощену систему оподаткування і належать до II-IV групи платників єдиного податку, які 

придбали нові реєстратори розрахункових операцій (далі - РРО) та надали копії 

підтверджуючих документів про його придбання датовані не раніше 01 січня 2021 року у 

розмірі 50 відсотків від вартості РРО. https://www.netishynrada.gov.ua/notice/2021/ 

допомога на відшкодування вартості РРО 

 

+ Єдиний податок 

 

з 2022 року (для ФОПів ІІ групи) – 8% 

(по Україні: Єдиний податок. Для ФОПів першої групи розмір єдиного податку на місяць у 

2022 році становитиме 248,1 грн (не більше 10% від прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб на 1 січня). 

Для ФОПів другої групи – 1 300 грн (20% від "мінімалки"), для третьої групи – 5% доходу 

або 3% доходу та ПДВ. 

ФОПи, що працюють за загальною системою оподаткування. Їх доходи, отримані 

протягом календарного року від господарської діяльності, оподатковуються за ставкою 18% 

ПДФО та 1,5% військового збору від чистого доходу). 

 

+ Реєстрація ФОП у ЦНАП 

 

Державна реєстрація проводиться за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та 

відмови у державній реєстрації протягом 24 годин після надходження документів, крім вихідних та 

святкових днів. 

Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги - 1. У паперовій 

формі документи подаються заявником особисто або поштовим відправленням. 

2. В електронній формі документи подаються через портал електронних сервісів. Платність 

(безоплатність) надання адміністративної послуги - Безоплатно 

 

+ Ставки місцевих податків та зборів - з інформацією про місцеві податки та збори можна 

ознайомитися  на офіційному сайті Нетішинської міської ради https://www.netishynrada.gov.ua/ 

у вкладці «Економіка міста» - «Місцеві податки та збори». 

 

+ З Державною регуляторною політикою Нетішинської міської ради можна ознайомитися  на 

офіційному сайті Нетішинської міської ради https://www.netishynrada.gov.ua/ 

у вкладці «Регуляторна політика» 

 

 
 

 

 

https://www.netishynrada.gov.ua/notice/2021/
https://www.netishynrada.gov.ua/
https://www.netishynrada.gov.ua/


На сьогодні розвиток малого та 

середнього підприємництва у місті 

підтримується роботою низки установ, 

які покликані спрощувати діяльність 

підприємців, надавати інформаційно-

довідкову та консультаційну 

підтримку. Фінансово-кредитна 

система представлена 5 банківськими 

установами. Комунальне підприємство 

Нетішинської міської ради “Агенція 

місцевого розвитку” та Відділ 

економіки виконавчого комітету 

Нетішинської міської ради займаються 

розвитком інвестиційної привабливості 

міста і сприяють місцевому бізнесу. У 

місті діє Центр надання 

адміністративних послуг, де надаються 

адміністративні послуги через 

адміністратора, шляхом його взаємодії 

з суб’єктами надання адміністративних 

послуг, зокрема, щодо реєстрації 

права власності на нерухоме майно, 

реєстрації фізичних осіб-підприємців 

та юридичних осіб, громадських 

організацій, надання дозвільних 

документів у сфері господарської 

діяльності, архітектури та 

містобудування, земельних ресурсів.  

Влада міста визначила розвиток 

малого та середнього 

підприємництва та підвищення його 

конкурентоспроможності, як один із 

пріоритетних напрямів  розвитку  

міста.  Створення умов для розвитку 

підприємництва сприятиме 

диверсифікації економіки міста та, 

відповідно, розширенню 

можливостей економічного 

зростання. Крім того, покращення 

навичок та вмінь представників 

малого і середнього бізнесу та 

розвиток підприємливості, як ключової 

компетенції, особливо у молоді, 

знизить ризики відтоку незайнятого 

населення працездатного віку з 

міста. 
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ІНВЕСТИЦІЇ ТА ПІДТРИМКА 
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МІСТІ 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ІНВЕСТУВАННЯ, 

ЩО ПРОПОНУЄ МІСТО: 
Динаміка капітальних вкладень у розвиток господарського комплексу м. Нетішин значною мірою 

визначається інвестиційною активністю найбільших містоутворюючих підприємств, які приймають  

участь у реалізації важливих для міста проєктів у сфері енергетики, освіти, культури, охорони 

здоров’я, комунального господарства та ін. Ще одним з факторів інвестиційної діяльності є розвиток 

міжнародного співробітництва, співпраця з міжнародними фінансовими організаціями та участь у проєктах. 

