




Шановні друзі!

Щиро запрошуємо Вас завітати до нас на Кіровоградщину, яка розташована у самому 
центрі нашої України.

Кіровоградщина славиться своїми чорноземами, щедрими врожаями, продукцією 
машинобудівників, працьовитими і талановитими людьми, багатою історією та культурною 
спадщиною. 

Наш регіон має всі необхідні передумови для розвитку торговельно-економічного та 
культурного співробітництва, взаємовигідної співпраці з інвесторами України та іноземними 
інвесторами, регіонами інших країн.

Область займає важливе місце в агропромисловому комплексі України, має унікальні
корисні копалини, низку підприємств машинобудування, продукція яких користується 
попитом у багатьох країнах світу. 

Розгалужена система автомобільних доріг з твердим покриттям, залізничні магістралі, 
невелика відстань до портів на Чорному морі і Дніпрі, наявність вільних земельних ділянок 
і приміщень – створюють усі можливості для інтенсивного розвитку взаємовигідних 
відносин із партнерами. 

Ми надаємо і гарантуємо режим найбільшого сприяння іноземним та вітчизняним 
інвесторам, які готові вкладати ресурси у розвиток підприємств із переробки сільсько-
господарської продукції: зернових і технічних культур, молока, виробництва продовольчих 
товарів, створення підприємств з видобутку та обробки гранітів, чарнокітів. Ми зацікавлені 
у розвитку садівництва, овочівництва, тваринництва, тепличного господарства. Пропонує-
мо співпрацю по реконструкції і будівництву об’єктів тепло-, водопостачання та переробки 

відходів, впровадження енергозберігаючих технологій.

Dear friends,

We look forward to welcoming you in the Kirovohrad Region situated right in the centre of 
Ukraine.

Kirovohrad region is famous for its black soil, bountiful harvests, engineering products, 
industrious and talented people, rich history and cultural heritage.

Our region has all necessary preconditions for the development of trade, economic and 
cultural cooperation, as well as for collaborative relationship with Ukrainian and foreign regions 
and investors.

The region occupies an important place in Ukraine’s agribusiness industry; it also has unique 
minerals, and a number of machine-building enterprises, whose products are in demand in many 
countries of the world.

The extensive system of hard-surface roads, railway lines, short distances to ports on the 
Black sea and the Dnieper river, the availability of unoccupied land plots and vacant premises – all 
this creates opportunities for the intensive development of mutually beneficial relations with our 
partners.

We provide and guarantee the most favourable conditions for foreign and domestic investors 
who are willing to invest resources in the development of enterprises for the processing of agricultural 
products: grain and industrial crops, milk, food production, creation of granite and charnockite 
mining and processing companies. We are interested in the development of horticulture, vegetable 
production, animal husbandry and greenhouse business. We offer cooperation in upgrading and 
construction of heat, water supply and waste recycling facilities, implementation of energy saving 

technologies.



The research and educational institutions of higher and vocational education ensure training of 

specialists for the majority of economy sectors and social services.

Favourable climate, deposits of radon and mineral waters, forests, meadows and rivers 

create conditions suitable for organisation of short- and long-term recreation, as well as for the 

development of health resort treatment facilities network. Our region has great potential for the 

development of rural ’green’ tourism.

We focus our efforts on developing rural infrastructure, ensuring environmental protection and 

improving our citizens’ living conditions, regardless of their place of residence.

When visiting Kirovohrad region you will have many pleasant surprises, discover a lot of new 

things, become a participant of unique activities and events.

We guarantee a warm welcome to all our guests and will ensure the best possible conditions 

for your comfortable stay in our region and for the development of our partnership!

We are open for cooperation and we look forward to fruitful, mutually beneficial relations with 

our partners.

Kirovohrad Regional
State Administration                                                      Kirovohrad Regional Council

Науковий потенціал та заклади вищої і професійно-технічної освіти здійснюють 

підготовку фахівців для переважної більшості галузей економіки і соціальної сфери.

Сприятливий клімат, наявність родовищ радонових і мінеральних вод, лісових масивів, 

луків, річок створюють сприятливі умови для організації короткого і довготривалого відпо-

чинку, а також будівництва мережі курортно-лікувальних закладів. Перспективним для нашої 

області є розвиток сільського «зеленого» туризму.

Наші зусилля зосереджені на розбудові інфраструктури сільських територій, забезпе-

ченні охорони навколишнього природного середовища та поліпшенні умов життєдіяльності 

населення незалежно від місця його проживання.

 Відвідавши Кіровоградщину Ви отримаєте багато приємних несподіванок, відкриєте 

для себе багато нового, станете учасником унікальних заходів і подій. 

Ми з радістю і гостинно Вас зустрінемо і створимо максимально сприятливі умови для 

комфортного перебування на нашій землі і для розвитку нашого партнерства!

Ми відкриті для співробітництва і сподіваємось на плідні, взаємовигідні відносини 

з нашими партнерами.

Кіровоградська обласна
державна адміністрація       Кіровоградська обласна рада



ВСТУП INTRODUCTION

КІРОВОГРАДЩИНА – ЦЕ РЕГІОН: 

/// KIROVOHRAD REGION IS:

ВІДКРИТИЙ ДЛЯ ІНВЕСТОРА, 

ДЕ ВЛАДА І БІЗНЕС – ПАРТНЕРИ

З ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИМИ, СПРИЯТЛИВИМИ, 

КОМФОРТНИМИ УМОВАМИ ДЛЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

ЛЮДИНИ НЕЗАЛЕЖНО ВІД МІСЦЯ ЇЇ ПРОЖИВАННЯ

/// OPEN FOR INVESTORS 

A PLACE WHERE AUTHORITIES 

AND BUSINESSES ARE PARTNERS

/// A SAFE, FRIENDLY AND COMFORTABLE ENVIRONMENT 

FOR THE PEOPLE, REGARDLESS 

OF THEIR PLACE OF RESIDENCE

ЖИТЛО
Покращення якості 
надання житлово-комунальних послуг, умов життя

/// HOUSING
Improved housing and utility services, 
better living conditions  

РОБОТА
Створення та забезпечення робочих місць

/// EMPLOYMENT
Creation and preservation of jobs

ДОБРОБУТ
Щаслива родина, соціальний захист

/// WELL-BEING
Happy family, social protection

ЗДОРОВ’Я
Покращення роботи медичних закладів,

здоровий спосіб життя

/// HEALTH
Improved healthcare provision, 

healthy lifestyle 



ГЕОГРАФІЧНЕ 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ 

ПОТЕНЦІАЛ

Кіровоградщина – область, розташована 

в центральній частині України між Дніпром та Пів-

денним Бугом, у південній частині Придніпровської 

височини. 

Загальна площа Кіровоградської області ста-

новить 24,6 тис. км2 (4,1 % усієї території України). 

Область межує з Вінницькою, Дніпропетровською, 

Миколаївською, Одеською, Полтавською, Черка-

ською областями.

Протяжність області: із заходу на схід – 335 км, 

з півночі на південь – 150 км. 

Клімат області помірно-континентальний, теп-

лий, що забезпечує сприятливі умови для розвитку 

сільського господарства, туристичної діяльності. 

Середньорічна температура повітря 7-8 0С.

Опади виділяються найчастіше влітку і восени 

у вигляді дощів. Середньорічна кількість опадів по 

області становить від 470 до 510 мм.

Kirovohrad Region is a geographical centre of 

Ukraine, located between the Dnieper and the Southern 

Bug rivers, in the southern part of Dnieper Upland. 

The total area of Kirovohrad region is 24,600 square 

km (4.1 % of the territory of Ukraine). The region borders 

on the Vinnytsia, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Odesa, Pol-

tava and Cherkasy regions. 

The region extends for 335 kilometres from west to 

east and 150 km from north to south.

The climate is continental and moderately warm, 

creating favourable conditions for the development 

of agriculture and tourism. Average air temperature 

is 7-8 0С. Precipitation mostly occurs as rain in summer 

and autumn. The annual mean rainfall varies between 

450 and 510 mm.
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Земельні ресурси Кіровоградської області 

представлені передусім сільськогосподарськими 

угіддями, які займають 2 032,2 тис. га (4,9% від сіль-

ськогосподарських угідь України). Лісовкриті площі 

становлять 189,1 тис. га. 

Справжнім багатством нашого краю є ро-
дючі чорноземні ґрунти. Ґрунтовий покрив об-

ласті представлений більш ніж 50 відмінами ґрунтів, 

оскільки область знаходиться у перехідній смузі від 

південного лісостепу до північного степу. 

За ступенем природної родючості ґрунтів Кі-

ровоградська область перебуває на 4-й позиції в 

Україні. За 100-бальною шкалою якості вони оцінені 

в 67 балів.

The land resources of Kirovohrad region are rep-

resented primarily by agricultural lands, which occupy 

an area of 2,032,200 hectares (4.9% of Ukraine’s ag-

ricultural land). The forested area is 189,100 hectares. 

The true wealth of our region is the fertile 
black soil. The soil cover of the region is represented 

by more than 50 different types of soil, since the region 

is situated in the southern forest-steppe to the northern 

steppe transition area. 

For the degree of soils natural fertility, Kirovohrad 

region ranks 4th in Ukraine. They have been given 

67 points on a 100-point quality scale.
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МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННА 
БАЗА ОБЛАСТІ 

СКЛАДАЄТЬСЯ: 

MINERAL RESOURCE BASE 
OF THE REGION 
CONSISTS OF:

За довгу історію геологічного розвитку в надрах 

області сформувалися різноманітні унікальні корис-

ні копалини.

For a long history of geological development, a vari-

ety of unique minerals have been formed in the subsur-

face of the region.

15,5 %
паливно-енергетичні корисні копалини  

 / fuel and energy mineral resources

58,2 %
сировина для виробництва будівельних матеріалів  

 / raw products for building materials

26,3 %

руди чорних, кольорових та рідкісних металів, 

а також запаси прісних і мінеральних вод   

/   ores of black, colour and rare metals; 

fresh and mineral water reserves 

Кіровоградщина – одна із найбільш насичених

мінеральними ресурсами областей України. На 

території області налічується 390 родовищ корисних 

копалин. 

Kirovohrad region is also among Ukraine’s top 

regions rich in mineral resources. There are 390 mine-

ral deposits within the territory of the region. 



9

На території області розвідано:
17 родовищ будівельного піску з промисло-

вими запасами 46,5 млн м3;

73 родовища будівельного каменю з за-

пасами 798,6 млн м3, з них розробляється 

27 родовищ; 

62 родовища цегельно-черепичної сиро-
вини із загальними запасами більш ніж 81 млн м3, 

з них на даний час розробляється 4 родовища;

13 родовищ облицювального каменю 

з запасами 23,2 млн м3, з них розробляється 

9 родовищ.

Більш детальна інформація про мінерально-сировинну базу 

розміщена на офіційному веб-сайті департаменту інфраструк-

тури і промисловості Кіровоградської облдержадміністрації 

(http://prom.kr-admin.gov.ua/) у розділі «Надрокористування».

The following resources have been discov-
ered in the region:

17 deposits of building sand with commercial 

reserves of 46.5 million cubic metres;

73 deposits of building stone with reserves of 

798.6 million cubic metres; 27 of them are being 

developed; 

62 deposits of brick and tile raw materials 
with total reserves of more than 81 million cubic 

metres; 4 of them are currently being developed;

13 deposits of facing stone with reserves of 

32.2 million cubic metres; 9 of them are being 

developed.

More detailed information about the mineral resource base is 

available on the official website of the Infrastructure and Industry 

Department of the Kirovohrad Regional State Administration (http://

prom.kr-admin.gov.ua/) under ’Subsoil Use’ Section.

уран, літій / uranium, lithium

МІНЕРАЛЬНА-СИРОВИННА БАЗА 
КІРОВОГРАДЩИНИ
/ MINERAL RESOURCES 
OF KIROVOHRAD REGION

титан / titanium

горючі сланці

/ сombustible shale
буре вугілля / вrown coal

залізні руди / iron ore

облицювальний камінь 

різного кольору

/ facing stone 

– various colours
золото / gold

нікель / nickel
графіти / graphite



НАСЕЛЕННЯ, 

ТРУДОВИЙ 

ПОТЕНЦІАЛ

POPULATION, 

LABOUR 

POTENTIAL

Населення областi складає 965,7 тис. чоловiк. 

У містах проживає – понад 607 тис. осіб, у сіль-

ській місцевості – 358,5 тис. жителів.

The population of the region is 965,700 people 

Urban population is more than 607 thousand, and 

rural population is 358,500 people.

Назва міста

/ City

Чисельність населення на 01.01.2017 року  (тис. осіб)

/ Population as of 01.01.2017

(thousand people)

Кропивницький  /  Kropyvnytskyi 238,2

Олександрія  /  Oleksandriia 90,8

Світловодськ  / Svitlovodsk 53,0

Знам’янка  /  Znamianka 28,2

НАЙБІЛЬШІ МІСТА 
ТА ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

LARGEST CITIES 
AND THEIR POPULATION

1 0

На території області проживає 98 національ-

ностей і народностей, з яких найбільше україн-

ців – 90,1%, росіян – 7,5%, молдован – 0,7%, 

вірмен – 0,3%, євреїв – 0,2% .

Кількість економічно активного населення пра-

цездатного віку – 416,6 тис. осіб.

There are 98 ethnic groups living in the region, of 

which the largest are Ukrainians (90.1%), Russians 

(7.5%), Moldavians (0.7%), Armenians (0.3%) and 

Jews (0.2%).

The number of economically active population of 

working age is 416,600 people.



ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ТИС. ОСІБ

/ LABOUR POTENTIAL OF KIROVOHRAD REGION, THOUSAND PEOPLE

386,8

Зайняте населення / Fill-time employees

Наявне населення / Available population

1 000

800

600

400

200

0

973,1

375,7

965,7

В економіці регіону зайнято 375,7 тис.

осіб, із яких: найбільше – у сільському гос-

подарстві (103 тис. осіб); промисловості 

(майже 49 тис. осіб), торгівлі (понад 62 тис.

осіб) та транспорті (майже 25 тис. осіб).

375,700 people are employed in the 

economy of the region, including: agricul-

ture (103,000) – major part; industry (almost 

49,000), trade (more than 62,000) and trans-

port (almost 25,000).

1 1

(% до загальної кількості штатних працівників) / (% of total number of full-time employees)

21,5 Промисловість / Industry

19,6 Освіта / Education

14,3 Охорона здоров’я, надання соціальної допомоги / Healthcare and social assistance

12,4
Сільське господарство, мисливство, лісове та рибне господарство 

/ Agriculture, hunting, forestry and fishery 

10,5 Транспорт, поштова та кур’єрська діяльність / Transport, postal and courier activities 

7,0
Державне управління, оборона, обов’язкове соціальне страхування

 / Public administration, defence, compulsory social insurance 

5,9 Торгівля, ремонт автотранспортних засобів / Trade, repair of motor vehicles

8,8 Інші / Others

СТРУКТУРА 
СЕРЕДНЬООБЛІКОВОЇ КІЛЬКОСТІ 

ШТАТНИХ ПРАЦІВНИКІВ
ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

AVERAGE NUMBERS 
OF FULL-TIME EMPLOYEES 
BY TYPES 
OF ECONOMIC ACTIVITIES 

2015 
рік / year

2016 
рік / year
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ВІКОВА СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

НА 01.01.2017 РОКУ 

(ПОСТІЙНЕ НАСЕЛЕННЯ)

//AGE PATTERN OF KIROVOHRAD 

REGION POPULATION AS 

OF 01/01/2017 

(PERMANENT POPULATION)

67,1%

17,7%15,2%

0-14 років

/ 0-14 y. o.

15-64 років

/ 15-64 y. o.

65 і старше років

/ 65 + y. o.

Рівень зареєстрованого безробіття на 1 січня 

2017 року склав 2,92%; за методологією МОП – 

12,7%.

Структура зареєстрованих безробітних грома-

дян за типами місцевості: 47,4% – міські мешканці, 

52,6% – сільське населення.

The registered unemployment level as of 1 January 

2017 was 2.92%; according to the ILO methodology – 

12.7%.

Registered unemployed citizens by types of areas: 

47.4% – in urban areas, 52.6% – in non-urban areas.
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Підготовку фахівців із вищою освітою різних освітніх рівнів 
(від молодшого спеціаліста до магістра) в області здійснюють:

16 вищих навчальних закладів;

17 структурних підрозділів вищих навчальних закладів.

У вищих навчальних закладах усіх рівнів акредитації працює 897 пе-

дагогічних та 1 089 науково-педагогічних працівників, з них 74 доктори 

та 701 кандидат наук, 85 професорів і 435 доцентів. 

Місто Кропивницький на сьогодні є сучасним студмістечком.

Вищими навчальними закладами щорічно здійснюється випуск 

більше 6,7 тис. осіб фахівців різних спеціальностей.

The training of specialists under various higher education 
programmes (from Junior Specialist to Master) in the region is 
carried out by:

16 higher educational institutions;

16 structural subdivisions of higher educational institutions

The staff of higher education ai institutions of all accreditation levels 

comprises 897 teachers and 1,089 academic researchers, including 74 doc-

tors and 701 candidates of science, 85 professors and 435 associate 

professors. Today, the city of Kropyvnytskyi is a modern campus.

Higher educational institutions award degrees to more than 6,700 gra-

duates in various fields every year.

ОСВІТА EDUCATION
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НАЙПОТУЖНІШИМИ 
ЗА КІЛЬКІСТЮ СТУДЕНТІВ Є:

HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS WITH
THE LARGEST NUMBERS OF STUDENTS:

Для потреб регіональної економіки підготов-

ка фахівців різних спеціальностей здійснюється 

у 5 технікумах, 16 коледжах та різних робітничих 

професій у 23 професійно-технічних навчальних 

закладах. 

The training of professionals for the regional econ-

omy needs under various programmes of study is car-

ried out by 5 technical schools, 16 colleges; skilled 

tradesmen are trained by 23 vocational schools.

Центральноукраїнський державний педагогічний 

університет імені Володимира Винниченка 

(4,8 тис. студентів);

/ Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State 

Pedagogical University 

(4,800 students)

25006, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1 

(0522) 22-18-34 

веб-сайт http://kspu.kr.ua

/ 1, Shevchenko st. Kropyvnytskyi, 25006 

+38 (0522) 22-18-34 

Website:http://kspu.kr.ua

Центральноукраїнський національний 

технічний університет 

(4,2 тис. студентів);

/ Central Ukrainian National Technical University 

(4,200 students)

25028, м. Кропивницький, просп. Університетський, 8

(0522) 55-92-34

веб-сайт http://www.kntu.kr.ua

/ 8, Universytetskyi Ave. Kropyvnytskyi, 25028 

+38 (0522) 55-92-34

Website:  http://www.kntu.kr.ua

Кіровоградська льотна академія 

Національного авіаційного університету 

(1,6 тис. студентів)

/ Kirovohrad Flight Academy 

of the National Aviation University

(1,600 students)

25005, м. Кропивницький, вул. Добровольського, 1

(0522) 34-40-10

веб-сайт  www.glau.kr.ua

/ 1, Dovrovolskoho st. Kropyvnytskyi, 25005 

+38 (0522) 344010

Website: www.glau.kr.ua

Медичний факультет №2 

Донецького національного медичного університету 

/ 2nd Medical Faculty 

of the Donetsk National Medical University 

м. Кропивницький,  вул. Велика Перспективна, 1

068-260-90-92, 066-652-89-66.

веб-сайт http://dsmu.edu.ua/

/ 1, Velyka Perspektyvna st. Kropyvnytskyy

068-260-90-92, 066-652-89-66.

Website: http://dsmu.edu.ua/



Щорічно цими закладами здійснюється випуск 

майже 3 тис. фахівців освітньо-кваліфікаційного рів-

ня молодший спеціаліст і 4 тис. кваліфікованих робіт-

ників. На базі професійно-технічного училища № 32 

(м. Бобринець) створено навчально-практичний центр 

з підготовки кадрів за спеціальністю «Тракторист-

машиніст сільськогосподарського (лісогосподар-

ського) виробництва», який у 2017 році оснащується 

сучасною сільськогосподарською технікою для забез-

печення практичних занять учнів та перепідготовки 

працівників.

В області приділяється значна увага наданню 

якісної освіти усім учням незалежно від місця їх 

проживання.

Сучасний рівень освіти забезпечується у Кірово-

градському обласному загальноосвітньому навчаль-

но-виховному комплексі (гімназія-інтернат-школа 

мистецтв), у складі якого діє Мала академія наук 

учнівської молоді. 

У закладі навчаються 2 000 дітей, 99% усіх 

випускників навчального комплексу стали студентами 

вищих навчальних закладів України.

