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ДОНЕЧЧИНА. ДОЦІЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ

ДОНЕЧЧИНА є вдалим поєднанням безмежних 
територій, унікального рельєфу, величезних родючих 
ланів та значних запасів сировини, безкраїх площин 
ґенерації вітрової та сонячної енергії, туристичних 
відкриттів, інноваційних можливостей, вікових традицій  
переробної промисловості.





АДМІНІСТРАТИВНО – ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ ОБЛАСТІ

БЕЗМЕЖНІСТЬ
Географія: природно- географічні та кліматичні умови

КОМПЕТЕНТНІСТЬ, НАТХНЕННЯ, ІНТЕЛЕКТ
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Наука та інновації

МОБІЛЬНІСТЬ
Транспортна та логістична інфраструктура
Аграрна логістика

БЕЗПЕКА ЖИТТЯ
Охорона навколишнього природного середовища  

ГОСТИННІСТЬ
Туризм
Соціальна сфера

ПОТУЖНІСТЬ, НАПОЛЕГЛИВІСТЬ, ТЕХНОЛОГІЇ
Промисловість
Енергетика
Будівництво
Сільське господарство

СТРУКТУРА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПАСПОРТУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
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АДМІНІСТРАТИВНО – ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ 
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

1 

Донецька область



АДМІНІСТРАТИВНО – ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ

26,5
тис.км²

4 210 544 
чол. 

160
чол/км²

ЩІЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ 
найвища серед регіонів України

сільське населення 

міське населення 
90,8% 

9,2% 

18     

11     

13

16

41

156 

НАЙБІЛЬШІ МІСТА

НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ

міста

селище 
міського типу 

сільських 
населених пунктів

Об'єднані територіальні громади:
4 - міські, 2 - селищні, 4 - сільські 

Військово-цивільні адміністрації

131 

1115

52

Донецьк

925,7

тис.осіб

Макіївка 

Горлівка 

462,0

тис.осіб

Маріуполь

Краматорськ

Слов'янськ 

тимчасово окуповані

187,9

112,5
тис.осіб

260,1
тис.осіб

тис.осіб

380,7
тис.осіб

Обласний центр - м. ДОНЕЦЬК (де-юре)
                                   м.КРАМАТОРСЬК (де-факто) 10 

11 районів 

районних рад 

міських рад міст районного значення

селищна рада

сільських рад

міських рад міст обласного значення 

ДОНЕЧЧИНА. ДОЦІЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ
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Запорізька область

Дніпропетровська область

Харківська область

Луганська область

Центри адміністративно-
територіальних одиниць

м.Донецьк
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2

БЕЗМЕЖНІСТЬ

ГЕОГРАФІЯ: ПРИРОДНО-ГЕОГРАФІЧНІ 
ТА КЛІМАТИЧНІ УМОВИ



ГЕОГРАФІЯ: ПРИРОДНО-ГЕОГРАФІЧНІ ТА КЛІМАТИЧНІ УМОВИ

Донецька область розташована в південно – східній частині України. На південному заході та 

заході вона межує з Дніпропетровською та Запорізькою областями, на північному заході – з 

Харківською, на північному сході – з Луганською, на сході – з Ростовською областю Російської 

Федерації, а з півдня – омивається Азовським морем. Територія області простягнулась з 

півночі на південь на 240 км та зі сходу на захід – на 170 км. Площа області складає 4,4% 

загальної території України.

Північна та центральна частини області – це Донецький кряж, південна – Приазовська 

височина.  Максимальні відмітки висот по Донецькому кряжу 200-260 метрів. Найвища точка 

– гора Саур-могила, її висота 277 м. Амплітуда висот в цих районах досягає 200 м.

КЛІМАТ
вологість

74%

95 км 

тис.км²

100

550-900 

ПРИРОДНИЙ СТІК РІЧОК 

млн. м³/рік 

ВОДНІ ОБ’ЄКТИ

Київ

 42,3
тис.га

середня температура

-4...-6⁰С +23...+24⁰С 

січня липня Краматорськ

Донецьк

Софія 

Будапешт

Варшава 

Бухарест

Братислава

Прага 

545

1001

594

983

1269
1274

12361281

ВІДСТАНІ ДО НАЙБЛИЖЧИХ
ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТОЛИЦЬ, км

13851401

15071532

16781711

ДОНЕЧЧИНА. ДОЦІЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ

Річки області належать до 
басейнів річок Дон, Дніпро та 
Азовського моря

ПЛОЩА

Головна водна артерія - р.Сіверський Донець

ПЛОЩА
БАСЕЙНУ

ПРОТЯЖНІСТЬ
(в межах області)

Клімат різко континентальний:  
жарке, засушливе літо і порівняно 
холодна зима з нестійким сніговим 
покривом
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РОДОВИЩА
корисних копалин

750

355

з 36 видами сировини

 

експлуатуються

џ кам'яне вугілля

џ вогнетривкі та тугоплавкі глини

џ кам'яна сіль

џ вапняки

џ крейда

џ гіпс

џ доломіти

џ каолін

џ газ

џ літій

џ пісок, тощо

ВІЛЬНИЙ ГАЗ

118 млрд. м³ 
метану у вугільних родовищах

 СХЕМА КОРИСНИХ КОПАЛИН

Запорізька область

Дніпропетровська область

Харківська область

Луганська область

На території області налічується 60 видів грунтів, 
більшість серед яких -  родючі черноземи.
Ообливістю корисних копалин області є їх зручне 
територіальне поєднання і високий рівень 
освоєння. 

з 25 видами сировини

 

ВИДИ СИРОВИНИ

Знайдено 

15 газоносних структур 

із прогнозними запасами

30 000 
млн. м²

1200 
млн. м²

Розвідується 

1 родовище

із запасами
Центри адміністративно-
територіальних одиниць
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РИНОК ПРАЦІ
ОСВІТА   

НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

КОМПЕТЕНТНІСТЬ. НАТХНЕННЯ. ІНТЕЛЕКТ



РИНОК ПРАЦІ

СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ ЗА ВІКОВИМИ ГРУПАМИ

ДОНЕЧЧИНА. ДОЦІЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ

Донецький обласний центр зайнятості

84331, Донецька обл., м.Краматорськ

б-р Краматорський,  буд. 41

Тел.:   +38(0626) 48-65-94

Сайт:  don.dcz.gov.ua

до 16 років

547,0 
тис. осіб

13,1%
58,4
тис. осіб

1,4%

16-18 років 18-60 років

2440,9 

тис. осіб

58,3%

60 років і старше

1141,3 

тис. осіб

27,3%

постійне населення  - 4187,6  тис. осіб

ЕКОНОМІЧНО-АКТИВНЕ НАСЕЛЕННЯ

ПРАЦЕЗДАТНОГО ВІКУ

тис.осіб

10166

СЕРЕДНЯ 

ЗАРОБІТНА ПЛАТА

835,6

рівень безробіття - 14,5%

125,3 тис. осіб 

2017

грн
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Сільське господарство, 

лісове та рибне господарство

12527 осіб

3,2%

Промисловість

163877 осіб

42,5%

Будівництво

7874 осіб

2,0%

Транспорт, складське господарство, 

поштова та кур'єрська діяльність

36866 осіб

9,6%

Державне управління й оборона, 

обов'язкове соціальне страхування

26435 осіб

6,9%

Освіта

48572 осіб

12,6%

Охорона здоров'я та надання 

соціальної допомоги

41135 осіб

10,7%

Інші види економічної діяльності

31638 осіб

8% Оптова та роздрібна торгівля, 

ремонт транспортних засобів

16420 осіб

4,3%385344

СТРУКТУРА ПРАЦІВНИКІВ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

особи

ПРАЦІВНИКИ
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На території Донецької області станом на початок 2017-2018 навчального року здійснюють 
освітню діяльність 50 закладів вищої освіти, фахової передвищої освіти, у яких навчаються 
більше 37 тис. студентів.

коледжі, 
технікуми,
училища

академії,
інститути,
університети 

студентів
прийнято
у 2017-18

випущено
фахівців
щорічно

15 289

21 739
7 750

5 059
4 210

7 358
36

14

ОСВІТА
ДОНЕЧЧИНА. ДОЦІЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ

Аграрні

Гірничі

Будівельні

Металургійні 
та машинобудівні Сфера послуг і торгівлі

Транспорт

Багатопрофільні 

ЗАКЛАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ 
(ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

12

33

3

10

5

7 43
заклади

>10 000
осіб

14



Державний вищий навчальний заклад 
«Донецький національний технічний  університет»

Донецький національний 
медичний університет

Донбаська державна 
машинобудівна академія

Державний вищий навчальний заклад 
«Приазовський державний технічний університет»

Донецький державний 
університет управління

Маріупольський державний 
університет

Донбаська національна академія 
будівництва і архітектури

Державний вищий навчальний заклад 
«Донбаський державний педагогічний університет»

у рейтингу «ТОП-200 Україна» у рейтингу «ТОП-200 Україна»

За результатами вступної кампанії 2017 року Донецька область посіла 12 місце серед 
інших областей України за кількістю зарахованих абітурієнтів до вищих навчальних 
закладів. 

У рейтингу "ТОП-200 Україна" 2 провідних Вищих навчальних 
заклади Донецької області посідають лідерські позиції:
"Донецький національний технічний університет»;
"Донецький національний медичний університет».

ПРОВІДНІ ВНЗ ОБЛАСТІ
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НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

Донецька область займає 6 місце в Україні по кількості підприємств, що 
придбали нові технології (технічні досягнення, обладнання, ноу-хау).
Протягом 2017 року інноваційну діяльність здійснювали 22 
підприємства, що становило 11,5% до загальної кількості промислових 
підприємств. 

СТРУКТУРА ФІНАНСУВАННЯ ПРОМИСЛОВИМИ 
ПІДПРИЄМСТВАМИ ІННОВАЦІЙНИХ  ЗАХОДІВ

Придбання машин, обладнання,

програмного забезпечення

66%

29%

Науково-дослідні 

розробки

5%
Інше725,3

млн.грн.
238

КІЛЬКІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ, ЗАДІЯНИХ 
У ВИКОНАННІ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ

170 дослідників

46 техників

22 допоміжний персонал

ДОНЕЧЧИНА. ДОЦІЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ

ІНДУСТРІАЛЬНІ ПАРКИ:  
«Лиманський» (м.Лиман) 
«Техносіті" (м.Костянтиніка)

Організація сучасних виробництв з використанням 
інноваційних технологій, енергозбереження та 
альтернативних джерел енергії.
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СТРУКТУРА ВНУТРІШНІХ ВИТРАТ НА ВИКОНАННЯ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ ЗА ГАЛУЗЯМИ НАУК

За 2017 рік було впроваджено:
69 – нових технологічних процесів,
з них:
28 – маловідходних та ресурсозберігаючих;
101– інноваційний вид продукції, 
в тому числі: 
61 – новий вид машин, устаткування, приладів

природні

гуманітарні

 1%

технічні

медичні

сільськогосподарські

10%

14%

57%

СТРУКТУРА ВИТРАТ НА ВИКОНАННЯ 
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І РОЗРОБОК

13,2
млн.грн.

науково-технічних

25%
фундаментальних

33%

прикладних

42%
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МОБІЛЬНІСТЬ

4 

ТРАНСПОРТНА ТА ЛОГІСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА 
АГРАРНА ЛОГІСТИКА 



58

153

М
ІЖ

М
ІС

Ь
К

І

П
Р

И
М

ІС
Ь

К
І

>550 автобусів

агентств з продажу 
квитків9

АВТОБУСНІ МАРШРУТИ

КиївДніпро

Кам'янськеЗапоріжжя Мелітополь Кривий Ріг

 Харків  Суми

Сєвєродонецьк

ТРАНСПОРТНА ТА ЛОГІСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА 

Каушани

Мінськ

Вроцлав Варшава Катовіце

Придбання квитків:     inBus.ua;  Busfor.ua;  Bus.com.ua

ЗАГАЛЬНА ПРОТЯЖНІСТЬ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ 8075,7 км

1865,5 кмдержавного значення 6210,2 кммісцевого значення

ДОНЕЧЧИНА. ДОЦІЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ

АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

Миколаїв Одеса

автостанцій15

Автомобільний транспорт - один із ключових 
видів перевезення вантажів та пасажирів

20



Визначені маршрути  транзиту 
легкових автомобілів та здійснення 
пасажирських перевезень в об'їзд 
окупованої території сполученням 
північ-південь. 

Краматорськ
 
Добропілля

Покровськ
 
Селидове 

 
Курахове 

 Волноваха273 км
 Маріуполь

У 2017 році автомобільним транспортом 
перевезено більше 105 млн.тонн вантажів.  

Краматорськ
 
Костянтинівка

Покровськ

 
Велика Новосілка

 Маріуполь

Визначені маршрути  транзиту 
великовагового та великогабаритного 
транспорту в об'їзд окупованої 
території сполученням північ-південь.

260 км

Транспортна інфраструктура області включає 
наступні види транспорта:
џ автомобільний;
џ залізничний;
џ морський;
џ авіаційний. 

Довідкові автовокзалів найбільших міст:
АС Краматорськ:  +38(050) 477-02-91;
АС Слов'янськ:      +38(050) 477-03-51;
АС Маріуполь:      +38(050) 477-07-93;  
АС Покровськ:      +38(050) 477-04-49;  
АС Бахмут:             +38(050) 477-21-85;  
АС Курахове:         +38(050) 477-22-73.  

Інформація стосовно автобусних рейсів повинна бути 
уточнена у довідковій автовокзалу.
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ПАТ «Укрзалізниця»
Регіональна філія «Донецька залізниця» 

84404, Донецька обл., 
м. Лиман, вул. Привокзальна, 22 

ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ДОВЖИНА ГОЛОВНИХ КОЛІЙ 1616,7 км, у тому числі

ВИРОБИ МЕТАЛУРГІЇ

КОКС

ЧОРНІ МЕТАЛИ

ФЛЮСИ

ВУГІЛЛЯ
СІЛЬ 

ВАНТАЖООБІГ

17528,1
млн. т/км  

13171,9 
млн. т/км  

2016

2017

РОЗГОРНУТА ДОВЖИНА ГОЛОВНИХ КОЛІЙ 2396,8 км

684,1 км електрифіковані

1665 2232
вагонів вагонів

НАВАНТАЖЕННЯ ВИВАНТАЖЕННЯ  

СЕРЕДНЬОДОБОВЕ

ПОВНА ДОВЖИНА

під'їзних колій

1317,7 км

155,4 км

станційних колій

Костянтинівка

ВАНТАЖНІ СТАНЦІЇ

Слов'янськ

Маріуполь-Сортувальний

Краматорськ

Бахмут

Лиман

Покровськ

332
переїзди

тарно-штучні

важковагові

навалочні  

ТИПИ ВАНТАЖІВ

ТРАНСПОРТНА ТА ЛОГІСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА 
ДОНЕЧЧИНА. ДОЦІЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ

ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ

ОСНОВНІ ВИДИ ВАНТАЖІВ

станції
блок-пости 
колійні пости 
роз'їзди

105
4 
4 
3

роздільні пункти
у тому числі:

116

Замовлення квитків – booking.uz.gov.ua
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По території області курсують денні поїзди InterCity, які поєднують великі міста зі 
столицею України  - Києвом. Сучасний дизайн, комфортні умови, велика швидкість 
дозволяє отримати позитивні емоції від подорожі, яка триває не більше 6 годин.
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ДП «Маріупольський морський торговельний порт» 

87510, Донецька обл., 
м. Маріуполь, просп. Адмірала Луніна, 99
marport.net

ДОВЖИНА ПРИЧАЛЬНОЇ ЛІНІЇ 3,2 км

млн. тон
на рік

50 000 
контейнерів на рік 

плавзасобів

глибина причалів
10 м

18 основних вантажних причалів довжиною 3972 м

4 допоміжні причали довжиною 222 м

Навігація 
цілорічна

17

ДОВЖИНА 2 ПІДХІДНИХ КАНАЛІВ 27,2 км

територія

67,6
га

12

акваторія

6760,4
га

Полігон для прийому суден-ліхтеровозів

Вугільновантажний комплекс 5 млн.т/рік 

Плавучі крани 100, 150 т 

ТРАНСПОРТНА ТА ЛОГІСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА 
ДОНЕЧЧИНА. ДОЦІЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ

МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТ

вантажообіг
терміналу 

пропускна 
спроможність 
терміналу 

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ПОРТ ВХОДИТЬ ДО ЧЕТВІРКИ 
ПРОВІДНИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ 

Новий високопродуктивний контейнерний термінал забезпечує 
швидкісну обробку контейнеровозів і доставку 20 і 40 футових 

контейнерів за варіантом «від дверей до дверей»
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Міжнародний аеропорт Маріуполь
Маріуполь ПАТ «Азовмаш»

87500, Донецька обл.,
м.Маріуполь, вул.Георгіївська, 79

З безпекових мотивів в регіоні тимчасово 
не здійснюються авіарейси цивільної авіації!

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 1 2 3 4

Business mee�ng
@Donetsk Region

Schedules

11:00

АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ

Найближчі аеропорти, які здійснюють авіарейси 
цивільної авіації: Дніпро, Харків, Запоріжжя.
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ТРАНСПОРТНА ТА ЛОГІСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА 
ДОНЕЧЧИНА. ДОЦІЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ

Запорізька область

Дніпропетровська область

Харківська область

Луганська область

 СХЕМА ТРАНСПОРТНОЇ МЕРЕЖІ

О0543

О
05

45

26

Центри адміністративно-
територіальних одиниць

м.Донецьк



2968 м²

3°С*

СХОВИЩА ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 
З ХОЛОДИЛЬНИМ ОБЛАДНАННЯМ 
 

85032, Донецька обл., Добропільський р-н, 
с. Добропілля, вул. Степова, 5 
тел.+38 (06277) 2-89-93 
perspek�va-agro.com

84413, Донецька обл.,
Лиманський р-н, 
с. Озерне, вул. Лісна, 44
тел.+38 (099) 647-99-57

84400, Донецька обл., м. Лиман,  
пров. Робочий, 4-а 
тел.+38 (099) 647-99-57

85650, Донецька обл., 
Мар'їнський р-н, 
с. Острівське, вул. Острівська, 62
тел. +38(06278) 3-13-36

85610, Донецька обл., 
Мар'їнський р-н, 
с. Новоселидівка, вул. Миру, 1 
тел. +38(06278) 3-25-11

ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА»

СФГ «КРЕДО»

СФГ «ОБЕРІГ»

ТОВ «ЕЛВІКО-ГІГАНТ»

ТОВ АФ «СВІТАНОК» 

ПРАТ «УРОЖАЙ» 

211 м²

3°С*

744 м²

3°С*

250 м²

2°С*

487 м²

6°С*

4375 м²

4°С*

631
сховище для зберігання 
сільськогосподарської 

продукції

604

зерно картопля

овочі

1632
тис.т

сховищ

10

9,2
тис.т

сховищ

АГРАРНА ЛОГІСТИКА
ДОНЕЧЧИНА. ДОЦІЛЬНЕ ПОЄДНАННЯДОНЕЧЧИНА. ДОЦІЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ

на території
області розташовано

холодильне
обладнання

Загальна площа холодильних камер - 14,6 тис.м²

тис.т
5,8

69

8,8
тис.т

сховищ
фрукти

холодильне
обладнання

тис.т
6,7

68

17,7
тис.т

сховищ

84300, Донецька обл., м. Краматорськ, 
вул. Маяковського, 1
тел.+38 (06264) 6-13-83, 6-01-53 
urojay.pat.ua

85172, Донецька обл., 
Костянтинівський р-н, 
с. Полтавка, вул. Ювілейна, 38
тел. +38(06272) 99-5-36

ТОВ «САДИ ДОНБАСУ»

5600 м²

3°С*

27
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БЕЗПЕКА ЖИТТЯ

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО 
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА



ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Донеччина – потужний промисловий регіон, в якому історично найбільший розвиток 

мають підприємства металургійного та хімічного комплексів, машинобудівної галузі та 

шахти. Тому головні зусилля направляються на реалізацію природоохоронних заходів, а 

саме: 

џ вирішення складних екологічних проблем області, в тому числі поліпшення ситуації 

щодо охорони атмосферного повітря;

џ відновлення гідрологічного режиму та санітарного стану водних об'єктів шляхом 

здійснення заходів з укріплення берегів та розчистки русел річок, а також будівництва 

та реконструкції очисних споруд; 

џ збільшення кількості об'єктів та площі природно-заповідного фонду;

џ зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних 

джерел забруднення;

џ вирішення проблем поводження з твердими побутовими відходами.

Основними забруднювачами атмосферного повітря в регіоні є 

підприємства чорної металургії, теплові електростанції та 

підприємства вугільної промисловості. 

В області впроваджується низка програм і заходів, що призвели 

до зниження заходів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря.

В області  функціонує автоматизована система моніторингу 

стану атмосферного повітря та система управління екологічною 

інформацією відповідно до стандартів ЄС. Встановлено 6 

стаціонарних постів моніторингу стану атмосферного повітря, 

дві пересувні екологічні лабораторії з моніторингу стану 

забруднення атмосферного повітря міст і районів області.

АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ

ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН 

ВІД СТАЦІОНАРНИХ ТА ПЕРЕСУВНИХ ДЖЕРЕЛ, ТИС. Т/РІК

2014

1138,7
1043

95,7

974,1
917,6

57,1

981,4 981,4

відсутні
дані

всього від стаціонарних від пересувних

2015 2016

ДОНЕЧЧИНА. ДОЦІЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ

Інформація щодо вимірів постів спостереження за 
станом атмосферного повітря і середньодобові 
концентрації за останні 30 днів постійно розміщується 
на офіційному сайті департаменту екології та 
природних ресурсів облдержадміністрації в режимі 
онлайн

30



Наявність гірничодобувної, металургійної, енергетичної та інших 

галузей промисловості призводить до накопичення великих 

обсягів промислових відходів. Рівень утилізації промислових 

відходів складає близько 20% від утворених. 

У області спостерігається високий рівень щільності населення – 

160 осіб на 1 км², що призводить до утворення значної кількості 

побутових відходів.

Передбачено створення мережі з 4 регіональних центрів утилізації 

відходів та 5 регіональних комплексів утилізації відходів,  до 

складу яких увійдуть регіональні полігони ТПВ, сміттєсортувальні 

та сміттєперевантажувальні станції, підприємства з переробки 

відходів, а також рекультивація звалищ, які вичерпали свій ресурс. 

