
 

 

Інвестиційний паспорт  

Дмитрівської 

сільської 

територіальної громади 

 



Шановні партнери! 
 

Рада вітати усіх, кого зацікавив 
інвестиційний потенціал Дмитрівської 
сільської територіальної громади. 
Сподіваюся, що кожен зможе знайти 
тут потрібну і корисну для себе 
інформацію. 

 
В громаді визначені пріоритети 

інвестиційного розвитку та стратегічні 
цілі стосовно необхідних управлінських  
рішень і механізмів додаткової мотивації для потенційних інвесторів 
у пріоритетних напрямах інвестиційного розвитку нашої території. 

 
Основною метою реалізації інвестиційної політики в громаді є 

збереження тенденцій поліпшення інвестиційного клімату. Ми 
відкриті для співробітництва та налагодження конструктивних 
ділових зв’язків з інвесторами, представниками ділових кіл і усіма, 
кому є небайдужим розвиток нашої громади та країни. Ми 
пропонуємо достатній потенціал та можливості для вкладання 
коштів та отримання прибутку. 

 
Дмитрівська громада підтримує та розвиває партнерські 

стосунки з кожним інвестором, і ми впевнені в тому, що наша 
співпраця буде успішною, взаємовигідною і плідною. 

Перед нами великі плани й важливі завдання. 

 

Будемо раді зустріти Вас на гостинній 
Дмитрівській землі.



НОВОПОКРОВКА 17 км 

ІВАНКІВЦІ 25 км 
ЮХИМОВЕ 21 км 

ЗАЛОМИ 18 км 

ПЛОСКЕ 6 км 

МАКАРИХА 12 км 
ВЕСЕЛИЙ КУТ 15 км 

ЦИБУЛЕВЕ 28 км 

КАЛИНІВКА 9 км 

ГОСТИННЕ 8 км 

ДОЛИНА 8 км 

 
1.1. Основні цифри та факти для інвестора 

Дмитрівська територіальна громада розташована в долині річки Інгульця, 
за 10 км на північний схід від залізничної станції Знам'янка. Дмитрівська 
сільська рада - була створена 29 квітня 2018 року, територія за площею займає 
приблизно (547,48 км²). 

 

У СКЛАДІ ГРОМАДИ 

12 НАСЕЛЕНИХ 
ПУНКТІВ: 

 

 

 

 

 

 

Відстань населених 

пунктів від 
адміністративного 

центру громади 

 

  

Населений пункт 
Кількість 
мешканців 

c.Дмитрівка 4304 
с.Веселий Кут 104 
с.Гостинне 221 
с.Долина 7 
с.Заломи 61 
с.Іванківці 816 
с.Калинівка 21 
с.Макариха 326 
с.Новопокровка 27 
с.Плоске 294 
с.Цибулево 1234 
с.Юхимове 131 



1.2. Історична довідка громади 
Село Дмитрівка Кропивницького району Кіровоградської області 

засноване козаками Миргородського полку в першій чверті XVIII століття і 
розташоване в долині річки Інгулець на відстані 50 кілометрів від сучасного 
районного центру та 10 кілометрів від найближчої міської територіальної 
громади. Відомо, що в 1736 році татари спалили в Дмитрівці православну 
Свято-Володимирську церкву. Село має багату на події історію. В 1790 році 
село Дмитрівка стає торгівельним містечком. Торгівлі сприяло вигідне його 
розташування. Діяли постійні базари та ярмарки .Центр села називали 
Містечком. В середині XIX ст. в селі працювали два заводи, діяли два 
православні храми.  

В 1859 році Дмитрівка стає волосним центром військових поселень і 
згодом в селі відкрилася перша земська школа. В січні 1918 року в Дмитрівці 
було проголошено Радянську владу. В жовтні 1920 року в селі побував 
М.І.Калінін. По закінченню громадянської війни почався період 
соціалістичного будівництва. На території Дмитрівки організовано декілька 
колгоспів, при МТС створено першу жіночу тракторну бригаду. У 1936 році в 
Дмитрівці споруджено Палац культури. В цей період було введено в дію 
сільську електростанцію, кіноустановку, радіовузол, лікарню на 25 ліжок. 
Перед війною в селі було 4 початкових, 3 семирічних та 2 середні школи.  