На території Кіровоградської області функціонує: 

458 загальноосвітніх навчальних закладів різних 

типів і форм власності, в яких здобувають освіту понад 

91,6 тис. учнів; 

70 позашкільних навчальних закладів, в яких 

займається 55,5 тис. учнів.

Загальноосвітні заклади середньої освіти оснащу-

ються сучасною комп’ютерною технікою, мультимедій-

ним обладнанням тощо. Понад 97 % усіх закладів під-

ключено до мережі Інтернет, у 93 %  – функціонують 

власні веб-сайти. 

Every year they award Junior Specialist degree to al-

most 3,000 graduates, and skilled tradesmen diplomas 

to 4,000 people. Vocational school No.32 of Bobrynets has 

become a base for the creation of a centre for training of 

professional ’tractor drivers for agriculture and forestry’, 

which in 2017 is being equipped with modern farming 

machinery to provide practical training and retraining of 

professionals.

Much attention is being paid in the region to the pro-

vision of high quality education services to all students, 

regardless of their place of residence.

High quality educational services are provided by the 

Kirovohrad Regional General Educational Complex (Gym-

nasium – Boarding School – School of Arts), which also 

includes the Junior Academy of Sciences. 

The school has a total enrolment of 2,000 students, 

99% of graduates of the educational complex have become 

students of Ukrainian higher educational institutions.

In Kirovohrad region we have: 

458 general educational institutions of different types 

and forms of ownership, with more than 91,600 students; 

70 out-of-school education facilities, where 

55,500 students are engaged in extracurricular activities.

Secondary educational institutions are being 

equipped with advanced computers, multimedia and oth-

er equipment. Over 97% of all institutions have Internet 

connection, and 93% of them maintain their own

 web sites. 
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ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА 

І СПОРТ

1 6

PHYSICAL CULTURE 

AND SPORTS

У Кіровоградській області створено належні 

умови для розвитку фізичної культури і спорту. 

Функціонує мережа позашкільних 
навчальних закладів:

32 дитячо-юнацькі спортивні школи;

2 спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні шко-

ли олімпійського резерву;

обласна школа вищої спортивної майстерності.

The appropriate conditions for the development 

of physical culture and sports have been created 

in Kirovohrad region. 

The out-of-school education facilities network 
includes:

32 junior sports schools;

2 specialised junior sports schools for Olympic 

trainees;

regional school of higher sports skills.



У зазначених закладах займається 
12,3 тис. вихованців, навчально-тренувальний
процес у спортивних школах здійснюють 
509 тренерів.

Матеріально-технічна база галузі фі-
зичної культури і спорту області налічує: 
21 стадіон, 2 115 площинних спортивних споруд, 
353 приміщення для фізкультурно-оздоровчих 
занять, 444 спортивні зали, 8 плавальних басейнів, 
93 стрілецькі тири, 1 кінноспортивну базу, 1 споруду 
зі штучним льодом, 1 веслувально-спортивну базу 
та 1 водноспортивну базу.

Кіровоградщина славиться спортивними здобут-
ками. 

У 2016-2017 роках спортсменами області здо-
буто понад 500 нагород на національних змаганнях, 
кращі із них стали чемпіонами і призерами європей-
ських і світових змагань, учасниками Олімпійських 
ігор з легкої атлетики і дзюдо, призерами і перемож-
цями Паралімпійських ігор 2016 року з плавання, 
футболу, ХХІІІ літніх Дефлімпійських ігор 2017 року.

На даний час дві команди області є представ-
никами вищої ліги чемпіонату України з футболу – 
ФК «Олександрія» та ФК «Зірка». За результатами 
2016 року ФК «Олександрія» здобув право та висту-
пає в Лізі Європи УЄФА. 

Збірні команди області з бейсболу та софтболу є 
постійними учасниками чемпіонату та кубку України. 
Протягом останніх 10 років бейсболісти області здо-
бувають кубок України та перші місця національного 
чемпіонату. Також представники області, у складі 
збірної команди України, здобули перше місце на 
чемпіонаті Європи з бейсболу серед юніорів. 

Функціонує Центр олімпійської підготовки 
з Традиційного Карате-До; головний офіс Федерації 
Традиційного Карате-До України (ФТКУ).

These facilities are attended by 12,300 young 
people; sports training is provided at sports 
schools by 509 coaches.

The infrastructure of physical culture and 
sports in the region includes: 21 stadiums, 2,115 

outdoor sports facilities, 353 facilities for recreational 

activities, 444 gyms, 8 swimming pools, 93 shooting 

ranges, 1 equestrian sport facility, 1 facility with artifi-

cial ice, 1 rowing-sports facility and 1 aquatic facility.

Kirovohrad region is famous for its sporting achieve-

ments. 

In 2016-2017, athletes of the region won more 

than 500 awards in national competitions, the best of 

them became champions and winners of European and 

world competitions, participants of the Olympic Games 

in track-and-field and judo, winners of the Paralympic 

Games in 2016 in swimming and soccer, and 23rd 

Summer Deaflympic Games of 2017.

Currently, two region football teams are members of 

the Ukrainian Premier League – FC ’Oleksandriia’ and 

FC ’Zirka’. According to the results of 2016, FC ’Olek-

sandriia’ received the right to play in the UEFA Europa 

League.

Regional baseball and softball teams are regular 

participants of the Ukrainian Championship and Cup. 

Over the past 10 years baseball players in the region 

have been winning the Ukrainian Cup and first places in 

the national championships. The representatives of the 

region, as members of the Ukrainian national baseball 

team, took first place in the European Junior Baseball 

Championship. 

There are also the Traditional Karate-Do Olympic 

Training Centre and the Head Office of the Federation of 

Traditional Karate-do of Ukraine (FTKU).
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ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я HEALTHCARE

1 9

В області створюються умови для підвищення 

якості надання медичної допомоги населенню, про-

філактики захворювань та зміцненню матеріаль-

но-технічної бази закладів охорони здоров’я.  

Медична допомога населенню області надається 

у 120 медичних закладах, у тому числі: 38 лікарня-

них закладах; 12 диспансерах; 32 самостійних амбу-

латорно-поліклінічних закладах; 6 стоматологічних 

поліклініках; 3 санаторіях; 3 станціях швидкої ме-

дичної допомоги; 475 фельдшерсько-акушерських 

пунктах.

Провідне місце у системі охорони здоров’я об-

ласті належить таким закладам, як:

обласна лікарня, яка є багатопрофільним ліку-

вально-профілактичним закладом вищої категорії, 

надає в повному обсязі кваліфіковану спеціалізо-

вану стаціонарну та консультативну поліклінічну до-

помогу хворим з усього регіону у 54 лікувальних і 

діагностичних відділеннях; веб-сайт: http://hospital.

edukit.kr.ua/;

обласна дитяча лікарня – є центром по 

наданню спеціалізованої медичної допомоги дитя-

чому населенню області. Одночасно в лікарні може 

лікуватися 400 дітей. У складі лікарні функціону-

ють 15 спеціалізованих відділень; створені сучасні 

діагностичні кабінети; веб-сайт: http://kdol.in.ua/;

обласний кардіологічний центр – надає 

спеціалізовану медичну допомогу хворим на сер-

The conditions for improvement of healthcare ser-

vices provided to the population, prevention of diseas-

es, and development of healthcare facilities infrastruc-

ture are created in the region. 

Healthcare services are provided to the population 

of the region by 120 healthcare facilities, including 

38 hospitals; 12 special treatment and prevention med-

ical centres; 32 independent outpatient clinics; 6 dental 

clinics; 3 health resorts; 3 ambulance stations; 475 rural 

health posts.

The leading medical centres in the healthcare sys-

tem of the region are:

Regional Hospital, which is the multidisciplinary 

health care establishment of the highest category pro-

viding a full range of qualified specialised inpatient care 

and consultative outpatient services to patients from 

across the region, in 54 treatment and diagnostic sec-

tions; website: http://hospital.edukit.kr.ua/;

Regional Children’s Hospital is the centre for 

providing specialised medical care to the children of 

the region. 400 children can be treated at the hospital 

simultaneously. The hospital has 15 specialised de-

partments and advanced diagnostic facilities; Website: 

http://kdol.in.ua/;

Regional Cardiology Centre  provides spe-

cialised medical care to patients with cardiovascular 



цево-судинні захворювання. На його базі: створено 

обласний судинний центр, який оснащений сучасним 

ангіографом, відкрито кардіохірургічну операційну, 

яка оснащена та повністю укомплектована за всіма 

сучасними вимогами. В операційному блоці прово-

дяться серцево-судинні операції, діагностичні, інтер-

венційні процедури. Е-mail: mailoblkardiodispanser@

gmail.com;

обласний онкологічний диспансер – є про-

відним закладом з надання спеціалізованої онко-

логічної допомоги населенню області, в якому є 

кваліфіковані спеціалісти та можливість проведення 

комбінованого і комплексного лікування злоякісних 

пухлин на якісному рівні з використанням унікаль-

ної методики та сучасної апаратури. На території 

закладу працює єдиний в Україні Центр томотерапії. 

Кіровоградському обласному онкологічному дис-

пансеру вп’яте підтверджено вищу акредитаційну 

категорію Міністерства охорони здоров’я України. 

е-mail: kood_health@ukr.net; веб-сайт: http://kood.

edukit.kr.ua/;

обласний госпіталь для ветеранів війни –

є спеціалізованим лікувально-профілактичним 

закладом «Вищої категорії», що забезпечує бага-

топрофільну допомогу ветеранам війни та особам, 

які згідно чинного законодавства мають право на 

пільги. Заклад має належну матеріально-технічну

базу, яка дозволяє організувати лікувально-

діагностичний процес на рівні сучасних досягнень 

медичної науки та передових форм організації праці. 

Госпіталь є навчальною базою з підготовки фахів-

ців Кіровоградського медичного коледжу, Харків-

ської медичної академії післядипломної освіти та 

Університету розвитку людини «Україна». е-mail: 

kogiv@meta.ua http://gospital.in.ua/; 

diseases. It has become a base for the creation of a 

regional vascular centre equipped with a modern an-

giograph, and a cardiac surgery room, which is fully 

equipped in accordance with all modern requirements. 

In the operating unit, cardiovascular surgery as well as 

diagnostic and interventional procedures are performed 

E-mail: mailoblkardiodispanser@gmail.com;

The Regional Cancer Centre is the leading insti-

tution providing specialised oncology-related care to the 

population of the region; is has qualified professionals 

and the possibility of providing combined and compre-

hensive high-quality treatment of malignant tumours 

using the unique techniques and modern equipment.

The only Tomotherapy Centre in Ukraine is located on 

its premises. The Kirovohrad Regional Cancer Centre 

has been reconfirmed in the highest accreditation cat-

egory of the Ministry of Health of Ukraine for the fifth 

time. е-mail: kood_health@ukr.net; Website: http://

kood.edukit.kr.ua;

The regional hospital for veterans of war is 

the specialized medical and preventive treatment facil-

ity of the ’Higher category’, providing multidisciplinary 

healthcare services to veterans of war and persons 

entitled to benefits according to the current legislation. 

The Hospital has appropriate facilities and equipment, 

which allows to organise the treatment and diagnostic 

processes using the latest achievements of medical sci-

ence and best working practices. The hospital serves as 

a training facility for the specialists of Kirovohrad Med-

ical College, Kharkiv Medical Academy of Postgradu-

ate Education and University of Human Development 

’Ukraine’. E-mail: kogiv@meta.ua http://gospital.in.ua/;
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Проводиться робота по реформуванню системи охорони здоров’я. 

Пріоритетним напрямком є розвиток первинної медико-санітарної допомоги і подальше вдо-

сконалення засад загальної практики – сімейної медицини. Розширюється мережа стаціонарів на 

дому.

В області:

створено 25 центрів первинної медико-санітарної допомоги як юридичних осіб;

відкрито 26 міських і районних центрів ранньої діагностики;

відкрито медичний факультет Донецького національного медичного університету,

де вже навчається 193 студента з України та 256 студентів-іноземців, задіяно 58 працівників. 

Готуватимуть на факультеті сімейних лікарів, педіатрів та стоматологів. 

Знам’янська обласна бальнеологічна 
лікарня – багатопрофільний лікувально-оздоро-

вчий заклад, який функціонує на природних джере-

лах мінеральної радонової води і забезпечує високо-

ефективне реабілітаційне лікування багатьох за-

хворювань. е-mail: kpzobl@gmail.com, веб-сайт: 

http://zobl.in/.

Znamianka Regional Balneological Hospital 
is a multi-functional healthcare and recreation facility, 

which uses the natural sources of mineral radon water 

and provides highly efficient rehabilitation treatment of 

many diseases. E-mail: kpzobl@gmail.com, website: 

http://zobl.in/. 
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The reform of healthcare system is currently under way. 

The priority direction is the development of primary healthcare and further improvement of general 

and family practice. The home care network is also expanding.

In the region there are: 

25 primary healthcare centres were established as legal entities in the region;

26 urban and district centres of early diagnostics were opened and successfully operate;

the Medical Department of Donetsk National Medical University was opened, and now 

there are 193 students from Ukraine, 256 foreign students and 58 staff members. The department will 

train family physicians, paediatricians and dentists. 



ПРОМИСЛОВІСТЬ INDUSTRY

2 2

Промисловість Кіровоградської області пред-

ставлена широким спектром виробництва майже 

усіх провідних галузей, у якій налічується 877 під-

приємств різних форм власності. У промисловості 

зайнято – 50,5 тис. осіб.

Підприємствами області активно проводиться 

оновлення виробничих фондів та впровадження су-

часних технологій, обладнання, систем управління 

якістю. 

На ринку України підприємства області виділя-

ються достатньо стійкими позиціями з виробництва 

посівної та збиральної техніки, мостових електрич-

них кранів, систем захисту для атомних електро-

станцій, феронікелю, добування щебеню, граніту, 

уранової руди та інших корисних копалин.

The industry in the region is represented by a wide 

range of manufacturing plants of almost all major indus-

tries and includes 877 entities of various forms of own-

ership. Industrial sector provides jobs to 50,500 people.

The enterprises of the region actively renovate their 

production assets, introduce modern technologies, in-

stall new equipment and implement quality manage-

ment systems. 

In the Ukrainian market the enterprises of the region 

are remarkable for their stable positions in the produc-

tion of sowing and harvesting machinery, electric bridge 

cranes, protection systems for nuclear power plants, 

ferronickel, production of gravel, granite, uranium ore 

and other minerals.

ОБСЯГ РЕАЛІЗОВАНОЇ  
ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, МЛРД ГРН

/ SALES OF MANUFACTURED GOODS, BILLION UAH.
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Флагманами у галузі машинобудування області є 

ПАТ НВО «Радій», ПАТ «Гідросила», ПАТ «Ельвор-

ті», ТОВ «ПТУ «Віра Сервіс Інтермаш».

Добувна промисловість області представлена

підприємствами з видобутку камене-щебене-

вої продукції, унікальними комплексами з видо-

бутку графіту, уранової руди, граніту, ільменіту. 

Це – Заваллівська філія ТОВ «Заваллівський гра-

фіт», Інгульська, Смолінська та Новокостянти-

нівська шахти ДП «Схід ГЗК», ПАТ «Кіровоград-

граніт», ТОВ «Елгран», ТОВ ВКФ «Велта». 

На основному підприємстві металургії області 

ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат» вико-

ристовується технологія прямої переробки до міль-

йона тонн руди на рік та отримання до 90-100 тис. 

тонн феронікелю.

В останні роки введено в експлуатацію нові 

сучасні виробництва, технології і продукцію: 

ПрАТ «Металіт» – перший інноваційний завод, 

якому немає аналогів по технологічному оснащен-

ню та обладнанню в Україні, технологічне облад-

нання сертифіковане за європейськими стандар-

тами та відповідає європейським вимогам безпеки 

ЕЕС Direktives та екологічним вимогам безпеки 

ISO 14001;

ПАТ «Ельворті» (ПАТ «Червона Зірка») – 

освоєно новий вид продукції – сівалка зернова

СЗ-6, екскаватор-навантажувач «ELEX», який має 

надійну конструкцію, простий в експлуатації, неви-

багливий в обслуговуванні, і за своїми технічними 

характеристиками та рівнем комфорту не поступа-

ється імпортним аналогам;

ТОВ «ПТУ «Віра Сервіс-Інтермаш», м. Олексан-

дрія – виготовлено унікальний 190-тонний кран на 

експорт у Грузію.

 The Region’s leading machine builders are 

JSC SPP ’Radiy’, JSC ’Hydrosila’, JSC ’Elvorti’, 

LLC ’PTU ’Vira Service Intermash’.

Extractive industry of the region is represented by 

enterprises specialising in the production of stone and 

gravel, unique complexes for the extraction of graphite, 

uranium ore, granite and ilmenite. They include: Zav-

allia Branch of ’Zavallivskyi Graphite Ltd.’, Inhulska, 

Smolinska and Novokostiantynivska Mines of the State 

Enterprise ’Eastern MPP’, PJSC ’Kirovohradgranite’, 

LLC ’Elgran’, LLC ’Velta’. 

The main metallurgy enterprise of the region, 

LLC ’POBUZHSKYI FERRONICKEL PLANT’ uses the 

direct processing technology to process up to one mil-

lion tons of ore per year and to produce up to 90,000-

100,000 tons of ferronickel.

In recent years, advanced production facilities and 

technologies have been put into operation, and new 

products have been launched: 

PJSC ’METALIT’ – the first innovative plant, which 

outclasses its Ukrainian competitors in terms of tech-

nology and equipment; its process equipment has been 

certified to European standards and meets the safety 

requirements of EEC Directives and environmental 

requirements of ISO 14001;

PJSC ’Elvorti’ (’Chervona Zirka’) – this Company 

launched several new products, including SZ-6 grain 

drill and ’ELEX’ excavator-loader – low-maintenance, 

reliable and easy to operate, equal or better than im-

ported equivalents in terms of performance and comfort;

LLC ’PTU ’Vira Service-Intermash’ (Oleksandriia) – 

the Company manufactured a unique 190-ton crane for 

export to Georgia.

2 4



У Світловодському районі здійснюється будів-

ництво нового олійно-екстракційного заводу 

з переробки сої, потужністю 650 тонн на годину.

Активно розвивається альтернативна енергетика.

Діють 20 фотоелектричних сонячних електро-

станцій.

Since 2013, the ’AgroExpo’ International Agricultural Exhibition (https://www.ukragroexpo.com/) 

with the field demonstration of equipment and technologies is held annually in the region, which is 

not only an exhibition of agricultural machinery and technology demonstration, but also a venue for 

business forums and a special platform for dialogue between representatives of major machine-build-

ers, top managers of foreign and national corporations, as well as international agribusiness experts.

A new soybean oil extraction plant is being built in 

Svitlovodsk district, with a processing capacity of 650 

tons of soybeans per hour.

Alternative energy sources are actively developing 

in the region. There are already 20 active photovoltaic 

power plants.

З 2013 року в області щорічно проводиться Міжнародна 

агропромислова виставка з польовою демонстрацією техніки 

та технологій «АгроЕкспо» (https://www.ukragroexpo.com/), яка 

є не тільки виставкою сільськогосподарської техніки та демон-

страції технологій, а й місцем проведення ділових форумів, 

спеціалізованим майданчиком для діалогу між представни-

ками великих машинобудівних компаній, топ-менеджерами 

іноземних і вітчизняних агрокорпорацій, а також експертами 

у сфері агропромислового комплексу міжнародного рівня.
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АГРОПРОМИСЛОВИЙ 
КОМПЛЕКС

AGRIBUSINESS
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Агропромисловий комплекс області на-
лічує майже 3,2 тис. сільськогосподарських 
формувань, з яких 2,6 тис. – фермерські госпо-

дарства.

Загальна площа сільгоспугідь в області 

2 млн га (4,9% загальної площі сільгоспугідь 

України), у тому числі 1,8 млн га ріллі (5,3% ріллі 

України).

Сільським господарством області забез-
печується понад 4,7% від загального обсягу 
виробництва валової продукції сільського 
господарства України, у тому числі:

The agribusiness sector in the region com-
prises about 3,200 agricultural entities, including 
2,600 farms.

The total area of farmland in the region is 

2 million hectares (4.9% of the total area of Ukraine’s 

agricultural land), including 1.8 million hectares of 
arable land (5.3% of arable land of Ukraine).

The agriculture of the region accounts for 
more than 4.7% of Ukraine’s gross agricultural 
output, including:

У ГАЛУЗІ РОСЛИННИЦТВА: 
/ PLANT PRODUCTION:

У ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА:
/ ANIMAL PRODUCTION:

СОНЯШНИКУ 

/ SUNFFLOWER 9,5%

ЗЕРНА

/ GRAIN 5,5%

ЦУКРОВОГО БУРЯКУ 

/ SUGAR BEET 4,8%

3,0%

2,9%

2,1%

ЯЄЦЬ

/ EGGS

МОЛОКА

/ MILK

М’ЯСА

/ MEAT
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У сільському господарстві провідне місце нале-

жить рослинництву.