За рахунок здійснення заходів з охорони водних ресурсів області 

значно покращується якість стічних вод, забезпечується їх 

нормативна очистка, покращується гідрологічний, гідрохімічний та 

санітарно-епідеміологічний стан, зменшується скид забруднюючих 

речовин у водні об’єкти.

Протягом останніх років постійно зростає кількість об'єктів та 

площі природно-заповідного фонду

УТВОРЕННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЯ 
ПРОМИСЛОВИХ ТА ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

РОЗВИТОК ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ 

ОХОРОНА ВОДНИХ РЕСУРСІВ

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ УТВОРЕНИХ ТА УТИЛІЗОВАНИХ 
ВІДХОДІВ  I-IV КЛАСУ НЕБЕЗПЕКИ, МЛН. Т

УТВОРЕННЯ ТА НАКОПИЧЕННЯ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ, 
ТИС. Т

утворені утилізовані

2014

20,21

3,76

2015

2016

16,88

2,72

17,98

3,14

2015

527,10 602,13

2016 2017

550,95

26 604,25
27 625,65

26 073,29

накопичення
утворення

СКИДИ В ПОВЕРХНЕВІ ВОДНІ ОБ’ЄКТИ, МЛН.КУБ.М

всього забруднені без очистки

201720162015

821,4

843,4

8,3

КІЛЬКІСТЬ ТА ПЛОЩА ОБ’ЄКТІВ ПЗФ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
У 2014-2017 РР

115

2015 2016 2017

92816 га

2014

115

92816 га

119

93102 га

117

92959 га

0,3

801,3
4,1

31
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ГОСТИННІСТЬ

ТУРИЗМ
СОЦІАЛЬНА СФЕРА



Донеччина – це промисловий край, який, водночас, має чудовий природно-

рекреаційний потенціал.  39% подорожей територією області пов'язані з екскурсіями, 

дозвіллям, фестивалями та спортивно-оздоровчим туризмом. Область має понад 70 

територій і об'єктів природно-заповідного фонду.

Сфера обслуговування туристів налічує більше 120 колективних об'єктів розміщення (в 

тому числі 31 готель і 55 баз відпочинку), 33 туристичних операторів та агентів

«Меотида» та Білосарайська коса - неповторний пам`ятник первозданної 

природи, заповідні землі скіфів.

«Кам`яні могили» - музей під відкритим небом, розташований на висоті 150-200 м 

над рівнем моря, Альпи в мініатюрі, вік яких - півтора мільярда років. 

Визнання завоював первісток вітчизняного степового лісорозведення - 

Великоанадольський ліс.

На території області розташовані природні заповідники і ландшафтні парки: 

Чердакли (с.Кременівка, Нікольського району),  «Клебан-Бик»,  «Краматорський», 

«Крейдяна флора».

ТУРИЗМ

Велика рекреаційна зона Святогір`я - Національний природний парк «Святі Гори»

 - склалася в мальовничій долині річки Сіверський Донець, води якої зберігають в 

собі стародавні таємниці з часів «Слова о полку Ігоревім». Унікальні споруди на 

крейдяних скелях Святогірської Свято-Успенської Лаври і неповторною красою 

Національного природного парку «Святі Гори» називають Донецькою Швейцарією.

туроператори

та турагенти

Готелі 

3331

55
Бази відпочинку

СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ ТУРИСТІВ

ДОНЕЧЧИНА. ДОЦІЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ

34



Активний розвиток отримує екстремальний туризм. В області існують центри 

активного відпочинку, пішохідні шляхи, кінна рекреація, водні та екстремальні 

види спорту (парапланеризм), різноманітні парки розваг. На  скеледромі в селі 

Кременівка щорічно проводяться чемпіонати з участю професійних скелелазів  і 

початківців на виступах гірської породи у вигляді майже прямовисних скель на 

висоті 20-25 метрів. Краси пейзажу додає звивиста і неглибока річка Кальчик. 

Недалеко від Кременівка також щорічно проходять ралі автогонщиків. Крім того, 

це улюблене місце прогулянок велосипедистів.

узбережжя 
Азовського моря

>1000 га 

70%

30%

САНАТОРНО-КУРОРТНІ 
ЗАКЛАДИ

загальна площа 

Лиманська та 
Слов`янсько-Святогірська 
курортні зони  
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Унікальну можливість долучитися до тонкощів створення «вина королів»  може отримати кожен при 

відвідуванні трьох виробничих цехів підземної частини Артвайнері – єдиного виробника ігристих вин 

в Україні. 

В ході екскурсї туристи відвідують виробничі цехи, побачать штабеля пляшок на багаторічній 

витримці, зможуть продегустувати вина.

Ще одним унікальним підприємством є державне підприємство «Артемсіль» - один з найбільших 

постачальників солі на світовий ринок, продукція якого поставляється у 22 країни світу. Екскурсійний 

маршрут проходить на глибині 288 метрів по відпрацьованим галереям рудника. Відвідувачі 

отримують унікальну можливість пройтись по дну Стародавнього світового океану, відвідати 

лабіринти підземного соляного царства, побачити соляні скульптури, зроблені руками народних 

умільців, соляне футбольне поле і унікальний концертний зал, який вражає своїми розмірами і 

дивовижною акустикою.

Крім того, екскурсія справляє колосальний терапевтичний ефект, так як замінює 15 інгаляційних 

процедур!

ДОНЕЧЧИНА. ДОЦІЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ

ПРОМИСЛОВИЙ ТУРИЗМ
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ЛАСКАВО
ЗАПРОШУЄМО!
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СОЦІАЛЬНА СФЕРА

ОСВІТА

Заклади загальної
середньої освіти

Заклади
дошкільної освіти

Заклади
позашкільної освіти

Центри первинної 
медико-санітарної допомоги

Заклади вторинного рівня

Заклади  спеціалізованої 
допомоги вторинного рівня

 Заклади третинного рівня

 Санаторії

Інше

Медичні коледжі

1208
закладів

549

597

62

157,0

55,1

тис.учнів

тис.
вихованців

163
заклади

34

64

27

12

3

3

20

ОХОРОНА  ЗДОРОВ'Я

ДОНЕЧЧИНА. ДОЦІЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ

2193
об’єкти

ПАМ’ЯТКИ

1072

67

1054

Історії

Архітектури

Археології
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3480
об’єктів

56

3

462

41

250

521

35

СПОРТИВНІ СПОРУДИ

Стадіони

Легкоатлетичні манежі

Майданчики з 
тренажерним обладнанням

 Тенісні корти

Спортивні зали

Плавальні басейни

Футбольні поля

30610223 2064
будинківбудинки будинки

1,317,3 7,72
млн. м²млн. м² млн. м²

комунальної власності ЖБКОСББ

ЖИТЛОВИЙ ФОНД

210 Спортивні майданчики
зі штучним покриттям

929
закладів

КУЛЬТУРА

1

11

428

Театр

Кіномережа

Бібліотеки

352

66

26

 Клубні заклади

 Дитячі музичні школи

Музеї (включаючи філії)

23

18

4

Дитячі школи мистецтв

Парки та зоопарки

Інші

39

1902 Інші





7

ПОТУЖНІСТЬ. НАПОЛЕГЛИВІСТЬ. ТЕХНОЛОГІЇ

ПРОМИСЛОВІСТЬ 
ЕНЕРГЕТИКА 

БУДІВНИЦТВО
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО



ПРОМИСЛОВІСТЬ
ДОНЕЧЧИНА. ДОЦІЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ

Донецька область є одним з найбільш індустріально 

розвинених регіонів України, на території якого 

здійснюють діяльність більше 500 промислових 

підприємств. Щорічно ними виробляється продукції 

на суму більше 250 млрд. грн.

Основою промислового комплексу є гірничо-

металургійний комплекс, який створює  більше 

55 % усієї промислової продукції в області.

Мінерально-сировинна база області майже на 

50 % складається з енергетичних корисних копалин 

(кам'яне вугілля, газ-метан вугільних родовищ та 

природний газ), основну частку з яких становить 

саме вугілля.

добувна промисловість 
і розробка кар'єрів

виробництво харчових 
продуктів, напоїв

виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення

виробництво хімічних речовин
і хімічної продукції

металургійне виробництво

машинобудування

виробництво гумових 
і пластмасових виробів

виробництво іншої продукції, ремонт 
і монтаж машин і устаткування

постачання електроенергії, 
газу, пари

інші види промислової 
продукції

водопостачання, каналізація,
поводження з відходами

16,8%

4,1%

10,2%

0,7%

44,8%

3,8%

1,7%

0,8%

15,9%

0,3%

0,9%

258,7
млрд.грн

ОБСЯГ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 

ПО ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У 2017 РОЦІ

частка продукції 

гірничо-металургійного комплексу 

в загальному обсязі промислової 

продукції області

2

55%

12%
від загального обсягу 

промислової продукції

місце за обсягом реалізації 

промислової продукції 

ПИТОМА ВАГА ОБЛАСТІ В ПОКАЗНИКАХ 

ПО УКРАЇНІ
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џ  ДП «Мирноградвугілля»

џ  ДП «Селидіввугілля»

џ  ДП «Торецьквугілля» 

џ  ДП «ШУ «Південнодонбаське № 1» 

џ  ДП «ВК «Краснолиманська» 

џ  ПАТ «ШУ «Покровське» 

џ  ТДВ «Шахта «Білозерська» 

џ  ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» 

џ  ТДВ «Шахта ім. Святої Матрони»

џ  ТОВ «Краснолиманське»

џ  ДП «Шахта ім. М. С. Сургая» 

ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

22 вуглевидобувні підприємства

13 збагачувальні фабрики

ЗАПАСИ ВУГІЛЛЯ

промислові

балансові

13,5

млрд. тонн
2,4

млрд. тонн

30%  всіх запасів  вугілля

54% коксівного  вугілля

по Україні в цілому

720 м

Середня глибина розробки

>1000 м

на деяких  шахтах

ВУГІЛЛЯ

11
млн. т/рік

55% 
коксівне

45% 
енергетичне

46,0

 3,6
тис. осіб

вуглепереробні 
підприємства

ЗАЙНЯТІСТЬ У ГАЛУЗІ

ПИТОМА ВАГА ОБЛАСТІ 

в показниках по Україні

чисельність 
працюючих

запаси

видобуток 
вугілля

51,4 %

30 %

32,8 %

НАЙБІЛЬШІ ПІДПРИЄМСТВА ГАЛУЗІ

ВИДОБУТОК

Потужність вугільних пластів

0,5 - 2 м.

Кути падіння - до 62 °

вугледобувні 
підприємства
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ПРОМИСЛОВІСТЬ
ДОНЕЧЧИНА. ДОЦІЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ

МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС

Металургійний комплекс - стратегічно важлива складова економіки Донецької 

області. До його складу входять підприємства чорної та кольорової металургії, 

коксохімічні, вогнетривкі, флюсовидобувні підприємства. У металургійному 

комплексі зайнято 45 тис. чоловік. Провідними підприємствами є ПрАТ 

«Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча», ПрАТ «Металургійний 

комбінат «Азовсталь», ТОВ «Електросталь» (Курахове), ТОВ «Завод кольорових 

металів», ТОВ «Краматорський феросплавний завод», ТОВ НВО «Інкор і К», 

ПрАТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат», ПрАТ «КДЗ» (Красноармійський 

динасовий завод), ПрАТ «Новотроїцьке рудоуправління».

Металургійні підприємства області спеціалізуються на виробництві чавуну, 

сталі, прокату. ТОВ «Завод кольорових металів» виготовляє вироби з 

кольорових металів. Коксохімічні підприємства спеціалізуються на виробництві 

коксу та хімічних продуктів коксування (сульфат амонію, кам’яновугільна 

смола, бензол, чисті продукти ректифікації). Вогнетривкі підприємства 

виробляють алюмосилікатні, динасові вогнетриви, неформовані матеріали, 

видобувають вогнетривку сировину - глини і пісок формувальний.

45
тис. осіб

ЗАЙНЯТІСТЬ 

45% Частка металургії у реалізації 

продукції промисловості області 

чавун сталь товарний 

прокат

кокс

 8,3

ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ 

В НАТУРАЛЬНОМУ ВИРАЗІ (МЛН. Т) В  2017 РОЦІ

ТА ПИТОМА ВАГА У ЗАГАЛЬНОМУ 

ВИРОБНИЦТВІ УКРАЇНИ (%)

 41,5%

 8,1

 38,0%

 7,3

 4,9

 39,7%  48,0%

ЕКСПОРТ 

Італія        Іспанія         Австрія           Бельгія        Болгарія

Нідерланди   Німеччина   Польща   Португалія

Греція     Данія     Естонія     Латвія           Литва 

млрд.грн

116,0

млрд.грн

26,3

РЕАЛІЗОВАНО ПРОДУКЦІЇ У  2017 РОЦІ

металургійними 

підприємствами

підприємствами

з виробництва коксу

33%
Від загального обсягу 

металопродукції України

Сербія       Чехія      Хорватія    Франція        Угорщина

продукції

Зростанню експорту металопродукції 
до Європи сприяло виробництво 
підприємствами Групи Метінвест 
продукції з подвійною сертифікацією 
– за українськими та європейськими 
стандартами
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МАШИНОБУДУВАННЯ

Машинобудування області орієнтовано на виробництво машин та 

обладнання для базових галузей промисловості (металургії, вугільної 

промисловості, енергетики, транспорту).

В області виробляються прохідницькі комбайни, магістральні вагони, 

металорізальні верстати, побутові газові печі тощо.

 Частка машинобудівної продукції Донецької області у 

машинобудуванні України становить 6,6 %. 

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

НАЙБІЛЬШІ ПІДПРИЄМСТВА

џ ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод»

џ ПрАТ «Старокраматорський машинобудівний завод» 

џ ПАТ «Енергомашспецсталь» 

џ ПрАТ «Краматорський завод важкого 

верстатобудування»

џ ПрАТ «Азовзагальмаш»

џ ТОВ «Гірничі машини - Дружківський машинобудівний 

завод» 

џ ПрАТ «Машинобудівний завод «Вістек» 

џ ПрАТ «Грета» 

џ ПрАТ «Бетонмаш» 

Підприємства галузі спеціалізуються на виробництві м'ясної, 

молочної, хлібопекарної, борошномельно-круп'яної, 

кондитерської, макаронної, олієжирової, рибної, 

плодоовочевої, лікеро-горілчаної, виноробної, пиво-

безалкогольної продукції. 

 16,54  9,34 8,96 10,57

ПРОДУКЦІЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ, МЛРД.ГРН. 

ТА ПИТОМА ВАГА У ЗАГАЛЬНОМУ ОБСЯЗІ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ В ОБЛАСТІ, %.

2014 2015 2016 2017

9,2%

5,5%
4,3% 4,1%

45



ЕНЕРГЕТИКА
ДОНЕЧЧИНА. ДОЦІЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ

ГЕНЕРУЮЧІ ПІДПРИЄМСТВА

ОСНОВНІ ОПЕРАТОРИ РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ: 

ПІДПРИЄМСТВО З ТРАНСПОРТУВАННЯ 

МАГІСТРАЛЬНИМИ МЕРЕЖАМИ

АТ “ДТЕК 

Донецькі електромережі” 

ПАТ “Донбасенерго”

Слов`янська ТЕС

Щорічне виробництво

електроенергії 

Відокремлений підрозділ 

“Північна електроенергетична 

система” ДП “НЕК “Укренерго”

ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА

млрд кВт*год.
13,7

275 

МВт

Питома вага області в загальному 

виробництві електроенергії в Україні8,8%

3600 

МВт

1517

МВт

880 

МВт

Миронівська ТЕС

АТ “ДТЕК 

Донецькі електромережі”

ПАТ “Центренерго”

Вуглегірська ТЕС 

ТОВ “ДТЕК Східенерго” 

Курахівська ТЕС

ТОВ “ДТЕК Високовольтні мережі”

ПрАТ “ДТЕК ПЕМ - Енерговугілля”

Донецька філія ДП “Регіональні 

електричні мережі”
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АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ

ЕНЕРГІЯ СОНЦЯ

Геліоустановка для забезпечення гарячого 

водопостачання виробничих та побутових 

приміщень ДП «Маріупольський 

морський торговельний порт»

м.Краматорськ,  ТОВ «Альтернативна теплоенергія»
2 котельні з  переробки відходів деревообробки, 
лісового та сільського господарства для опалення 
приміщення лікарень                       

ЕНЕРГІЯ БІОМАСИ

ШАХТНИЙ ГАЗ-МЕТАН ДОМЕННИЙ ТА КОКСІВНИЙ ГАЗ

м.Покровськ
ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» 
Когенераційна газопоршнева електрична 
станція

Використання на підприємствах чорної металургі� та 
коксохімі� доменного та коксівного газу замість 
природного газу для власних потреб, частковий 
відпуск газу  іншим споживачам (в тому числі для 
потреб населення)

Вакуумні геліоколектори для підігріву води:

дошкільний навчальний заклад № 6 м. Слов'янськ

будівлі відділення геріатрії центральної міської 

лікарні м. Новогродівка

40

0,0096 

МВт

тис. м³
газу

щомісячна
економія

м.Маріуполь, ККП «Маріупольтепломережа» 
2 твердопаливні котли для  опалення приміщень шкіл

Волноваський район, ПАТ «Екопрод»
Біогазовий завод з переробки 10 тис.тонн органічних 
відходів та отриманням  7 млн.м³ газу щорічно

м. Маріуполь, ТОВ «ТІС Еко»
Установки з видобутку та використання біогазу з 
полігонів твердих побутових відходів в енергетичних 
цілях                                    

6,88

МВт

1,42 

МВт

3,0 

МВт

0,2

МВт

18,81  

МВт

0,003  

МВт

ВТОРИННІ ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ:
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БУДІВНИЦТВО 
ДОНЕЧЧИНА. ДОЦІЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

17,3
млрд.грн.

2017

місце серед областей України

(не враховуючи м.Київ)6

3475
суб'єктів господарювання,
які займаються будівництвом

БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ

капітальний ремонт 

поточний ремонт 

нове будівництво, 

реконструкція та технічне 

переоснащення

 

35,5% 
16,7% 

47,8% 

капітальні інвестиції

у житлове будівництво

274,8
млн.грн.

2017

3106,2
млн.грн.

2017
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ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА ЖИТЛА, 
ПРИЙНЯТА В ЕКСПЛУАТАЦІЮ В 2017 Р.

54,6 тис.м²

одноквартирні будинки

97,1% 

будинки з двома 

та більше квартирами

0,6% 

гуртожитки

2,3% 

ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

977,9
млн.м²

Україна

51,4
млн.м²

5,3%

Донецька
область

Питома вага

КІЛЬКІСТЬ КВАРТИР

16912
тис. квартир

Україна

1026,5 6,1%

Донецька
область

Питома вага

тис. квартир
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СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 
ДОНЕЧЧИНА. ДОЦІЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ

НАЯВНІСТЬ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ
(територія, підконтрольна українській владі)

 рілля 1197,5
тис. га

1460,2
 тис. га

площа сільськогосподарських

угідь >3%
від продукції сільського господарства у 

постійних цінах 2010 року по  Україні 

підприємств, що здійснюють виробничу

сільськогосподарську діяльність1300

71% фермерські господарства

сільськогосподарські підприємства 

57%

ОБСЯГ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

7,7
млрд. грн

домогосподарства

43%

ЗІБРАНО У 2017 р.

зернові та 

зернобобові

культури

насіння 

соняшника

картопля

овочі 

відкритого 

грунту 

овочі 

закритого 

грунту

плоди та 

ягоди

224,7
тис. т

8,35
тис. т

106,6
тис. т

1,9
 млн.т

555,6 

тис. т

446,8
тис.т

ВИРОБЛЕНО У 2017 р.

молокояйця

вовна

реалізовано

худоби та птиці

(у живій вазі)

190,2
тис. т

587,6 
млн. шт

50 т
122,5
тис. т 

 в тому числі

Комплексна програма економічного 

розвитку сільських територій Донецької 

області на 2018-2020 роки

Державна підтримка галузі тваринництва з 

Державного бюджету України в 2018 році

Робота конкурсної комісії по програмі 

здешевлення кредитів

Інформація щодо надання преференцій 
суб'єктам господарювання

з них
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Свинина  свіжа

чи охолоджена - 

туші, напівтуші

ПОГОЛІВ’Я ПИТОМА ВАГА ОБЛАСТІ У ВИРОБНИЦТВІ В УКРАЇНІ

Ковбасні вироби Соняшникова олія Хліб та хлібобулочні 

вироби

19,9%
15,3%

2,9% 4,1%

велика рогата худоба

свині

птиця

вівці та кози

62,1 
тис.гол.

462,6 
тис.гол.

41,4 
тис.гол.

3893,2 
тис.гол.
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ВІДКРИТІСТЬ. ПАРТНЕРСТВО

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ



МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ДОНЕЧЧИНА. ДОЦІЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ

З метою розвитку міжнародного та міжрегіонального співробітництва Донецькою 

областю укладено Угоди про торговельно-економічне, науково-технічне, гуманітарне та 

культурне співробітництво з 7 регіонами 4 іноземних країн: Мінською областю 

(Республіка Білорусь), Сілезським та Нижньосілезьким воєводствами (Республіка 

Польща), Моравсько-Сілезьким краєм (Чеська Республіка), Валлонським регіоном 

(Бельгія) та Хякімліками Балканського і Лебапського велаятів (Туркменістан).

