
 

 
 
 
 
 

 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАСПОРТ 

міста Коростень 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Державне агентство з інвестицій та управління 
національними проектами України 
 



При підготовці інвестиційного паспорту використано такі джерела та 
інформацію 
 
 

 Житомирський регіональний центр з інвестицій та розвитку 
(http://www.zhytomyr-invest.org.ua)  

 Головне управління статистики у Житомирській області 
(http://www.stat.ic.zt.ua) 

 Офіційний сайт міста Коростень (http://www.korosten.in.ua) 
 Коростень і Коростенський район: Ваш інтернет-путівник по 

Древлянському краю (http://www.korosten-info.com) 
 Стратегічний план розвитку міста Коростень Житомирської області на 

2006-2014 роки (затверджений рішення 28 сесії Коростенської міської 
ради 4 скликання від 23.08.2005 року) 

 Нерухомість Житомира (http://dom.ria.com) 
 Інвестиційний портал Житомирської області (http://www.zt-invest.org) 
 

 
 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ВСТУП 

 
Коростень — прадавнє місто України, місто обласного значення, центр 

Коростенського району, входить до складу Житомирської області.  
Від Коростеня до столиці України м. Києва —150 кілометрів із заходу на 

схід, до обласного центру міста Житомира — 87 кілометрів з півночі на 
південь, 60 км від кордону з Республікою  Білорусь. 

Коростень – потужний залізничний вузол України, в якому 
перетинаються такі важливі залізничні магістралі, як Одеса-Санкт-Петербург, 
Київ-Ковель, Київ-Львів-Ужгород, Львів-Луганськ. Через Коростень проходять 
автомобільні шляхи державного та міждержавного значення. Це автомагістралі 
Київ-Ковель (М07) (і далі в європейські країни) і Житомир-Мозир. 

Сьогодні Коростень – інвестиційно-приваблива територія, з розвинутою 
інфраструктурою і достатньою кількістю робочої сили. 

У місті функціонує митний пост «Коростень», який складається з двох 
структурних підрозділів, один з яких проводить митне оформлення вантажів, а 
другий – здійснює пропуск вантажів, які переміщуються вантажним 
залізничним транспортом через митний кордон України.  

Провідною галуззю економіки міста є промисловість. За обсягами 
промислового виробництва місто займає друге місце в області (10-12 % всього 
промислового виробництва області). У Коростені розвинуті підприємства 
машинобудівної, харчової, добувної, хімічної, металургійної, легкої, 
целюлозно-паперової та переробної промисловості. 

Коростень – це місто кар’єрів. У межах міста знаходиться два діючих 
кар’єри з видобутку гранітів та інших матеріалів. Їх глибина 6 горизонтів по 13 
м.  Ще 10 кар’єрів діє поблизу міста – у Коростенському районі. 

Мінерально-сировинний потенціал  міста й району представлений рядом 
родовищ корисних копалин: декоративний облицювальний камінь, мармур, 
вапняки, цегельно-черепична сировина, торф, граніт, титан, апатити, цирконій, 
фосфорити. Біля 90% облицювальних матеріалів (лабрадорит, граніт, габро), які 
добуваються в Україні - зосереджені в Коростенському масиві. 

Місця колишніх каменерозробок також мають свою певну цінність, адже 
їх можна використовувати в іншому господарстві (наприклад розведення риби, 
водоплавної птиці). Не може винятком бути і відкриття там куточків для 
відпочинку коростенців і гостей міста. 

Коростень готовий до широкого партнерства в усіх сферах економіки. 
Місто відкрите для інвестицій та усіх, хто хоче працювати на його теренах.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 



Розділ 1. Характеристика та конкурентні переваги міста 
 
1.1. Природно-географічні та кліматичні умови 
 
ТЕРИТОРІЯ МІСТА – 42,3084 км2 

 
ВИСОТА НАД РІВНЕМ МОРЯ – 150-190 м 

 
КІЛЬКІСТЬ ОПАДІВ 636 мм на рік.  
Клімат помірно-континентальний з достатньою зволоженістю. Зима м'яка з 
частими відлигами (хоча окремі зими бувають дуже суворі, температура сягає 
позначки нижче -30 С0), літо тепле та вологе (для деяких років характерні літні 
засухи). 
 
СЕРЕДНЯ ТЕМПЕРАТУРА ПОВІТРЯ 
січень: -6 С0, липень: +19 С0 
 
ВОДНІ РЕСУРСИ МІСТА 
Джерелом питного водопостачання в місті на 90% є поверхневі та на 10%  
підземні води. Цей водозабір є другим за площею в Житомирській області. 
Головна водна артерія міста – річка Уж, права притока Прип’яті, довжина якої 
256 км, по місту – 13 км. Також територією міста протікає річка Кремно, 
довжина якої по місту 4 км. 
 
КІЛЬКІСТЬ НАСЕЛЕННЯ – 65,7 тис. осіб (на 01.10.2014) 
 
ВІКОВА СТРУКТУРА (станом на 01.10.2014):  
0-14 років – 10,3 тис. осіб (15,7%), 
15-59 років – 41,4 тис. осіб (63,0%), 
60 і більше років – 14,0 тис. осіб (21,3%) 
 
СТАТЬ 
Чоловіки – 46,0%       Жінки – 54,0% 
 
1.3. Людські ресурси  
 
ВІКОВИЙ ЦЕНЗ НАСЕЛЕННЯ 
Молодший за працездатний – 16,6%  
Працездатний – 58,3%  
Старший за працездатний – 25,1%  
Середній вік – 40,5 років 
 
КІЛЬКІСТЬ ПРАЦЕЗДАТНОГО НАСЕЛЕННЯ – 
38,3 тис. осіб 
 
КІЛЬКІСТЬ БЕЗРОБІТНИХ, ЩО ПЕРЕБУВАЛИ НА ОБЛІКУ В 
МІСЬКОМУ ЦЕНТРІ ЗАЙНЯТОСТІ – 1098 осіб (станом на 01.10.2014) 



СЕРЕДНЯ ЗАРОБІТНА ПЛАТА – 2765,0 грн (станом на 01.07.2014) 
 
1.4. Освіта  

В місті функціонують 14 загальноосвітніх навчальних закладів: 10 
загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, міська гімназія, міський ліцей, навчально-
виховний комплекс «Школа-гімназія» №12, вечірня (змінна) школа. 
Чисельність учнів – 6,7 тисяч.  

