ПЕРЕЛІК
інвестиційних пропозицій Знам'янського району
Реконструкція мережі водопостачання
Комунальне підприємство
Назва підприємства (організації)
Володимирівської сільської ради
"Сількомунгосп"
Реквізити підприємства (організації): вул. Дружби, 16, с. Володимирівка,
Знам'янський район, Кіровоградська
поштова адреса
область, Україна, 27452
+38 (05233) 40-2-42
телефон
факс
inbox8@zn.kr-admin.gov.ua
е-mail
Комунальна
Форма власності
Частка державної власності (%)
Керівник підприємства (організації):
Директор
Посада
Подольхова Інна Миколаївна
прізвище, ім‘я, та по батькові
066 964 04 68
телефон керівника
Контактна особа по інвестиційному
проекту :
Директор
Посада
Подольхова Інна Миколаївна
прізвище, ім‘я, та по батькові
066 964 04 68
телефон
Водопостачання та водовідведення
Основна продукція підприємства
(перелік товарів, послуг)
80,0
Статутний фонд підприємства
(тис. дол. США)
5
Кількість працюючих (осіб)
24,0
Оборот підприємства по основному
виробництву, (тис. дол. США)
Поліпшення якості питної води та
Суть інвестиційного проекту:
зменшення собівартості послуг з
водозабезпечення
Інвестиційна пропозиція
Рівень готовності інвестиційного
проекту:
Загальний обсяг інвестицій,
140,0
(тис. дол. США), у тому числі:
- інвестовано власних коштів
140,0
- потреба в інвестиційних коштах
Спосіб (форма) залучення інвестицій: Прямі інвестиції
5 років
Термін окупності проекту (років)
109,0
Показник рентабельності
підприємства, %

Облаштування музею під відкритим небом "Гайдамацька Січ",
с. Цибулеве Знам'янського району
Сприяння розвитку "зеленого" туризму,
підвищення інвестиційної привабливості
регіону, вивчення історії Гайдамацького
руху на Знам’янщині, поселень
Черняхівської та Скіфської доби, надання
культурно-дозвілевих та туристичних
послуг.
Етнографічний музей, розвиток супутної
Характеристика об’єкту
інфраструктури (садиби зеленого
туризму, харчевня, побут, започаткування
постійно діючої виставки-продажу
народних промислів, облаштування
дороги).
Вид діяльності, що інвестується Туристично – рекреаційна галузь,
туристичні послуги.
Залучені кошти: благодійні внески,
Фінансові показники проекту
інвестиційні кошти на розвиток
інфраструктури на конкретних засадах.
Орієнтовна вартість 350,0 тис.грн.
Знам’янський район розташований в
Техніко-економічне
центрі України, перетин транспортних
обґрунтування реалізації
магістралей, залізничний вузол
проекту
міжнародного значення, територією
району проходять 2 автомагістралі
державного значення, живописні
краєвиди, Чорний ліс, кліматична зона –
лісостеп, цілюща вода, історична та
культурна спадщина.
Створення музею під відкритим небом
Організаційна форма
співробітництва
Відділ культури і туризму
Реквізити підприємства:
Знам`янської райдержадміністрації.
м. Знам’янка, вул. Трудова, 4
Волчок Олександр Іванович
Контактні особи
тел.2-16-81, моб.0668562095
Дронік Людмила Володимирівна
тел. 2-16-81, моб. 0507407570
Вознюк Володимир Анатолійович
моб.0672878744
Сутність та мета
інвестиційного проекту

Створення зони відпочинку на території ставка "Другий" в с. Петрове
Знам'янського району Кіровоградської області
Сутність та мета інвестиційного
проекту
Опис земельної ділянки

Вид діяльності, що інвестується
Фінансові показники проекту
Наявна інфраструктура на
земельній ділянці або поруч

Характеристика об'єкта
Напрямки використання ділянки

Умови надання ділянки
Реквізити підприємства

Створення умов для відпочинку та
оздоровлення населення
Ставок розташований на території
Петрівської сільської ради
Знам'янського району
Кіровоградської області.
Площа поверхні озера - 5,2 га
Діяльність у сфері відпочинку, розваг
та оздоровлення
Орієнтована вартість 500,0 тис.грн.
Є можливість підведення
електропостачання та
водопостачання, дорога з твердим
покриттям, забезпечено приміським
автобусним сполученням.
Земля знаходиться у комунальній
власності
Облаштування берегової смуги,
створення оздоровчого та
розважального комплексу, мережі
підприємств торгівлі, громадського
харчування, пункту прокату
пляжного устаткування, спортивного
інвентарю.
В літній період на відпочинок до
озера прибуває щоденно до 200
чоловік, в зимовий період рибалки.
Довготермінова оренда
Ініціатива:
Виконавчий комітет Петрівської
сільської ради, с.Петрове
вул.Петровського 12а, Знам'янський
район Кіровоградська область, 27450
тел. (05233)-7-20-58
моб. 050 457 28 14
Шульга Леонід Михайлович

