Інвестиційний та експортний потенціал
Олександрійської територіальної громади

Шановні пані та панове!
Олександрійська територіальна громада радо вітає всіх, хто
зацікавився її сучасною інфраструктурою, продукцією
промислових та аграрних підприємств, досвідом провідних галузей
громади, які роблять її привабливою для інвестицій.
Кожного дня ми прагнемо досягти максимальних успіхів задля
покращення розвитку громади, зміцнюючи її економічний потенціал,
змінивши буденне на найкраще, шляхом нарощування тісної
співпраці з партнерами, надання доступу до стабільного і
безпечного ведення підприємницької діяльності, створення та
впровадження нових інвестиційних та інфраструктурних проектів,
розбудови соціальних проектів.
Щиро будемо раді бачити Вас на території Олександрійської
громади, гарантуємо підтримку, відкритість влади, прозорі правила
ведення бізнесу і супровід кожного інвестиційного проекту.
З повагою, міський голова

Cергій КУЗЬМЕНКО

Загальні відомості
Олександрійська територіальна громада знаходиться в центральній частині України і входить до складу
Кіровоградської області. Має вигідне географічне розташування – перетин двох основних
автомагістралей і двох залізниць.
Центр Олександрійської територіальної громади - м. Олександрія, розташоване на сході області, на
відстані 75 км від м. Кропивницький.
До складу громади входять наступні населені пункти:
село Видне
село Гайок
село Головківка
село Головківське
село Звенигородка
село Іванівка
село Ізмайлівка
Відповідно до рейтингу, який проведено по
село Королівка
Програмі USAID КЕУ спільно з компанією Інфо
село Марто-Іванівка
Сапієнс та Інститутом економічних досліджень
селище міського типу Олександрійське
та політичних консультацій, за “Індексом
село Олександро-Степанівка
конкурентоспроможності міст України (ІКМ)
село Піщаний Брід
село Пустельникове
2021”– місто Олександрія увійшло до 10 міст із
найбільш сприятливим бізнес-кліматом.
Площа територіальної громади: 260.3 км 2
Чисельність населення громади: 86677
Рівень дотаційності бюджету: 16,9%

Чому вигідно інвестувати в Олександрійську територіальну громаду
 Активна позиція влади щодо розвитку громади.
 Вигідне географічне розташування. Через громаду проходять дві європейські автомобільні
дороги Е-50 та Е-584, залізниця, яка з’єднує місто з іншими областями України та з іншими
країнами.
 Кваліфікована робоча сила, ініціативна молодь та громадськість.

 Прозорі та відкриті механізми отримання дозвільних процедур, оформлення земельних ділянок та
приміщень комунальної власності.

Громада невичерпних можливостей
природні ресурси










Буре вугілля – діючі та фактичні розвідані потужності покладів 207,5 млн. тонн (на території району)
Поклади графіту (на території району)
Поклади глини, граніту і піску
Підземні запаси питної води
Підземні джерела радонової води
Мережа вільних земельних ділянок
Гнейси
Суглинки
Кварцити

Харчова промисловість
Харчова промисловість є потужним сектором громади та забезпечує населення різними видами
продукції, переважно це - хлібопекарська, м'ясна, кондитерська, борошномельна, круп'яна продукція,
напої, тощо.
 ТОВ «АГРОДАР ЛТД»
 ТОВ «ЗЕРНАРІ»
 ВК ПрАТ «Оболонь»
 ПП «СЛАВЯНОЧКА»
 ТОВ «АГРОПРОДСНЕК»
 ТОВ ВКФ «Оксамит»











Група компаній ТОВ «АГРОДАР ЛТД», ТОВ «ЗЕРНАРІ» - є найбільшим виробником та постачальником зерна,
пшеничного борошна та круп найвищої якості. Продукція виготовляється на першому у незалежній Україні
оригінальному швейцарському млині всесвітньо відомої фірми «Buhler» з виробничою потужністю - 2 ceкції
по 150 тонн зерна на добу.
Контактні дані: м. Олександрія, вул. Садова, 1, тел. 380523572277
e-mail: info@zernari.com.ua, сайт: https://zernari.com.ua
ВК ПрАТ «ОБОЛОНЬ» - потужне підприємство з виробництва безалкогольних і слабоалкогольних напоїв, переробки
ПЕТф-тари, виробництва бандажної стрічки та ПЕТф-преформ. Підприємство також займається ремонтом і
реставрацією фірмового холодильного обладнання для напоїв.
Контактні дані: м. Олександрія, вул. Героїв Сталінграду, 3/1
тел. 380523543841, сайт: http://obolon.ua
ПП «СЛАВЯНОЧКА» виготовляє та реалізовує борошняні кондитерські вироби широкого асортименту: торти, тістечка,
хлібобулочні вироби.
Контактні дані: м. Олександрія, вул. Героїв Сталінграду, 14Б
тел. 380523591615, e-mail: ksimbuh@i.ua
ТОВ «АГРОПРОДСНЕК» займається виготовленням цукристих кондитерських виробів: халва, східні солодощі,
вафельні напівфабрикати, насіння їстівне.
Контактні дані: сел. Войнівка, вул. Центральна, 169Б
тел. 380669975636, сайт: https://agroprodsnek.com
ТОВ ВКФ «ОКСАМИТ» - підприємство з виробництва та переробки м'яса, виготовлення ковбасних виробів,
перероблення та консервування риби, ракоподібних та молюсків.
Контактні дані: м. Олександрія, Кременчуцьке шосе, 6
тел. 380523540587, e-mail: vat_oksamit@ukr.net

