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ЦИФРИ ТА ФАКТИ
Полтавська область -  адміністративно-
територіальна одиниця, розташована в
центральній частині України

Обласний центр - м. Полтава

АДМІНІСТРАТИВНИЙ УСТРІЙ ОБЛАСТІ

районів

сільських
населених
пунктів

міст обласного
значення
міст районного
значення

Коротка історична довідка

1802 рік
(27 лютого)

1937 рік
(22 вересня)

1937 рік

Полтавська
губернія -

історичне попереднє
адміністративне

утворення
12 повітів

(з 1803 р. 15 повітів)

Утворена
Полтавська

область

45 районів
та 2 міста

224 промислові
підприємства,
2727 колгоспів

25
1805

6
10

Шишацький

Пирятинський

Гребінків-
ський

Оржицький

Хорольський

Семенівський

Лубенський

Лохвицький
Гадяцький

Миргородський

Зіньківський

Диканський

Котелев-
ський

Велико-
багачанський

Полтавський

Чутівський

Карлівський

Машівський
Новосанжарський

Решетилівський

Глобинський

Кременчуцький

Кобеляцький

Козельщен-
ський

Чорнухинський

Shyshaky

Pyriatyn

Hrebinka

Orzhytsia

Khorol

Semenivka

Lubny

Lokhvytsia
Hadiach

Myrhorod

Zinkiv

Dykanka

Koteleva

Velyka
Bahachka

Poltava

Chutovo

Karlivka

Mashivka

Novosanzhary

Reshetylivka

Globyno

Kremenchuk

Kobeliaky

Kozelshchyna

Chornukhy
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ADMINISTRATIVE DEVISION OF THE REGION

25
1805

6
10

districts

villages

cities of region
submission

cities of district
submission

Poltava
province -

Historically previous
administrative formation

12 districts (povits)
(from 1803 y. 15 povits)

Poltava region
was founded

45 districts
and 2 cities

224 industrial
enterprises,

2727 collective farms
(3238,7 thousands

hectares)

1802 y.
(February 27)

1937 y.
(Septembr 22)

1937 y.

Poltava region is administrative territorial
unit in the central part of Ukraine

Regional center - Poltava city

FACTS AND FIGURES



 
  Полтавська область займає лідируючі 

позиції із впровадження реформи 
децентралізації та об’єднання 
територіальних громад. 
 

Створені об’єднані територіальні громади 
охоплюють  155 місцевих рад  - 31,0% від існуючих 
місцевих рад області. 

43 об’єднані територіальні громади 
утворено  на території області ( 2015-2017 рр.)  

Загальна площа територій об’єднаних громад 

 
За рахунок фінансової спроможності об’єднаними  
громадами Полтавщини реалізовано у 2017 році 
понад 120 проектів з розвитку за ключовими напрямками:   

покращення дорожньо-транспортної 
інфраструктури;  

капітальний ремонт і реконструкція дошкільних, 
загальноосвітніх, медичних та культурних закладів; 

розбудова мережі центрів надання 
адміністративних послуг.  
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області становить майже 8 тис. кв.км
(27% від загальної площі області).

Об'єднання дозволило новоствореним громадам значно збільшити
доходи своїх бюджетів. В 2017 році доходи 18 об'єднаних
територіальних громад, які перебували на прямих міжбюджетних
відносинах, склали майже 968,0 млн.грн. Завдяки об'єднанню
громади отримали доступ до нових фінансових інструментів:
субвенцій на розвиток інфраструктури, освіти, медицини.

 Poltava region is one of the leaders in 
implementation Decentralization reform and 

amalgamation of territorial communities. 
 

Formed amalgamated territorial communities  cover  
155 local councils  - 31,0% of total amount of local councils in the region. 

amalgamated territorial communities 
have formed in region during 2015-2017   

Total area of territory of amalgamated communities of region is about  
8 thousand sq. km (27% of total area of the region).  

 

43 

The amalgamation allowed newly formed communities to 
significantly increase the revenues of their budgets. In 2017 

revenue of 18 amalgamated territorial communities, which are were 
in direct intergovernmental relations, was  about 968,0 mln. UAH.  

Also communities gained access to newly financial support 
instruments: infrastructure, education, medical subventions.  

 
There were more than 120 development projects were realized 

by amalgamated communities in 2017 due to financial capacity, in 
different direction such as:  

improving of road infrastructure;

overhaul and reconstruction of educational, medical 
and cultural institutions;

setting up of Administrative Service Provision 
Centers network. 
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РОЗТАШУВАННЯ І ДОСТУПНІСТЬ 
Область розташована у середній частині Лівобережної 
України. Більша частина області знаходиться у межах 
Придніпровської низовини та Полтавської рівнини. 

 

 Місто км Місто км 

Дніпро 193 Київ 343 

Донецьк 391 Одеса 560 

Запоріжжя 277 Суми 185 

Львів 898 Харків 144 

Межування з індустріальними регіонами України  
Київщиною та Харківщиною – робить область  
привабливою для розміщення виробництва. Відстань  
до західних кордонів України  
(з Польщею та Угорщиною) – до 1000 км. 
 

Відстань до Києва - столиці України, становить 343 км,  
яку можна подолати  автомобілем за 4 години, або  швидкісним 
потягом «ІнтерСіті+» - за 3 години. 
 
ВІДСТАНЬ ВІД ПОЛТАВИ ДО НАЙБІЛЬШИХ МІСТ УКРАЇНИ 

Odesa

 

Poltava
 

Kyiv  
Kharkiv

 

Dnipro
 

Zaporizhzhia

 

Sumy  

Lviv
 

Lutsk  

Uzhhorod
 

Ivano-
Frankivsk

 

Ternopil
 

Chernivtsi

 

Khmelnytskyi
 

Zhytomyr
 

Vinnytsia
 

Chernihiv  

Cherkasy
 

Kropyvnytskyi

 

Mykolaiv

 

Simferopol

 

Kherson

 

Donetsk

 

Luhansk
 

 

 

 

 

  

 

28 750 
км2 

214 
км 

245 
км 

Площа  
області 

Протяжність території 
з півночі на південь  із 

Протяжність території 
заходу на схід  

–

Rivne

 
 

 

 

 

LOCATION & APPROACHABILITY 
Region is situated in the central part of Ukraine on the left bank 

of Dnipro River. The most part of region situated within 
Prydniprovska lowland plains and Poltava plain.

