
МИКОЛАЇВСЬКОЇ  
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАСПОРТ
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ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ ГРОМАДИ

Миколаївська територіальна громада стала однією з перших, утворених на 
території Дніпропетровської області. Ми зробили впевнений крок до самостій-
ного розвитку, власного благополуччя та добробуту. Сьогодні активно розвиває-
мо інфраструктуру, покращуємо благоустрій громади та – найголовніше – почали 
плідно співпрацювати із міжнародними організаціями. Територія нашої громади 
відкрита для інвесторів, які прагнуть розвивати свій бізнес.

Переконаний, що на території нашої громади ви знайдете надійних партне-
рів, вигідні пропозиції, а також підтримку влади у реалізації інвестиційних про-
ектів. Ми націлені на ефективний розвиток усіх напрямків бізнесу та соціальної 
сфери, аби забезпечити належне соціально-економічне та культурне зростання.

МИ ГОТОВІ 
ДО СПІЛЬНОЇ РОБОТИ!

З повагою,
Віктор Одоєвцев
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ПРИРОДНО-ГЕОГРАФІЧНІ ТА КЛІМАТИЧНІ УМОВИ 

6

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРИТОРІЇ

1. Природно-географічні  
та кліматичні умови

Дніпропетровська область розташована в центрально-східній частині країни.

3 300 309 осіб
населення

7,3 %
населення держави

ДРУГА  
за площею в Україні  

область після Одеської

31,9 тис. км²
площа області

5,3 %
загальної площі 

території України

ДНІПРО
центр області  

і найбільше місто

Кривий Ріг, 
Кам’янське, 
Нікополь, 
Павлоград

інші великі міста

МИКОЛАЇВКА

Дніпропетровський регіон є одним із провідних академічних центрів України. 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ:

АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ:
На території області функціонує 2 міжнародних аеропорти (у мі-
стах  Дніпро та Кривий Ріг), а також вантажний авіаційний термінал 
АТК «Южмашавіа» ДП «ВОПМЗ ім. О.М. Макарова» із можливістю орга-
нізації авіаперевезень власними вантажними літаками або прийман-
ня та обслуговування вантажних літаків.

РІЧКОВО-МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТ:
У межах області здійснюють свою діяльність 5 річкових портів із мож-
ливістю перевезення вантажів для кораблів класу ріка-море та 1 кон-
тейнерна лінія «Дніпро-Констанца».

ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ:
Розгалужена мережа залізниці пов’язує всі промислові центри області 
та має виходи на суміжні види сухопутного транспорту для перевалки 
вантажів і головні морські порти країни.

АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ:
Територію області перетинають два європейських маршрути Е-50 (Па-
риж – Прага – Ужгород – Вінниця – Дніпро) та Е-105 (Норвегія – Хар-
ків – Новомосковськ – Сімферополь). На території області розташовано  
6 автотранспортних вузлів із наданням митних послуг.

92,6 тис. 
студентів

19 тис. 
студентів

22 тис. 
учнів

коледжі,  
технікуми,  

училища

професійно- 
технічні  

навчальні  
заклади

25 закладів  
вищої освіти
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРИТОРІЇ ПРИРОДНО-ГЕОГРАФІЧНІ ТА КЛІМАТИЧНІ УМОВИ 

1 місце серед областей України

300 родовищ 

за обсягами  
іноземних інвестицій

РОДОВИЩА СВІТОВОГО ЗНАЧЕННЯ

Мінерально-сировинна база характеризу-
ється широкою різноманітністю окремих ви-
дів і значними запасами корисних копалин. 

та значні запаси паливно- 
енергетичної сировини –  
вугілля, нафти, газу і газо-

конденсату, а також  
талько-магнезитової,  
каолінової, уранової,  

будівельної та інших руд. 

марганцева руда  
(м. Марганець, 

м. Покров) 

залізна руда 
(Кривий Ріг) 

Площа територіальної громади складає 458 км2.
Відстань від адміністративного центру територіальної громади  
до обласного центру – 120 км. 

Через територіальну громаду протікає річка Самара  
загальною довжиною 30 км. Загальна площа ставків - 
Загальна площа земель водного фонду – 329,3340 га.

Територіальна громада розташована у степовій зоні,  
хоча і має 2008,9 га лісового фонду.

Територіальній громаді підпорядковано 17 населених пунктів.

