
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шановні друзі! 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ  
ПАСПОРТ  КІРОВОГРАДЩИНИ 



 

 

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 із інвесторами із 

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, сприятливі природно-

кліматичні умови –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  сільськогосподарської продукції: зернових і технічних 

культур, молока, виробництва продовольчих товарів, створенню підприємств з видобутку та обробки гранітів, 

чарнокітів. Ми зацікавлені у  розвитку садівництва овочівництва, тваринництва, тепличного господарства. 

Пропонуємо співпрацю по реконструкції і будівництву об'єктів тепло-, водопостачання та переробки відходів, 

впровадження енергозберігаючих  технологій. 

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 коротко- і довготермінового відпочинку, а також будівництва 

мережі курортно-лікувальних закладів. Перспективним для нашої області є розвиток сільського ("зеленого") 

туризму. 

 

Наші зусилля зосереджені на розбудові інфраструктури сільських територій, забезпеченні охорони 

навколишнього природного середовища та поліпшенню 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. 

 

 

 

З повагою і надією на подальшу плідну співпрацю, 

 

Голова Кіровоградської обласної 

державної адміністрації                                                                                    СЕРГІЙ КУЗЬМЕНКО 
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З ЕКОЛОГІЧНО  БЕЗПЕЧНИМИ,   

СПРИЯТЛИВИМИ, 

КОМФОРТНИМИ УМОВАМИ ДЛЯ 

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 

НЕЗАЛЕЖНО ВІД МІСЦЯ ЇЇ 

ПРОЖИВАННЯ.  
 

 
  
  
  
  
  
  



 

Географічне положення. Природно-ресурсний потенціал. 
 

Кіровоградщина – область розташована у центральній частині України між Дніпром та Південним Бугом, у 

південній частині Придніпровської височини.  

Загальна площа  Кіровоградської області становить 24,6 тис.кв.км (4,1 % усієї території України).  Область 

межує з Вінницькою, Дніпропетровською, Миколаївською, Одеською, Полтавською, Черкаською областями. 

Протяжність області: із заходу на схід – 335 км, з півночі на південь – 150 км.   

           

           Клімат області континентальний, помірно теплий, що забезпечує сприятливі умови для розвитку сільського 

господарства, туристичної діяльності. Середня температура повітря  +10,3%.  Опади випадають найчастіше влітку і 

восени у вигляді дощів. Їх середньорічна кількість становить від 450 до 520 мм. 

  

Земельні ресурси Кіровоградської області представлені  передусім сільськогосподарськими угіддями, які 

займають 2032,2 тис. га (4,9% від сільськогосподарських угідь України). Лісовкриті площі становлять 189,1 тис.га.  

 

Справжнім багатством нашого краю є родючі чорноземні ґрунти. Ґрунтовий покрив області представлений 

більш ніж 50 відмінами ґрунтів, оскільки область  знаходиться  у перехідній смузі від південного лісостепу до 

північного степу.  

За ступенем природної родючості ґрунтів Кіровоградська область перебуває на 4-й позиції в Україні. За 100-

бальною шкалою якості вони оцінені в 67 балів. 

Кіровоградщина - одна із найбільш насичених мінеральними ресурсами областей України. На території області 

налічується 390 родовищ корисних копалин.  

Мінерально-сировинна база області складається:  

       

 

 

    

 

За довгу історію геологічного розвитку в надрах області сформувалися різноманітні унікальні корисні копалини. 

 

 

    На території області розвідано: 

        17 родовищ будівельного піску з промисловими                                      

запасами 46,5 млн. куб. м; 

         73 родовища будівельного каменю з запасами  

798,6 млн. куб. м, з них розробляється 27 родовищ;  

        62 родовища цегельно-черепичної сировини із загальними 

запасами більш ніж 81 млн. куб. м, з них на даний час 

розробляється 4 родовища; 

         13 родовищ облицювального каменю з запасами                            

23,2 млн. куб. м, з них розробляється 9 родовищ. 
          

       Більш детальна інформація про  мінерально-сировинну базу  

розміщена на офіційному веб - сайті  департаменту 

інфраструктури і промисловості Кіровоградської 

облдержадміністрації (http://prom.kr-admin.gov.ua/) у розділі  

"Надрокористування". 

 

 

 

 

http://prom.kr-admin.gov.ua/
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Штатні працівники Наявне населення

Населення, трудовий потенціал 
 

Населення областi складає 956,3 тис.чоловiк.  

У містах проживає – понад 603 тис. осіб, у сільській 

місцевості – 353,2 тис. жителів. 
 

Найбільші міста та чисельність населення 
Назва міста Чисельність населення 

на 01.01.2018 року  (тис.осіб) 

Кропивницький 237,2 

Олександрія 89,8 

Світловодськ 52,7 

Знам'янка 28 
 

На території області проживає 98 національностей і 

народностей, з яких найбільше українців - 90,1%, росіян - 

7,5%, молдован - 0,7%, вірмен - 0,3%, євреїв – 0,2% . 