Лісова, меблева та хімічна промисловість
Група підприємств:
 ТОВ «Катеринославські меблеві майстерні»,
ТОВ «Юнайтед Девелопмент» та ТОВ «БФС» компанії № 1 в Україні з виробництва
ортопедичних матраців, аксесуарів для сну.

 ТОВ «УКР ЕНЕРГО ПРОДУКТ»
 ТОВ «НВП «ФЕРВІТА»
 ТОВ «АВТОТЕХПРОМ»



Група підприємств: ТОВ «КАТЕРИНОСЛАВСЬКІ МЕБЛЕВІ МАЙСЕРНІ», ТОВ «ЮНАЙТЕД ДЕВЕЛОПМЕНТ», ТОВ «БЕСТ ФОАМ
СОЛЮШН» - компанії з виробництва ортопедичних матраців, аксесуарів для сну, пластмас у первинних формах,
холодного волочіння дроту. ТОВ «КАТЕРИНОСЛАВСЬКІ МЕБЛЕВІ МАЙСЕРНІ» - одна з найбільших компаній в
Олександрії, є провідним виробником ортопедичних матраців та аксесуарів для сну в Україні й випускає 18
власних брендів. Підприємство володіє правом і технологіями щодо виготовлення продукції під такими відомими
марками, як Jusk та Dormeo. Компанія експортує свої вироби до Фінляндії, Іспанії, Албанії, Молдови, Болгарії,
Чорногорії, Чехії, Словаччини та багатьох інших країн близького і далекого зарубіжжя.
Контактні дані: м. Олександрія, провулок Б.Йогансона, 9
тел 380523579320, сайт: https://emm.ua



ТОВ «УКР ЕНЕРГО ПРОДУКТ» - виробляє і реалізує деревновугільні брикети, горючі брикети, паливні брикети біг-беги
високої технічної та термічної міцності.
Контактні дані: м. Олександрія, вул. Пожарського, 17/1
тел. 380523591615, сайт: https://ukrenergoprodukt.all.biz



Науково-виробниче підприємство «ФЕРВІТА» - агрохімічне підприємство, основною діяльністю якого є розробка і
виробництво рідких комплексних добрив. Сьогодні підприємство дає можливість багатьом сільгоспвиробникам
більш раціонально використовувати наявні ресурси.
Контактні дані: м. Олександрія, проїзд Поліграфістів, 6А
тел. 380953271670, сайт: https://fervita.com.ua



ТОВ «АВТОТЕХПРОМ» - підприємство, яке займається виготовленням хімічних реагентів для буріння газових та
нафтових скважин та виробництвом іншої хімічної продукції.
Контактні дані: м. Олександрія, вул. Студентська, 50
тел. 3805235 78159, сайт: https://autotechprom.com.ua

Сільське господарство
 ТОВ «УкрАгроКом»
 ТОВ «АгроВіста»
 ТОВ «Королівське ХПП»

 ФГ «РІТА»
 ФГ «СТЕП»





ТОВ «УкрАгроКом» - входить до холдингу «АгроВіста». Компанія «УкрАгроКом» входить у ТОП-20 найкрупніших
аграрних холдингів та землекористувачів України. Основні види діяльності: рослинництво, тваринництво, виробництво
цукру, торгівельна діяльність, елеваторне зберігання. До виробничих потужностей холдингу «АгроВіста» належать:
Шарівський елеватор, МТК “Петриківське молоко”, ТОВ «ХПП Добронадіївське», ТОВ «Королівське ХПП», ТОВ
«Олександрійський цукровий завод», ТОВ «Світловодський річковий термінал», Элеватор «УкрАгроКом».
Контактні дані: Олександрiйський р-н с. Головківка, вул. Соборна, 1,
тел. 380523562721, сайт: http://ukragrocom.com
ТОВ «Королівське ХПП» - це сучасний елеваторний комплекс, загальною потужністю зберігання зерна 47 200 т, що
займає площу 3,884 га. ТОВ «Королівське ХПП» – це перший елеватор, який пішов шляхом кардинальної
реконструкції і почав застосовувати сучасну технологію зберігання зерна у металевих силосах виробництва
американської компанії GSI, у 2010 вперше встановлено зернозберігаючу ємність місткістю 9,4 тис. тонн.
Контактні дані: с. Королівка, вул. Гагаріна, 1Б, тел. 380523573585



