
Економіка 
Показники економічного розвитку громади щодо наявності офіційних 

робочих місць та надходжень до бюджету нижче середньо обласних показників. 
Перелік найбільших підприємств на території громадита напрямів їхньої 

діяльності такий: 
 

Найменування підприємств Продукція, що випускається 

ДП «Ємільчинське лісове 
господарство» 

Пиломатеріали, заготовки пилені, заготовки для 
європіддонів 

ДП «Ємільчинський лісгосп АПК» Дрова, ділова деревина 

ПРАТ «Ємільчинський хлібозавод» Хлібобулочні вироби 

ТОВ «Пеллет-Енерго Ємільчине»  Паливні гранули (пеллети) 

ПОСП «Восток-Запад» Зернові культури 

ТОВ «Баньковський» Пиломатеріали, заготовки пилені, 

ПОСП «Зірка» Молоко, м’ясо 

ПОСП «Світанок» Молоко, м’ясо, зернові культури 

ПОСП «Великояблунецьке» Молоко, м’ясо, зернові культури 

ТОВ «Агро-Цвіт 2012» Зернові культури 

РОСТОК-ЗПФ Молоко, м’ясо 

 
Основа економіки громади – лісівництво, первинна лісопереробка та 

сільське господарство. Переважає рослинництво – вирощуються зернові, 
соняшник, кукурудза, соя. Однак помітне місце займає також твариннцитво – 
виробництво молока та м`яса. 

Найбільші платники податків у громаді, що провадять економічну 
діяльність  (понад 500 тис.грн. за 2020 р.), такі: 

№ Назва ПДФО Акциз 
Плата за 
землю 

Податок на 
нерухоміст

ь 
1 ПАТ «НАСК «ОРАНТА» 9029,411   47,028 
2 ТДВ«Ємільчинський льонозавод» 3508,219   33,276 
3 ПРАТ «Ємільчинський хлібозавод» 2567,487  960,220 30,102 
4 Ємільчинська лікарня ветеринарної медицини 2458,375    
5 ТОВ «Банковський» 1969,328  510,095 19,519 
6 ДП «Ємільчинське лісове господарство» 1831,670   18,487 
7 Олевське міжрайонне управління водного 

господарства 
1772,894    

8 Басейнове управління водних ресурсів Прип'яті 1759,979    
9 ПОСП «Зірка» 1656,555    
10 ПідприємствоЄмільчинської РСС«Кооперативний 

ринок» 
1175,815   13,872 

11 Ємільчинська райспоживспілка  998,958  320,000 10,942 
12 Ємільчинське сільське споживче товариство 685,194 81,150  10,209 

 
Тобто, найбільше офіційних робочих місць не на виробничому 

підприємстві, а в страховіц кампанії, тобто у фінансові сфері. Водночас 



економіка громади виглядає доволі диверсифіковано – жодне підприємство не 
домінує, а сфери їхньої діяльності різноманітні. В цілому кількість 
підприємств, установ та організацій, що представлені в громаді така: 

Кількість юридичних осіб  
Всього В % до підсумку 

Разом по громаді 148 100 
Фермерське господарство 7 4,7 
Приватне підприємство 7 4,7 
Державне підприємство 1 0,7 
Комунальне підприємство 5 3,4 
Дочірнє підприємство 1 0,7 
Підприємство громадського об'єднання (релігійної організації, 
профспілки) 

1 0,7 

Підприємство споживчої кооперації 1 0,7 
Акціонерні товариства: 1 0,7 
З них: приватне акціонерне товариство 1 0,7 
Товариство з обмеженою відповідальністю 22 14,9 
Товариство з додатковою відповідальністю 1 0,7 
Кооперативи 3 2,0 
з них:   
виробничий 1 0,7 
сільськогосподарський виробничий 1 0,7 
сільськогосподарський обслуговуючий 1 0,7 
Органи державної влади, організації (установи, заклади) 64 43,2 
з них:   
державна організація (установа, заклад) 10 6,8 
комунальна організація (установа, заклад) 54 36,5 
Спілка споживчих товариств 1 0,7 
Кредитна спілка 1 0,7 
Споживче товариство 2 1,4 
Громадська організація 9 6,1 
Громадська спілка 1 0,7 
Релігійна організація 16 10,8 
Профспілка, об'єднання профспілок 4 2,7 

 
Економіка громади доволі різнопланова, але домінує агровиробництво 

(рослинництво), лісопереробка, виробництво хлібобулочних виробів, торгівля. 
Зареєстровано та працюють 7 фермерських господарств, 3 кооперативи 

(інкубаторно-птахівничий, виробничий та обслуговуючий), певну діяльність 
здійснює підприємство райспоживспілки, працює спортивно-технічний клуб 
ТСОУ (підготовка водіїв транспортних засобів). 

