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1. Резюме проєкту 

Назва проєкту  «Створення індустріального парку «Олександрія» 

Ініціатор проєкту Олександрійська міська рада Кіровоградської області 

Місце 

розташування 

об’єкту 

Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, мікрорайон «Заводський», 

Куколівське шосе, 7 

Форма власності Комунальна власність 

Ціль проєкту сприяння розвитку інноваційного виробництва, підкріпленого 

інвестиційним ресурсом, та підприємництва, яке спроможне швидко 

пристосовуватись до змін в середовищі, забезпечення передумов для 

створення нових робочих місць. 

Суть проєкту 

Індустріальний парк «Олександрія» (далі - ІПО) створено рішенням 

Олександрійської міської ради від 27 лютого 2018 року № 456. 13 квітня                

2018 року ІПО включено до Реєстру індустріальних парків України за                 

№ 31. Це по суті – територія загальною площею 24,4803 га, яка буде 

оснащена необхідними інженерними мережами та пристосована для 

будівництва нових промислових підприємств.  

Етапи реалізації: 

І період: предпроєктні та підготовчі  роботи (основною метою даного 

етапу є проведення організаційних робіт та підготовка необхідної 

документації) - 2018-2020 рр. 

ІІ період: створення та будівництво індустріального парку  (будівництво 

необхідної інженерно-технічної інфраструктури та належне 

облаштування території парку) - 2020 - 2022 рр. 

ІІІ період: організація діяльності, наповнення та розвиток 

індустріального парку (залучення учасників та забезпечення ефективного 

функціонування парку) - 2023-2027 рр. 

Проєктна  потужність 24,5 га  

Термін реалізації проєкту: 49 років (з 27 лютого 2018 року до 27 лютого                   

2067 року). 

Бюджет проєкту 

Загальна вартість проєкту:  

580 045,8 тис.грн, у т.ч.: 

54 682, 68 тис. грн. за рахунок  коштів  державного та місцевого бюджетів 

525363,12  тис.грн – інвестиційні кошти  

Показники 

ефективності 

проєкту 

IRR=17,4798 %  

 DPP = 7,3 роки  

 NPV = 179 842,3 тис. грн. 

 Рі = 1,31 

 CBR = 1,17 

Створення нових робочих місць – 1330 чол. 

Фінансові 

результати 

Надходження до бюджетів усіх рівнів (за 8 років): 972325,6 тис.грн. 

Вигоди для 

інвестування: 

1. Місце знаходження території парку 

2. Можливість отримання у користування земельної ділянки на умовах 

концесії, в рамках державно-приватного партнерства. Є відповідний 

досвід впровадження. 

3. Наявність кваліфікованої робочої сили та закладів освіти для 

перекваліфікації. 

4. Показники ефективності проєкту. 

Контактна особа 

по проєкту  

Начальник  відділу інвестицій та інновацій управління економіки міської 

ради - Гавриленко Оксана Віталіївна  

тел.: +38 (05235) 71434, +38 (066) 9382590, e - mail:upreko.ol@ukr.net 

mailto:upreko.ol@ukr.net
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1.1. Мета: 

 

Мета створення індустріального парку: забезпечення сталого економічного розвитку 

міста Олександрії шляхом формування єдиної території з облаштованою інфраструктурою для 

розміщення нових об’єктів промисловості, інноваційної сфери, логістики і супутніх послуг, 

спрямованих на забезпечення економічного зростання, створення сприятливих умов для 

залучення інвестицій в економіку міста, підвищення конкурентоспроможності регіону, 

збільшення надходжень до бюджету м. Олександрії та Державного бюджету України, а також 

активізації інвестиційної діяльності  як в місті, так і в регіоні. 

Створення ІПО в м. Олександрії має вирішити наступні завдання: 

- Реалізація та розвиток економічного потенціалу міста шляхом створення нових 

підприємств у різних сферах діяльності. 

- Підвищення інвестиційної привабливості та залучення додаткових інвестицій. 

-  Підвищення рівня ділової активності в місті та розвиток малого і середнього 

підприємництва. 

- Підвищення рівня життя та добробуту мешканців міста шляхом створення нових 

робочих місць та зменшення рівня безробіття, підвищення показника середньої заробітної 

плати в регіоні. 

- Створення сучасних, екологічно чистих промислових підприємств. 

- Зниження показників трудової міграції населення міста. 

- Впровадження новітніх інноваційних рішень у виробництві продукції.  

- Впровадження енергозберігаючих технологій. 

- Насичення ринку конкурентоспроможною продукцією вітчизняного виробництва. 

- Збільшення експортного потенціалу місцевих підприємств. 

- Можливість реалізації проєкту на взаємовигідних умовах в рамках державно-приватного 

партнерства. 

 

1.2. Строк створення ІПО 

 

Відповідно до рішення Олександрійської міської ради від 27 лютого 2018 року                   

№ 456 «Про створення Індустріального парку «Олександрія» та затвердження Концепції 

Індустріального парку «Олександрія» ІПО створено на 49 років, тобто період реалізації 

проєкту  з 27 лютого 2018 року до 27 лютого 2067 року, що відповідає пп.1 п. 1 ст. 9 Закону 

України «Про індустріальні парки».  

13 квітня 2018 року Індустріальний парк «Олександрія» було включено до  Реєстру 

індустріальних (промислових) парків за №31. 

 

1.3. Вимоги до учасників ІПО 

  Серед ключових вимог до учасників ІПО варто виділити наступні: 

- Відповідно до ЗУ «Про індустріальні парки» учасник має бути зареєстрований у 

м. Олександрії, що забезпечить надходження відповідних податків та платежів до місцевого 

бюджету. 

- Укладений у встановленому чинним законодавством порядку договір між учасником та 

керуючою компанією  про передачу у користування земельної ділянки (суборенду) з правом її 

забудови в межах ІПО. 

- Укладений з керуючою компанією ІПО договір про здійснення господарської діяльності 

у межах ІП відповідно до статті 30 Закону України «Про індустріальні парки». 

- Середня заробітна плата працівників повинна бути не нижчою за середню у 

Кіровоградській області. 

- Переважне використання праці громадян України, жителів м. Олександрії та прилеглих 

районів; 
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- Безпосереднє виконання своїх інвестиційних зобов’язань учасником (учасник не має 

права передавати третім особам свої права та/або обов’язки за договором про здійснення 

господарської діяльності у межах ІП); 

- Забезпечення виконання вимог діючого податкового, трудового, екологічного 

законодавства; 

- Передбачення позитивного економічного та соціального ефекту від впровадження 

проекту. Наявність стратегічного плану розвитку підприємства (підприємств). 

Територія ділянок, де будуть розміщені виробництва, має відповідати вимогам 

генерального плану забудови території мікрорайону «Заводський» та іншій містобудівній 

документації. В якості дорожнього покриття проїздів та автостоянки має бути використано 

асфальтобетон, для покриття тротуарів має бути використана  тротуарна плитка. 

Крім того, територія ІП повинна бути забезпечена відповідним сучасним 

енергозберігаючим зовнішнім освітленням, візуальною рекламою, інформаційними стелами, 

тощо.  

Основними містобудівними вимогами до освоєння даної території є: 

- Дотримання вимог містобудівного обґрунтування щодо трасування проектованих 

вулиць та проїздів із дотриманням визначених їх ширини в червоних лініях та 

резервуванням відповідних площ. 

- Забезпечення нормативних санітарно-захисних зон. 

- Виконання комплексного благоустрою та озеленення території комплексу. 

Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, сучасні світові тенденції та 

постійне зростання цін на енергоресурси, при проектуванні та будівництві об’єктів 

промисловості доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні 

енергозберігаючі технології та матеріали, зокрема конструкції з мінімальним коефіцієнтом 

теплопровідності, сучасні альтернативні джерела енергії, інженерне обладнання з високим 

коефіцієнтом корисної дії, тощо. 

При подальшому проектуванні планувальна схема, черговість будівництва і проектні 

рішення можуть уточнюватись  і змінюватись, але за умови дотримання діючих нормативних 

вимог, зокрема розривів до елементів інженерної інфраструктури, кількості паркувальних 

машино-місць, тощо.  

 

1.4. Короткий опис плану реалізації 

 

Загальна площа території індустріального парку становить 24,4803 га. На території 

планується 3-4 ділянки учасників парку. Оренда/продаж земельних ділянок в довільному 

порядку не допускається, оскільки це спричинить хаос в освоєнні території. 

Для досягнення максимально ефективного результату ініціатору створення ІПО потрібно 

активно працювати над залученням «якірного» інвестора – вітчизняної або іноземної компанії, 

виробництво якої визначило б основні напрями діяльності в межах індустріального парку.  

Економіка міста Олександрія раніше була зорієнтована на буровугільну промисловість, 

яка більше як півстоліття займала домінуюче положення у структурі промислового 

виробництва. На сьогодні буровугільні підприємства в місті та районі  ліквідовані, що призвело 

до накопичення соціально-економічних проблем. Виробничий потенціал Олександрії на 

сьогодні складають підприємства машинобудування, харчової та меблевої  промисловості. 

Високий ступінь зношеності основних фондів у машинобудівній промисловості (від 40 до 90%) 

призводить до зниження конкурентоспроможності продукції на внутрішньому та зовнішньому 

ринках. Тому, Олександрія стоїть перед викликом створення нової економічної платформи для 

свого подальшого розвитку, що вимагає активізації економічної діяльності суб’єктів 

господарювання.  
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Мал.1.1. Галузева структура промисловості м.Олександрія (по виробництву) 

 

Враховуючи те, що Кіровоградська область по структурі економіки є аграрно-

індустріальною, та відповідно до актуальних потреб громади та об’єктивних умов ринку, 

визначено функціональне призначення ІПО, пріоритетні напрямки діяльності підприємств 

резидентів парку наступні: 

- Збірка сільськогосподарської техніки та виробництво запчастин та комплектуючих (с/г 

техніки та автомобілів). 

        - Глибока переробка та зберігання сільгосппродукції (овочі, фрукти, зернові). 

- Легка промисловість (виробництво меблів та інше). 

- Збірка побутових електроприладів та побутової техніки. 

Важливо зазначити, що перелік галузей може бути розширений та/або належним чином 

скоригований відповідно до рівня попиту на продукцію. 

Пропонується наступна поетапність реалізації проєкту: 

       1) На першому етапі реалізації проєкту необхідно провести розчищення території від 

залишків будівельного сміття, здійснити благоустрій території. 