КОНСУЛЬСЬКІ УСТАНОВИ ІНОЗЕМНИХ КРАЇН, 
АКРЕДИТОВАНИХ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Греція (м. Маріуполь) 

Грузія (тимчасово в м. Київ)

ФРН (тимчасово в м. Дніпро) 

Словаччина (тимчасово в м. Маріуполь)

Франція (тимчасово в м. Київ)

Республіка Кіпр (м. Маріуполь) 

Хорватія (тимчасово у смт Святогірськ)

Бельгія (тимчасово в м. Дніпро)

Генеральних 

консульства

3
Почесних 

консульств

5

МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА КРАЇНИ-ПАРТНЕРИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ 
ДІЯЛЬНІСТЬ НА ТЕРИТОРІЇ ОБЛАСТІ
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НАПРЯМИ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ

џ Вирішення проблем, зумовлених бойовими діями на 

сході України

џ Енергозбереження на об'єктах транспортної і соціальної 

сфери (лікарні, школи, дошкільні заклади тощо)

џ Сприяння проведенню демократичних реформ 

МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА КРАЇНИ-ПАРТНЕРИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ 
ДІЯЛЬНІСТЬ НА ТЕРИТОРІЇ ОБЛАСТІ

џ Забезпечення житлом найбільш вразливих внутрішньо 

переміщених осіб 

џ Надання багатоцільової гуманітарної допомоги особам, які 

постраждали від бойових дій на сході України

џ Захист населення, що постраждало від конфлікту на сході 

України, через надання правової допомоги та протимінну 

діяльність

џ Популяризація підприємництва серед населення, що 

постраждало від конфлікту на сході України

џ Верховенство права та правосуддя на рівні громад у районах, 

які постраждали від конфлікту на сході України.

ПРОЕКТИ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ
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ІНФОРМАЦІЯ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ДОНЕЧЧИНА. ДОЦІЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ

ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИЙ  ОБОРОТ  ТОВАРІВ  ДОНЕЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Зовнішньоторговельний

оборот, млн дол.США 

Експорт, 

млн дол.США

Імпорт, 

млн дол.США

Сальдо, 

млн дол.США 

4538,6 
6466,6 

3428,5 
4432,8

1110,1 
2033,8

2318,4 
2399,0

+42,4%

+29,3%

+83,2%

+3,5%

2016 

2016 

2016 

2016 

2017 

2017 

2017 

2017 

Інші
2,6%
65,6 млн. дол.США

ГЕОГРАФІЧНА СТРУКТУРА ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ ЗА 2017 РІК 

Африка 
3,9 %
255,7 млн. дол.США

Америка
18,2 %
1176 млн. дол.США

Азія
12,7 %, 
823,2  млн USD

ЄС
37,6 %

2431,5 млн дол.США

СНД  
25 % 

1621,4 млн.дол.США

Експорт 

122
країни

країн

99

Імпорт 
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ТОВАРНА СТРУКТУРА ЕКСПОРТУ 

Недорогоцінні метали та вироби з них 

Мінеральні продукти 

Сільськогосподарська продукція 

Механічні та електричні машини 

Вироби з каменю, гіпсу, цементу 

Продукція хімічної промисловості  

Засоби наземного транспорту  

Інше  

0,20%

0,20%

0,40%

0,60%

3,90%

4,60%

9,80%

80,30%

ТОВАРНА СТРУКТУРА ІМПОРТУ 

Недорогоцінні метали

Мінеральні продукти 

Сільськогосподарська продукція 

Механічні та електричні машини 

Вироби з каменю, гіпсу, цементу 

Продукція хімічної промисловості  

Інше  

2,80%

1,20%

2,80%

2,00%

9,20%

9,90%

72,10%

23,8%

ОСНОВНІ ТОРГОВІ ПАРТНЕРИ  

З  ЕКСПОРТУ  ТОВАРІВ  

Італія Російська 

Федерація 

 

США

Польща

16,1% 27,7%

7,3% 5,6%

ОСНОВНІ ТОРГОВІ ПАРТНЕРИ  

З  ІМПОРТУ  ТОВАРІВ  

 

Туреччина

Російська 

Федерація 

33,3%

 

США

8,5%

 

Канада

9,0%

 

Австралія

4,1%

 

Німеччина

3,6%

СТАН ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ З КРАЇНАМИ ЄС 

2431,5
млн. дол США

3овнішньоторговельний 

оборот (2017 р.)

Позитивне сальдо

(2017 р.)

Експорт (2017 р.) Імпорт (2017 р.)

1884,8
млн. дол США

2158,2
млн.дол США

48,6%
від  всього 
експорту

Найбільші

експортери ЄС

+29%
 (2016) 23,8% Італія 

5,7% Іспанія

11,4% Польща
273,3

млн.дол.США

13,4%
від  всього 

імпорту

+35,6%
 (2016)
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УНІКАЛЬНИЙ ШАНС - ШИРОКІ ПЕРСПЕКТИВИ 

9

ІНВЕСТИЦІЇ. КРАЩІ ПРАКТИКИ
ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ 

МАЛІ ТА СЕРЕДНІ ПІДПРИЄМСТВА
ЕКОНОМІЧНІ ТА БІЗНЕСОВІ ПРЕЗЕНТАЦІЙНІ ЗАХОДИ

ЦЕНТРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ, МИТНІ ПОСТИ
ДОЗВІЛЬНІ ПРОЦЕДУРИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

ІНТЕРАКТИВНА КАРТА ПРОЕКТІВ
ВІЛЬНІ ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ ДЛЯ ІНВЕСТУВАННЯ

АНКЕТИ ПРОЕКТІВ



ІНВЕСТИЦІЇ. КРАЩІ ПРАКТИКИ 

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ
за джерелами фінансування

17268,9
млн.грн.кошти державного бюджету

кошти місцевих бюджетів

власні кошти підприємств та організацій

кредити банків та інші позики

кошти населення на будівництво 

інші джерела фінансування

14661,75
 

84,9%

1955,74 11,3%

298,63 1,7%

156,59 0,9%

119,69 0,7%

76,5 0,5%

2017

млрд.грн
17,3

млрд.грн
11,9

2016

2017

загальний обсягобсяг на особу

4,1
тис.грн

млн.грн.

млн.грн.

млн.грн.

млн.грн.

млн.грн.

млн.грн.

ДОНЕЧЧИНА. ДОЦІЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ

ІНФОРМАЦІЯ 
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КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ
за видами економічної діяльності

17268,9
млн.грн.

2017

Транспорт, складське господарство,
поштова та кур'єрська діяльність

Будівництво

Промисловість

Інформація та телекомунікації

Державне управління й оборона,
соціальне страхування
 

Сільське, лісове та рибне
господарство

Інші

9901,21
 

57,3%

463,35 2,7%

1672,1 9,7%

926,11 5,4%

1423,97 8,2%

1316,5

1565,66

7,6%

9,1%

млн.грн.

млн.грн.

млн.грн.

млн.грн.

млн.грн.

млн.грн.

млн.грн.

Машини, обладнання та інвентар

6928,1 млн.грн.

ІНВЕСТИЦІЇ У МАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

Транспортні засоби 

Інші активи

Інженерні споруди

18,1% 

15,2% 

23,8%  

42,9% 2924,7 

2454,4 

3845,0  

млн.грн.

млн.грн.

млн.грн.

16152,2  
млн.грн.
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SMS GROUP GMBH

SMS group - одна з провідних компаній в 

області  виробництва і  обслуговування 

устаткування підприємств металургійної 

промисловості. Її основне технологічне 

виробництво сконцентроване на південному 

заході Німеччини, а понад 60 її дочірніх 

підприємств знаходиться в різних країнах 

Європи, Азії, Африки та Америки.

87515, Донецька обл., 

м.Маріуполь, пр.Карпова, 58

Тел.: +38(050) 444 38 04

sms-group.com

В і д к р и т т я  у  м .  М а р і у п о л ь  п і д п р и є м с т в а  з 

в и г о т о в л е н н я  т а  р е м о н т у  м е т а л у р г і й н о г о 

устаткування.

Підвищення якості роботи.

Розширення спектру послуг, що надаються.

Збільшення кількості робочих місць.

8
2013-2016

млн.євро

ДОНЕЧЧИНА. ДОЦІЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ

ІНВЕСТИЦІЇ. КРАЩІ ПРАКТИКИ 
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ТОВ «Кнауф Гіпс Донбас» створене в 2003 році 

на підставі Свідоцтва Ради з питань СЕЗ та 

спеціального режиму інвестиційної діяльності в 

Донецькій області, як підприємство з іноземними 

інвестиціями (Німеччина). Підприємство виробляє 

будівельні матеріали, в тому числі з гіпсу.

Модернізація існуючого та створення нових виробництв 

ЗАТ «Деконський гипс».

Інвестор: Фірма «Кнауф Інтернаціональ» (Німеччина).

84546, Донецька обл., 

м. Соледар, 

вул. Володарського, 1

Тел.: +38(0627) 44 37 00

knauf.ua

ТОВ «Кнауф Гіпс Донбас»

2003-2012

Виробництво продукції найвищої якостї й 

європейського рівня.

Створення нових робочих місць. 

Покращення фінансово-економічних показників 

роботи підприємства.

Строк 
реалізації 
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Провідне підприємство кольорової металургії 

України. Основна діяльність підприємства 

спрямована на виробництво трубно-пруткової 

та шинної продукції із міді та мідних сплавів.

Заміна застарілого  технологічного  

устаткування в існуючих цехах. 

84500, Донецька обл., 

м. Бахмут, 

вул. Героїв Праці, б. 42

Тел.: +38(06274) 4 98 19

azocm.ua

ТОВ «Завод кольорових металів» 

39,08

2017-2018

млн.грн.

Підвищення якості продукції.

Створення нових робочих місць.

ДОНЕЧЧИНА. ДОЦІЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ

ІНВЕСТИЦІЇ. КРАЩІ ПРАКТИКИ 
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ПАТ «ЕМСС» є одним з провідних українських 

підприємств-виробників  лиття  і  поковок 

індивідуального і дрібносерійного виробництва, а 

також спеціальних сплавів для потреб важкого, 

енергетичного і транспортного машинобудування, 

металургійної, атомної, цементної, гірничодобувної 

та інших галузей промисловості України, країн 

ближнього і далекого зарубіжжя.

Придбання обладнання для випробувань матеріалів

 по стандарту ASTM E1921.

84306, Донецька обл., 
м. Краматорськ

Тел.: +38(06264) 6 01 32
Факс: +38(06264) 6 55 67

emss.ua

Можливість проведення випробувань на 

тріщиностійкість, що дозволить виконувати замовлення 

на виготовлення обладнання для АЕС, нафтогазохімії та 

інших галузей промисловості.

21
2017-2018

млн.грн.

ПАТ «ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ»
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ДП «Артемсіль» - одне з найпотужніших 

підприємств Східної Європи, яке працює за 

ефективними  технологіями  видобутку, 

переробки, пакування та відвантаження солі і 

реалізує свою продукцію як в Україні, та і за її 

межами. 

Випуск оптично 

сортованої солі.

84545, Донецька обл., 

м. Соледар, вул. Чкалова, 1а

Тел.: +38(0627) 44 25 00

artyomsalt.com

Створення нових робочих місць.

Отримання солі вищого ґатунку.

Збільшення кількості продукції  

на європейському ринку.

Економія коштів підприємства.

Енергозбереження та 

енергоефективність.

51
2016-2018

млн.грн.
12

2017-2018

млн.грн.

ДП «Артемсіль»

ДОНЕЧЧИНА. ДОЦІЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ

ІНВЕСТИЦІЇ. КРАЩІ ПРАКТИКИ 
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ПрАТ «Артвайнері» - найбільше підприємство у 

Східній Європі з виробництва вина ігристого 

традиційним пляшковим методом. Проектна 

потужність заводу на даний час складає 

25 млн. пляшок у рік.

Заміна етикетировочної машини.

84500,  Донецька обл., 

м. Бахмут, вул. П.Лумумби, 87

Тел./факс: +38(06274) 8 65 31

krimart.com

Нова, більш вдала візуалізація, 

маркетинговий розвиток.

357

2017-2018

тис.євро

ПрАТ «Артвайнері»
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Слов'янська ТЕС входить до енергогенеруючої  

компанії ДОНБАСЕНЕРГО. Проектна встановлена 

потужність ТЕС - 2 100 МВт.

 84180,  Донецька обл., 

м.Миколаївка, 

вул. Січових Стрільців, б. 9

Тел.: + 38(06262) 4 93 59

Факс: + 38(06262) 4 91 43

de.com.ua

Покращення екологічного стану в районі.

Створення нових робочих місць.

Поліпшення  показників роботи енергоблоків.

Продовження терміну служби обладнання.

СО ПАТ «Донбасенерго» 
Слов'янська ТЕС

21
2013-2023

млрд.грн.
2,59

2013-2020

млрд.грн.

Реконструкція енергоблоку ст. №6 з розділенням на енергоблоки 

ст. №6б і №6а потужністю 330 МВт кожний.

Реконструкція енергоблоку ст. №7 потужністю 800 МВт.

ДОНЕЧЧИНА. ДОЦІЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ

ІНВЕСТИЦІЇ. КРАЩІ ПРАКТИКИ 
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ПАТ «КЗВВ» спеціалізується на виробництві 

верстатів. Підприємство постійно освоює нові 

види верстатів  та вдосконалює  існуючі моделі.

У зв'язку з енергетичною необхідністю  на 

площах ПАТ «КЗВВ» створено  виробництва з 

випуску веж вітроенергетичних установок 

потужністю 2,0 МВт, 2,5 МВт, 3 МВт, 3,2 МВт.

Глибокорозточувальний верстат

моделі КЖ1975ФЗ. 

84306,  Донецька обл., 

м. Краматорськ, 

вул. Олекси Тихого, 6

Тел./факс: +38(06264) 6 97 65

+38(06264) 6 04 12

kzts.com

Розширення можливості індивідуальних замовлень.

17,1
2016-2017

млн.грн.

ПАТ «Краматорський завод важкого 
верстатобудування»
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П р АТ  « А К Х З »  –  н а й б і л ь ш е  в  Є в р о п і 

високотехнологічне коксохімічне підприємство. 

На заводі випускається 30 видів коксової та 

хімічної продукції, основним з якої є кокс 

доменний для металургії.

86060, Донецька обл., 
м. Авді�вка,  Індустріальний пр., 1, 

Тел.: +38(06236) 3 21 41
akhz.me�nvestholding.com

Виключення ризиків у виробничих процесах.

Підтримка робочого стану коксових цехів.

Підвищення енергоефективності 

електрообладнання.

32,99

2016-2018

млн.грн.
18,69

2016-2017

млн.грн.
6,87

2011-2018

млн.грн.

1 2 3

ПрАТ «Авдіївський коксохімічний завод»

ДОНЕЧЧИНА. ДОЦІЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ

1. Залізничний цех. Заміна обладнання електричної 

централізації станції "Углекоксовая - 1".

2. Вуглепідготовчий цех. Ділянка вуглеприйому. 

Вагоноперекидач ВРС - 125М.

3. Електроремонтний цех. Заміна обладнання 

ВРП - 110 кВ ГЗП №1.

ІНВЕСТИЦІЇ. КРАЩІ ПРАКТИКИ 
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 - одне з найбільших ПАТ «ММК ім. Ілліча»

підприємств України з повним металургійним 

циклом. Компанія спеціалізується на виробництві 

високоякісного сталевого листа для 

відповідальних металоконструкцій, 

суднобудування, нафтопровідних, газо і 

водопровідних труб, балонів для зберігання 

стислих і скраплених газів. Продукція комбінату 

експортується більше ніж у 80 країн світу.

87504, Донецька обл.,

 м. Маріуполь, вул. Левченко, 1

Тел./факс: +38(0629) 56 40 09

ilyichsteel.me�nvestholding.com

Поліпшення екологічної стану та умов праці.

Збільшення продуктивності ділянки розливання сталі.

Забезпечення вимог ринку до гарячекатаних рулонів.

1.Реконструкція існуючих пилоочисних споруджень 

конвертера № 2.

2. ЛПЦ - 1700. Збільшення ваги рулонів.

3. Модернізація ЛПЦ-1700.

4. Будівництво комплексу МНЛЗ №4.

5.Реконструкція системи газоочищення аглофабрики.

5,4
2014-2019

млн.дол.

1

4,4
2016-2018

млн.дол.

2

88
2017-2019

млн.дол.

3

150
2012-2018

млн.дол.

4

150
2014-2020

млн.дол

5

ПАТ «ММК ім. Ілліча»
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ПрАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» 

спеціалізується на виробництві високоякісного 

товстолистового прокату для суднобудування, 

енергетичного та спеціального машинобудування, 

для виготовлення труб великого діаметру і є єдиним 

в Україні виробником залізничних рейок і рейкових 

скріплень.

87500, Донецька обл., 

м.Маріуполь, вул. Лепорського, 1

Тел.: +38(0629) 46 79 55

Факс: +38(0629) 52 70 00

azovstal.me�nvestholding.com

Зниження навантаження на навколишнє середовище.

Збільшення продуктивності доменної печі.

Скорочення собівартості чавуну.

1.Реконструкція системи газоочистки відділення 

десульфурації чавуну.

2.Будівництво установки вдування пиловугільного 

палива у горн доменних печей (ДП №2, №3, №4).

3.Реконструкція ДП №3.

118,7

2017-2020

млн.грн.
447,2

2015-2020

млн.грн.
1807

2017-2020

млн.грн.

1 2 3

ПрАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»

ДОНЕЧЧИНА. ДОЦІЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ

ІНВЕСТИЦІЇ. КРАЩІ ПРАКТИКИ 
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ТОВ «НВО «ІНКОР і К⁰» - унікальне в Україні 

хімічне підприємство з централізованої 

переробки фенольної і нафталінової сировини, 

що отримується в якості супутної продукції при 

високотемпературному коксуванні кам'яного 

вугілля на коксохімічних підприємствах. 

1.Капітальний ремонт котла парового СМ 16/22 №3. 

87534, Донецька область, 

м.Маріуполь, пр. Нахімова, 116а, кім.184 

Тел.: +38(0629) 47-48-05 

me�nvestholding.com

3,47 

2017

млн.грн.

Забезпечення технологічним повітрям.

Зниження споживання електроенергії.

ТОВ «Наукове виробниче об'єднання «Інкор і К⁰»

2.Придбання та монтаж компресора гвинтового 

Dalgakiran DVD 180D.

1,35 

2017

млн.грн.

1 2

73



Господарство спеціалізується на вирощуванні 

садивного матеріалу плодових культур. 

Середньорічний обсяг вирощування саджанців 

400,0 -500,0 тис. штук.

Будівництво холодильника 

для зберігання саджанців.

84505, Донецька обл., 
Бахмутський р-н, 

с-ще Ягідне, вул. Садова, 51
Тел.: +38(050) 053 91 50

pitomnik.com.ua 

6,9

2017

млн.грн.

ТОВ «Бахмутський розсадник»

Cтворення 13-ти робочих місць.

Організація виробничого процесу.

ДОНЕЧЧИНА. ДОЦІЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ

ІНВЕСТИЦІЇ. КРАЩІ ПРАКТИКИ 
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Засновниками «Екопрод» виступили Асоціація 

фермерів «Агросервіс» і Western NIS Enterprise 

Fund (Фонд підтримки підприємств у нових 

незалежних країнах, венчурний фонд з статутним 

капіталом 150 млн. дол. США). Підприємство 

займається виробництвом та переробкою 

сільськогосподарської продукції, тваринництвом, 

птахівництвом, надає послуги дистрибуції 

сільскогосподарської продукції і техніки, насіння, 

засобів захисту рослин і добрив, зберігання і 

обробки насіння.

Біогазовий завод потужністю 1,5 МВт.

85700, Донецька обл., 

м.Волноваха, 

вул. Центральна, 6-в 

Тел.: +38(06244) 4 16 41

ecoprod.com.ua

Виробництво теплової енергії для 

обігріву місцевих будівель.

5,4
2010-2017

млн. євро

ПрАТ «Екопрод»
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Підприємство є одним з провідних в регіоні з 

вирощування зерняткових та  кісточкових плодів з 

використанням високопродуктивних сортів селекції.

Підприємство спеціалізується на вирощуванні, 

зберіганні та реалізації  яблук, черешні, зернових та 

масляничних культур.

1. Реконструкція цеху по переробці плодів та овочів 

під  склад для зберігання сільськогосподарської 

продукції. 

85172, Донецька обл.,
Костянтинівський р-н, 

с.Полтавка,  
вул. Ювілейна, буд. 38

Тел./факс: +38(062) 335 62 45

Збільшення обсягів та термінів зберігання продукції. 

Підвищення якості сортування продукції.

Збільшення продуктивності виробництва.

Створення робочих місць.

2. Підтримка  аграрного сільського розвитку.

14,6

2016-2018

млн.грн.
9,86

2017-2018

млн.грн.

ТОВ «Сади Донбасу»

1 2

ДОНЕЧЧИНА. ДОЦІЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ

ІНВЕСТИЦІЇ. КРАЩІ ПРАКТИКИ 
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Основний  вид діяльності ПП «Лактус» - 

вирощування зернових культур (крім рису), 

бобових культур і насіння олійних культур.

Запровадження новітніх технологій по виробництву 

крупи в асортименті: ячна, пшенична, пшоняна, 

житня, гречана та гороху.

84022, Донецька обл., 
Олександрівський р-н, 

с. Очеретине, 
вул. Миру, буд. 1

 Тел.: +38(06269) 2 31 67

Відкриття цеху по переробці сільськогосподарської 

продукції - придбання лінії по виробництву круп та 

лінії для автоматичного фасування і пакування у 

пакети крупи  з  продуктивністю до 15-18 упаковок за 

хвилину. Потужність в залежності від виду зерна 

200-300 кг/год.

150

2016

тис.грн.

ПП «Лактус»
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ТОВ «Маріупольська птахофабрика» 

спеціалізується на виробництві продукції 

тваринництва та рослинництва. Господарство 

працює за закритим циклом - у рослинництві 

вирощують культури, які використовуються для 

корму тварин і птахів. У розпорядженні  

підприємства біля 5 тис. га землі, на якій 

вирощують пшеницю, ячмінь, кукурудзу, овес 

для закритого циклу, а також насіння соняшника 

для продажу та переробки. У сфері 

тваринництва підприємство вирощує курей, 

крупних рогатих тварин, свиней, овець.

Цех по виробництву комбікормів. 

85751, Донецька обл., 

Волноваський р-н,    

с-ще Степне, вул. Леніна, 2

Тел.:  +38(06244) 5 92 10

  +38(06244) 5 92 16

Факс: +38(06244) 5 92 19

14,5
2014-2017

млн.грн.

Виробництво комбікормів для потреб тваринництва.

ТОВ «Маріупольська птахофабрика»

ДОНЕЧЧИНА. ДОЦІЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ

ІНВЕСТИЦІЇ. КРАЩІ ПРАКТИКИ 
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ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ
ДОНЕЧЧИНА. ДОЦІЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ

Систему суб'єктів державної реєстрації бізнесу в 
області складають:
џ районні державні адміністрації та виконавчі органи 

cільських, селищних і міських рад -  29 одиниць;
џ нотаріуси.