  

28 750 
 

214 
 

245 
 

 
km2 

 
km  

 
km  

 

 

 

 

 City km City km 

Dnipro 193 Kyiv 343 

Donetsk 391 Odessa 560 

Zaporizhzhia 277 Sumy 185 

Lviv 898 Kharkiv 144 

Distance from Poltava to Kyiv is 343 km can overcome by car in 4 hours, 
or by high-speed trains "Intercity +" within 3 hours 

DISTANCES FROM POLTAVA TO THE LARGEST CITIES IN UKRAINE 

Neighborhood with Kyiv and Kharkiv regions – industrial 
centers of Ukraine makes the region attractive for placement 
the production facilities. The distance to the western borders 

of Ukraine (with Poland and Hungary) - up to 1000 km. 

Total area Length of territory 
 from the North to the South 

  

Length of territory 
 from the West to the East 
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  Полтавщина займає вигідне транспортно-

географічне положення на перетині 
міжнародних шляхів.  
 
ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ДОВЖИНА  

Залізничні колії 

 
 852 км 

Автодороги 

 
 8877 км 
Автодороги 
міжнародного  
значення 
 
 377 км  

Вантажообіг 
автотранспорту 

 
 5 % 

Найбільша магістраль - Е40 – складова міжнародної  
автомагістралі М 03 Київ – Харків – Довжанський (довжина 856,1 км) 
 
 
Максимальна віддаленість населених пунктів від залізниці - 50 км.  
 

Найбільші залізничні вузли: Полтава, Кременчук, Гребінка, Ромодан. 
 

Найбільші залізничні станції: Лубни та Миргород. 

 
 КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ 

м.Кременчук, річка Дніпро; 
довжина причальної стінки – 608 п.м.;
площа – 18,8 га; судна типу «річка-море»
(довжина – до 120 м, осадка- до 3,5 м); 
відправка – прийом вантажів: річковим,
автомобільним, залізничним транспортом;
сполучення з портами Дніпра, Чорного та
Середземного морів;
постачання на ринки Європи;
спеціалізовані відкриті та закриті 
складські приміщення. 

 
 

 

статус аеропорту – міжнародний; 
площа – 214 га;
злітно-посадкова смуга: 
довжина – 2550 м, ширина – 42 м;
технічна база для обслуговування літаків типу:
АН-12, АН-24, АН-140, ЯК-40, ЯК- 42, ТУ – 134,
Falkon-900, JET-328, GLF-550, CRJ-2, Embraer-145,
SAAB-340, Boeing 737 (300-700), Embraer (190-195), 
Airbus (F319-100, S320-100).

  

 

АЕРОПОРТ - ПОЛТАВА 
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 Poltava Region has a favorable transport  
and geographical position at  

the intersection of international routes. 

OPERATING LENGTH 

The largest highway – E40 is part of international  
highway M 03 Kyiv-Kharkiv-Dovzhanskyi (length 856.1 km). 

The maximum distance of settlements from the railway is 50 km. 
The maijor railway junctions are Poltava, Kremenchuk, Hrebinka, Romodan. 

The largest railway stations are: Lubny and Myrgorod. 

Railway tracks 
 
852 km 

Highways 
 
8877 km 
Highways of  
of international  
importance 
 377 km 

Cargo turnover 
of road transport 

 
 5 % 

 

location: Kremenchuk city, the Dnipro River;

length of the berthing wall – 608 linear meters;

area – 18,8 ha, river-sea vessels 

(length – up to 120 m, sediment depth – up to 3,5 m);

shipment –reception of good by river, road rail transport;

connected with ports of the Dnipro River,

Black and Mediterranean Seas;

supply of products to European markets;

specialized open and closed warehouses.

airport status – international;

area – 214 hectares;

runway: length – 2550 m, width – 42 m;

technical base for servicing aircraft of types: 

АН-12, АН-24, АН-140, ЯК-40, ЯК- 42, ТУ-134, 

Falkon-900, JET-328, GLF-550, CRJ-2,

Embraer-145, SAAB-340, Boeing 737 (300-700),

Embraer (190-195), Airbus (F319-100, S320-100).

 

KREMENCHUK RIVER PORT 

AIRPORT - POLTAVA 
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Область розташована у помірному кліматичному поясі, 
тип помірно-континентальний. 
Середня температура січня: −3,7 °C, липня – +21,4 °C,  
кількість опадів становить 580-480 мм/рік, що випадають  
переважно влітку у вигляді дощів. 

 
Флора Полтавської області нараховує  
близько 2 тис. видів різних систематичних  
груп рослин. Тваринний світ  

представлений понад 400 видами тварин.  

Сільськогосподарські землі 1,8 
млн.га 

9,8 % 
Ліси – основні типи:  
широколистяні дубові (діброви)  
і хвойні соснові (бори) 

146 
Протяжність річок на  
території області – 500 км.  
Головні річки: Дніпро,  
Ворскла, Псел  

території 

річок 

 
  

 

 

  

ТРУДОВІ І ПРИРОДНІ РЕСУРСИ 
ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ОБЛАСТІ: 

1,4 
млн. 
осіб 3,36% мешканців України 

Частка економічного активного населення:  45 %

НАСЕЛЕННЯ МІСТ ОБЛАСНОГО ЗНАЧЕННЯ

м. Полтава 
289 тис. осіб 

м. Кременчук
221 тис. осіб 

 
 

 

 

м. Горішні Плавні 

54 тис. осіб 

 
м. Лубни 
46 тис. осіб 

 
 
м. Гадяч 
24 тис. осіб 

 

  

 

 

 
 м. Миргород 
40 тис. осіб 
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Agricultural land 

Forests - main types: 
broadleaf oak and  

coniferous pine forests  

The length of rivers on 
region territory - 500 km 

Main rivers: Dnipro, 
Vorskla, Psel 

 

  

HUMAN & NATURAL RESOUCES 

POPULATION OF CITIES OF REGIONAL SUBMISSION

 

 
 

Horishni Plavni
54 thsd.people

 

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

Geographic position of region is defined by location in temperate 
climate zone with temperate continental climate type.  