З метою створення єдиної безперервної системи профільної освіти та 
забезпечення всебічного розвитку особистості  в одному з мікрорайонів міста 
діє освітній округ, який об’єднує міський ліцей, загальноосвітню школу І-ІІІ 
ступенів №8, центр розвитку дитини №4, дошкільні навчальні заклади №14,19, 
бібліотеку-філію №2, центр соціально-психологічної реабілітації населення та 
його інформування з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.  

Діють 4 позашкільні заклади: Будинок дитячої творчості, станція юних 
техніків, станція юних натуралістів, дитячо-юнацька спортивна школа. До 
позашкільної освіти залучено понад 2,5 тис. дітей. 
 
ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ 
2014 р. 
 

Заклад Рівень 
акредитації 

Спеціальність/професія Кількість 
студентів 

Приватний вищий навчальний 
заклад товариства сприяння 
обороні України 
«Коростенський технічний 
коледж» 

І-ІІ «Обслуговування та 
ремонт автомобілів і 
двигунів» 
«Обслуговування 
комп’ютерних систем і 
мереж» 

231 

Професійно-технічне училище 
№ 16 м. Коростень 

ІІ Електрозварник ручного 
зварювання  
Слюсар із складання 
металевих конструкцій 
Машиніст крана 
(кранівник) 
Електромонтер з ремонту 
та обслуговування 
електроустаткування. 
Слюсар - 
електромонтажник 
Електрозварник ручного 
зварювання.  Слюсар із 
складання металевих 
конструкцій 
Токар. Слюсар із 
складання металевих 
конструкцій 

 

194 

 
 
 



ВИПУСКНИКИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ   2014 р. 
 

Навчальні заклади осіб 
Приватний вищий навчальний заклад 
товариства сприяння обороні України 
«Коростенський технічний коледж» 

47 

Професійно-технічне училище № 16  
м. Коростень 

144 

Загальноосвітні навчальні заклади 421 
 

 
1.5. Житло, офісні та промислово виробничі приміщення 
 
ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ЖИТЛОМ – 22,12 м2  на одного 
мешканця міста 
 
ЗАГАЛЬНИЙ ЖИТЛОВИЙ ФОНД – 754 тис. м2 
 
СЕРЕДНЯ ВАРТІСТЬ ЖИТЛА (будинки)  
у місті становить (з урахуванням вартості земельної ділянки) 50-130 $/ м2,  
 
СЕРЕДНЯ ВАРТІСТЬ ЖИТЛА (квартири) 
первинний ринок – 450 $/м2 
вторинний ринок – 400 $/м2 
 
СЕРЕДНЯ ВАРТІСТЬ ОРЕНДИ ЖИТЛА 
1-кімнатні квартири 700 грн/місяць 
2-кімнатні квартири 1200 грн/місяць 
3-кімнатні квартири 1500 грн/місяць 
 
СЕРЕДНЯ ВАРТІСТЬ ОРЕНДИ ОФІСНОГО ПРИМІЩЕННЯ – 25 грн/м2 
 
СЕРЕДНЯ ВАРТІСТЬ ОРЕНДИ ПРОМИСЛОВО-ВИРОБНИЧОГО 
ПРИМІЩЕННЯ – 30 грн/м2 
 
СЕРЕДНЯ ВАРТІСТЬ ОРЕНДИ СКЛАДСЬКОГО ПРИМІЩЕННЯ – 15 
грн/м2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.6. Економічний потенціал 
  
ПРІОРИТЕТНІ ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ 
У Коростені працює 18 промислових підприємств основного кола.  
В структурі реалізації продукції переважають наступні галузі: деревообробна,  
хімічна, металургійна, машинобудівна та добувна промисловості.  
В місті працює понад 3 тис. суб’єктів підприємницької діяльності, 20 
банківських установ та їх філій, 6 страхових компаній.  
 
До найбільш відомих підприємств належать: 
 
Машинобудування:  
ВАТ завод «Хіммаш» 
ПАТ «Машинобудівний завод» 

 
Деревообробна промисловість: 
ПрАТ «Коростенський завод МДФ» 
 
Легка промисловість: 
ЗАТ фірма «Арсанія» 
 
Харчова промисловість: 
ПАТ «Коростенський хлібзавод» 
Коростенське виробничо-заготівельно-заготівельне підприємство 
 
Добувна галузь: 
ПАТ «Коростенський кар’єр» 
 
Виробництво електричного, електронного, оптичного устаткування:  
УВП УТОС 

НВП «ОЛДЕМ» електро-механічний завод 
 

Целюлозно-паперова галузь: 
ПП фірма «Друк» 
ПП «Тріада С» 
 
Хімічна промисловість: 
ПАТ завод «Янтар» 
ПП ФФ НВО «Ельфа» 
 
Металургійне виробництво: 
ПрАТ «ТЗ «Трубосталь» 
ТОВ «Коростенський завод теплотехнічного обладнання» 
 
Виробництво іншої неметалевої продукції: 
ПрАТ  «Завод  ЗБШ» 
МП «Лібава ЛТД» 