Вікова  структура населення Кіровоградської області на 

01.01.2017 року (постійне населення) 
 
 

 

         Кількість економічно активного населення працездатного віку – 416,6 тис.осіб. 

 Рівень зареєстрованого безробіття на 01 січня 2017 року склав 2,92%; за методологією МОП – 12,7%. 

 Структура зареєстрованих безробітних громадян за типами місцевості: 47,4% – міські мешканці, 52,6% – 

сільське населення. 

 Середньомісячна заробітна плата в області за 2016 рік склала 3974 грн., за січень-червень 2017 року – 5407 грн. 

Структура середньооблікової кількості штатних працівників 

за видами економічної діяльності 

(% до загальної кількості штатних працівників) 
 

21,5% Промисловість 

19,6% Освіта 

14,3% Охорона здоров’я, надання соціальної допомоги 

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

10,5% Транспорт, поштова та кур’єрська діяльність   

7% Державне управління; оборона, обов’язкове соціальне страхування   

5,9% Торгівля, ремонт автотранспортних засобів 

8,8% інші 
     

 

       В  економіці регіону зайнято 375,7 тис.осіб, із яких: 

найбільше – у сільському господарстві (103 тис.осіб); 

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

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

  



 

Освіта 
 

Підготовку фахівців із вищою освітою різних освітніх рівнів (від молодшого спеціаліста до магістра) в 

області здійснюють: 

 
           У вищих навчальних закладах усіх рівнів акредитації працює  

897 педагогічних та 1089 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. 

НАЙПОТУЖНІШИМИ ЗА КІЛЬКІСТЮ СТУДЕНТІВ Є: 

 

Центральноукраїнський державний педагогічний 

університет імені Володимира Винниченка  

(4,8 тис. студентів); 

25006, м. Кропивницький,  

вул. Шевченка,1 (0522) 22-18-34  

веб-сайт http://kspu.kr.ua 

 

Центральноукраїнський  національний  технічний  

університет (4,2 тис. студентів); 

 

25028, м. Кропивницький,  

просп. Університетський, 8 

(0522) 55-92-34 

веб-сайт http://www.kntu.kr.ua 

 

Кіровоградська льотна  академії  Національного 

авіаційного університету (1,6 тис. студентів) 

 

25005, м. Кропивницький,  

вул. Добровольського, 1 

(0522) 344010 

веб-сайт  www.glau.kr.ua 

 

 

Медичний факультет №2 Донецького національного 

медичного університету  

 

 

м. Кропивницький, 

 вул. Велика Перспективна, 1 

0682609092,  066 652 89 66. 

веб-сайт http://dsmu.edu.ua/ 

 

Для потреб регіональної економіки підготовка фахівців різних спеціальностей здійснюється у 5 технікумах,        

16 коледжах та різних робітничих професій у 23 професійно-технічних навчальних закладах (з них - 2 навчальні центри 

в установах виконання покарань, 1 - навчально-курсовий комбінат).  

Щорічно цими закладами здійснюється випуск майже 3 тис. фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший 

спеціаліст (2,7-2,8 тис. осіб) і 4 тис. кваліфікованих робітників. На базі професійно-технічного училища  

№ 32 (м. Бобринець) створено навчально-практичний центр з підготовки кадрів за спеціальністю «Тракторист-

машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва», який у 2017 році оснащується сучасною 

сільськогосподарською технікою для забезпечення практичних занять учнів та перепідготовки працівників. 
 

В області приділяється значна вага наданню якісної освіти усім учням незалежно від місця їх проживання. 

Сучасний рівень освіти забезпечується у Кіровоградському обласному загальноосвітньому навчально-виховному 

комплексі (гімназія-інтернат-школа мистецтв), у складі якого діє Мала академія наук учнівської молоді (далі - МАН).   

У закладі  навчаються 2000 дітей,  99% усіх випускників навчального комплексу стали студентами вищих 

навчальних закладів України. 

На території Кіровоградської області функціонує:  

 458  загальноосвітніх навчальних закладах 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 оснащуються сучасною комп’ютерною технікою, мультимедійним 

обладнанням тощо. Понад 97 % усіх закладів  підключено до мережі Інтернет, у 93 % - функціонують власні веб-сайти.   

Фізична культура і спорт 
У Кіровоградській області створені належні умови для розвитку фізичної культури і спорту.  

Функціонує мережа позашкільних навчальних закладів: 

 

http://kspu.kr.ua/
http://www.kntu.kr.ua/
http://www.glau.kr.ua/
http://dsmu.edu.ua/


 

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

школах здійснюють 509 тренерів. 