Переважною спеціалізацією галузі рослинни-

цтва є вирощування зернових та зернобобових куль-

тур, основні з яких – озима пшениця, ярий ячмінь та 

кукурудза. 

Урожай зернових і зернобобових культур в ос-

танні роки перевищує 3,5 млн тонн.

Серед технічних культур провідне місце нале-

жить соняшнику, цукровому буряку, сої та ріпаку. 

Тваринництво в основному представлено сви-

нарством (62%) та скотарством (29%).

The leading sector in agriculture is plant production.

Plant production specialises mainly in growing of 

grain and leguminous crops, the most important ones 

being winter wheat, spring barley and maize. 

Gross yield of grain and leguminous crops in recent 

years exceeds 3.5 million tons. 

The main industrial crops are sunflower, sugar beet, 

soya and rape. 

Animal husbandry is represented mainly by pig 

farming (62%) and cattle breeding (29%).

Забезпечується відновлення потенціалу 
тваринницької  галузі. 

За 2014-2016 роки в області реалізовано 
19 проектів у галузі тваринництва, створено 
інкубаційну станцію потужністю виробництва 
50 тис. курячих та 30 тис. гусячих яєць. 

В області активно розбудовується інфра-
структура для потреб агропромислового 
комплексу.

The livestock production capacity is being 
restored. 

In 2014-2016, 19 animal husbandry projects 
were implemented in the region, a hatchery was built 
with a production capacity of 50,000 chicken eggs 
and 30,000 goose eggs. 

The infrastructure for agricultural needs is being 
actively developed in the region.

СТРУКТУРА ВАЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА У 2016 РОЦІ, %  
/ STRUCTURE OF GROSS AGRICULTURAL 
PRODUCTION IN 2016 (%)  

83,9

16,1

Рослинництво / Plant production

Тваринництво / Animal production
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У 2013 році введено в дію Світловодський річ-

ковий термінал, до виробничої структури якого вхо-

дять: елеватор потужністю 94 тис. тонн, вантажний 

причал та швартові пали, які дозволяють одночас-

но швартувати два самохідні чи несамохідні судна. 

У Національному морському рейтингу (27 березня 

2014 року, м. Одеса), організованому видавни-

цтвом «Порти України» та ІАЦ «BlackSeaTrans», 

ТОВ «Гермес-Трейдинг» отримано перемогу в номі-

нації «Новий термінал – 2013» за реалізацію велико-

масштабного проекту з будівництва Світловодського 

річкового терміналу.

В області діє 59 сучасних елеваторів та зерносу-

шильних комплексів потужністю 2,5 млн тонн тощо. 

In 2013, Svitlovodsk River Terminal was put into 

operation. Its constituent facilities include: an eleva-

tor with a capacity of 94,000 tons, a cargo berth and 

mooring piles, which allow simultaneous mooring of 

two self-propelled or non-self-propelled vessels. In the 

National Maritime Rating (March 27, 2014, Odesa) ini-

tiated by the Ports of Ukraine Magazine and IAC Black-

SeaTrans, LLC HERMES-TRADING won the ‘2013 New 

Terminal’ Category for the implementation of a large-

scale Svitlovodsk River Terminal construction project.

More than 59 modern elevators and grain drying 

facilities with a capacity of more than 2.5 million tons 

were put into service in the region.

ОБСЯГ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 
У СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ЗА 2014-2016 РОКИ, МЛРД ГРН 

/ AMOUNT OF CAPITAL INVESTMENT 
IN AGRICULTURE OF KIROVOHRAD REGION

IN 2014-2016, BILLION UAH 
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За 2014-2017 роки на будівництво і модернізацію 

підприємств і господарств сільського господарства 

спрямовано 7,0 млрд грн капітальних інвестицій. 

Вагому роль у розвитку сільськогосподарської 

галузі відіграють заклади освіти і науки. 

Підготовку фахівців для потреб агропромислово-

го комплексу забезпечують Центральноукраїнський 

національний технічний університет, Компаніївський 

технікум ветеринарної медицини, Технікум механі-

зації сільського господарства (м. Кропивницький) 

та ще 24 заклади професійно-технічної освіти. 

Кіровоградська державна сільськогосподарська 

дослідна станція Національної академії аграрних 

наук України надає комплекс послуг аграріям об-

ласті, володіє 24 об’єктами інтелектуальної власно-

сті, серед яких 7 сортів сої, 6 сортів ярого ячменю, 

2 типи порід великої рогатої худоби молочного 

і м’ясного напрямку використання, має більше 

80 завершених наукових розробок у галузях земле-

робства, рослинництва, зоотехніки, механізації та 

аграрної економіки, які впроваджуються в області та 

половині інших областей України.

Діє філія Державної установи «Держгрунт-

охорона», якою проводиться суцільна агрохімічна 

паспортизація земель сільськогосподарського при-

значення. 

More than UAH 7.0 billion of capital investment 

were channelled to the construction and modernisation 

of agricultural companies and farms in 2014-2017. 

A significant role in the development of agribusi-

ness is played by educational and research institutions. 

Training of specialists for the agro-industrial sector 

is provided by the Central Ukrainian National Technical 

University, Kompaniivka College of Veterinary Medicine, 

College of Agricultural Mechanisation (Kropyvnytskyi) 

and 24 vocational technical schools. 

Kirovohrad State Agricultural Experimental Sta-

tion of the National Academy of Agrarian Sciences of 

Ukraine provides a range of services to the agrarians 

of the region, owns 24 intellectual property items, in-

cluding 7 soybean varieties, 6 varieties of spring barley, 

2 types of beef and dairy breeds of cattle; it has com-

pleted more than 80 research projects in the spheres of 

soil management, crop production, animal husbandry, 

mechanisation and agricultural economics, which are 

implemented in the Kirovohrad region and in half other 

regions of Ukraine.

A branch of the State Institution ’Soils Protection 

Institute of Ukraine’ operates in the region, conducting 

a continuous agrochemical certification of lands for ag-

ricultural use. 
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 Торговельне обслуговування населення облас-
ті забезпечують 9 тис. об’єктів роздрібної торгівлі,
900 закладів ресторанного господарства. У цій 
галузі зайнято понад 70 тис. працівників.

В області активно розвивається фірмова мережа 
підприємств місцевих товаровиробників, яка налічує 
понад 200 об’єктів торгівлі. Найбільш розгалуженою 
є мережа ТДВ «М’ясокомбінат «Ятрань», Черняхів-
ського м’ясопереробного комплексу, ТОВ «Соколів-
ський м’ясокомбінат «Українські ковбаси» та ін.

Активно розвивається торговельна мережа 
сучасних об’єктів торгівлі системи споживчої коопе-
рації, а це  – майже 400 об’єктів роздрібної торгівлі 
у сільській місцевості.

Побутові послуги надаються у 800 об’єктах 
побутового обслуговування населення.

На території області функціонує 68 ринків, 
з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, 
на яких створено 22,3 тис. торгових місць.

Trade services in the region are provided by 
9,000 retail facilities and 900 dining outlets. More 
than 70,000 people are employed in this sector.

Local manufacturers’ branded retail chains are ac-
tively developing in the region, now totalling more than 
200 retail trade outlets. The most extensive chains are 

operated by ALC ’Miasokobinat ’Yatran’, Cherniakhivka 

Meat Processing Factory, LLC ’Sokolivka Meat Process-

ing Factory ’Ukrainski Kovbasy’ and others.
The modern retail chain within the consumer co-

operation system is actively developing, comprising 
almost 400 retail outlets in rural areas.

Domestic services are provided by 800 consumer 
services enterprises.

68 markets with 22,300 points of sale function in the 
region and specialise in the sale of food and non-food 
products.
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В області систематично проводяться 
ярмаркові заходи з продажу сільськогоспо-
дарської продукції та товарів її переробки за 
участі безпосередніх виробників, наймасш-
табніший із них  – «Покровський ярмарок», 
який проводиться раз на рік, у рамках Міжна-
родної агропромислової виставки «АгроЕкс-
по». На ярмарку експонують свою продукцію 
провідні підприємства  – товаровиробники 
Кіровоградщини, демонструють власні ро-
дзинки райони області. Також участь у яр-
марку приймають підприємці з інших регіо-
нів України. 

Підготовка фахівців для галузі торгівлі 
і побутового обслуговування здійснюється 
в 7 закладах професійно-технічної освіти та 
у 2 коледжах, у тому числі у Кропивницькому 
коледжі харчування та торгівлі. 

До послуг гостей області діє 15 готелів та 
інших місць для проживання, провідними із 
яких є: «Reikartz», «Каталонія», «Государь», 
«Аерополь» та інші.

Trade fairs are held in the region on a regular 
basis, where agricultural and processed goods 
are sold by direct manufacturers. The largest 

event is ’Pokrovsky Trade Fair’ held once a year 

within the framework of ’AGROEXPO’ Interna-
tional Agricultural Exhibition. Leading manufac-
turers of Kirovohrad region exhibit their products 
at the Trade Fair, while the districts of the region 
demonstrate their own characteristic goods. En-
trepreneurs form other regions of Ukraine take 
part in the Trade Fair as well. 

Training of professionals in the fields 
of trade and domestic services is offered at 
7 Vocational Schools and 2 Colleges, including 
Kropyvnytskyi College of Food Technology and 
Trade. 

15 hotels and other accommodation facili-
ties offer their services to the region’s guests. 
The leaders are Reikartz, Catalunya, Gosudar, 
Aeropol and others.



КАПІТАЛЬНІ 

ІНВЕСТИЦІЇ

CAPITAL 

INVESTMENT
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У 2016 році підприємствами та організаціями 

області за рахунок усіх джерел фінансування осво-

єно понад 6,4 млрд грн, найбільше підприємствами 

сільського господарства (57,3% до загального обся-

гу) і промисловості (20,1%).

In 2016, the enterprises and organizations of the 

region absorbed more than UAH 6.4 billion from 

all sources of financing, most of this amount going 

to agricultural (57.3% of the total amount) and indust-

rial companies (20.1%).

ІНДЕКС КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
ЗА 2014-2016 РОКИ, % ДО ПОПЕРЕДНЬОГО РОКУ

/ CAPITAL INVESTMENT INDEX IN 
KIROVOHRAD REGION 
IN 2014-2016, % OF PREVIOUS YEAR

ОБСЯГ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
ЗА 2014-2016 РОКИ, МЛН ГРН 
/ CAPITAL INVESTMENT AMOUNT 
IN KIROVOHRAD REGION 
IN 2014-2016, MILLION UAH

Інвестиційний потенціал Кіровоградської області представлено на веб-порталі 
«Центральноукраїнський інвестиційний портал»: http://invest.kr-admin.gov.ua/index.php/uk/

Investment potential of Kirovohrad region is pre-
sented on the Central Ukrainian Investment Portal at  
http://invest.kr-admin.gov.ua/index.php/uk/
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ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 

ГОСПОДАРСТВО

HOUSING AND PUBLIC 

UTILITIES SECTOR

Житлово-комунальне господарство області – 

представлено виробниками і споживачами послуг 

з централізованого тепло-, водопостачання та водо-

відведення, утримання житлового фонду, розвитку, 

оновлення та утримання елементів благоустрою, ри-

туальних послуг, сферою поводження з побутовими 

відходами.

Централізованим водопостачанням в області за-

безпечені споживачі: 12 міст (100%); 22 із 27 селищ 

міського типу (81,5%); 183 із 991 сільських населе-

них пунктів (18,5%). 

Протяжність водопровідних мереж складає 

2 928,4 км.

Основним підприємством водопостачання 
є ОКВП «Дніпро-Кіровоград» (протяжність водо-

гону 120 км), забезпечується постачання води у всі 

4 міста обласного значення (Знам’янка, Кропивниць-

кий, Олександрія і Світловодськ). Із 2015 року у рам-

ках проекту «Розвиток міської інфраструктури-2» 

здійснюється реконструкція та модернізація вироб-

ничих потужностей ОКВП «Дніпро-Кіровоград» за-

гальною вартістю 44 млн дол США. 

У 2016 році підприємством отримано спеціалізо-

вану техніку і обладнання на 1,5 млн дол США.

Централізоване теплопостачання населених 

пунктів області здійснюють 16 теплопостачаль-
них підприємств різної форми власності.

The housing and public utilities sector in the region 

is represented by providers and consumers of servic-

es for centralised heating and water supply, wastewa-

ter management, housing maintenance, development, 

renovation and maintenance of amenities, ceremonial 

services and household waste management.

Centralised water supply in the region is provided 

to the customers in 12 cites and towns (100%); 22 out 

of 27 urban settlements (81.5%) and 183 out of 991 vil-

lages (18.5%). 

Overall length of water supply lines is 2,928,4 km.

The key water supply company – OMME ’Dni-
pro-Kirovohrad’ (with the water-line length of 120 km) 

– supplies water to all of 4 regional cities (Znamianka, 

Kropyvnytskyi, Oleksandriia and Svitlovodsk). Since 

2015, the facilities of OMME ’Dnipro-Kirovohrad’ are 

being renovated and upgraded within the Urban Infra-

structure Development 2 Project with the total cost of 

44 million USD. 

In 2016, the Company received special-purpose 

machinery and equipment valued at 1.5 million US dol-

lars.

Central heating in the cities, towns and villages 

of the region is provided by 16 heating suppliers of 
various forms of ownership. 



Підприємствами комунальної тепло-
енергетики експлуатуються: 92 котельні 

загальною тепловою потужністю 1 203,8 Гкал/год., 

з них: на природному газі – 69 котелень, на інших 

видах палива – 23. На котельнях комунальних під-

приємств встановлено 282 котла різних марок. 

Житловий фонд області складає 309,5 ти-
сяч будинків (загальна площа 24,8 млн м2).

В області створено 314 об’єднань співвлас-
ників багатоквартирних будинків (далі – ОСББ), 

на утриманні яких перебуває 364 житлові будинки.

3 4

КІЛЬКІСТЬ СТВОРЕНИХ ОСББ 
ЗА 2014-2016 РОКИ, ОД. 

/ NUMBER OF COAS ESTABLISHED 
IN 2014-2016
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Municipal heating enterprises operate 
92 boiler stations with the total burning capacity of 

1,203,8 Gcal/h, including 69 gas fired boiler stations 

and 23 boiler stations powered by other types of fuel.The 

boiler stations of municipal enterprises are equipped 

with 282 boiler units of various manufacturers. 

The housing in the region comprises 309,500 
houses (with the total area of 24.8 million square me-

ters).

314 Condominium Owners’ Associations 
(COAs) were established in the region, and now they 

operate 364 apartment buildings.



The total length of street and road network in the 
region’s inhabited localities is 11,400 km, with the total 
area of 70 million square meters, including:

8,300 km (72.8%) with hard-surface carriageway;

4,300 km (38.1%) with improved carriageway;

600 km (0.5%) with rainwater drainage systems;

3,600 km (31.5% of the total length of street abd road 

network) with artificial illumination;

399 bridges and 10 overpasses on streets and roads.
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Загальна протяжність вулично-дорожньої мережі населених пунктів 
області складає 11,4 тис. км площею 70,0 млн м2, у тому числі:

з твердим покриттям проїжджої частини – 8,3 тис. км (72,8%);

з удосконаленим покриттям – 4,3 тис. км (38,1 %);

обладнаних: 

закритою дощовою каналізацією – 0,6 тис. км (0,5%);

штучним освітленням – 3,6 тис. км (31,5% від загальної протяжності вулично-

дорожньої мережі);

399 мостів та шляхопроводів на вулицях і дорогах і 10 шляхопроводів.



ТРАНСПОРТНА 

ІНФРАСТРУКТУРА

TRANSPORT 

INFRASTRUCTURE
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Вигідне географічне розташування Кіровоград-

ської області зумовило її розвинуту мережу заліз-

ничного та автомобільного транспорту.

Десять автомагістралей загальною дов-
жиною 732 км зв’язують Україну з державами 
СНД, Центральної і Північної Європи: 

Міжнародні дороги: 
М-04 Знам’янка-Луганськ-Ізварине (на Волго-

град через Дніпро, Донецьк);

М-12 Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка 

(через Вінницю);

М-13 Кіровоград-Платонове (на Кишинів);

М-22 Полтава-Олександрія.

Національні дороги: 
Н-01 Київ-Знам’янка;

Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя (через Кре-

менчук);

Н-14 Олександрівка-Кіровоград-Миколаїв; 

Н-23 Кіровоград-Кривий Ріг-Запоріжжя

Due to the advantageous geographical position of 

the Kirovohrad Region it has a developed rail and road 

transport network. 

Ten motor highways with a total length of 
732 km connect Ukraine with the countries 
of the CIS, Central and Northern Europe: 

International motorways: 
М-04 Znamianka – Luhansk – Izvaryne (to Volgo-

grad via Dnipro, Donetsk);

М-12 Stryi – Ternopil – Kirovohrad – Znamianka 

(via Vinnytsia);

М-13 Kirovohrad – Platonove (to Chisinau);

М-22 Poltava – Oleksandriia.

National motorways:
Н-01 Kyiv – Znamianka

Н-08 Boryspil – Dnipro – Zaporizhia (via Kremen-

chuk);

Н-14 Oleksandrivka – Kirovohrad – Mykolaiv 

Н-23 Kirovohrad – Kryvyi Rih – Zaporizhia
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ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА
/ TRANSPORT INFRASTRUCTURE
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ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА
/ TRANSPORT INFRASTRUCTURE
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Експлуатаційна довжина залізниці загального 

користування – 892 км, з них – 622 км електрифі-

ковано. 

Підприємства залізничного транспорту на те-

риторії області: регіональна філія «Одеська заліз-

ниця» ПАТ «Укрзалізниця» у складі виробничих 

підрозділів: «Знам’янська дирекція залізничних 

перевезень» (119 залізничних станцій, платформ 

та зупиночних пунктів) та «Шевченківська дирекція 

залізничних перевезень» (28 залізничних станцій та 

платформ); 2 регіональні філії  – «Південна заліз-

ниця» та «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрза-

лізниця».

Найважливіші залізничні напрямки: Київ-

Дніпро; Харків-Одеса; Київ-Херсон; Знам’янка-

Миколаїв. 

До м. Київ курсує швидкісний поїзд категорії 

«Регіональний експрес» №790/789 Київ-Кропив-

ницький «Столичний експрес». Через ст. Знам’ян-

ка курсує група безпересадкових вагонів сполучен-

ням Харків-Луцьк. 

The length in use of public railways is 892 km, with 

662 km having been electrified. 

Railway transportation enterprises in the region 

include: regional branch ’Odesa Railways’ of PJSC 

’UKRZALIZNYTSIA’ consisting of the following oper-

ating departments: ’Znamianka Directorate of railway 

transportation’ (119 railway stations, platforms and 

roadside stations) and ’Shevchenko Directorate of rail-

way transportations’ (28 railway stations and platforms); 

2 regional branches – ’Sothern Railways’ and ’Prydni-

provska Railways’ of PJSC ’UKRZALIZNYTSIA’.

Major railway routes: Kyiv-Dnipro; Kharkiv-Odesa; 

Kyiv-Kherson; Znamianka-Mykolaiv.

’Regional Express’ high-speed train No.790/789 

‘Stolychnyi Express’ runs between Kropyvnytskyi and 

Kyiv. Znamianka is a junction station for direct railway 

link between Kharkiv and Lutsk.



КУЛЬТУРА 
І ДОЗВІЛЛЯ

CULTURE 
AND LEISURE ACTIVITIES
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 Кіровоградщина – унікальний регіон вітчизняної куль-

тури. На ґрунті непересічних культурно-мистецьких явищ 

світового масштабу, якими стали колиска першого профе-

сійного українського театру, відомого світу як театр корифе-

їв, творчість багатьох талановитих письменників, компози-

торів, художників, активно розвиваються культурні традиції 

нашого часу.

Надання культурно-дозвіллєвих, мистецьких, ін-

формаційних та освітніх послуг населенню здійснюють 

1 234 заклади культури і мистецтв області, віднесені до 

системи Міністерства культури України, з яких 574 бібліо-

теки, 577  закладів культури клубного типу, 46 початкових 

спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, 30 музеїв,

обласна філармонія, обласний центр народної творчості,

2 обласні театри, 2 вищі мистецькі навчальні заклади 

І-ІІ рівнів акредитації.

Kirovohrad region is second to none in regards to the national culture. Its contemporary 

cultural traditions are developing on the basis of outstanding cultural and artistic phenomena 

of a global scale, such as the birthplace of the first professional Ukrainian theatre known as 

the Coryphaei Theatre, and creative activity of many talented writers, composers and painters. 