       2) Для забезпечення газопостачанням слід спроектувати та провести наступні роботи: 

    - прокладка газопроводу середнього тиску 219 мм від газопонижуючої станції 2300 м; 

    - будівництво газорозподільного пункту з індивідуальними вузлами обліку для                              

5 споживачів; 

   - будівництво внутрішньо-майданчикових газопроводів низького тиску. 

3) Для забезпечення електропостачанням необхідно побудувати технологічну підстанцію 

10/0.4 кВ потужністю 630 кВА. 
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4) Потенційна точка підключення до існуючої водопровідної мережі (Д 500 мм) 

знаходиться на території ІПО. Для сталого водопостачання при пікових та непередбачених 

навантаженнях необхідно провести ремонт водонапірної  башти та відновити насосну станцію. 

5) Від території, що планується під створення індустріального парку, відходить 

каналізаційний колектор Д-1000 мм, який повністю забезпечує об’єми водовідведення, але 

необхідно провести роботи по його очистці, відновленню та ремонту каналізаційних колодязів. 

6) Для забезпечення відповідного функціонування ІПО також має бути забезпечена 

відповідна інфраструктура у вигляді внутрішніх доріг, пішохідних ділянок та місць для 

паркування. 

7) Будівництво адміністративних та офісних будівель (2,5411 га), а саме:  автомобільні 

стоянки, адміністративний корпус, призначений для центра спільного обслуговування бізнесу 

всіх інвесторів (офіси, заклади громадського харчування, конференц-зали, медичний пункт та 

інший супутній сервіс). 

8) Будівництво виробничих будівель (5,87 га), а саме створення підприємств: із збірки 

сільськогосподарської техніки та виробництва запчастин та комплектуючих, з глибокої 

переробки та зберігання сільгосппродукції, легкої промисловості.  

Перелік підприємств може бути розширений та/або належним чином скоригований 

відповідно до актуальних потреб громади та об’єктивних умов ринку, а також рівня попиту на 

продукцію. 

9) Будівництво складських будівель (0,4901 га). 

10) На території площею 0,8910 га ІПО в подальшому буде розміщено пожежне 

водоймище та локальні очисні споруди. 

 

1.5. Відповідність проєкту стратегічним програмним документам держави 

 

Мета проєкту відповідає пріоритетам: Стратегії Сталого Розвитку міста Олександрії до 

2030 року, що затверджена рішенням Олександрійської міської ради від 16 вересня 2016 року 

№ 141; Стратегії розвитку м. Олександрії на період до 2020 року, що затверджена рішенням 

Олександрійської міської ради від 09 серпня 2013 року № 1076; «Стратегії розвитку 

Кіровоградської області до 2020 року (рішення Кіровоградської обласної ради від 27 березня 

2015 року № 716). Даний проєкт включено до «Плану заходів із реалізації Стратегії розвитку 

Кіровоградської області на період до 2027 року» (рішення Кіровоградської обласної ради від 12 

березня 2020 року № 743), що дозволить отримати соціально-економічний синергетичний 

ефект. 

 

2. Технічний аналіз території ІПО 

 

2.1. Географічне розташування міста Олександрія 

 

Кіровоградська область має площу 44,6 тис. км² (4,1 % від території України). 

Протяжність області з півночі на південь становить майже 148 км, із заходу на схід – 335км. 

Область розташована в центральній частині України, на півночі межує з Черкаською, на 

північному сході – з Полтавською, на сході та південному сході – з Дніпропетровською, на 

півдні – з Миколаївською та Одеською, на заході – з Вінницькою областями України. 

Примітно, що в селищі Добровеличківка розташовується географічний центр України. 

Обласний центр – м. Кропивницький. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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Мал. 2.1.1. Олександрія на мапі міжнародних транспортних автомобільних  коридорів України 

 

Місто Олександрія розташоване на сході області, на відстані 75 км на північний схід 

від Кропивницького. Південною околицею міста проходить автошлях Е50 (Брест —

 Махачкала). Із півночі до нього примикає Е584 (Полтава — Слобозія). Олександрією 

протікають дві річки —Інгулець та Березівка, Березівка впадає в Інгулець на території міста. 

 

 
Мал. 2.1.2. Олександрія на мапі України 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_(%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%86%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%86%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
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2.2. Місце розташування земельної ділянки 

 

Земельна ділянка для створення Індустріального парку «Олександрія» знаходиться в 

Центральній частині України у межах міста Олександрія Кіровоградської області, яка має 

вигідне географічне розташування та знаходиться на перехресті головних транспортних 

артерій України, в промисловій частині міста, а саме в Заводському мікрорайоні. Розташування 

земельної ділянки в промисловій зоні міста та наявність мереж електропостачання, 

водопостачання та водовідведення, можливість відновлення газопостачання має велике 

значення для господарського освоєння території. 

Загальна площа ділянки становить 24,4803 га і складається з  п’яти суміжних ділянок: 

- земельна ділянка загальною площею 10,8574 га по Куколівському шосе, 7 (кадастровий 

номер 3510300000:07:248:0003); 

- земельна ділянка загальною площею 1,8348 га по Куколівському шосе, 7 (кадастровий 

номер 3510300000:07:248:0001); 

- земельна ділянка загальною площею 2,5411 га по Куколівському шосе, 7 (кадастровий 

номер 3510300000:07:324:0032); 

- земельна ділянка загальною площею 8,3560 га по Куколівському шосе, 7 (кадастровий 

номер 3510300000:07:254:0017); 

- земельна ділянка загальною площею 0,8910 га по Куколівському шосе, 7 (кадастровий 

номер 3510300000:07:254:0018). 

Конфігурація земельної ділянки - багатокутник. 

Категорія землі: землі промисловості, на яких планується розміщення та експлуатація 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд, підприємств переробної, харчової, 

легкої промисловості. 

Координати земельної ділянки: 48.673545, 33.146922. 

         Тип земельної ділянки: плоска, нахил складає менше 2%, глибина залягання  грунтових 

вод – 10 - 11 м.  

Ділянка потребує благоустрою, розрівнювання залишків будівельного сміття, спилювання 

дерев та корчування пнів.  

 

 
Мал.2.2. Територія індустріального парку   
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Мал. 2.2.1. Топозйомка території індустріального парку 

 

 

Навколо земельної ділянки знаходяться такі промислові підприємства:                                   

ТОВ «Електромеханічний завод «Етал» (основною діяльністю якого є виробництво 

низьковольтної контактної апаратури, систем управління і автоматизації, багатошарових плат 

за новітніми передовими технологіями), ТОВ «Катеринославські меблеві майстерні» 

(спеціалізується на виробництві матраців з металевими пружинами та каркасів до них),               

ТОВ «Автоштамп» (займається виробництвом сільськогосподарської техніки різноманітного  

обладнання для сільськогосподарської техніки), ТОВ «Манчестерський Інвестиційний Фонд» 

(основними видами економічної діяльності є виробництво електромонтажних пристроїв). 

 

Земельна ділянка відноситься до земель промисловості, нормативно-грошова оцінка 

землі відповідно до Витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної 

ділянки від 05.01.2018 №№7/0/192-18-11/00/192-18 становить 274,81 грн за 1 кв.м земель 

промисловості. 

 

Під’їзд до земельної ділянки здійснюється зі сторони Дніпропетровського шосе по 

вулиці Садовій на Куколівське шосе. 



  

11 

 

 

 
Мал. 2.2.2. Місце розташування індустріального парку на території м. Олександрії  

 

 

2.3. Поточна містобудівна ситуація 

 

Генеральний план визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та 

функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування 

населення, організації вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерного обладнання, 

інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від 

небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного 

середовища, охорони та збереження культурної спадщини та традиційного характеру 

середовища історичних населених пунктів, а також послідовність реалізації рішень, у тому 

числі етапність освоєння території. 

Генеральний план міста Олександрія розроблений на виконання Рішення 

Олександрійської міської ради від 27.10.2017 року №353. 

Генеральний план розроблено у розвиток рішень Генеральної схеми планування території 

України та схеми планування території області (Схема планування території Кіровоградської 

області (ДП «ДІПРОМІСТО», Київ, 2011р.)). У свою чергу рішення генерального плану є 

основою для розроблення плану зонування території населеного пункту та надалі 

деталізуються й уточнюються у детальних планах територій. 

При розроблені генерального плану враховано також стратегії і програми економічного, 

екологічного, соціального розвитку; наявна чинна проектна документація; спеціалізовані 

схеми, проекти і програми що діють в населеному пункту, в тому числі: Стратегія Сталого 

Розвитку міста Олександрії до 2030 року», затверджена рішенням міської ради № 411 від 

23.01.2018р.; Програма охорони навколишнього природного середовища м. Олександрія на 

2016-2020 роки, затвердженою рішенням міської ради № 1799 від 23.10.2015р.; Програма 

поводження з твердими побутовими відходами у м. Олександрії на 2013-2018 роки, 

затверджена рішенням міської ради № 893 від 15.02.2013р. та інші. 

Відповідно до ст.ст. 17, 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», 

ст. 12 Закону України «Про основи містобудування», наказу Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 № 290 

«Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», враховуючи 



  

12 

 

експертний звіт, наданий філією «Київоблбудекспертиза» державного підприємства 

«Київоблбудінвест» щодо розгляду містобудівної документації «Генеральний план 

м. Олександрія Кіровоградської області», розробленої державним підприємством «Український 

державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені 

Ю.М. Білоконя, рішення виконавчого комітету міської ради від 11.12.2019 № 816 та висновки 

постійних комісій міської ради, 21 грудня 2019 року Олександрійська  міська рада прийняла 

рішення  №861 «Про затвердження містобудівної документації», а саме затвердила: 

генеральний план м. Олександрія Кіровоградської області, історико-архітектурний опорний 

план, розділ цивільного захисту на особливий період та мирний час, план зонування території 

(зонінг).  

 

                         

 
 

Мал.2.3.1. Генеральний план міста Олександрія 

 

 

 



  

13 

 

(a) Схема зонування  території  

 

        
Мал.2.3.2. Схема зонування території міста Олександрія 

 

Відповідно до розділу 3. Концепція перспективного розвитку господарського комплексу 

передбачається освоєння нових земельних ділянок, в т.ч. для розміщення індустріального парку 

«Олександрія» в східній частині міста.  

Олександрія - місто обласного підпорядкування, центр Олександрійського району – 

розташоване на 32°15’ східної довготи, 48°30’ північної широти, на сході області за 75 км від 

обласного центру м. Кропивницького.  

