Інвестиційні пропозиції та можливості
Інвестиційний розвиток, співробітництво з міжнародними
фінансовими організаціями
Капітальні вкладення, які спрямовані на модернізацію, технічне та
технологічне переоснащення діючих підприємств галузей промисловості та
сільського господарства, інших установ та організацій району протягом
останніх 3 років мають позитивну тенденцію зростання; обсяг капітальних
інвестицій у 2014 році склав 33019,8 тис.грн., 2015 рік – 40442,0 тис.грн.,
2016 рік – 85000,0 тис.грн..
Протягом 2014-2016 років реалізовано 5 інвестиційних проектів в
галузі сільського господарства загальною вартістю 17611,3 тис.грн.
Знам'янський район приймає участь у ІІІ фазі Проекту ЄС/ПРООН
"Місцевий розвиток, орієнтований на громаду" в рамках якого реалізовано 8
мікропроектів загальною вартістю 3748,7 тис.грн., в тому числі 4
мікропроекти соціального напрямку на суму 1162,3 тис.грн. та 4
мікропроекти
по
економічному
розвитку
сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативах на суму 2586,3 тис.грн.
У 2015 році на території району за рахунок коштів проекту "Сприяння
розвитку соціальної інфраструктури" Українського фонду соціальних
інвестицій, реалізовано 1 мікропроект на суму 838,4 тис.грн.
З метою популяризації економічного, культурного та інвестиційного
потенціалу району розроблено інвестиційний паспорт Знам'янського району,
який розміщено на сайті Знам'янської районної державної адміністрації.
Інвестиційно-привабливі земельні ділянки розміщено на офіційному сайті
Кіровоградської обласної державної адміністрації.

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ
щодо земельних ділянок, які пропонуються під реалізацію
інвестиційних проектів на території Знам'янського району
Місце розташування земельної ділянки
с. Володимирівка, Знам'янський район,
(назва населеного пункту, район,
Кіровоградська область, 27452
вулиця)
Форма власності
Державна
Площа земельної ділянки (га)
60 га
Пріоритетні напрямки використання
Будівництво об’єктів промисловості
ділянки
Наявність проекту будівництва
Умови залучення інвестицій
Прямі інвестиції
Ціна земельної ділянки (грн/кв.м)
Орієнтовна сума (тис грн.)
Фото

Координати
Кадастровий номер
Водопостачання: (так/ні)
Відстань до джерела підключення, (м )
Водовідведення: (так/ні)
Відстань до джерела підключення, (м)
Газопостачання: (так/ні)
Тиск
Відстань до джерела підключення, (м)
Електропостачання: (так/ні)
Потужність, кВ
Відстань до джерела підключення, (м)
Відстань до залізничної колії, км
Відстань до м. Кропивницького, (км):
Відстань до магістралі, (км)
Інші відомості
Контактна особа (посада, ПІБ)
Телефон, факс, е-mail
Кількість населення, осіб

Так
До 2 км
Ні
Так
До 1 км
Так
ЛЕП 0,4В, ЛЕП 10В
До 1 км
До 2,5 км.
50 км
Асфальтне покриття 50 м
Голова районної державної
адміністрації
Лукашов Олександр Сергійович
+38 (05233) 2-19-18
1254

Місце розташування земельної ділянки
(назва населеного пункту, район,
вулиця)
Форма власності
Площа земельної ділянки (га)
Пріоритетні напрямки використання
ділянки
Наявність проекту будівництва
Умови залучення інвестицій
Ціна земельної ділянки(грн./кв.м)
Орієнтовна сума,(тис. грн.)
Фото

Координати
Кадастровий номер
Водопостачання: (так/ні)
Відстань до джерела підключення, м
Водовідведення: (так/ні)
Відстань до джерела підключення, м
Газопостачання: (так/ні)
Тиск
Відстань до джерела підключення, м
Електропостачання: (так/ні)
Потужність, кВ
Відстань до джерела підключення, м
Відстань до залізничної колії, км
Відстань до міста Кропивницького, км:
Відстань до магістралі, км
Інші відомості
Контактна особа (посада, ПІБ)
Телефон, факс, е-mail
Кількість населення, осіб