The citizens are provided with cultural, leisure, artistic, informational and educational ser-

vices by more than 1,234 cultural and artistic establishments of the region operating within the 

Ministry of Culture of Ukraine, including 574 libraries, 577 clubs, 46 primary specialised art 

schools, 30 museums, Regional Philharmonic, Regional Centre of Folk Art, 2 regional theatres, 

2 Colleges of Art. 
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КІРОВОГРАДСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ 
ОБЛАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 

МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР 
ІМ. М.Л. КРОПИВНИЦЬКОГО

KIROVOHRAD M. KROPYVNYTSKYI 
ACADEMIC REGIONAL 
UKRAINIAN MUSIC 
AND DRAMA THEATRE

Кіровоградщина – батьківщина першого профе-

сійного українського театру, відомого світу як Театр 

корифеїв, у якому працювали видатні українські 

культурні діячі Марко Кропивницький, Іван Карпен-

ко-Карий, Марія Заньковецька, Микола Садовський 

та ін.

Щороку з метою підтримки, розвитку та популя-

ризації професійного та аматорського мистецтва в 

області проводяться майже 100 культурно-мистець-

ких заходів всеукраїнського, обласного та регіональ-

ного рівнів, серед яких:

Всеукраїнський фестиваль-конкурс вокаль-

но-хорового мистецтва «Калиновий спів»;

Всеукраїнський фестиваль-конкурс виконавців 

на народних музичних інструментах «Провесінь»;

Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Нейгаузов-

ські музичні зустрічі»;

Всеукраїнське свято театрального мистецтва 

«Вересневі самоцвіти»;

конкурс аматорських театральних колективів 

«Театральна весна Кіровоградщини»

Kirovohrad region is the birthplace of the first pro-

fessional Ukrainian theatre known as the Coryphaei The-

atre, where such prominent cultural figures of Ukraine 

as Marko Kropyvnytskyi, Ivan Karpenko-Karyi, Mariia 

Zankovetska, Mykola Sadovskyi and others worked.

In order to support, develop and popularise pro-

fessional and amateur art, almost 100 cultural and art 

events on the nationwide and regional scale are held in 

our region every year, including:

Kalynovyi Spiv – National Vocal And Choral Festival 

& Contest

Provesin (Early spring) – National Folk Instruments 

PlayersFestival & Contest

Neuhaus Music Concerts – National Festival & 

Contest

Veresnevi Samotsvity (September gems) – National 

Theatre Festival

Theatre Spring of Kirovohrad Region – Amateur 

Theatres Contest
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КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА 
ФІЛАРМОНІЯ

KIROVOHRAD REGIONAL 
PHILHARMONIC

Є перлиною духовно-культурної скарбниці, 

однією з кращих концертних організацій України з 

великим творчим потенціалом та міцною матеріаль-

но-технічною базою.

Її окрасою та золотим фондом є творчі колекти-

ви та солісти, які прославляють наш степовий край 

далеко за межами області, серед яких:

It is the gem of the spiritual and cultural treasury, 

one of the Ukraine’s best concert organisations with a 

huge creative potential, ample material and technical 

resources.

Its jewel and golden fund are the creative groups 

and soloists who bring fame to our steppe land far be-

yond our region’s boundaries. Some of these artists are:

КАМЕРНИЙ ОРКЕСТР 
«КОНЦЕРТІНО»
/ ’CONCERTINO’

CHAMBER ORCHESTRA

ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ АНСАМБЛЬ
«ЄЛИСАВЕТ-РЕТРО»
/ ’YELYSAVET-RETRO’

INSTRUMENTAL GROUP

АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР МУЗИКИ, 
ПІСНІ І ТАНЦЮ «ЗОРЯНИ»

/ ’ZORIANY’
ACADEMIC THEATRE OF MUSIC, 

SONG AND DANCE 
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ВІЗИТНОЮ КАРТКОЮ ОБЛАСТІ СТАЛИ ВІДОМІ 

В УКРАЇНІ ТА ЗА ЇЇ МЕЖАМИ КОЛЕКТИВИ:

НАРОДНИЙ ХОРЕОГРАФІЧНИЙ 
АНСАМБЛЬ «ПРОЛІСОК» 

/ ’PROLISOK’ FOLK 
DANCE GROUP 

THE REGION’S ICON GROUPS THAT BECAME 

FAMOUS IN UKRAINE AND BEYOND:

АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР МУЗИКИ, 
ПІСНІ І ТАНЦЮ «ЗОРЯНИ» 
/ ’ZORIANY’ ACADEMIC THEATRE OF 
MUSIC, SONG AND DANCE 
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КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ

KIROVOHRAD REGIONAL MUSEUM 
OF LOCAL HISTORY

Музейне зібрання перевищує 80 тисяч предметів, 

з них понад 56 тисяч – основного фонду. Особливо 

цінними є колекції: палеонтологічна, археологічна, 

етнографічна. Зберігаються колекції меморіальних 

речей, документів та прижиттєвих видань відомих 

земляків – театральних діячів з родини Тобілеви-

чів, Марка Кропивницького, земляків-письменників 

Юрія Яновського, Дем’яна Бєдного, Івана Микитен-

ка, Олени Журливої та інших. 

До фондів музею у 1994 р. додано понад 

4 тисячі предметів кунсткамери відомого збирача 

старожитностей Олександра Ільїна, у якій є шедев-

ри іконопису і сакрального мистецтва XVI – ХІХ ст., 

скульптура і мала пластика, живопис, столові набо-

ри та посуд виробництва відомих фірм світу, меблі 

різних стилів, прилади.

The museum collection is listed to have more 

than 80,000 exhibits, with the basic funds counting 

more than 56,000 items. Especially precious are the 

following collections: paleontological, archaeological 

and ethnographic. There are collections of memorial 

items, documents and lifetime publications, which 

belonged to famous compatriots: theatre figures from 

the Tobilevyches family, Marko Kropyvnytskyi, writers 

Yurii Yanovskyi, Demian Biednyi, Ivan Mykytenko, 

Olena Zhurlyva and others. 

In 1994, the museum funds were enlarged with 

more than 4,000 items from the famous relics collector 

Oleksandr Ilin’s cabinet of curiosities, which consisted 

of iconography and sacred art masterpieces of 16th-

19th centuries, sculptures and small statuary, paintings, 

dining sets and dishware from world’s famous 

manufacturers, furniture of different styles, and various 

devices.



ТУРИЗМ TOURISM

Туристично-рекреаційний потенціал Кіро-
воградщини є унікальним завдяки поєднанню 

краси степу та лісостепу, переплетінню різноманіт-

них за етнічними витоками та історичними епохами 

культур і традицій з героїчним минулим козацького 

краю.

Центральний регіон представлений численними 

пам’ятками історії та археології, зразками садо-

во-паркового мистецтва, унікальними природними 

пам’ятками. Нині історико-культурний фонд області 

складається з 5 791 пам’ятки, з них 24 – національ-

ного значення.

Touristic and recreation potential of 
Kirovohrad region is exclusive owing to the com-

bination of steppe and forest-steppe beauty, mixture of 

cultures of various ethnic roots and historical eras, tra-

ditions and the heroic past of the Cossacks’ land.

The Central region is represented by numerous 

historical monuments, archaeological and landscape 

design sites, as well as natural landmarks. Nowadays 

the historical and cultural fund of the region consists 

of 5,791 monuments, 24 of which are of national sig-

nificance. 
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НАЙПОПУЛЯРНІШИМИ ОБ’ЄКТАМИ

СЕРЕД ТУРИСТІВ Є:

THE MOST POPULAR 

TOURIST DESTINATIONS ARE:

Заповідник-музей І. К. Тобілевича (Карпенка-Карого)

«Хутір Надія», на території якого щорічно проводиться 

Всеукраїнський фестиваль «Вересневі самоцвіти»

/ Ivan Karpovych Tobilevych (Karpenko-Karyi) ’Khutir Nadiia’ 

Preserve-Museum, which is the place for the annual state 

festivity ’Veresnevi Samotsvity’ (September gems);

Єдині на рівнинній частині території області 

водоспади – урочище «Каскади» 

(с. Злинка Маловисківського району)

/ The only waterfall in the region – natural landmark 

’Kaskady’ (Cascades);

Історико-архітектурний заповідник родини Раєвських

(с. Розумівка Олександрівського району)

/ Historical and Architectural Preserve of the Raievskyis 

(Rozumivka village, Oleksandrivka district);

Пам’ятка садово-паркового мистецтва 

«Веселі Боковеньки»

/ Landscape design site ’Veseli Bokovenky’;

Унікальна місцина на території Устинівського 

району – урочище Монастирище

/ Unique place in Ustynivka district 

– natural landmark Monastyryshche.
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Tourists are attracted by tours introducing the 

spiritual and material culture of Trypillians, Ulichs, Ru-

thenians and Zaporizhia Cossacks. There are almost 

210 tourist itineraries in region, the most popular of 

them are ‘Nature of Kirovohrad Region’, ‘Land of Cory-

phaei’, ‘Golden Paths of Exampeus’ and ‘In Shevchen-

ko’s Footsteps’. 

Our region has great potential for the development 

of rural ’green’ tourism. Kirovohrad region has dozens 

of successful ’green’ homesteads, where vacationers 

have an opportunity to recharge their energy and get 

healthier in a pollution-free environment. Some of these 

homesteads, ranked among Ukraine’s top 100, such as 

‘At Svitlana’s’, ‘Little Bee’, ‘Country Club’ and ‘On the 

Hook’, were awarded a number of certificates.

Привертають увагу туристів і маршрути, що зна-

йомлять з духовною та матеріальною культурою ча-

сів трипільців і уличів, русичів і запорізьких козаків. 

Їх в області налічується 210, найпопулярніші з яких: 

«Природа Кіровоградщини», «Земля Корифеїв», 

«Золотими стежками Ексампею», «Шевченковими 

слідами».

Перспективним для області є розвиток сільсько-

го «зеленого» туризму. На Кіровоградщині успішно 

діють десятки «зелених» садиб, де відпочивальники 

мають можливість відновити сили та оздоровитися 

в екологічно чистому середовищі. Кілька таких са-

диб, що увійшли до сотні кращих в Україні, зокрема, 

«У Світлани», «Бджілка», «Country Club» та «На- 

гачок» відзначені відповідними сертифікатами.



МАЛЕ ТА СЕРЕДНЄ

 ПІДПРИЄМНИЦТВО

SMALL AND MEDIUM 

ENTERPRISES
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У малому та середньому підприємництві зайнято 

майже 130 тис. осіб.

Для стимулювання розвитку підприємницької 

діяльності, інформаційно-ресурсної та фінансової 

підтримки малого та середнього бізнесу в області 

функціонують: 

25 Центрів надання адміністративних послуг 

(далі – ЦНАП), які надають послуги із державної ре-

єстрації юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців 

та державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно; 

веб-сайт «Кіровоградщина бізнесова»: http://

www.pidpriem-gue.kr.ua/.

РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА 
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
/ REGIONAL FUND FOR BUSINESS SUPPORT 
IN KIROVOHRAD REGION

МІСЬКИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА В М. ОЛЕКСАНДРІЯ
/ OLEKSANDRIIA CITY FUND FOR BUSINESS SUPPORT

КООРДИНАЦІЙНА РАДА З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА
ПРИ ОБЛАСНІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ
/ COORDINATING BOARD ON ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT 
AT THE REGIONAL STATE ADMINISTRATION

ОБЛАСНА РАДА ПІДПРИЄМЦІВ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
/ KIROVOHRAD REGIONAL COUNCIL OF ENTREPRENEURS

Small and medium enterprises employ almost 

130,000 people.

In order to promote entrepreneurship and to provide 

informational, resource and financial support to small 

and medium enterprises, the following framework was 

established and functions in the region: 

25 Centres for Administrative Services (CAS) pro-

viding such services as state registration of legal enti-

ties and individual entrepreneurs, as well as state regis-

tration of titles to real property;

’Business in Kirovohrad Region’ website 

http://www.pidpriem-gue.kr.ua/
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Представники бізнесу та інвестори мають мож-

ливість отримати понад 100 видів різноманітних 

послуг (від реєстрації бізнесу та майна до доку-

ментів дозвільного характеру), інформація про які 

розміщена безпосередньо у ЦНАПах, на офіційних 

веб-сайтах райдержадміністрацій і міськвиконкомів. 

Здійснити державну реєстрацію бізнесу в області  

можливо за 1 добу.

Застосовується гнучкий графік роботи ЦНАПів: 

розширені години роботи до 6 днів на тиждень; на-

даються супутні послуги (виготовлення копій доку-

ментів, продаж канцелярських товарів тощо). 

Здійснюється фінансова підтримка суб’єктів 

підприємництва через Регіональний фонд підтрим-

ки підприємництва у Кіровоградській області http://

www.pidpriem-gue.kr.ua/index.php?action=fond.

Business representatives and investors have a 

possibility to receive more than 100 types of services 

ranging from business and property registration to is-

suance of permits); the information on such services is 

available directly from CASes and is published on offi-

cial websites of District State Administrations and City/

Town Executive Committees. Furthermore, it is possible 

to register a business in the region in 24 hours.

CASes have flexible working hours: they work 

through lunch up to 6 days a week and provide 

supporting services (document copying, sales of statio-

nary etc.).

SMEs are financially supported through the Region-

al Fund for Support of Entrepreneurship in Kirovohrad 

Region http://www.pidpriem-gue.kr.ua/index.php?ac-

tion=fond.



ГЕОГРАФІЧНА СТРУКТУРА ІМПОРТУ ТОВАРІВ 
У КІРОВОГРАДСЬКУ ОБЛАСТЬ У 2016 РОЦІ, %
/ GEOGRAPHICAL SPREAD OF GOODS IMPORT 
IN KIROVOHRAD REGION IN 2016 (%)

США / The USA

Китай / China

Німеччина 

/ Germany

Туреччина 

/ Turkey

Інші / Others

ЗОВНІШНЯ 

ТОРГІВЛЯ

EXTERNAL 

TRADE
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Підприємства регіону мають постійні зов-
нішньоторговельні зв’язки з партнерами 
більш ніж 100 країн світу. 

Зовнішньоторговельний оборот това-
рами у 2016 році склав 607,1 млн дол США, 

у тому числі експорт – 425,1 млн дол США, імпорт – 

182 млн дол США.

До країн ЄС поставки на експорт склали 27,2% 

від загального обсягу експорту області, до країн 

СНД – 16,6%. З країн ЄС в область надійшло 40,7% 

усіх товарів, з країн СНД – 10,6%.

Enterprises of the region have stable foreign 
trade relations with partners from more than 100 
countries of the world.

The external trade turnover in 2016 amount-
ed to USD 607.1 million, with exports totalling USD 

425.1 million and imports reaching USD 182 million.

Exports to the EU countries accounted for 27.2% 

of the total exports of the region, while exports to the 

CIS accounted for 16.6%. Import from EU accounted for 

40.7% of all imported goods, while the CIS countries 

supplied 10.6%.

ГЕОГРАФІЧНА СТРУКТУРА ЕКСПОРТУ ТОВАРІВ 
ІЗ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2016 РОЦІ, %
/ GEOGRAPHICAL SPREAD OF GOODS EXPORT 
FROM KIROVOHRAD REGION IN 2016 (%)

Індія / India

Російська Федерація

 / The Russian Federation 

Нідерланди

 / The Netherlands

Китай / China

Інші / Others

63,6

13,7

10,6

6,1

6,0

45,7

17,2

17,1
11,6

8,4
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Значні обсяги експорту товарів 

області традиційно займають жири 

та олії тваринного або рослинного 

походження, машини та обладнання, 

в імпорті – машини та обладнання.

Animal and vegetable fats and oils, 

machinery and equipment traditionally 

constitute the major portion of region’s 

exports, while the most imported 

goods are machinery and equipment.

ТОВАРНА СТРУКТУРА ЕКСПОРТУ ТОВАРІВ 
ОБЛАСТІ У 2016 РОЦІ, %
/ COMMODITY COMPOSITION OF 
THE REGION’S GOODS EXPORT IN 2016 (%)

ТОВАРНА СТРУКТУРА ІМПОРТУ ТОВАРІВ 
 ДО ОБЛАСТІ У 2016 РОЦІ, %
/ COMMODITY COMPOSITION OF 
THE REGION’S GOODS IMPORT IN 2016 (%)

Жири та олії 

/ Fats and oils

Продукти рослинного походження 

/ Plant products

Машини та обладнання

/ Machines and equipment

Готові харчові продукти

/ Prepared foods

Інші / Other

40,2

24,8

14,0

9,8

11,2

Машини та обладнання

/ Machinery and equipment

Засоби наземного транспорту

/ Land transport

 

Недорогоцінні метали

/ Non-precious metals

Полімерні матеріали

/ Plastic materials

Інші / Other

38,0

23,2

7,8

6,5

24,5



Користується попитом на зовнішньому 
ринку олія соняшникова виробництва ПП «Віктор і 

К» (торгова марка «Королівський смак»), ПАТ «Кі-

ровоградолія», ТОВ «Градолія», зернові та технічні 

культури виробництва ТОВ «Украгроком», посівна 

техніка та культиватори ПАТ «Ельворті», гідрома-

шини для гідросистем тракторів, комбайнів та ін-

ших мобільних машин ПАТ «Гідросила», продукція 

ПАО «НПП «Радій».

Повний комплекс послуг із забезпечення зов-

нішньоекономічної діяльності (сертифікацію, екс-

пертизу тощо), інформаційно-консультаційних по-

слуг (підготовка презентацій українських компаній, 

допомога у підготовці та написанні бізнес-планів 

тощо) здійснює Кіровоградська регіональна торго-

во-промислова палата: http://www.chamber.kr.ua

External markets have a demand for sun-
flower oil produced by PE ’VIKTOR I K’ (’KOROLIVSKYI 

SMAK’ Trademark), PJSC ’KIROVOHRADOLIIA’, LLC 

’HRADOLIIA’; grain and industrial crops produced by 

LLC ’UKRAGROKOM’; sowing machinery and cultiva-

tors made by PJSC ’ELVORTI’; hydraulic machines for 

tractors, combine harvesters and other vehicles by JSC 

’HYDROSILA’, productionby PJSC ’RPC ’RADIY’.

A full range of services related to foreign trade sup-

port (certification, expert evaluation, etc.), as well as 

information and consultancy services (creation of pres-

entations for the Ukrainian companies, assistance in 

preparation and drafting of business plans, etc.) is pro-

vided by Kirovohrad Regional Chamber of Commerce 

and Industry: http://www.chamber.kr.ua
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ІНОЗЕМНІ

ІНВЕСТИЦІЇ

FOREIGN 

INVESTMENTS
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Кіровоградщина має усі передумови для актив-

ного залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій.

Географічне положення області, наявність уні-

кальних корисних копалин, родючих чорноземів і 

розвиненого аграрно-промислового потенціалу ро-

бить її інвестиційно-привабливою. 

Інвестори 35 країн світу вклали капітал в 
економіку області. Найбільші обсяги інвестицій 

надійшли з Великобританії, Кіпру, РФ, Нідерландів. 

На ці країни припадає майже 80% загального обсягу 

прямих іноземних інвестицій.

Kirovohrad Region has all the opportunities for ac-

tive attraction of domestic and foreign investment.

Geographical position of the Region, availability of 

unique minerals, fertile black soil and well-developed 

agricultural and industrial potential make it attractive for 

investment. 

Investors from 35 countries of the world have 
ploughed in the region’s economy. The largest in-

vestments came from the Great Britain, Cyprus, Russia 

and the Netherlands. These countries account for almost 

80% of the total amount of foreign direct investment.

44,6 19,8

8,0
7,3

20,3

ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2016 РОКУ, %
/ FOREIGN DIRECT INVESTMENT BY TYPES OF ACTIVITY 
AS OF 31 DECEMBER 2016 (%) Промисловість / Industry

Будівництво / Construction

Адміністративне та допоміжне обслуговування 

/ Administrative and associated services 

Оптова та роздрібна торгівля

 / Wholesale and retail trade

Інші / Other
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В області запроваджено проведення Міжнарод-

ного інвестиційного форуму «Central Ukrainian ID», 

що став майданчиком для діалогу представників вла-

ди, українського та міжнародного бізнесу, сприяє

вирішенню питань економічного розвитку та покра-

щенню інвестиційного клімату Кіровоградщини.

Для презентації інвестиційного потенціалу 

Кіровоградської області створено і функціонує 

«Центральноукраїнський інвестиційний портал»

(http://invest.kr-admin.gov.ua/).