Кліматичні умови громади характеризуються високими  
температурними режимами та недостатньою кількістю опадів.

Громада знаходиться в степовій  
природно-сільськогосподарській зоні.

Ґрунти переважно чорноземи звичайні малопотужні  
малогумусні та їх еродовані різновиди.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРИТОРІЇ ОСВІТА , ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я, КУЛЬТУРА І ДОЗВІЛЛЯ, ЖКГ

2. Освіта, охорона здоров’я,  
культура і дозвілля, ЖКГ

7 дошкільних закладів

6 загальноосвітніх навчальних закладів

 1 028   учнів

9 закладів культури

8 бібліотек

1 Мистецька школа

5 стадіонів 

30 грн – тариф

36 % – домогосподарства, що мають договір  
        на вивезення ТПВ 

КП «Васильківський ККП»
СМIТТЯ

21,1 км
протяжність водогону, 

стан задовільний

21,24 грн/м3

середній тариф 
щодо питної води  
та супутніх послуг:

ЯКІСТЬ ВОДИ
Відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4.-171-10 
«Гігієнічні вимоги для води питної, призначеної  
для споживання людиною» (зі змінами)

У громаді проводиться щорічний масштабний мистець-
кий міжрегіональний фестиваль «КВІТКА ПРИСАМАР’Я».  
Подія об’єднує майже тисячу учасників вокальних і танцю-
вальних колективів регіону, а також не меншу кількість гостей.

ПАМ’ЯТКИ ПРИРОДИ:
• «Ма́р’їн Гай» – ландшафтний заказник  

 загальнодержавного значення в Україні.
• Петропа́влівські лима́ни – ландшафтний заказник  

 загальнодержавного значення в Україні.

власного сміттєзвалища немає

1900 т 
сміття вивезено за рік

1 заклад охорони здоров’я

 8   структурних підрозділів

22 %

78 %

Співвідношення  
централізованого  
та децентралізованого  
водопостачання  
(кількісне та відсоткове  
співвідношення  
населення, яке отримує  
воду із водогону 
 та з інших джерел (колодязів, свердловин,  
бюветів, каптажів джерел)

Система каналізації, протяжністю 3 км, знаходиться у селищі Васильківське  
та перебуває в аварійному стані. КНС, очисних споруд не має.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРИТОРІЇ ДЕМОГРАФІЯ

3. Демографія

10 861 особа  
КІЛЬКІСТЬ НАСЕЛЕННЯ В ГРОМАДІ

ВІКОВИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ

КІЛЬКІСТЬ ПРАЦЕЗДАТНОГО НАСЕЛЕННЯ 

ГЕНДЕРНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ

5 448  
ЖІНКИ

5 413  
ЧОЛОВІКИ

7 114 
ОСІБ 

1 342  
0-15 РОКІВ

7 528  
16-65 РОКІВ

1 991  
66-100 РОКІВ

2 000 4 000 6 000 8 000

СИСТЕМУ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ в ТГ представляє  
ТОВ «YASNO Дніпровські енергетичні послуги».

ПС «МИКОЛАЇВКА» 35/10

ПС «ПЕТРОПАВЛІВКА (ПП)-110» 110/35/6

ПС «РАЙЦЕНТР» 35/10

ПС «ДМИТРІВКА» 35/10

«ХРИСТОФОРІВСЬКА ГППЗ» 35/6

ЕЛЕКТРИЧНІ ПІДСТАНЦІЇ  
НА ТЕРИТОРІЇ ТГ:

Sном.,кВА 2×2500
номінальна потужність підстанції

Sном.,кВА кВА 40000+40500
номінальна потужність підстанції

Sном.,кВА 2×4000
номінальна потужність підстанції

Sном.,кВА 2×2500
номінальна потужність підстанції

Sном.,кВА 1800+2500
номінальна потужність підстанції

2021

2018 4 502 особи;
2019  4 502 особи;
2020  7 135 осіб;

за останні 23 253
4 роки  особи
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ТРАНСПОРТ І   КОМУНІКАЦІЇ

14

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРИТОРІЇ

8 000 грн 
середня заробітна плата 

станом на 01.01.2021

4. Транспорт і комунікації

Залізнична станція 2-го класу Дніпровської дирекції Миколаївка-Донецька –  
важливий об’єкт вантажних залізничних перевезень Західного Донбасу.
Пасажирські зупинні залізничні платформи – 73-й км, 81-й км, 90-й км. 