Матеріально-технічна база галузі фізичної культури і спорту області налічує: 21 стадіон,  

2115 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 здобутками. У 2016-2017 роках спортсменами області здобуто понад  

500 нагород на національних змаганнях, кращі із них стали чемпіонами і призерами європейських і світових змагань, 

учасниками Олімпійських ігор з легкої атлетики і дзюдо, призерами  і переможцями Паралімпійських ігор 2016 року з 

плавання, футболу, ХХІІІ літніх Дефлімпійських ігор 2017 року. 

На даний час дві команди області є представниками вищої ліги чемпіонату України з футболу –                          

ФК  "Олександрія" та ФК "Зірка". За результатами 2016 року ФК "Олександрія"  здобув право та виступає в Лізі 

Європи УЄФА. Збірні команди області з бейсболу та софтболу є постійними учасниками чемпіонату та кубку України.    

Протягом останніх  10 років бейсболісти області здобувають 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). 

Охорона здоров'я 
         В області створюються умови для підвищення якості надання медичної допомоги населенню, профілактики 

захворювань та зміцненню матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я.  
          

          Медична допомога населенню області надається у 120 медичних закладах, у тому числі: 38 лікарняних закладах;                 

12 диспансерах; 32 самостійні амбулаторно-поліклінічні заклади; 6 стоматологічних поліклінік; 3 санаторії; 3 станції 

швидкої медичної допомоги; 475 фельдшерсько-акушерських пунктах (далі – ФАП). 

          Провідне місце у системі охорони здоров’я області належить таким закладам, як: 

        обласна лікарня, яка є багатопрофільним лікувально-профілактичним закладом вищої категорії, надає в повному 

обсязі кваліфіковану спеціалізовану стаціонарну та консультативну поліклінічну допомогу 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 дитячому населенню області. 

Одночасно в лікарні може лікуватися 400 дітей. У складі лікарні функціонують 15 спеціалізованих відділень; створені 

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

        обласний кардіологічний центр - надає спеціалізовану медичну допомогу хворим на серцево-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  проводяться серцево-судинні операції,  діагностичні, інтервенційні процедури. е-mail: 

mailoblkardiodispanser@gmail.com; 

      обласний онкологічний диспансер - є провідним закладом з надання спеціалізованої онкологічної допомоги 

населенню області, в якому є кваліфіковані спеціалісти та можливість проведення комбінованого і комплексного 

лікування злоякісних пухлин на якісному рівні з використанням унікальної методики та сучасної апаратури. На 

території закладу працює єдиний в Україні Центр томотерапії. Кіровоградському обласному онкологічному 

диспансеру 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 багатопрофільну 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 фахівців Кіровоградського медичного коледжу, Харківської медичної академії 

післядипломної  освіти та Університету розвитку людини "Україна".  е-mail:  kogiv@meta.ua  http://gospital.in.ua/;  

 Знам'янська обласна бальнеологічна лікарня – багатопрофільний лікувально-оздоровчий заклад, який функціонує 

на природних джерелах мінеральної радонової води і забезпечує високоефективне реабілітаційне лікування багатьох 

захворювань. е-mail: kpzobl@gmail.com,  веб-сайт: http://zobl.in/. 

Проводиться робота по реформуванню системи охорони здоров’я.  

Пріоритетним напрямком є розвиток первинної медико-санітарної допомоги і подальше вдосконалення засад 

загальної практики – сімейної медицини. Розширюється мережа стаціонарів на дому. 

Вжито заходи щодо подальшої модернізації мережі закладів первинної медичної допомоги:  

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

відкрито 26 міських і районних центрів ранньої діагностики, у тому числі  у м. Кропивницькому – 4,   

м. Олександрії – 1, в районах – 21 при центральних районних лікарнях, які успішно працюють.   

Відкрито медичний факультет Донецького національного медичного університету, де вже навчається  

193 студента з України та 256 студентів – іноземців, працює 58 працівників. Готуватимуть на факультеті сімейних 

лікарів, педіатрів та стоматологів.  

http://hospital.edukit.kr.ua/
http://kdol.in.ua/
../НАЧАЛЬНИК/ІНВЕСТ%20ПАСПОРТ/mailoblkardiodispanser@gmail.com
http://kood.edukit.kr.ua/
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Обсяг реалізованої  промислової продукції, 

млрд. грн.

Промисловість 

 

Промисловість Кіровоградської області представлена 

широким спектром виробництва майже усіх провідних 

галузей, у якій налічується 877 підприємств різних форм 

власності. У промисловості зайнято – 50,5 тис.осіб. 

         Підприємствами області активно проводиться 

оновлення виробничих фондів та впровадження сучасних 

технологій, обладнання, систем управління якістю.   