Філія ТОВ  



ЕКСПОРТ/ІМПОРТ, КРАЇНИ, САЛЬДО 
У місті функціонує митний пост «Коростень» Житомирської митниці 
Державної фіскальної служби, до складу якого входять відділи митного 
оформлення №1 (м. Коростень, вул. Толстого, 3) та №2 (м. Коростень, вул. 
Горького, 23а). Зоною діяльності митного посту є м. Коростень, Коростенський 
та Лугинський райони Житомирської області, а також пункт контролю на 
станції «Коростень» міжнародного залізничного пункту пропуску 
«Виступовичі», в межах якого здійснює свою діяльність відділ митного 
оформлення №2. 
В І півріччі 2014 року показник обсягу експорту товарів становив 28,7 млн. дол. 
США (167,7% показника 2013 року) і є другим показником по області.  
Показник обсягу імпорту товарів в І півріччі 2014 року зменшився в порівнянні 
з аналогічним періодом 2013 року і становив 5,0 млн. дол. США (50,9% 
показника 2013 року) і є найменшим показником серед міст області. Позитивне 
сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 23,7 млн дол. США.  Коефіцієнт 
покриття експортом імпорту склав 5,73.  
Питома вага міста Коростень в загальному обсязі експорту товарів 
Житомирської області становила 8,8%, імпорту – 3,6%. 
Основні країни, з якими місто веде зовнішньо-економічну діяльність: 
Експорт – Російська Федерація, Білорусь, Туреччина, Молдова, Польща, 
Узбекистан, Німеччина, Австрія, Азербайджан 
Імпорт – Республіка Білорусь, Литва, Німеччина, Франція, Польща 
Товари, які експортувалися за межі України:  щебенева продукція, 
лісоматеріали, вироби з каменю 
Товари, які імпортувалися в Україну: обладнання для гірничовидобувної 
промисловості, нафтопродукти, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з 
них, поверхнево-активні органічні речовини, сіль, сировина для виробництва 
косметичних виробів, суміші запашних речовин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОДУКЦІЯ, ЩО ВИРОБЛЯЄТЬСЯ В МІСТІ  

Виробництво окремих видів 
 промислової продукції 

Питома вага до 
загального обсягу 
виробництва по 

місту, % 

Виробництво плит МДФ і ламінату 52,1 
Виробництво стальних профільних та прямокутних труб різних 
діаметрів 14,2 
Виробництво парфумних і косметичних засобів 13,6 
Виготовлення теплообмінного, холодильного, морозильного 
обладнання, ємностей для скрапленого газу з чорного металу та 
алюмінію 4,7 
Шпали залізобетонні для залізниць широкої колії та суміщеної колії, 
тощо 4,7 
Видобування каменю для будівництва, промисловість нерудних 
будівельних матеріалів - виробництво щебеневої продукції 3,2 
Виробництво лісохімічної і лакофарбової продукції 1,9 
Виробництво хлібобулочних та кондитерських виробів 1,3 
Виробництво пластикового ПХВ підвіконня 0,9 

Виробництво електророзподільної та контрольної апаратури 0,7 
Випуск котлів ARS, комбінованих теплогенераторів. Виготовлення 
транспортабельних блочних котелень потужністю від 100кВт до 5мВт 0,4 

Пошиття легкого верхнього жіночого та дитячого одягу 0,3 

Вироби з каменю (плитка, пам’ятники, фасади, тощо) 0,2 
Інше 1,8 
 
ВЕЛИКІ КОМПАНІЇ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ У МІСТІ 

Назва Контакти  Вид діяльності 

ПАТ "Коростенський завод хімічного 
машинобудування" 

вул. Б.Хмельницького,18 
тел. (04142)9-65-30 

факс. 4-47-39 
 

Виготовлення теплообмінного, 
холодильного, морозильного 

обладнання, ємностей для 
скрапленого газу з чорного 

металу та алюмінію 

ПАТ “Коростенський 
машинобудівний завод” 

 

вул. Сосновського,65 
тел./факс (04142) 4-24-38 

 

Устаткування та обладнання для 
машинобудівної галузі, у т.ч. 

резервуари, апарати, які 
працюють під тиском, засоби 

малої механізації 

ПрАТ фірма “Арсанія” 
вул. Сосновського,9 
тел. (04142) 4-21-43, 

факс. 4-68-00 

Пошиття легкого верхнього 
жіночого та дитячого одягу 

ПрАТ “Коростенський завод МДФ” 
вул. Жовтнева,11-Б 

тел/факс. (04142) 6-01-00 
www.kmm.ua 

Виробництво плит МДФ і 
ламінату 

ПрАТ “Коростенський завод 
залізобетонних шпал” 

 

вул.  Маяковського, 78 
тел. (04142) 9-61-65 

Шпали залізобетонні для 
залізниць широкої колії та 

суміщеної колії, бруси 
стрілочних переводів, 

залізобетонні лотки для 
водостоку, напівшпали, блоки 

бетонні для стін і підвалів 



ПП фармацевтична фабрика НВО 
“Ельфа” 

вул. Залізнична,2 
тел./факс (04142) 4-10-05 

Виробництво парфумних і 
косметичних засобів 

ПАТ “Коростенський кар’єр” 

вул. Сосновського,67 
тел. (04142) 3-22-20, 

факс .3-21-18 
 

Видобування каменю для 
будівництва, промисловість 

нерудних будівельних матеріалів 
- виробництво щебеневої 

продукції 

УВП УТОС 
вул. К. Лібкнехта,1 

тел/факс (04142) 9-64-26 
 

Виробництво 
електророзподільної та 
контрольної апаратури 

МП "Лібава ЛТД" вул. Маяковського, 109 
тел./факс (04142) 9-63-07 

Різання, оброблення та 
оздоблення декоративного та 

будівельного каменю 

КВК – 71 

вул. Білокоровицьке шосе, 4 
тел. (04142) 4-69-00, с.4-69-08, 

факс  4-68-16, 9-65-91 
 

Виробництво сільгоспмашин – 
зернокидач ЗМ – 60А та запасні 
частини до нього, виробництво 