Згідно із статистичними даними площа міста складає 5540,0 га.  Оточують місто з трьох 

сторін висоти, які мають відмітки 136 м  142 м. Саме на них розташовані основні промислові 

зони. 

Загальна чисельність населення м. Олександрії та прилеглих сіл (в радіусі 10 км) складає 

– 130,0 тис. чол., у т.ч. працездатного віку – 75 тис. чол. Саме 75 тис. осіб працездатного віку 

складають трудові ресурси і характеризуються різноманітністю спеціальностей і навичок, 

набуттю яких сприяє діяльність у місті 6-и вищих навчальних закладів ІІ-ІІІ рівня акредитації  і 

1 професійно-технічного училища. 

Економіка міста Олександрія раніше була зорієнтована на буровугільну промисловість, 

яка більше як півстоліття займала домінуюче положення у структурі промислового 

виробництва. На сьогодні буровугільні підприємства в місті та районі  ліквідовані, що призвело 

до накопичення соціально-економічних проблем. Виробничий потенціал Олександрії на 
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сьогодні складають підприємства машинобудування, харчової та меблевої  промисловості. 

Високий ступінь зношеності основних фондів у машинобудівній промисловості призводить до 

зниження конкурентоспроможності продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках. 

Покращення рівня життя мешканців будь-якого міста можливе за умови стабільного зростання 

міської економіки.  

Тому, Олександрія стоїть перед викликом створення нової економічної платформи для 

свого подальшого розвитку, що вимагає активізації економічної діяльності суб’єктів 

господарювання.  

Отже, залучення інвестиційного ресурсу на створення майданчика забезпечуватиме 

передумови для проведення політики стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу, 

розвитку інноваційної високотехнологічної промисловості, сприяння розвитку експортних 

можливостей, високої якості життя та безпечного довкілля. 

 

 
Мал.2.3.3. Індустріальний парк на схемі зонування території міста Олександрія 

 

На схемі зонування територія під створення індустріального парку «Олександрія» 

позначена як В-ІП. 

Зона формується на територіях зі змішаним функціональним використанням, передбаченим 

для інноваційної діяльності. При залученні учасників індустріального парку передбачається 

використання каскадної схеми організації виробництва, де вихідна сировина одного виробництва 

є сировиною для іншого виробництва.  

Передбачається створення індустріального парку з пріоритетною спрямованістю на:  

- Збірка сільськогосподарської техніки та виробництво запчастин та комплектуючих (с/г 

техніки та автомобілів); 

- Глибока переробка та зберігання сільгосппродукції (овочі, фрукти, зернові); 

- Легка промисловість (виробництво меблів та інше); 

- Збірка побутових електроприладів та побутової техніки. 

Але можливі варіанти моделювання розміщення виробництв. 

 

Переважні види використання:  

         1. виробничі підприємства ІV-V класу шкідливості; 

         2. склади, бази ІV-V класу санітарної класифікації; 

         3. індустріальні парки, наукові парки, технологічні парки. 
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         4. виробничі підприємства ІІІ класу шкідливості за умови дотримання санітарних розривів; 

         5. будівлі та споруди, що існували на момент розроблення зонінгу.  

 

Супутні  види використання:  

1. підприємства комунального господарства, склади, бази, що необхідні для 

обслуговування виробничих підприємств зони 

2. адміністративні споруди, офіси, організаційні управління, пов'язані з діяльністю 

об'єктів зони; 

3. науково-дослідні установи, науково-технічні центри з дослідження, впровадження та 

удосконалення технології; 

4. транспортні підприємства, в т.ч. логістичні центри; 

5. об'єкти, пов'язані з експлуатацією, утриманням, ремонтом автомобільного транспорту; 

6. зелені насадження спеціального призначення; 

7. транспортні комунікації; 

8. Інженерні комунікації. 

 

Розміщення нових та реконструкція існуючих виробничих підприємств виконується на 

основі попередніх проєктних розробок, досліджень та проєктів обгрунтування інвестицій, що 

отримали позитивні висновки експертизи. 

 

(б) Рельєф 

 

Олександрія розташована на Придніпровській височині з загальним нахилом території з 

північного заходу на південний схід. Рельєф являє собою здебільшого плато, або підвищену 

хвилясту рівнину розчленовану густою мережею річкових долин і балок, а також ярів. 

В балках, що простягаються з заходу на схід, південні схили пологі, а північні крутіші, дуже 

вкриті ярами, у таких місцях відкриваються древні докембрійські породи. 

         Середня висота плато близько 200 м над рівнем моря. Проте спостерігається значна 

різниця абсолютних висот.  

 

(в) Природні умови місцевості і фізико-геологічні процеси території для будівництва 

 

Клімат помірно континентальний. Літо тривале та спекотне, зима коротка, малосніжна. 

Опади за рік розподіляються нерівномірно, за літній період випадає кількість опадів 336 мм, за 

холодний — 177 мм.  

Через Олександрію з південного заходу на північний схід проходить вісь високого 

атмосферного тиску що розділяє область на дві частини панування різних повітряних мас — 

північно-західну (лісостеп), вологі маси з Атлантики і північно-східну (степ), континентальні 

маси з Азії і зумовлює різноманітність фізико-географічних умов регіону. 

У зимові місяці переважають північні та північно-східні вітри. Влітку господарюють 

вітри північні та північно-західні. 

Циклони (середземноморські, атлантичні та ін.) і антициклони (сибірські, східні 

континентальні та ін.), часто призводять до різких похолодань влітку і відлиг взимку. Такі 

кліматичні умови зумовлюють дуже мінливу погоду, особливо зимою. 

Середньорічна температура повітря в Олександрії +7,3 — +7,8 °C. Переважають вітри 

північні, північно-західні і північно-східні. Середньорічна швидкість вітру становить 3.9 м/с, 

вологість повітря 61 — 65 % (максимальна в грудні — 84 — 86 %, мінімальна в серпні — 43 — 

48 %). Безморозний період триває 246—255 днів, а вегетаційний становить 207—215 днів. 

Літній період — 114—130 днів. Температура самого теплого місяця (липня) становить 

+20,2 — +21,2 °C, максимальна +39 °C. 

Зима триває 110—119 днів. Середня температура самого холодного місяця (лютого) 

становить —5,7 — −6,1 °C, максимально низька — −35 °C. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%94%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0_(%D1%8F%D1%80)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
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Природно-кліматичні умови навколо Олександрії сприятливі для вирощування таких 

сільськогосподарських культур як озима пшениця, кукурудза, картопля, цукровий буряк, а 

також для розвитку садівництва і овочівництва. 

Природно-мінеральні ресурси представлені, в першу чергу, значними покладами бурого 

вугілля. Місто Олександрія є центром Дніпровського буровугільного басейну, який об’єднує 

родовища 7-и центральних областей України (Житомирської, Вінницької, Київської, 

Кіровоградської, Черкаської, Запорізької та Дніпропетровської областей). Серед родовищ з 

відкритим способом видобутку більше половини розташовані у Кіровоградській області. 

Олександрія є одним із трьох найбільших центрів буровугільної промисловості.  

Діючі та фактично розвідані потужності 12-ти родовищ і розрізів бурого вугілля 

Олександрії складають 207,5 млн. т. Крім того, місцеві надра багаті покладами 10 видів 

нерудних корисних копалин (каоліни, графіт, пісок, глини, бут, граніт та інші види каміння 

тощо), які придатні для використання в будівництві, хімічному виробництві та інших галузях 

промисловості. До природних багатств міста слід віднести підземні запаси питної води і 

підземні джерела радонових мінеральних  вод, які можуть використовуватися у лікувальних 

цілях. 

 

(г) Технічна інфраструктура 

Відстань від траси до земельної ділянки ІПО - 1 км, до земельної ділянки підведена 

дорога з асфальтованим покриттям. 
Водопостачання та водовідведення: 

Олександрійське ВКГ ОКВП «Дніпро-Кіровоград»: 

- обслуговує – 40 983 абонента 

- середня реалізація води в рік – 3 млн. м³ 

- постачальник питної води до міста – ОКВП «Дніпро-Кіровоград» 

- водопостачання – цілодобове. 

Розвинута мережа магістральних газопроводів високого, середнього і низького тиску: 

обслуговує ТОВ «Кіровоградгаз»: 

- газифіковано – 46 797 помешкань 

- у т.ч. приватний сектор – 2 383 

- рівень газифікації – 87,5% 

- середнє споживання газу за рік – 37,5 млн. м³ 

- у т.ч. населення – 36,5 млн. м³. 

Електромережі:  

забезпечує ПАТ «Кіровоградобленерго»: 

- загальна довжина ліній електропередач - 250 км. 

- в експлуатації:  

- 3 незалежні підстанції на напругу 154/35/10 кВ 

- 4 підстанції на напругу 35/10/6 кВ 

- 210 підстанцій на напругу 10/6/0,4 кВ. 

Теплопостачання: 

«КП Теплокомуненерго Олександрійської міської ради»: 

- обслуговує – 10 котелень 

- загальна установлена потужність – 168,5 Гкал/год. 

- споживання природного газу – 21,2 млн. м³ 

- середнє виробництво теплової енергії в рік – 132 млн. Гкал. 

Телекомунікації: 

в місті Олександрії зареєстровано такі телерадіоорганізації: комунальна установа «Редакція 

міського радіомовлення», ТОВ ТРК «КТМ» , ТОВ ТРК «Радіо великих доріг», ТРК «Маяк». 

Зв’язок: 

забезпечується ВАТ «Укртелеком». Кількість абонентів – 20 тис. 

Оператори мобільного зв’язку: Джинс, Екотел, Київстар, Діджус, Лайф, Білайн, Водафон.  
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(д) Рослинність 

 

Лісова рослинність міста — дуб, акація, тополя, ясен, калина, верба. На території міста 

знаходиться два лісових масиви: Звенигородський лісовий масив загальною площею 287 га і 

лісовий масив біля Будинку ветеранів загальною площею 83 га. Площа загальних насаджень 

становить 862,48 га. 

На території ІПО знаходиться фруктовий садок з яблунь, груш, абрикос. Під час 

формування концептуальної моделі створення індустріального парку в м.Олександрія було 

прийнято рішення щодо розчищення території під забудову, в т.ч. й викорчовування дерев. 

Поряд з територією проходить лісосмуга з акації та ясенів. 

 

  
 

3. Транспортна доступність 
 

Ділянка розташована дуже вигідно відносно ключових комунікаційних транспортних місць 

України. Відстань від траси до земельної ділянки ІПО - 1 км. Від самої території проходить 

асфальтована дорога до автомагістралі, яку в концептуальному рішенні пропонується 

реконструювати. 