       На ринку України підприємства області виділяються 

достатньо стійкими позиціями з виробництва посівної та 

збиральної техніки, мостових електричних кранів, систем 

захисту для атомних електростанцій, феронікелю, добування 

щебеню, граніту, уранової руди та інших корисних копалин. 
Індекс промислового виробництва у Кіровоградській області 

за 2014 – 2016 роки та січень-червень 2017 року,   

% до попереднього року 

 

 

 

Структура обсягу реалізованої  

промислової продукції (робіт, послуг)  

за основними видами економічної діяльності  

у 2016 році, % 

 
       Флагманами у галузі машинобудування області є ПАТ НВО "Радій", ПАТ "Гідросила",  

ПАТ "Ельворті", ТОВ "ПТУ "Віра Сервіс Інтермаш". 

       Добувна промисловість області представлена підприємствами по видобутку камене-щебеневої продукції, 

унікальними комплексами з видобутку графіту, уранової руди, граніту, ільменіту. Це – Заваллівська філія  

ТОВ "Заваллівський графіт", Інгульська, Смолінська та Новокостянтинівська шахти ДП "Схід ГЗК",  

ПАТ "Кіровоградграніт", ТОВ "Елгран", ТОВ ВКФ "Велта".   

       На основному підприємстві металургії області ТОВ "Побужський феронікелевий комбінат" використовується 

технологія прямої переробки до мільйона тонн руди на рік та отримання до 90-100 тис. тонн феронікелю (сплаву заліза 

з нікелю). 

        В останні роки введено в експлуатацію нові сучасні виробництва, технології і продукцію:  

        ПрАТ "Металит" – перший інноваційний завод, якому немає аналогів по технологічному оснащенню та 

обладнанню в Україні, технологічне обладнання сертифіковане за європейськими стандартами та відповідає 

європейським вимогам безпеки ЕЕС Direktives та екологічним вимогам безпеки ISO 14001. 

       ТОВ "ПТУ "Віра Сервіс-Інтермаш", м.Олександрія – виготовлено унікальний 190-тонний кран на експорт у 

Грузію. 

        ПАТ "Ельворті" (ПАТ "Червона Зірка") – освоєно новий вид продукції – сівалка зернова СЗ-6,  екскаватор-

навантажувач "ELEX", який має надійну конструкцію, простий в експлуатації, невибагливий в обслуговуванні, і за 

своїми технічними характеристиками та рівнем комфорту не поступається імпортним аналогам. 

           У Світловодському районі здійснюється  будівництво нового олійно-екстракційного заводу по переробці сої, 

потужністю 650 тонн переробки сої на годину. 

         Активно розвивається альтернативна енергетика. Діють 10 фотоелектричних сонячних електростанцій. 

 

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 демонстрації технологій, а й місцем проведення ділових форумів, спеціалізованим 

майданчиком для діалогу між представниками великих машинобудівних компаній, топ-менеджерами іноземних і 

вітчизняних агрокорпорацій, а також експертами у сфері агропромислового комплексу міжнародного рівня.  
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Агропромисловий комплекс 
 Агропромисловий комплекс області налічує майже 

3,2 тис. сільськогосподарських формувань, з яких 2,6 тис. 

- фермерські господарства. 
 

 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 забезпечується 

понад 4,7% від загального обсягу виробництва валової 

продукції сільського господарства України, у тому числі: 

 

у галузі рослинництва: у галузі тваринництва: 

  

У сільському господарстві провідне місце 

належить рослинництву. 
Переважною спеціалізацією галузі рослинництва є 

вирощування зернових та зернобобових культур,основні 

з яких – озима пшениця, ярий ячмінь та кукурудза.  

Урожай зернових і зернобобових культур в останні 

роки перевищує 3,5 млн.тонн. 

Серед технічних культур провідне місце належить 

соняшнику, цукровому буряку, сої та ріпаку.  

Тваринництво  в основному представлено 

свинарством (62%) та скотарством (29%). 

 

Забезпечується відновлення потенціалу тваринницької галузі.  

За 2014-2016 роки в області введено в експлуатацію 19 проектів у галузі тваринництва, 

створено інкубаційну станцію  потужністю виробництва 50 тис. курячих та 30 тис. гусячих яєць (Гайворонський район). 

       В області активно розбудовується інфраструктура для потреб агропромислового комплексу. 

       У 2013 році введено в дію Світловодський річковий термінал, до виробничої структури якого входять: елеватор 

потужністю 94 тис. тонн, вантажний причал та швартові пали, які дозволяють одночасно швартувати два самохідні чи 

несамохідні судна.  У Національному морському рейтингу (27 березня 2014 року, м. Одеса), організованого 

видавництвом "Порти України" та ІАЦ "BlackSeaTrans", ТОВ "Гермес-Трейдинг" отримано перемогу в номінації "Новий 

термінал – 2013" за реалізацію великомасштабного проекту з будівництва Світловодського річкового терміналу. 