товарів народного споживання (з 
металу) 

ТОВ “Елізіумпласт” вул. Кірова, 88 
тел/факс (04142) 4-88-44 

Виробництво пластикового ПХВ 
підвіконня 

ПАТ “Коростенський хлібозавод “ вул. Ш.Алейхема, 62 
тел/факс (04142) 4-20-44 

Виробництво хлібобулочних та 
кондитерських виробів 

ПрАТ "Коростенський завод “Янтар” 

вул. Житомирська,2 
тел. (04142)4-30-58, 

факс 4-00-90, 4-57-70 
www.yantar-lk.com.ua 

Виробництво лісохімічної і 
лакофарбової продукції 

ТОВ „Коростенський завод 
теплотехнічного обладнання” 

вул. Сосновського, 21/6 
тел. (04142) 3-13-08 

 

Випуск котлів ARS, 
комбінованих тепло генераторів. 

Виготовлення 
транспортабельних блочних 

котелень потужністю від 100кВт 
до 5мВт 

ПрАТ "ТЗ“Трубосталь” 
вул. Шатрищанська, 65 

тел/факс (04142) 3-22-22 
 

виробництво стальних 
профільних та прямокутних труб 

різних діаметрів методом 
електрозварювання 

ТОВ „Астафе” вул. Білокоровицьке шосе, 7 
тел. (04142)5-81-07, 5-80-97 

Виготовлення виробів із бетону 
для будівництва 

 
 
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
За січень-червень 2014р. загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, 
накопичених в економіці м. Коростеня, з урахуванням курсової різниці 
становив 1029,1 тис.дол. США (0,3% всіх іноземних коштів області).   

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Інвестиції надходили з 8 країн світу:  
Словаччини – 47,9% 
Кіпр – 28,3% 
Російська Федерація – 13,2% 
Азербайджан – 3,7% 
Білорусь – 2,9% 
США – 2,2% 
Грузія – 1,2% 
Об’єднані Арабські Емірати – 0,6% 
 
ОБСЯГИ ІНВЕСТИЦІЙ ЗА ОСТАННІ 10 РОКІВ 
250 млн дол. США 
1500 робочих місць 
 
 
1.7. Успішні історії 

Назва та суть проекту Ініціатор проекту Опис ініціатора 

В рамках пілотного проекту 
розвитку території 
індустріального парку в 2011 
році введений в 
експлуатацію завод по 
виробництву плит МДФ, 
ХДФ та першого 
українського ламінату – 
ПрАТ «Коростенський завод 
МДФ».   
Характеристика проекту: 
- Сума інвестицій: 120 млн. 
євро. 
- Площа заводу: 40 га 

ТОВ «Коростенський 
індустріальний парк» 

Освоєння території колишнього 
аеродрому  
У 2008 році інженерним 
товариством «DHV CR Ltd»  
(Чеська  республіка)  
розроблений  концептуальний  
дизайн індустріального парку, 
яким передбачено три  
зони  розвитку  території.   
Діючий  індустріальний  парк –  
це  земельна  ділянка  
площею 230 гектарів з 
розвиненою інфраструктурою,  
затверджена  Генеральним  



- Кількість працюючих – 400 
чоловік. 
Завод розрахований на 
виробництво 900 м3 плит 
МДФ на добу, що відповідає 
виробничій потужності – 
близько 300000 м3/год.  
Завод оснащений 
технологічними лініями 
провідного німецького 
постачальника обладнання 
для деревообробної 
промисловості 
«Ziempelkamp». 
Обладнання лінії дозволяє 
випускати плити товщиною 
від 3 до 40 мм, які повністю 
відповідають вимогам 
європейського стандарту 
EN622-5 з вмістом 
формальдегіду класу 
токсичності Е1 
(найжорсткіші вимоги). 
 

планом  розвитку  міста  
Коростеня, як зона промислової 
забудови.  
На  території  парку  прокладена 
сучасна  автомобільна  
дорога та  під’їзна залізнична 
колія  довжиною більше  
2,5  км.  Існує  2  незалежних  
джерела  підключення  
електроенергії.  Проведено  
ремонт  та  впорядкування  
усіх інженерних комунікацій. 

Приватне підприємство 
науково-виробниче 
об’єднання фармацевтична 
фабрика “Ельфа” було 
засноване  у 2001 році. 
Підприємство є одним із 
провідних виробників пінно-
миючих та косметичних 
засобів на Україні.  
Висока якість продукції 
формується за рахунок 
якісної сировини від відомих 
фірм-виробників, сучасного 
технологічного обладнання 
та кваліфікованого 
персоналу.  
На сьогоднішній день на 
підприємстві працює 366 
осіб. 
У 2012 році ПП ФФ НВО 
"Ельфа" було відзначене 
премією European Bussines 
Association – підприємство 
отримало звання «Best 
Enterprise Of Europe» 
(«Краще підприємство 
Європи»). 
 

Група компаній «Ельфа» Група компаній «Ельфа» веде 
свою історію з 1997 року 
(заснування ЗАТ «Ельфа»), і на 
сьогодні є одним із провідних і 
найбільших вітчизняних 
виробників косметичних засобів 
і товарів для дому. Основні 
напрямки діяльності групи 
«Ельфа» - створення, 
виробництво і продаж 
косметичних засобів різних 
категорій, виробництво 
упаковки, забезпечення 
логістики та дистрибуції 
продукції власного 
виробництва.  