Відстань до ключових місць представлено у таблиці. 

Місце Відстань Час у дорозі 

Обласний центр м. Кропивницький 75 км 1 год.13хв. 

м. Київ 324 км 4 год. 41 хв. 

Міжнародні аеропорт м. Кривий Ріг 99,8 км 2 год. 16 хв. 

Річковий порт  

м. Світловодськ 
65 км 1 год. 20 хв. 

Морський порт  

м. Миколаїв 
252 км 4 год. 37 хв. 

Річковий контейнерний термінал  

м. Дніпро 
169 км 3 год. 41 хв. 

До кордону з Польщею   800 км 12 год. 14 хв. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0
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Через місто Олександрія проходить два європейських транспортних коридори  Е-50 

(«Брест (Франція) – Махачкала»)  та № 9 (Е-584, Пан’європейський). Також проходить 

магістральна залізнична дорога Китай-Східна Європа. 

Ділянка розташована на відстані 1000 метрів від європейської автомобільної дороги Е-50 

(«Брест (Франція) – Махачкала»)  та на відстані 1200 метрів від дороги державного значення 

Знам’янка – Луганськ - Ізварино. Траса знаходиться у задовільному стані. 

Ліворуч, праворуч і посередині до ділянки підходять дороги з асфальтовим покриттям. 

Можливий проїзд до території, що планується під створення індустріального парку, через місто 

в напрямку Кременчук-Полтава-Кропивницький, Чигирин.   

На відстані 500 м проходить залізнична колія. Найближча діюча залізнична станція 

«Олександрія» знаходиться на відстані 1,3 км. Через місто пролягають залізничні магістралі 

Київ – Дніпро, Одеса – Харків та курсує близько 40 потягів далекого прямування та 2 – 

міжміського сполучення. За 12 кілометрів на північ від міста розташована станція Користівка, 

яка значно розширює діапазон рейсів.  

 

 
Мал. 3.1. International transport corridors on the territory of Ukraine (Source – Державна служба автомобільних доріг України ): 1 – 

Pan-European Transport Corridor No 3; 2 – Pan-European Transport Corridor No 5; 3 – Pan-European Transport Corridor No 9;                     

4 – National Transport Corridor ‘Baltic Sea – Black Sea’; 5 – National Transport Corridor ‘Europe – Asia’; 6 – Eurasian National 

Transport Corridor; 7 – National Transport Corridor ‘Black Sea Economic Cooperation (BSEC)’ 
 

 

З 1 серпня 2003 року відкрито рух на другій швидкісній залізничній лінії Київ — Дніпро, 

яка проходить через Олександрію, перед цим було збудовано нове приміщення залізничного 

вокзалу. 

Через автостанцію міста пролягає 119 автобусних рейсів міжміського та 49 приміського 

сполучення.  

Внутрішньоміські перевезення забезпечують 6 перевізників, які виконують рейси за 20 

маршрутами і 29 графіками. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2003
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Мал.3.2. Вигідне  розміщення території ІПО відносно міжнародних транспортних коридорів  Е-50 та Е-584 

 

4. Доступність мереж 

 

В результаті проведеного обстеження території ІПО та, враховуючи отриману інформацію 

від постачальних компаній (ТОВ «Кіровоградгаз, ПрАТ «Кіровоградобленерго», ОКВП 

«Дніпро- Кіровоград), було здійснено планування та попередні розрахунки орієнтовних 

показників щодо потреби в енергоносіях для забезпечення функціонування та діяльності ІПО. 

Відведена земельна ділянка має певні переваги щодо наявності об’єктів інженерної 

інфраструктури, які полягають у тому, що об’єкти інженерної інфраструктури, а саме: 

електропостачання, водопостачання та водовідведення, знаходяться поряд із даною земельною 

ділянкою і під’єднання їх до майбутніх об’єктів потребує незначних коштів. 

Визначення потреб Індустріального парку в певному ресурсі здійснено з використанням 

методологічного підходу за формулою: Q, = S • D, • Ке, де: Q, - очікувана потреба 

Індустріального парку в проектованому ресурсі на рік; S - площа ділянки, га; D, - середнє 

питоме споживання проектованого ресурсу в рік; Кс - коефіцієнт корекції гнучкості (витрати 

на непередбачувані потреби). Техніко-економічні показники орієнтовних сумарних обсягів 

споживання енергоресурсів надано відповідно до розрахункових рішень попереднього 

концептуального плану території (відносно загальної площі підприємств) і відповідно до 

формули розрахунків макропоказників площі Індустріального парку. 

 

 

4.1. Електропостачання 

 

На відстані 200 метрів від межі ділянки розташована трансформаторна електропідстанція 

110/35/10 кВт (координати 48.669660, 33.145636), потужність якої 100 МВт. Наявні резерви 

потужності дозволяють повністю забезпечити потреби в електропостачанні ІП. 
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Мал. 4.1. Місце розташування точки підключення до електропостачання 

 

Розрахунок потреби Індустріального парку «Олександрія» площею 24,4803 га в 

електроенергії: 

Таблиця 4.1. Розрахунок потреб ІП в електроенергії для промислового підприємства площею 

24,4803 га: 

№ 

з/п 
Показник Значення 

1 2 3 

1. Загальна площа ІП, га  24,4803 
2. Середнє відносне споживання кВт/га 120 

3. Коефіцієнт корекції на непередбачені витрати 1,4 

4. 
Сумарна потреба в електроенергії кВт/рік 

24,4803*120*1,4 4112,7 

 

Оптимальною точкою приєднання до електропостачання є підстанція 110/35/10 кВ. 

Можливі ІІ варіанти подачі високої напруги  споживачам. 

             І варіант: кожного споживача під’єднати кабельними лініями безпосередньо до 

підстанції 110/35/10, в залежності від реальних потреб може змонтувати на власній ділянці 

трансформаторну підстанцію необхідної потужності. 

            ІІ варіант: завести 10 кВ на майданчик від підстанції 110/35/10 кВ, а безпосередньо на 

площадці ІП за допомогою розподільчого пункту 10 кВ розвести безпосередньо кожному 

споживачеві. 

 

На самій території ІП: 

- необхідно побудувати технологічну підстанцію 10/0.4кВ потужністю 630 кВА, яка буде 

використовуватися для енергозабезпечення ділянок, а саме: водопостачання, пожежогасіння, 

загального та аварійного освітлення і т.п., а так буде використовуватися для забезпечення 

електроенергією будівельних майданчиків (будівництво даної підстанції можна провести з 
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використанням виділених потужностей підприємству «АКВА», після оформлення 

необхідних документів.) 

- прокласти повітряні лінії електропередач. 

 

         4.2. Газопостачання  

 

Мережу магістральних газопроводів високого, середнього і низького тиску в 

м.Олександрії обслуговує Олександрійське управління з експлуатації газового господарства 

ВАТ «Кіровоградгаз». Газопровід середнього тиску діаметром 219 мм проходить по 

Дніпропетровському шосе, на відстані не більше 500 м. Газопонижуюча станція, від якої 

можна відвести газопровід середнього тиску Д-219 мм, знаходиться на відстані 2300 м від 

ділянки (координати 48.685655, 33.145023).  

 

 
Мал. 4.2. Схема підведення газу до ділянки 

 

Необхідні для розрахунку дані та значення окремих показників споживання газу наведено 

нижче в таблиці. 

 

Таблиця 4.2. Розрахунок потреб ІП в газі для промислового підприємства площею 24,4803 га: 

№ 

з/п 
Показник Значення 

1 2 3 

1. Загальна площа ІП, га (S) 24,4803 

2. Середнє відносне споживання м
3
/год.  80 

3. Середнє сумарне споживання м
3
/год. 24,4803*80 1958,42 

4. Кількість робочих годин 8 

5. Кількість робочих днів  260 

6. Коефіцієнт корекції гнучкості та непередбачених витрат 1,3 

7.  Сумарне споживання м куб /рік 1958,42*8*260*1.3 5 295 578,5 
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Таким чином, очікувана потреба в газі на повністю освоєній території ІП становить 

приблизно 5,3 млн. м³/рік.  

Відповідно до проведених розрахунків, а також на основі даних, отриманих в результаті 

дослідження ділянки ІП працівниками Олександрійського управління з експлуатації газового 

господарства, для безперебійного газопостачання підприємств ІП необхідно спроектувати та 

провести наступні роботи: 

- прокладка газопроводу середнього тиску 219 мм від газопонижуючої станції 2300 м; 

- будівництво газорозподільного пункту з індивідуальними вузлами обліку для 5 споживачів; 

- будівництво внутрішньо-майданчикових газопроводів низького тиску. 

 

4.3. Водопостачання 

 

Понад територією, що пропонується під створення індустріального парку, проходять 

водопровідні мережі Д-500 мм. 

 

 
Мал. 4.3. Водопровідні мережі та водонапірна башта на території ІПО 

 

Таблиця 4.3. Розрахунок потреби індустріального парку у воді 

№ 

з/п 
Показник Значення 

1 2 3 

1. Загальна площа ІП, га  24,4803 

2. Середнє відносне споживання л/сек.  1 

3. Середнє споживання л/сек. 24,4803 

4. Кількість робочих годин  8 

6.  Коефіцієнт корекції на непередбачені витрати води 1.1 

7. Очікувана потреба у воді м
3
/добу 775,54 
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Згідно з попередніми розрахунками ОКВП «Дніпро-Кіровоград» існуюча система 

водопостачання спроможна забезпечити дані потреби. 

Потенційна точка підключення до існуючої водопровідної мережі (Д 500 мм) 

знаходиться на території ІП. Для сталого водопостачання при пікових та непередбачених 

навантаженнях необхідно провести ремонт водонапірної  башти та відновити насосну станцію.  

 

4.4. Водовідведення 

 

Від території, що пропонується під створення індустріального парку, відходить  

каналізаційний колектор Д-1000 мм (в минулому колектор колишнього підприємства, що 

знаходилося на цій території). Необхідно провести роботи по його відновленню. 

 

 
Мал. 4.3. Місце знаходження каналізаційного колектору 

 

Таблиця 4.4. Розрахунок обсягів стічних та поверхневих вод для ІП 

№ 

з/п 
Показник Значення 

1 2 3 

1. Загальна площа ІП, га  24,4803 

2. Середні відносні витрати л/сек./га 0.8 

3. Сумарні витрати   л/сек. 24.4803* 0.8 19,58424 

4. Кількість робочих годин  8 

5. Очікуваний об’єм стічних вод м
3
/добу 564,03 

 

Від території, що планується під створення індустріального парку, відходить 

каналізаційний колектор Д-1000 мм, який повністю забезпечує ці об’єми, але необхідно 

провести роботи по його очистці, відновленню та ремонту каналізаційних колодязів. 