        За 2014-2017 роки збудовано і діє понад 46 сучасних елеваторів та зерносушильних комплексів потужністю понад 

965 тис.тонн, тощо.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За 2014-2017 роки  на будівництво і модернізацію підприємств і 

господарств сільського господарства спрямовано понад 7,3  млрд.грн. 

капітальних інвестицій.  

Вагому роль у розвитку сільськогосподарської галузі відіграють 

заклади освіти і науки.  

Підготовку фахівців для потреб агропромислового комплексу 

забезпечують Центральноукраїнський національний технічний 

університет, Компаніївський технікум ветеринарної медицини, 

Технікум механізації 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 області, володіє 24 об’єктами інтелектуальної власності, серед 

яких 7 сортів сої, 6 сортів ярого ячменю, 2 типів порід великої рогатої 

худоби молочного і м’ясного напрямку використання, має більше             

80 завершених наукових розробок у галузях землеробства, 

рослинництва, зоотехніки, механізації та аграрної економіки, які 

впроваджуються в області та половині інших областей України. 

Діє філія Державної установи "Держгрунтоохорона", якою 

проводиться суцільна агрохімічна паспортизація земель 

сільськогосподарського призначення.  

16,1

83,9

Структура валового виробництва 

сільського господарства   у 2016 році, %  

Тваринництво

Рослинництво

 

Обсяг капітальних інвестицій  

у сільське  господарство Кіровоградської 

області 

за 2014-2016 роки, млрд.грн.  



 

60

80

100

120

140

160

2014 рік 2015 рік 2016 рік

78,9

101,6

147,0

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

2014 рік 2015 рік 2016 рік

3122

4057

6201,2

Внутрішня торгівля 
  

Торговельне обслуговування населення області забезпечують 9 тисяч 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", Черняхівського 

м’ясопереробного комплексу, ТОВ "Формула смаку", ТОВ "Соколівський м’ясокомбінат "Українські ковбаси" та ін. 

Активно розвивається торговельна мережа сучасних 

об’єктів торгівлі системи споживчої кооперації, 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. 

В області систематично проводяться ярмаркові заходи з 

продажу сільськогосподарської продукції та товарів її 

переробки за участі безпосередніх виробників, 

наймасштабніший із них - "Покровський ярмарок", який 

проводиться раз на рік, у рамках Міжнародної 

агропромислової виставки "АгроЕкспо". На ярмарку 

експонують свою продукцію провідні підприємства - 

товаровиробники Кіровоградщини, демонструють власні 

родзинки райони області. Також участь у ярмарку приймають 

підприємці з інших регіонів України.    

Підготовка фахівців для галузі торгівлі і побутового 

обслуговування здійснюється в 7-ми 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. 

 

 

Капітальні інвестиції 
 

 У 2016 році підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно понад                      

6,2 млрд. грн., найбільше підприємствами сільського господарства (57,3% до загального обсягу) і промисловості 

(20,1%). 
Індекс  капітальних  інвестицій  у Кіровоградській області  

за 2014-2016 роки,  % до попереднього року 

Обсяг капітальних  інвестицій  у Кіровоградській області  

за 2014-2016 роки,  млн.грн.  

 

Інвестиційний потенціал Кіровоградської області представлено на веб-порталі "Центральноукраїнський 

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

 

Житлово-комунальне господарство 
 

Житлово-комунальне господарство області – представлено виробниками і споживачами послуг з 

централізованого тепло-, водопостачання та водовідведення, утримання житлового фонду, розвитку, оновлення та 

утримання елементів благоустрою, ритуальних послуг, сферою поводження з побутовими відходами. 

http://invest.kr-admin.gov.ua/index.php/uk/
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Централізованим водопостачанням в області забезпечені споживачі: 

12 міст (100%);   22 із 27 селищ міського типу (81,5%);  183 із 991 сільських населених пунктів (18,5%).  

Протяжність водопровідних мереж складає  2928,4 км. 

          Основним підприємством водопостачання ОКВП "Дніпро-Кіровоград" (протяжність водогону  

120 км), забезпечується постачання води у всі 4 міста обласного значення (Знамянка, Кропивницький, Олександрія і 

Світловодськ). Із 2015 року у рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури-2" здійснюється реконструкція та 

модернізація виробничих потужностей  ОКВП "Дніпро-Кіровоград" загальною вартістю 44 млн.дол.США.  

У 2016 році підприємством отримано спеціалізовану техніку і обладнання на 1,5 млн.дол.США. 
 

Централізоване теплопостачання населених пунктів області здійснюють 16 теплопостачальних підприємств 

різної форми власності. 
 