с. Сабліне,
Володимирівська сільська рада,
Знам'янський район,
Кіровоградська область, 27452
Державна
15,00 га
Будівництво об’єктів промисловості
Прямі інвестиції
-

Так
До 0,5 км
Ні
Так
Середнього тиску
До 1 км
Так
ЛЕП 0,4В, ЛЕП 10В
До 1 км
До 0,5 км
54
Автомобільним сполученням
забезпечена
Голова районної державної
адміністрації
Лукашов Олександр Сергійович
+38 (05233) 2-19-18
397

Місце розташування земельної ділянки
(назва населеного пункту, район,
вулиця)
Форма власності
Площа земельної ділянки (га)
Пріоритетні напрямки використання
ділянки
Наявність проекту будівництва
Умови залучення інвестицій
Ціна земельної ділянки(грн./кв.м)
Орієнтовна сума, (тис. грн.)
Фото

с. Диківка, Знам'янський район,
Кіровоградська область, 27428

Координати
Кадастровий номер
Водопостачання: (так/ні)
Відстань до джерела підключення, (м)
Водовідведення: (так/ні)
Відстань до джерела підключення, (м)
Газопостачання: (так/ні)
Тиск

Ні
Ні
Так
Високого тиску до 6 км,
середнього тиску до 1 км
Так
ЛЕП 10-70 МВт
До 0,3 км
10 км
70 км
Автодорога М04 Знам'янка - Луганськ Ізварино – 9 км
Бандурівська ділянка Верболозівського
родовища (каоліни)
Голова районної державної
адміністрації
Лукашов Олександр Сергійович
+38 (05233) 2-19-18
1312

Відстань до джерела підключення, (м)
Електропостачання: (так/ні)
Потужність,( кВ)
Відстань до джерела підключення, (м)
Відстань до залізничної колії, (км)
Відстань до м. Кропивницького, (км)
Відстань до магістралі, (км)
Інші відомості
Контактна особа (посада, ПІБ)
Телефон, факс, е-mail
Кількість населення, осіб

Державна
63 га
Розробка корисних копалин
Прямі інвестиції
-

Місце розташування земельної
ділянки (назва населеного пункту,
район, вулиця)
Форма власності
Площа земельної ділянки (га)
Приоритетні напрямки використання
ділянки
Наявність проекту будівництва
Умови залучення інвестицій
Ціна земельної ділянки (грн./кв.м)
Орієнтовна сума, (тис. грн.)
Фото

Координати
Кадастровий номер
Водопостачання: (так/ні)
Відстань до джерела підключення,(м)
Водовідведення: (так/ні)
Відстань до джерела підключення,(м)
Газопостачання: (так/ні)
Тиск
Відстань до джерела підключення,(м)
Електропостачання: (так/ні)
Потужність, (кВ)
Відстань до джерела підключення,(м)
Відстань до залізничної колії, (км)
Відстань до м. Кропивницького, (км):
Відстань до магістралі, (км)
Інші відомості
Контактна особа (посада, ПІБ)
Телефон, факс, е-mail
Кількість населення, осіб

Петрівська сільська рада, Знам'янський
район, Кіровоградська область, 27450
Державна
18,5 га
Будівництво об’єктів промисловості
Прямі інвестиції
-

Ні
Ні
Так
Середній
До 1 км
Так
35 кВ
Проходить через земельну ділянку
Проходить через земельну ділянку
40 км
Прокладена дорога з твердим покриттям
Голова районної державної адміністрації
Лукашов Олександр Сергійович
+38 (05233) 2-19-18
1583

Проектні пропозиції Знам'янського району
для залучення міжнародної технічної допомоги
Реконструкція існуючої котельні з заміною зовнішньої та внутрішньої
мережі теплопостачання у Диківськії загальноосвітньої школі І-ІІІ
ступенів на 400 місць Знам’янської районної ради Кіровоградської області
с. Диківка, вул. Шкільна,1 Знам’янського р-н Кіровоградської обл.
Місце реалізації проекту

Знам'янський район, с. Диківка

Аналіз проблеми,
розв’язання якої потребує
залучення ресурсів МТД,
включаючи обґрунтування
необхідності їх залучення.