У разі скидання забрудненої промисловими відходами води з території ІП чи власної 

ділянки кожен учасник доводить рівень забруднення стічних вод до нормативної самостійно 

(шляхом встановлення локальних очисних споруд). 
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5. Організація функціонування та діяльності індустріального парку «Олександрія» 

 

5.1. План розвитку індустріального парку 

 

   5.1.1. В просторовому вимірі 

 

Загальна площа індустріального парку становить 24,4803 га. На території планується              

3-4 ділянки учасників парку. Сумарна площа земельних ділянок для оренди та продажу 

становить 21,05 га. Для будівництва необхідних інженерно-технічних споруд відводиться                 

3,43 га.  

           

                                               
                                          Мал. 5.1.1. Розподіл території парку на земельні ділянки 

 

Пропонується наступна поетапність  освоєння ділянок: 

Майданчики 1-2. Загальна площа 12,6922 га, на якій планується розміщення 

агропромислового комплексу, а саме створення підприємства із збірки сільськогосподарської 

техніки та виробництва запчастин та комплектуючих (с/г техніки та автомобілів) та 

підприємства з глибокої переробки та зберігання сільгосппродукції (овочі, фрукти, зернові).  

Майданчик 3. Має площу 2,5411 га, на якій планується розмістити автомобільні 

стоянки, адміністративний корпус, призначений для центра спільного обслуговування бізнесу 

всіх інвесторів (офіси, заклади громадського харчування, конференц-зали, медичний пункт та 

інший супутній сервіс).  

Майданчик 4. Має площу 8,3560 га та призначений для підприємств легкої 

промисловості (виробництво меблів та збірки побутових електроприладів та побутової 

техніки). 

Відповідний майданчик зможе задовольнити потреби 2-3 інвесторів. 

Майданчик 5. Представляє собою територію, площа 0,8910 га. На цій частині ОІП в 

подальшому буде розміщено пожежне водоймище та локальні очисні споруди. 

 

5.1.2. В часовому вимірі 

Для забезпечення ефективної реалізації описаного в даній Концепції проекту 

Індустріального парку «Олександрія» необхідно виділити ключові етапи його реалізації: 
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2. Підготовчий етап – 2018-2020 рр.; 

3. Створення та будівництво ІПО – 2020-23 рр.; 

4. Організація діяльності, наповнення та розвиток Індустріального парку «Олександрія» 

– 2021-2027 рр. 

Основною метою першого етапу є проведення організаційних робіт та підготовка 

необхідної документації. На першому підготовчому етапі передбачено реалізацію наступних 

заходів: 

- Вибір земельної ділянки для розміщення ІП (виконано). 

- Розробка та затвердження ініціатором Концепції Індустріального парку «Олександрія» 

(виконано). 

- Розробка та формування пакету необхідної юридичної документації на земельну 

ділянку, де передбачається створення ІПО, а також розробка Детального плану території, 

розмежування земель, підготовка та узгодження землевпорядної документації на ділянку 

парку, внесення ділянки в земельний кадастр (виконано). 

- Розробка необхідної технічної та будівельно-кошторисної документації, отримання 

технічних умов та необхідних дозволів. 

- Формування (вибір) керуючої компанії та підписання генеральної угоди з ініціатором 

створення індустріального парку. 

- Передача земельної ділянки в оренду керуючій компанії. 

- Підготовка фінансово-економічних документів для залучення інвестицій, вибір джерел 

інвестування.  

Другий етап є найбільш тривалий та найбільш витратний. На етапі безпосереднього 

створення Індустріального парку «Олександрія» передбачено реалізацію наступних кроків: 

- Забезпечення фінансування запланованих на попередньому етапі будівельних робіт. 

- Вибір генерального підрядника на проведення будівельних робіт на основі тендерних 

процедур. 

- Будівництво ІПО та необхідної інженерно-технічної інфраструктури індустріального 

парку. 

- Належне облаштування території ІПО. 

- Здача об’єкту (майданчика для створення виробництв) в експлуатацію. 

Основною метою ІІІ етапу організації діяльності та розвитку Індустріального парку 

«Олександрія» є залучення учасників та забезпечення ефективного функціонування парку. Це 

має передбачати наступні кроки: 

1. Розробка маркетингової стратегії залучення учасників ІПО; 

2. Формування комунікаційної політики та просування послуг ІПО;  

3. Проведення перемовин та безпосереднє залучення учасників ІПО;  

4. Передача в суборенду земельних ділянок від керуючої компанії учасникам ІПО для 

створення і обслуговування підприємств; 

5. Розміщення виробництв на території ІПО; 

6. Супроводження діяльності та розвиток ІПО.  

 

Термін підготовки до діяльності (до розміщення виробництв і початку діяльності) 

становитиме не менше 6 років. В подальшому керуюча компанія здійснює супроводження 

діяльності ІП на затверджений Концепцією термін – до 2067 року. 
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5.2. Фінансовий план. 

 

5.2.1. Вартість реалізації проєкту 

Таблиця 5.2.1. 

№ 

п/

п 

Найменування глав, об'єктів, робіт і витрат 

Кошторисна вартість, тис.грн. 
Загальна 

вартість, 

тис.грн. 
вартість 

проектування  
будівництво  

1. 
БУДІВНИЦТВО ТА СТВОРЕННЯ ІНДУСТРІАЛЬНОГО 

ПАРКУ "ОЛЕКСАНДРІЯ" 
1155,178 53527,500 54682,678 

  ЕЛЕКТРОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  350,000 3490,000 3840,000 

-- Приєднання до ТП 1,500 100,000 101,500 

-- Прокладка кабелю 10кВ загальною протяжністю 300 м 80,000 600,000 680,000 

-- Розподільчий пункт на 5 користувачів 70,000 210,000 280,000 

-- Технологічна підстанція 10/0,4 потужністю 630 кВт 90,000 900,000 990,000 

-- 
Внунтрішні кабельні мережі напругою 10 кВ загальною 

протяжністю 700 м 
60,000 900,000 960,000 

-- 

Внутрішньо-майданикові повітряні лінії електропередач                

0,4 кВ для еннергозабезпечення майданчиків протяжністю 

1000 м 

48,500 780,000 828,500 

  ГАЗОПОСТАЧАННЯ  350,000 35500,000 35850,000 

-- Приєднання до ГРС м.Олександрії 1,500 100,000 101,500 

-- Прокладка газопроводу середнього тиску 2,5 км 250,000 30000,000 30250,000 

-- 
Газорозподільчий пункт потужністю 3000 м³/год з 

індивідуальними вузлами обліку для споживачів 
50,000 3800,000 3850,000 

-- 
Внутрішньо-майданиковий газопровід низького тиску 

протяжністю 700 м 
48,500 1600,000 1648,500 

  ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ  55,000 1136,500 1191,500 

-- Ревізія водонапірної башти (відновлення) 1,500 400,000 401,500 

-- Будівництво насосної станції 25,000 116,500 141,500 

-- 
Ревізія, відновлення, ремонт каналізаційного колектору 

загальною протяжністю L=1,3 км 
28,500 620,000 648,500 

  ІНШІ РОБОТИ 400,178 13401,000 13801,178 

-- Підготовка та благоустрій ділянки під будівництво  100,000 4500,000 4600,000 

-- 
Прокладання внутрішніх автомобільних доріг, пішохідних 

доріжок, облаштування парковки 
150,000 6101,000 6251,000 

  Будівництво огорожі ділянки 70,178 2300,000 2370,178 

  Непередбачені витрати 80,000 500,000 580,000 

2. 
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РОЗВИТОК 

ІНДУСТРІАЛЬНОГО ПАРКУ "ОЛЕКСАНДРІЯ" 
0,000 0,000 525363,122 

-- 
Наповнення індустріального парку учасниками ІПО 

(капітальні видатки) 
0,000 0,000 464036,640 

-- Витрати на матеріали, з/ту, сплату податків 0,000 0,000 61326,482 

  

 

ВСЬОГО 

 

1257,178 55864,000 580045,800 
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5.2.2. Вартість реалізації проєкту за джерелами фінансування 

 
Таблиця 5.2.2. 

№ 

п/

п 

Найменування глав, об'єктів, робіт і витрат 

 

Джерела фінансування, тис. грн. 

 

Всього 

 

у 

т.ч. 

Державний 

бюджет 

 

Місцевий 

бюджет 

 

Інвестиційні 

кошти 

 

  

1. 

БУДІВНИЦТВО ТА СТВОРЕННЯ 

ІНДУСТРІАЛЬНОГО ПАРКУ 

"ОЛЕКСАНДРІЯ" 

54682,678   50044,410 4638,268 0,000 

  ЕЛЕКТРОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  3840,000   3456,000 384,000 0,000 

-- Приєднання до ТП 101,500   91,350 10,150 0,000 

-- 
Прокладка кабелю 10кВ загальною протяжністю 

300 м 
680,000 

  
612,000 68,000 0,000 

-- Розподільчий пункт на 5 користувачів 280,000   252,000 28,000 0,000 

-- 
Технологічна підстанція 10/0,4 потужністю                

630 кВт 
990,000 

  
891,000 99,000 0,000 

-- 

Внунтрішні кабельні мережі напругою 10 кВ 

загальною протяжністю 700 м 

 

960,000 

  

864,000 96,000 0,000 

-- 

Внутрішньо-майданикові повітряні лінії 

електропередач 0,4 кВ для еннергозабезпечення 

майданчиків протяжністю 1000 м 

 

828,500 

  

745,650 82,850 0,000 

  ГАЗОПОСТАЧАННЯ  35850,000   33095,000 2755,000 0,000 

-- Приєднання до ГРС м.Олександрії 101,500   0,000 101,500 0,000 

-- Прокладка газопроводу середнього тиску 2,5 км 30250,000   30250,000 0,000 0,000 

-- 

Газорозподільчий пункт потужністю                        

3000 м³/год з індивідуальними вузлами обліку 

для споживачів 3850,000   

2845,000 1005,000 0,000 

-- 

Внутрішньо-майданиковий газопровід низького 

тиску протяжністю 700 м 

 

1648,5   0,000 1648,500 0,000 

  ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ  1191,500   1072,350 119,150 0,000 

-- 
Ревізія водонапірної башти (відновлення) 