Підприємствами комунальної теплоенергетики експлуатуються: 92 котельні загальною тепловою потужністю 

1203,8 Гкал/год., з них:  на природному газі - 69 котелень, на інших видах палива - 23. На котельнях комунальних 

підприємств встановлено 282 котла різних марок.  

 

Житловий фонд області складає 309,5 тисяч будинків (загальна площа 24,8 млн. кв. м). 
Кількість створених ОСББ за 2014-2016 роки, од.  В області створено 314 об'єднань співвласників 

багатоквартирних будинків (далі – ОСББ), на утриманні 

яких перебуває 364 житлові будинки. 

Загальна протяжність вулично-дорожньої мережі 

населених пунктів області складає 11,4 тис. км площею 

70,0 млн. кв. м, 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, у тому числі у містам і селищах 

експлуатується 58 пішохідних мостів. 
 

Транспортна інфраструктура 
Вигідне географічне розташування Кіровоградської області зумовило її розвинуту мережу залізничного та 

автомобільного транспорту.  

 Десять автомагістралей загальною довжиною  

732 км зв'язують Україну з державами СНД, Центральної і 

Північної Європи:  

Міжнародні дороги:   

М-04 Знам'янка-Луганськ-Ізварине (на Волгоград 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 Кременчук); 

Н-14 Олександрівка-Кіровоград-Миколаїв;  

Н-23 Кіровоград - Кривий Ріг – Запоріжжя 

       Експлуатаційна довжина залізниці 

загального користування – 892 км,з них – 622 км 

електрифіковано.   

      Підприємства залізничного транспорту на 

території області: регіональна філія "Одеська 

залізниця" 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 

залізниця" та  "Придніпровська залізниця"  

ПАТ "Укрзалізниця". 

 



 

Найважливіші залізничні напрямки: Київ-

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

Миколаїв. 

До м.Київ  курсує швидкісний поїзд категорії "Регіональний експрес" №790/789 Київ-Кропивницький "Столичний 

експрес". Через ст.Знам'янка - курсує група безпересадкових вагонів сполученням Харків-Луцьк.    

 
 

Культура і дозвілля 
         

        Кіровоградщина − унікальний регіон вітчизняної культури. На ґрунті непересічних культурно-мистецьких явищ 

світового масштабу, якими стали колиска першого професійного українського театру, відомого світу як театр 

корифеїв, творчість багатьох талановитих письменників, композиторів, художників, активно розвиваються культурні 

традиції нашого часу. 

        Надання культурно-дозвіллєвих, мистецьких, інформаційних та освітніх послуг населенню здійснюють                           

1234 закладів культури і мистецтв області, віднесених до системи Міністерства культури України, з яких 574 – 

бібліотек, 577 – заклад 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. 

Кіровоградський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. М.Л. Кропивницького 

 

          Кіровоградщина - батьківщина першого 

професійного українського театру відомого світу як Театр 

корифеїв, у якому працювали видатні українські культурні 

діячі Марко Кропивницький, Іван Карпенко-Карий, Марія 

Заньковецька, Микола Садовський та ін. 

 

 
 

      Щороку з метою підтримки, розвитку та популяризації професійного та аматорського мистецтв в області 

проводяться майже 100 культурно-мистецьких заходів всеукраїнського, обласного та регіонального рівнів, серед яких: 

 
Кіровоградська обласна філармонія 

     Є перлиною духовно-культурної скарбниці, однією з 

кращих концертних організацій України з великим творчим 

потенціалом та міцною матеріально-технічною базою. 

       ЇЇ окрасою та золотим фондом - є творчі колективи та 

солісти, які прославляють наш степовий край далеко за 

межами області, серед яких: 

 
 

 

 

 

 

 
камерний оркестр "Концертіно" академічний театр музики, пісні і танцю 

"Зоряни" 

інструментальний ансамбль 

"Єлисавет-ретро" 

 

 

 

 

 

 



 

Візитною карткою області стали відомі в Україні та за її межами колективи: 

  
академічний театр музики, пісні і танцю "Зоряни"  народний хореографічний ансамбль "Пролісок"  

 

Кіровоградський обласний краєзнавчий музей 

        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 Тобілевичів, М.Кропивницького, земляків-

письменників Юрія Яновського, Дем’яна Бєдного, Івана 

Микитенка, Олени Журливої та інших.  

     До фондів музею у 1994 р. додано понад 4 тисячі 

предметів кунсткамери відомого збирача старожитностей 

Олександра Ільїна, у якій є шедеври іконопису і сакрального 

мистецтва XVI – ХІХ ст.ст., скульптура і мала пластика, 

живопис, столові набори та посуд виробництва відомих фірм 

світу, меблі різних стилів, прилади. 