The average temperature in January is -3,7 °C, in July is +21,4 °C, 
rainfall is 580-480 mm/year, falling mainly in summer.  

Flora of Poltava region includes  

near 2 thousands types of taxonomic groups of plants.  

The fauna is represented by over 400 species of animals.  

1,8 
mln.ha 

9,8 % 

146 

of total area  

rivers 

Poltava region total population: 

1,4 mln. 
people 3,36% of Ukraine inhabitants 

The share of the economically active population:  45 % 

 

Kremenchuk 
221 thsd.people 

 
 Lubny 

46 thsd.people 

Poltava 
289 thsd.people 

 

 
 

Myrgorod
40 thsd.people

Hagiach
24 thsd.people
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Полтавська область – одна із найбільш багатих 
на ресурси  областей України,  
в якій є як родючі ґрунти (чорноземи), так і 
залежі корисних копалин.  
 9/10 орних земель 

займають родючі ґрунти (чорноземи): 
 

придатні для вирощування практично усіх видів 
сільськогосподарської продукції, притаманної даній 
кліматичній зоні і навіть деяких південних видів (винограду, 
персиків та ін.). 

На Полтавщині розвідано поклади понад 10 видів корисних  
копалин: нафта, газ, буре вугілля, торф, залізна руда,  
будівельні матеріали, мінеральні води та ін. Вони видобуваються 
більше ніж на 250 родовищах. 

РОДОВИЩА КОРИСНИХ КОПАЛИН В ОБЛАСТІ:  
Нафта, газ природний,  
газовий конденсат  
(17 із 25 районів області відносяться до 
нафтогазоносних) 

Залізна руда  
(20% запасів залізної руди України із значною 
часткою покладів багатих руд зосереджені  
на території Кременчуцької аномалії  
на глибині 700-1500 м ) 

 Цегельно-черепична  
сировина (суглинок) 
 

Граніти і  
мігматити 

На території області експлуатуються понад  
20 джерел мінерально-лікувальних і  
столових вод, з яких широко  
використовуються Миргородська,  
Гоголівська, Новосанжарська,  
Кременчуцька, Хорольська та ін.  

 

Торф 

 

Будівельний  
пісок 

 

68

8 
родовищ 

7 
родовищ 

22 
родовища 

10 
родовищ 

4 
родовища 

10 
родовищ 
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Poltava region is one of the richest regions  
of Ukraine, which has fertile black soils and 

mineral deposits. 
 

In Poltava region are explored more than 10 types of minerals:  
oil, gas, coal, peat, iron ore, building materials, mineral water ect.  

There are more than 250 fields within the region, 
 where these minerals extracted. 

FIELDS OF MINERAL DEPOSITS IN THE REGION:  

9/10 arable land area 

are highly fertile soils (black soil): 
 

suitable for growing almost all kinds of agricultural plants 
inherent in this climatic zone and even some southern species 

(grapes, peaches, etc.). 

Oil, natural gas,  
gas condensate  

(17 of 25 administrative districts  
are considered to be oil and gas-bearing.) 

Iron ore  
(20% of all-Ukraine reserves of iron ore are 

explored on territory of Kremenchuk 
anomalies at depth of 700-1500 m. and got 

significant share of deposits of rich ores)  

 
Brick and tile raw materials 

(clay loam) 

Granites and 
migmatitis 

Peat 

Сonstruction 
sands 

There are more 20 sources of mineral and table water  
operated on the territory of region. 

 The main of them are: Myrdorodska, Gogolivska, 
Novosanzharska, Kremenchutska, Khorolska ect.. 

 

 

68

8 
fields 

7 
fields 

 22 

10 

4 

10  

fields 

 

fields 

 
fields 

 

fields 



14

УКР

 
   

НА ТЕРИТОРІЇ ОБЛАСТІ 
ОСВІТНІ ПОСЛУГИ НАДАЮТЬ: 

32 Вищі навчальні 
заклади  

38 Професійно-технічні  
заклади освіти 

ПРОВІДНІ ЗАКЛАДИ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

Полтавський 
національний 
технічний університет  
ім. Ю. Кондратюка 

Полтавська державна  
аграрна академія 

Кременчуцький  
національний 
університет імені 
 М.Остроградського 

Полтавський національний  
педагогічний університет  
імені В.Г. Короленка 

Вищий державний  
навчальний заклад України 
«Українська медична 
стоматологічна академія» 

Вищий навчальний заклад 
Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і торгівлі» 

ОСВІТА І НАУКА  

Навчальний процес у закладах вищої освіти усіх рівні
акредитації забезпечують 4228 педагогічних та
науково-педагогічних працівників, з них –
318 докторів наук та 281 професор.

Молодь має змогу отримати освіту за понад  

200 спеціальностями бакалавріату та магістратури,  

а також стати науковим потенціалом країни, пройшовши  

навчання в аспірантурі, інтернатурі та докторантурі.  

 
Щороку понад 2 тисячі студентів – громадян  
іноземних країн отримують вищу освіту в 
університетах та академіях Полтавщини. 

Навчальні заклади області готують  кадри для всіх галузей 
народного господарства, у тому числі у таких сферах, як: 
машинобудування, залізничний транспорт, нафтогазовий комплекс, 
гірнича промисловість, сільське господарство та лісництво, 
ветеринарія, будівництво та архітектура, ІТ-телекомунікації, 
електротехніка, підприємництво, туризм, харчова промисловість, 
сфера обслуговування тощо. 
 

 

EDUCATION & SCIENCE 
IN REGION EDUCATIONAL 
SERVICES PROVIDED BY: 

32 Higher education 
institutions  

38 
Vocational and 

technical education 
institutions 

 

The educational process at higher education institutions 
of all levels of accreditation is provided by 4228 
pedagogical and scientific-pedagogical workers, 

including 318 doctors and 281 professors. 

Young people can get an education diploma 
in more than 200 undergraduate and graduate specialties and 

become part the country's scientific potential, 
having postgraduate and doctoral studying.