Підприємство ПрАТ 
“Інтертайл” засноване у 2007 
році.  
Загальна вартість проекту 
складає 15 млн. дол. США. 
 Підприємство займається 
виробництвом керамічної 
плитки нового покоління, що 
називається – керамікограніт, 
яка виготовляється методом 
подвійного пресування. Ця 
плитка призначена для 
внутрішнього та зовнішнього 
облицювання споруд та 
приміщень.  
Новітня італійська 
технологія дозволяє 
створювати навіть фасади 
меблів із кераміки 
необхідних розмірів та 
фактури. Фактура поверхні 
плити дозволяє отримати 
практично повний ефект 
натурального каменю.  
На підприємстві працює 147 
осіб. 

ПрАТ «Інтертайл» Основний напрямок діяльності 
ПрАТ «Інтертайл» - реалізація 
проекту по виробництву 
керамікогранітної плитки 
нового покоління. 

ТОВ “Елізіум - пласт”. 
Назва інвестиційного 
проекту: “Інвестиційний 
проект організації 
виробництва підвіконня із 
ПВХ методом екструзії”. 
Реалізація проекту 
розпочалась у 2004 році. 
Обсяг внесених інвестицій – 
2,15 млн. дол. США. 
Кількість працюючих 36 
осіб.  
Елементи технологічної лінії 
розроблені і змонтовані 
світовими лідерами в 
екструзійній сфері– Greiner, 
Cincinatti Milacrone, Corema, 
Mixaco.  
Виробничий цикл включає 
екструзію основи 
підвіконного профілю, 
ламінацію декоративною 
плівкою, наклеювання 
захисної плівки, упаковку та 
маркування.  
В березні 2012 року вказане 
підприємство розпочало 
випуск продукції нової серії 

ТОВ “Елізіум - пласт” ТОВ “Елізіум - пласт” 



 
1.8. Транспорт та комунікації 
 
Перевезення пасажирів та багажу  

 
Залізничні перевезення 
Коростень — вузлова станція 1 класу Коростенської дирекції Південно-Західної 
залізниці. Є основними залізничними воротами міста Коростень. Основна 
станція Коростенського залізничного вузла. 
Місто є значним залізничним вузлом на перехресті залізничних магістралей: 
Коростень-Шепетівка, Коростень-Ковель, Одеса-Санкт-Петербург, Київ-
Ковель, Київ-Львів-Ужгород, Львів-Луганськ, Коростень-Житомир, Коростень-
Мозир.  
Електропоїзди підвищеного комфорту курсують до станцій Київ-
Пасажирський, Вінниця  Станція Коростень з'єднана приміським сполученням з 
Києвом, Новоградом-Волинським, Житомиром, Овручем, Олевськом. 
Протягом року залізничним транспортом перевозиться понад 12 млн. пасажирів 
та майже 30 млн. тон вантажу.  

 

«Економ». Ретельно 
розроблена технологія 
дозволила створити новий 
конкурентноспроможний 
продукт з доступною ціною, 
зберігши при цьому його 
якість на високому рівні.   

 
ТОВ «Астафе» є виробником 
пустотілих бетонних блоків 
та інших елементів 
конструкційної системи 
каркасу будівлі, з 
використанням сучасної 
прогресивної технології, яка 
полягає в особливостях 
форми виробів і способі їх 
виготовлення  
Виробництво бетонних 
блоків здійснюється методом  
об'ємного напівсухого 
вібропрасування на 
сучасному французькому 
обладнанні з використанням 
найміцнішого природного 
матеріалу – очищеного 
гранітного відсіву – в якості 
основного наповнювача. 
Обсяг інвестицій – близько 4 
млн. грн. 
Кількість працюючих – 9 
чоловік. 

ТОВ «Астафе» ТОВ «Астафе» (Словаччина) 



Міжміські автобусні маршрути  
З автостанції міста здійснюється відправлення автобусів по міжрайонним та 
міжміським маршрутах. 
Міжміські маршрути забезпечують зв'язок з містами: Бердичів, Вінниця, 
Житомир, Київ, Рівне. 

 
Міські автобусні перевезення  
На 14 міських маршрутах задіяно 38 автобусів, які щоденно виконують 1024 
рейси, забезпечуючи транспортне сполучення між різними мікрорайонами 
міста. Послугами автомобільного транспорту в місті Коростені щоденно 
користується близько 18 тис. пасажирів. Цільність маршрутної мережі по місту 
становить 3,1 км/ км², що перевищує середній рівень цього показника, який 
складає 2-2,5 км/ км² по малим та середнім містам. Найкоротша відстань 
маршрутів становить 4,5 км, найдовша 13,1 км, інтервал руху транспорту - від 7 
до 15 хвилин, на суміжних маршрутах від 2 до 3 хв. Для забезпечення 
перевезень пасажирів у ранкову та вечірню годину-пік на найбільш 
завантажених ділянках маршрутної мережі функціонує 2 додаткових маршрути. 
Ефективне управління міським пасажирським транспортом здійснюється за 
допомоги програми диспетчерського контролю із застосуванням приладів GPS-
спостереження. 

 
Дорожнє господарство  
Протяжність міської вуличної мережі складає 209,5 км, в т.ч. з твердим 
покриттям 109 км.  
Коростень лежить на перехресті міжнародних автомагістралей: Київ-Ковель-
Ягодин (Е373/МО7), Мінськ-Ізмаїл (Е583/Р10).  
 