 
401,500   361,350 40,150 0,000 

-- 
Будівництво насосної станції 

 
141,500   127,350 14,150 0,000 

-- 
Ревізія, відновлення, ремонт каналізаційного 

колектору загальною протяжністю L=1,3 км 
648,500 

  
583,650 64,850 0,000 

  ІНШІ РОБОТИ 

 

        

-- 
Підготовка та благоустрій ділянки під 

будівництво  4600,000   
4140,000 460,000 0,000 

-- 
Прокладання внутрішніх автомобільних доріг, 

пішохідних доріжок, облаштування парковки 6251,000   
5625,900 625,100 0,000 

  Будівництво огорожі ділянки 2370,178   2133,160 237,018 0,000 

  Непередбачені витрати 580,000   522,000 58,000 0,000 

2. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА 

РОЗВИТОК ІНДУСТРІАЛЬНОГО ПАРКУ 

"ОЛЕКСАНДРІЯ" 

525363,122 
 

0,000 0,000 525363,122 

-- 
Наповнення індустріального парку учасниками 

ІПО (капітальні видатки) 
464036,640 

 
0,000 0,000 464036,640 

-- Витрати на матеріали, з/ту, сплату податків 61326,482   0,000 0,000 61326,482 

  

 

ВСЬОГО 

 

580045,800 
 

50044,410 4638,268 525363,122 
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5.3. Створення нових робочих місць 

 

Характеристики ринку праці міста та прилеглих територій: загальна чисельність 

населення м. Олександрії та прилеглих міст, селищ, сіл (в радіусі 50 км) складає –                     

235 746 тис.чол., у т. ч. працездатного віку – 151 763 тис. чол. (чоловіки – 80398, жінки 

71365),чисельність населення (в радіусі 25 км) складає – 120090 тис.чол., у т.ч. працездатного 

віку – 68 738 тис.чол. (чоловіки - 36 395, жінки - 32 343). 

Для забезпечення організації та функціонування ІПО кваліфікованими фахівцями,  

можливого навчання чи перекваліфікації в місті наявні заклади освіти, які дозволяють 

опанувати професійні дисципліни максимально ефективно з використанням нових сучасних 

технологій: 

1) ДВНЗ «Олександрійський політехнічний коледж».  

Спеціальності:   

 Інженерія програмного забезпечення 

 Комп’ютерна інженерія 

 Право 

 Галузеве машинобудування 

 Електроніка 

 Автомобільний транспорт 

 Транспортні технології. 

 

2) Олександрійський коледж Білоцерківського національного аграрного університету. 

Спеціальності:    

 Ветеринарна медицина 

 Організація і технологія ведення фермерського господарства 

 Виробництво і переробка продукції тваринництва 

 Бухгалтерський облік. 

 

3) ДНЗ «Олександрійський професійний ліцей». 

     Спеціальності:    

 Електрозварник ручного зварювання, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 

 Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування 

 Кухар, кондитер 

 Кухар, офіціант 

 Електрозваник ручного зварювання 

 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, електрозварник ручного зварювання 

 Оператор комп’ютерного набору, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних 

 Оператор комп’ютерного набору, офісний службовець (бухгалтерія) 

 Штукатур, лицювальник-плиточник. 

 

Відповідно до існуючої практики та досвіду розвитку ІП в країнах Центральної та Східної 

Європи щодо функціонування ІП на 1 га площі індустріального парку (схожим за 

функціональним призначенням) створюється 40-60 робочих місць в залежності від характеру та 

технології виробництва.  

При абсолютному заповнені території ІП учасниками прогнозується створення близько 

1330 робочих місць. 

 

Кількість робочих місць, що будуть створені, визначалась методом експертних оцінок та 

відповідно до планів розвитку ІП. Детальна кількість по роках за прогнозом наведена далі в 

таблиці. 
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Таблиця 5.3. Кількість проектованих робочих місць, що будуть створені в рамках  

Індустріального парку «Олександрія», по роках 
Види діяльності 2021  2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Збірка сільськогосподарської техніки та 

виробництво запчастин та 

комплектуючих (с/г техніки та 

автомобілів) 

20 60 100 150 270 360 380 

Глибока переробка та зберігання 

сільгосппродукції (овочі, фрукти, 

зернові) 

30 80 120 250 300 400 400 

Легка промисловість (виробництво 

меблів та інше) 
0 20 20 100 200 220 250 

Збірка побутових електроприладів та 

побутової техніки 
0 20 20 120 200 250 300 

РАЗОМ 50 180 260 620 970 1230 1330 

*Кількість робочих місць може корегуватись, враховуючи технологічність виробництва, яке буде здійснюватися 

учасниками ІП. 

 

5.4. Прогноз економічного та соціального ефекту від реалізації проекту 

 

                    5.4.1. Кеш – Фло – план руху грошових потоків 
Таблиця 5.3.1. 

Найменування \ рік 1 2 3 4 5 6 7 8 

Дохід від реалізації 0,0 23 221,9 83 734,8 127 701,7 303 847,0 515 541,5 652 794,3 804 138,4 

Поточні грошові 

витрати  9 631,5 71 300,0 114 550,0 109 201,2 100 000,0 115 000,0 34 036,6 26 326,5 

Податок на прибуток 0,0 0,0 0,0 3 330,1 36 692,5 72 097,5 111 376,4 140 006,1 

Кеш-фло від 

операційної 

діяльності -9 631,5 -48 078,1 -30 815,2 15 170,4 167 154,5 328 444,0 507 381,3 637 805,8 

Витрати на 

придбання активів 580 045,8 

       Кеш-фло від 

інвестиційної 

діяльності -580 045,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Кредити 580 045,8 

       Кеш-фло від 

фінансової  

діяльності 580 045,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Баланс готівки на 

початок періоду 10,0 -9 621,5 -57 699,6 -88 514,8 -73 344 93 810 422 254 929 635 

Баланс готівки на 

кінець періоду -9 621,5 -57 699,6 -88 514,8 -73 344,4 93 810 422 254 929 635 1 567 441 

 

5.4.2. Обґрунтування ставки дисконтування по проекту 

По проекту ставка дисконтування передбачається на рівні 12%. Дана ставка визначена за 

методикою WACC – середньозваженої вартості капіталу. По проекту, вартість реалізації якого 

складає 580,05 млн. грн, залучені кошти дорівнюють –  575,5 млн. грн, а власні кошти – 4,638 

млн. грн. Таким чином при розрахунку WACC використовувалися показники: власні кошти –                  

4,638 млн. грн, залучені кошти – 575,5 млн. грн. 

Облікова ставка НБУ – 7,5%, ставка по депозитах комерційних банків – 16,5%, звідси 

дисконт = (7,5*575,5/580,05)+(16,5*0,4,638/580,05)=7,573=7,53%. 

WACC = 7,53%. 

Обґрунтування ставки покриття ризику: 

Даний проект є проєктом з низьким ступенем ризику. Поправки на ризик неотримання 

передбачених проєктом доходів при розрахунку загального WACC за досвідом приймаються 

від 0% до 5 %. Приймаючи максимальний показник на рівні 85% маємо: 5*0,80 = 4,25%.  

Ставка дисконтування: 7,53+4,25= 12%. 
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5.4.3. Розрахунок показників ефективності проєкту 
Таблиця 5.3.1. 

№ 
Найменування 

показника 
1 рік 2 рік 3 рік 4 рік 5 рік 6 рік 7 рік 8 рік Всього 

1 Валовий дохід  Bt 0,0 23 221,9 83 734,8 127 701,7 303 847,0 515 541,5 652 794,3 804 138,4 2 510 979,6 

2 

Поточні грошові 
витрати та відсотки  
по кредиту 

9 631,5 71 300,0 114 550,0 109 201,2 100 000,0 115 000,0 34 036,6 26 326,5 580 045,8 

3 Податки 0,0 0,0 0,0 3 330,1 36 692,5 72 097,5 111 376,4 140 006,1 363 502,5 

4 
Инвестиційні витрати 
всього  

580 045,8               580 045,8 

5 

Всього витрат по 
проекту  (п.2+п.3)          
Ct 

580 045,8 71 300,0 114 550,0 112 531,3 136 692,5 187 097,5 145 413,0 166 332,6 1 513 962,6 

6 

Чистий дохід по 
проекту (п.1-п.5)              
Bt-Ct 

-580 045,8 -48 078,1 -30 815,2 15 170,4 167 154,5 328 444,0 507 381,3 637 805,8 997 017,0 

7 
Накопичення чистого 
доходу 

-580 045,8 -628 123,9 -658 939,1 -643 768,7 -476 614,1 -148 170,1 359 211,2 997 017,0   

8 

Коефіцієнти 
дисконтування за 
ставкою  12,0 % 
(Kt=1/(1+0,12)^t) 

0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4   

9 

Дисконтований потік 
валового доходу 
(п1*п.8)   Bt*Kt 

0,0 18 512,4 59 600,8 81 156,7 172 410,9 261 189,4 295 291,0 324 778,0 1 212 939,2 

10 
Дисконтирований 
потік витрат (п.5*п.8)  
Ct*Kt 

517 898,0 56 839,9 81 534,4 71 515,7 77 563,0 94 789,4 65 777,5 67 179,0 1 033 096,8 

11 

Дисконтований потік 
чистого доходу ((п.9-
п.10) або (п.6*п.8))                                   
NPV 

-517 898,0 -38 327,6 -21 933,7 9 641,1 94 848,0 166 400,0 229 513,5 257 599,1 179 842,3 

12 

Накопичення 
дисконтованого 
чистого доходу (DPP 
= 7,3 років ї) 

-517 898,0 -556 225,6 -578 159,3 
-568 518,2 

 
-473 670,2 -307 270,2 -77 756,7 179 842,3   

13 

Коефіцієнт 
ефективності 
проекту    CBR 
(п.9/п.10) 

                1,17 

14 

Чистий прибуток 
(табл. Розрахунок 
прибутку 
підприємства) 

0,0 0,0 0,0 15 170,4 167 154,5 328 444,0 507 381,3 637 805,8 1 655 956,1 

15 Дисконтований 
чистий прибуток 0,0 0,0 0,0 9 641,1 94 848,0 166 400,0 229 513,5 257 599,1 

758 001,6 

16 Індекс прибутковості  
(п.15/п.4)   Рі                 1,31 

17 
Коефіцієнти  за 

ставкою дисконту 
0,9 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 

 

18 
Дисконтований потік 
чистого доходу 
(п.6*п.17)   NPV -493 740,9 -34 835,4 -19 005,3 7 964,3 74 696,8 124 934,4 164 282,8 175 785,4 

0,0 

 
 

0,174798 

         

Показники ефективності проекту: 

 

IRR=17,4798 %  

DPP = 7,3 роки  

NPV = 179 842,3 тис. грн. 