Без формальної реєстрації працюють дрібні селянські господарства. На 
тепер вони розпорошені, кооперація між ними майже відсутня, нові аграрні 
технології якщо і застосовуються, то переважно стихійно. Дотримання 
фітосанітарних норм щодо виробленої продукції не здійснюється.За 
умовизастосування відкладених норм Закону України від 23.12.1997 № 771 
«Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» 
вони не зможуть продавати свої товари на ринку, що є викликом для громади. 

У сферіторгівлі та послуг домінує малий бізнес. Всього в громаді 
зареєстровано та діє біля 120 фізичних осіб-підприємців.До короновірусної 



кризи спостерігался суттєве збільшення обсягів сплати ЄСВ від ФОПів до 
селищного бюджету. Однак у 2020 р. ріст виявився менше показників інфляції, 
що свідчить про фактичне скорочення обсягу наданих послуг.  

Ще одна пов`язана проблема – значна частина мешканців громади 
фактично здійснюють свою економічну діяльність без реєстрації 
підприємництва (будівництво, ремонт транспортних засобів, лісопереробка, 
випалювання деревного вугілля, надання послуг транспорту, послуги таксі та 
інші), що негативно впливає на надходження податків до селищного бюджету. 
Вони також потребують допомоги зі сторони місцевої влади у вигляді 
консультативно-дорадчого супроводу, популяризації соціальної значимості 
підприємницької діяльності. 

На тепер в громаді діє близько 100 об’єктів роздрібної торгівлі, 
кооперативний ринок, торгівельний майданчик на 50 робочих місць. Заклади 
торгівлі різноманітні: продукти, промислові товари, запчастини, транспортні 
засоби, канцтовари, садівний матеріал та квіти, одяг, взуття. 

Найбільші магазини: 

Назва Асортимент 

«Діоніс» Продукти  
«Елітний» Продукти  
«Будівельник»  Будівельні матеріали  
«Добрий господар Будівельні матеріали  
«Джерело» Продукти  
«Наш край» Продукти  
«Будівельний двір» Будівельні матеріали  

 
Також у громаді діють до десяти закладів громадського харчування:  

Назва Особливості 

Ресторан «Мередіан» Організація масових заходів, за межами центру селища 
Бар «Городок» Розташований в найбільш заселеному мікрорайоні селища 
Кафе «Казка» Розташоване в центрі селища, організація святкувань та поминальних 

обідів 
Кафе «Духм`яна  піч» Розташоване в центрі селища 
Ресторан «Форест 
хаус» 

Організація масових заходів, за межами центру селища, є готельні 
номери 

Бар «Міраж» Розташоване біля лікарні на околиці селища 
 
Крім того, в адміністративному центрі громади є майстерня з ремонту 

обладнання зв’язку та комп’ютерної техніки, кілька перукарень. Надаються 
послуги таксі та послуги з ремонту автомобілів всім мешканцям громади. 
Також є три приватні підприємці, які надають ритуальні  послуги. У сільській 
населених пунктів суб`єктів надання вищезазначених послуг немає, відповідно 
мешканців обслуговуються в адміністративному центрі громади 

Серед побутових послуг не вистачає хімічного чищення текстильних та 
хутряних виробів, тобто ця ніша відкрита малого підприємництва в громаді. 

На теренах громади діють 8 аптек та 2 ветеринарні аптеки, три 
автогазозаправні станції в смт Ємільчине. Тобто мешканці сільських населених 



пунктів переважно заправляють свою техніку в адміністративному центрі 
громади, що для віддалених сіл незручно.  

На території громади діють шість громадських організацій мисливського-
рибальського спрямування, які проводять успішну діяльність у сфері 
мисливства, але економічної діяльності не відображають у звітності. 

Іноземних інвестицій до територіальної громади немає. Дані стосовно 
експорту – імпорту товарів на ринки інших країн відсутні.  

В цілому, громада має гарну основу для свого економічного розвитку, що 
базується на сучасному сільському господарстві. Водночас вона потребує 
більшої диверсифікації (посилення інших напрямів), низка напрямів 
потребують підтримки (не існують, або їх роль на тепер незначна): переробна 
промисловість, фермерство, дрібні сільгосптоваровиробники (в т.ч. за 
допомогою коперації),«зелений туризм». Необхідна також збільшення 
легалізації економічної діяльності ФОПів, зростання їхньої чисельності, 
розширення географії,переліку та обсягів надання побутових послуг, 
брендування та просування продукції, що виробляється на теренах громади. 

 
 