Документи для державної реєстрації або припинення 
підприємницької діяльності можна подати на вибір:

iGov – портал електронних послуг, де зібрано послуги, 
які державні органи України надають громадянам та 
бізнесу.
Загальна кількість доступних послуг  онлайн – 422 послуги. 
Онлайн-послуги надаються за наступними напрямками:  

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 
ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ

ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ IGOV

 

реєстраційні дані 

З повним переліком суб'єктів державної реєстрації 
бізнесу по Донецькій області можливо ознайомитися 
на сайті: 

безпосередньо до органу державної 
реєстрації (29 одиниць) та Центрів надання 
адміністративних послуг (27 одиниць)

надіслати рекомендованим листом

в електронному вигляді - через портали 
електронних державних послуг iGov igov.org.ua 
і електронних сервісів (kap.minjust.gov.ua)

167 23 

79 27 

14 4 

240 13 

40 21 

8 26 

3 

послуг послуги 

послуг послуг 

послуг послуги 

послуг послуг 

послуг послуга 

послуг послуг 

послуги 

культура, мистецтво, 

релігія

зовнішньоекономічна 

діяльність та іноземні

інвестиції 

 

електронний суд

довкілля

ліцензії

геологія 

 

будівництво, 

нерухомість, земля 

Веб – портал системи iGov: igov.org.ua

транспорт 

взаємодія з державними 

органами 

освіта 

 

 

торгівля

медицина
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Портал електронних сервісів – веб-сайт, 
організований як системне багаторівневе об'єднання 
різних ресурсів та сервісів для забезпечення 
максимального доступу до інформації та послуг у сфері 
державної реєстрації, ліцензування та дозвільної 
системи у сфері господарської діяльності та 
забезпечує:
џ подання документів в електронній формі для 

державної реєстрації;
џ перегляд стану розгляду поданих документів;
џ доступ до відомостей та документів;
џ оприлюднення результатів надання 

адміністративних послуг;
џ формування та подання запитів в електронній 

формі про надання витягів;
џ перегляд, копіювання та роздрукування виписки, 

витягу, інших документів та відомостей з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб 
– підприємців та громадських формувань;

џ функціонування персонального кабінету.

Доступний перелік послуг за посиланням 
kap.minjust.gov.ua

Реєстрація користувача на порталі електронних 
сервісів здійснюється з використанням електронного 
цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу 
ідентифікації особи. Користування порталом 
електронних сервісів можливо також без реєстрації 
користувача за посиланням: 
usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) — 
постійно діючий робочий орган або структурний 
підрозділ місцевої державної адміністрації або органу 
місцевого самоврядування, в якому надаються 
адміністративні послуги через адміністратора шляхом 
його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних 
послуг. 

ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ СЕРВІСІВ ЦЕНТРИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 

Основні послуги для бізнесу:
џ державна реєстрація створення та припинення 

діяльності юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців;

џ державна реєстрація земельної ділянки з видачею 
витягу з Державного земельного кадастру;

џ державна реєстрація обмежень у використанні 
земель з видачею витягу;

џ підготування проекту договору оренди земельної 
ділянки;

џ подання повідомлення про початок виконання 
будівельних робіт;

џ реєстрація декларації про готовність до експлуатації 
об'єкта, будівництво якого здійснюється на підставі 
будівельного паспорта;

џ реєстрація декларації відповідності матеріально-
технічної бази суб'єкта господарювання вимогам 
законодавства з питань пожежної безпеки;

џ оформлення дозволу на спеціальне використання 
природних ресурсів у межах територій та об'єктів 
природно-заповідного фонду (місцевого значення).

27 
ЦНАП 

14 

в містах 

12 

в районах

1 

в ОТГ

2718 
видів 

послуг 

26 
послуги 
облдержадміністрації 

1093 
послуги територіальних органів 
центральних органів виконавчої влади

1599 послуги місцевих органів

307,6
тис.послуг 

2017 
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ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ
ДОНЕЧЧИНА. ДОЦІЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ

З метою підтримки сектору малого та середнього бізнесу  
та формування сучасної інфраструктури розвитку 
підприємництва  на території області здійснюють 
діяльність:

ОРГАНІЗАЦІЇ З ПІДТРИМКИ МАЛОГО 
ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

Основні напрямки діяльності:
џ консультативна допомога з питань підтримки 

підприємницької діяльності;
џ сприяння залученню в регіон іноземних інвесторів;
џ організація участі у міжнародних економічних та 

промислових форумів;
џ організація конференцій і семінарів, в тому числі з 

впровадження систем управління енергоресурсами 
та проектного менеджменту;

џ обмін досвідом з партнерськими організаціями.

Донецька агенція 

регіонального розвитку

Донецька торгово-промислова 

палата

Фонд розвитку Маріуполя

Громадські організації:

Центр муніципального 

розвитку Добропілля

КОВОРКІНГ-ЦЕНТРИ

БІЗНЕС-ЦЕНТРИ

КОВОРКІНГ-ЦЕНТРИ ТА БІЗНЕС-ЦЕНТРИ 

Центр розвитку малого та середнього підприємництва 

Донецької торгово-промислової палати.

Бізнес-центр 

«На Громовій»

(м. Маріуполь)

Бізнес-центр 

«Шоколад»

(м. Маріуполь)
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ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ, ОРІЄНТОВАНІ НА ПІДТРИМКУ МСБ

В області реалізується «Регіональна програма розвитку малого 
і середнього підприємництва в Донецькій області на 2017-2018 
роки», якою передбачено фінансову підтримку суб’єктів 
малого і середнього підприємництва на реалізацію проектів. У 
2017 році  на підтримку використано 32,5 млн.грн. коштів 
обласного та місцевих бюджетів, у 2018 році на реалізацію  
заходу передбачено майже 200,0 млн.грн. 

РИНОК КОМЕРЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ

Кредитування суб'єктів 
господарської діяльності

Міжнародні організації з фінансової підтримки 
малого та середнього бізнесу

Середня вартість житла 
(будинки), грн./м²

Середня вартість житла 
(квартири), грн./м²

Середня вартість оренди житла, 
грн./місяць

м.Краматорськ

Середня вартість оренди
офісних приміщень, 
грн./м² в місяць

м.Маріуполь м.Бахмут м.Селидове м.Лиман м.Слов'янськ

Середня вартість оренди 
промислово-виробничого 
приміщення, грн./м² в місяць

Середня вартість оренди 
складського приміщення, 
грн./м² в місяць

10000

10000

7430 5600 4000 4000 6600

9600 6000 4500 6600 10000

5600 1-кім.кв.

6000 2-кім.кв.

6600 3-кім.кв.

3500 1-кім.кв.

4500 2-кім.кв.

6000 3-кім.кв.

2000 1-кім.кв.

3000 2-кім.кв.

3900 3-кім.кв.

900 1-кім.кв.

1400 2-кім.кв.

1600 3-кім.кв.

1800 1-кім.кв.

3000 2-кім.кв.

5000 3-кім.кв.

100 31 30-60 28 50 44

17-30 35 30-40 10 15 21

65 26 20-40 10 10 26

ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ
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МАЛІ ТА СЕРЕДНІ ПІДПРИЄМСТВА
ДОНЕЧЧИНА. ДОЦІЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ

10423

123,1

малих і середніх 
підприємств

млрд.грн.

9908

малих 
підприємств

515
середніх 

підприємств

КІЛЬКІСТЬ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ

 ЗАРЕЄСТРОВАНІ СПД - ФІЗИЧНІ ОСОБИ

КІЛЬКІСТЬ НАЙМАНИХ ПРАЦІВНИКІВ

155,4
тис. осіб

113,6 
тис. осіб

всього
середні

41,8
тис. осіб

малі

38,3
тис. осіб

платники

податків

30,2
тис. осіб

наймані

робітники
реалізовано

продукції

32% 
по Донецькій області 

5,3%
по Україні

СТРУКТУРА МАЛИХ І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ 
ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Сільське, лісове та рибне господарство
1415
13,6%

Інші види діяльності
941

9,0%

Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур'єрська діяльність

482
4,6%

Операції з нерухомим майном
1096

10,5% 

Професійна, наукова 
та технічна допомога

597
5,7%

Діяльність у сфері адміністративного 
та допоміжного обслуговування

498
4,8%

Промисловість
1499
14,4%

Будівництво
870
8,4%

Оптова та роздрібна торгівля;
ремонт автотраспортних
засобів і мотоциклів
3025
29,0%

10423
малих і середніх 

підприємств

2017
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В області діє «Регіональна програма розвитку малого і 
середнього підприємництва в Донецькій області на 
2017-2018 роки», метою якої є створення сприятливих 
умов для розвитку малого і середнього підприємництва, 
забезпечення зайнятості населення, підвищення 
конкурентоспроможності продукції малих і середніх 
підприємств.

В рамках виконання програмних заходів проводиться 
робота з реалізації державної регуляторної політики, 
забезпечення фінансово-кредитної, матеріально-
технічної, інформаційно-консультаційної, кадрової 
підтримки малого і середнього підприємництва.

З травня 2017 року започатковано реалізацію пілотного 
проекту фінансової підтримки суб'єктів малого 
підприємництва, який має на меті створення класу 
дрібних та середніх власників в усіх господарчих сферах. 
Проект покликаний закласти підґрунтя для 
демонополізації економіки регіону через формування 
нового класу підприємництва на засадах кластерної 
моделі бізнесу і сприяти розбудові новостворених 
територіальних громад на принципах самодостатності.
Фінансова підтримка надається на конкурсних засадах на 
безоплатній та безповоротній основі:

Протягом 2017-2018 років за результатами конкурсних 
відборів 148 суб'єктів підприємництва отримали 
безповоротну фінансову підтримку у розмірі 
55,64 млн.грн. коштів обласного і місцевих бюджетів.

З метою отримання міжнародного досвіду, підвищення 
кваліфікації представників малого підприємництва 
Донецької області у бізнес-сфері відбулися навчальні 
візити підприємців-переможців конкурсного відбору за 
кордон:
џ Грудень 2017 -  Латвійська Республіка (напрямок 

«Тваринництво. Птахівництво»);
џ Березень 2018 -  Федеративна Республіка Німеччина 

(напрямок «Легка промисловість»);
џ Травень 2018 - Латвійська Республіка (напрямок 

«Сільське господарство та переробка. Рослинництво).

Під час візиту учасники відвідали латвійські 
підприємства, ферми з вирощування великої рогатої 
худоби, овець, бройлерів, цехи з переробки м'яса та 
молока, сироварні, зустрілися з провідними 
бджолярами, птахівниками, експертами з прогнозування 
розвитку ринку, представниками Латвійського Центру 
Сільських консультацій і освіти, експертами з 
прогнозування розвитку ринку в області тваринництва, 
рослинництва тощо. Під час візиту до Німеччини 
учасники відвідали підприємства легкої промисловості 
(текстильна, шкіряна тощо), виробництва швейних 
виробів модних марок та інші. Учасникам навчальних 
візитів було здійснено відшкодування витрат, пов'язаних 
із перебуванням у цих країнах (транспорт, проживання, 
страхування тощо). 

Загальна
вартість
проекту

до 75%
за рахунок місцевого
та обласного бюджетів

25% та більше
кошти малого та
середнього бізнесу

70%
кошти обласного
бюджету

30%
кошти місцевих
бюджетів

МАЛІ ТА СЕРЕДНІ ПІДПРИЄМСТВА
ДОНЕЧЧИНА. ДОЦІЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ
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ЕКОНОМІЧНІ ТА БІЗНЕСОВІ ПРЕЗЕНТАЦІЙНІ ЗАХОДИ
ДОНЕЧЧИНА. ДОЦІЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ

Щорічне проведення:
џ Міжнародного інвестиційного форуму
џ Виставкового заходу  «Схід-Експо»
џ Регіонального форуму «Наука. Бізнес. Інновації»
џ Відкритої конференції IT- розробників «ITConnect»
џ Регіонального дитячого фестивалю з робототехніки 

«ROBO СХІД»
џ Екологічного форуму
џ Понад 1200 ярмаркових заходів

Найпопулярнішою бізнес-подією 2017 року став 
Міжнародний економічний форум «Discover Dn.Ua», 
який прийняв більше 500 гостей.

Метою проведення Форуму стали початок ребрендингу 
області, демонстрація економічної активності бізнесу 
регіону, висвітлення інтенсифікації розвитку нетипових 
або нетрадиційних  для області галузей.

Захід включав 2 пленарних засідання, 4 панельні дискусії, 
Конференцію «Малий і середній бізнес - майбутнє 
розвитку оновленої Донеччини».

ІНФОРМАЦІЯ 
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Два виставково-бізнесових заходи «Схід-Експо-2017» 
(весняний та осінній виїзний (м. Київ)) 
џ прийняли участь 100 підприємств;
џ забезпечили проведення 38 інформаційних для 

бізнесу заходів (семінари, майстер-класи та інше);
џ стали платформою для 65 намірів про укладання 

контрактів.

Відкрита конференція для розробників інформаційних 
технологій «ITConnect» щороку приймає біля 250 гостей. 

Дитячий регіональний фестиваль із робототехніки 
«ROBO СХІД» у 2017 році прийняв 8 команд та 300 
відвідувачів, у 2018 році – 28 команд та 500 відвідувачів.

ЕКОНОМІЧНІ ТА БІЗНЕСОВІ ПРЕЗЕНТАЦІЙНІ ЗАХОДИ
ДОНЕЧЧИНА. ДОЦІЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ
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ЦЕНТРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
ДОНЕЧЧИНА. ДОЦІЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ

З метою підвищення якості обслуговування та 
створення комфортних умов для платників податків, 
в регіоні функціонує 21 центр обслуговування.

Перелік адміністративних послуг, які надаються в 
Центрах обслуговування платників територіальних 
органів Головного управління ДФС у Донецькій області:

1. Видача картки платника податків та внесення до 
паспорта громадянина України (у формі книжечки) 
даних про реєстраційний номер облікової картки 
платника податків з Державного реєстру фізичних 
осіб-платників податків.

2. Внесення до паспорта громадянина України (у 
формі книжечки) відмітки про наявність права 
здійснювати будь-які платежі за серією та номером 
паспорта.  

3. Видача відомостей з Державного реєстру фізичних 
осіб-платників податків про суми/джерела 
виплачених доходів та утриманих податків. 

4. Реєстрація реєстратора розрахункових операцій.  
5. Реєстрація книг обліку розрахункових операцій. 
6. Реєстрація розрахункових книжок. 
7. Включення неприбуткового підприємства (установи, 

організації) до Реєстру неприбуткових установ та 
організацій. 

8. Перереєстрація неприбуткового підприємства 
(установи, організації) у Реєстрі неприбуткових 
установ та організацій. 

9. Видача довідки про сплачений нерезидентом в 
Україні податок на прибуток (доходи). 

10. Підтвердження статусу податкового резидента 
України. 

11. Реєстрація платника єдиного податку.
12. Надання витягу з реєстру платників єдиного податку.  
13. Реєстрація книги обліку доходів та книги обліку 

доходів і витрат платникам єдиного податку.
14. Реєстрація книги обліку доходів і витрат, яку ведуть 

фізичні особи-підприємці, крім осіб, що обрали 
спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, 
які провадять незалежну професійну діяльність. 

15. Видача довідки про подану декларацію про 
майновий стан і доходи (податкову декларацію). 

16. Видача довідки про сплату податку на доходи 
фізичних осіб платником податку – резидентом, 
який виїжджає за кордон на постійне місце 
проживання, та про відсутність податкових 
зобов'язань.  

17. Видача довідки про відсутність заборгованості з 
платежів до бюджету, що контролюються органами 
державної фіскальної служби. 

Крім того, через «Електронний кабінет платника» 
платники мають можливість подавати звітність, 
листуватись з органом ДФС в електронному вигляді, 
отримувати інформацію про свої доходи та сплачені 
податки, а також отримувати інформацію щодо 
контактних даних та адрес центрів обслуговування 
тощо.

Корисні посилання: 
dn.sfs.gov.ua/diialnist/mistsya-nadannya-
administra�vnih-poslu/

ІНФОРМАЦІЯ 
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МИТНІ ПОСТИ
ДОНЕЧЧИНА. ДОЦІЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ

В регіоні розташовано 9 митних постів, які здійснюють  
процеси розмитнення товарів від перетину  кордону 
до сплати митних платежів та випуску їх у вільний обіг 
на території України.
Основна специфіка постів:
џ митні пости пропуску, що здійснюють митне 

оформлення товарів, що належать громадянам, та 
транспортних засобів комерційного призначення, 
що переміщуються суб'єктами 
зовнішньоекономічної діяльності в межах території 
Донецької області.

џ пункт пропуску для морського сполучення.

Адміністративні послуги, що  надаються Управлінням 
організації митного контролю Донецької митниці ДФС:
 
1. Надання дозволу на відкриття та експлуатацію 

складу тимчасового зберігання.
2. Переоформлення дозволу на відкриття та 

експлуатацію складу тимчасового зберігання.
3. Зупинення дії дозволу на відкриття та експлуатацію 

складу тимчасового зберігання за заявою  суб'єкта 
господарювання.

4. Анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію 
складу тимчасового зберігання за заявою суб'єкта 
господарювання.

5. Надання дозволу на відкриття та експлуатацію 
митного складу.

6. Переоформлення дозволу на відкриття та 
експлуатацію митного складу.

7. Зупинення дії дозволу на відкриття та експлуатацію 
митного складу за заявою  суб'єкта господарювання.

8.   Анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію 
митного складу за заявою суб'єкта 
господарювання.

9.   Надання дозволу на відкриття та експлуатацію 
вільної митної зони комерційного або сервісного 
типу.

10. Переоформлення дозволу на відкриття та 
експлуатацію вільної митної зони комерційного або 
сервісного типу.

11. Зупинення дії дозволу на відкриття та експлуатацію 
вільної митної зони комерційного або сервісного 
типу за заявою  суб'єкта господарювання.

12. Анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію 
вільної митної зони комерційного або сервісного 
типу за заявою  суб'єкта господарювання.

13. Видача свідоцтва про допущення дорожнього 
транспортного засобу до перевезення товарів під 
митними печатками та пломбами.

14. Продовження строку дії свідоцтва про допущення 
дорожнього транспортного засобу до перевезення 
товарів під митними печатками та пломбами.

Для отримання адміністративних послуг, що надає 
митниця, необхідно звертатися за адресою:  
87510, Донецька обл.,
м. Маріуполь, проспект Луніна, б.1,
телефон для довідок +38(0629) 40-78-60. 

З більш детальною інформацією щодо отримання 
адміністративних послуг, які надаються в Донецькій 
митниці ДФС, можна ознайомитись за посиланням: 
dn.sfs.gov.ua/diialnist/mistsya-nadannya-
administra�vnih-poslu/

ІНФОРМАЦІЯ 
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ДОЗВІЛЬНІ ПРОЦЕДУРИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

ДОНЕЧЧИНА. ДОЦІЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ

Дозвіл на будівництво

Питання надання дозволу на виконання будівельних 
робіт врегульовано Порядком виконання підготовчих 
та будівельних робіт, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 466 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 26 серпня 2015 р. N 747). 

Дозвіл на будівництво на території Донецької області 
видає Департамент Державної архітектурно-
будівельної інспекції у Донецькій області.
Департамент ДАБІ у Донецькій області  здійснює свою 
роботу за напрямками:
џ дозвільні та реєстраційні функції;
џ ліцензування;
џ архітектурно-будівельний контроль.

Дозвіл на підключення до електромереж

Послуги  з надання дозволу на  приєднання до 
електричних мереж електропередавальної організації 
на  території Донецької області надає ПАТ «ДТЕК 
Донецькобленерго»:

Маріупольський офіс: 
87500, м. Маріуполь, вул. Бахчиванджи, 72,                
тел.+38 (0629) 409210.

Краматорський офіс: 
84302, м. Краматорськ, вул. Островська, 8,                    
тел.+38 (0626)412481.
Офіційний сайт: donetskoblenergo.dn.ua.

Департамент ДАБІ у Донецькій області:
 
84313, м. Краматорськ, вул. 
Машинобудівників, 37,                  
тел. +38(095) 750-86-44

Функції з реалізації державної політики з нагляду у 
сфері електроенергетики та теплопостачання здійснює 
Інспекція Держенергонагляду у Донецькій області:

84313, м. Краматорськ, 
вул.Олекси Тихого, 10,                  
тел.+38(06264)-7-15-20  
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Дозвіл на підключення до газорозподільчих мереж

Приєднання до газорозподільних мереж (ГРМ) 
здійснюється відповідно до розділу V  Кодексу 
газорозподільних систем, затвердженим постановою 
Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг від 30.09.2015 № 2494.

Приєднання та підключення об'єктів газопостачання 
до газових мереж розташованих на території області 
здійснюється  (з огляду на територію ліцензійної 
діяльності)  структурним підрозділом 
ПАТ «По газопостачанню та газифікації 
«Донецькоблгаз»  та  ПАТ «Маріупольгаз».

Дозвіл на користування надрами

Дозволи на користування надрами надаються Державною 
службою геології та надр України переможцям аукціонів з 
їх продажу та без проведення аукціонів у випадках, 
передбачених пунктом 8 Порядку надання спеціальних 
дозволів на користування надрами, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 30 травня 2011 р. № 615.

Дозволи надаються на такі види користування надрами:
џ геологічне вивчення родовищ корисних копалин;
џ геологічне вивчення, в тому числі дослідно-

промислова розробка родовищ корисних копалин 
загальнодержавного значення;

џ видобування корисних копалин;
џ геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому 

числі дослідно-промислова розробка родовищ, з 
подальшим видобуванням нафти, газу (промислова 
розробка родовищ);

џ будівництво та експлуатація підземних споруд, не 
пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому 
числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та 
інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих 
речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод;

џ створення геологічних територій та об'єктів, що мають 
важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче 
значення (наукові полігони, геологічні заповідники, 
заказники, пам'ятки природи, лікувальні, оздоровчі 
заклади тощо);

џ виконання робіт (здійснення діяльності), передбачених 
угодою про розподіл продукції.

Державна служба геології та надр України: 
03057, м. Київ вул. Антона Цедіка , б.16 , 
тел. приймальні:    +38(044) 536-13-17
тел. "гаряча лінія": +38(044) 456-23-57.