The region has been regularly holding the inter-

national investment forum titled ’Central Ukrainian In-

vestment Day’, which became a platform for dialogue 

between the authorities and Ukrainian and international 

businesses, and contributes to addressing the issues of 

economic growth and improving the investment climate 

in the Kirovohrad region.

Web-site ‘Central Ukrainian portal’ was created and 

is functioning to present investment potential of the 

Kirovohrad region (http://invest.kr-admin.gov.ua/).

ОСНОВНІ КРАЇНИ-ІНВЕСТОРИ СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2016 РОКУ, %
/ MAJOR INVESTING COUNTRIES AS OF 31 DECEMBER 2016 (%)

Велика Британія / Great Britain

Кіпр / Cyprus

Російська Федерація / Russian Federation

Нідерланди / The Netherlands

Інші / Other

32,8

23,0

17,6

5,8

20,8
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МІЖРЕГІОНАЛЬНА

 СПІВПРАЦЯ

INTER-REGIONAL 

COOPERATION

Розгортається міжнародне співробітництво Кі-

ровоградщини з адміністративно-територіальними 

одиницями іноземних країн у рамках двосторонніх 

актів з:

Kirovohrad region expands cooperation with admin-

istrative divisions of foreign countries within the frame-

work of bilateral acts:

містом Сюйчжоу та провінцією Цзянсу 

Китайської Народної Республіки

/ Xuzhou city and Jiangsu province, 

People’s Republic of China

Нижньосілезьким воєводством 

Республіки Польща 

/ Lower Silesian Voivodeship, 

Republic of Poland 

Могильовською областю 

Республіки Білорусь

/ Mogilev Region, 

Republic of Belarus

Федеральною землею Штирія 

Республіки Австрія

/ Bundesland Styria, 

Republic of Austria 

містом Брага 

Португальської Республіки

/ Braga city, Portuguese Republic

містом Інчхон Республіки Корея

/ Incheon Metropolitan City, 

Republic of Korea

Нітрянським самоврядним краєм 

Словацької Республіки

/ Nitra Region, Slovak Republic

18 вересня 2014 року підписано Меморандум про 

співробітництво між Кіровоградською обласною держав-

ною адміністрацією та Міжнародним Трейд-клубом 
в Україні.

The Memorandum on Cooper-

ation between Kirovohrad Regional 

State Administration and Internation-

al Trade Club in Ukraine was signed 

on 18 September 2014.

З 2005 року область є повноправним чле-

ном найбільшої мережі регіонів в розширеній 

Європі  – Асамблеї Європейських Регіонів.

Since 2005, the region 

has become full member of 

the widest network of regions 

in an Extended Europe – the 

Assembly of European Re-

gions.



ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

 СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

У 2014-2016 РР.
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KEY FIGURES 

OF SOCIO-ECONOMIC 

DEVELOPMENT 

OF KIROVOHRAD REGION 

IN 2014-2016

Показники / Description
Одиниця виміру 

/ U/M

Роки: / Year:

2014 2015 2016 

ДЕМОГРАФІЯ ТА РИНОК ПРАЦІ / DEMOGRAPHICS AND LABOUR MARKET

Наявне населення / Available population тис. осіб 

/ thousand people 980,6 973,1 965,7

 Економічно активне населення 
/ Economically active population

тис. осіб

/ thousand people 440,3 436,6 428,8

Кількість зареєстрованих безробітних 
/ Number of registered unemployed 

тис. осіб

/ thousand people 21,1 22 17,2

Середньомісячна номінальна заробітна плата 
/ Average monthly nominal wage

грн / UAH 2 789 3 282 3 974

ПРОМИСЛОВІСТЬ / INDUSTRY

Обсяг реалізованої промислової продукції 
у відпускних цінах підприємств 

/ Sold production of industry 
at companies’ EXW prices

млн грн / million UAH 17 505,6 20 319,3 22 854,2

у тому числі: / including:

добувна промисловість і розроблення кар’єрів
 / mining and quarrying

млн грн / million UAH 635,8 825,3 901,1

переробна промисловість: / processing: млн грн / million UAH 14 410,7 16 023,8 16 815,4

з неї: / including:

виробництво харчових продуктів, напоїв 

/ food and beverage production
млн грн / million UAH 9 900,8 9 654,9 9 133,0

металургія / metallurgy млн грн / million UAH 1 579,2 2 570,6 2 508,5

машинобудування / mechanical engineering млн грн / million UAH 1 593,1 1 863,2 2 694,4

постачання електроенергії, газу, пари 
/ Electricity, gas, steam

млн грн / million UAH 2 257,8 3 161,7 4 891,5
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Показники / Description
Одиниця виміру 

/ U/M

Роки: / Year:

2014 2015 2016 

Індекс промислового виробництва: 
/ Industrial Production Index:

% 100,8 82,9 120,3

у тому числі: / including

добувна промисловість і розроблення кар’єрів 
/ mining and quarrying

% 85,1 98,9 117,8

переробна промисловість: / processing: % 107,5 78,4 122,7

у тому числі: / including:

виробництво харчових продуктів, напоїв

 / food and beverage production
% 115,8 65,2 125,5

металургійне виробництво / metallurgy % 95,7 93,9 102,3

машинобудування / mechanical engineering % 93,8 108 142,7

постачання електроенергії, газу, пари 
/ electricity, gas, steam

% 89,5 87,9 109,5

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО / AGRICULTURE

Виробництво тваринницької продукції: 
/ Animal production:

м’ясо (у живій вазі) / meat (live weight basis)
тис. тонн 

/ thousand tons 74 72,3 71,9

молоко / milk
тис. тонн

/ thousand tons 324,3 310,6 307,7

яйця / eggs млн шт. / million 501,3 506,0 455,6

Поголів’я: / Livestock numbers:

велика рогата худоба / cattle тис. гол. / thousand heads 108,3 103,6 100,5

свині / pigs тис. гол. / thousand heads 255,6 253,8 240,7

вівці і кози / sheep and goats тис. гол. / thousand heads 42,6 40,5 39,7

птиця / poultry тис. гол. / thousand heads 4 654,7 4 956,5 4 729,9

ІНВЕСТИЦІЇ ТА БУДІВНИЦТВО / INVESTMENT AND CONSTRUCTION

Обсяг прямих іноземних інвестицій 
/ Amount of foreign direct investment

млн дол США 

/ million USD 84,7 64,4 59,1

Обсяг капітальних інвестицій
/ Amount of capital investment

млн грн / million UAH 3 122 4 057 6 355

Продовження
 таблиці 
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Продовження
 таблиці 

Показники / Description
Одиниця виміру 

/ U/M

Роки: / Year:

2014 2015 2016 

Обсяг введення в експлуатацію житла
/ New housing supply

тис. м2 / thousand sq. m 56,9 117,1 53,6

Обсяг будівельних робіт / Amount of construction work млн грн / million UAH 471 630,8 723,4

ВНУТРІШНЯ ТА ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ / DOMESTIC AND FOREIGN TRADE

Обсяги обороту роздрібної торгівлі 
/ Retail turnover

млн грн / million UAH 17 191,5 21 653,4 24 545,5

Обсяг експорту / Exports млн дол США

/ million USD 820,7 406,6 425,1

у тому числі: / including:

жири та олія тваринного або рослинного походження

/ animal and vegetable fats and oils 

млн дол США

/ million USD 451 137,7 170,9

продукти рослинного походження 

/ plant products

млн дол США

/ million USD 81,9 90 105,4

готові харчові продукти / prepared food
млн дол США

/ million USD 127,3 70,9 41,6

машини та обладнання / machinery and equipment
млн дол США

/ million USD 88,2 56,4 59,6

мінеральні продукти / mineral products
млн дол США

/ million USD 30,4 20,2 14,9

Обсяг імпорту / Imports млн дол США

/ million USD 201,7 105,4 182

БЮДЖЕТНА ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ / FISCAL CAPACITY

Надходження до бюджетів усіх рівнів
 / Total treasury revenues

млн грн / million UAH 3 832,4 4 731,4 7 392,1

Надходження до державного бюджету
/ State budget revenues

млн грн / million UAH 1 790,2 2 312,4 3 828

Надходження до місцевих бюджетів (без трансферів) 

/ Local budget revenues (except transfers) млн грн / million UAH 2 042,2 2 419,0 3 564,1
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ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ INVESTMENT PROPOSALS

Ініціатор:
ТОВ «Круп’яний тік»

Короткий опис:
Будівництво виробничого комплексу з переробки сої на соєву 

олію та соєвий шрот, потужністю 30 тис. т на рік, який вклю-

чатиме: 

силоси для зберігання сировини; 

лінію підготовки бобів до екстрагування; 

лінію екстракції; 

склад готової продукції підлогового типу з відпускними 

пристроями для соєвого шроту; 

ємність для зберігання соєвої олії.

Вартість:
3 млн дол. США

Ініціатор:
Тихонюк Юлія Романівна 

Короткий опис:
В наявності земельна ділянка, площею 

3,5 тис. м2, яка знаходиться на відстані 

13 км від обласного центру м. Кропивницький. 

На даний час на ділянці розташований сад, який перед спору-

дженням ферми необхідно викорчовувати, існує свердловина 

для поливу, необхідно провести газопостачання та електропо-

стачання.

Вартість:
1,4 млн дол. США 

Ініціатор:
ПрАТ «МААК «Урга»

Короткий опис:
З метою здійснення приймання-відправки сучасних повітряних 

суден, пасажиромісткістю понад 50 осіб (типу Airbus, Boeing 

тощо), необхідно здійснити ремонт існуючої злітно-посадкової 

смуги та добудувати її до 2 100 м з облаштуванням необхідним 

технічним обладнанням. 

Необхідна розробка проектно-кошторисної документації для 

ремонту вказаної злітно-посадкової смуги.

Вартість:
2 млн дол. США 

Initiator:
‘Krupianyi tik’ Co. Ltd.

Summary:
Construction of an integrated production facility for production of 

soybean oil and meal from soybeans, with a capacity of 30,000 

tons per year, which will include: 

silos for storage of raw materials; 

pre-extraction line; 

extraction line; 

flat-type finished products storage facility with soybean 

meal dispensing devices; 

soybean oil storage tank.

Cost:
3 million USD

Initiator:
Tykhoniuk Yuliia Romanivna

Summary:
A land plot of 3,500 square meters is available, which is located 

13 km from the regional centre – Kropyvnytskyi city. 

Currently, there is a garden on the land plot that needs to be 

removed prior to the construction of the farm; there is also a well 

for watering; gas and power supply have to be installed.

Cost:
1.4 million USD

Initiator:
PJSC ‘IJSAC ‘URGA’

Summary:
In order to be able to receive and dispatch modern airliners 

with more than 50 seats (such as Airbus, Boeing, etc.), 

it is necessary to repair the existing runway, extend 

it to 2,100 m and provide it with the necessary equipment. 

Drafting of the design and estimate documentation for the runway 

repair is also required.

Cost:
2 million USD

Будівництво підприємства 
з переробки сої на соєву 
олію та соєвий шрот 
у м. Кропивницький

Construction of a factory for 

production of soybean oil 

and meal in Kropyvnytskyi city

Будівництво сучасної козиної 
ферми і заводу з виробни-
цтва екологічних продуктів 
з козиного молока 
на території Кірово-
градського району 

Construction of a modern 

goat farm and a factory for the 

production of ‘green’ products from 

goat milk in Kirovohrad region 

Відкриття регулярних 
внутрішніх та міжнародних 
авіарейсів із залученням 
повітряних суден 
вітчизняних та міжнародних 
авіакомпаній на базі 
ПрАТ «МААК «Урга»

Opening of regular domestic and 

international flight routes involving 

domestic and international airlines 

on the basis of PJSC ‘IJSAC ‘Urga’
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Ініціатор:
КП «Теплокомуненерго» Олександрійської 
міської ради

Короткий опис:
Метою проекту є зниження собівартості виробленої теплової 

енергії на 20-30%. Проектом передбачається:

заміна теплових мереж на попередньо ізольовані;

встановлення сучасного енергозберігаючого обладнання;

будівництво 25 квартальних котелень та газопроводів серед-

нього і високого тиску, яке узгоджене відповідними рішеннями 

Олександрійської міської ради.

Вартість:
19 млн євро

Ініціатор:
ТОВ «Петроострів грант-інвест»

Короткий опис:
Проект передбачає видобуток лабрадоритів, виробництво та 

продаж блоків, облицювальних виробів. 

Очікувані обсяги від реалізації продукції складуть в середньо-

му 30 млн грн на рік. При виконанні річної проектної потужності 

чистий прибуток складе 9,9 млн грн. 

Термін окупності – 2,2 роки.

Вартість:
15 млн євро

Ініціатор:
Новоархангельська селищна рада

Короткий опис:
Будівництво сонячної електростанціїна земельній ділянці пло-

щею 20 га, яка знаходиться на відстані 110 км від обласного 

центру м. Кропивницький. 

На території земельної ділянки є фундаменти, зруйновані стіни 

тваринницького комплексу та напівзруйновані будівлі. 

Наявність комунальної інфраструктури: газопостачання, елек-

тропостачання. Водопостачання та водовідведення потребує 

відновлення.

Вартість:
50 млн грн

Initiator:
ME ‘Teplokomunenerho’ of Oleksandriia City Council

Summary:
The purpose of the project is to reduce the cost of thermal energy 

by 20-30%.  The project provides for:

replacement of old heating network with pre-insulated heat supply 

systems;

installation of advanced energy-saving equipment;

construction of 25 district boiler houses and medium and high 

pressure gas pipelines that has been approved by the Oleksandriia 

City Council.

Cost:
19 million EUR

Initiator:
LLC ‘Petroostriv-Grant-Invest’

Summary:
The project provides for production of labradorite, manufacture and 

sale of blocks and facing products. 

Expected sales of products will amount to an average of 30 million 

UAH per year. After reaching the annual designed capacity, the net 

profit will amount to 9.9 million UAH. 

Payback period: 2.2 years

Cost:
15 million EUR

Initiator:
Novoarkhangelsk urban Village Council

Summary:
Construction of a solar power plant on a land plot of 20 hectares, 

located 110 km from the regional centre of Kropyvnytskyi. 

The land plot features a number of foundations, destroyed walls of 

the former cattle-breeding facility and some dilapidated buildings. 

Available utilities: gas and power supply. Water supply and water 

discharge systems are in need of repairs.

Cost:
50 million UAH

Оптимізація системи 
теплопостачання 

м. Олександрія 

Heating system optimisation 

in Oleksandriia

Розробка Лікарівського 
родовища лабрадоритів 
у Новомиргородському 

районі

Development of Likarivske 

Labradorite Deposit 

in Novomyrhorod District

Будівництво сонячної 
електростанції 
у с. Торговиця 

Новоархангельського 
району

Construction of 

a photovoltaic power plant 

in Torhovytsia village, 

Novoarkhangelsk District

ІНВЕСТИЦІЙНІ  ПРОПОЗИЦІЇ
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Ініціатор:
ПАТ «Світловодський «Райагротехсервіс»

Короткий опис:
Створення підприємства з переробки продуктів рослинництва 

на земельній ділянці ПАТ «Світловодський «Райагротехсер-

віс», площею 10 га. Земельна ділянка знаходиться на відстані 

88 км від обласного центру м. Кропивницький. 

На території ділянки розміщена база для сільськогосподар-

ської техніки (гаражі, ангари, складські приміщення); однопо-

верхові будівлі в задовільному стані, але потребують частко-

вого ремонту.

Наявність комунальної інфраструктури: газопостачання, елек-

тропостачання, водопостачання. Водовідведення відсутнє.

Вартість:
350 тис. дол. США 

Ініціатор:
Олександрійська міська рада

Короткий опис:
Метою проекту є впровадження комплексу заходів, спрямова-

них на підвищення економічності, ефективності та надійності 

роботи системи зовнішнього освітлення м. Олександрія. 

Проект передбачає модернізацію вуличного освітлення шля-

хом заміни світильників (9 тис. шт.) по місту та пригороду, 

заміну опор та проводу, загальною довжиною 360 тис. м.

В наявності техніко-економічне обґрунтування.

Термін окупності проекту – 8 років.

Вартість:
1,6 млн дол. США

Ініціатор:
Кіровоградська міська рада

Короткий опис:
Метою проекту є використання нетрадиційних джерел енергії 

для опалення будівель пологового будинку. 

Проект передбачає встановлення сонячних батарей на дах буді-

вель, а також 9 теплових насосів.

Термін окупності проекту – 7 років.

Реалізація проекту дасть можливість скоротити споживання 

природного газу, покращити якість надання медичних послуг.

Вартість:
11 млн грн

Initiator:
PJSC ‘Svitlovodsk Raiahrotekhservis’

Summary:
Creation of an enterprise for the processing of plant products 

on a land plot of 10 hectares owned by PJSC ‘Svitlovodsk 

Raiahrotekhservis’ The land plot is located 

88 km away from the regional centre – Kropyvnytskyi. 

A depot for agricultural machinery (garages, hangars and 

warehouses) is located on the land plot; there are also one-storey 

buildings in a satisfactory condition, but requiring minor repairs.

Available utilities: gas, power and water supply. Water discharge 

system: not available.

Cost:
350,000 USD

Initiator:
Oleksandriia City Council

Summary:
The aim of the project is to implement a set of measures in order to 

increase the efficiency and reliability of the outdoor lighting system 

in the city of Oleksandriia. 

The project provides for the modernisation of street lighting by 

replacing 9,000 lamps across the city and suburbs, replacing the 

light posts and wires with a total length of 360,000 meters.

Feasibility study report is available.

Project payback period: 8 years

Cost:
1.6 million USD

Initiator:
Kirovohrad City Council

Summary:
The purpose of the project is to use unconventional energy sources 

for the heating of the maternity hospital buildings. 

The project provides for the installation of rooftop solar panels and 

9 heat pumps.

Project payback period: 7 years

Implementation of the project will enable to reduce natural gas 

consumption and improve the quality healthcare services.

Cost:
11 million UAH

Створення підприємства 
з переробки продуктів 
рослинництва у Світловод-
ському районі 

Creation of an enterprise for 

the processing of plant products 

in Svitlovodsk District

Модернізація вуличного 
освітлення м. Олександрія

Modernisation of street lighting 

in Oleksandriia

Впровадження альтерна-
тивної системи опалення 
та водопостачання гарячої 
води у пологовому будинку 
по вул. Олени Журливої, 1,
м. Кропивницький

Implementation of an alternative 

heating and hot water supply 

system in the maternity hospital 

at 1, Oleny Zhurylovoi street 

in  Kropyvnytskyi city

INVESTMENT  PROPOSALS
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Ініціатор:
Новомиргородська міська рада 

Короткий опис:
Проект передбачає: видобуток бурого вугілля на базі Пурпу-

рівської ділянки буровугільного родовища; його переробку з 

метою виробництва теплової енергії, поновлюваних алюмо-

кремнієвих енергоносіїв і вуглеводневого палива (нафтопро-

дукти, синтез-газ) і паливних брикетів за власною технологією.

Вугілля представлено одним шаром простої будови. Глибина 

залягання пласта коливається від 11 м до 62 м при середній 

41 м. Потужність пласта змінюється від 2 м до 12,5 м при 

середній 6,1 м. Зольність вугілля становить 24%. Промислові 

запаси вугілля родовища складають 4,5 млн т.

Планована діяльність підприємства при видобутку і переробці 

бурого вугілля не робить негативного впливу на навколишнє 

середовище.

Вартість:
2 млн дол. США

Ініціатор:
Олександрійська міська рада 

Короткий опис:
Метою проекту є створення індустріального парку 

у м. Олександрія на земельній ділянці, площею 29,3 га.

На території індустріального парку планується розміщення:

агропромислового комплексу, зокрема створення підприєм-

ства із зборки сільськогосподарської техніки, виробництва 

запчастин, комплектуючих до неї та підприємства з глибокої 

переробки та зберігання сільськогосподарської продукції 

(овочі, фрукти, зернові);

автомобільних стоянок, адміністративного корпусу (офіси, 

заклади громадського харчування, конференц-зали, медичний 

пункт та інше);

виробничих приміщень, призначених для підприємств легкої 

промисловості;

пожежної водойми, локальні очисні споруди.

Наявність інженерних мереж: газопостачання (відстань до ді-

ючого газопроводу – 2 300 м), електропостачання (відстань до 

діючої лінії електропередач (ЛЕП) – 200 м), водопостачання, 

водовідведення (на території земельної ділянки).

Термін окупності проекту – 7 років.

Вартість:
12 млн дол. США

Initiator:
Novomyrhorod Town Council 

Summary:
The project provides for: extraction of brown coal on the basis of 

Purpurivka area of the brown coal deposit; its processing for the 

purpose of thermal energy generation, production of renewable 

alumosilicic energy sources and hydrocarbon fuels (petroleum 

products, syngas) and fuel briquettes using a proprietary 

technology.