1.9. Соціально-культурна сфера 
 
ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я  
В Коростені функціонує 9 лікувально-профілактичних закладів: 
 

 Коростенська центральна міська лікарня: 
- Міська лікарня (вул. Семашко, 8), цілодобовий стаціонар на 444 

ліжка  
- Міська поліклініка (для дорослих) (вул. Грушевського, 7), 

потужність – 800 відвідувань за зміну  
- Дитяча поліклініка (вул. Грушевського, 7), потужність – 300 

відвідувань за зміну 
- Стоматологічна поліклініка (вул. Красіна, 8), потужність – 300 

відвідувань за зміну 
 Відділкова лікарня станції Коростень Південно-Західної залізниці       

(вул. Жмаченко, 46), цілодобовий стаціонар на 175 ліжок 
- Відділкова поліклініка (вул. Кірова, 46), потужність – 600 

відвідувань за зміну 



 Обласний міжрайонний діагностичний центр (вул. Київська, 21б), 
потужність – 150 відвідувань за зміну, двозмінний режим роботи 

 Коростенська центральна районна поліклініка (вул. Жовтнева, 69а), 
потужність – 375 відвідувань за зміну 

 Коростенська підстанція комунальної установи «Центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф» (вул. Грушевського, 7), 
цілодобово функціонує 6 бригад екстреної медичної допомоги 

 
Мережу закладів охорони здоров’я доповнюють фізичні особи-підприємці, які 
надають діагностичні та лікувально-профілактичні послуги. 
В місті функціонує 36 аптечних закладів. 
 
КУЛЬТУРА, СПОРТ, ТУРИЗМ 
У Коростені функціонує 3 будинки культури, 6 профспілкових клубних 
закладів, 18 бібліотек, 1 школа мистецтв, 3 парки культури та відпочинку, 2 
стадіони, фізкультурно-оздоровчий комплекс, 51 спортивний майданчик (4 зі 
штучним покриттям), 22 спортивних зали.  
 
Заклади для занять спортом та відпочинку 
 
Назва  Характеристика 
Стадіон ,,Спартак” 
(м. Коростень, вул. Шолом Алейхема, 38) 

Реконструйовано у 2007 році. 
Площа футбольного поля – 100м на 69м. 
Трибуни для глядачів на 3000 місць. У 
наявності тренажерний майданчик, 
тенісний корт, волейбольний та 
баскетбольний майданчики, майданчик із 
штучним покриттям для ігрових видів 
спорту. На стадіоні проводяться матчі 
чемпіонату Житомирської області з 
футболу та чемпіонату України з футболу 
серед команд ветеранів. 

Фізкультурно-оздоровчий комплекс 
стадіону ,,Спартак” 
(м. Коростень, вул. Шолом Алейхема, 38) 

Споруда має розміри 34м на 30м. У 
приміщенні ФОКу розміщено великий 
ігровий зал площею 32м на 17,5м та два 
малих тренажерних зали загальною 
площею 135 м2. Крім цього, на другому 
поверсі споруди розміщено обладнання 
для проведення тренувань з боксу та 
настільного тенісу. Споруда ФОКу має 
автономну систему опалення, гарячого 
водопостачання та сауну сухого жару. 
Об'єкт забезпечено санітарно-побутовими 
приміщеннями та душовими, а також 
приміщеннями для тренерського 
персоналу. 



Коростенська ДЮСШ 
(м. Коростень, вул. Горького, 10) 

Працюють відділення з чотирьох видів 
спорту: футбол, волейбол, баскетбол та 
легка атлетика. У приміщенні ДЮСШ 
знаходиться спортивний зал, 
тренажерний зал та сауна.  

Коростенський міський Центр фізичного 
здоров’я населення ,,Спорт для всіх” 
(м. Коростень, вул. Кірова, 11) 

Центр створено у 2011 році з метою 
об’єднання та координації розвитку 
підліткових клубів міста, а саме: „Факел” 
(вул.Кірова, 11), „Ровесник” 
(вул.Сосновського, 19), „Юність” 
(вул.Грушевського, 39), „Кристал” 
(вул.Гастелло, 28-А), „Сузір’я” 
(вул.Каштанова, 4), „Витязь” 
(вул.Маяковського, 105-А), „Орбіта” 
(вул.Київська, 17 ) та ,,Олімпієць" 
(вул.Кривоноса, 4). 

 

КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА МІСТА 
Коростень володіє значною культурною спадщиною. В місті налічується 10 
пам’яток археології, 88 пам’яток історії та культури, 17 пам’яток 
монументального мистецтва, 7 пам’яток архітектури та містобудування, які 
знаходяться на державному обліку та занесені до державного реєстру 
нерухомих пам’яток України.  
Коростень відомий науковцям усього світу. Слова «Коростень» і 
«Коростенський» входять до сотень довідників і десятків тисяч наукових праць. 
Іменем Коростеня названі геологічні об'єкти, зони, біологічні ареали.  Його 
історія згадується в літописі «Повість минулих  літ». В 1589 році місто 
отримало Магдебурзьке право, а в 1926 році – статус міста.             
  
МУЗЕЇ 
Про розвиток музейної справи в місті свідчить діяльність музеїв: військово-
історичного комплексу „Скеля”, Коростенського краєзнавчого, Локомотивного 
депо, заводу хімічного машинобудування, фарфорового заводу, етнографічна 
кімната середньої загальноосвітньої школи № 5. 
 
Військово-історичний комплекс “Скеля” 
Збудований у 1935-1937 роках командний  пункт представляє собою унікальну 
підземну фортифікаційну споруду, яка є системою потерн з розташованими по 
їх сторонах великими приміщеннями. Всі вироблення вирубані в скельних 
породах і посилені бетонними обрамленнями. Глибина залягання вироблень по 
вертикалі від 10 до15 м., висота приміщень від 2.5 до4.0 м., загальна довжина 
коридорів близько152 м, а їх ширина 1.1м.  Площа  всіх 30 кімнат близько400 
кв. м.  Об’єкт обладнаний вбудованим колодязем, що використовується і до 
нинішнього часу. 