 

Every year more than 2 thousand students – 
citizens of foreign countries received high education diploma 

at Poltava universities and academies. 

MAIN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

 

Poltava National  
Pedagogical Volodymyr 

Korolenko University 

HSEE of Ukraine  
«Ukrainian medical  

stomatological academy 

Poltava University  
of Economic and Trade 

Poltava National 
Technical Yuri 

Kondratyuk University 

Poltava State  
Agrarian Academy 

Kremenchuk 
 National Mykhailo

Ostrogradskyi 
University

 

Local educational institutions prepares personnel for 
all branches of the national economy, including in such fields as: 

engineering, railway transport, oil and gas complex, mining, agriculture 
and forestry, veterinary science, construction and architecture, 

computering and telecommunications, electrical engineering, 
entrepreneurship, tourism, food industry, service sector, etc. 
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ДОЗВІЛЛЯ, ТУРИЗМ 
І ВІДПОЧИНОК 
Серед інших областей центральної  
України Полтавщина має значний  
туристично-рекреаційний потенціал.  

ТУРИСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА: 

готелів 
 

75 

санаторіїв 
 

12 

138 музеїв 
 

агроосель-
 

садиб
 

 

76 

фахівців- 
екскурсоводів   
 

200 

230 туристичних фірм 
 

23 центри активного 
туризму 
 

15 центрів туристичної  
інформації 
 

300 суб’єктів 
господарювання   

363 заповідних територій 
та об’єктів 
 

 

В області пропонується понад 100 різних  
видів туристично-екскурсійних маршрутів.  
 

 

Санаторно-курортний відпочинок здійснюється з  
використанням власних джерел мінеральних вод 
(Полтавський, Новосанжарський, Миргородський,  
Зіньківський, В.Багачанський райони).  
Лікувально-оздоровчий заклад ПрАТ «Миргородкурорт» 
нині є однією із найбільш потужних санаторно- 
курортних систем в Україні та курортом державного значення.  

 

Серед лідерів туристичної відвідуваності є 
етнографічні маршрути (Опішня, Миргород, 
Пирятин – кераміка, Решетилівка – вишивка та 
ткацтво, Карлівка – писанкарство) з використанням 
народних промислів та ремесел, їх збереженням та 
відновленням, організацією майстер-класів.  

 
Музейні установи області постійно вдосконалюють 
форми роботи, розширюють послуги. Запроваджено 
нічні екскурсії, інтерактивні, постановочні та інші. 

Культурно-мистецькі події, які проводяться в  
містах і районах області, є популярними у туристів 
в Україні та за її межами. В області є умови для: 

уікенд-турів  для туристів;  
активного відпочинку (кінний, водний,  
пішохідний, велотуризм, спортивно-оздоровчий);  
сільського зеленого туризму. 
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230   

23  
 

15  
 

300  
 

 

363 
 
 
 

 

travel agencies

active tourism 
centers

tourism info-centers 

entities in 
sphere of tourism

reservation 
territories & objects 

LEASURE, TOURISM  
& RECREATION 

Poltava region has significant tourism  
and recreational potential among 

the other regions of Central Ukraine.  

TOURIST INFRASTRUCTURE: 

More than 100 tourist and excursion routes of different  
types of tourism are proposed for tourists in Poltava region. 

Sanatorium and health resort vacation is carried out by 
using own sources of mineral water (at Poltava, Novi 

Sanzhary, Myrgorod, Zinkiv and Velyka Bagachka districts).  
Nowadays medical and health institution PJSC «Myrgorod 

resort (orig. Myrgorodkurort)»  is one of the most  
powerful health-resort system with state importance.  

Many ethnographic routes are the adornment of the Poltava region  
(ceramics at Opischnia, Myrgorod, Pyriatyn;  

embroidery and weaving at Reschetylivka;  
art painting of Easter eggs – Karlivka), where are performed and used 

handicrafts with its conservation and restoration. 

Museum  institutions in the region constantly improve ways  
of working and expand services and  

introduce conducting of night, interactive, staging tours. 

Cultural and artistic events  
that held in the cities and districts of the region  

are popular among  tourists in Ukraine and abroad.  
Poltava region has got all conditions for: 

short term tourism (weekend tours);  
active leisure (horse riding, water tourism, walking, 

cycling, wellness), rural green tourism. 

 
75 

12 

138 

76 

 
hotels

sanatoriums 
(resorts)

musems

homestead
(farmhouse)

professional 
guides

 

 
 

 

 
 

 200 
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Серед регіонів України по поголів’ю великої рогатої худоби, корів та 
по виробництву молока в сільськогосподарських підприємствах 
область займає перше місце. 67 суб’єктів господарювання 
включено до племінної бази та мають спеціальний статус 
племінної справи у тваринництві. 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 
Сільське господарство - одна з ключових галузей 
економіки області, яка забезпечує стабільний приріст 
обсягів виробництва та робоче місце кожному п’ятому з 
числа економічно активного населення. 

 

Маючи 5 % сільськогосподарських угідь країни,  
в 2017 році всі категорії господарств області виробили:  
15 % від загальнодержавного виробництва молока,  
7 % – зернових та зернобобових культур,  
10 % – цукрових буряків (фабричних), 8 % - сої. 

 Сільськогосподарські підприємства відіграють важливу роль 
у вирощуванні експортно –  орієнтованих   культур.  
 

Загальний обсяг експорту продукції сільського  
господарства та продуктів його переробки у 2017 році 
склав 598,4 млн.дол.США (32,1% загального експорту 
області). Переважно експортується продукція рослинного 
походження – 302,2 млн.дол.США (з яких 77 % - зернові
культури), а також харчові продукти, жири та олії,
продукція тваринництва.

  

 

сільськогосподарських підприємств 
(з них 1,9 тис. – фермерські господарства) 

2,5 

сільського населення 
(38% від загальної кількості 
населення області) 

535 

сільськогосподарських угідь  
(з них 1,7 млн.га – рілля) 1,8 

тис. 