Coal is represented by a single layer of a simple structure.  The 

coal depth varies from 11 to 62 m, with an average of 41 m.  The 

formation thickness varies from 2 to 12.5 m with an average of 

6.1 m.  The ash content of coal is 24%.  The commercial reserves 

of coal deposit amount to 4.5 million tons.

The Company’s planned activity during the extraction and 

processing of brown coal will not have any negative environmental 

impact.

Cost:
2 million USD

Initiator:
Oleksandriia City Council 

Summary:
The purpose of the project is to create an industrial park in 

Oleksandriia on a land plot of 29.3 hectares.

The following facilities are to be placed within the industrial park 

area:

agribusiness complex, including a factory for agricultural 

machinery assembly and manufacture of spare parts and 

accessories; enterprises for high-level processing and storage of 

agricultural products (vegetables, fruits, grain);

parking lots, administrative building (offices, catering 

establishments, conference halls, medical facility, etc.);

industrial premises intended for light industry enterprises;

fire reservoir and local wastewater treatment facilities.

Utility lines/connections: gas supply (distance to active gas line: 

2,300 m), power supply (distance to active power line: 200 m), 

water supply and discharge (available on site).

Project payback period: 7 years

Cost:
12 million USD

Видобуток та переробка 
бурого вугілля 

у Новомиргородському 
районі 

Extraction and processing 

of brown coal 

in Novomyrhorod district 

Створення індустріального 
парку «Олександрія», 

м. Олександрія 

Creation of ‘Oleksandriia’ 

Industrial Park 

in Oleksandriia city 

Анкети інвестиційних пропозицій розміщені на веб-порталі «Центральноукраїнський інвестиційний портал»: 

http://invest.kr-admin.gov.ua/index.php/uk/

/ Forms of the investment proposals are available on the web portal ’Central Ukrainian Investment Portal’: 

http://invest.kr-admin.gov.ua/index.php/uk/

ІНВЕСТИЦІЙНІ  ПРОПОЗИЦІЇ
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ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ LAND PLOTS (GREENFIELD)

Площа: 14,2 га

Короткий опис:
Землі промисловості (J.11).

Форма власності – комунальна.

Відстань до автодороги державного значення – 2 км.

Наявність інженерних мереж: газопостачання (відстань до діючого 

газопроводу – 1,35 км), електропостачання (відстань до діючої лінії 

електропередач (ЛЕП) – 1,25 км), водопостачання (відстань до місця 

підключення до діючого водопроводу – 0,67 км), водовідведення (від-

стань до місця підключення до діючої системи водовідведення – 1 км).

Площа: 16 га

Короткий опис:
Землі промисловості (J.11).

Форма власності – комунальна.

Відстань до автодороги державного значення – 3 км.

Наявність інженерних мереж: газопостачання (відстань до діючого 

газопроводу – 1,35 км), електропостачання (відстань до діючої лінії 

електропередач (ЛЕП) – 0,2 км), водопостачання (відстань до місця під-

ключення до діючого водопроводу – 0,5 км), водовідведення (відстань 

до місця підключення до діючої системи водовідведення – 0,01 км).

Площа: 23,1 га

Короткий опис:
Землі промисловості (J.11).

Форма власності – комунальна.

Відстань до автодороги державного значення – 3 км.

Наявність інженерних мереж: газопостачання (відстань до діючого га-

зопроводу – 1,75 км), електропостачання (відстань до діючої лінії елек-

тропередач (ЛЕП) – 0,6 км), водопостачання (відстань до місця підклю-

чення до діючого водопроводу – 0,9 км), водовідведення (відстань до 

місця підключення до діючої системи водовідведення – 0,5 км).

Area: 14.2 hectares

Summary:
Industrial land (J.11).

Form of ownership: municipal property.

Distance to the principal highway: 2 km.

Available utility lines/connections: gas supply (distance to active gas line: 

1,35 km), power supply (distance to active power line: 1.25 km), water 

supply (distance to active water supply line connection: 0.67 km), water 

discharge (distance to active water discharge line connection: 1 km).

Area: 16 hectares

Summary:
Industrial land (J.11).

Form of ownership: municipal property.

Distance to the principal highway: 3 km.

Available utility lines/connections: gas supply (distance to active gas line: 

1.35 km), power supply (distance to active power line: 0.2 km), water supply 

(distance to active water supply line connection: 0.5 km), water discharge 

(distance to active water discharge line connection: 0.01 km).

Area: 23.1 hectares

Summary:
Industrial land (J.11).

Form of ownership: municipal property.

Distance to the principal highway: 3 km.

Available utility lines/connections: gas supply (distance to active gas line: 

1.75 km), power supply (distance to active power line: 0.6 km), water supply 

(distance to active water supply line connection: 0.9 km), water discharge 

(distance to active water discharge line connection: 0.5 km).

м. Олександрія

Oleksandriia

м. Олександрія

Oleksandriia

м. Олександрія

Oleksandriia
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Площа: 50,1 га

Короткий опис:
Землі сільськогосподарського призначення для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств перероб-

ної, машинобудівної та іншої промисловості (J.11.02).

Форма власності – державна.

Відстань до автодороги «Київ-Одеса» – 0,2 км. 

Відстань до вантажної залізничної станції «Грушка» – 1,1 км.

Наявність інженерних мереж: електропостачання (відстань до діючої лінії 

електропередач (ЛЕП) – 0,05 км, водопостачання (відстань до місця під-

ключення до діючого водопроводу – 1 км).

Площа: 31,6 га

Короткий опис:
Землі запасу (К.16.00), землі загального користування (К.18.00)  

Форма власності – державна.

Відстань до автодороги державного значення – 5 км. 

Наявність інженерних мереж: газопостачання (відстань до діючого газопро-

воду – 2 км), електропостачання (відстань до діючої лінії електропередач 

(ЛЕП) – 3 км).

Площа: 10 га

Короткий опис:
Землі сільськогосподарського призначення для ведення товарного сіль-

ськогосподарського виробництва (А.01.01).

Форма власності – комунальна.

Відстань до автодороги державного значення – 28 км.

Наявність інженерних мереж: газопостачання (відстань до діючого газопро-

воду – 20 км), електропостачання (відстань до діючої лінії електропередач 

(ЛЕП) – 0,25 км).

До ділянки підходить дорога з твердим покриттям.

Площа: 232 га

Короткий опис:
Землі промисловості (J.11).

Форма власності – державна.

Відстань до автодороги державного значення – 50 км. 

Відстань до вантажної залізничної станції «Помічна» – 45 км. 

Наявність інженерних мереж: газопостачання (відстань до діючого газопро-

воду – 45 км), електропостачання (відстань до діючої лінії електропередач 

(ЛЕП) – 0,1 км), водопостачання (відстань до місця підключення до діючого 

водопроводу – 0,3 км). 

До ділянки підходить дорога з твердим покриттям.

Area: 50.1 hectares

Summary:
Agricultural lands for the placement and operation of main and auxiliary buildings 

and facilities of the processing, engineering and other industrial enterprises 

(J.11.02).

Form of ownership: state property.

Distance to ‘Kyiv-Odesa’ motorway: 0.2 km.

Distance to ‘Grushka’ freight station: 1.1 km.

Available utility lines/connections: power supply (distance to active power line: 

0.05 km), water supply (distance to active water supply line connection: 1 km).

Area: 31.6 hectares

Summary:
Reserve land (K.16.00), public land (K.18.00) .

Form of ownership: state property.

Distance to the principal highway: 5 km Available utility lines/connections: gas 

supply (distance to active gas line: 2 km), power supply (distance to active power 

line: 3 km).

Area: 10 hectares

Summary:
Agricultural lands intended for agricultural commodity production (А.01.01).

Form of ownership: municipal property.

Distance to the principal highway: 28 km.

Available utility lines/connections: gas supply (distance to active gas line: 

20 km), power supply (distance to active power line: 0.25 km).

The land plot is adjacent to a hard-surface road.

Area: 232 hectares

Summary:
Industrial land (J.11).

Form of ownership: state property.

Distance to the principal highway: 50 km. 

Distance to ‘Pomichna’ freight station: 1.1 km.

Available utility lines/connections: gas supply (distance to active gas line: 

45 km), power supply (distance to active power line: 0.1 km), water supply 

(distance to active water supply line connection: 0.3 km). 

The land plot is adjacent to the hard-surface road.

с. Новоселиця, 
Благовіщенський район

Novoselytsia village, 

Blahovishchensk District

с. Полум’яне, 
Бобринецький район

Polumiane village, 

Bobrynets District

смт Вільшанка, 
Вільшанський район

Vilshanka Urban Settlement, 

Vilshanka District

с. Липняжка, 
Добровеличківський 

район

Lypniazhka village, 

Dobrovelychkivka District

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
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Площа: 60 га

Короткий опис:
Землі промисловості, для збереження та використання земель природ-

но-заповідного фонду (J.11.05).

Форма власності – державна.

Відстань до автодороги державного значення – 9 км. 

Відстань до вантажної залізничної станції «Пантаївка» – 10 км. 

Наявність інженерних мереж: газопостачання (відстань до діючого газопро-

воду – 1 км), електропостачання (відстань до діючої лінії електропередач 

(ЛЕП) – 1,5 км), водопостачання (відстань до місця підключення до діючого 

водопроводу – 1 км), водовідведення (відстань до місця підключення до 

діючої системи водовідведення – 0,1 км). 

До ділянки підходить дорога з твердим покриттям.

Площа: 160 га
Короткий опис:
Землі промисловості, для збереження та використання земель природ-

но-заповідного фонду(J.11.05).

Форма власності – державна.

Відстань до автодороги державного значення – 11 км. 

Відстань до вантажної залізничної станції «Знам’янка» – 11 км. 

Наявність інженерних мереж: газопостачання (відстань до діючого газопро-

воду – 0,5 км), електропостачання (відстань до діючої лінії електропередач 

(ЛЕП) – 0,5 км). 

До ділянки підходить дорога з твердим покриттям.

Площа: 6 га
Короткий опис:
Землі енергетики (J.14).

Форма власності – державна.

Відстань до автодороги державного значення – 22 км. 

Відстань до вантажної залізничної станції м. Кропивницький – 29 км. 

До ділянки підходить дорога з твердим покриттям.

Площа: 10 га

Короткий опис:
Землі енергетики (J.14).

Форма власності – державна.

Відстань до автодороги державного значення – 5 км. 

Відстань до вантажної залізничної станції м. Кропивницький – 13 км. 

Наявність інженерних мереж: електропостачання (проходе по ділянці). 

До ділянки підходить дорога з твердим покриттям.

Area: 60 hectares

Summary:
Industrial lands - for the preservation and use of lands of the nature reserve 

fund (J.11.05).

Form of ownership: state property.

Distance to the principal highway: 9 km. 

Distance to ‘Pantaivka’ freight station: 10 km.

Available utility lines/connections: gas supply (distance to active gas line: 1 km), 

power supply (distance to active power line: 1.5 km), water supply (distance to 

active water supply line connection: 1 km), water discharge (distance to active 

water discharge line connection: 0.1 km). 

The land plot is adjacent to a hard-surface road.

Area: 160 hectares

Summary:
Industrial lands – for the preservation and use of lands of the nature reserve 

fund (J.11.05).

Form of ownership: state property.

Distance to the principal highway: 11 km. 

Distance to ‘Znamianka’ freight station: 11 km.

Available utility lines/connections: gas supply (distance to active gas line: 

0.5 km), power supply (distance to active power line: 0.5 km). 

The land plot is adjacent to the hard-surface road.

Area: 6 hectares

Summary:
Land for power industry uses (J.14).

Form of ownership: state property.

Distance to the principal highway: 22 km. 

Distance to Kropyvnytskyi freight station: 29 km.

The land plot is adjacent to a hard-surface road.

Area: 10 hectares

Summary:
Land for power industry uses (J.14).

Form of ownership: state property

Distance to the principal highway: 5 km. 

Distance to Kropyvnytskyi freight station: 13 km.

Available utility lines/connections: power supply (power line runs across the 

land plot).

The land plot is adjacent to a hard-surface road.

с. Володимирівка, 
Знам’янський район

Volodymyrivka village, 

Znamianka District

с. Диківка, 
Знам’янський район

Dykivka village, 

Znamianka District

с. Володимирівка, 
Кіровоградський район

Volodymyrivka village, 

Kirovohrad District

с. Кандаурове, 
Кіровоградський район

Kandaurove village, 

Kirovohrad District

LAND PLOTS (GREENFIELD)
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Площа: 12,2 га

Короткий опис:
Землі для іншого сільськогосподарського призначення (А.01.13).

Форма власності – державна.

Відстань до автодороги державного значення – 0,01 км.

Наявність інженерних мереж: газопостачання (відстань до діючого газопро-

воду – 7 км), електропостачання (відстань до діючої лінії електропередач 

(ЛЕП) – 0,01 км), водопостачання (відстань до місця підключення до дію-

чого водопроводу – 0,3 км). 

До ділянки підходить дорога з твердим покриттям.

Площа:  11,3 га

Короткий опис:
Землі транспорту (J.12.05).

Форма власності – державна.

Відстань до автодороги державного значення – 0,01 км.

Наявність інженерних мереж: газопостачання (відстань до діючого газопро-

воду – 15 км), електропостачання (відстань до діючої лінії електропередач 

(ЛЕП) – 0,01 км), водопостачання (відстань до місця підключення до дію-

чого водопроводу – 1 км).

До ділянки підходить дорога з твердим покриттям.

Площа:  6,5 га

Короткий опис:
Землі для іншого сільськогосподарського призначення (А.01.13).

Форма власності – державна.

Відстань до автодороги державного значення – 0,1 км. 

Відстань до вантажної залізничної станції «Бобринець» – 30 км.

Наявність інженерних мереж: газопостачання (відстань до діючого газопро-

воду – 0,1 км), електропостачання (відстань до діючої лінії електропередач 

(ЛЕП) – 0,01 км), водопостачання (відстань до місця підключення до дію-

чого водопроводу – 0,15 км).

Площа: 10,2 га

Короткий опис:
Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення  (J.11-15).

Форма власності – комунальна.

Відстань до автодороги державного значення – 14 км.

Відстань до вантажної залізничної станції «Виска» – 2,4 км. 

Наявність інженерних мереж: газопостачання (відстань до діючого газопро-

воду – 25 км), електропостачання (відстань до діючої лінії електропередач 

(ЛЕП) – 0,35 км), водопостачання (відстань до місця підключення до діючо-

го водопроводу - 0,09 км), водовідведення (відстань до місця підключення 

до діючої системи водовідведення – 6 км). 

До ділянки підходить дорога з твердим покриттям.

Area: 12.2 hectares

Summary:
Industrial land (J.11).

Form of ownership: municipal property.

Distance to the principal highway: 2 km.

Available utility lines/connections: gas supply (distance to active gas line: 

1.35 km), power supply (distance to active power line: 1.25 km), water supply 

(distance to active water supply line connection: 0.67 km), water discharge 

(distance to active water discharge line connection: 1 km).

Area: 11.3 hectares

Summary:
Lands for transport uses (J.12.05).

Form of ownership: state property.

Distance to the principal highway: 0.01 km.

Available utility lines/connections: gas supply (distance to active gas line: 

15 km), power supply (distance to active power line: 0.01 km), water supply 

(distance to active water supply line connection: 1 km). 

The land plot is adjacent to a hard-surface road.

Area: 6.5 hectares

Summary:
Lands for other agricultural uses (А.01.13).

Form of ownership: state property.

Distance to the principal highway: 0.1 km. 

Distance to ‘Bobrynets’ freight station: 30 km.

Available utility lines/connections: gas supply (distance to active gas line: 

0.1 km), power supply (distance to active power line: 0.01 km), water supply 

(distance to active water supply line connection: 0.15 km).

Area: 10.2 hectares

Summary:
Lands for industrial, transportation, power industry, defence and other uses 

(J.11-15).

Form of ownership: municipal property.

Distance to the principal highway: 14 km.

Distance to ‘Vyska’ freight station: 2.4 km. 

Available utility lines/connections: gas supply (distance to active gas line: 

25 km), power supply (distance to active power line: 0.35 km), water supply 

(distance to active water supply line connection: 0.09 km), water discharge 

(distance to active water discharge line connection: 6 km). 

The land plot is adjacent to a hard-surface road.

с. Нечаївка, 
Компаніївський район

Nechaivkа village, 

Kompaniivka District

с. Першотравенка, 
Компаніївський район

Pershotravenka village, 

Kompaniivka District

смт Компаніївка, 
Компаніївський район

Kompaniivka urban settlement, 

Kompaniivka District

м. Мала Виска, 
Маловисківська міська 

об’єднана територіальна 
громада

Mala Vyska,

United Territorial Community 

of Mala Vyska town

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
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Площа: 14 га

Короткий опис:
Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення (J.11-15).

Форма власності – комунальна.

Відстань до автодороги державного значення – 17 км.

Відстань до вантажної залізничної станції «Виска» – 1,5 км. 

Наявність інженерних мереж: газопостачання (відстань до діючого газопро-

воду – 25 км), електропостачання (відстань до діючої лінії електропередач 

(ЛЕП) – 0,5 км), водопостачання (відстань до місця підключення до діючого 

водопроводу –  0,07 км), водовідведення (відстань до місця підключення 

до діючої системи водовідведення – 3 км). 

До ділянки підходить дорога з твердим покриттям.

Площа: 7 га

Короткий опис:
Землі сільськогосподарського призначення (А.01).

Форма власності – державна.

Відстань до автодороги державного значення – 2,8 км.

Відстань до вантажних залізничних станцій «Капустіне» – 27 км, 

«Виска» – 38 км. 

Наявність інженерних мереж: газопостачання (відстань до діючого газопро-

воду – 12 км), електропостачання (проходить по ділянці), водопостачання 

(відстань до місця підключення до діючого водопроводу – 0,01 км), водо-

відведення (відстань до місця підключення до діючої системи водовідве-

дення – 0,15 км). 

До ділянки підходить дорога з твердим покриттям.

Площа: 6,3 га

Короткий опис:
Землі сільськогосподарського призначення (А.01).

Форма власності – комунальна.

Відстань до автодороги державного значення – 10 км.

Відстань до вантажних залізничних станцій «Куцівка» – 25 км, «Виска» – 

38 км. 

Наявність інженерних мереж: газопостачання (відстань до діючого газопро-

воду – 5 км), електропостачання (відстань до діючої лінії електропередач 

(ЛЕП) – 2 км).

Площа: 23,5 га

Короткий опис:
Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення (J.11-15).

Форма власності – державна.

Відстань до автодороги державного значення – 10 км.

Відстань до вантажної залізничної станції «Куцівка» – 35 км. 

Наявність інженерних мереж: газопостачання (відстань до діючого газопро-

воду – 20 км), електропостачання (відстань до діючої лінії електропередач 

(ЛЕП) – 5 км).  

Area: 14 hectares

Summary:
Lands for industrial, transportation, power industry, defence and other uses 

(J.11-15).

Form of ownership: municipal property.

Distance to the principal highway: 17 km.

Distance to ‘Vyska’ freight station: 1.5 km. 

Available utility lines/connections: gas supply (distance to active gas line: 

25 km), power supply (distance to active power line: 0.5 km), water supply 

(distance to active water supply line connection: 0.07 km), water discharge 

(distance to active water discharge line connection: 3 km). 

The land plot is adjacent to a hard-surface road.

Area: 7 hectares

Summary:
Land for agricultural use (A.01).

Form of ownership: state property.

Distance to the principal highway: 2.8 km.

Distance to freight stations: ‘Kapustine’ – 27 km, ‘Vyska’ – 38 km.

Available utility lines/connections: gas supply (distance to active gas line: 

12 km), power supply (available on the land plot), water supply (distance to 

active water supply line connection: 0.01 km), water discharge (distance to active 

water discharge line connection: 0.15 km). 

The land plot is adjacent to a hard-surface road.

Area: 6.3 hectares

Summary:
Land for agricultural use (A.01).

Form of ownership: municipal property.

Distance to the principal highway - 10 km.

Distance to freight stations: ‘Kutsivka’ - 27 km, ‘Vyska’ - 38 km.

Available utility lines/connections: gas supply (distance to active gas line: 

5 km), power supply (distance to active power line: 2 km).

Area: 23.5 hectares

Summary:
Lands for industrial, transportation, power industry, defence and other uses 

(J.11-15).

Form of ownership: state property.

Distance to the principal highway: 10 km.

Distance to ‘Kutsivka’ freight station: 35 km. 

Available utility lines/connections: gas supply (distance to active gas line: 

20 km), power supply (distance to active power line: 5 km).  