Велика кількість особистих речей  видатних земляків і простих людей, зразків 
озброєння, боєприпасів, засобів хімічного захисту, різного роду   пристроїв та 
обладнання, а також фотографічних матеріалів і документів, що свідчать про 
героїчні події воєнних часів та відбудовного періоду сформовані у  чисельні 
експозиції, які облаштовані у приміщенні командного пункту Коростенського 
 укріп району  №5  “Лінії Сталіна”. 
 
Коростенський краєзнавчий музей  
Сучасна експозиція Коростенського краєзнавчого музею біла відкрита більше 
20 років тому, проте історія створення музею почалася ще у 1924 році. Сьогодні 
музей презентує унікальну самобутню культуру древлянського краю та є 
єдиним на теренах Житомирщини, що системно вивчає та відтворює в 
експозиції історію Древлянського князівства, центром якого і був стародавній 
Іскоростень. 
Експозиція музею має природний, історичний відділ, а також відділ сучасної 
історії. Але древлянський період історії міста і краю є пріоритетною темою. 
Серед унікальних експонатів - ювелірні вироби, яким понад тисячу років. 
Аналіз розкопок дає підставу археологам стверджувати, що древлянські 
городища являли собою фортеці, аналогів яким не було в світі, а Коростень ще 
з VIII століття був центром ковальського, гончарного, косторізного і 
ювелірного ремесел. 
 
Коростень відомий не тільки як колишня древлянська столиця, але як і сучасна 
«залізнична столиця» регіону. 
На території локомотивного депо, якому в 2003 році виповнилось 100 років з 
дня заснування, з 1967 року почалося зародження музейної справи. Музей з 
площею 355 м2  присвячений розвитку залізничного транспорту та будівництву 
Києво-Ковельської залізниці ст. Коростень. 
 
Кімната-музей Коростенського фарфорового заводу  
В експозиції представлена майже сота частина всіх експонатів, які були 
виставлені в музеї Коростенського фарфорового заводу (розійшлися по 
приватних колекціях після приватизації заводу). Але навіть збережені 
експонати дають уявлення про велич заводу, історія якого починається з 1904 
року. Вироби заводу були популярні на всій території колишнього СРСР, а 
також більш 50 країн світу.  
Відкрита кімната-музей у лютому 2012 року коштом міської ради. 
До 20-ї річниці існування заводу, Білецький Павло Семенович (перший 
директор музею) почав збирати та накопичувати матеріали, які і стали основою 
для створення музею заводу «Хіммаш». З 1980 року, коли музею було 
виділено окреме приміщення, до його створення приступив Кошелєв П.І. Він із 
залученням спеціалістів заводу створював стенди, експонати, макети. У 1999 
році відзначив своє 50-річчя завод хімічного машинобудування. З 2000 по 2010 
рік музеєм керував Білик А.В. В музеї створено комплекс стендів, де розміщена 
історія заводу, його керівників, кращих працівників. Підприємство мало 
потужне конструкторське бюро. Значний блок експозиції музею присвячено 
саме досягненням конструкторів заводу. 



 Етнографічна кімната середньої загальноосвітньої школи № 5 
Краєзнавець, вчитель історії загальноосвітньої школи № 5 Микола Брицун 
створив приватну етнографічну колекцію «Селянська хата». Представлені 
предмети - це не просто зразки народної матеріальної культури. Вони увібрали 
в себе багатовікові виробничі традиції, духовність древлянського краю. Вона 
презентує етнографічний матеріал, зібраний автором в північних районах 
області та Коростенського району. Представлені предмети  відтворюють 
інтер’єр поліської хати з характерними речами невибагливого селянського 
побуту.  
Колекція полотняного одягу, рушників, килимів, речей господарського вжитку, 
сільськогосподарського інвентарю дає змогу відтворити характерне середовище 
проживання жителів північних регіонів Житомирщини, їх матеріальну та 
духовну культуру, їх світосприйняття. 

 
ГОТЕЛІ 

Готель «Коростень» (м. Коростень, вул. Грушевського, 26) тел. (04142)9-61-90, 9-65-44 
E-mail: korhotel@ukr.net 

Ресторанно-готельний комплекс «Колиба» (м. Коростень, вул. 
Сосновського, 36-в) 

тел. (04142) 5-09-40 
www.koluba.in.ua 

Готельний комплекс «Баня-хата» (пров. Гранітний)  тел. (04142) 3-00-36 

 
 
Розділ 2. Пропозиції для інвесторів 
 
Пріоритетні галузі для інвестування 
1. Індустріальний парк «Коростень» (розміщення підприємств 
приладобудування, легкої промисловості, деревообробки тощо). 
2. Промисловість. 
3. Машинобудування. 
 
Земельні ділянки та інвестиційна нерухомість  
 
Промислова нерухомість 

Площа Розташування Короткий опис 

10015 м2 м. Коростень, 
вул. Житомирська, 2 

Виробничі приміщення ЗАТ «Янтар» (9 виробничих 
площ).  
Комунікації в наявності, є під’їзні залізничні колії.  
В деяких приміщеннях наявне виробниче обладнання в 
задовільному робочому стані (каніфольно-терпентинний 
цех). Склади, побутовий корпус (незакінчене 
будівництво) – території,що охороняються. 