млн.га 

тис.осіб 

Рослинництво 

Зерно (у тому числі 
кукурудза),  
буряк, соняшник, 
картопля, овочі
 

Plant growing 

Corn (including corn), 
beets, sunflower,  
potatoes vegetables 

Полтавщина є одним із лідерів в Україні з виробництва зерна –  
4,2 млн. тон в 2017 році,  в тому числі кукурудзи на зерно 
отримано 2,9 млн. тон – це найвищий показник в державі. 
 

 

  %63
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AGRICULTURE  
 

agricultural enterprises  
(incl. 1,9 thsd. – farm househoods) 

rural population 
(38% of total region inhabitants) 

agricultural land  
(incl. 1,7 mln.ha – arable) 

2,5 

535 

1,8 
thsd. 

mln.ha 

thsd.people 

Agricultural companies play important role  
in process of export-oriented cultivation. 

Summary of 2017 showed that total export of agricultural 
product and processed agricultural product was 598.4 million 
USD, that relevant to 32,1% of Poltava region export volume. 
Mainly exported products of plant growing  - 302.2 mln. USD  

(of which 77% - grains), food products,  
fats and oils, livestock products. 

Region has got first rank place among the regions of Ukraine 
 in terms of amount of cattle and milk production.  

There are 67 business entities included in the tribal base  
and have a special status in livestock breeding. 

As Poltava region has near 5% of agricultural land of Ukraine,  
in 2017 all categories of agriculture entities produced:  

15 % of national amount of milk,  
7% - of cereals and legumes (including corn),  

10% - of sugar beets (factory), 8 % - soybean. 

 

Agriculture is one of the main sectors of the regional  
economy that provides sustainable production growth. Every 

fifth economically active person is occupied in this industry. 

Poltava region is one of the leaders in Ukraine of grain production - 
4.2 million tons in 2017, including 2.9 million tons of corn for grain -  

it is the highest rate in the state. 

 

 

Тваринництво 

Велика рогата 
худоба, свині, 
вівці та кози, 
птиця  

Сattle breeding 

Cattle, pigs, sheep 
and goats, poultry 

  37%
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   Область має потужний потенціал у напрямку 

розвитку органічного виробництва 

площа земель, зайнятих під 
органічним виробництвом 

пройшли сертифікацію згідно вимог 
Стандарту з органічного виробництва та 
переробки, що є еквівалентним 
Постановам Ради ЄС № 834/2007 та 
№889/2008 
мають статус спеціальної сировинної 
зони та виробляють високоякісну 
продукцію для виробництва продуктів 
дитячого і дієтичного харчування 

ПП «Агроекологія»  Шишацького району має 40 років 
досвіду впровадження ґрунтозахисної системи 
землеробства з використання безвідвальних знарядь, 
мінімалізації обробітку ґрунту органічного землеробства. 

В Диканському районі працює сучасний високо-технологічний 
комплекс з виробництва соняшникової та соєвої органічних 
олій ТОВ «Укролія» – «Укролія Органік»: 

спеціалізація на переробці органічної сировини;  
переробка 18 тис. тонн соняшнику  
та 50 тис. тонн соєвих бобів щорічно; 
виробництво 14 тис. тонн соняшникової  
та соєвої органічних олій щорічно 

 

Створено Центр органічного 
землеробства «Полтава-Органік». 
Мета якого - створення інноваційної системи 
виробництва, переробки та формування культури 
споживання екологічно безпечної продукції. 
 

тис. 
га 20 

22 
підприємств 

с/г 

14 
підприємств 

с/г 

Органічна продукція, що виробляється в області:  
зернові, соя, м’ясо, молоко, олія, малина, шоколад,  
коріандр, амарант 
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The region has a great potential  
in the organic production development 

land area occupied by 
organic production

certified according to Standard 
of organic production, that  is met to 

the requirement of EU Council Regulation 
№834/2007, №889/2008

PE "Agroecology" of Shyshakydisrtict  has 40 years of experience in 
implementation of a soil protection system of agriculture that based on 

using measures of soil cultivation without overturning of the upper layer. 

got the status of a special raw material 
zone and produce high-quality products 

for the production of 
baby and dietary nutrition

thsd. 
ha 20  

 

22 
 
 

 
 

agricultural 
enterprises  

14  
 

agricultural 
enterprises  

Organic products,that are produced in the region:  
cereals, soya, meat, milk, oil, raspberries, chocolate,  

coriander, amaranth 

 

The modern high-technology complex of  
Ukroliya Ltd. - "Ukroliya Organic" for the production of sunflower 

and soybean organic oils is operating in the Dykanka district: 
specializes in the processing of organic raw materials; 

annual processing volume:  
18 thsd. tons of sunflower & 50 thsd tons of soya beans; 

annual production volume:  
14 thousand tons of sunflower  

and soybean organic oils  

In the region was founded Center of organic 
agriculture «Poltava-Organic». 

The purpose of the center is desing and 
development an innovative system of production, 

processing and formation of a culture of 
consumption of environmentally friendly products. 
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ПРОМИСЛОВІСТЬ 
Промисловість є основою регіональної економіки,  
що формує майже 50% валового регіонального  
продукту області. 

1100 
промислових 
підприємств, які 
працюють в області 

В структурі промислового виробництва  
найбільша частка належить машинобудуванню, 
нафтогазовидобувному комплексу, 
гірничодобувній та харчовій промисловості. 

МАШИНОБУДУВАННЯ 
У структурі машинобудівної галузі області  переважає 
залізничне машинобудування, виробництво 
автомобільної техніки, виробництво хімічного 
обладнання, електричного та електронного 
устаткування, верстато - та приладобудування. 
 
Основна продукція: 

 

контактні пристрої, комплектуючі  
 

колеса до автомобілів та спецтехніки 
 

автомобілі, у т.ч. спецтехніка,  
та запчастини до них 
 вантажні, пасажирські вагони та вагони для 
метрополітенів 
 

спеціалізована техніка 
 

верстати та механічне обладнання 

 
Найбільш потужними машинобудівними підприємствами Полтавщини є 
ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», ПрАТ «АвтоКрАЗ», 
ПрАТ «Кременчуцький колісний завод», ПрАТ «Електромотор»,  
АТ «Полтавський турбомеханічний завод», ПрАТ «Кредмаш», 
ПрАТ «Полтавамаш», ПАТ «Полтавський автоагрегатний завод» та інші. 
 
ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» - лідер українського 
вагонобудування з повним циклом виробництва, від генерованої 
конструкторської ідеї до виготовлення високотехнологічної продукції. 
Має сертифікат системи якості відповідно до стандартів ISO 9001 та 
Міжнародного стандарту залізничної промисловості IRIS. 
 

Серед продукції підприємства: вантажні та пасажирські вагони,  
вагони метро, ескалатори поповерхові та тунельні тощо. 
 
ПАТ «АвтоКрАЗ» - єдиний український виробник  
важких вантажних автомобілів із замкненим  
технологічним циклом виробництва.  
 

Модельний ряд підприємства включає понад 30 базових  
моделей, 150 модифікацій, а також спецтехніку  
під установку на шасі КрАЗ, яка використовується  
для потреб збройних сил, сільського, дорожнього і  
комунального господарства тощо. 
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INDUSTRY 

Industry is the basis of the regional economy and 
generates 50% of Gross Regional Product. 

1100 
Industrial enterprises, that 

provide activity on the 
region territory 

In the structure of industrial production,  
the largest share belongs to machine-building,  

oil and gas complex, mining and food 
industrial enterprises. 

MECHANICAL ENGINEERING 
The mechanical engineering industry  

mainly consists of railway engineering,  
production of automotive equipment,  

chemical equipment, electrical and electronic 
equipment, machine tools and instrumentation. 

Main production: 

 cars, inc.special equipment  
and spare parts for it 

freight, passenger wagon  
and underground carriages 

wheels for cars and special equipment 
 specialized equipment 

contact devices, components 

machine tools & mechanical equipment 

The most important enterprises of mechanical engineering are: 
PJSC «Kryukovsky railway car building works», PJSC «AvtoKrAZ», PJSC 

«Kremenchuk wheel plant», PJSC «Elektromotor», PSC «Poltava 
Turbomechanical Plant», PJSC «Kredmash», PJSC «Poltava Machinery 

Plant», PJSC «Poltava automobile unit plant» and other.  
 

PJSC «Kryukovsky railway car building works» is a leader of the Ukrainian 
railway car building industry with a full production cycle, from generating ideas 

and design to design high-tech producing of import-substituting products. 
Company has certificate of quality system according to ISO 9001 and 

International railway industry standard IRIS. 
 

Also it is unique enterprise which specializes in production of cargo and 
passenger railway carriage, as well as products for the underground - subway 

carriage, carriage and tunnel escalators. 

PJSC «AvtoKrAZ» is exclusive Ukrainian  producer of heavy 
trucks with closed production cycle. The lineup of automotive 

vehicles includes over 30 basic models, 150 modifications and 
equipment for installation on chassis KrAZ, which is widely used 

for the needs of the armed forces of Ukraine, agriculture, road 

and municipal services for emergency response ect. 
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ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний 
комбінат» - одне з найпотужніших підприємств 
України, що має повний технологічний цикл: від 
видобутку сирої руди відкритим способом до 
виробництва залізорудних обкотишів для 
металургійних підприємств.  
 

Вироблена продукція постачається на експорт для 
підприємств чорної металургії Австрії, Німеччини, 
Італії, Словаччини, Угорщини, Чехії, Сербії,  
Туреччини, Кореї, Китаю, Японії та інших країн світу. 

Вміст заліза в обкотишах Полтавського гірничо-
збагачувального комбінату за рахунок застосування 
сучасних схем збагачення становить 65% і більше. 

 

З 2013 року видобуток залізної руди здійснює також і  
ТОВ «Єристівський гірничо-збагачувальний 
комбінат». Перспективним є освоєння Біланівського 
родовища залізної руди, запаси якого оцінені у 
10 млрд.т, а вміст заліза – близько 30%. 
 
НАФТОГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

Вуглеводневий потенціал (запаси) Полтавської області 
складає близько 1954,2 млн. тон умовного палива на рік.  

Найбільшими  підприємствами  області,  що  здійснюють   
діяльність  з  видобутку вуглеводнів,  є:  філія   
ГПУ «Полтавагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування»  
НАК  «Нафтогаз  України»,  НГВУ  «Полтаванафтогаз»  
ПАТ «Укрнафта» та ПрАТ «Нафтогазвидобування»,              
ПрАТ «Природні ресурси», ТОВ «Східний геологічний  
союз», СП «Полтавська газонафтова компанія». 
 

Нафтогазова промисловість є однією з найважливіших складових частин 
економіки області, а також в цілому України, що значною мірою забезпечує 
як функціонування всіх інших галузей, так і ступінь добробуту населення.  
Питома вага нафтогазовидобувного комплексу 
в структурі промислового виробництва складає 23%. 

 

газового конденсату (424,88 тис.тон) 
 

Частка області у загальнодержавному 
видобутку вуглеводнів (у 2017 році) 

 

43 % природного газу (8915,9 млн.куб.м) 
 

12 % нафти (160,1 тис.тон) 
 

66 % 

 
  

Гірничодобувна галузь відноситься до провідних галузей 
промислового комплексу області з часткою у структурі 
виробництва майже 46%. Вона представлена такими 
підприємствами, як: Полтавський та Єристівський гірничо-
збагачувальні комбінати.  

ГІРНИЧОДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
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 The mining industry belongs to the leading branches of the 
industrial complex of the region. Its’ share in the structure of 

production is almost 46%. It is represented by such enterprises 
as: Poltava and Yeristovo mining and concentrating combines. 

MINING INDUSTRY 

PJSC «POLTAVA MINING» Ferrexpo  -  
is one of the largest enterprises of Ukraine,  

with a full production cycle, from extraction of raw ore to 
producing open pit iron ore pellets for steel mills. 

 

The products are exported to the steel industry 
enterprises of Austria, Germany, Italy, Slovakia, 

Hungary, Czech Republic, Serbia, Turkey, South 
Korea, PR China, Japan and other countries. 

The content of iron in the iron pellets  
of Poltava Mining is more than 65%  

due to using the modern enrichment algorithm. 

From 2013, iron ore mining is also carried out by 
«Yeristovo mining» LLC.  