ПАТ «По газопостачанню та газифікації 
«Донецькоблгаз»
 84300, м.Краматорськ, 
вулиця Південна, б.1.
тел.+38(0629) 42-33-06

ПАТ «Маріупольгаз»
87515, м. Маріуполь, 
вул. Миколаївська, 16, 
тел. +38(0629) 33-41-06

ДОЗВІЛЬНІ ПРОЦЕДУРИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

ДОНЕЧЧИНА. ДОЦІЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ
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Дозвіл на користування земельною ділянкою

Громадяни та юридичні особи набувають права 
власності та права користування земельними 
ділянками із земель державної або комунальної 
власності за рішенням органів виконавчої влади або 
органів місцевого самоврядування в межах їх 
повноважень, визначених Земельним кодексом або за 
результатами аукціону.
џ Сільські, селищні, міські ради передають земельні 

ділянки у власність або у користування із земель 
комунальної власності відповідних територіальних 
громад для всіх потреб;

џ Обласні, районні ради передають земельні ділянки 
у власність або у користування з відповідних 
земель спільної власності територіальних громад 
для всіх потреб;

џ Районні державні адміністрації передають земельні 
ділянки із земель державної власності (землі 
промисловості, транспорту, зв'язку, водного фонду 
тощо) у власність або у користування у межах сіл, 
селищ, міст районного значення для всіх потреб та 
за межами населених пунктів для  ведення водного 
господарства;  будівництва об'єктів, пов'язаних з 
обслуговуванням жителів територіальної громади 
району (шкіл, закладів культури, лікарень, 
підприємств торгівлі тощо).

Головне управління Держгеокадастру у Донецькій 
області відповідно до частини 4 статті 122 Земельного 
кодексу України  передає земельні ділянки 
сільськогосподарського призначення державної 
власності для сільськогосподарських потреб в межах 
норм ст. 121 ЗКУ та відповідно до порядку безоплатної 
приватизації земельних ділянок громадянами 
(ст. 118 ЗКУ).

Згідно розпорядження КМУ від 31.01.2018 № 60-р 
з 1 лютого 2018 року Держгеокадастром розпочаті 
роботи з  передачі усіх земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення державної 
власності в комунальну власність  відповідних 
об'єднаних територіальних громад, крім тих земельних 
ділянок, які не можуть бути передані у комунальну 
власність.
До моменту передачі земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення державної 
власності у комунальну власність розпорядження 
землями сільськогосподарського призначення при 
передачі в користування (виключно шляхом 
проведення аукціонів) або у власність, здійснюється за 
погодженням з об'єднаними територіальними 
громадами та після прийняття ними рішення.

З інформацією щодо вільних земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення державної 
власності, які включено до переліку земельних ділянок,  
права на які буде виставлено на земельних торгах 
(аукціонах)  Головним управлінням Держгеокадастру у 
Донецькій області можна ознайомитися  на офіційному 
сайті land.gov.ua  

Головне управління Держгеокадастру 
у Донецькій області: 

85102, Донецька обл., 
м. Костянтинівка, вул. Європейська, буд. 13
тел.:+38(06272) 2-11-06, 2-15-23.
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ІНТЕРАКТИВНА КАРТА ПРОЕКТІВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ        

ДОНЕЧЧИНА. ДОЦІЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ

З метою поширення інформації  про потреби щодо 
відновлення та розбудови регіону в Україні та за її 
межами, залучення інвестицій з різних джерел 
фінансування облдержадміністрацією за підтримки 
ПРООН розроблена двомовна (українською та 
англійською мовами) інтерактивна карта проектів 
соціально-економічного розвитку Донецької області.

На сьогодні карта налічує більше восьми тисяч 
проектів, серед яких проекти, що вже реалізуються та  
проекти, що потребують пошуку джерел фінансування. 
Орієнтовна сума вартості проектів складає близько    
10 млрд. дол. США.

Реалізація низки проектів  здійснюється за рахунок 
різноманітних  джерел фінансування: державного та 
місцевих бюджетів, коштів міжнародних фінансових 
організацій та міжнародної технічної допомоги.
Інформація на карті постійно оновлюється та є 
актуальною. 

Інтерактивна карта розміщена на сайті Донецької 
облдержадміністрації
cba.org.ua/mapd
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ВІЛЬНІ ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ ДЛЯ ІНВЕСТУВАННЯ        
ДОНЕЧЧИНА. ДОЦІЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ
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Автомобільні дороги

!(

Центри адміністративно-
територіальних одиниць

Азовське море

Запорізька область

Дніпропетровська область

Харківська область

Луганська область

№1, смт. Миронівський
Власність: комунальна
Площа 3,0га

№2, смт. Миронівський
Власність: комунальна
Площа 3,5га

№3, смт. Миронівський
Власність: комунальна
Площа 20га

№5, м. Краматорськ
Власність: комунальна
Площа 1,2га

№27, м. Бахмут
Власність: приватна
Площа 2,24га

№6, м. Лиман
Власність: комунальна
Площа 0,012га

№26, смт. Очеретине
Власність: комунальна

м.Донецьк

Площа 7,83га

№21, с. Новоселківка Друга
Власність: державна
Площа 50,0га

№17, с. Красногорівка
Власність: комунальна
Площа 0,5га

№20, с. Красногорівка
Власність: комунальна
Площа 4,0га

№19, с. Красногорівка
Власність: комунальна
Площа 12,0га

№12, м. Маріуполь
Власність: комунальна
Площа 6,6га

№10, м. Маріуполь
Власність: комунальна
Площа 1,193га

№9, м. Маріуполь
Власність: державна
Площа 4,0га

№11, м. Маріуполь
Власність: комунальна
Площа 2,02га

№23, с. Володимирівка
Власність: комунальна
Площа 0,126га

№8, м. Мар'їнка
Власність: комунальна
Площа 14,0га

№28, с. Євгенівка
Власність: комунальна
Площа 0,03га

№18, смт. Очеретине
Власність: комунальна
Площа 0,1га

№22, смт. Желанне
Власність: комунальна
Площа 2,79га

№16, м. Селидове
Власність: комунальна
Площа 8,5га

№4, с. Времівка
Власність: комунальна
Площа 0,715га

№15, м. Селидове
Власність: комунальна
Площа 1,62га

№13, смт. Новогродівка
Власність: комунальна
Площа 17,92га

№14, м. Покровськ
Власність: комунальна
Площа 15,0га

№24, смт. Спасько-Михайлівка
Власність: комунальна
Площа 1,55га

№25, смт. Олександрівка
Власність: комунальна
Площа 0,25га

№7, м. Лиман
Власність: комунальна
Площа 2,5га

Земельні 
ділянки

Індустріальні 
парки

Індустріальний парк "Лиманський", м. Лиман 
Власність: комунальна
Площа 37,5га

Індустріальний парк "Техносити", м. Костянтинівка 
Власність: комунальна
Площа 34,0га
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АНКЕТИ ПРОЕКТІВ 

ДОНЕЧЧИНА. ДОЦІЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

БУДІВНИЦТВО АГРОТЕПЛИЧНОГО КОМПЛЕКСУ у м. Бахмут

Проект передбачає будівництво високотехнологічного аграрного тепличного 
комплексу і об'єктів супутньої інфраструктури у м. Бахмут з використанням 
технологій альтернативних джерел  енергії.  Агротепличний комплекс буде 
мати повний цикл виробництва: вирощування, збір, заморожування, 
переробка та збут овочевих  та плодово-ягідних культур;  вирощування та збут 
продукції декоративного садівництва; вирощування продукції для 
забезпечення власних потреб.

ОГЛЯД ПРОЕКТУ

Вирощування та збут свіжих та свіжозаморожених ягід, фруктів, овочів; 
декоративних рослин

 ПОТРЕБА В ІНВЕСТИЦІЯХ

Загальний обсяг інвестицій ~ 15,0 млн. $ США (Залучення інвестора  на правах  
власника підприємства.)

Проект передбачає: підготовку промислової площадки (проведення  
інженерних та інших комунікацій);  будівництво корпусів теплиць; будівництво 
переробного цеху; будівництво приміщень, обладнаних холодильними 
камерами; будівництво складських приміщень; будівництво бази для оптової 
торгівлі.
Орієнтований термін реалізації проекту – 3 роки

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА ІНФРАСТРУКТУРА

84500, Донецька область, м. Бахмут., пров. Цегляний
відстань до м. Краматорськ ~55 км

Ділянка/Площа    ~  3 га
Правовий статус: Комунальна власність 
Цільове призначення використання:
Землі промисловості/Сільськогосподарcького
призначення
Поточне використання:
Не використовується

Доступ до транспортної інфраструктури:
Розвинена автотранспортна інфраструктура, відстань до найближчої точки 
залізничного сполучення ~ 6 км
Наявність і відстань до комунальної інфраструктури:
Наявна технічна можливість проведення інженерних та інших комунікацій

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Дозвіл на право користування земельною ділянкою.
Державна реєстрація підприємства.
Сертифікати якості харчових продуктів.

Контактні дані: 
Юхно Марина Анатоліївна, 

начальник управління економічного 
розвитку Бахмутської міської ради

84500, Донецька обл., 
м.Бахмут, вул. Миру, 44

тел.: +380627440395 
E-mail: infoz@i.ua 

Опис проекту

Товари/ Послуги

Розмір та тип

Деталі

Місцезнаходження

Земля

Інфраструктура

Необхідні дозволи
та ліцензії
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СТВОРЕННЯ ТЕПЛИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ПО ВИРОЩУВАННЮ ОВОЧІВ 
в східному регіоні України

Створення тепличного комплексу по вирощуванню овочів (огірки, помідори).

Проектом передбачається закупівля повнокомплектної плівкової теплиці для 

вирощування овочевих культур 

ОГЛЯД ПРОЕКТУ

Вирощування сільськогосподарської продукції – овочі: огірки та помідори 

 ПОТРЕБА В ІНВЕСТИЦІЯХ

Вартість проекту - 130 тис. дол. США (50% кредитні кошти та 50% власні). 

Підготовчий етап складе 6 місяців (проведення роботи по проектуванню,  

будівництва теплиці і підведення комунікацій, здійснення закупівлі необхідного 

обладнання та матеріалів). У проектному році планується розпочати роботу 

теплиці. Очікувана норма прибутку – близько 28 тис.дол.США на рік. Період 

окупності 5 років

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА ІНФРАСТРУКТУРА

Місто Сіверськ Бахмутського району 

Донецької області

Ділянка/Площа:  Площа тепличного комплексу - 1500 кв.м., 

загальна площа - 1700 кв.м.

Правовий статус: Комунальна

Цільове призначення використання: Сількогосподарське

Поточне використання: Не використовується

Доступ до транспортної інфраструктури

До найближчого автошляху 100 м; До найближчої авторозв'язки, що сполучає 

міста Лисичанськ (25 км), Бахмут (30 км), Лиман (25км), Сєвєродонецьк 

Луганської області (50 км), Краматорськ (70 км), регіональним та промисловим 

центром містом Харків (200 км); До найближчої залізничної станції, яка відкрита 

для вантажних операцій складає 2 км (станція Сіверськ) 

Наявність і відстань до комунальної інфраструктури

електроенергія, резервне теплопостачання, каналізаційна мережа - близько 50 м.

Контактні дані: 

Журавльов Андрій Володимирович 

84528, Донецька обл., Бахмутський р-н,  

с.Переїзне, вул. Лермонтова,1

тел.: +38(050) 6583017;   

E-mail: 33245047@ukr.net

Опис проекту

Товари/ Послуги

Розмір та тип

Деталі

Місцезнаходження

Земля

Інфраструктура
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БУДІВНИЦТВО ТЕПЛИЧНОГО КОМБІНАТУ з вирощування томатів

Проектом передбачено будівництво тепличного комбінату по вирощуванню 

томатів з досвічуванням. Розрахований  термін експлуатації - більше 20 років. 

Охоплення ринку місцевими виробниками складає 10-20%.

ОГЛЯД ПРОЕКТУ

 Томати сортів Ігидо F1 (Igido), Флексіон F1 (Flexion), Алмаз F1 (Brilliant).

 ПОТРЕБА В ІНВЕСТИЦІЯХ

Вартість проекту: 45 291  тис. євро:

потреба в інвестиціях –27 331 тис. євро (пайова участь)

власні кошти –17 960 тис. євро

Строк окупності проекту - 5 років;

(PI) Прибутковість інвестицій за весь проект дорівнює - 0,95 (без дисконтування) 

та 0,57 (з дисконтуванням). Прибутковість кредитних коштів банку  за весь 

проект дорівнює - 1,57 (без дисконтування) та  0,92 (з дисконтуванням).

(ROI) Коефіцієнт рентабельності інвестицій - 7,25 (без дисконтування)  та   0,36 (з 

дисконтуванням).

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА ІНФРАСТРУКТУРА

м. Торецьк,  Донецька обл.

Ділянка/Площа:     0,3 км²

Правовий статус: В оренді 

Цільове призначення використання:

Для ведення сільського (фермерського) господарства

Поточне використання: Не використовується

Розуміння проекту: Вільна від забудови земельна ділянка

Доступ до транспортної інфраструктури:

Відстань до автомагістралей міжнародного значення - 40 км, М-04 

Відстань до аеропорту м. Харків - 250 км

Відстань до найближчого річкового порту ( м. Дніпро) – 230 км 

Відстань до обласного центру (м. Краматорськ) - 70 км

Наявність і відстань до комунальної інфраструктури:

Існує можливість підключення до комунальної інфраструктури (водопостачання, 

газопостачання, системи електропостачання).

Відстань - близько 1 км.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Передбачено пільги по сплаті земельного податку.

Контактні дані: 

Засновник – Рудаков Олександр 

Анатолійович

79018, м. Дніпро, 

вул. Метростроївська, буд. 86 

тел.: +38(050) 631-38-13 

E-mail: ilekgreenhouse@gmail.com 

Опис проекту

Товари/ Послуги

Розмір та тип

Деталі

Місцезнаходження

Земля

Інфраструктура

Існуючі пільги та 
стимули/заохочення

АНКЕТИ ПРОЕКТІВ 

ДОНЕЧЧИНА. ДОЦІЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
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РОЗШИРЕННЯ ПРАЦЮЮЧОЇ ГОЛЛАНДСЬКОЇ ТЕПЛИЦІ ПЛОЩЕЮ 1 ГА 
для вирощування овочів закритого грунту

Добудова 2 гектарів тепличних приміщень для вирощування овочів закритого 

ґрунту. 

Є можливість вирощувати тільки одну культуру,  так як  кожна культура вимагає 

своїх умов вирощування (температурний режим, вологість, СО2 та інше). 

Впровадження проекту збільшить обсяги та асортимент продукції, надасть 

можливість для створення роздрібних магазинів

ОГЛЯД ПРОЕКТУ

Овочі закритого ґрунту в асортименті

 ПОТРЕБА В ІНВЕСТИЦІЯХ

Позичка  в сумі  3 млн. дол. США

Термін  – три роки. Очікуване  отримання коштів  - по 1 млн. дол. США на рік. 

Очікуваний  період окупності 10 років з початку введення в експлуатацію.

Можливе поетапне  будівництво – добудова 1 га  теплиць та запуск її в роботу, 

продовження будівництва ще на  1 га теплиць

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА ІНФРАСТРУКТУРА

село Клинове, Бахмутський район, Донецька область

Загальна  площа  ділянки для розміщення теплиці:  6 км2

Приватна власність: договір сервітуту на 50 років

Вирощування  сільськогосподарських культур

Вирощування  овочів закритого ґрунту, та інших с/г культур

Село Клинове знаходиться на відстані 1 км. асфальтованої дороги до траси на  

Харків. Найближчі:  залізничні  станції - Роти та Бахмут;

аеропорт - Харків; морський порт Маріуполь.

Для роботи теплиці в наявності є газо-, електросистеми для вирощування овочів 

на трьох гектарах. Для забезпечення цілодобового  безперебійного  постачання 

води, підприємство ТОВ  «Агроінвест» систему водопостачання  та 

водовідведення взяло на  своє повне  обслуговування

Контактні дані: 

Басова  Валентина Іванівна  

Директор   ТОВ  «Агроінвест»

84562, Донецька обл., Бахмутський р-н, 

с.Клинове,вул.Козаченко, 1

тел.: +38(095)-311-92-14

приймальня  тел-факс +38(0627)- 49-62-48

Е-mail: klinagroprom@ukr.net

Опис проекту

Товари/ Послуги

Розмір та тип

Деталі

Місцезнаходження

Земля

Інфраструктура

97



БУДІВНИЦТВО СУЧАСНОГО ЕЛЕВАТОРУ

Проектом передбачається будівництво сучасного зернового  елеватора з під'їзними 
шляхами та комунікаціями, ємністю  до 20 тис. тон одноразового зберігання, 
пропускною здатністю до 200 тон за годину. Даний проект дозволить отримати значний 
прибуток від ведення сільськогосподарської діяльності, залучити сучасні технології в 
дану галузь сільського господарства, створити передовий виробничий  комплекс, 
створити нові робочі місця

ОГЛЯД ПРОЕКТУ

Прийом, очистка, сушка, зберігання та відвантаження зерна

 ПОТРЕБА В ІНВЕСТИЦІЯХ

Вартість проекту: 4,0 млн. дол. США (70% -  позикові  кошти, 30% -  власні кошти членів 
кооперативу)

Підготовчий етап (6 місяців) - 3,0 млн.  доларів США: проведення роботи по 
проектуванню, підведенню комунікацій (електромережа, тощо) та залізничної колії, 
здійснення закупівлі необхідного обладнання та матеріалів.  
Другий етап – 1 млн дол. США: будівництво елеватору, підведення до нього залізничної 
колії, підключення до електромережі та газопостачання. Початок роботи елеватора.
Період окупності: 6 років

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА ІНФРАСТРУКТУРА

Село Переїзне Бахмутського району 
Донецької області. Відстань до 
найближчого регіонального центру  - 
м. Бахмут (25 км), до обласного центру - 
м. Краматорськ (70 км)

Ділянка/Площа: Загальна площа земельної ділянки - 2,0 га 
Правовий статус: Державна власність. Договір оренди
Цільове призначення використання: Пасовище. Планується зміна цільового 
призначення для промислового використання  перед початком робіт з будівництва 
елеватора
Поточне використання: Не використовується
Розуміння проекту: Існують необхідні допоміжні споруди для зберігання обладнання та 
будматеріалів на час будівництва, є вільна земельна ділянка для будівництва розміром 
до 16 га

Доступ до транспортної інфраструктури
Відстань до найближчого автошляху 100 м (дорога з асфальтовим покриттям. Відстань до  
залізниці – 1 км
Наявність і відстань до комунальної інфраструктури: 
Відстань до газорозподільчого пункту – 1 км., до електромереж – 500м, 
водопостачання – свердловина

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Дозвільні документи на початок будівництва та підключення до необхідних комунікацій 
(електромереж,  тощо)  

Контактні дані: 

 Голова СФГ «РОЙ»  

В.І. Соколенко

Поштова адреса: 

84522, Донецька обл., Бахмутський р-н, 

м. Сіверськ, вул. Залізнична, 55

Юридична адреса: 

84528, Донецька обл., Бахмутський р-н, 

с. Званівка, вул. Садова, 11

тел.: +38(050) 473 80 52

E-mail:  22007221@ukr.net

Опис проекту

Товари/ Послуги

Розмір та тип

Деталі

Місцезнаходження

Земля

Інфраструктура

Необхідні дозволи
та ліцензії

АНКЕТИ ПРОЕКТІВ 

ДОНЕЧЧИНА. ДОЦІЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
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АНКЕТИ ПРОЕКТІВ 

ДОНЕЧЧИНА. ДОЦІЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ
ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ РИБОПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Проектом передбачено реконструкція та модернізація рибопереробного 

підприємства у м. Новогродівка. Відновлення цехів та придбання обладнання 

для переробки риби дозволить виробляти 3-4 тони за добу слабосолоної, 

копченої та інших видів рибної продукції, забезпечить переробку відходів 

рибної продукції

ОГЛЯД ПРОЕКТУ

Слабосолона, копчена та інші види рибної продукції. Переробка відходів 

рибної продукції

 ПОТРЕБА В ІНВЕСТИЦІЯХ

Потреба в інвестиціях - 1 млн.дол.США, 

власні кошти -30 тис.дол.США, позика

Модернізація  виробництва та відновлення виробництва рибної продукції. 

Строк окупності проекту – 4 роки; 

очікуваний щорічний прибуток – 100 тис.дол.США;

строк реалізації проекту (період до вводу об'єкта в експлуатацію) – 1,5 роки;

передбачено створення 40 робочих місць

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА ІНФРАСТРУКТУРА

Донецька область, м. Новогродівка, вул. Свердлова, 1

Ділянка/Площа: 0,56 га

Цільове призначення використання: під обслуговування рибокоптильного цеху

Поточне використання: не використовується

Доступ до транспортної інфраструктури:

відстань до залізничної колії – 500 м,  транспортної дороги – 500 м

Наявність і відстань до комунальної інфраструктури:

на території знаходиться трансформаторна електрична підстанція,  наявна 

система водопостачання, каналізаційна мережа

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Необхідне погодження з ветеринарною, санітарною та пожежною службами

Екологічні обмеження відсутні

Відсутні

Опис проекту

Товари/ Послуги

Розмір та тип

Деталі

Місцезнаходження

Земля

Інфраструктура

Екологічні обмеження 
та вимоги

Існуючі пільги та 
стимули/заохочення

Необхідні дозволи
та ліцензії

Контактні дані: 

Філатов Олександр Григорович

85483, Донецька обл., 

м.Новогродівка, вул.О.Кошового,46

тел.: +38(050) 270 75 78 

E-mail: novogrodekonom@gmail.com
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АНКЕТИ ПРОЕКТІВ 

ДОНЕЧЧИНА. ДОЦІЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ
ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ВИРОБНИЦТВО СОКІВ ТА БОРОШНА на основі сільськогосподарських культур

Створення виробництва рослинних соків і лікувально-оздоровчих харчових 

добавок у вигляді сумішей борошна, одержаних при переробці 

сільськогосподарських культур (коренеплодів) 

ОГЛЯД ПРОЕКТУ

Овочеві соки, борошно, продукти харчування з додаванням овочевих культур, 

харчові добавки, фармакологічна продукція 

 ПОТРЕБА В ІНВЕСТИЦІЯХ

 3 200,00 тис. дол. США. 