Проте Нетішину притаманні основні особливості та проблеми розвитку монофункціональних поселень при 

об’єктах атомної енергетики: 

 залежність розвитку міста від розвитку атомної енергетики України, що має пульсуючий характер і 

переважний вплив на формування структури населення, зайнятості, особливо працівників-будівельників;  

 відсутність різноманіття вибору робочих місць; це призводить до механічного відтоку населення в період 

спадів в основній галузі; 

 до того ж наявність поблизу міста екологічно небезпечного виробництва не завжди приваблює інвестора 

вкладати кошти в розвиток інших галузей промисловості, запроваджувати інноваційні процеси.  

Виходячи із особливостей міста Нетішина, інноваційно-інвестиційна модель розвитку міста може мати такий 

вигляд: � 

  стратегічне планування розвитку міста (створення умов для залучення інвестицій, зростання прибутків і 

зайнятості в перспективних галузях, підвищення ефективності витрат бюджету в соціальній сфері й 

міському господарстві, зміцнення іміджу міста як центру культури, науки, освіти та інновацій, поліпшення 

якості управління); 

 Наявність стратегічного плану – обов'язкова вимога, що висувається при реалізації великих інвестиційних 

проєктів; 

 Визначення пріоритетів економічного розвитку, включаючи аналіз сильних і слабких сторін міста, його 

переваг, перешкод та проблемного потенціалу, виявлення цільових секторів економіки, формування 

програми дій із підтримки економіки; 

 рівень регуляторного середовища (відкритість, прозорість прийняття нормативно-правових актів органом 

місцевого самоврядування, які безпосередньо впливають на господарську діяльність); 

 умови залучення інвестицій; 

 інвестиційні орієнтації місцевої влади та бізнесу.  

До уваги громадськості в засобах масової інформації постійно розміщуються проєкти регуляторних актів для 

вивчення та надання пропозицій (затвердження орендних ставок на нерухоме майно територіальної громади 

міста, розміру орендної плати на земельні ділянки, встановлення ставок місцевих податків і зборів тощо). 

Сьогодні в місті, окрім інвестицій, які залучає ДП НАЕК «Енергоатом» для безперебійної діяльності енергоблоків 

ХАЕС та добудови енергоблоків №З та №4, суб'єкти господарювання активно вкладають інвестиції у житлове 

будівництво, розвиток торгівлі, сфери послуг. Для суб'єктів господарювання, інших зацікавлених осіб через 

засоби масової інформації та Інтернет сторінку міста пропонуються для продажу, передачі в оренду вільні 

приміщення, виробничі площі, земельні ділянки. Відповідно до скорегованого генерального плану міста 

передбачено забудову нових житлових мікрорайонів, розроблено правила забудови цих територій. Розрахункові 

очікувані обсяги інвестицій становлять 1,2–1,5 млрд. гривень. 
 

На підставі оцінки ресурсного потенціалу та порівняльного бенчмаркінгу, зважаючи на вигідне 

географічне розташування, значний людський, промисловий, науково-освітній потенціал, доволі 

розвинену транспортну інфраструктуру, сучасну систему банківських інституцій і послуг, 

впровадження інноваційних практик і сучасних технологій у сфері муніципального управління, 

Нетішин має значні резерви нарощення інвестиційної привабливості. 

Інвестиційна діяльність. Основні завдання та заходи: 

- створення інвестиційної платформи ТГ; 

- формування переліку інвестиційних об’єктів ТГ та підготовка інвестиційних карток;  

- оформлення проєктів об’єктів комунальної власності відповідно до загальноприйнятих норм 

оформлення інвестиційної документації; 

- розробка та оновлення інвестиційного паспорту ТГ та інвестиційного буклету;  

- участь в інвестиційних форумах, конференціях; 

- популяризація ТГ як інвестиційно привабливої території; 

- організація, збір та узагальнення даних інвестиційного характеру, що описують потенційний 

об’єкт фінансування. 