м. Мала Виска, 
Маловисківська міська 
об’єднана територіальна 
громада

Mala Vyska,

United Territorial Community 

of Mala Vyska town

с. Хмельове, 
Маловисківський район

Khmelove village, 

Mala Vyska District

с. Новоандріївка, 
Новгородківський район

Novoandriivka village, 

Novhorodka District 

с. Новоандріївка, 
Новгородківський район

Novoandriivka village, 

Novhorodka District 

LAND PLOTS (GREENFIELD)
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Площа: 16,7 га

Короткий опис:
Землі сільськогосподарського призначення (А.01).

Форма власності – державна.

Відстань до автодороги державного значення – 10 км.

Відстань до вантажної залізничної станції «Куцівка» – 10 км. 

Наявність інженерних мереж: газопостачання (відстань до діючого газопро-

воду – 5 км), електропостачання (відстань до діючої лінії електропередач 

(ЛЕП) – 2 км).

Площа: 16,4 га

Короткий опис:
Землі сільськогосподарського призначення (А.01).

Форма власності – комунальна.

Відстань до автодороги державного значення – 5 км.

Відстань до вантажної залізничної станції «Куцівка» - 24 км. 

Наявність інженерних мереж: газопостачання (відстань до діючого газопро-

воду – 25 км), електропостачання (відстань до діючої лінії електропередач 

(ЛЕП) – 5 км).

Площа: 29,2 га

Короткий опис:
Землі сільськогосподарського призначення (А.01).

Форма власності – державна.

Відстань до автодороги державного значення – 12 км.

Відстань до вантажної залізничної станції «Шарівка» – 17 км. 

Наявність інженерних мереж: газопостачання (відстань до діючого газопро-

воду - 20 км), електропостачання (відстань до діючої лінії електропередач 

(ЛЕП) - 5 км).

Площа: 9,1 га

Короткий опис:
Землі сільськогосподарського призначення (А.01).

Форма власності – державна.

Відстань до автодороги державного значення – 2 км.

Наявність інженерних мереж: газопостачання (відстань до діючого газопро-

воду – 10 км), електропостачання (відстань до діючої лінії електропередач 

(ЛЕП) – 1,5 км), водопостачання (відстань до місця підключення до діючого 

водопроводу – 1 км), водовідведення (відстань до місця підключення до 

діючої системи водовідведення - 1 км).

Площа: 20 га

Короткий опис:
Землі сільськогосподарського призначення (А.01).

Форма власності – комунальна.

Відстань до автодороги державного значення – 0,8 км. 

Відстань до вантажної залізничної станції «Тальне» – 27,5 км.

Наявність інженерних мереж: газопостачання (відстань до діючого газо-

проводу - 5 км), електропостачання (проходе по ділянці), водопостачання, 

водовідведення (відстань до місця підключення до діючої системи водо-

відведення – 2,3 км). 

До ділянки підходить дорога з твердим покриттям.

Area: 16.7 hectares

Summary:
Land for agricultural use (A.01).

Form of ownership: state property.

Distance to the principal highway: 10 km.

Distance to ‘Kutsivka’ freight station: 10 km. 

Available utility lines/connections: gas supply (distance to active gas line: 

5 km), power supply (distance to active power line: 2 km).

Area: 16.4 hectares

Summary:
Land for agricultural use (A.01).

Form of ownership: municipal property.

Distance to the principal highway: 5 km.

Distance to ‘Kutsivka’ freight station: 24 km. 

Available utility lines/connections: gas supply (distance to active gas line:

25 km), power supply (distance to active power line: 5 km).

Area: 29.2 hectares

Summary:
Land for agricultural use (A.01).

Form of ownership: state property.

Distance to the principal highway: 12 km.

Distance to ‘Sharivka’ freight station: 17 km. 

Available utility lines/connections: gas supply (distance to active gas line:

20 km), power supply (distance to active power line: 5 km).

Area: 9.1 hectares

Summary:
Land for agricultural use (A.01).

Form of ownership: state property.

Distance to the principal highway: 2 km.

Available utility lines/connections: gas supply (distance to active gas line: 

10 km), power supply (distance to active power line: 1.5 km), water supply 

(distance to active water supply line connection: 1 km), water discharge 

(distance to active water discharge line connection: 1 km).

Area: 20 hectares

Summary:
Land for agricultural use (A.01).

Form of ownership: municipal property.

Distance to the principal highway: 0.8 km. 

Distance to ‘Talne’ freight station: 27.5 km.

Available utility lines/connections: gas supply (distance to active gas line:

5 km), power supply (available on the land plot), water supply, water discharge 

(distance to active water discharge line connection: 2.3 km). 

The land plot is adjacent to a hard-surface road.

с. Ручайки, 
Новгородківський район

Ruchaiky village, 

Novhorodka District

с. Спасове,
Новгородківський район

Spasove village, 

Novhorodka District

с. Вершино-Кам’янка, 
Новгородківський район

Versyno-Kamianka village, 

Novhorodka District

с. Тимофіївка,
Новоархангельський 

район

Tymofiivka village, 

Novoarkhangelsk District

с. Торговиця,
Новоархангельський 

район

Tothovytsia village, 

Novoarkhangelsk District

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
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Площа: 9,9 га

Короткий опис:
Землі для іншого сільськогосподарського призначення (А.01.13).

Форма власності – комунальна.

Відстань до автодороги державного значення – 6 км. 

Відстань до вантажної залізничної станції «Смоліно» – 45 км.

Наявність інженерних мереж: газопостачання (відстань до діючого газопро-

воду – 12 км), електропостачання (відстань до діючої лінії електропередач 

(ЛЕП) – 0,02 км), водопостачання (відстань до місця підключення до діючо-

го водопроводу – 0,02 км), водовідведення (відстань до місця підключення 

до діючої системи водовідведення – 2 км). 

До ділянки підходить дорога з твердим покриттям.

Площа: 9 га

Короткий опис:
Землі сільськогосподарського призначення для ведення товарного сіль-

ськогосподарського виробництва (А.01.01).

Форма власності – комунальна.

Відстань до автодороги державного значення – 12 км. 

Відстань до вантажної залізничної станції «Новомиргород» – 14 км.

Наявність інженерних мереж: газопостачання (відстань до діючого газопро-

воду – 4,5 км), електропостачання. 

До ділянки підходить дорога з твердим покриттям.

Площа: 15 га

Короткий опис:
Землі сільськогосподарського призначення для ведення фермерського 

господарства (А.01.02).

Форма власності – державна.

Відстань до автодороги державного значення – 9 км. 

Відстань до вантажної залізничної станції «Новомиргород» – 5,5 км.

Наявність інженерних мереж: газопостачання (відстань до діючого газопро-

воду – 1,5 км), водопостачання (відстань до місця підключення до діючого 

водопроводу – 9 км).

Площа: 25 га

Короткий опис:
Землі сільськогосподарського призначення для ведення товарного сіль-

ськогосподарського виробництва (А.01.01).

Форма власності – державна.

Відстань до автодороги державного значення – 10 км. 

Відстань до вантажної залізничної станції «Новомиргород» – 12 км.

Наявність інженерних мереж: газопостачання (відстань до діючого газопро-

воду – 2,5 км), електропостачання. 

До ділянки підходить дорога з твердим покриттям.

Площа: 20 га

Короткий опис:
Землі сільськогосподарського призначення для ведення фермерського 

господарства (А.01.02).

Форма власності – державна.

Відстань до автодороги державного значення – 21 км. 

Відстань до вантажної залізничної станції «Капітанівка» – 21 км.

Наявність інженерних мереж: електропостачання, водопостачання (від-

стань до місця підключення до діючого водопроводу – 9 км).

Area: 9.9 hectares

Summary:
Lands for other agricultural uses (А.01.13).

Form of ownership: municipal property.

Distance to the principal highway: 6 km. 

Distance to ‘Smolino’ freight station: 45 km.

Available utility lines/connections: gas supply (distance to active gas line: 

12 km), power supply (distance to active power line: 0.02 km), water supply 

(distance to active water supply line connection: 0.02 km), water discharge 

(distance to active water discharge line connection: 2 km). 

The land plot is adjacent to a hard-surface road.

Area: 9 hectares

Summary:
Agricultural lands intended for agricultural commodity production (А.01.01).

Form of ownership: municipal property.

Distance to the principal highway: 12 km. 

Distance to ‘Novomyrhorod’ freight station: 14 km.

Available utility lines/connections: gas supply (distance to active gas line: 

4.5 km), power supply.

The land plot is adjacent to a hard-surface road.

Area: 15 hectares

Summary:
Agricultural lands intended for farming (А.01.02).

Form of ownership: state property.

Distance to the principal highway: 9 km. 

Distance to ‘Novomyrhorod’ freight station: 5.5 km.

Available utility lines/connections: gas supply (distance to active gas line: 

1.5 km), water supply (distance to active water supply line connection: 9 km).

Area: 25 hectares

Summary:
Agricultural lands intended for agricultural commodity production (А.01.01).

Form of ownership: state property.

Distance to the principal highway: 10 km. 

Distance to ‘Novomyrhorod’ freight station: 12 km.

Available utility lines/connections: gas supply (distance to active gas line: 

2.5 km), power supply.

The land plot is adjacent to a hard-surface road.

Area: 20 hectares

Summary:
Agricultural lands intended for farming (А.01.02).

Form of ownership: state property.

Distance to the principal highway: 21 km. 

Distance to ‘Kapitanivka’ freight station: 

21 km.

Available utility lines/connections: power supply, water supply (distance to active 

water supply line connection: 9 km).

смт Новоархангельськ,
Новоархангельський 
район

Novoarkhangelsk 

urban settlement, 

Novoarkhangelsk District

м. Новомиргород, 
Новомиргородський 
район

Novomyrhorod,

Novomyrhorod District

м. Новомиргород, 
Новомиргородський 
район

Novomyrhorod,

Novomyrhorod District

м. Новомиргород, 
Новомиргородський 
район

Novomyrhorod,

Novomyrhorod District

с. Василівка, 
Новомиргородський 
район

Vasylivka village,

Novomyrhorod District

LAND PLOTS (GREENFIELD)
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Площа: 10 га

Короткий опис:
Землі сільськогосподарського призначення для ведення фермерського 

господарства (А.01.02).

Форма власності – державна.

Відстань до вантажної залізничної станції «Турія» – 2 км, станції «Ново-

миргород» – 12 км.

Наявність інженерних мереж: електропостачання. 

До ділянки підходить дорога з твердим покриттям.

Площа: 20 га

Короткий опис:
Землі сільськогосподарського призначення для ведення фермерського 

господарства (А.01.02).

Форма власності – комунальна.

Відстань до автодороги державного значення – 7 км. 

Відстань до вантажної залізничної станції «Новомиргород» – 28 км.

Наявність інженерних мереж: електропостачання, водопостачання 

(відстань до місця підключення до діючого водопроводу – 7 км). 

До ділянки підходить дорога з твердим покриттям.

Площа: 10 га

Короткий опис:
Землі сільськогосподарського призначення для ведення фермерського 

господарства (А.01.02).

Форма власності – державна.

Відстань до автодороги державного значення – 4 км. 

Відстань до вантажної залізничної станції «Капітанівка» – 5 км. 

Наявність інженерних мереж: газопостачання (відстань до діючої газороз-

подільної станції (ГРС) – 0,5 км), електропостачання. 

До ділянки підходить дорога з твердим покриттям.

Площа: 25 га

Короткий опис:
Землі промисловості для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості (J.11-02).

Форма власності – комунальна.

Відстань до автодороги державного значення – 16,3 км.

Відстань до вантажної залізничної станції «Новоукраїнка» – 2 км. 

Наявність інженерних мереж: газопостачання (відстань до діючого газопро-

воду – 32 км), електропостачання (відстань до діючої лінії електропередач 

(ЛЕП) – 0,3 км), водопостачання (відстань до місця підключення до діючого 

водопроводу – 0,8 км), водовідведення (відстань до місця підключення до 

діючої системи водовідведення – 0,8 км). 

До ділянки підходить дорога з твердим покриттям.

Area: 10 hectares

Summary:
Agricultural lands intended for farming (А.01.02).

Form of ownership: state property.

Distance to ‘Turiia’ freight station: 2 km, ‘Novomyrhorod’ station: 12 km.

Available utility lines/connections: power supply. 

The land plot is adjacent to a hard-surface road.

Area: 20 hectares

Summary:
Agricultural lands intended for farming (А.01.02).

Form of ownership: municipal property.

Distance to the principal highway: 7 km. 

Distance to ‘Novomyrhorod’ freight station: 28 km.

Available utility lines/connections: power supply, water supply (distance to active 

water supply line connection: 7 km).

The land plot is adjacent to a hard-surface road.

Area: 10 hectares

Summary:
Agricultural lands intended for farming (А.01.02).

Form of ownership: state property.

Distance to the principal highway: 4 km. 

Distance to ‘Kapitanivka’ freight station: 5 km.

Available utility lines/connections: gas supply (distance to active gas-distributing 

station: 0.5 km), power supply. 

The land plot is adjacent to a hard-surface road.

Area: 25 hectares

Summury:
Agricultural lands for the placement and operation of main and auxiliary 

buildings and facilities of the processing, engineering and other industrial 

enterprises (J.11.02).

Form of ownership: municipal property.

Distance to the principal highway: 16.3 km.

Distance to ‘Novoukrainka’ freight station: 2 km. 

Available utility lines/connections: gas supply (distance to active gas line: 

32 km), power supply (distance to active power line: 0.3 km), water supply 

(distance to active water supply line connection: 0.8 km), water discharge 

(distance to active water discharge line connection: 0.8 km). 

The land plot is adjacent to a hard-surface road.

с. Йосипівка, 
Новомиргородський 

район

Yosypivka village, 

Novomyrhorod District

с. Миролюбівка,
Новомиргородський 

район

Myroliubivka village, 

Novomyrhorod District

с. Тишківка, 
Новомиргородський 

район

Tyshkivka village, 

Novomyrhorod District

м. Новоукраїнка, 
Новоукраїнська 

міська об’єднана 
територіальна громада

Novoukrainka,

United TerritorialCommunity 

of Novoukrainka town

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
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Площа: 29,2 га

Короткий опис:
Землі промисловості для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості (J.11-02).

Форма власності – комунальна.

Відстань до автодороги державного значення – 16,2 км.

Відстань до вантажної залізничної станції «Новоукраїнка» – 2 км. 

Наявність інженерних мереж: газопостачання (відстань до діючого газопро-

воду – 32 км), електропостачання (відстань до діючої лінії електропередач 

(ЛЕП) – 0,3 км), водопостачання (відстань до місця підключення до діючого 

водопроводу – 0,8 км), водовідведення (відстань до місця підключення до 

діючої системи водовідведення – 0,8 км). 

До ділянки підходить дорога з твердим покриттям.

Площа: 16 га

Короткий опис:
Землі сільськогосподарського призначення для сінокосіння і випасання 

худоби (А.01.08).

Форма власності – державна.

Відстань до автодороги державного значення – 6,6 км.

Відстань до вантажної залізничної станції «Королівка» – 8 км. 

Наявність інженерних мереж: газопостачання (відстань до діючого газопро-

воду – 7 км), електропостачання (відстань до діючої лінії електропередач 

(ЛЕП) – 0,07 км), водопостачання (відстань до місця підключення до дію-

чого водопроводу – 0,1 км).

Площа: 14,6 га

Короткий опис:
Землі сільськогосподарського призначення для сінокосіння і випасання 

худоби (А.01.08).

Форма власності – державна.

Відстань до автодороги державного значення – 3,6 км.

Відстань до вантажної залізничної станції «Королівка» – 5 км. 

Наявність інженерних мереж: газопостачання (відстань до діючого газопро-

воду – 4,9 км), електропостачання (відстань до діючої лінії електропередач 

(ЛЕП) – 0,07 км), водопостачання (відстань до місця підключення до дію-

чого водопроводу – 0,1 км).

Площа: 14 га

Короткий опис:
Землі сільськогосподарського призначення для ведення товарного сіль-

ськогосподарського виробництва (А.01.01).

Форма власності – державна.

Відстань до автодороги державного значення – 0,5 км.

Відстань до вантажної залізничної станції – 16 км. 

Наявність інженерних мереж: газопостачання (відстань до діючого газопро-

воду – 0,05 км), електропостачання (проходе по ділянці), водопостачання 

(відстань до місця підключення до діючого водопроводу – 0,1 км). 

До ділянки підходить дорога з твердим покриттям.

Area: 29.2 hectares

Summury:
Agricultural lands intended for the placement and operation of main and auxiliary 

buildings and facilities of the processing, engineering and other industrial 

enterprises (J.11.02).

Form of ownership: municipal property.

Distance to the principal highway: 16.2 km.

Distance to ‘Novoukrainka’ freight station: 2 km. 

Available utility lines/connections: gas supply (distance to active gas line: 

32 km), power supply (distance to active power line: 0.3 km), water supply 

(distance to active water supply line connection: 0.8 km), water discharge 

(distance to active water discharge line connection: 0.8 km). 

The land plot is adjacent to a hard-surface road.

Area: 16 hectares

Summury:
Agricultural lands intended for mowing and grazing (A.01.08)

Form of ownership: state property.

Distance to the principal highway: 6.6 km.

Distance to ‘Korolivka’ freight station: 8 km. 

Available utility lines/connections: gas supply (distance to active gas line: 7 km), 

power supply (distance to active power line: 0.07 km), water supply (distance to 

active water supply line connection: 0.1 km).

Area: 14.6 hectares

Summury:
Agricultural lands intended for mowing and grazing (A.01.08)

Form of ownership: state property.

Distance to the principal highway: 3.6 km.

Distance to ‘Korolivka’ freight station: 5 km. 

Available utility lines/connections: gas supply (distance to active gas line: 

4.9 km), power supply (distance to active power line: 0.07 km), water supply 

(distance to active water supply line connection: 0.1 km).

Area: 14 hectares

Summury:
Agricultural lands intended for agricultural commodity production (А.01.01).

Form of ownership: state property.

Distance to the principal highway: 0.5 km.

Distance to freight station: 16 km. 

Available utility lines/connections: gas supply (distance to active gas line: 

0.05 km), power supply (available on the land plot), water supply (distance 

to active water supply line connection: 0.1 km). 

The land plot is adjacent to a hard-surface road.

м. Новоукраїнка

Novoukrainka

с. Пустельникове, 
Олександрійський район

Pustelnykove village, 

Oleksandriia District

с. Пустельникове, 
Олександрійський район

Pustelnykove village, 

Oleksandriia District

с. Бутівське, 
Олександрійський район

Butivske village, 

Oleksandriia District

LAND PLOTS (GREENFIELD)
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Площа: 9 га

Короткий опис:
Землі сільськогосподарського призначення для сінокосіння і випасання 

худоби (А.01.08).

Форма власності – державна.

Відстань до автодороги державного значення – 4,4 км.

Відстань до вантажної залізничної станції «Королівка» – 1,5 км. 

Наявність інженерних мереж: газопостачання (відстань до діючого газопро-

воду – 2 км), електропостачання (відстань до діючої лінії електропередач 

(ЛЕП) – 0,07 км), водопостачання (відстань до місця підключення до дію-

чого водопроводу – 0,1 км). 

До ділянки підходить дорога з твердим покриттям.

Площа: 10,2 га

Короткий опис:
Землі сільськогосподарського призначення (А.01).

Форма власності – державна.

Відстань до автодороги державного значення – 9 км.

Відстань до вантажної залізничної станції «Павлиш» – 10 км. 

Наявність інженерних мереж: електропостачання (відстань до діючої лінії 

електропередач (ЛЕП) – 0,3 км). 

До ділянки підходить дорога з твердим покриттям.

Площа: 6 га

Короткий опис:
Землі запасу (К.16.00).

Форма власності – державна.

Відстань до автодороги державного значення – 30 км.

Відстань до вантажної залізничної станції – 2 км. 

Наявність інженерних мереж: газопостачання (відстань до діючого газопро-

воду – 30 км), електропостачання (відстань до діючої лінії електропередач 

(ЛЕП) – 2 км).

Площа: 7,8 га

Короткий опис:
Землі запасу (К.16.00).

Форма власності – державна.

Відстань до автодороги державного значення – 1 км. 

Наявність інженерних мереж: газопостачання (відстань до діючого газопро-

воду – 0,5 км), електропостачання (відстань до діючої лінії електропередач 

(ЛЕП) – 0,3 км). 

До ділянки підходить дорога з твердим покриттям.

Area: 9 hectares

Summury:
Agricultural lands intended for mowing and grazing (A.01.08).

Form of ownership: state property.

Distance to the principal highway: 4.4 km.

Distance to ‘Korolivka’ freight station: 1.5 km. 

Available utility lines/connections: gas supply (distance to active gas line: 2 km), 

power supply (distance to active power line: 0.07 km), water supply (distance to 

active water supply line connection: 0.1 km). 