Тип залучення інвестицій – внесок в статутний фонд або кредит. Можливе 

створення спільного підприємства. Власний капітал відсутній

Термін реалізації – 2,0 роки. Строк окупності проекту 5 років.

Повернення інвестицій інвестору розпочнеться після третього року реалізації  

бізнес-плану 10% (300,00 тис дол.), на 4-й  рік - 40% (1 300,00 тис дол.) та після

5-го року – 50% (1 600,00 тис дол.)

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА ІНФРАСТРУКТУРА

Місто Маріуполь, Донецька обл.

Ділянка/Площа: Передбачається створення нового підприємства. Ділянка ще не 

визначена

Правовий статус: Після визначення ділянки

Цільове призначення використання: Ділянка промислового призначення

Поточне використання: Земельна ділянка не використовується

Доступ до транспортної інфраструктури:

У м. Маріуполь функціонують морський торговельний порт, залізнична дорога

Наявність і відстань до комунальної інфраструктури:

Відстані до об'єктів комунальної інфраструктури будуть визначені після 

виділення необхідної ділянки

Контактні дані: 

Стрюк Михайло Миколайович, 

керівник підприємства  

ПАО «Агрофірма «Житниця»

87510, Донецька обл., 

м. Маріуполь, вул.Казанцева,буд.66

тел.: + 38(097) 072-82-17 

Е-mail: ministr.mix@ukr.net 

Опис проекту

Товари/ Послуги

Розмір та тип

Деталі

Місцезнаходження

Земля

Інфраструктура
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ПЕРЕРОБКА ТА ВИРОБНИЦТВО РИБНОГО БОРОШНА

Організація виробництва рибного борошна та супутніх продуктів з сирця риби 
Азовського моря із залученням новітніх технологій та реалізація готової продукції
на експорт.
Основною продукцією виробництва є рибне борошно та риб'ячий жир (омега 3), які 
використовуються при виробництві комбікормів для сільгоспвиробництва 
(тваринництво, вирощування птиці та ставкової риби). Готова продукція буде 
відповідати європейським нормам стандартизації

ОГЛЯД ПРОЕКТУ

Рибне борошно, риб'ячий жир (омега 3) без використання генно-модифікованих додавань

 ПОТРЕБА В ІНВЕСТИЦІЯХ

3 200,00 тис. дол. США. 
Тип залучення інвестицій - грант або кредит за умови відсоткової ставки не вище 5% річних

Придбання  безвідходної установки з виробництва рибного борошна, іншої продукції та  
придбання холодильного обладнання. Термін реалізації - 4-6 місяців на умовах сплати 
35% передплати, 60% при декларуванні обладнання, 5% при пуску обладнання на місці 
реалізації проекту
Строк окупності проекту 2,5 – 3 роки

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА ІНФРАСТРУКТУРА

Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Консервна, 1.  Відстань до міста Краматорськ - 276,8 км

Ділянка/Площа: Передбачається створення нового підприємства на площі в 4 га
Правовий статус: Ділянка знаходиться в оренді
Цільове призначення використання: Ділянка промислового призначення
Поточне використання: Не використовується
Розуміння проекту: На території знаходиться готовий причал для використання

Доступ до транспортної інфраструктури: Морський торговельний порт, залізнична 
дорога
Інфраструктурні переваги земельної ділянки: близькість до центральних дорожніх 
вузлів; окрема залізнична дорожня гілка; морський причал
Наявність і відстань до комунальної інфраструктури
На умовах реалізації проекту, влада міста зобов'язується здійснити відновлення та 
реконструкцію комунальної інфраструктури

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Впродовж першого року реалізації бізнес-плану будуть розробленні та оформлені 
необхідні технічні умови та дозволи

Запропоноване виробництво не має екологічних обмежень

За умови обрання ділянки за адресою: м. Маріуполь, вул. Консервна, 1, підприємство 
долучиться до створення Індустріального Парку та зможе користуватися всіма існуючими 
пільгами згідно чинного законодавства

Контактні дані: 

ФОП Кузнєцов Дмитро Петрович 

87500, Донецька обл., м. Маріуполь, 

пр. Перемоги, буд. 32/42, кв.71

тел.: +38(098) 312-47-46

Е-mail: iva280579@ukr.net 

Опис проекту

Товари/ Послуги

Розмір та тип

Деталі

Місцезнаходження

Земля

Інфраструктура

Екологічні обмеження 
та вимоги

Існуючі пільги та 
стимули/заохочення

Необхідні дозволи
та ліцензії

101



Контактні дані: 

Директор ТОВ «Перспектива» 

Антипенко Володимир Вікторович

Завідуючий проектом   

Юрін Валентин Миколайович 

85032, Донецька обл., 

Добропільський р-н,

 с.Добропілля, вул.  Степова 5    

тел.: +38(0627) 72 89 93

Е-mail: Perspek�va.dobropolie@gmail.com

Завод по заморожуванню ягід, фруктів та овочів потужністю 3 тони за годину. 

Для заморозки в рік близько 7,5 тис. тонн фруктів та овочів.

Завод включає в себе прийом продукції, її охолодження, підготовку до 

заморожування, заморожування, фасування, зберігання та відпуск продукції 

для реалізації

Заморожена плодоовочева продукція. Надання послуг з підготовки, 

заморожування та фасування  ягід, фруктів та овочів іншим виробникам

 ПОТРЕБА В ІНВЕСТИЦІЯХ

Загальна вартість проекту 2,5 млн євро, з них: 0,5 млн. євро – власні кошти, 

2 млн. євро. - потреба в інвестиціях 

Строк реалізації проекту - 2 роки. Період  окупності проекту  - 5 років

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА ІНФРАСТРУКТУРА

Промислова зона м. Добропілля, вул. Промислова 12а, Донецька обл. 

Відстань до міста обласного значення Дніпро -  близько 200 км., відстань до 

міста Маріуполь Донецької обл. - близько 200 км

Ділянка/Площа:  4.1949 га

Правовий статус: Довгострокова  оренда землі

Цільове призначення використання: 

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

Поточне використання: Територія для розміщення інвентаря для власного 

фрукто-овоче-сховища  (Господарський двір)

Розуміння проекту: Дана територія розміщена біля «Фрукто-овоче-сховища» 

ТОВ «Перспектива», має огорожу, асфальтоване покриття, оснащена 

електроенергією та іншими комунікаціями

Доступ до транспортної інфраструктури:

Відстань до залізничної колії 1 км, відстань до автомагістралі 35 км

Наявність і відстань до комунальної інфраструктури:

В наявності комунальна  інфраструктура (водо, електро  системи постачання) 

Планується будівництво асфальтованих під'їзних шляхів

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Список ліцензій визначатиметься при створенні технічної документації  та при 

веденні в експлуатацію даного об'єкту

Екологічних обмежень дана сфера діяльності не має

Опис проекту

Товари/ Послуги

Розмір та тип

Деталі

Місцезнаходження

Земля

Інфраструктура

Екологічні обмеження 
та вимоги

Необхідні дозволи
та ліцензії

СТВОРЕННЯ ЗАВОДУ ПО ЗАМОРОЖУВАННЮ ЯГІД, ФРУКТІВ ТА ОВОЧІВ

ОГЛЯД ПРОЕКТУ

АНКЕТИ ПРОЕКТІВ 

ДОНЕЧЧИНА. ДОЦІЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ
ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
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АНКЕТИ ПРОЕКТІВ 

ДОНЕЧЧИНА. ДОЦІЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ
ЕНЕРГЕТИКА

БУДІВНИЦТВО СОНЯЧНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

Проектом передбачено будівництво сонячної електростанції на вільній 

земельній ділянці.  Планова потужність електростанції складає 20МВт 

Вироблену електроенергію буде реалізовано з використанням механізму 

«Зеленого тарифу»  ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»

ОГЛЯД ПРОЕКТУ

 Електроенергія  

Контактні дані: 

Кононенко О.В  

директор ТОВ «Енерго Індастрі»

Донецька область 

м. Бахмут, вул. Зелена, 41

тел.: +38(095) 331 58 89

E-mail: a.kononenko@are-energija.com 

Опис проекту

Товари/ Послуги

 ПОТРЕБА В ІНВЕСТИЦІЯХ

Вартість проекту: 6 млн. євро. Потреба в інвестиціях: 60% (3,6 млн. євро) 

Термін окупності проекту: 3 роки

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА ІНФРАСТРУКТУРА

84500, Україна, Донецька область, м. Бахмут,  вул.  Свято-Георгіївська

Ділянка/Площа: 20 га

Правовий статус: ТОВ «Енерго Індастрі» готує пакет документів для оренди 

земельної ділянки на підставі рішення Бахмутської міської ради

Цільове призначення використання: Виробництво електроенергії 

Поточне використання: Не використовується

Доступ до транспортної інфраструктури: Розвинена автотранспортна 

інфраструктура, відстань до м. Краматорськ ~55 км

Наявність і відстань до комунальної інфраструктури: Доступ до систем розподілу 

електроенергії  обумовлено технічними умовами  ПАТ «ДТЕК 

ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Ліцензія на виробництво електроенергії та затверджений «Зелений тариф»

Не має

Механізм «зеленого тарифу»

Розмір та тип

Деталі

Місцезнаходження

Земля

Інфраструктура

Екологічні обмеження 
та вимоги

Існуючі пільги та 
стимули/заохочення

Необхідні дозволи
та ліцензії
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АНКЕТИ ПРОЕКТІВ 

ДОНЕЧЧИНА. ДОЦІЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ
ЕНЕРГЕТИКА

БУДІВНИЦТВО МІНІ-ТЕЦ з використанням альтернативних видів палива

Метою проекту є будівництво міні-ТЕЦ з використанням альтернативних видів 

палива (пелети, дрова), що дозволить скоротити споживання природного газу 

та перехід  на тверде паливо, яке виробляється в регіоні, що сприятиме 

розвитку виробництва вугілля, так і альтернативного твердого палива 

(брикети, пелети)

ОГЛЯД ПРОЕКТУ

Виробництво електроенергії – 1500 кВт/год., виробництво тепла – 7,6 МВт./год.  

 ПОТРЕБА В ІНВЕСТИЦІЯХ

Вартість проекту складає 135 млн. грн.  (5 млн.дол.США), на умовах 

співфінансування, державно-приватного партнерства

Проектом передбачається комплексне переоснащення об'єктів теплопостачання: 

1. Технічне переоснащення котельні №8 мікрорайону Шахтарський із 

перепідключенням теплового навантаження на котельню №1 мікрорайону 

Лазурний

2. Технічне переоснащення котельні №1 мікрорайону Лазурний

Термін реалізації проекту 2 роки. Річний дохід від продажу тепла – 21,84 млн. 

грн., річний дохід від продажу електроенергії – 16,16 млн. грн., Середній строк 

окупності проекту складає 5 років

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА ІНФРАСТРУКТУРА

Котельня №1: Донецька область, м. Покровськ, мікрорайон Лазурний

Котельня №8: Донецька область, м. Покровськ, мікрорайон Шахтарський

Ділянка/Площа: Майданчик будівництва об'єкту планується розташувати на 

території існуючої котельні №1 (площа території 1,2829 га, площа забудови 0,41 га) 

та котельні №8 у (площа території 0,8 га, площа забудови 0,23 га)

Правовий статус: Комунальна

Цільове призначення використання: Для розміщення та експлуатації об'єктів 

трубопровідного транспорту (згідно Класифікації цільового призначення землі, код 

12.06)

Поточне використання: Частина території, на якій планується будівництво міні-ТЕЦ  

на даний момент частково забудована і не використовується

Наявність і відстань до комунальної інфраструктури:

На території котелень №1 та №8 є каналізація, водопровід, пожежний 

водопровід, кабельні мережі, освітлення, газопровід. Наявної потужності 

достатньо для виробничого процесу

Контактні дані: 

Гордієнко Дмитро Володимирович, 

заступник міського голови

Адреса: 85300, Донецька область, 

м. Покровськ, площа Шибанкова, 11

тел.: +38 (06239) 52-17-69 

E-mail: krs.v@dn.gov.ua

Опис проекту

Товари/ Послуги

Розмір та тип

Деталі

Місцезнаходження

Земля

Інфраструктура
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АНКЕТИ ПРОЕКТІВ 

ДОНЕЧЧИНА. ДОЦІЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ
ВИДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Контактні дані: 

Власенко Ганна Володимирівна 

начальник відділу економіки та торгівлі

Костянтинівської міської ради

85114, Донецька обл., м. Костянтинівка, 

вул. Правобережна, 260

тел./факс: +38(06272) 4-39-34 

моб. тел.: +38(050) 701-42-06

E-mail: konstecon@mail.ua 

Економічний, фінансовий, науковий потенціал міста представляють 

13 промислових підприємств металургійної, машинобудівної, хімічної, 

харчової, легкої промисловості та виробництва іншої неметалевої мінеральної 

продукції.

З метою створення спеціалізованого кар'єру для видобування пісковиків 

необхідно проведення геологічної розвідки з дослідно-промисловою 

розробкою родовища

Видобування пісковиків 

 ПОТРЕБА В ІНВЕСТИЦІЯХ

260,0 тис. дол. США, позичка 

Строк окупності 4 роки

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА ІНФРАСТРУКТУРА

Донецька область, м. Костянтинівка, 

околиця  району с. «Червоний»,

відстань до м. Краматорськ 35 км

Ділянка/Площа: 18 га

Правовий статус: комунальна

Цільове призначення використання: промислове призначення 

Поточне використання: земельна ділянка не використовується

Розуміння проекту: споруди та інші конструкції відсутні

Доступ до транспортної інфраструктури:

Через місто проходить автомобільна дорога загальнодержавного користування 

Т 0504. Через місто проходить залізнична дорога

Наявність і відстань до комунальної інфраструктури:

комунальна інфраструктура відсутня

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Дозволи та ліцензії відповідно до діяльності спеціалізованого кар'єру для 

видобування пісковиків

Дозволи до діяльності спеціалізованого кар'єру для видобування пісковиків

Опис проекту

Товари/ Послуги

Розмір та тип

Деталі

Місцезнаходження

Земля

Інфраструктура

Екологічні обмеження 
та вимоги

Необхідні дозволи
та ліцензії

СТВОРЕННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО КАР'ЄРУ для видобудування пісковиків

ОГЛЯД ПРОЕКТУ
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АНКЕТИ ПРОЕКТІВ 

ДОНЕЧЧИНА. ДОЦІЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ
ПЕРЕРОБКА ВІДХОДІВ

СТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА З ПЕРЕРОБКИ 
твердих побутових відходів у м. Маріуполь

Проектом передбачається створення на діючому полігоні ТПВ підприємства з 

переробки ТПВ з додатковими циклами виробництва. Проектна потужність 

сміттєпереробного підприємства - 200 тисяч тонн відходів на рік.  

Реалізація цього проекту дозволить вилучати із загального об'єму ТПВ та 

реалізовувати корисні матеріали (вторинну сировину): папір, пластик, скло, 

металобрухт та інше. Вилучену сировину пропонується переробляти, 

що дозволить отримати додатковий дохід

ОГЛЯД ПРОЕКТУ

Основною продукцією є вторинна сировина та електрична енергія

 ПОТРЕБА В ІНВЕСТИЦІЯХ

55 000,00 тис. дол. США. Тип залучення інвестицій – внесок в статутний фонд або 

кредит. Створення спільного підприємства на взаємовигідних умовах

Термін реалізації проекту 24-30 місяців:

I етап - створення сміттєсортувальної лінії – 300,00 тис. дол. США;

II етап – створення підприємства з переробки ТПВ – 54 700,00 тис. дол. США

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА ІНФРАСТРУКТУРА

Місто Маріуполь, Донецька обл. 

Ділянка/Площа: Площа полігону ТПВ 17,33 га.

Правовий статус: Комунальна власність.

Цільове призначення використання: 

Для розташування та експлуатації будівель

 і споруд підприємств промисловості

Поточне використання:

Розміщення полігону ТПВ

Доступ до транспортної інфраструктури

Відстань: до морського торговельного порту – 17 км.; до залізничної    дороги – 

10 км.; до аеропорту м. Запоріжжя  – 270 км

Наявність і відстань до комунальної інфраструктури 

Електромережі - 500 м (ТП 6 кВ); технічна вода (устрій свердловини)

Відстань до найближчого газоводу майже 10 км

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Відповідно до Закону України «Про енергетику» підприємства, що виробляють 

електроенергію з альтернативних видів палива можуть її продати, а держава 

зобов'язана купити за т.зв. «Зеленим тарифом», що перевищує оптові тарифи.

Податок на землю: виробники електроенергії з поновлюваних джерел енергії 

можуть отримати 75% зниження податку на землю

Опис проекту

Товари/ Послуги

Розмір та тип

Деталі

Місцезнаходження

Земля

Інфраструктура

Існуючі пільги та 
стимули/заохочення

Контактні дані: 

Кампов Юрій Олегович 

директор департаменту

економіки та структурних реформ

Маріупольської міської ради

87500, Донецька обл., 

м. Маріуполь, пр. Миру, 70

тел.: +38(0629) 47-43-91, 

+38(067) 543-28-24 

E-mail: yuriy.kampov@mariupolrada.gov.ua 
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БУДІВНИЦТВО БІО-ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ з переробки господарських та фекальних стоків

Проектом передбачається: використання мулу після міських очисних споруд в 

якості сировини для біогазової установки з отриманням біогазу, електроенергії 

і тепла з подальшою переробкою мулових залишків після біогазової установки 

в піролізній або пелетній установці, отримання вуглекислого газу для 

промислових цілей з собівартістю в 2 рази нижче, ніж виробленого 

традиційним способом

ОГЛЯД ПРОЕКТУ

Основною продукцією є біогаз, який перетворюється в електроенергію, тепло 

чи механічну енергію та вуглекислий газ

 ПОТРЕБА В ІНВЕСТИЦІЯХ

5,1 млн.  євро . Тип залучення інвестицій – кредит

Вартість біогазового устаткування «під ключ» включаючи когенератор, складає 

приблизно 5,1 млн. євро. Термін реалізації:  10 - 18 місяців. Строк окупності 

проекту – від 3 до 6 років

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА ІНФРАСТРУКТУРА

Місто Маріуполь, Донецька обл.

Ділянка/Площа: Передбачається створення нового підприємства в районі 

станції біологічної очистки стоків КП «МВУ ВКГ»

Цільове призначення використання: Ділянка промислового призначення

Доступ до транспортної інфраструктури:

Морський торговельний порт, залізнична дорога

Наявність і відстань до комунальної інфраструктури:

Відстані до об'єктів  комунальної інфраструктури будуть визначені після 

виділення необхідної ділянки

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Необхідні дозволи та ліцензії є в наявності, а саме:

Свідоцтво № 285451; Довідка № 459277; Ліцензія № 525004

Дозвіл № 575.03.14.45.21.1; № 2466.13.14; № 2981.13.14; № 0593.15.14; № 0592.15.14

Немає екологічних обмежень

Відповідно до Податкового кодексу України надаються такі пільги:
Податок на прибуток
џ Від податку звільнено 50% прибутку
џ Звільняється від оподаткування до 01.01.2020 р прибуток підприємств
џ Податок на прибуток не обкладаються кошти, які інвестор вкладає в розвиток 

власного виробництва, у підвищення його енергоефективності
ПДВ:  звільняється від ПДВ імпорт обладнання та матеріалів
Податок на землю
- 75% зниження податку на землю
«Зелені» тарифи»: Відповідно до Закону України «Про енергетику» підприємства, що 
виробляють електроенергію з альтернативних видів палива можуть її продати, а держава 
зобов'язана купити за т.зв. «Зеленим» тарифом, в 2,6 разів перевищує оптові тарифи

Контактні дані: 

Грисько Євген Володимирович, 

ПП «Аскона»

87500, Донецька обл., м. Маріуполь, 

вул. Брестська, 32

тел.: +38(097) 224-24-70 

E-mail: askona_m@ukr.net

Опис проекту

Товари/ Послуги

Розмір та тип

Деталі

Місцезнаходження

Земля

Інфраструктура

Екологічні обмеження 
та вимоги

Існуючі пільги та 
стимули/заохочення

Необхідні дозволи
та ліцензії
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СТВОРЕННЯ ВИРОБНИЦТВА З УТИЛІЗАЦІЇ ТА ПЕРЕРОБКИ відходів гумотехнічних виробів

Створення на території міста Маріуполя виробництва з утилізації та переробки 

відходів гумотехнічних виробів (ГТВ), промислових та побутових відходів 

полімерів із застосуванням технології піролізної переробки

ОГЛЯД ПРОЕКТУ

Піролізне рідке паливо; твердий залишок; піролізний газ; металобрухт

 ПОТРЕБА В ІНВЕСТИЦІЯХ

500,00 тис. дол. США. Тип залучення інвестицій - внесок в статутний фонд або 

фінансовий лізинг

Термін реалізації – 6-8 міс. 

Інвестиції будуть направлені на: 

- придбання обладнання – 345,00 тис. дол. США; 

- будівельно-монтажні роботи – 110,00 тис. дол. США; 

- поповнення оборотних коштів – 45,00 тис. дол. США. 

Строк окупності проекту – 2,3 роки

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА ІНФРАСТРУКТУРА

Місто Маріуполь, Донецька обл.