6 серпня 1941 року село Дмитрівка було захоплене німецько-

фашистськими окупантами. За активної підтримки населення боротьбу із 
загарбниками вели підпільно-диверсійна група на чолі з Яковом Гришиним, 
Шамівська підпільна група, керівником якої був Василь Ярош та 
партизанський загін, очолюваний Іваном Нечаєвим. 9 грудня 1943 року 
Дмитрівка була звільнена від німецьких окупантів. На фронтах Великої 
Вітчизняної війни полягло 206 жителів села. Уродженці Дмитрівки Євплов 



Іван Гаврилович та Гуренко Кузьма Йосипович стали Героями Радянського 
Союзу. Після визволення села почалася відбудова зруйнованого господарства.  

У 50-60 роки село повністю електрифіковане і радіофіковане. У 1965 році 
зведено нове приміщення поліклініки. Великих успіхів досяг колгосп 
«Україна» на чолі з М.М. Добровольським, заслуженим працівником 
сільського господарства України. У Дмитрівці народилися народний артист 
України В.І. Тимохін, заслужена артистка України В.Г. Єременко, заслужений 
механізатор сільського господарства України Л.Є. Іванова, заслужені вчителі 
України І.Ф. Вихрест, Г.Т. Ткаченко. В селі працював Герой Соціалістичної 
Праці Ф.Я. Косянчук. 

 На території сучасного села діють: опорний навчальний заклад ім. 
Т.Г.Шевченка, філія загальноосвітньої школи ОНЗ, 2 заклади дошкільної 
освіти, сільська амбулаторія, будинок культури, бібліотека, позашкільний 
навчальний заклад, центр надання соціальних послуг (стаціонарне відділення 
територіального центру для постійного проживання одиноких непрацездатних 



громадян), аптечні пункти, відділення зв’язку, працюють 
сільськогосподарські та переробні підприємства. Село живе, розвивається та 
завжди радо вітає гостей! 

  



1.3Конкурентні переваги  та 
економіко-географічне розташування 

1. Велика площа родючих орних земель; 
2. Різноманітність сільськогосподарського виробництва (рослинництво, 
тваринництво, переробка молока); 
3. Значні лісові ресурси, на території громади, лісництво, яке 
започаткувало свою деревопереробку, а також вирощує і продає посадковий 
матеріал; 
4. Наявність земельних ділянок, перспективних для будівництва сонячних 
електростанцій; 
5. На базі місцевих водойм ведеться рибне господарство; 
6. Досить розвинене підприємництво місцевих мешканців у сферах 
сільського господарства, рибальства, торгівлі та послуг. 
7. Зручне розташування поруч із великим залізничним вузлом у Знам'янці 
та національною дорогою Е50, що з'єднує Дніпро на сході з Кропивницьким 
та західною частиною країни; 
8. Територія з гарним ландшафтом, великою кількістю лісів, ставків та 
луків створює шанс для розвитку багатоаспектного туризму; 
9. Наявні корисні копалин и (пісок, глина). 

ІВАНКІВЦІ 



1.4. Концепція розвитку громади 
Концепцію розвитку громади формують прийняті програмні документи. План 

соціально-економічного розвитку та Стратегія сталого розвитку Дмитрівської 
сільської об'єднаної територіальної громади Кіровоградської області на 2019 – 2027 

роки. Програмні документи та громада визначили основні стратегічні цілі розвитку 

Дмитрівської громади та діяльності органів місцевого самоврядування 

 
РЕЗУЛЬТАТ ДОСЯГНЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ 

Створення умов для гармонійного розвитку особистості; підвищення конкурентоспроможності та рівня 
інвестиційної привабливості території проживання громади; створення комфортної інфраструктури; наявність 
конкурентних робочих місць, якісних послуг з охорони здоров'я, розвиток сфери освіти, спорту та культури. 