Дороги обласного значення: 
С041308 Петропавлівка – Миколаївка (протяжність 2,9 км.);
С041303 Мар’їна Роща – Петрівка до а/д Петропавлівка – Сонцеве – Богданівка 
(протяжність 16,6 км.);
С041317 Русакове – Запоріжжя (протяжність 9 км).

Дороги територіального значення :
Т-0431 Першотравенськ-Васильківське-Володимирівка-Солоне протяжність  
по громаді 13,3 км);
Т-0427 Дмитрівка – Чумаки – Зелений Гай – Гаврилівка (протяжність по громаді 
16 км);

Дороги державного значення :
М 04 Знам’янка – Луганськ – Ізварине (протяжність по громаді 27 км).

ОСНОВНІ МОБІЛЬНІ ОПЕРАТОРИ ТА ПОКРИТТЯ 

ОСНОВНІ ІНТЕРНЕТ- 
ПРОВАЙДЕРИ:

ПРИВАТНА 
ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 
«ВІЗИТ» БУКАРЄВ Г.М

ПТРК «ВІЗИТ»

працюють  
за межами свого  

населеного пункту 

2 398  
ОСІБ

зайняті лише  
в особистому  

селянському господарстві 

1 579  
ОСІБ

сільське господарство

добувна промисловість

оптова та роздрібна  
торгівля

сфера послуг

транспорт,  
поштова діяльність

освіта

охорона здоров’я  
та соціальна допомога

мистецтво, спорт,  
розваги

водопостачання,  
каналізація,  

поводження з відходами

419 осіб

1 650 осіб

189 осіб

102 особи

324 особи

56 осіб

50 осіб

43 особи

400 осіб

11 195 
ОСІБ

кількість зайнятого  
населення (за останні  
4 роки) 3 367 

ОСІБ 
2021

2018 2 345 осіб;
2019  2 221осіб;
2020  3 262 осіб;
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРИТОРІЇ СТРУКТУРА ЕКОНОМІКИ

5. Структура економіки

АГРАРНА ГАЛУЗЬ
Структура земельних ресурсів:

СФЕРА ПОСЛУГ

64
суб’єкти 

підприємницької 
діяльності

АГРАРНА ГАЛУЗЬ
Сільськогосподарські культури:

АГРАРНА ГАЛУЗЬ
Форми власності::

СФЕРА ТОРГІВЛІ

100
суб’єкти 

підприємницької 
діяльності

для ведення ОСГ – 3631,7465 га

соняшник – 45 %

фермерські господарства – 45

для ведення товарного  
сільськогосподарського  
виробництва – 25036,4120 га;

пшениця – 20 %

одноосібники – 432

для сінокосіння і випасання 
худоби – 4165,3912 га

баштанні, гарбузи  
та ін. культури – 5 %.

ріпак – 10%

кукурудза – 5 %

ТОВ – 5

ФОП – 30

для городництва – 209,9953 га

ячмінь – 15 %

виробництво олії та тваринних жирів – 2

виробництво готової їжі та страв – 1

інше виробництво – 1

виробництво будівельних металевих конструкцій  
і частин конструкцій – 1
добування кам’яного вугілля – 1

виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм – 1

приватні підприємства – 1

ВИРОБНИЦТВО

Суб’єкти  
підприємницької  

діяльності, які  
працюють у сфері  

виробництва
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СТРУКТУРА БЮДЖЕТУ
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРИТОРІЇ

6. Структура бюджету

Загальні економічні показники Миколаївської громади:

-14,1 %
РІВЕНЬ ДОТАЦІЙНОСТІ БЮДЖЕТУ  

(БЕЗДЕФІЦИТНИЙ БЮДЖЕТ)

77,8 млн грн
ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО  

ФОНДУ ОТГ

МІСЦЕВІ ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ (У 2021 Р.):

земель промисловості 

сільгоспземель

1-3 %

0,5-3 %

земель промисловості 

ПДФО

єдиний податок

акциз

спецфонд –  
платні послуги

сільгоспземель

земельний податок

податок  
на нерухоме майно

інші

екологічний податок

8 %

5 %

71 %

11,4 %

9,9 %

4 %

3,1 %

0,6 %

18 %

82 %

СТАВКА ПОДАТКУ:

СТАВКА ОРЕНДИ:

ПІДПРИЄМСТВА, ЩО ФУНКЦІОНУЮТЬ  
НА ТЕРИТОРІЇ ГРОМАДИ

Найбільші компанії 
громади – Найбільші 

платники податків
Основний вид діяльності

Кількість  
працевлаштованих  
станом на 2021 рік

ПРАТ «ДТЕК 
Павлоградвугілля»

05.10 Добування кам'яного вугілля 1556

ТОВ «ДТЕК Сервіс» 80.10 Діяльність приватних охоронних служб 94

Миколаївська 
сільська рада

84.11 Державне управління загального характеру 551

РФ “Придніпровська 
залізниця” 
АТ “Укрзалізниця”

49.20 Вантажний залізничний транспорт 90

Першотравенський 
ремонтно-
механічний завод

25.11  Виробництво будівельних металевих 
конструкцій і частин конструкцій 58

ТОВ “Весна” 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), 
бобових культур і насіння олійних культур 45

ПСП «У Петровича» 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), 
бобових культур і насіння олійних культур 8

ТОВ “Алмаз” 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), 
бобових культур і насіння олійних культур 9

С(Ф)Г “Престиж” 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), 
бобових культур і насіння олійних культур 25

С(Ф)Г “Евріка” 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), 
бобових культур і насіння олійних культур 20

ФГ «Макошь» 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), 
бобових культур і насіння олійних культур 5

ФГ «Славутич» 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), 
бобових культур і насіння олійних культур 9

СФГ «Прометей» 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), 
бобових культур і насіння олійних культур 5 

СФГ «САМ» 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), 
бобових культур і насіння олійних культур 16

ФГ «Відродження - 
2016»

01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), 
бобових культур і насіння олійних культур 5

ФГ «К.В.М.» 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), 
бобових культур і насіння олійних культур 2

С(Ф)Г «Смірнови» 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), 
бобових культур і насіння олійних культур 5

СФГ «Вільне» 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), 
бобових культур і насіння олійних культур 17

ФГ “Наше життя” 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), 
бобових культур і насіння олійних культур 2

ФГ “Манжос ММ” 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), 
бобових культур і насіння олійних культур 5

ФГ «СПАС-2012» 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), 
бобових культур і насіння олійних культур 5
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРИТОРІЇ

9 374,3 тис. грн
ДОТАЦІЙНІСТЬ 

БЮДЖЕТИ РОЗВИТКУ:

5 943,3 тис. грн

4 334,2 тис. грн

48 904,3 тис. грн

13 173,1 тис. грн

платники  
сільськогосподарського  
податку (земля) 

єдиний податок,  
динаміка за останні  

декілька років 

ПДФО, динаміка  
за останні  

декілька років 

Місцеві податки,  
динаміка за останні  
декілька років 

7. Інвестиційний розвиток

Миколаївська громада  – партнер, цікавий для міжнародних програм,  
фондів та грантодавців.

Партнерству Миколаївської ТГ із Програмою «Децентралізація приносить 
кращі результати та ефективність» (DOBRE) виповнилося 2 роки.

Загалом, громада співпрацювала з Програмою DOBRE за 7 компонентами.

Нова сесійна зала – це реалізований проект «Покращення роботи місцевого 
самоврядування через створення сучасних умов роботи вищого представниць-
кого органу ОТГ – Ради громади із забезпеченням широкого залучення громад-
ськості» компоненту «Інвентаризація».

«Молодіжний медіа центр «Резиденція молоді» також створено у межах ком-
поненту Програми.

Проект «Організація збирання твердих побутових відходів в Миколаївській 
ОТГ» (компонент «Швидкий грант») – це отримані 55 контейнерів для роздільного 
збирання ТПВ.

Одна із найважливіших стратегічних цілей діяльності місцевої влади, досяга-
ти котру допомагає програма DOBRE, – місцевий економічний розвиток. 2019 рік 
став роком народження двох кооперативів, котрі об’єднали бджолярів і молоча-
рів громади. Був реалізований проект «Розвиток бджолярської кооперації на  
території Миколаївської ОТГ».

Реалізовано 2 проекти, метою котрих є покращення надання послуги во-
допостачання у ТГ: «Придбання екскаватора для покращання послуги водопо-
стачання в Миколаївській ОТГ» і «Придбання техніки для надання послуги з під-
возу води на території Миколаївської сільської ради Петропавлівського району  
Дніпропетровської області» (у рамках бонусного гранту).
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«Сюди хочеться повертатися, щоб бачити покращення у громаді», – резюму-
вав керівник програми DOBRE в Україні Беррі Рід, що відвідав Миколаївську ТГ.