 

 

Туризм 
Туристично-рекреаційний потенціал Кіровоградщини є унікальним завдяки поєднанню краси степу та 

лісостепу, переплетінню різноманітних за етнічними витоками та історичними епохами культур і традицій з героїчним 

минулим козацького краю. 

Центральний регіон представлений численними пам’ятками історії та археології, зразками садово-паркового 

мистецтва, унікальними природними пам’ятками. Нині історико-культурний фонд області складається з 5791 пам'яток, з 

них 24 – національного значення. 

 
Привертають увагу туристів і маршрути, що знайомлять з духовною та матеріальною культурою часів 

трипільців і уличів, русичів і запорізьких козаків. Їх в області налічується майже 170, найпопулярніші з яких: "Природа 

Кіровоградщини", "Земля Корифеїв",  "Золотими стежками Ексампею", "Шевченковими слідами". 

Перспективним для області є розвиток сільського ("зеленого") туризму. На Кіровоградщині успішно діють 

десятки "зелених" садиб, де відпочивальники мають можливість відновити сили та оздоровитися в екологічно чистому 

середовищі. Кілька таких садиб, що увійшли до сотні кращих в Україні, зокрема, "У Світлани", "Бджілка", "Country 

Club" та "На гачок" відзначені відповідними сертифікатами. 

 



 

Мале та середнє підприємництво 

 

Зовнішня торгівля 
 

Підприємства регіону мають постійні зовнішньоторговельні зв'язки з партнерами більш ніж 100 країн 

світу.  

Зовнішньоторговельний оборот товарами 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%. 
Географічна структура експорту  

товарів  із Кіровоградської області у 2016 році, % 

 

Географічна структура імпорту  

товарів у Кіровоградську область у 2016 році, % 

 
Значні обсяги  експорту товарів області традиційно займають жири та олії тваринного або рослинного 

походження, машини та обладнання, в імпорті – машини та обладнання. 
Товарна структура експорту товарів  

області у 2016 році, % 

Товарна структура імпорту товарів  

 до області у 2016 році, % 

 
 

 

Користується попитом на зовнішньому ринку олія соняшникова  

виробництва ПП "Віктор і К" (торгова марка  "Королівський смак"), ПАТ "Кіровоградолія", ТОВ "Градолія", зернові та 

 

       У малому та середньому підприємництві зайнято майже  

130 тис. осіб − це понад 90% від зайнятих економічною 

діяльністю в області. 

      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 реєстрації 

юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців та  державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно; 

 

    веб-сайт "Кіровоградщина бізнесова": http://www.pidpriem-

gue.kr.ua/ 
 

       

           Представники бізнесу та інвестори мають можливість отримати понад 100 видів різноманітних  послуг (від 

реєстрації бізнесу та майна до документів 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 та без перерви на 

обід; надаються супутні послуги (виготовлення копій документів, продаж канцелярських товарів тощо). Центр надання 

адміністративних послуг у м. Кропивницький 

      Здійснюється фінансова підтримка суб’єктів підприємництва через Регіональний фонд підтримки підприємництва у 

Кіровоградській області   http://www.pidpriem-gue.kr.ua/index.php?action=fond 

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


 

технічні культури виробництва ТОВ "Украгроком", посівна техніка та культиватори ПАТ "Ельворті", гідромашини для 

гідросистем тракторів, комбайнів та інших мобільних машин ПАТ "Гідросила", ПАО "НПП "Радій". 

Повний комплекс послуг із забезпечення зовнішньоекономічної діяльності (сертифікацію, експертизу тощо), 

інформаційно-консультаційних послуг (підготовка презентацій українських компаній, допомога у підготовці та 

написанні бізнес-планів тощо) здійснює Кіровоградська регіональна торгово-промислова палата:  

http://www.chamber.kr.ua 
 

Зовнішні інвестиції 
 

Кіровоградщина має усі передумови для активного залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій. 

Географічне положення області, наявність унікальних корисних копалин, родючих чорноземів і розвиненого 

аграрно-промислового потенціалу робить її інвестиційно-привабливою.   

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій унесених з початку інвестування в економіку області станом на                             

31 грудня 2016 року (з урахуванням курсової різниці) становив  59,1 млн. дол. США. 
 

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. 
Основні країни-інвестори  

станом на 31 грудня 2016 року, % 

 

 

Прямі іноземні інвестиції 

за видами економічної діяльності   

станом на 31 грудня 2016 року, % 

 

В області запроваджено проведення Міжнародного інвестиційного форуму "Central Ukrainian ID", що став 

майданчиком для діалогу представників влади, українського та міжнародного бізнесу, сприяє вирішенню питань 

економічного розвитку та покращенню інвестиційного клімату Кіровоградщини. 