• Операційна ціль 1.1. Створення адміністративних та організаційних 
умов для розвитку різноманітної економічної діяльності та підтримки 
різних інвестицій у сфері переробки та обслуговування.

• Операційна ціль 1.2.  Підтримка діяльності у сфері підвищення 
кваліфікації, впровадження екологічних та інноваційних технологій та 
співпраці місцевих підприємців.

• Операційна ціль 1.3. Інтеграція місцевої громади, використання 
місцевих ресурсів та підтримка господарської діяльності у сфері 
багатоаспектного туризму.

• Операційна ціль 1.4. Ініціювання заходів, спрямованих на створення 
нових суб’єктів підприємництва на території громади.

Стратегічна ціль 1
Економічно сильна громада веде 
екологічно чистий бізнес у сфері 

сільського господарства, 
переробки, лісового господарства 

та агротуризму, забезпечуючи 
роботу та гідний дохід жителям та 

приїжджим фахівцям.

• Операційна ціль 2.1. Охорона водних ресурсів та забезпечення 
мешканців високоякісною питною водою.

• Операційна ціль 2.2. Удосконалення процесу збору, сортування та 
утилізації твердих побутових відходів та забезпечення порядку та 
чистоти у громаді.

• Операційна ціль 2.3. Ремонт, будівництво та обслуговування якісної 
дорожньої інфраструктури, забезпечення безпеки на шляхах та 
громадського транспортного сполучення між всіма населеними 
пунктами у громаді.

• Операційна ціль 2.4. Удосконалення управління комунальною  
власністю в усіх населених пунктах громади.

• Операційна ціль 2.5. Збільшення привабливості громадського 
простору, покращення туристичної та спортивної інфраструктури, що 
дає можливість для відпочинку мешканців та розвитку туризму у 
громаді.

Стратегічна ціль 2
Сучасна комунальна 

інфраструктура, як постійно 
розвивається та якою вміло 

управляють, забезпечує мешканцям 
високу якість життя у здоровому 

природному середовищі.

• Операційна ціль 3.1. Створення та ефективне функціонування 
оптимальної мережі шкіл, дошкільних та позашкільних закладів у 
громаді.

• Операційна ціль 3.2. Забезпечення населення громади оптимальною 
системою  охорони здоров'я.

• Операційна ціль3.3. Діяльність закладів культури сприяє 
різноманітним проявам культурної активності місцевих мешканців.

• Операційна ціль 3.4. Забезпечення соціальної безпеки та протидія 
загрозам соціальної ізоляції через бідність, інвалідність та вік.

• Операційна ціль 3.5. Підтримка різних напрямів і форм суспільної та 
громадської активності мешканців громади.

• Операційна ціль 3.6. Єдина, діюча за принципами співучасті 
громадян, ефективна та доброзичлива адміністрація самоврядування 
об'єднаної громади.

Стратегічна ціль 3 
Освічена, здорова, культурна та 
активна місцева спільнота всіх 
населених пунктів громади має 
почуття безпеки та впливу на 
розвиток спільних надбань.

• Операційна ціль 4.1. Побудова спільної ідентичності мешканці в 
об'єднаної громади.

• Операційна ціль 4.2. Створення та підтримка партнерського 
співробітництва з органами місцевого самоврядування, українськими та 
міжнародними інституціями та організаціями.

• Операційна ціль 4.3. Внутрішня і зовнішня комунікаційна інтеграція 
об’єднаної громади.

Стратегічна ціль 4
Згуртована та свідома власної 

ідентичності громада, бере участь 
у партнерській співпраці з 

місцевими органами влади, 
установами та громадськими 

організаціями в регіоні, країні та 
Європі.



2. ЕКОНОМІКА 

2.1. Підприємства та основні галузі 
Основним напрямком господарської діяльності на території громади є 

агропромисловий сектор, переважає виробництво зернових, технічних, овочевих 
культур. Широко розвинуте мале підприємництво.  