Невідповідність температурного режиму закладу,
необхідність заміни котельного обладнання,
зовнішніх та внутрішніх мереж теплопостачання.

Мета, завдання та цілі
проекту

Економія енергоресурсів, поліпшення умов
навчання та праці.

Перелік головних видів
діяльності для фінансування
за рахунок МТД, бажані
види та форми допомоги

Грантова допомога

Стисла інформація про
потенційного реципієнта

Диківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів на
400 місць, навчається 123 учня

Визначення можливих
донорів МТД

Програми, проекти

Очікувана вартість проекту

2283,2 тис.грн.

Термін та етапи реалізації

2015-2016 роки

Очікувані результати від
реалізації проекту та
визначення критеріїв їх
оцінки

Економія бюджетних коштів на енергоресурсів на
20%

Вплив проекту на розвиток
відповідної галузі або
регіону

Поліпшення умов навчання та праці.

Реконструкція ДНЗ "Барвінок"Мошоринської сільської ради, с.Мошорине,
вул.Чапаєва,1
Місце реалізації проекту

Знам'янський район, с. Мошорине

Аналіз проблеми,
розв’язання якої потребує
залучення ресурсів МТД,
включаючи обґрунтування
необхідності їх залучення.

Невідповідність температурного режиму закладу,
необхідно замінити вікна, двері та внутрішні
мережі теплопостачання, провести
реконструкцію каналізації та здійснити
утеплення фасаду приміщення.

Мета, завдання та цілі
проекту

Економія енергоресурсів, покращення умов
перебування дітей та працівників.

Перелік головних видів
діяльності для фінансування
за рахунок МТД, бажані
види та форми допомоги

Грантова допомога

Стисла інформація про
потенційного реципієнта

Дитячий дошкільний заклад "Барвінок" на 79
місць, виховується 40 дітей.

Визначення можливих
донорів МТД

Програми, проекти

Очікувана вартість проекту

2729,6 тис.грн.

Термін та етапи реалізації

2012-2017 роки

Очікувані результати від
реалізації проекту та
визначення критеріїв їх
оцінки

Економія бюджетних коштів на енергоресурсів на
20%

Вплив проекту на розвиток
відповідної галузі або
регіону

Створити комфортні умови для перебування
дітей та поліпшення умов праці робітників.
Економія бюджетних коштів та енергоресурсів.

Поліпшення медичних послуг в ФАП в с. Казарня Знам'янського району
Кіровоградської області. Поточний ремонт приміщення.
Місце реалізації проекту

Знам'янський район, с. Казарня

Аналіз проблеми,
розв’язання якої потребує
залучення ресурсів МТД,
включаючи обґрунтування
необхідності їх залучення.

Потребує поточного ремонту приміщення.

Мета, завдання та цілі
проекту

Економія енергоресурсів, покращення умов
перебування працівників.

Перелік головних видів
діяльності для фінансування
за рахунок МТД, бажані
види та форми допомоги

Грантова допомога

Стисла інформація про
потенційного реципієнта

Фельдшерсько-акушерський пункт в с.Казарня

Визначення можливих
донорів МТД

Програми, проекти

Очікувана вартість проекту

350,0 тис.грн.

Термін та етапи реалізації

2017-2017 роки

Очікувані результати від
реалізації проекту та
визначення критеріїв їх
оцінки

Економія бюджетних коштів на енергоресурсів на
20%

Вплив проекту на розвиток
відповідної галузі або
регіону

Створення комфортних умов для перебування
пацієнтів та поліпшення умов праці робітників.
Економія бюджетних коштів та енергоресурсів.

Покращення медичних послуг в медичній амбулаторії в с. Мошорине
Знам'янського району Кіровоградської області. Капітальний ремонт
приміщення.
Місце реалізації проекту

Знам'янський район, с. Мошорине

Аналіз проблеми,
розв’язання якої потребує
залучення ресурсів МТД,
включаючи обґрунтування
необхідності їх залучення.