 

Міжрегіональна співпраця 
         Розгортається міжнародне співробітництво Кіровоградщини з адміністративно-територіальними одиницями 

іноземних країн у рамках двосторонніх актів з: 
 

 

містом Сюйчжоу та провінцією 

Цзянсу Китайської Народної 

Республіки 

 

 

 

містом Брага  

Португальської Республіки 

 

 

 

Нижньосілезьким воєводством  

Республіки Польща  

 

 

містом Інчхон  

Республіки Корея 

 

 

Могильовською областю  

Республіки Білорусь 

 

Федеральною землею Штирія 

Республіки Австрія  

 

 

Нітрянським самоврядним 

краєм Словацької Республіки 

  
18 вересня 2014 року підписано 

Меморандум про співробітництво між 

Кіровоградською обласною 

державною адміністрацією та 

Міжнародним Трейд-клубом в 

Україні.  
  

З 2005 року область є повноправним 

членом найбільшої мережі регіонів в 

розширеній Європі - Асамблеї 

Європейських Регіонів. 

 
 

 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVmPS-zcrVAhXB1xQKHUYMDm8QFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fradiy.com%2F&usg=AFQjCNF3QnxYxptcyJoqZNwMzDPgeDnTiQ
http://www.chamber.kr.ua/


ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 
 

 
 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2014 – 2016 рр. 

Показники Одиниця 

виміру 

Роки: 

2014  2015  2016  

ДЕМОГРАФІЯ ТА РИНОК ПРАЦІ 

Наявне населення тис. осіб  980,6 973,1 965,7 

 Економічно активне населення тис. осіб 440,3  436,6  428,8 

Кількість зареєстрованих безробітних  тис. осіб 21,1 22 17,2 

Середньомісячна номінальна заробітна плата грн. 2789 3282 3974 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 

Обсяг реалізованої промислової продукції  

у відпускних цінах підприємств 

млн. грн. 17505,6 20319,3 22854,2 

у тому числі:     

добувна промисловість і розроблення кар'єрів млн. грн. 635,8 825,3 901,1 

переробна промисловість: млн. грн. 14410,7 16023,8 16815,4 

з неї:     

виробництво харчових продуктів, напоїв млн. грн. 9900,8 9654,9 9133,0 

металургія млн. грн. 1579,2 2570,6 2508,5 

машинобудування млн. грн. 1593,1 1863,2 2694,4 

постачання електроенергії,  газу,  пари та кондиційованого 

повітря  

млн. грн. 2257,8 3161,7 4891,5 

Індекс промислового виробництва: % 100,8 82,9 120,3 

у тому числі:     

добувна промисловість і розроблення кар'єрів % 85,1 98,9 117,8 

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

у тому числі:     

виробництво харчових продуктів, напоїв % 115,8 65,2 125,5 

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

машинобудування % 93,8 108 142,7 

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 

повітря 

% 89,5 87,9 109,5 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

Виробництво  тваринницької продукції:     

м'ясо (у живій вазі) тис. тонн 74 72,3 71,9 

молоко тис. тонн 324,3 310,6 307,7 

яйця млн. шт. 501,3 506,0 455,6 

Поголів'я:     

велика рогата худоба тис. гол. 108,3 103,6 100,5 

у тому числі:       

корови тис. гол. 59,1 56,6 55,3 

свині тис. гол. 255,6 253,8 240,7 

вівці і кози тис. гол. 42,6 40,5 39,7 

птиця тис. гол. 4654,7 4956,5 4729,9 

ІНВЕСТИЦІЇ ТА БУДІВНИЦТВО 

Обсяг прямих іноземних інвестицій млн. дол. США 84,7 64,4 59,1 

Обсяг капітальних інвестицій млн. грн. 3122 4057 6150,6 

Обсяг введення в експлуатацію житла тис. м2 56,9 117,1 53,6 

Обсяг будівельних робіт млн. грн. 471 630,8 723,4 

ВНУТРІШНЯ ТА ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ 

Обсяги обороту роздрібної торгівлі млн. грн. 17191,5 21653,4 24545,5 

Обсяг експорту млн. дол. США 820,7 406,6 425,1 

у тому числі:     

жири та олія тваринного або рослинного походження млн. дол. США 451 137,7 170,9 

продукти рослинного походження млн. дол. США 81,9 90 105,4 

готові харчові продукти млн. дол. США 127,3 70,9 41,6 

машини та обладнання млн. дол. США 88,2 54,6 59,6 

мінеральні продукти млн. дол. США 30,4 20,2 14,9 

Обсяг імпорту млн. дол. США 201,7 105,4 182 

БЮДЖЕТНА ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ 

Надходження до бюджетів усіх рівнів млн. грн. 3832,4 4731,4 7392,1 

Надходження до державного бюджету млн. грн. 1790,2 2312,4 3828 

Надходження до місцевих бюджетів 

(без трансфертів) 

млн. грн. 2042,2 2419,0 3564,1 

 


