
Коропщина 

готова до 

співпраці! 



Інвестиційні пропозиції у розвиток агропромислового 

комплексу району 

 
І. Реконструкція та відновлення роботи хлібоприймального підприємства 

(с. Черешеньки Коропського району) 

 

• Інвестиційна пропозиція – цілісний майновий комплекс колишнього хлібоприймального 

підприємства, яке займалось заготiвлею зерна вiд сiльськогосподарських підприємств та 

населення, проводило роботу по переробцi зерна, а також доводило прийняте зерно до 

посiвних кондицiй; 

• попередня оціночна вартість цілісного майнового комплексу 380,0 тис. грн.; 

• Ємність зерноскладу 9,9 тис. тонн; 

 
 



Переваги інвестиційної пропозиції реконструкції та 

відновлення роботи хлібоприймального підприємства 

 

• наявність потужної сировинної бази 

в районі для забезпечення 

завантаженості виробничих 

потужностей підприємства 

• зручне територіальне розміщення 

підприємства (рівновіддаленість від 

крайніх точок району) 

• можливість різних видів 

транспортного сполучення – 

підприємство знаходиться на березі 

р. Десна, наявне залізничне 

сполучення 

• вигідна можливість залучення до 

співпраці сільськогосподарських 

товаровиробників інших суміжних 

областей (напр. Сумська обл.), які 

межують з даною територією 

 

 



Переваги інвестиційної пропозиції реконструкції та 

відновлення роботи хлібоприймального підприємства 

 

 

• пропонується до розгляду 
зацікавлених інвесторів цілісний 
майновий комплекс 

 

• виробничі приміщення та наявні 
потужності знаходяться у ліквідному 
стані 

 

• незначна сума заборгованостей 
підприємства перед бюджетами та 
іншими кредиторами 

 



ІІ. Відновлення роботи (перепрофілювання) ДП “Крисківський 

спиртовий завод” 

 (с. Криски Коропського району) 

• завод може виготовляти спирт-ректифікат 
вищої оцінки, спирт «Екстра», спирт 
«Люкс» із зернових культур різних видів і 
переробити 16,5 тис. тонн зерна в рік. 
Середньодобова виробнича потужність 
складає 1600 дал. спирту 

 

• на підприємстві у 1984 році введені в 
експлуатацію експериментальні 
промислові очисні споруди потужністю 
720 куб .м./добу, у 1988 році встановлена 
установка для виробництва з газів 
зброджування зрідженої вуглекислоти 

 

• на сьогодні обладнання технологічної 
схеми виробництва спирту знаходиться в 
задовільному стані, за виключенням 
конічної частини дріжджанок і двох нижніх 
царх, ректифікаційної колони, які 
потребують ремонту  



 

Переваги інвестиційної пропозиції  

з відновлення (перепрофілювання) роботи  

ДП “Крисківський спиртовий завод” 

 • можливість перепрофілювання заводу під 

виробництво альтернативних видів 

біопалива (біоетанолу) 

• наявність потужної сировинної бази в 

районі для забезпечення завантаженості 

виробничих потужностей підприємства 

• зручна можливість налагодження збуту 

продуктів відходу (наприклад барда для 

підгодівлі худоби) 

• зручне територіальне розміщення 

підприємства (рівновіддаленість від 

крайніх точок району) 

• можливість різних видів транспортного 

сполучення – підприємство знаходиться 

на березі р. Десна, наявне залізничне 

сполучення 

• вигідна можливість залучення в якості 

забезпечення сировиною 

сільськогосподарських товаровиробників 

інших суміжних областей (напр. Сумська 

обл.), які межують з даною територією 

 



Інвестиційні пропозиції з розвитку туристичної  Коропщини   

 Розвиток туристичної галузі регіону на основі існуючих національних та 
природніх надбань  

 

 Широкі можливості створення нових супутніх об’єктів “зеленого” туризму 



Переваги Коропського району у розвитку туристичної галузі на 

основі  існуючих національних та природніх надбань регіону 

1. Наявність Мезинського 

національного парку з 8 

рекреаційними пунктами, 

де можуть зупинятись 

туристи 

 

Пріорітети: 

       Для інвесторів є можливість 

побудувати на території парку 

готель, туристичну базу, 

створити мисливське 

господарство 



2. Наявність на території району мальовничої річки Десна 

    Розвиток такого виду 

туризму як сплав по 

річці на байдарках та 

катамаранах 

 

Пріорітети:  

 

 Неперевершені ландшафти 

  незначна віддаленість зон 

відпочинку від самої річки 

 Наявність значної кількості 

історико-культурних знахідок 

по лінії сходу 



3. Наявність значної  історико- культурної спадщини 

Коропщини  

 

  
• Мезинська стоянка первісної людини 

 

• 6 старовинних церкв 

 

• Рихлівський Свято-Миколаївський 
монастир (с.Рихли) 

 

• Палац Румянцева-Задунайського  
(с.Вишеньки) 

 

• Дитячий оздоровчий табір “Сузір’я” 
(с.Вишеньки) 

 

• 6 діючих садиб зеленого туризму на 
берегах р.Десни 

 

  

  Пріорітети: 

 

Значні історичні та культурні 
надбання є суттєвою 
основою для розвитку 

туризму 

 



Наявність значеної  історико- культурної спадщини 

Коропщини 

 

• 2 археологічні музеї 

 

• могила у вигляді корабля першої 

російської жінки — хіміка 

В. Є. Богданівської — Попової  

 

 
 

Пріорітети: 

 

Значні історичні та культурні 
надбання є суттєвою 
основою для розвитку 

туризму 

 