Ділянка/Площа: Передбачається створення нового підприємства. Ділянка ще 

не визначена

Правовий статус: Після визначення ділянки

Цільове призначення використання: Ділянка промислового призначення

Поточне використання:  Ділянка ще не визначена

Доступ до транспортної інфраструктури

Морський торговельний порт, залізнична дорога. Відстань до аеропорту міста 

Запоріжжя – 270 км

Наявність і відстань до комунальної інфраструктури

Відстані до об'єктів комунальної інфраструктури будуть визначені після 

виділення необхідної ділянки

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Необхідно отримати ліцензію на збір та зберігання ГТВ. Час на отримання 

ліцензії близько 3-х місяців

Податок на землю

- Виробники електроенергії з поновлюваних джерел енергії можуть отримати 

75% зниження податку на землю

Компенсаційні виплати за утилізацію зношених шин

Опис проекту

Товари/ Послуги

Розмір та тип

Деталі

Місцезнаходження

Земля

Інфраструктура

Існуючі пільги та 
стимули/заохочення

Необхідні дозволи
та ліцензії

Контактні дані: 

Бляхман Леонід Емілійович

87500, Донецька область, м.Маріуполь, 

вул.Котляревського, 8а, кв.50

тел. +38(050) 621-12-03

E-mail: leonidirina1@gmail.com

АНКЕТИ ПРОЕКТІВ 

ДОНЕЧЧИНА. ДОЦІЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ
ПЕРЕРОБКА ВІДХОДІВ
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АНКЕТИ ПРОЕКТІВ 

ДОНЕЧЧИНА. ДОЦІЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ
ТУРИЗМ

СТВОРЕННЯ МОТУЗКОВОГО ПАРКУ В СХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ

Проектом передбачається створення мотузкового парку, шляхом закупівлі і 

облаштування спортивно-розважального комплексу (благоустрій території, 

мотузкових переходів, туристичних трас) 

ОГЛЯД ПРОЕКТУ

Послуги мотузкового парку включають:

1.Індивідуальне проходження маршруту кільцевого з обраним рівнем 

складності (початковий, середній, важкий);

2. Групове проходження маршруту кільцевого з обраним рівнем складності;

3. Проведення дитячих свят та інших корпоративних заходів;

4. Продаж абонементів на надання послуг.

Мотузковий парк буде працювати 7 місяців в рік з квітня по жовтень

 ПОТРЕБА В ІНВЕСТИЦІЯХ

Розрахункова вартість реалізації проекту складає – 56,2 тис. дол.США, з них 70% 

становитимуть залучені кошти (інвестори, міжнародні донори, кредитні кошти) 

і 30% власні

Підготовчий етап складе п'ять місяців, за цей час будуть проведені роботи по 

проектуванню, будівництву і підведенню комунікацій (електромережа, тощо), 

здійснена закупівля необхідного обладнання та матеріалів 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА ІНФРАСТРУКТУРА

Село Переїзне Бахмутського району 

Донецької області

Загальна  площа  ділянки:  Площа мотузкового парку - 7 000 кв.м.,  

загальна площа - 17 000 кв.м

Правовий статус: Приватна власність

Цільове призначення використання: Розважально-спортивна діяльність

Поточне використання: Майданчик мотузкового парку, на даний час, представляє 

собою земельну ділянку із зеленими насадженнями без благоустрою

Доступ до транспортної інфраструктури

Відстань до найближчого автошляху 100 м (дорога з асфальтовим покриттям), 

відстань до найближчої авторозв'язки, що сполучає міста Лисичанськ (25 км), 

Бахмут (30 км), Лиман (25км), Сєвєродонецьк Луганської області (50 км), 

Краматорськ (70 км), регіональним та промисловим центром містом Харків 

(200 км)

Наявність і відстань до комунальної інфраструктури

Електромережа – 50 м

Контактні дані: 

Журавльов Андрій Володимирович 

84528, Донецька обл., Бахмутський р-н,  

с.Переїзне, вул. Лермонтова, 1

тел.: +38(050) 658-30-17   

E-mail: 33245047@ukr.net

Опис проекту

Товари/ Послуги

Розмір та тип

Деталі

Місцезнаходження

Земля

Інфраструктура
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А ви думали, що Україна так просто. 
Україна — це супер. Україна — це ексклюзив. 
По ній пройшли всі катки історії. На ній 
відпрацьовані всі види випробувань. Вона 
загартована найвищим гартом. В умовах 
сучасного світу їй немає ціни.  

Ліна Костенко
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ЄДИНІ І КРАЩІ



ЄДИНІ І КРАЩІ 

ДОНЕЧЧИНА. ДОЦІЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ

Шановні друзі! 

Ви тримаєте в руках Інвестиційний паспорт Донецької області. Завдяки йому ви можете оцінити 

її потенціал, знайти цікаві для себе інвестиційні пропозиції. 

Але варто зауважити: це лише частина того, що має Донеччина. Коли нині окуповані міста й 

селища повернуться під контроль української влади, з'являться додаткові потреби та пропозиції. 

Тоді цей документ буде доповнено розділом другим, який буде присвячений розвитку 

звільнених територій. Сподіваємося, разом з вами ми зможемо відбудувати зруйноване, дати 

поштовх для зростання економіки та вивести об'єднану Донецьку область у лідери серед інших 

областей України.

Запрошуємо вас інвестувати в Донеччину та розпочинати свої проекти вже сьогодні, а коли 

настане мир, ви зможете розширити та зміцнити свій бізнес.

О. Куць
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ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
ДОНЕЧЧИНА. ДОЦІЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ

Установа «Донецька Агенція 
регіонального розвитку»

ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДТРИМКИ МСБ

84300 м. Краматорськ,                 
пр. Миру, 3
+38(050) 313-78-55
e-mail: dradainfo@ukr.net

Логотип Назва Контактні дані ( адреса, телефон)

Донецька ТПП 84300 м. Краматорськ,                
вул. Ярослава Мудрого, 48а
+38(050) 477-01-11;
+38 (067) 567-01-11
www.donetskcci.com

ГО «Фонд розвитку 
Маріуполя»

87500 м. Маріуполь,
пров. Нахімова, 6
+38 (0629) 40-39-65;
+38 (0629) 40-39-66
frm.com.ua
info@frm.com.ua

Центр Підтримки підприємців 
ГО «Центр муніципального 
розвитку м. Добропілля» 

85001 м.Добропілля,
вул.Першотравнева,83 
+380(06277) 2-90-04
dobropole-cmr.dn.ua
e-mail: cmr.dobr@gmal.com

Бізнес центр «Шоколад» 87515 м.Маріуполь,
вул.Італійська,116а
+38 (0629) 40-77-70

2481 м²

Центр розвитку малого та 
середнього підприємництва 
Донецької торгово-
промислової палати.

84300 м. Краматорськ,                    
вул. Ярослава Мудрого, 48а
+38(050) 477-01-11;
+38 (067) 567-01-11

120 м²

Бізнес центр «На Громовій» 87548 м.Маріуполь, 
вул.Громової,69
+38 (0629) 56-00-29

3900 м²

БІЗНЕС-ЦЕНТРИ
Назва Площа Контактні дані ( адреса, телефон)

113



ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
ДОНЕЧЧИНА. ДОЦІЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ

Теплиця – платформа ініціатив

КОВОРКІНГ-ЦЕНТРИ     

 84100 м. Слов'янськ, 
вул. Торська,4
 +38(066) 500- 50-20

Назва Графік роботи Контактні дані ( адреса, телефон)

12:00 – 20:00

Халва-хаб – платформа 
ініціатив

Вільна хата – платформа 
ініціатив

D.R.U.Z.I – платформа ініціатив

FreeUA – креативний простір

Халабуда

Роби Бізнес Сьогодні (РБС)

Регіональний навчальний 
центр бізнес-навичок 
«Приазов'є» при ДВНЗ «ПДТУ»

84207 м.Дружківка, 
вул. Матросова,14/8
+38 (066) 190-95-03

84300 м. Краматорськ, 
вул. Двірцева,28
+38 (063) 504-28-00

85110 м. Костянтинівка,
пр. Ломоносова,164                          
к-р «Супутник»,2-ий поверх
+38 (095) 698-56-55

84300, м. Краматорськ, 
вул. Паркова, б.9
тел.+38 095-045-39-11, 
+38 097-015-87-58

87500 м.Маріуполь, 
вул. А.Нельсена, 60
+38 (098)566-56-60

87548 м.Маріуполь, 
пр.Будівельників, 60
+38 (096) 010-55-03

87515 м.Маріуполь, 
пр.Металургів, 54
+38 (067) 977-62-58

10:00 – 21:00

12:00 – 21:00

10:00 – 19:00
(крім понеділка)

8:00 - 20:00

10: 00 – 20: 00

10: 00–20: 00

12: 00–18: 00
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ПРОГРАМИ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Донецька обласна 
державна адміністрація

Регіональна програма 
розвитку малого і 
середнього 
підприємництва в 
Донецькій області на 
2017-2018 роки

У 2018 році на реалізацію проектів суб'єктів малого 
і середнього підприємництва передбачено  
200,0 млн.грн., у тому числі: 140,0 млн.грн. – кошти 
обласного бюджету, 34,3 млн.грн. – кошти 
бюджетів міст обласного значення, районів, 
об'єднаних територіальних громад

dn.gov.ua

Європейський банк 
реконструкції та 
розвитку, 
Німецький банк 
розвитку, Європейський 
інвестиційний банк

SME Facility Широкий спектр фінансових послуг та продуктів 
для малого та середнього бізнесу, які роблять 
доступнішими «довгі» гроші, позики, зокрема в 
національній валюті, інвестиції в акціонерний 
капітал та гарантії

www.ebrd.com

Європейський банк 
реконструкції та 
розвитку

Пряма фінансова 
допомога
DCFTA

Програми для малого та середнього бізнесу: 
капітальні інвестиції 0.5 млн євро та 10 млн євро. 
Дана програма є частиною підтримки у 
впровадженні Угоди про вільну торгівлю між 
Європейським Союзом і Україною

www.ebrd.com

Oppenheim Asset 
Management Ser vices 
S.à r.l.

Європейський фонд 
для Південно-Східної 
Європи

Позики для малих та мікропідприємств, позики для 
сільських господарств (рослинництво, 
тваринництво, переробка сільськогосподарської 
продукції)

www.efse.lu

COSME Європейська комісія Поліпшення доступу підприємств до міжнародних 
ринків, зокрема всередені ЄС, а також на 
міжнародному рівні

cosme.me.gov.ua

USAID Програма
Агросільрозвиток

Інвестування діяльності малого і середнього 
бізнесу, спрямованої на збільшення доданої 
вартості у плодоовочевому та м'ясомолочному 
секторах, розширення ринків збуту

www.facebook.com.
usaid.frds

Назва установи Назва програми Преференції для СПД Контактна інформація
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Філія – Донецьке 
обласне управління
АТ Ощадбанк

 Кредитування 
соціального 
підприємництва

Сума кредиту:  від  10, 0 – 100,0 тис. дол. США 
(в грн. еквіваленті)
Відсоткова ставка : від 5% до 10% річних
Застава: депозит фонду Wnisef, транспорт, 
нерухомість, обладнання
Комісія за видачу:  від 0,5%
Строк кредитування :
-Поповнення обігових коштів -до 24 місяців 
-Придбання основних засобів до 36 місяців 

oschadbank.ua/ua/
business/finansuvannya-
biznesu/

Фінансування на 
придбання 
транспортних засобів, 
сільськогосподарської 
техніки  та обладнання

Сума кредиту: від 10,0 тис.грн. до 20,0 млн.грн.
Строк кредиту: до 5 років
Відсоткова ставка: від 17% 
за партнерськими програмами від 0,1% 
(в залежності від партнера, власного внеску та 
строку кредитування)
Комісія за видачу:  від 0,2%
Застава: транспортні засоби, сільгосптехніка та 
обладнання, що придбавається з використанням 
кредиту
Власний внесок: від 20% вартості транспортних 
засобів та обладнання

oschadbank.ua/ua/
business/finansuvannya-
biznesu/

Фінансування на 
поповнення обігових 
коштів

Сума кредиту: не обмежена 
Для клієнтів АПК – 50 млн. грн.
Строк кредиту: до 3 років
Відсоткова ставка:  від 17.5%
Комісія при видачі: від 0,2%
Застава:  нерухоме та рухоме майно, майнові 
права, порука, товари в обороті

oschadbank.ua/ua/
business/finansuvannya-
biznesu/

Овердрафт Розмір ліміту: до 50% від надходжень на рахунки
Відсоткова ставка: від 17%
Комісія за видачу:  від 0.5%
Без застави для нових та діючих клієнтів: 
до 10 млн. грн.

oschadbank.ua/ua/
business/finansuvannya-
biznesu/

Назва установи Назва програми Преференції для СПД Контактна інформація

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
ДОНЕЧЧИНА. ДОЦІЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ

ПРОГРАМИ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА
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ПРОГРАМИ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Філія – Донецьке 
обласне управління
АТ Ощадбанк

Авалювання векселів Строк дії ліміту: до 2-х років
Розмір ліміту: від 500 тис. грн. до 20 млн. грн.
Вид ліміту: відновлювальний/невідновлюваний
Вартість авалювання: від 2,5% річних від суми наданого авалю
Комісія за встановлення ліміту: 0,5% від суми ліміту
Забезпечення:  застава ліквідного майна, майнових прав (за 
виключенням застави цінних паперів) / іпотека / порука

oschadbank.ua/ua/
business/finansuvannya-
biznesu/

Банківська гарантія Види гарантій:  тендерна гарантія, гарантія виконання, 
туристична гарантія, надаємо гарантії в електроному вигляді               
Валюта гарантій: гривня, долар США, євро                                    
Комісія за надання гарантії: 1% якщо гарантія забезпечена 
грошовими коштами, від  3% якщо інше забезпечення                          
Застава: грошові кошти, рухоме та нерухоме майно

oschadbank.ua/ua/
business/finansuvannya-
biznesu/

Кредит під депозит Валюта кредиту: гривня, долар США, євро
Строк кредиту: залежить від строку депозиту
Відсоткова ставка: моржа від 2,25%
Комісія при видачі від 0,5% 

oschadbank.ua/ua/
business/finansuvannya-
biznesu/

Кредитування  на 
розвиток бізнесу від 
Європейського 
Інвестиційного Банку 

Сума кредиту: до 12, 5 млн.євро
Валюта кредитування: гривня, долар США, євро
Строк кредитування: від 24 - 60 місяців
 Відсоткова ставка: в національній валюті: знижена на 1.25% 
річних від стандартної, в іноземній валюті: знижена на 0.5% 
річних від стандартної

oschadbank.ua/ua/
business/finansuvannya-
biznesu/

Кредитування в рамках 
реалізації Угоди з ЄІБ та 
Європейським 
інвестиційним фондом

Сума кредиту до 5,0 млн. євро 
Відсоткова ставка від 17% річних
Забезпечення: 70% кредиту забезпечено гарантією ЄІБ
30% від суми кредиту – заставою/іпотекою рухомого та/або 
нерухомого майна
Валюта кредиту: гривня, долар США, євро
Строк кредиту: 
- на поповнення обігових коштів від 6 до 36 місяців 
- на створення/придбання основних засобів від 6 до 60 місяців

oschadbank.ua/ua/
business/finansuvannya-
biznesu/

Назва установи Назва програми Преференції для СПД Контактна інформація
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Приват Банк КУБ Кредити для бізнесу: від 50,0 тис.грн. до 1,0 млн.грн. 
без застави
Ставка: 2% на місяць від початкової суми кредиту 
Отримання коштів на поточний рахунок 
Порядок погашення щомісяця рівними частинами

kub.pb.ua/

ПАТ "Промінвестбанк Кредит у формі 
овердрафту, без 
застави.

Розмір максимального ліміту овердрафту залежно від 
обсягу чистих надходжень на поточний рахунок за 
останні 3 місяці – від 15% до 30%
Термін кредитування – до 1 року

pib.ua  
+38 (044) 279-51-61

АТ "Укрексімбанк» Державна програма 
часткової компенсації 
вартості 
сільськогосподарської 
техніки та обладнання 
вітчизняного 
виробництва

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України 
від 1 березня 2017 р. № 130 25% компенсації 
надається за придбання в період із 01 січня 2018 року 
по 30 листопада 2018 року техніки та обладнання, що 
входять до затвердженого Переліку вітчизняної техніки 
та обладнання, вартість яких частково компенсується 
за рахунок коштів державного бюджету. Перелік 
включає 97 українських заводів-виробників та понад 
5 тис. одиниць техніки та обладнання

h�p://www.eximb.com

Програма 
кредитування 
«Білоруський імпорт»

Кредит на придбання нової імпортної білоруської 
сільськогосподарськоі техніки та транспорту
Cума кредиту: до 90 % від вартості об'єкта 
кредитування
Власний  внесок: 10% і більше
Відсоткова ставка: від 17,5%

eximb.com

Програма 
кредитування на 
придбання 
транспортих засобів та 
сільськогосподарської 
техніки

Сума кредиту: від 200  до 30 000 тис. грн.
Строк : до 60 місяців
Відсоткова ставка:  у гривні – від 17,5 % 
у доларах США - від 9,7% 
(за наявності валютної виручки)

eximb.com

Назва установи Назва програми Преференції для СПД Контактна інформація

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
ДОНЕЧЧИНА. ДОЦІЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ
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ЦЕНТРИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Центр надання адміністративних послуг 
Авдіївської міської ради

86060 м. Авдіївка, вул. Воробйова, 3 +38(06236)31274 

Центр надання адміністративних послуг 
Бахмутської міської ради

84500 м. Бахмут, вул. Миру, 44 +38(06274) 40762 
+38(06274) 445028

Центр надання адміністративних послуг у 
м. Вугледар

85670 м. Вугледар,  
вул. 30 річчя Перемоги, 16

+38(06273)65511

Центр надання адміністративних послуг 
міста Торецька  

85200 м. Торецьк,
 вул. Маяковського, буд. 26а

+38(06247)40832

Центр надання адміністративних послуг у 
м. Мирноград

85323 м. Мирноград, 
вул. Центральна, 9

+38(06239)63114

Центр надання адміністративних послуг у 
м. Добропілля

85000 м. Добропілля,
 вул. Театральна,19

+38(06277) 25855 
+38(06277) 27923

Центр надання адміністративних послуг 
м. Дружківка

84205 м. Дружківка, 
вул. Машинобудівників, 64

+38(06267) 53267

Центр надання адміністративних послуг 
Костянтинівської міської ради

85114 м. Костянтинівка,
вул. Олекси Тихого, 260

+38(06272) 41992
+38(06272) 40277

Центр надання адміністративних послуг 
виконавчого комітету Краматорської 
міської ради

84313 м. Краматорськ, 
вул. Б. Хмельницького, 8

+38(06264) 85434
+38(06264) 85498

Центр надання адміністративних послуг 
Покровської міської ради

85307 м.Покровськ, 
вул. Європейська, 53а
85300 м.Покровськ, м-н "Гірник", 1

+38(06239)22465

Центр надання адміністративних послуг
Шахівської ОТГ Добропільського району

85050, Донецька обл., Добропільський р-н,
с. Шахове, вул.М.Ф.Чернявського, 5

+38(06277) 91181
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Центр надання адміністративних послуг 
Департаменту адміністративних послуг 
Маріупольської міської ради  

87500 м. Маріуполь, пр. Миру, 107
87502 м. Маріуполь, Запорізьке шосе, 2
87502 м. Маріуполь, вул. Перемоги, 1б

+38(06295)87050
+38(095)1061237
+38(096)0016562
+38(068)4848289

Центр надання адміністративних послуг 
м. Новогродівка

85483 м. Новогродівка, вул. Паркова, 10 +38(06237)34406

Центр надання адміністративних послуг 
м. Селидове

85400 м. Селидове, вул. Берегова, 130 +38(06237)71798

Центр надання адміністративних послуг 
міста Слов'янська

84100 м. Слов'янськ пл. Соборна, 2 +38(06262)23481

Центр надання адміністративних послуг 
Лиманської об'єднаної територіальної 
громади

84406 м. Лиман, вул. Незалежності, 46 +38(06261) 41270

Центр надання адміністративних послуг 
при Бахмутський районній державній 
адміністрації

84500 м. Бахмут, вул. Сибірцева,33 +38(0627)446704

Центр надання адміністративних послуг 
при Великоновосілківській районній 
державній адміністрації

85500 смт Велика Новосілка,  
вул. Пушкіна, 36

+38(06243) 22082

Центр надання адміністративних послуг 
при Волноваській районній державній 
адміністрації

85700  Волноваський район, 
м. Волноваха, вул. 1-го Травня, 1

+38(06244) 41437

Центр надання адміністративних послуг 
виконавчого комітету Миколаївської 
міської ради Слов’янського району 
Донецької області (ОТГ)

84180 Донецька обл., 
Слов’янський район, м. Миколаївка, 
вул.50-річчя Слов’янської ТЕС, 29

+38(06262) 626960

Назва Адреса № телефону
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ЦЕНТРИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Центр надання адміністративних послуг 
Нікольської районної державної 
адміністрації

87000 смт. Нікольське, 
вул. Свободи, 87

+38(06246) 22254

Центр надання адміністративних послуг 
Добропільської районної державної 
адміністрації

85000 м. Добропілля, 
вул. Московська, 1

+38(06277) 28171

Центр надання адміністративних послуг 
при Костянтинівській районній державній 
адміністрації

85114 м. Костянтинівка 
пр. Ломоносова, 156

+38(050)6913297

Центр надання адміністративних послуг в  
Покровському  районні

85300 м. Покровськ, 
вул. Торгівельна, 11

+38(06239) 20087

Центр надання адміністративних послуг 
Мар"їнської районної державної 
адміністрації

85612  Мар'їнський р-н, м. Курахове, 
вул. Енергетиків, 2

+38(095)2534963

Центр надання адміністративних послуг 
Олександрівської районної державної 
адміністрації

84000 смт. Олександрівка,  
пл. Олександра Невського, 1

+38(06269) 21902

Центр надання адміністративних послуг в 
Мангушському районі

87400 Мангушський р-н., 
смт. Мангуш, вул. Миру, 64

+38(06297) 23690

Центр надання адміністративних послуг 
при Слов'янській районній державній 
адміністрації

84100 м. Слов'янськ, 
вул. Василівська, 45

+38(06262) 37073

Центр надання адміністративних послуг 
Ясинуватської районної державної 
адміністрації 

86000 Ясинуватський р-н,
 смт Очеретине, вул. Гідростроїтелів, 12

+38(099)5170708
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ЦЕНТРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІВ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

ЦОП Бахмутської ОДПІ ГУ ДФС 
у Донецькій області

84500 м. Бахмут, 
вул. Василя Першина, 8

+38(0627)44-59-86

ЦОП Добропільської ОДПІ ГУ ДФС
у Донецькій області

85004 м. Добропілля, 
провул. Європейський, 4

+38(06277)2-88-74

ЦОП Олександрівського відділення 
Добропільської ОДПІ ГУ ДФС 
у Донецькій області