ПРОМИСЛОВІСТЬ — 

створення нових виробництв, підприємств, з використанням наявного потенціалу 
промислових зон міста. Пріоритетні галузі — будівництво, машинобудування, харчова 
промисловість, енергетика. Крім того, перспективною є добудова енергоблоків 
Хмельницької АЕС (підвищення безпеки, надійності та ефективності). 

 

ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА — 

забезпечення облаштування автобусних маршрутів загального користування необхідною 
інфраструктурою, а саме: зупинками, павільйонами, інформаційним забезпеченням тощо. 

 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО — 

інвестування в об’єкти водо-, теплопостачання, а також підвищення рівня обслуговування 
багатоповерхового сектора, термомодернізація міських будівель, заміна ліфтів в 
багатоповерхівках, сортування та переробка твердих побутових відходів. 

 

МІСЬКА ІНФРАСТРУКТУРА — 

розвиток Парку культури і відпочинку (створення кафе, ресторанів, атракціонів, 
встановлення архітектурних споруд), створення льодового катка, торговельно- 
розважального центру, кінотеатру; реконструкція існуючих об’єктів озеленення та об’єктів 
зеленого будівництва. 

 

БУДІВНИЦТВО — 

будівництво нових житлових будинків; впровадження роздільного збору та сортування 
побутових відходів з метою зменшення обсягів утворення відходів на полігоні та залучення 
інвестора для будівництва сміттєпереробного заводу 
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Назва організації- 
партнера 

Назва проекту/мета Стан реалізації 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ПІДПРИЄМСТВ МІСТА ТА РОЗВИТОК 
МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 

Враховуючи галузеву структуру промислового комплексу міста, більша частина виробленої продукції 

реалізується на внутрішньому ринку, а отже обсяги експортно-імпортних операцій, які здійснюються 

підприємствами міста, є незначними. Залежність підприємств міста від іноземного капіталу на сьогодні   

також є несуттєвою. 

 
У свою чергу влада міста проводить успішну роботу щодо налагодження співпраці з міжнародними 

партнерами. Досвід роботи з реалізації важливих для міста проєктів міжнародної технічної допомоги у 

сферах комунального господарства, енергоефективності, розвитку місцевого самоврядування тощо  

свідчить про довіру до міської влади, й те, що місто відповідає вимогам щодо участі у таких проєктах. 

 

Зовнішня торгівля товарами та послугами характеризується такими даними:  

експорт товарів досягнув рівня 478,7 тис. дол. США (1,1% загального експорту товарів області), імпорт товарів – 

391,0 тис. дол. США (1,1% загального імпорту товарів області). 

 

Ще одним фактором є активний розвиток міжнародного співробітництва, співпраця з міжнародними фінансовими 

організаціями, участь у проєктах.    

змінити фото 

 
 

 

РОБОТА МІСТА НЕТІШИН З МІЖНАРОДНИМИ 

ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА ПРОЄКТАМИ МІЖНАРОДНОЇ 

ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ 
 

 

МАГАТЕ Міжнародні місії: ASSET (1993 р.), 

IPPAS (2003 р.),  

OSART (1995 і 2007 р. р. - основні  

місії, 2000 і 2009 р.р. - повторні місії)    
реалізовано 

 

 
Програма «Професійно-технічний 
 розвиток» 

Всесвітня асоціація 

організацій, що експлуатують 

АЕС (World Association of 

Nuclear Operators), ВАО АЕС 

 
 

 
 

 
 

 
Проєкт міжнародної технічної 

допомоги за підтримки уряду  

Швеції 

 
 

 

Проєкт міжнародної технічної  

допомоги 

НЕФКО 

 

 

«U-LEAD з Європою» 

 

Програма «Досвід 

експлуатації» 

Програма «Технічна 

підтримка та обмін» 

Програма «Показники 

ефективності роботи АЕС» 

Програма «Партнерські 
перевірки» 
 

 
оновлення та надання 

технічної підтримки для 

програмного забезпечення 

RiskSpectrum PSA 

 

контракт «Фізичний захист 
Хмельницької АЕС» 
 

 

Проєкт реконструкції системи 

вуличного освітлення міста 

Нетішина 

Програми, яка фінансується 
Шведським агентством 
міжнародного розвитку «Sida» 
щодо створення та модернізації 
центрів надання 
адміністративних послуг (ЦНАП) 

реалізовано 

 
 

у процесі впровадження 
 
 
 
 

у процесі впровадження 
 
 
 

у процесі впровадження 
 
 
 
 

реалізовано у 2020 р. 