ФГ «РІТА» - фермерське господарство, основною діяльністю якого є вирощування зернових культур (крім рису),
бобових культур і насіння олійних культур, а також оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і
кормами для тварин.
Контактні дані: с. Піщаний Брід, вул. Лесі Українки, 7, тел. 380523565112



ФГ «СТЕП» - фермерське господарство, основною діяльністю якого є вирощування зернових культур (крім рису),
бобових культур і насіння олійних культур, а також вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників.
Контактні дані: смт Олександрійське, вул. Андрія Ковтуна, 13,
тел. 380523551790

Машинобудівна галузь
 ТОВ «Олександрійська ливарна компанія»
 ТОВ «Олександрійські лазерні технології»
 ТОВ «Завод «Олександрійська ливарна
компанія»
 ТОВ
«Олександрійська
машинобудівна
група»

 Група підприємств «ЕТАЛ»
 ТОВ «ТД «Укрнасоссервіс»
 ТОВ «НВФ» ПІДЙОМНИК»











ТОВ «Завод «Олександрійська ливарна компанія» та ТОВ «Олександрійські лазерні технології» - спеціалізуються на:
литті деталей із чавуну, сталі та алюмінію різними методами; виробництві промислових вентиляторів, деталей для
сільськогосподарської техніки, металоконструкцій для будівельної, машинобудівної та торгівельної галузей, а також
на випуску товарів народного споживання.
Контактні дані: м. Олександрія, проїзд Поліграфістів, 8Б
тел 380523577155, e-mail: info@afc-company.com
ТОВ «Олександрійська машинобудівна група» - підприємство займається випуском інноваційних модифікацій
подрібнювачів, виготовленням вентиляторів, димотяг, сільськогосподарської техніки, надає послуги з лазерної різки
металу, ливарного виробництва.
Контактні дані: м. Олександрія, проїзд Поліграфістів, 8Б
сайт: https://aegroup.com.ua
Група підприємств
«ЕТАЛ» - підприємство з виробництва продукції електротехнічного напрямку: контактної
апаратури, друкованих плат і низьковольтних комплектних пристроїв, кнопки натискні, пости управління,
електрощитове обладнання, трансформатори, устаткування для ліфтів та вітряних електростанцій.
Контактні дані: м. Олександрія, вул. Заводська, 1
сайт: http://etal.ua/
ТОВ «ТД «Укрнасоссервіс» - українська компанія, основний вид діяльності якої є виробництво насосів та насосного
обладнання широкого спектру модифікацій, гідравлічного та пневматичного устатковання, послуги з проектування,
ремонту і технічного обслуговування машин і устатковання промислового призначення.
Контактні дані: м. Олександрія, вул. О.Скічка, 42А
сайт: https://ukrnasos.com.ua
ТОВ «НВФ» ПІДЙОМНИК» - виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устатковання. Основними
об'єктами виробництва є кабіни для піднімальних кранів і екскаваторів, крісла для оператора кранів, кран-балки
(опорні й підвісні).
Контактні дані: м. Олександрія, Новопразьке шосе ,157
сайт: http://www.podyomnik-npf.com.ua

Машинобудівна галузь






ТОВ «ЗПТУ «Віра-Сервіс Інтермаш»
ТОВ «Лізава»
ПП «УніверсалКранСервіс»
ПП «Ферумбуденерго»
ТОВ «Виробнича компанія Інокс тайм»

 ТОВ «НВО «ОКРОС»
 ТОВ «ПВ Груп Україна»
 ТОВ «Агроленд-Запчастина»
 ТОВ «Ренесанс-тех»



ТОВ «ЗПТУ «Віра-Сервіс Інтермаш» - є одним з вітчизняних виробників підйомно-транспортного обладнання та
вантажно-розвантажувального устаткування, надає послуги з ремонту та технічного обслуговування машин і
устаткування промислового призначення; займається виробництвом збірних металоконструкцій та установленням і
монтажем машин.
Контактні дані: м. Олександрія, вул П. Гриценка,1
сайт: https://intermash.ua