Найбільші підприємства громади 

Назва 

підприємства 

Вид 

діяльності 
ТОВ «Мрія» 

ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ, ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ: 
Перероблення молока, виробництво масла та сиру (основний); 
Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською 
сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та 
напівфабрикатами; 
Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими 
оліями та жирами; 
Оптова торгівля напоями; 
Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, 
напоями та тютюновими виробами; 
Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в 
спеціалізованих магазинах. 

ТДВ «Колос» 

 

ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ, ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ: 
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і 
насіння, олійних культур; 

Вирощування овочів і баштанних. культур, коренеплодів і 
бульбоплодів; 

Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників; 

Розведення великої рогатої худоби молочних порід; 

Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів; 

Розведення свиней; 

Допоміжна діяльність у рослинництві. 

ДП "Чорноліський 
лісгосп" 

 

ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ, ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ: 
Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві; 
Вирощування інших багаторічних культур; 

Мисливство, відловлювання тварин і надання пов’язаних із ними 
послуг; 

Лісозаготівлі; 
Збирання дикорослих недеревних продуктів;  

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві; 
Лісопильне та стругальне виробництво. 

СОК "Іванковецький 
світанок" 

 

ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ, ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ: 
Перероблення молока, виробництво масла та сиру (основний); 
Змішане сільське господарство; 
Допоміжна діяльність у рослинництві; 
Допоміжна діяльність у тваринництві; 
Виробництво готових кормів для домашніх тварин; 
Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими 
оліями та жирами; 
Вантажний автомобільний транспорт; 
Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами 

 



2.2. Земельний фонд 
Територія громади займає  54 747,6 га землі.  
Із них 30 760,38 сільськогосподарських угідь, з них ріллі – 30 776,98 га. 
Реалізацією цього потужного природного потенціалу займаються 

9 найбільших сільськогосподарських підприємств, 30 фермерських господарств, 

763 одноосібники та 15 ФОПів та громадян. 

Основні напрямки сільського господарства: 
- рослинництво (зернове виробництво, вирощування технічних культур, 

садівництво); 
- тваринництво (велика рогата худоба, свині, вівці) 
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Сільськогосподарські землі        
41 180,74 га

Землі лісогосподарського 
призначення 10 837,90 га

Землі рекреаційного 
призначення 10,20 га

Забудовані землі 1412,67 га

Відкриті заболочені землі та 
землі без рослинного 
покриву, яри та ін. 473,54 га
Води 433,10 га

Інші 48,29 га



2.3. Людські ресурси 
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2019 рік, тис.грн (фактичне)
2020 рік, тис.грн (фактичне)
2021 рік, тис.грн (очікуване)0
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Адміністра
тивні 

збори та 
платежі

2019 рік, тис.грн (фактичне) 32223.6 11235.1 5440.6 433.8 1277.4 11283.7 53.5

2020 рік, тис.грн (фактичне) 40038.9 13563 7527.2 2099.3 804.1 13349.1 67.8

2021 рік, тис.грн (очікуване) 52595.2 20303 8937.4 2736 824.5 16992.3 72.9

2.4 Джерела формування бюджету
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ПОДАТОК НА ДОХОДИ 
ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 
ПІДПРИЄМСТВ 

АКЦИЗНИЙ 

ПОДАТОК 

РЕНТНА 

ПЛАТА 

ПОДАТОК НА 
МАЙНО 

ЄДИНИЙ 
ПОДАТОК 

ЕКОЛОГІЧНИЙ 
ПОДАТОК 

ДОХОДИ ВІД ВЛАСНОСТІ ТА 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЬНОСТІ 

АДМІНІСТРАТИВНІ ЗБОРИ ТА ПЛАТЕЖІ, 
ДОХОДИ ВІД НЕКОМЕНРЦІЙНОЇ 
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ 
БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 

ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З 
КАПІТАЛОМ (всього) 

НАДХОДЖЕННЯ ВІД ПРОДАЖУ 
ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ 



2.5 Інвестиції 
Інвестиційний клімат конкретного регіону залежить від двох основних 

факторів: загальнодержавного індексу інвестиційної привабливості та більшою 
мірою, від ініціативності місцевих органів самоврядування. 