 
 
 

 

реалізовано у 2019 р. 

 
 
 

 
реалізовано у 2020 р 

 
 

 

Посольство Канади в Україні
       «Розвиток культурного та 

інтелектуального потенціалу 

громади міста Нетішина шляхом 

створення Інноваційного Хабу» 

реалізовано у 2016 р. 

 
 

 

 

Корпус Миру США

проєкт «Netishyn Leadership 

Seminar», 2300 доларів 

 
реалізовано у 2018 р. 
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ФІНАНСОВЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ 

ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО ТА 
СОЦІАЛЬНОГО     ЗРОСТАННЯ 
(БЮДЖЕТНИЙ ПРОФІЛЬ) 

БЮДЖЕТ ГРОМАДИ 

Станом на: 1 квартал 2021 року 

Доходи загального фонду на 1-го мешканця 2984.5 грн. 

Видатки загального фонду на 1-го мешканця 2697.7 грн. 

Капітальні видатки на 1-го мешканця 11.0 грн. 

Рівень дотаційності бюджетів -12.1 % 

Співвідношення видатків на утримання апарату 

управління із сумою доходів загального фонду 
14.9 % 

Питома вага заробітної плати у видатках 

загального фонду 
62.9 % 

Видатки на загальну середню освіту на 1-го учня 6096.8 грн. 

Питома вага місцевих податків і зборів у доходах 

загального фонду 
12.0 % 
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               ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЗА 2021 РІК 
         ДОХОДИ* 

 
 

Бюджет Нетішинської міської територіальної 
громади був затверджений у сумі 

495 221,2 тис. гривень 

у тому числі, обсяг міжбюджетних трансфертів 108 471,7 тис. гривень 

Обсяг доходів загального фонду затверджено в 
сумі 

522 064,2 тис. грн 

спеціального фонду 5 667,5 тис. гривень 

Бюджет за доходами виконано в сумі, 
або на 103, 1 % від затверджених річних планових 
показників на 2021 рік 

544 354,6 тис. грн 

До загального фонду бюджету надійшло 427 952,1 тис. грн 

У структурі доходів загального фонду власні 
надходження становлять 

81,8 % (360 426,4 тис. грн) 

Виконання доходів загального фонду до 
показників, затверджених міською радою на 
відповідний період, без врахування 
міжбюджетних трансфертів, становить 

103,5 % (У порівнянні з 2020 р., доходи 
загального фонду зросли на 67 525,8 тис. грн або 
на 18,7 %) 

Надходження до загального фонду бюджету 
громади становить:  

ВП ХАЕС ДП НАЕК «Енергоатом» 
суб’єктів підприємницької діяльності 

в тому числі: юридичних осіб 
фізичних осіб 

бюджетної сфери 
підприємств комунальної форми власності 

 
 
63,7%; 
22,6% 
13,4%, 
9,2%; 
10,0%; 
3,7%. 

Крім закріплених джерел доходів, до бюджету 
надходять офіційні трансферти, яких одержано 
по загальному фонду у сумі 

з них: освітня субвенція 
медична субвенція 

субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій 
субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на реалізацію інфраструктурних 

проектів та розвиток об'єктів соціально-
культурної сфери 

 
 
108 249,5 тис. грн 
86 049,1 тис. грн. 
 
 
 
1 900,0 тис. грн  
 
 
10 000,0 тис. грн 

Дотація з місцевого бюджету на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони здоров'я за 
рахунок відповідної додаткової дотації з 
державного бюджету 

1 636,3 тис. гривень 

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 
бюджетам 

7 883,3 тис. гривень. 
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Основними бюджетоформуючими джерелами доходів загального фонду бюджету (без 
урахування трансфертів) є податок на доходи фізичних осіб, плата за землю, єдиний податок 
та акцизний податок. 