The land plot is adjacent to a hard-surface road.

Area: 10.2 hectares

Summary:
Land for agricultural use (A.01).

Form of ownership: state property.

Distance to the principal highway: 9 km.

Distance to ‘Pavlysh’ freight station: 10 km.

Available utility lines/connections: power supply (distance to active power line: 

0.3 km).

The land plot is adjacent to a hard-surface road.

Area: 6 hectares

Summary:
Reserve land (К.16.00).

Form of ownership: state property.

Distance to the principal highway: 30 km.

Distance to freight station: 2 km. 

Available utility lines/connections: gas supply (distance to active gas line: 

30 km), power supply (distance to active power line: 2 km).

Area: 7.8 hectares

Summary:
Reserve land (К.16.00).

Form of ownership: state property.

Distance to the principal highway: 1 km.

Available utility lines/connections: gas supply (distance to active gas line: 

0.5 km), power supply (distance to active power line: 0.3 km). 

The land plot is adjacent to a hard-surface road.

с. Піщаний Брід, 
Олександрійський район

Pishchanyy Brid village, 

Oleksandriia District

смт Онуфріївка, 
Онуфріївський район

Onufriivka urban settlement, 

Onufriivka District

с. Іскрівка, 
Петрівський район

Iskrivka village, 

Petrove District

с. Новий Стародуб, 
Петрівський район

Novyi Starodub village,

Petrove District

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
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Площа: 12 га

Короткий опис:
Для іншого сільськогосподарського призначення (А.01.13).

Форма власності – державна.

Відстань до автодороги державного значення – 2 км. 

Наявність інженерних мереж: газопостачання (відстань до діючого газопро-

воду – 2 км), електропостачання (відстань до діючої лінії електропередач 

(ЛЕП) – 2 км). 

До ділянки підходить дорога з твердим покриттям.

Площа: 8,3 га

Короткий опис:
Для іншого сільськогосподарського призначення (А.01.13).

Форма власності – державна.

Відстань до автодороги державного значення – 5 км. 

Відстань до вантажної залізничної станції «Користівка» – 20 км.

Наявність інженерних мереж: газопостачання (відстань до діючого газопро-

воду – 0,4 км), електропостачання (відстань до діючої лінії електропередач 

(ЛЕП) – 0,4 км), водопостачання (відстань до місця підключення до діючого 

водопроводу – 0,4 км).

Площа: 11,5 га

Короткий опис:
Для іншого сільськогосподарського призначення (А.01.13).

Форма власності – державна.

Відстань до автодороги державного значення – 0,5 км. 

Наявність інженерних мереж: газопостачання (відстань до діючого газопро-

воду – 3 км), електропостачання (відстань до діючої лінії електропередач 

(ЛЕП) – 1 км), водопостачання (відстань до місця підключення до діючого 

водопроводу – 2 км). 

До ділянки підходить дорога з твердим покриттям.

Area: 12 hectares

Summary:
Lands for other agricultural uses (А.01.13).

Form of ownership: state property

Distance to the principal highway: 2 km.

Available utility lines/connections: gas supply (distance to active gas line: 2 km), 

power supply (distance to active power line: 2 km). 

The land plot is adjacent to a hard-surface road.

Area: 8.3 hectares

Summary:
Lands for other agricultural uses (А.01.13).

Form of ownership: state property.

Distance to the principal highway: 5 km.

Distance to ‘Korystivka’ freight station: 20 km. 

Available utility lines/connections: gas supply (distance to active gas line: 

0.4 km), power supply (distance to active power line: 0.4 km), water supply 

(distance to active water supply line connection: 0.4 km).

Area: 11.5 hectares

Summary:
Lands for other agricultural uses (А.01.13).

Form of ownership: state property.

Distance to the principal highway: 0.5 km.

Available utility lines/connections: gas supply (distance to active gas line: 3 km), 

power supply (distance to active power line: 1 km), water supply (distance to 

active water supply line connection: 2 km). 

The land plot is adjacent to a hard-surface road.

с. Захарівка, 
Світловодський район

Zakharivka village,

Svitlovodsk District

с. Іванівка, 
Світловодський район

Ivanivka village,

Svitlovodsk District

с. Озера, 
Світловодський район

Ozerа village,

Svitlovodsk District

Анкети земельних ділянок розміщені на веб-порталі «Центральноукраїнський інвестиційний портал»: 

http://invest.kr-admin.gov.ua/index.php/uk/

/ Forms of the land plots are available on the web portal ’Central Ukrainian Investment Portal’: 

http://invest.kr-admin.gov.ua/index.php/uk/

LAND PLOTS (GREENFIELD)
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ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ

(BROWNFIELD)

REAL ESTATE 

(BROWNFIELD)

вул. Генерала 
Родимцева, 106, 

м. Кропивницький

106, Generala 

Rodymtseva st., 

Kropyvnytskyy

Площа: 5,9 тис. м2

Короткий опис:
Виробничі приміщення 

ПАТ «Кіровоградський проектно-конструкторський інститут «Грунтопосів-

маш».

Форма власності – колективна.

Наявність інженерних мереж: газопостачання, електропостачання, водопо-

стачання, водовідведення, під’їзна автодорога з твердим покриттям.

Площа: 4 тис. м2

Короткий опис:
Виробничі приміщення 

ТДВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів № 2 – Синтез».

Форма власності – колективна.

Наявність інженерних мереж: газопостачання (резерв потужності – 

1600 м3/год), електропостачання (резерв потужності - 400 кВт/год, водо-

постачання (резерв потужності – 40 м3/год), під’їзна автодорога з твердим 

покриттям.

Площа: 1,1 тис. м2

Короткий опис:
Оздоровчий табір на базі Осичківського загальноосвітнього закладу.

Форма власності – комунальна.

Відстань до районного центру 

смт Вільшанка – 6 км.

Наявність інженерних мереж: електропостачання, водопостачання (резерв 

потужності – 5 м3/год), під’їзна автодорога з твердим покриттям.

Площа: 10 тис. м2

Короткий опис:
Приміщення хлібокомбінату із спорудами

Форма власності – приватна.

Відстань до районного центру 

смт Новоархангельськ – 1 км.

Відстань до залізничної вантажної станції «Тальне» – 25 км. 

Наявність інженерних мереж: електропостачання, водопостачання, водо-

відведення, під’їзна автодорога з твердим покриттям.

Area: 5,900 sq. m

Summary:
Production premises of PJSC ‘Kirovohradskyi proektno-konstruktorskyi instytut 

‘Gruntoposivmash’.

Form of ownership: collective property.

Available utility lines/connections: gas, power and water supply, water discharge, 

hard-surface access road.

Area: 4,000 sq. m

Summary:
Production premises of ALC ‘Kirovohrad  Construction Materials Factory 

No.2 – SINTEZ’.

Form of ownership: collective property.

Available utility lines/connections: gas supply (capacity margin: 1600 m3/h), 

power supply (power reserve: 400 kW/h, water supply (capacity margin: 

40 m3/h), hard-surface access road.

Area: 1,100 sq. m

Summary:
Health camp on the basis of  Osychky general educational institution.

Form of ownership: municipal property.

Distance to the district centre (Vilshanka urban village): 6 km.

Available utility lines/connections: power supply, water supply (capacity margin: 

5 m3/h), hard-surface access road

Area: 10,000 sq. m

Summary:
Bakery facilities and structures.

Form of ownership: private property.

Distance to the district centre (Novoarkhangelsk urban village): 1 km.

Distance to ‘Talne’ freight station: 25 km. 

Available utility lines/connections: power and water supply, water discharge, 

hard-surface access road.

вул. Івана Олінського
 (Соціалістична), 76, 

м. Кропивницький

76, Ivana Olinskoho 

(Sotsialistychna) st., 

Kropyvnytskyy

с. Осички, 
Вільшанський район

Osychky village, 

Vilshanka District

вул. Садова, 54, 
смт Новоархангельськ, 

Новоархангельський 
район

54, Sadova st., 

Novoarkhangelsk 

urban settlement, 

Novoarkhangelsk 

District

Анкети об’єктів нерухомості розміщені на веб-порталі «Центральноукраїнський інвестиційний портал»: 

http://invest.kr-admin.gov.ua/index.php/uk/

/ Forms of the real estate are available on the web portal ’Central Ukrainian Investment Portal’: 

http://invest.kr-admin.gov.ua/index.php/uk/
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СЛУЖБОВА 
ІНФОРМАЦІЯ

OFFICIAL 
INFORMATION

Кіровоградська обласна державна адміністрація
Голова: КУЗЬМЕНКО Сергій Анатолійович
Адреса: 25006, м. Кропивницький, пл. Героїв Майдану, 1
Тел.: +38 (0522) 24-03-30, факс: +38 (0522) 22-35-66
E-mail: public@kr-admin.gov.ua
Web: http://kr-admin.gov.ua

Кіровоградська обласна рада
Голова: ЧОРНОІВАНЕНКО Олександр Анатолійович
Адреса: 25022, м. Кропивницький, пл. Героїв Майдану, 1
Тел.: +38 (0522) 24-28-81, факс: +38 (0522) 30-15-83
E-mail: oblrada@shtorm.com
Web: http://www.oblrada.kirovograd.ua/

Департамент економічного розвитку 
і торгівлі облдержадміністрації
Директор: РАХУБА Ніна Афанасіївна
Адреса: 25022, м. Кропивницький, пл. Героїв Майдану, 1
Тел.: +38 (0522) 24-18-54, факс: +38 (0522) 24-13-53
E-mail: public@economika.kr-admin.gov.ua 
Web: http://economika.kr-admin.gov.ua

Департамент фінансів облдержадміністрації
Директор: ШЕРЕМЕТ Сергій Вікторович
Адреса: 25006, м. Кропивницький, пл. Героїв Майдану, 1
Тел./факс: +38 (0522) 32-31-93
E-mail: public@finance.kr-admin.gov.ua
Web: http://finance.kr-admin.gov.ua 

Департамент агропромислового розвитку 
облдержадміністрації
Директор: КОРЕНЮК Сергій Юрійович
Адреса: 25006, м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 84
Тел./факс: +38 (0522) 24-63-06
E-mail: public@apk.kr-admin.gov.ua
Web: http://apk.kr-admin.gov.ua 

Kirovohrad Regional State Administration
Head: Serhii A. KUZMENKO
Address: 1, Heroiv Maidanu Square, 25006 Kropyvnytskyi
Tel.: +38 (0522) 24-03-30, fax: +38 (0522) 22-35-66
E-mail: public@kr-admin.gov.ua
Web: http://kr-admin.gov.ua

Kirovohrad Regional Council
Head: Oleksandr A. CHORNOIVANENKO
Address: 1, Heroiv Maidanu Square, 25022 Kropyvnytskyi 
Tel.: +38 (0522) 24-28-81, fax: +38 (0522) 30-15-83
E-mail: oblrada@shtorm.com
Web: http://www.oblrada.kirovograd.ua/

Department for Economic Development 
and Trade of the Regional State Administration
Director: Nina A. RAKHUBA
Address: 1, Heroiv Maidanu Square, 25022 Kropyvnytskyi
Tel.: +38 (0522) 24-18-54, fax: +38 (0522) 24-13-53
E-mail: public@economika.kr-admin.gov.ua
Web: http://economika.kr-admin.gov.ua

Financial Department of the Regional State Administration
Director: Serhii V. SHEREMET
Address: 1, Heroiv Maidanu Square, 25006 Kropyvnytskyi
Tel./fax: +38 (0522) 32-31-93
E-mail: public@finance.kr-admin.gov.ua
Web: http://finance.kr-admin.gov.ua

Department for Agroindustrial Development 
of the Regional State Administration
Director: Serhii Y. KORENIUK
Address: 84, Tarasa Karpy st., 25006 Kropyvnytskyi
Tel./fax: +38 (0522) 24-63-06
E-mail: public@apk.kr-admin.gov.ua
Web: http://apk.kr-admin.gov.ua
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Департамент інфраструктури та промисловості 
облдержадміністрації
Директор: КОРНЮША Олександр Петрович
Адреса: 25022, м. Кропивницький, пл. Героїв Майдану, 1
Тел./факс: +38 (0522) 24-08-55
E-mail: public@prom.kr-admin.gov.ua 
Web: http://prom.kr-admin.gov.ua

Департамент житлово-комунального 
господарства облдержадміністрації 
Директор: ДОВЖУК Ольга Василівна
Адреса: 25006, м. Кропивницький, вул. Дворцова, 64/53
Тел.: +38 (0522) 24-15-90, факс: +38 (0522) 24-13-77
E-mail: public@jkg.kr-admin.gov.ua
Web: http://jkg.kr-admin.gov.ua

Управління регіонального розвитку, містобудування 
та архітектури облдержадміністрації
Начальник: КУЛІКОВА Вікторія Володимирівна
Адреса: 25006, м. Кропивницький, вул. Дворцова, 32/29
Тел.: +38 (0522) 24-66-85, факс: +38 (0522) 24-66-77
E-mail: public@oblarch.kr-admin.gov.ua
Web: http://oblarch.kr-admin.gov.ua

Управління капітального будівництва 
облдержадміністрації
Начальник: ПРОНЕНКО Сергій Миколайович
Адреса: 25006, м. Кропивницький, вул. Дворцова, 32/29
Тел.: +38 (0522) 24-65-63, факс +38 (0522) 35-18-20
E-mail: public@ukb.kr-admin.gov.ua
Web: http://ukb.kr-admin.gov.ua

Департамент екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації
Директор: КОВТУНОВ Олександр Володимирович
Адреса: 25006, м. Кропивницький, вул. Чміленка, 84/37 
Тел./факс: +38 (0522) 22-06-09
E-mail: public@ekolog.kr-admin.gov.ua
Web: http://ekolog.kr-admin.gov.ua

Головне управління Держгеокадастру 
у Кіровоградській області
Начальник: ЗІНЧЕНКО Ігор Іванович
Адреса: 25006, м. Кропивницький, вул. Академіка Корольова, 26
Тел.: +38 (0522) 34-61-44
E-mail: kirovohrad@land.gov.ua 
Web: http://kirovohradska.land.gov.ua 

Department for Infrastructure and Industry 
of the Regional State Administration
Director: Oleksandr P. KORNIUSHA
Address: 1, Heroiv Maidanu Square, 25022 Kropyvnytskyi
Tel./fax: +38 (0522) 24-08-55
E-mail: public@prom.kr-admin.gov.ua
Web: http://prom.kr-admin.gov.ua

Department for Housing and Urilities 
of the Regional State Administration
Director: Olha V. DOVZHUK
Address: 64/53, Dvortsova st., 25006 Kropyvnytskyi
Tel.: +38 (0522) 24-15-90, fax: +38 (0522) 24-13-77
E-mail: public@jkg.kr-admin.gov.ua
Web: http://jkg.kr-admin.gov.ua

Directorate for Regional Development, Urban Development 
and Architecture of the Regional State Administration
Director: Viktoriia V. KULIKOVA
Address: 32/29, Dvortsova st., 25006 Kropyvnytskyi
Tel.: +38 (0522) 24-66-85, fax: +38 (0522) 24-66-77
E-mail: public@oblarch.kr-admin.gov.ua
Web: http://oblarch.kr-admin.gov.ua

Directorate for Capital Construction 
of the Regional State Administration
Director: Serhii M. PRONENKO
Address: 32/29, Dvortsova st., 25006 Kropyvnytskyi
Tel.: +38 (0522) 24-65-63, fax +38 (0522) 35-18-20
E-mail: public@ukb.kr-admin.gov.ua
Web: http://ukb.kr-admin.gov.ua

Department for Ecology and Natural Resources 
of the Regional State Administration
Director: Oleksandr V. KOVTUNOV
Address: 84/37, Chmilenka st., 25006 Kropyvnytskyi
Tel./fax: +38 (0522) 22-06-09
E-mail: public@ekolog.kr-admin.gov.ua
Web: http://ekolog.kr-admin.gov.ua

General Directorate of the StateGeoCadastre 
in Kirovohrad Region
Director General: Igor I. ZINCHENKO
Address: 26, Akademika Korolova st., 25006 Kropyvnytskyi
Tel.: +38 (0522) 34-61-44
E-mail: kirovohrad@land.gov.ua
Web: http://kirovohradska.land.gov.ua
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Головне управління ДФС 
у Кіровоградській області
В.о. начальника: ТЕРТИЧНИЙ Сергій Васильович
Адреса: 25006, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 55
Тел.: +38 (0522) 36-69-31, 24-47-60, факс: +38 (0522) 36-69-74
E-mail: kr.official@sfs.gov.ua
Web: http://kr.sfs.gov.ua 

Кіровоградська митниця ДФС
В.о. начальника, перший заступник начальника: 
СКІБІЦЬКИЙ Євген Георгійович
Адреса: 25013, м. Кропивницький, вул. Тореза, 27б
Тел.: +38 (0522) 22-37-47
E-mail: kr@customs.sfs.gov.ua 
Web: http://kr.sfs.gov.ua 

Кіровоградська регіональна 
торгово-промислова палата
Президент: САЄНКО Ірина Анатоліївна
Адреса: 25006, м. Кропивницький, вул. Преображенська, 79-а
Тел.: +38 (0522) 35-18-56, факс: +38 (0522) 24-02-89
E-mail: info@chamber.kr.ua
Web: http://www.chamber.kr.ua 

Головне управління статистики 
у Кіровоградський області
Начальник: ДІВЕЛЬ Людмила Борисівна
Адреса: 25009, м. Кропивницький, вул. Соборна, 7А
Тел.: +38 (0522) 33-32-40, 33-10-21
E-mail: gus@kr.ukrstat.gov.ua
Web: http://www.kr.ukrstat.gov.ua 

Громадська організація 
«Спілка підприємців Кіровоградської області»
Голова: УРСОЛ Григорій Миколайович
Голова правління: САМИЛЯК Тамара Сергіївна
Адреса: 25006, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 65
Тел.: +38 (0522) 32-25-09, 36-60-09 
E-mail: spilka_lana@ukr.net
Web: http://www.spilka-kirovograd.blogsport.com 

Центр надання адміністративних послуг 
Кіровоградської міської ради
Начальник управління адміністративних послуг 
Кіровоградської міської ради: ШЕВЧЕНКО Антон Олександрович
Адреса: 25006, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41
Тел.: +38 (0522) 22-86-39, факс: +38 (0522) 24-23-69
E-mail: dozvil@krmr.gov.ua
Web: http://www.dozvil.kr.ua

General Directorate of SFS in Kirovohrad Region
Acting Director General: Serhii V. TERTYCHNYI
Address: 55, Velyka Perspektyvna st., 25006 Kropyvnytskyi
Tel.: +38 (0522) 36-69-31, 24-47-60, fax: +38 (0522) 36-69-74
E-mail: kr.official@sfs.gov.ua
Web: http://kr.sfs.gov.ua

Kirovohrad Customs Office of SFS
Acting Director/First Deputy Director: Yevhen H. SKIBITSKYI
Address: 27b, Thorez st., 25013 Kropyvnytskyi
Tel.: +38 (0522) 22-37-47
E-mail: kr@customs.sfs.gov.ua
Web: http://kr.sfs.gov.ua

Kirovohrad Regional Chamber 
of Commerce and Industry
President: Iryna A. SAIENKO
Address: 79-A, Preobrazhenska st., 25006 Kropyvnytskyi
Tel.: +38 (0522) 35-18-56, fax: +38 (0522) 24-02-89
E-mail: info@chamber.kr.ua
Web: http://www.chamber.kr.ua

General Directorate of Statistics 
in Kirovohrad Region
Director General: Liudmyla B. DIVEL
Address: 7A, Soborna st., 25009 Kropyvnytskyi
Tel.: +38 (0522) 33-32-40, 33-10-21
E-mail: gus@kr.ukrstat.gov.ua
Web: http://www.kr.ukrstat.gov.ua

NGO «Entrepreneurs’ Association 
of Kirovohrad Region»
Head: Hryhorii M. URSOL
Chairman of the Board: Tamara S. SAMYLIAK
Address: 65, Velyka Perspektyvna st., 25006 Kropyvnytskyi
Tel.: +38 (0522) 32-25-09, 36-60-09 
E-mail: spilka_lana@ukr.net
Web: http://www.spilka-kirovograd.blogsport.com

Centre for Administrative Services 
of Kirovohrad City Council
Head of Administrative Services Department 
of Kirovohrad City Council: Anton O. SHEVCHENKO
Address: 41, Velyka Perspektyvna st., 25006 Kropyvnytskyi
Tel.: +38 (0522) 22-86-39, fax: +38 (0522) 24-23-69
E-mail: dozvil@krmr.gov.ua
Web: http://www.dozvil.kr.ua
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