Дмитрівська сільська рада відкрита для бізнесу та готова сприяти розвитку 
підприємництва на своїй території. 

 

ПІДТРИМКА БІЗНЕСУ, СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА 
ГРОМАДИ, ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ЗДІЙСНЮЮТЬ: 

- на місцевому рівні – виконавчий комітет Дмитрівської сільської ради; 

- створено відділ економічного розвитку, інвестицій та комунальної 
власності; 

- в громаді згідно Стратегії розвитку території планується створення Школи 

підприємництва для навчання, консультування та дорадництва 

 

 

  



3. Інвестиційні проекти 
Будівництво сонячної електростанції 

dss_zn@ukr.net  

ЕТАП РОЗРОБКИ 

ПРОЕКТУ 

На стадії ідеї 
 

НЕОБХІДНІСТЬ В 

ІНВЕСТИЦІЯХ 

50 млн.грн. 
 

ПРИЗНАЧЕННЯ 

ВИКОРИСТАННЯ 
КОШТІВ 

Придбання та 

встановлення 
сонячних 

панелей та 

акумуляторів 

 

МІСЦЕ 
ЗНАХОДЖЕННЯ 

Дмитрівська СТГ 

 

ВІДСТАНЬ ДО 
ОБЛАСНОГО 

ЦЕНТРУ – 50,4 КМ. 
 

ОСОБЛИВІСТЬ (УНІКАЛЬНІСТЬ) ПРОЕКТУ Екологічно 
безпечне та безкоштовне отримання енергоресурсу.  
ОГЛЯД ПРОЕКТУ В умовах постійного здорожчання 
електроенергії та природного газу, постає завдання знаходження 
альтернативних джерел отримання ресурсу. Дмитрівська сільська 
рада має наміри енергозбереження та запровадження 
альтернативних джерел електричної енергії. Зважаючи на те, що 
наш регіон має високий потенціал енергії сонця, а це близько 1,51 
млрд кВт*год/рік, виникла ідея будівництва сонячної 
електростанції на території Дмитрівської СТГ.  
ПЕРЕВАГИ Основними перевагами сонячних батарей є: 
Невичерпність джерела енергії  
Екологічна безпека сонячних батарей  
Низький рівень зношуваності батарей  
Функціонування сонячних батарей не залежить від технічних 
неполадок енергопостачальників  
Головним результатом від реалізації проекту стане забезпечення 
мешканців громади альтернативним джерелом отримання 
енергоресурсу та створення близько 10 нових робочих місць.  
НЕОБХІДНІ ІНВЕСТИЦІЇ Донорські кошти необхідно 
спрямувати на придбання сонячних панелей та установчого 
обладнання, додаткових акумулюючих систем на випадок негоди, 
та інше.  
ФІНАНСОВІ МОМЕНТИ Енергія, що генерується сонячними 
батареями фактично стає безкоштовною після того, як вкладений 
в сонячну енергосистему капітал буде окуплено.  
УЗГОДЖЕННЯ ЗІ СТРАТЕГІЄЮ РЕГІОНАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ ТА СТРАТЕГІЄЮ ОТГ Проект відповідає 
завданню Стратегії розвитку 1.4.1.Започаткування діяльності у 
сфері  виробництва електроенергії з відновних джерел.  

ОГЛЯД РИНКУ В залежності від обсягів потужності сонячної 
енергосистеми, передбачається обслуговування потреб мешканців 
громади та її підприємств. 
КОНКУРЕНЦІЯ На території Дмитрівської СТГ відсутні 
виробники альтернативних видів енергоресурсу.  
ПОТОЧНА СИТУАЦІЯ Виділена земельна ділянка для 
реалізації Проекту 

СТАЛІСТЬ Сонячні батареї практично не зношуються, оскільки 
не містять рухомих частин і вкрай рідко виходять з ладу. Також, 
мають тривалий термін служби без погіршення експлуатаційних 
характеристик - 25 років і більше, що підтверджено багаторічною 
практикою використання. Сонячним батареям не потрібне паливо, 
що дає можливість не залежати ні від цін на нього, ні від проблем 
з транспортуванням. Однією з переваг фотоелектричних систем є 
модульність: можна збільшувати потужність системи за рахунок 
долучення додаткових фотоелектричних модулів. 