In future perspective is the development of the Bilanov 
deposit of iron ore, whose reserves are estimated  

at 10 billion tons, and iron content is about 30%. 

OIL & GAS INDUSTRY 

The hydrocarbon potential (reserves) of the Poltava region  
is about 1954.2 mln. tons of conventional fuel per year. 

The largest companies in the region that operate on hydrocarbon 
extraction are: Gas Production Division «Poltavagasvydobuvannya» of  

PJSC «Ukrgazvydobuvannya» NJSC «Naftogaz of Ukraine»,  
OGED «Poltavanaftogas» of PJSC «Ukrnafta» & PJSC 

«Naftogazvydobuvannya»,  PrJSC «Natural resourses» and LLC 
«East Geological Union»,  JV «Poltava Petroleum Company» 

 

Oil and gas industry is one of the most important components of  
regional and national economy, which ensures the functioning of all 

other sectors of the economy and affects the welfare of the 
population. The share of the oil and gas complex in the structure of 

industrial production is 23%. 

 (424,88 thsd.tons) gas condensate 
 

The share in the national extraction volume  
of hydrocarbons (in 2017) 

 (8915,9 mln.m3) natural gas 

 (160,1 thsd.tons) oil 
 

43 % 

12 % 

66 % 
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ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

Харчова промисловість області представлена 
м’ясопереробною, молокопереробною, цукровою, 
хлібопекарською, кондитерською, борошномельно-
круп’яною, пивоварною, олійно-жировою, 
плодоконсервною промисловістю, виробництвом 
мінеральних вод та безалкогольних напоїв та ін.  
 

Підприємства харчової промисловості Полтавщини 
спеціалізуються на виробництві високоякісної продукції,  
яка відповідає міжнародним стандартам. Продукція  
області відома такими торговими марками, як:  
«Пирятинський сирзавод», «Гадячсир», «Гармонія»,  
«Данон», «Глобино»,«Фарро», «Домінік», «Молочний  
шлях», «Лукас», «Миргородська вода» та інші. 
 

Область забезпечує  виготовлення: 

 

 

ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

Підприємства галузі виробляють текстильні 
вироби, в тому числі сукні,  блузи, пальта, 
плащі, різноманітний трикотажний одяг, 
панчішно-шкарпеткові вироби 

 Полтавщина відома такими торговими марками, 
як: «Рута», «Кремтекс», «Джей Ель», «Мрія», 
«Ворскла», «ТІТТО», «Фламінго», «Valeri», 
«Kosta», «Tiko». 
 

Основні види продукції у 2017 році: 

 м’ясо великої рогатої худоби та свиней (47,9 тис. т) 

ковбасні вироби (36,6 тис. т) 

молоко оброблене рідке  (38,0 тис. т) 

вершкове масло (13,3 тис. т) 

сири (27,3 тис. т) 

цукор білий (230,8 тис. т)  

хліб та хлібобулочні вироби  (31,8 тис. т) 

кондитерські вироби, печиво, шоколад (116,6 тис. т) 

борошно (54,2 тис. т) 

крупи (13,4 тис. т) 

соняшникова нерафінована олія ( 267,3 тис. т)  

вода натуральна мінеральна газована  (13,0 млн. дал ) 

 

загальноукраїнських обсягів виробів 
ковбасних, сиру свіжого неферментованого 15 % 

загальноукраїнських обсягів вод 
натуральних мінеральних газованих 18 % 

загальноукраїнських обсягів виробництва 
цукру, масла вершкового та печива і вафель 12 % 
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FOOD INDUSTRY 

Enterprises of food industry are specialized on production of high quality 
production that equal to international standards. Production of region is 

famous by following trademarks: «Pytiatyn syrzavod »,  
«Gadiachsyr», «Harmonia», «Danone», «Globyno», 

«Farro», «Dominik», «Molochnyi schiakh»,  
«Lukas», «Myrgorodska voda» ect. 

 

Region provides share of all-Ukraine production volume:  

 of sugar, butter, biscuits  
and waffles production  12 % 

of charcuterie and  
 unfermented fresh cheese 15 % 

of natural mineral water  18 % 

LIGHT INDUSTRY 

Local light industry enterprises produces textile 
products, including dresses, blouses, coats, 

raincoats, knitted clothes, stockings and socks 

Poltava region is famouse by following trademarks: 
 «Ruta», «Kremteks», «JL», «Mriia», «Vorskla»,  

«ТІТТО», «Flamingo», «Valeri», «Kosta», «Tiko». 
 

The food industry of the region is represented  
by enterprises of meat and  milk processing, sugar,  

bakery, confectionery, flour and cereal, brewing,  
oil and fat, fruits and vegetables canning,  

mineral water and soft drinks production ect. 

Major types & volume of products in 2017: 

 meat of cattle and pigs (47,9 thsd. tons) 

charcuterie (36,6 thsd. tons) 

liquid processed milk (38,0 thsd. tons) 

butter (13,3 thsd. tons) 

cheese (27,3 thsd. tons) 

white sugar (230,8 thsd. tons)  

bread and bakery products (31,8 thsd. tons) 

confectionery, biscuits, chocolate (116,6 thsd. tons) 

flour (54,2 thsd. tons) 

groats (13,4 thsd. tons) 

sunflower unrefined oil ( 267,3 thsd. tons)  

natural mineral water (13,0 mln. daL ) 
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    ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ІНВЕСТИЦІЇ 
Важливим чинником економічного розвитку області є 
нарощування її експортного потенціалу. Аналіз 
динаміки зовнішньоторговельного обороту свідчить про 
стабільне позитивне сальдо зовнішньої торгівлі, яке 
зберігається протягом останніх років.  