Невідповідність температурного режиму закладу,
необхідно замінити вікна, двері та внутрішні
мережі теплопостачання, здійснити утеплення
фасаду приміщення.

Мета, завдання та цілі
проекту

Економія енергоресурсів, покращення умов
перебування працівників.

Перелік головних видів
діяльності для фінансування
за рахунок МТД, бажані
види та форми допомоги

Грантова допомога

Стисла інформація про
потенційного реципієнта

Фельдшерсько-акушерський пункт в с.Мошорине

Визначення можливих
донорів МТД

Програми, проекти

Очікувана вартість проекту

1100,0 тис.грн.

Термін та етапи реалізації

2016-2017 роки

Очікувані результати від
реалізації проекту та
визначення критеріїв їх
оцінки

Економія бюджетних коштів та енергоресурсів на
20%

Вплив проекту на розвиток
відповідної галузі або
регіону

відновлення інтенсивності та якості надання
медичних послуг населенню мешканцям сільської
ради та ближніх населених пунктів, забезпечення
комфортних умов праці медперсоналу та
підвищення рівня задоволення населення його
функціонуванням.

Покращення медичних послуг в медичній амбулаторії в с. Диківка
Знам'янського району Кіровоградської області. Капітальний ремонт
приміщення.
Місце реалізації проекту

Знам'янський район, с. Мошорине

Аналіз проблеми,
розв’язання якої потребує
залучення ресурсів МТД,
включаючи обґрунтування
необхідності їх залучення.

Невідповідність температурного режиму закладу,
необхідно замінити котел, систему опалення.
Здійснити внутрішні ремонтні роботи.

Мета, завдання та цілі
проекту

Економія енергоресурсів, покращення умов
перебування працівників.

Перелік головних видів
діяльності для фінансування
за рахунок МТД, бажані
види та форми допомоги

Грантова допомога

Стисла інформація про
потенційного реципієнта

Фельдшерсько-акушерський пункт в с.Казарня

Визначення можливих
донорів МТД

Програми, проекти

Очікувана вартість проекту

1800,0 тис.грн.

Термін та етапи реалізації

2017-2017 роки

Очікувані результати від
реалізації проекту та
визначення критеріїв їх
оцінки

-приведення приміщення ФАПу у відповідність
до санітарних та будівельних норм;
-забезпеченість передумови мінімізації
енерговитрат на утримання установи..
-забезпеченість умов праці та прийому пацієнтів
медперсоналом

Вплив проекту на розвиток
відповідної галузі або
регіону

Створення комфортних умов для перебування
пацієнтів та поліпшення умов праці робітників.
Економія бюджетних коштів та енергоресурсів.

Реконструкція вуличного освітлення с.Петрове Знам'янського району
Кіровоградської області. Капітальний ремонт приміщення.
Місце реалізації проекту

Знам'янський район, с. Петрове

Аналіз проблеми,
розв’язання якої потребує
залучення ресурсів МТД,
включаючи обґрунтування
необхідності їх залучення.

Забезпечення умов безпечного пересування
учасників дорожнього руху, надійності
функціонування і сталого розвитку об’єктів
зовнішнього освітлення шляхом встановлення
сонячних ліхтарів

Мета, завдання та цілі
проекту

Проведення реконструкції системи освітлення
вулиць села

Перелік головних видів
діяльності для фінансування
за рахунок МТД, бажані
види та форми допомоги

Грантова допомога

Стисла інформація про
потенційного реципієнта

Петрівська сільська рада.

Визначення можливих
донорів МТД

Програми, проекти

Очікувана вартість проекту

1500,0 тис.грн.

Термін та етапи реалізації

2017-2017 роки

Очікувані результати від
реалізації проекту та
визначення критеріїв їх
оцінки

Підвищення якості вуличного освітлення,
скорочення споживання електроенергії для
зовнішнього освітлення міста.

Вплив проекту на розвиток
відповідної галузі або
регіону

Покращення освітлення вулиць населеного
пункту.