 Рі = 1,31. 

CBR = 1,17 
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5.4.4. Термін окупності проєкту 
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5.4.5. Графік окупності проєкту 

    
 

5.5. Фінансові результати діяльності індустріального парку 

Загальний економічний результат діяльності ІП можна визначити як суму сплати різних 

платежів до бюджетів усіх рівнів та державних фондів. Для цього необхідно відзначити, що всі 

підприємства, що працюватимуть на території ІП, будуть платниками податків на загальній 

системі оподаткування. Значення окремих показників для розрахунків були визначені на основі 

статистичних даних Кіровоградської області та даних Держкомстату.  

Для визначення валового внутрішнього продукту ІП було використано статистичні дані 

про середній виробіток у галузях, які будуть представлені на ділянках парку. Але враховуючи 

той факт, що для здійснення діяльності підприємства будуть використовувати найсучасніші 

технології, коефіцієнт на використання сучасних технологій становить 1,1 та застосовуємо 

його в 2026 році, коли парк запрацює на повну потужність. 

Таблиця 5.5.1. Розрахунок ВВП ІПО, тис. грн 

Види діяльності 
Виро-

біток 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Збірка сільсько-

господарської техніки 

та виробництво 

запчастин та 

комплектуючих (с/г 

техніки та автомобілів) 

457 9885,8 30843,8 53462,5 83401,6 156127,7 216497,1 261432,3 

Глибока переробка та 

зберігання 

сільгосппродукції 

(овочі, фрукти, зернові) 

411 13336,1 36985,5 57697,4 125011,1 156013,8 216339,2 247492,0 

Легка промисловість           

(виробництво меблів  

та інше) 

320 0,0 7199,1 7487,1 38932,9 80980,4 92641,6 120434,1 

Збірка побутових 

електроприладів та 

побутової техніки 

387 0,0 8706,4 9054,7 56501,4 122419,6 127316,4 174780,0 

РАЗОМ  23222,0 83734,9 127701,8 303846,9 515541,6 652794,3 804138,3 

*Кабінет Міністрів України в бюджетній резолюції прогнозує зростання ВВП у 2019 році - на 4%, тому 

починаючи з 2019 року застосовуємо коефіцієнт 1,04. 
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Таким чином, використання даного показника як бази зростання та розвитку ІП 

вважаємо доцільним. Оскільки створення робочих місць прогнозується поступово, відповідно 

зростання ВВП було розраховано на попередньо створені робочі місця. 

Для розрахунку наступних показників необхідно визначити показник матеріалоємності, 

який визначається у відсотках від ВВП ІП. Відповідно до статичних даних показник 

матеріалоємності у промисловості України становить не менше 50%. На основі аналізу даних 

по підприємствах відповідних галузей та на основі експертних оцінок було визначено 

відповідну питому вагу даного показника по обраних галузях та розраховано його значення у 

натуральному виразі. 

 

Таблиця 5.5.2. Матеріалоємність ВВП ІПО, тис. грн 

Види діяльності 

Матеріа 

лоємніс 

ть, % 

ввп 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Збірка сільсько-

господарської техніки 

та виробництво 

запчастин та 

комплектуючих (с/г 

техніки та автомобілів) 

52 5140,6 16038,8 27800,5 43368,8 81186,4 112578,5 135944,8 

Глибока переробка та 

зберігання 

сільгосппродукції 

(овочі, фрукти, зернові) 

51 6801,4 18862,6 29425,7 63755,7 79567,1 110333,0 126220,9 

Легка промисловість                 

(виробництво меблів  

та інше) 

50 0,0 3599,6 3743,5 19466,4 40490,2 46320,8 60217,0 

Збірка побутових 

електроприладів та 

побутової техніки 

63 0,0 5485,1 5704,5 35595,9 77124,4 80209,3 110111,4 

РАЗОМ  11942,1 43986,0 66674,2 162186,8 278368,0 349441,6 432494,1 

 

На підставі визначеного показника матеріалоємності можна розрахувати податковий 

кредит, який складає 20 % від даного показника.  

 

Розрахунки наведено нижче в таблиці. 

 

Таблиця  5.5.3. Податковий кредит ВВП ІПО, тис.грн 

 
Види діяльності 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Збірка сільсько-господарської 

техніки та виробництво 

запчастин та комплектуючих 

(с/г техніки та автомобілів) 

1028,1 3207,8 5560,1 8673,8 16237,3 22515,7 27189,0 

Глибока переробка та 

зберігання сільгосппродукції 

(овочі, фрукти, зернові) 

1360,3 3772,5 5885,1 12751,1 15913,4 22066,6 25244,2 

Легка промисловість 

(виробництво меблів та інше) 
0,0 719,9 748,7 3893,3 8098,0 9264,2 12043,4 

Збірка побутових 

електроприладів та побутової 

техніки  

0,0 1097,0 1140,9 7119,2 15424,9 16041,9 22022,3 

РАЗОМ 2388,4 8797,2 13334,8 32437,4 55673,6 69888,3 86498,8 
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Розрахунок податкових зобов'язань наведено нижче. 
 

Таблиця 5.5.4. Податкові зобов'язання, тис. грн 
Види діяльності 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Збірка сільськогосподарської 

техніки та виробництво 

запчастин та комплектуючих 

(с/г техніки та автомобілів) 

1977,2 6168,8 
10692,

5 

16680,

3 
31225,5 43299,4 52286,5 

Глибока переробка та 

зберігання сільгосппродукції 

(овочі, фрукти, зернові) 

2667,2 7397,1 
11539,

5 

25002,

2 
31202,8 43267,8 49498,4 

Легка промисловість 

(виробництво меблів  та 

інше) 

0,0 1439,8 1497,4 7786,6 16196,1 18528,3 24086,8 

Збірка побутових 

електроприладів та 

побутової техніки  

0,0 1741,3 1810,9 
11300,

3 
24483,9 25463,3 34956,0 

РАЗОМ 4644,4 16747,0 25540,4 60769,4 103108,3 130558,9 160827,7 

 

 

Таблиця 5.5.5. Сплата ПДВ учасниками ІПО, тис. грн  
Види діяльності 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Збірка сільськогосподарської 

техніки та виробництво  

запчастин та комплектуючих 

(с/г техніки та автомобілів) 

949,0 719,9 748,7 3893,3 8098,0 9264,2 12043,4 

Глибока переробка та 

зберігання сільгосппродукції 

(овочі, фрукти, зернові) 

1306,9 3624,6 5654,3 12251,1 15289,4 21201,2 24254,2 

Легка промисловість                           

(виробництво меблів та 

інше) 

0,0 719,9 748,7 3893,3 8098,0 9264,2 12043,4 

Збірка побутових 

електроприладів та 

побутової техніки  

0,0 644,3 670,0 4181,1 9059,1 9421,4 12933,7 

РАЗОМ 2256,0 5708,7 7821,8 24218,8 40544,5 49151,0 61274,8 

 

Важливим структурним елементом платежів учасників індустріального парку є доходи 

від сплати податку з доходів фізичних осіб. Для його розрахунку необхідно визначити фонд 

оплати праці підприємствами індустріального парку на основі кількості запланованих робочих 

місць. 

Відповідно до статистичних даних Головного управління статистики у Кіровоградській 

області  середньомісячна заробітна плата по м.Олександрія – 5895,1 грн (станом на 01.01.2019). 

 

 

Таблиця 5.5.6. Середня заробітна плата по ІПО, грн за місяць 

Рік 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 10 

Сума 5895,1 6189,8 6499,3 6824,3 7165,5 7523,8 7900,0 8295,0 8710,0 

*Кабінет Міністрів України в бюджетній резолюції прогнозує на 2019 рік. зростання інфляції по з/ті на 5%. Тому 

починаючи з 2019 року застосовуємо коефіцієнт 1,05. 
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Відповідно фонд заробітної плати складе: 

 

Таблиця 5.5.7.  Фонд заробітної плати  по кожному учаснику ІПО, тис. грн  на рік 
Види діяльності 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Збірка сільськогосподарської техніки 

та виробництво запчастин та 

комплектуючих (с/г техніки та 

автомобілів) 

1485,6 4679,5 8189,1 12897,9 24377,0 34127,8 37825,0 

Глибока переробка та зберігання 

сільгосппродукції (овочі, фрукти, 

зернові) 

2228,3 6239,3 9827,0 21496,5 27085,6 37919,8 39815,8 

Легка промисловість     (виробництво  

меблів та інше) 
0,0 1559,8 1637,8 85985,9 18057,0 20855,9 24884,9 

Збірка побутових електроприладів та 

побутової техніки 
0,0 1559,8 1637,8 10318,3 18057,0 23699,9 29861,8 

РАЗОМ 3713,9 14038,5 21291,7 130698,6 87576,6 116603,3 132387,4 

 

Таблиця 5.5.8. Сплата податку з доходів фізичних осіб, зайнятих в учасників ІПО, тис. грн 
Види діяльності 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Збірка сільськогосподарської 

техніки та виробництво запчастин 

та комплектуючих (с/г техніки та 

автомобілів) 

267,4 842,3 1474,0 2321,6 4387,9 6143,0 6808,5 

Глибока переробка та зберігання 

сільгосппродукції (овочі, фрукти, 

зернові) 

401,1 1123,1 1768,9 3869,4 4875,4 6825,6 7166,8 

Легка промисловість           

(виробництво меблів  та інше) 
0,0 280,8 294,8 15477,5 3250,3 3754,1 4479,3 

Збірка побутових електроприладів 

та побутової техніки 
0,0 280,8 294,8 1857,3 3250,3 4266,0 5375,1 

РАЗОМ 668,5 2526,9 3832,5 23525,7 15763,8 20988,6 23829,7 

наростаючим підсумком  3195,4 7027,9 30553,7 46317,5 67306,1 91135,8 

 

Сума надходжень від сплати ЄСВ по роках становитиме: 

Таблиця 5.5.9. Обсяги сплати єдиного соціального внеску учасниками ІПО, тис. грн 

Види діяльності 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Збірка сільськогосподарської 

техніки та виробництво запчастин 

та комплектуючих (с/г техніки та 

автомобілів) 

326,8 1029,5 1801,6 2837,5 5362,9 7508,1 8321,5 

Глибока переробка та зберігання 

сільгосппродукції (овочі, фрукти, 

зернові) 

490,2 1372,7 2161,9 4729,2 5958,8 8342,4 8759,5 

Легка промисловість (виробництво 

меблів та інше) 
0,0 343,2 360,3 18916,9 3972,5 4588,3 5474,7 

Збірка побутових електроприладів 

та побутової техніки 
0,0 343,2 360,3 2270,0 3972,5 5214,0 6569,6 

РАЗОМ 817,1 3088,5 4684,2 28753,7 19266,9 25652,7 29125,2 

 817,1 3905,5 8589,7 37343,4 56610,3 82263,0 111388,2 

 

Ще одним важливим джерелом наповнення місцевого бюджету є орендна плата за 

користування земельною ділянкою ІП. Для розрахунку суми орендної плати використовувалась 

поточна нормативна вартість землі. Варто зауважити, що земельна ділянка, на якій планується 

розміщення індустріального парку, складається з п’яти окремих ділянок різною площею.  
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Нормативно-грошова оцінка землі відповідно до Витягу з технічної документації про 

нормативну грошову оцінку земельної ділянки від 05.01.2018 №№7/0/192-18-11/00/192-18)  

складає 274,81 грн/м² (відповідно розмір орендної плати за місяць складає 0,69 грн/м²). 