Податок на доходи фізичних осіб (далі - ПДФО) 
залишається базовим джерелом наповнення 
дохідної частини бюджету громади. Питома вага 
ПДФО в обсязі доходів загального фонду 
бюджету склала 82,4%. У 2021 році надходження 
ПДФО становили -  
Планові показники виконано на 102,9% 
Найбільші суми податку на доходи фізичних осіб 
у 2021 р. до бюджету громади сплатили:  

ВП «ХАЕС» ДП «Енергоатом» 
КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» 

КВП МУ-13 «ЕПЗМ» 
ТОВ «Атоммонтажсервіс» 

352 576,6 тис. грн  
 
 
 
 
 
 
 
 
253 336,1 тис. грн  
5 464,8 тис. грн. 
4 773,3 тис. грн  
4 021,7 тис. грн, 

Другим джерелом доходів бюджету 
територіальної громади є плата за землю, питома 
вага якої в загальній сумі доходів загального 
фонду, без врахування офіційних трансфертів, 
становить 6,3%. 

Надходження плати за землю 
в тому числі: земельний податок 

орендна плата за землю 
 

 
 
 
 
 
26 946,1 тис. грн  
20 534,2 тис. грн 
6 411,9 тис. гривень ( виконання плану – 
95,5%) 

У місті щороку зростають надходження єдиного 
податку, який є третім бюджетоформуючим 
джерелом доходів бюджету. Питома вага єдиного 
податку в обсязі доходів загального фонду 
бюджету, без урахування міжбюджетних 
трансфертів, становила 6,4% 

Надходження податку становили 
 в т. ч. від юридичних осіб 

фізичних осіб 
єдиний податок з сільськогосподарських 

товаровиробників 

 
 
 
 
 
 
27 397,0 тис. грн  
2 810,4 тис. грн  
24 350,6 тис. грн 
236,0 тис. гривень 

Четвертим за обсягом джерелом доходів 
бюджету є акцизний податок, надходження якого 
становили 
Виконання плану становить 110,7%. 
У загальній сумі акцизного податку 52,5 % займає 
акцизний податок з реалізації суб’єктами 
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 
товарів 

12 895,5 тис. грн  
 
 
6 771,2 тис. грн 

Решта надходжень загального фонду бюджету 
 

7 245,9 тис. грн  

Доходів спеціального фонду, без врахування 
міжбюджетних трансфертів надійшло 
Найбільший відсоток у структурі спеціального 
фонду займають власні надходження бюджетних 
установ – 87,8 % 

8 153,0 тис. грн  
 
7 155,0 тис. гривень 

               ВИДАТКИ ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ 
               ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 
 

За січень – грудень 2021 року з бюджету 
Нетішинської міської ТГ проведено видатків на 
загальну суму 
Це 99% видатків затвердженого бюджету на рік 

466673,8 тис. грн 

Питома вага видатків загального фонду 
становить: 

освіта 
державне управління 

охорона здоров’я 
соціальний захист та соціальне забезпечення 

культура і мистецтво 
житлово - комунальне господарство 

економічна діяльність 
інша діяльність 

реверсна дотація 
 

 
 
224797,2 тис. грн – 48,1% 
62063,8 тис. грн – 13,3 %; 
30633,6 тис. грн – 6,5% 
17489,6 тис. грн – 3,7 % 
17732,1 тис. грн – 3,8%. 
40752,3 тис. грн – 8,7%; 
16904,8 тис. грн – 3,6% 
 
54661,6 тис. грн – 11,7 % 

Основні суми видатків були спрямовані:  
оплата праці і нарахування на заробітну плату 

поточні трансферти 
предмети, матеріали, обладнання та інвентар 

комунальні послуги 
продукти харчування 

оплата послуг (крім комунальних) 

 
284589,4 тис. грн – 61,0% 
141794,9 тис. грн – 30,3% 
9249,8 тис. грн -  1,9% 
7880,7 тис. грн – 1,7 % 
6668,3 тис. грн – 1,4 % 
7264,0 тис. грн – 1,6% 

Станом на 01 січня 2022 року дебіторська заборгованість бюджетних установ становить 205,1 тис. 
грн. Кредиторська заборгованість відсутня.  