 

  



Створення міні-заводу з утилізації та переробки твердих 
побутових відходів 

dss_zn@ukr.net  

ЕТАП РОЗРОБКИ 
ПРОЕКТУ  

На стадії ідеї  
 

НЕОБХІДНІСТЬ В 
ІНВЕСТИЦІЯХ 

10 млн.$  
 

ПРИЗНАЧЕННЯ 
ВИКОРИСТАННЯ 

КОШТІВ  

Придбання 
технології 

виробництва тепло 
та енергоресурсу 

 

МІСЦЕ 
ЗНАХОДЖЕННЯ 

ДМИТРІВСЬКА 
СТГ 

 

ВІДСТАНЬ ДО 
ОБЛАСНОГО 

ЦЕНТРУ – 50.4 КМ. 

ОСОБЛИВІСТЬ (УНІКАЛЬНІСТЬ) ПРОЕКТУ «Новий» 
підхід до вирішення «старих» проблем. 
 ОГЛЯД ПРОЕКТУ Дмитрівська сільська рада розпочала роботу 
по створенню нової системи поводження з твердими побутовими 
відходами. У рамках проекту ДОБРЕ буде  придбано новий 
сміттєвоз та контейнери для роздільного збирання ТПВ, 
облаштовано сміттєві майданчики а території всієї СТГ. Таким 
чином, налагодження системи управління відходами, дозволить 
створити завод з його утилізації. Планується використання 
технології, що передбачає утилізацію відсортованих побутових 
відходів з подальшою переробкою та технологічним 
виробництвом синтетичного газу та електроенергії.  
ПЕРЕВАГИ 1.Покращення екологічного стану територіальної 
громади. 
 2.Забезпечення жителів громади додатковим енергоресурсом. 
3.Створення 7 нових робочих місць.  
4.Отримання додаткового прибутку до бюджету громади. 
НЕОБХІДНІ ІНВЕСТИЦІЇ Реалізація даного проекту потребує 
значних капіталовкладень. Виконати проект силами місцевого та 
державного бюджетів, неможливо. Єдина можливість забезпечити 
реалізацію проекту – це залучити іноземні інвестиції. Іноземні 
кошти необхідно спрямувати на будівництво заводу, придбання 
технології, придбання необхідного обладнання та устаткування, 
транспортних засобів, оформлення юридичних документів та 
виплату заробітної плати у перші місяці роботи. А місцевий 
бюджет має змогу лише на сплату виготовлення проектно-

кошторисної документації.  
ФІНАНСОВІ МОМЕНТИ Необхідно відмітити, що реалізація 
такого проекту має не лише екологічну, а й економічну 
спрямованість: отримання прибутку від реалізації електричної 
енергії.  
УЗГОДЖЕННЯ ЗІ СТРАТЕГІЄЮ ОТГ Відповідно до стратегії 
даний проект відповідає такому напряму: Операційна ціль 2.2. 
Удосконалення процесу збору, сортування та утилізації твердих 
побутових відходів та забезпечення порядку та чистоти у громаді.. 
ОГЛЯД РИНКУ Передбачається, що нова електрична мережа 
буде підключена до мережі , ресурс реалізуватиметься за 
українською енергосистемою по «зеленому тарифу».  
КОНКУРЕНЦІЯ Подібний метод вирішення проблеми досить 
вузько застосовується на території України, досвід поступово 
переймається від польських сусідів.  
ПОТОЧНА СИТУАЦІЯ Вигідне розташування полігону: 
віддаленість від населеного пункту, можливість підведення 
комунікацій.  
СТАЛІСТЬ Передбачається, що новозбудований міні-завод 
матиме статус комунального підприємства. Тому, подальші 
витрати, які можуть виникнути, відбуватимуться за його рахунок 