Розмір ділянки, що  буде надаватись в оренду, складає 21,05 га. Таким чином, загальна 

нормативна вартість земельної ділянки, яка буде надаватися в оренду, складе 57847,505 тис. 

грн. Ставка земельного податку складає 3%, відповідно, сума орендної сплати за користування 

земельною ділянкою площею за 21,05 га складе 1735,4 тис. грн щорічно.  

Таким чином, можна визначити загальний економічний результат діяльності 

індустріального парку на основі суми всіх платежів до бюджетів різних рівнів на період 2023-

2030 рр. 

 

Таблиця 5.5.10. Прогнозні фінансові результати діяльності індустріального парку на період 

2023-2030 роки, тис. грн 

 
Найменування 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Всього 

ПДВ 2256,0 5708,7 7821,8 24218,8 40544,5 49151,0 61274,8 75980,75 266956,3 

Податок на 

прибуток 
0,00 0,00 0,00 3 330,1 36 692,5 72 097,5 111 376,4 140 006,1 363502,6 

Оренда землі 1735,40 1735,40 1735,40 1735,40 1735,40 1735,4 1735,4 1735,4 13883,2 

Податок з 

доходу 

фізичних осіб 

3832,5 23525,7 15763,8 20988,6 23829,7 27404,155 31514,778 36241,99 183101,2 

ЄСВ 817,1 3088,5 4684,2 28753,7 19266,9 25652,7 29125,2 33493,98 144882,2 

Разом 8641,0 34058,3 30005,2 79026,6 122069,0 176040,735 235026,578 287458,2 972325,6 

          

Якщо в розрізі бюджетів, то: 

- податок з доходів фізичних осіб – 60% - місцевий бюджет, 40% - державний та 

обласний; 

- податок на прибуток (при умові, що новостворені підприємства будуть приватної  

власності, тобто не комунальні підприємства) – державний бюджет; 

- оренда за користування земельною ділянкою – місцевий бюджет; 

- єдиний соціальний внесок – державний бюджет; 

- податок на додану вартість – державний бюджет. 

 

Таким чином, можна припустити, що після початку роботи на повну потужність 

індустріальний парк стане постійним джерелом наповнення державного та місцевих бюджетів 

з тенденцією до постійного зростання. 

 

6. Обґрунтування оцінки впливу на навколишнє природне середовище 
 

     В рамках реалізації проєкту передбачається  виконання заходів з охорони 

навколишнього природного середовища.  

Проєктований «Індустріальний парк «Олександрія» має включати лише 

високотехнологічні та екологічно безпечні підприємства з найсучаснішими системами 

переробки промислових відходів, що особливо актуально у зв’язку з розвитком в районі 

туристично-рекреаційної сфери. Тому при проектуванні та будівництві ІП необхідно 

забезпечити: 

 

         6.1. Заходи по охороні повітря:  

 

- Сучасні системи газоочищення; 

- Пило-уловлювальні системи; 

- Заходи по зниженню рівня шумів. 
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        6.2. Заходи по охороні водних ресурсів: 

 

- Спорудження систем для попереднього очищення стічних вод; 

- Оптимізація водопостачання; 

- Системи водопостачання та водовідведення мають бути спроектовані у повній 

відповідності до діючих норм будівництва. 

 

         6.3. Заходи з охорони та раціонального використання земельних та рослинних ресурсів. 

              

-  Утилізація відходів: 

- Заходи по захисту земель (спорудження дренажних систем, зливової каналізації); 

- Впровадження технічних процесів з переробки та утилізації промислових, побутових 

відходів, організація безвідходного виробництва; 

- Благоустрій та озеленення території. 

 

7. Фактори ризику 

 

7.1. Організаційні ризики 

 

Сильною стороною проєкту є те, що ініціатором виступає орган місцевого 

самоврядування, що унеможливлює будь-які складнощі з оформленням дозвільної 

документації. 

Вибір керуючої компанії буде здійснено на конкурсних умовах, враховуючи  її 

відповідність кваліфікаційним вимогам, можливість забезпечити технологічне та організаційне 

функціонування індустріального парку. 

 

7.2. Фінансові ризики 

 

На сьогодні, в зв'язку з економічною кризою  в країні, вірогідність появи ризиків, що 

пов'язані з нестабільністю національної валюти чи браком коштів, є достатньо високою.  

Тому, розрахунки виконані із ставкою дисконтування, тобто теперішню вартість 

приведено до майбутньої.      

У випадку підсилення негативних тенденцій фінансово-економічної кризи можливі зміни 

в строках реалізації проєкту індустріального парку. 

Нестачу коштів на реалізацію проєкту передбачається перекрити залученням 

стратегічних інвесторів та  отриманням кредитних коштів на пільгових умовах. 

 

7.3. Законодавчі ризики 

 

Достатньо висока на сьогодні вірогідність зміни законодавчої бази в сфері ведення 

бізнесу в Україні, системи оподаткування та законів, що регламентують діяльність 

індустріальних парків. Проте, всі прогнози вказують на зменшення податкового навантаження 

на підприємства, зменшення кількості дозвільної документації, збільшення пільг та 

можливостей для організаторів та учасників індустріальних парків. Що в свою чергу 

сприятиме підвищенню ефективності діяльності індустріального парку та його учасників. 

 

Окремим сприятливим фактором виступає підписання угоди про торгову асоціацію з 

Європейським  Союзом і пов'язану з ним перспективу активізації зовнішньоекономічної 

діяльності між Україною та країнами ЄС. 
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7.4. Ринкові ризики 

 

Є ймовірною нестача ринкового попиту на послуги індустріального парку. Тому, при 

формуванні земельних ділянок присвоєно п'ять кадастрових номерів, що забезпечуватиме  

поетапне освоєння території індустріального парку,  можливість отримання в орендне 

користування однієї із ділянок. 

Розрахунки ефективності проведені за умови поступового завантаження площ 

індустріального парку. 

  

7.5. Політичні ризики 

 

Даний тип ризиків на сьогодні вже впливає на реалізацію проєкту в зв'язку з з 

напруженою ситуацією на Сході України, через що впала ділова активність в країні. Оскільки 

Президентом та Урядом держави проводиться курс на посилення відносин з країнами 

Європейського Союзу, зростає вірогідність пожвавлення ділової активності та забезпечення 

сприятливих  умов для реалізації проєкту. 

 

7.6. Ризик втрати майна 

 

Для запобігання виникнення даної групи ризиків  передбачається: 

1) Обладнати приміщення та територію індустріального парку сучасною пожежною і 

охоронною сигналізацією. 

2) Розмістити на території індустріального парку пожежну частину та охоронну 

структуру. 

3) Проводити постійну підготовку і інструктаж персоналу керуючої компанії. 

 

7.7. Інженерно-технічні ризики 

 

Для запобігання ризикам даного типу проєктом передбачається вибір виконавців 

проєктно-пошукових та будівельно-монтажних робіт на конкурсних умовах (тендер), де досвід 

виконання подібних робіт та фаховість спеціалістів будуть одними із визначальних критеріїв 

відбору.  

Крім того, якість виконання таких робіт відслідковуватиметься в процесі їх погодження 

та експертизи у дозвільних органах, про що керуюча компанія буде проінформована, як 

безпосередній учасник проходження дозвільних процедур. 

Приймання та оплата робіт буде проводитись поетапно фахівцями керуючої компанії за 

оцінкою їх достатності та якості, а за потреби із залученням зовнішніх експертів. 

В договорах на виконання робіт з переможцем тендеру обов'язковим є включення пункту 

про відповідальність виконавця у разі недобросовісного виконання. 

 

8. Висновки 

 

Доцільність створення індустріального парку є очевидною. 

 

    Інвестиційний проєкт вважається ефективним, якщо: 

 

1) NPV > 0, проєкт слід приймати до реалізації. Чим більше NPV, тим ефективніший 

проєкт. Дисконтований потік чистого доходу  NPV= 179 842,3 тис.грн. 

2) PI > 1, то проєкт прибутковий, його варто прийняти. У нашому випадку індекс 

прибутковості   Рі=1,31. 

3) Термін окупності  проєкту – до 10 років, а саме: 
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       - термін окупності проєкту – 6,3 років. 

       - окупність дисконтованим потоком – 7,3 років. 

 

Реалізація проєкту створення індустріального парку «Олександрія» сприятиме створенню 

інфраструктури для залучення інвестицій, активізації як вітчизняних так і іноземних інвесторів 

до співробітництва, в тому числі й на взаємовигідних умовах в рамках державно-приватного 

партнерства. 

 

Ми свідомі усіх складностей цілей і завдань, які ставить місто перед нами. Тому, як 

орган місцевого самоврядування, Олександрійська міська рада максимально 

використовуватиме усі передбачені чинним законодавством України шляхи для залучення 

державної підтримки на облаштування індустріального парку, підведення потрібних для 

виробництв комунікацій з відповідними потужностями. 

Міська влада гарантує повне сприяння веденню бізнесу без корупційної складової, 

швидке та прозоре отримання всієї дозвільної документації для започаткування виробництв, 

розгляне всі можливі варіанти надання пільг на плату за користування земельними ділянками 

та виступатиме добросовісним партнером.  

Ми відкриті для діалогу з перспективними інвесторами та підприємцями, які мають 

бажання інвестувати у розвиток територіальної громади. 

 

 

 

 

____________________________ 

 