 
 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 
 

Касові видатки за січень – грудень 2021 року 
здійснено у сумі 

60894,6 тис. грн 

Питома вага видатків спеціального фонду 
становить: 

 освіта 
державне управління 

охорона здоров’я 
житлово – комунальне господарство 

культура і мистецтво 
соціальний захист та соціальне забезпечення 

економічна діяльність 
інша діяльність 

субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально – 

економічного розвитку регіонів 

 
 
21527,6 тис. грн 
1098,5 тис. грн; 
814,5 тис. грн  
8612,1 тис. грн  
2526,3 тис. грн 
1438,5 тис. грн  
15347,9 тис. грн  
234,5 тис.грн  
125,9 тис. грн 

Основні суми видатків спрямовані:  
поточні трансферти 

придбання основного капіталу 
капітальні трансферти 

 
504,2 тис. грн – 0,8%; 
43 147,2 тис. грн – 70,9% 
14 330,4 тис. грн – 23,5 % 

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2022 року по нарахованих 
доходах становить 567,5 тис. грн.. По видатках кредиторська заборгованість відсутня. 
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Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких 
частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній 
податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 
по платниках: 

 
Назва платника м. Нетішин с. Старий 

Кривин 
Нетішинська 

МТГ  

СФГ «Нове Життя» 85322,72  85322,72 

ПАТ «Тепличний комбінат» 3360,02  3360,02 

ТОВ «Акріс Агро»  20213,68 124169,74 144383,42 

ТОВ «Лебідь Агро» 7767,68  7767,68 

ТОВ «Трайдент Агро» 7486,73  7486,73 

СФГ «Клепачі»  1381,57 1381,57 

ТОВ «Акріс Агро Груп»  8648,59 8648,59 

СФГ «Лан»  848,37 848,37 

    

 
 

 
Хороший стан місцевих фінансів є одним із важливих факторів, який визначає якість 
середовища, в якому діють суб’єкти інвестування. Обсяг фінансового ресурсу Нетішинської 
міської ради дозволяє не тільки фінансувати в повному обсязі за рахунок бюджету міста 
поточні видатки установ бюджетної сфери, але й успішно реалізовувати інвестиційні проєкти 
розвитку міської інфраструктури. 

Разом 124150,83 135048,27 259199,10 
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Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з 

урахуванням приєднання сіл Старий Кривин та Новий Кривин до Нетішинської 

міської територіальної громади наразі здійснюється актуалізація Стратегії 

розвитку    та підготовка плану заходів з реалізації Стратегії на 2023-2030  роки 
 

 
СТРАТЕГІЧНИЙ 

РОЗВИТОК 
 

 

 

 

 

 

Стратегічні напрями економічного  розвитку: 
 

 досягнення містом європейського рівня зі стабільним економічним 

розвитком, безпечним і комфортним життям; 

 розвиток соціальної сфери за рахунок реалізації прибуткових 

інвестиційних проєктів; 

 будівництво нових енергоблоків ХАЕС і розбудова соціальної 

інфраструктури міста.  
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для нотаток 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавчий комітет Нетішинської міської ради  

Адреса: вул. Шевченка, 1, м. Нетішин, 30100  

Телефон: (03842) 90590 

Е-mail: miskrada@netishynrada.gov.ua 

Офіційний портал: 

https://www.netishynrada.gov.ua/ 

КП НМР Агенція місцевого розвитку 

Адреса: вул. Шевченка, 3, м. Нетішин, 30100 

Телефон: (068) 6789295 

Е-mail: agenciya.net@gmail 

Веб сайт: 

www.facebook.com/AMR.Netishyn2015 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАСПОРТ 

РОЗРОБЛЕНИЙ ВИКОНАВЧИМ КОМІТЕТОМ 
НЕТІШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ У СПІВПРАЦІ З 

КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 
НЕТІШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «АГЕНЦІЯ 

МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ» 
 

НЕТІШИНСЬКА 
МІСЬКА 
ТЕРИТОРІАЛЬНА 
ГРОМАДА 

 

Документ носить ознайомлювальний характер. 

 



 