84000 смт. Олександрівка, 
пл. Олександра Невського, 3

+38(06269)2-12-54

ЦОП ДПІ у м. Дружківці ГУ ДФС
 у Донецькій області

84205 м. Дружківка, вул.Соборна, 26 +38(06267)4-56-13

ЦОП Костянтинівської ОДПІ ГУ ДФС 
у Донецькій області 

85110 м. Костянтинівка,
 пр. Ломоносова, 125

+38(06272) 2-30-27

ЦОП Торецького відділення Костянтинівської 
ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області

85200 м. Торецьк, 
вул. Маяковського, 2а

+38(06247) 4-33-45

ЦОП ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС
у Донецькій області

84313 м. Краматорськ, 
бул. Машинобудівників, 22

+38(06264)5-42-93; 
+38(06264)5-95-86

ЦОП Покровської ОДПІ ГУ ДФС
у Донецькій області

85300 м. Покровськ,
 вул. Європейська, 1

+38(06239)2-24-59

ЦОП Селидівського відділення Покровської ОДПІ 
ГУ ДФС у Донецькій області

85400 м.Селидове, вул. Гоголя, 1 +38(06237)2-32-62

ЦОП Мирноградського та Ясинуватсько-
Авдіївського відділень Покровської ОДПІ ГУ ДФС 
у Донецькій області

85322 м. Мирноград, 
вул. Центральна, 19

+38(06239)6-24-60

Назва Адреса № телефону
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ЦЕНТРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІВ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

ЦОП Центрального, Приморського та Північного 
відділень Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС 
у Донецькій області

87549 м. Маріуполь, 
вул. А.Куїнджі, 93

+38(0629)54-34-05, 
+38(0629)47-01-75

ЦОП Кальміуського відділення Маріупольської 
ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області

87524 м. Маріуполь 
пр. Металургів, 193

+38(0629)38-34-88

ЦОП Лівобережного відділення Маріупольської 
ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області

87526 м. Маріуполь, 
вул.130 Таганрозької дивізії, 114

+38(0629)57-76-24, 
+38(0629)57-75-90

ЦОП Слов`янської ОДПІ ГУ ДФС 
у Донецькій області

84122 м. Слов`янськ, пл. Соборна, 3 +38(06262)2-31-89

ЦОП Лиманського відділення Слов`янської ОДПІ 
ГУ ДФС у Донецькій області

84400 м. Лиман, вул. Пушкіна, 11а +38(06261)4-13-06

ЦОП Волноваської ОДПІ ГУ ДФС 
у Донецькій області 

85700 м.Волноваха, 
вул. Менделєєва, 4

+38(06244)4-50-90

ЦОП Мар`їнської ОДПІ ГУ ДФС 
у Донецькій області

85612 Мар'їнський район, 
м. Курахове, вул. Пушкіна, 17

+38(06278)3-36-30

ЦОП Великоновосілківського відділення 
Мар`їнської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області

85500 смт. Велика Новосілка,
 вул. Центральна, 31

+38(06243)2-08-99

ЦОП Вугледарського відділення Мар`їнської 
ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області

85670 м. Вугледар,
вул. 30-річчя Перемоги,16

+38(06273)6-40-16

ЦОП Мангуської ОДПІ ГУ ДФС 
у Донецькій області

87400 Мангуський р-н, смт. Мангуш, 
пр. Миру, 75

+38(06297)2-43-65

ЦОП Нікольського відділення Мангуської ОДПІ 
ГУ ДФС у Донецькій області

87000 Нікольський р-н, смт. Нікольське, 
вул. Свободи, 128

+38(06246)2-19-87
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МИТНІ ПОСТИ

Донецька митниця ДФС Відповідно до ч. 4 ст.546 Митного кодексу України, 
зоною діяльності Донецької митниці ДФС є 
Донецька область 

87510 м. Маріуполь 
пр. Луніна, 1  
 +38(0629)40-78-60

Митний пост 
«Краматорськ»
Донецької митниці ДФС

Олександрівський район Донецької області, міста 
Краматорськ, Дружківка та постійні зони митного 
контролю на територіях складів тимчасового 
зберігання, митних складів, місць доставки 
вищезазначеного району Донецької області.  
Тимчасові зони митного контролю, які утворюються 
на території Донецької області під час разових 
митних оформлень товарів поза зоною діяльності 
митного поста на територіях підприємств, 
залізниць в межах Донецької області 

84307 м. Краматорськ 
вул. Олекси Тихого, 8
+38(0626)41-69-20

Митний пост 
«Костянтинівка»
Донецької митниці ДФС

Костянтинівський та Ясинуватський райони 
Донецької області та міста обласного 
підпорядкування: Костянтинівка, Авдіївка, 
Ясинувата, а також зон митного контролю на 
території підприємств, залізниць, складів 
тимчасового зберігання, митних складів, місць 
доставки відповідних районів Донецької області, 
тимчасові зони митного контролю, які утворюються 
на території Донецької області під час разових 
митних оформлень товарів поза зоною діяльності 
митного поста в межах Донецької області

85106 м. Костянтинівка, 
вул. Паши Ангеліної, 1Б
+38(06272) 4-31-03

Назва органу ДФС Зона діяльності Контактні дані
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МИТНІ ПОСТИ

Митний пост 
«Слов`янськ»
Донецької митниці ДФС

Слов'янський, Лиманський райони Донецької 
області, міста обласного підпорядкування 
Слов'янськ та Лиман, а також зони митного 
контролю на територіях підприємств, залізниць 
(залізничних станцій), складів тимчасового 
зберігання, митних складів, місць доставки та 
інших місць відповідних районів Донецької області, 
зон митного контролю на території Донецької 
області під час здійснення митного контролю та 
митного оформлення товарів в межах Донецької 
області у випадках знаходження на таких 
територіях товарів та транспортних засобів 
комерційного призначення, що переміщуються 
суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та 
пред'являється митному посту

84101 м. Слов'янськ 
Новосодівська площадка, 1, 
корп.2 
+38(099)02-55-448

Митний пост «Бахмут»
Донецької митниці ДФС

Амвросіївський, Бахмутський, Шахтарський райони 
Донецької області, міста Бахмут, Дебальцеве, 
Чистякове, Сніжне, Шахтарськ та зони митного 
контролю на територіях підприємств, залізниць, 
складів тимчасового зберігання, митних складів, 
місць доставки та інших міст відповідних районів 
Донецької області, зони митного контролю на 
території Донецької області під час здійснення 
митного контролю та оформлення товарів в межах 
Донецької області

84505 м. Бахмут, 
вул. Свято-Георгіївська,75 
+38(0627)49-80-20

Назва органу ДФС Зона діяльності Контактні дані
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Митний пост 
«Покровськ»
Донецької митниці ДФС

Покровський, Добропільський, Нікольський, 
Мангушський, Старобешівський, Бойківський, 
Великоновоселковський, Мар'їнський райони 
Донецької області та міста обласного 
підпорядкування: Покровськ, Мирноград, 
Селидове, Новогродівка, Добропілля, зони митного 
контролю на територіях підприємств, залізниць, 
складів тимчасового зберігання, митних складів, 
місць доставки та інших місць відповідних районів  
Донецької області, зони митного контролю на 
території Донецької області під час здійснення 
митного контролю та оформлення товару в межах 
Донецької області

85300 м. Покровськ 
вул. Захисників України, 4а 
+38(095)801-04-96
        

Митний пост 
«Маріуполь 
спеціалізований»
Донецької митниці ДФС

Вся Донецька область в частині здійснення митного 
контролю та оформлення товарів, що належать 
громадянам, Центральний та Приморський райони 
м. Маріуполь, зони митного контролю на 
територіях підприємств, залізниць, складів 
тимчасового зберігання, митних складів, місць 
доставки та інших місць під час здійснення митного 
контролю та оформлення товарів суб'єктів 
зовнішньоекономічної діяльності

87537, м. Маріуполь
вул. Купріна, 10
+38(050)045-50-90

Митний пост 
«Маріуполь-порт»
Донецької митниці ДФС

Територія пунктів пропуску «Маріупольського 
морського торговельного порту» (87510, Донецька 
область, м. Маріуполь, пр-т Луніна,99), 
«Маріупольського морського порту комбінату 
«Азовсталь»  (87510, Донецька область, м. Маріуполь, 
вул. Лепорського,1), пункту контролю «Азовський 
судноремонтний завод» (87510, Донецька область, 
м. Маріуполь, пр-т Луніна,2), зон митного контролю 
на території  Донецької області під час здійснення 
митного контролю та оформлення товарів в межах 
Донецької області

87510, м. Маріуполь,  
пр. Луніна, 99
+38(0629)40-01-20

МИТНІ ПОСТИ

Назва органу ДФС Зона діяльності Контактні дані
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МИТНІ ПОСТИ

Митний пост 
«Азовсталь» 
Донецької митниці ДФС

Новоазовський, Лівобережний район 
м. Маріуполь, зони митного контролю на 
територіях підприємств, морських портів, 
залізниць, складів тимчасового зберігання, митних 
складів, місць доставки та інших місць відповідних 
районів Донецької області, зон митного контролю 
на території Донецької області під час здійснення 
митного контролю та митного оформлення товарів 
в межах Донецької області

87505 м. Маріуполь 
пр. Перемоги, 1
+38(0629)52-69-51
+38(0629)46-56-54

Митний пост «Сартана» 
Донецької митниці ДФС

Волноваський район, міста обласного 
підпорядкування (Докучаєвськ, Вугледар), 
Кальміуський район м. Маріуполь, а також зони 
митного контролю на територіях підприємств, 
залізниць, складів тимчасового зберігання, митних 
складів, місць доставки Донецької області під час 
виконання окремих митних формальностей у 
випадках знаходження на таких територіях товарів 
та транспортних засобів комерційного 
призначення, що переміщуються суб'єктами 
зовнішньоекономічної діяльності та 
пред'являються  митному посту

87504 м. Маріуполь, 
вул. Левченка, 1
+38(0629) 40-31-97

Назва органу ДФС Зона діяльності Контактні дані
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МЕРЕЖА ПРИВАТНИХ ЕЛЕВАТОРІВ 

ТОВ «Артемівський КХП» 84506 м.Бахмут, вул.Чайковського, 9  
+38(06274) 3-21-38

ПАТ «Добропільський КХП» 85004 м.Добропілля, вул. Крупської, 1 
+38(06277) 2-53-32

ТОВ «Маріупольський 
млинкомбінат»

87510 м.Маріуполь, пр. Адмірала Луніна, 50 
+38(0629) 53-05-42     

 ПРАТ "Полтавське ХПП" Сіверська 
дільниця

84522 Бахмутський район, м.Сіверськ    
+38(05325) 3-41-71

ПрАТ «Покровська реалбаза» 85302 м.Покровськ, вул. Шота, 2   
+38(06239) 2-11-04

ТОВ «Комінвест-Агро» 85107 м.Костянтинівка, вул. Мірошниченко, 31   
+38(06272) 5-12-61

ПрАТ "АПК-ІНВЕСТ" 85326 Покровський район, с. Рівне, вул.Шопена, 1 А 
+38(05673) 6-21-65  

ПАТ «Компанія Райз» 
Хлібодарівський елеватор 

85766 Волноваський район, с.Хлібодарівка   
+38(06244) 9-21-38

СФГ "ОБЕРІГ" 84522 Бахмутський район, с.Верхньокам'янське,
 вул. Землянова, 120а    
+38(06274) 5-96-16

ТОВ АФ «Донеччина» 84322 м.Краматорськ, вул. Польова, 3
+38(06264) 4-01-57

 ТОВ «Краматорський урожай» 84333 м. Краматорськ, вул. Маяковського, 1 
+38(06264) 6-31-59, 6-01-53

ПрАТ «Урожай» 84333 м. Краматорськ, вул. Маяковського, 1
+38(06264) 6-31-59, 6-01-53

Найменування підприємства Контактні дані

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
ДОНЕЧЧИНА. ДОЦІЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ
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МЕРЕЖА ПРИВАТНИХ ЕЛЕВАТОРІВ 

ТОВ «Укртрансагро» 87510 м.Маріуполь, пр. Адмірала Луніна, 2 
+38(0629) 59-58-20  

ТОВ «АП-Групп» 87510 м.Маріуполь, пр. Адмірала Луніна, 33/73 
+38(0629) 40-33-48   

ПрАТ «Екопрод» 85700 м.Волноваха, вул Центральна, 6-в   
+38(06244) 4-19-81     

ТОВ «Агроексперт» 84302 м.Краматорськ, вул. Елеваторна, 4а
+38(06264) 4-01-81

ТОВ «Афродита» 85703 м. Волноваха, вул. Менделеєва, 1 
+38(06244) 4-21-56, 4-14-45   

 СФГ «Оберіг» 84400 м. Лиман, провул. Робочий, 4а
+38(050) 704-10-99

 Ф/г «Кредо» 84413 Лиманський район, с.Озерне, вул. Лісна, 44
+38(050) 422-74-57

Найменування підприємства Контактні дані

МЕРЕЖА ЕЛЕВАТОРІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ 

Філія ПАТ ДПЗКУ 
«Кальчицький елеватор»

87040 Нікольський район, с.Кальчик 
kalch.el@pzcu.gov.ua 
+38(06246) 2-42-25

 Філія ПАТ ДПЗКУ 
«Легендарненський елеватор»

85010 Добропільський район, с.Новодонецьке 
legendarnaya.el@gmail.com 
+38(06269) 2-13-08

 Філія ПАТ ДПЗКУ 
«Роївський елеватор»

85612 Мар'їнський район, м.Курахове, пр. Запорізький, 1д  
roivsk.el@pzcu.gov.ua 
+38(06278) 3-23-91

Найменування підприємства Контактні дані
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ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
ДОНЕЧЧИНА. ДОЦІЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ

ДИПЛОМАТИЧНІ ТА КОНСУЛЬСЬКІ УСТАНОВИ 

Генеральне консульство
Грецької Республіки в м. Маріуполь 
Округ: Донецька, Дніпропетровська,
Запорізька, Луганська  області

ГЕОРГОПУЛУ
Елені

87500
м. Маріуполь, вул. Соборна, 10
e-mail: grgencon.mar@mfa.gr

Генеральне консульство 
Федеративної Республіки Німеччина 
в м. Донецьк 
(тимчасовий офіс в м. Дніпро)
Округ: Донецька, Дніпропетровська, 
Запорізька, Луганська, Харківська 
області

МЬОССІНГЕР
Вольфґанґ

49005
м. Дніпро,
пр-т Дмитра Яворницького, 1а, оф.301
e-mail: L-100@done.diplo.de

Генеральне Консульство Республіки 
Польща у м. Харків
Округ: Донецька, Харківська, 
Запорізька, Луганська області

ЯБЛОНСЬКИЙ
Януш

61002
м. Харкiв, 
вул. Aлчевських, 16
e-mail: 
charkow.kg.sekretariat@msz.gov.pl

Консульство Грузії
в м. Донецьк з резиденцією у Києві
Округ: Донецька, Дніпропетровська,
Запорізька, Луганська, Харківська 
області

АДВАДЗЕ
Іраклій
Ревазович

02000
м. Київ, бульвар Шевченка, 25
e-mail: donetsk.con@mfa.gov.ge

Дипломатична установа Очільник Контактні дані
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ДИПЛОМАТИЧНІ ТА КОНСУЛЬСЬКІ УСТАНОВИ 

Дипломатична установа Очільник Контактні дані

Почесне консульство 
Республіки Кіпр 
в м. Маріуполь
Округ: Донецька,  Дніпропетровська,  
Луганська, Запорізька області

БАЛАБАНОВ
Костянтин 
Васильович

87500
м. Маріуполь, 
пр-т Будівельників 129-а
e-mail: marioupoli@ukr.net

Почесне консульство
Словацької Республіки
в м. Маріуполь 
Округ: Донецька та Дніпропетровська 
області

ЛИСЕНКО
Тамара 
Тимофіївна

87510
м. Маріуполь, 
пр-т адмірала Луніна, 85
e-mail: slovakiadon@donug.com.ua

Почесне консульство
Французької Республіки 
в м. Донецьк (м. Київ, ТПП України)
Округ: Донецька,
Дніпропетровська,
Луганська, Харківська області

ЧИЖИКОВ
Геннадій 
Дмитрович

01601
м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33 
(ТПП України)
e-mail: ucci@ucci.org.ua

Почесне консульство 
Хорватії в м. Донецьк 
(офіс у м. Святогірськ)
Округ: Донецька,
Дніпропетровська,
Запорізька, Луганська, Харківська
області

РОТОВ
Олександр 
Сергійович

84130
м. Святогірськ, Донецька область, 
вул. Шевченка, 125-А
e-mail: konzulatrh@gmail.com

Почесне консульство 
Королівства Бельгія
в м. Донецьк (офіс у м. Дніпро)
Округ: Донецька, Дніпропетровська, 
Луганська, Харківська області

МОРЩАГІН
Олексій 
Валерійович

49005 
м. Дніпро, 
пр-т Дмитра Яворницького, 5, оф. 301
e-mail: Oleksiy.Morshchagin@gmail.com
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ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
ДОНЕЧЧИНА. ДОЦІЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ

ГОТЕЛІ 

«Атлантік» Готель вул. Свободи 20-а
+38(0627) 44-74-44, 
+38(066) 597-87-44, 

«Україна» Готель вул. Миру, 54
 +38(0627) 44-72-51, 
+38(06274) 6-30-42, 
+38(095) 305-72-78

«Омега» Міні-готель вул. Зелена 25а
+38(06274) 48-29-88, 
+38(06274) 48-24-15, 
+38(099) 654-17-07

«Бахмут» Готель вул. Садова 135 
+38(095) 257-47-27, 
+38(068) 554-60-10, 

Фото Назва Види послуг Контактні дані

М. БАХМУТ
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ГОТЕЛІ 

«Мотель» Готель вул. Мірошніченко 81 
+38(095) 682-89-87

«Фантазія» Готель вул. Братів 
Котельникових 4
+38(099) 954-92-00

«Європа» Готель вул. Європейська 24б
+38(066) 328-00-07 

"Краматорськ" Готель вул. В. Стуса 45а 
+38(06264) 5-40-49, 5-32-72

«Comfort Park 
Hotel»

Готель вул. Героїв України 1
+38(066) 997-73-08

Фото Назва Види послуг Контактні дані

М. КРАМАТОРСЬК

М. КОСТЯНТИНІВКА
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ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
ДОНЕЧЧИНА. ДОЦІЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ

ГОТЕЛІ 

«Hotel GUT» Готель вул. Ярослава Мудрого 31 
+38(095) 561- 11-22

«Сапфір» Готельний 
комплекс

вул. Лікарська 33 
+38(06264) 1-64-42, 
+38(095) 007-40-72,  
+38(095) 007-40-75

«Едем» Готель б-р Машинобудівників 20 
+38(050) 540- 96-36

«Індустрія» Готель б-р Машинобудівників 11 
 +38(06264) 3-24-22

М. КРАМАТОРСЬК

Фото Назва Види послуг Контактні дані
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ГОТЕЛІ 

«Посейдон» Готель Приморський б-р, 19
+38(067) 629-39-02

«Moряк» Готель пр. Луніна, 85
+38(0629) 40-65-10

«Спартак» Готель вул. Харлампіївська, 13
+38(0629) 33-10-88
+38(067) 624-24-30

«Reikartz» Готель вул. Георгіївська, 79
+38(0629) 59-58-00

«Santa Maria» Готель вул.Черноморська 6а 
+38(068) 110-85-23

М. МАРІУПОЛЬ

Фото Назва Види послуг Контактні дані
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ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
ДОНЕЧЧИНА. ДОЦІЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ

«Європейская» Готель Приморський б-р,  9
+38(0629) 58-74-43
+38(067) 621-26-12

"Чайка" Готель Приморський б-р, 7 
+38(067) 629-10-20
+38(050) 474-44-76

"Гранд-Отель" Готель пер. Короленко, 6
+38(0629)402-464
+38(097) 322-41-32

"Парк-отель" Готель Приморський б-р, 29 
+38(0629) 37-68-21
+38(095) 918-25-58

"IrisHotels" Готель вул. Мар'їнська, 201
+38(066) 743-82-22

ГОТЕЛІ 

М. МАРІУПОЛЬ

Фото Назва Види послуг Контактні дані
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ГОТЕЛІ 

М. МАРІУПОЛЬ

"Mari Hotel" Готель пр. Металургів, 57
+38(050) 160-28-45 
+38(067) 767-28-45

"Турист" Готель Приморський б-р, 1/5
+38(629) 37-57-78
+38(067) 510-15-04

"Колумб" Гостьовий 
дім

вул. Карпінського, 80
+38(0629) 38-61-01
 +38(095) 935-25-55

"Азов" Готель вул. Лінника 75/1
+38(098) 551-29-59,
+38(050) 060-35-51

"Меридіан" Готель пр. Луніна, 3
+38(0629) 40-02-34
+38(0629) 37-10-72

Фото Назва Види послуг Контактні дані
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ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
ДОНЕЧЧИНА. ДОЦІЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ

«Roche Royal 
Banquet»

Готельний 
комплекс

 вул. Курортна 21
+38(050) 701-72-72

"Дольче-Вита" Парк-готель  вул. Соснова 5б
 +38(095) 530-61-24

«Шервуд» Лісовий 
котедж

 вул. Соснова, 5
+38(095) 294-20-33

 «Smereka» Готельний 
комплекс

Вул.Соснова 8б
+38(066) 880-60-66,
+38(066) 981-58-41,
+38(099) 243-41-09

М. СВЯТОГІРСЬК

Фото Назва Види послуг Контактні дані

ГОТЕЛІ 
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«Дукат» Готельний 
комплекс

вул. Ярослава Мудрого 65 
+38(0626) 62-12-06, 
+38(066) 791-91-41 

«Слов'янськ» Готель вул. Шовковична 23
 +38(06262) 2-86-72

«Україна» Готель вул. Шевченко 22 
+38(0626)-2-28-14

М. СЛОВ'ЯНСЬК

Фото Назва Види послуг Контактні дані

ГОТЕЛІ 

«МАН» Ресторанно-
готельний 
комплекс

вул. О. Тихого 228
+38(050) 326-60-97

«Аісти» Ресторанно-
готельний 
комплекс

вул. Шкільна 8а
 +38(050) 279-20-00

М. ДРУЖКІВКА
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Власність Донецької обласної державної адміністрації, 
створено за підтримки Програми розвитку ООН в Україні
за кошти Швеції та Швейцарської Конфедерації 
в рамках Програми відновлення та розбудови миру.   