61506 м2  
 

м. Коростень, 
вул. Б. Хмельницького, 4 

Виробничі приміщення ЗАТ «Коростенський фарфор» 
(30 виробничих площ: адміністративні, виробничі, 
складські).  
Наявність комунікацій, 5 км до траси «Київ-Ковель». 
Цільове призначення земельної ділянки- для виробничих 
потреб. Можливий продаж як цілісного комплексу, так і 
окремих частин з отриманням окремого  акту на земельну 
ділянку. По території проходить залізнична колія. 

3500 м2  

 
м. Коростень, 

вул. К. Лібкнехта, 1 
 2 будівлі  Коростенського УВП УТОС (дво- та 
триповерхова) в центрі міста, капітальний склад, є 
опалення 

250 м2  
 

м. Коростень, 
вул. К. Лібкнехта, 1 

Складські приміщення Коростенського УВП УТОС в 
центрі міста 

200 м2  
 

м. Коростень, 
вул. К. Лібкнехта, 1 

10 площ (будинки з допоміжними господарствами), 
відокремлені  між собою типу літнього кемпінгу в 
мальовничій прилісовій зоні з прилеглою річкою Уж, до 
м. Коростень 25 км 

200 м2  
 

м. Коростень,  
вул. Маяковського, 109 

Виробничі цехи МПП «Мета» знаходяться на земельній 
ділянці 2,0 га, дана площа має під’їзді колії і всі 
комунікації 

34600 м2 м. Коростень, 
вул.. Б. Хмельницького, 18 

 

Частина невикористаних приміщень ПАТ 
«Коростенський завод «Хіммаш», яке виробляє апарати 
повітряного охолодження для різних середовищ 
технологічних процесах нафтопереробної, газової та 
інших галузях промисловості. Газопостачання: середній 
тиск. Електропостачання: 7 вводів по 1500КВт. Висота 
приміщень: від 4 до 10 м. 
Водопостачання: міське, є можливість використання 
відпрацьованої води для технологічних цілей,  
мінімальна потужність від 25 куб. м. за годину. Діюча 
каналізація. Є можливість проведення водоочищення. 
Пожежна безпека передбачена , є «пожежне озеро», на 
території проходить залізнична колія. Залізничне 
сполучення – станція Коростень  25,8 км, вантажна 
товарна станція – 2,6 км, центральний автовокзал – 2,9 
км. Відстань до Житомира – 90 км,  відстань до Києва – 
150 км. Автодороги - автомобільна дорога міжнародного 
сполучення М-07(Е373) Київ – Ковель –Яготин (на 
Люблін), бетонне покриття. Митний пост 3 км, наявність 
митних терміналів. 

3000 м2 м. Коростень,  
вул. Шатрищанська,59 

 

Три  сумісні капітальні споруди. Висота перекриття 12 
метрів. В приміщеннях наявні кран-балки 
вантажопідйомністю 5 тон. Власна трансформаторна 
підстанція  2 мВт.  В приміщенні проведені всі інженерні 
комунікації: газ, вода, каналізація.  Хороша транспортна 
розв’язка, вільний заїзд, офісні приміщення. Наявна 
площадка з твердим покриттям 1500 м2 під стоянку 
машин. 

3000 м2 м. Коростень,  
вул. Білокоровицьке Шосе,7 

Технічний стан приватних виробничих приміщень 
задовільний, відстань до залізничної вітки – 100 м 

 
Земельні ділянки 

Площа Розташування Короткий опис 

42,2 га м. Коростень  
вул. Жовтнева, 11 д 

Індустріальний парк «Коростень» - внесено до 
реєстру індустріальних парків України 

14,4 га м. Коростень  
вул. Жовтнева 

Генеральним планом передбачені під 
будівництво об’єктів виробничого 
призначення, забезпечені водогоном, 
каналізацією, мережами, електропостачанням, 
зона можливого розширення індустріального 
парку 



1,5 га м. Коростень  
вул. Жовтнева 

Генеральним планом передбачена під 
будівництво об’єктів торгівельного 
призначення 

2,0 га м. Коростень  
вул. Б. Хмельницького  

Земельна ділянка між територіями АТЗТ 
«Коростенський фарфор» - автозаправною 
станцією – залізничними під’їзними коліями до 
ВАТ завод «Хіммаш». Згідно з генеральним 
планом міста вздовж вулиці Б. Хмельницького 
дана територія передбачена для громадської 
забудови, вся інша площа залишена як зелена 
зона. По ділянці проходить водогін, 
каналізаційні мережі, трансформатори, 
електропідстанція «Хіммаш» 
 

3,0 га м. Коростень 
Колишній асфальтовий завод БМЕУ-4 

 

Земельна ділянка знаходиться в промисловій 
зоні (територія ще не приєднана до міста) 

1,3 га м. Коростень 
на розі вул. Грушевського та вул. Гастелло 

Земельна ділянка під багатоповерхову 
забудову, будівництво об’єктів торгівельного 
призначення (територія ще не приєднана до 
міста) 
 

 
 
Контактна інформація 
 
ЖИТОМИРСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР З ІНВЕСТИЦІЙ ТА РОЗВИТКУ 
майдан імені С. П. Корольова, 2, офіс 203-204, м. Житомир, 10014 
Тел./факс: +38 (0412) 22 05 86 
Електронна адреса: zhytomyr.rcid@ukrproject.gov.ua 
Веб-сторінка: www.zhytomyr-invest.org.ua 
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
11500 Житомирська  область  
м. Коростень  вул.. Грушевського, 22  
тел../факс +38 (04142) 4-40-01, 4-10-20, 9-61-88  
e-mail: ikz_kor@meta.ua  kor.ekonom@gmail.com   
Офіційний сайт міста: www.korosten.in.ua  
 
ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ МІСТА  КОРОСТЕНЬ 
11500 Житомирська  область  
м. Коростень  вул.. Грушевського, 22  
тел. +38 (04142) 5-01-46 
 