 

3,1 млрд. 
дол.США 

Зовнішньоторговельний оборот 

товарів області у 2017 році 

1,9 млрд. 
дол.США 

експорт товарів  

1,2 млрд. 
дол.США 

імпорт товарів  

143 
країни – партнери  
у зовнішній торгівлі  

Основу експорту складають:  
мінеральна продукція - 52,0%  
(переважно залізна руда), 
зернові культури - 12,5%, 
готові харчові продукти - 9,8%,  
жири та олії - 4,1%,  
машини та обладнання – 3,5%, 
продукція хімічної промисловості – 3,1%  
(переважно продукція неорганічної хімії та добрива),  
текстильні вироби – 3,1% 
 

 Область імпортує переважно: 
палива мінеральні, продукти перегонки нафти – 53,8%,  

продукцію хімічної промисловості – 10,5%, 

машини, обладнання, механізми  та   

електротехнічне обладнання – 8,3%,  

готові харчові продукти – 5,8%,  

недорогоцінні метали та вироби з них – 5,5%, 

текстиль – 3,7% 

Географічна 

структура експорту

Інші 
країни

Other 
countries

48%

2%

КРАЇНИ
ЄС

COUNTRIES  
OF EU

15%
Австрія
Austria

Німеччина
Germany

Нідерланди
Netherlands

4%

4%
Угорщина
Hungary

3%
Чехія

7%
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FOREIGN ECONOMIC 
ACTIVITY & INVESTMENT 

The important factor of the regional economic 
development is increasing its export potential.  

Analysis of foreign trade dynamics of shows a stable 
positive balance of foreign trade, which has been 

maintained during the recent years.  

 

143 
Countries – partners 

of foreign trade  

Geographic 
structure of export

32%

13%
Країни
СНД

Країни
Африки
Countries 
of Africa

Countries
Of CIS

3,1 billions 
USD 

1,9 billions 
USD 

export of 
goods  

1,2 billions 
USD 

import  
of goods  

Foreign trade turnover of goods  
of Poltava region in 2017 

Export basis includes: 
mineral products - 52,0%  

(mainly iron ore), 
cereal crops - 12,5%, 
food products - 9,8%,  

fat and oils - 4,1%,  
machines and equipmest – 3,5%, 

products of the chemical industry – 3,1%  
(mainly products of inorganic chemistry and fertilizers),  

textile products – 3,1% 
 
 Mainly region import: 

mineral fuels, oil distillation products – 53,8%,  

products of the chemical industry – 10,5%, 

machines and equipments, 

 machinery and electrical equipment – 8,3%,  

food products – 5,8%,  

non-precious metals and articles thereof – 5,5% 

textile – 3,7% 

5%

КРАЇНИ
АЗІЇ

COUNTRIES 
IN ASIA

7%
Туреччина

Turkey

6%
Китай

PR China

5%
Японія

Japan

2%
Єгипет

Egypt

3%
Респубілка 

Корея
South Korea
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Накопичений обсяг прямих іноземних інвестицій 
(акціонерного капіталу) в підприємства 
Полтавщини станом на 01.01.2018 

 1009 млн. 
дол.США 

43 країни –  
інвестори  

Серед галузей економіки найбільші вкладення у  
підприємства промисловості –77,9% від загальних 
обсягів іноземного акціонерного капіталу. 

 

245 підприємств  
з іноземними інвестиціями 

Основні іноземні інвестори: 
Ferrexpo Group,  видобування залізної руди, Швейцарія;  
JKX OIL & GAS plc, видобування вуглеводнів, Велика 
Британія; 
Pioneer Hi-Bred, зберігання насіння, США; 
Japan Tobacco International, тютюнова промисловість, 
Японія; 
IDS Group, виробництво мінеральної води; 
SigmaBleyzer, виробництво  кондитерських виробів, США; 
Danone, виробництво молочної продукції та дитячого 
харчування, Франція 
 

машинобудування; приладобудування; видобування корисних 
копалин з максимальною переробкою на території області; сільське 
господарство, в тому числі виробництво органічної продукції; 
харчова промисловість; легка промисловість; ІТ-сфера. 
 

    На території Ланнівської об'єднаної територіальної  громади
області функціонує Індустріальний парк «Ланнівський». 
   Загальна площа – 30,7 га.
   Індустріальний парк використовує повний цикл з первинної та
вторинної переробки сільськогосподарської сировини. Має
технічні можливості з її зберігання та перевезення, подальшого
використання та виробництва продукції харчової
промисловості на основі кластерної моделі. 

 
 

Географічна структура 

іноземних інвестицій

ПРІОРИТЕТНІ ГАЛУЗІ ДЛЯ ІНВЕСТУВАННЯ: 
 

З метою розміщення нових виробництв потенційним 
інвесторам пропонуються земельні ділянки під 

промислову забудову: www.plobl-invest.gov.ua 

 

Швейцарія
Switzerland

75%
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1009 billions 
USD 

43 

245 

countries - 
investors 

Among the branches of the economy, the largest share of 
investments belongs to industrial enterprises 
( 77.9% of the total volume of foreign equity). 

enterprises with  
foreign investments 

Major foreign investors: 
Ferrexpo Group,  Iron ore mining, Switzerland;  

JKX OIL & GAS plc, hydrocarbon extraction,  
Great Britain; 

Pioneer Hi-Bred, storage of seeds, USA; 
Japan Tobacco International, tobacco industry,Japan; 

IDS Group, mineral water production; 
SigmaBleyzer, confectionery production, USA; 

Danone, production of dairy products  
and baby food, France 

 

Нідерланди 
Netherlands 

Велика Британія 
Great Britain 

Інші
Others

6,7

Кіпр
Cyprus

%

%5,4

5,7 %

%6,8

Geographic structure of 
foreign investment 

Accumulated amount of foreign direct investments 
(stock capital) in enterprises of Poltava region  

on January 01, 2018 

 

engineering; device engineering; extraction of minerals 
with maximum processing on the territory of the region; 

agriculture, including the production of organic products; 
food industry; light industry;  

іnformation and сommunication technologies. 

 
 

ATTRACTION OF INVESTMENTS  
IS PRIORITY FOR 

In order to place new productions facilities,  
potential investors are offered land plots for industrial 

construction: www.plobl-invest.gov.ua 
 

There is Industrial park «Lanna» on the territory of Lanna
amalgamated community of Poltava region. 

Total area – 30,7 ha.
The industrial park uses a full cycle of primary and
secondary processing of agricultural raw materials.

It has technical capabilities for its storage and
transportation, further use and food production

based on the cluster model.



 

арніка

.   
  