ТОВ «Лізава» - виготовлення навісного сільськогосподарського обладнання та сільгосптехніки різної складності.
Контактні дані: м. Олександрія, просп. Соборний, 122В
сайт: http://lizava.com.ua



ПП «УніверсалКранСервіс» - виробництво підйомно-транспортного устаткування та вантажопідіймальних кранів,
електроприводів і металоконструкцій будь-якої складності
Контактні дані: м. Олександрія, вул. Степова, 1А
сайт: http://universalkranservis.com



ПП «Ферумбуденерго» - виробництво металоконструкцій (траверсів, хомутів, кронштейнів) механічна обробка
металевих виробів, плазмова різка металу.
Контактні дані: м. Олександрія, Новопразьке шосе ,157
prom_lan@ukr.net



ТОВ «Виробнича компанія Інокс тайм» - займається виготовленням обладнання для харчової промисловості: вироби з
нержавіючої сталі для м’ясокомбінатів, ковбасних цехів, ресторанів, магазинів, тощо.
Контактні дані: м. Олександрія, Новопразьке шосе, 157
сайт: https://inoxtime.com.ua



ТОВ «НВО «ОКРОС» - виготовляє підіймальні, мостові, козлові, консольно-поворотні, технологічні та спеціальні крани,
талі, лебідки електричні, цепні, тролейні струмопідводи. Надає послуги з монтажу та налагодження представленого
обладнання, монтажу підкранових шляхів.
Контактні дані: м. Олександрія, вул. П. Гриценка, 64А
сайт: https://acros.com.ua



ТОВ «ПВ Груп Україна» - українська компанія з виробництва машин і устатковання для сільського та лісового
господарства, а також виконує ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів.
Контактні дані: м. Олександрія, просп. Соборний, 145/3
тел. 3805235 91644, e-mail: o.burykina@pwgroup.de



ТОВ «Агроленд-Запчастина» - займається виготовленням вузлів та деталей до сільськогосподарського
машинобудування, механічним обробленням металевих виробів, а також ремонтом і технічним обслуговуванням
готових металевих виробів.
Контактні дані: м. Олександрія, Звенигородське шосе, 1А
e-mail: ky4er9vka@gmail.com



ТОВ «Ренесанс-тех» - займається виготовленням вузлів та деталей до сільськогосподарського машинобудування та
лісового господарства, механічне оброблення металевих виробів, оптова торгівля сільськогосподарськими
машинами й устаткованням, ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів.
Контактні дані: м. Олександрія, Звенигородське шосе, 1А
сайт: https://renessans.promobud.ua

Машинобудівна галузь
 ТОВ «Олександрійський завод підйомно-  ТОВ «Олександрійський завод підйомно-транспортного
устаткування»
транспортного обладнання»
 ТОВ «Підйомно-транспортне устаткування»
 ПП «Метал Макс»



ТОВ «Олександрійський завод підйомно-транспортного обладнання» - українська компанія з виробництва
підіймального, вантажно-розвантажувального устатковання та ремону і технічного обслуговування машин і
устатковання промислового призначення.
Контактні дані: м. Олександрія, вул. Єфремова, 27
тел. 380523542307, e-mail: azpto@ukr.net



ТОВ «Підйомно-транспортне устаткування» - виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій,
виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устатковання,
а також ремонт і технічне
обслуговування машин і устатковання промислового призначення.
Контактні дані: м. Олександрія, Звенигородське шосе 6,
тел. 380523577389, сайт: http://ooo-pto.com



ПП «Метал Макс» - компанія проектує і виробляє металеві конструкції різної складності, бере активну участь у
розробці та впровадженні сучасних технологій для обладнання свинарських ферм.
Контактні дані: м. Олександрия, пров. Б. Йогансона, 1,
сайт: http://metalmax.com.ua



ТОВ «Олександрійський завод підйомно-транспортного устаткування» - займається виробництвом підіймального та
вантажно-розвантажувального устатковання та механічним обробленням металевих виробів.
Контактні дані: м. Олександрія, Звенигородське шосе, 8/26.
сайт: https://ozptu.com

Контакти для співпраці
Олександрійська міська рада
проспект Соборний, 59,
місто Олександрія, Кіровоградська область,
тел./факс +38 (05235)71340
e-mail: rada@olexrada.gov.ua
міський голова, Кузьменко Сергій Анатолійович
Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради
Шклярук Юрій Володимирович
телефон: +38 (05235) 72221
e-mail: rada.econom@gmail.com

Контактна особа по роботі з інвесторами:
Начальник управління економіки міської ради,
Черевашко Ростислав Євгенович,
телефон: +38 (05235) 70725, +38 (05235) 71434
e-mail: upreco@olexrada.gov.ua
upreko.ol@ukr.net