 

 



4. ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ  
щодо земельних ділянок, які пропонуються під 

реалізацію  інвестиційних проектів на 
території Дмитрівської СТГ 

 

Місце розташування земельної ділянки 
(назва населеного пункту, район, 
вулиця)  

Дмитрівська сільська рада, 
Кропивницький район, Кіровоградська 
область, 27422 поблизу с. Дмитрівка 

Кадастровий номер відсутній 

Форма власності Комунальна 

Площа земельної ділянки (га) Орієнтовно 98 га 

Можливі напрямки використання 
ділянки  Будівництво об’єктів промисловості 

Наявність проекту будівництва - 

Умови залучення інвестицій Прямі інвестиції 
Ціна земельної ділянки (грн./га) - 

Орієнтовна сума, грн. - 

Водопостачання: (так/ні) ні 
Відстань до джерела підключення, м  - 

Водовідведення: (так/ні) Ні 
Відстань до джерела підключення, м - 

Газопостачання: (так/ні) Так 

Тиск Середнього тиску 

Відстань до джерела підключення, м До 4,0  км 

Електропостачання: (так/ні) Так  
Потужність, кВ ЛЕП 150 кВ 

Відстань до джерела підключення, м до 0,3 км 

Відстань до залізничної колії, км До 20,0 км 

Відстань до м. Кропивницький, км: 50 км 

Відстань до магістралі, км До 10 км 

Інші відомості Відстань до асфальтного покриття до 3,0 
км. Відстань до водного об’єкта до 1,0 км. 

Контактна особа (посада, ПІБ) Начальник відділу земельних відносин 

Дорощук Ольга Сергіївна 

Телефон, факс, е-mail +38 (05233) 70-316, dss_zn@ukr.net 
  



Місце розташування земельної ділянки 
(назва населеного пункту, район, 
вулиця)  

Дмитрівська сільська рада, 
Кропивницький район, Кіровоградська 
область, 27422 поблизу с. Веселий Кут 

Кадастровий номер 3522281500:02:002:9185 

Форма власності Комунальна 

Площа земельної ділянки (га) 43.4419 га 

Можливі напрямки використання 
ділянки  Будівництво об’єктів промисловості 

Наявність проекту будівництва - 

Умови залучення інвестицій Прямі інвестиції 
Ціна земельної ділянки (грн./га) - 

Орієнтовна сума, грн. - 

Водопостачання: (так/ні) ні 
Відстань до джерела підключення, м  - 

Водовідведення: (так/ні) Ні 
Відстань до джерела підключення, м - 

Газопостачання: (так/ні) Ні 
Тиск - 

Відстань до джерела підключення, м - 

Електропостачання: (так/ні) Так (На ділянці проходить (ЛЕП 150 кВ)  
Потужність, кВ ЛЕП 150 кВ,  
Відстань до джерела підключення, м 0 км  
Відстань до залізничної колії, км До 20,0 км. 
Відстань до м. Кіровограда, км: 55 км 

Відстань до магістралі, км До 15 км 

Інші відомості Відстань до твердого покриття 0 км. 

Контактна особа (посада, ПІБ) Начальник відділу земельних відносин 

Дорощук Ольга Сергіївна 

Телефон, факс, е-mail +38 (05233) 70-316, dss_zn@ukr.net 
 

 

 



5. Контактна інформація 

27424, Кіровоградська обл., Кропивницький р-н,  

с. Дмитрівка, пл. Перемоги, буд. 4  

Телефон: +3805233 70306 

 

e-mail: dss_zn@ukr.net  
Сайт: https://dmitrovka-otg.gov.ua 

https://www.facebook.com/DmytrivskaOTG/ 

Спільними зусиллями ми зможемо 
змінити наше життя на краще! 

mailto:dss_zn@ukr.net