У рамках конкурсу DOBRE «Місцеві ініціативи для розвитку громад» було ре-
алізовано 2 проекти: «Європейський Тиждень Мобільності «Велорух єднає грома-
ду» і «Zero Waste Weekend» у Миколаївській громаді.

Активні представниці Миколаївської ТГ пройшли навчання в Одинадцятій 
Академії жіночого лідерства, що проводиться за фінансової підтримки Агентства 
США з міжнародного розвитку/USAID. Написали, виграли та реалізували в грома-
ді такі проекти: «Простір і час» (кімната матері й дитини при Миколаївській амбу-
латорії) і креативний простір для жінок «НашаКухня» в Петрівському старостин-
ському окрузі.

Наразі ТГ співпрацює з DOBRE в рамках Програми менторства.

ПРОГРАМА МІСЦЕВОГО СИСТЕМНОГО РОЗВИТКУ в рамках Проекту Агент-
ства США з міжнародного розвитку/USAID «Підтримка аграрного і сільського 
розвитку», до якої долучилася громада, надала можливості розвивати громаду 
за допомогою новітніх геоінформаційних систем. Землевпорядники за цією Про-
грамою пройшли навчання, був створений гео-інформаційний портал ТГ.

Реалізоване партнерство з Програмою «U-LEAD з Європою» має різноплано-
вий характер. По-перше, це створення ЦНАПу в ТГ. По-друге, – реалізація проекту, 
що сформував бренд громади, за основу для котрого взяті європейські цінності.

Громадська організація «За європейський розвиток Миколаївської громади» 
виграла Конкурс на отримання грантів для проведення Європейського тижня 
мобільності, що реалізовувався за сприяння «U-LEAD з Європою». У вересні ве-
лофорум об’єднав освітні заклади, громадські організації, місцеву владу та бізнес. 
Ми підписали Хартію Європейського тижня мобільності, тож громада приєдна-
лась до ініціативи з популяризації сталих видів транспорту, котру підтримують 
більш, ніж у двох тисячах міст і сіл Європи та світу.

У рамках співпраці з UNICEF реалізований проект «Реконструкція групових 
приміщень Миколаївського ДС № 2 «Берізка» загального розвитку комунальної 
власності Миколаївської сільської ради».

Маломиколаївка  Миколаївської ТГ отримала титул  «Неймовірне село Укра-
їни 2020».

Завдяки грантовим коштам від Embassy of the Netherlands in Ukraine громада 
села має можливість масштабувати свій проект із виробництва цукатів. Весною 
2021 року міжнародний виробник насіння овочів Enza Zaden Ukraine надав по-
садковий матеріал   безкоштовно,  чотири сорти  високоякісного  насіння гібрид-
них гарбузів.

ПРОПОЗИЦІЇ  
ДЛЯ ІНВЕСТОРІВ
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ОСНОВНІ КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ  
ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ІНВЕСТУВАННЯ:

 • сприятливі природно-кліматичні умови для реалізації  
інвестиційних проектів в агропромисловому комплексі;

 • наявність залізничної колії та пасажирської станції;

 • наявність загальнопоширених корисних копалин  
на території громади;

 • наявність вільних сільськогосподарських земель;

 • людський ресурс;

 • ініціативність і готовність до співпраці органів  
місцевого самоврядування;

 • вигідне географічне положення.

ПРІОРИТЕТНІ СЕКТОРИ ЕКОНОМІКИ  
ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ:

 • головний пріоритет територіальної громади –  
забезпечення конкурентоспроможності економіки  
шляхом підвищення ефективності енергоспоживання,  
реалізація заходів із енергозбереження  
в усіх галузях і сферах діяльності;

 • зелений туризм;

 • кооперативне виробництво;

 • мале підприємництво (садівництво, бджільництво,  
овочівництво, тепличне господарство тощо);

 • переробка ТПВ.

1. Пріоритетні сектори економіки  
та пропозиції для залучення інвестицій.

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ:
 • БУДІВНИЦТВО БІОТЕС  

(у рамках заміщення використання вугілля для ТЕС,  
яка на сьогодні є основним джерелом постачання  
теплової та електричної енергії).  
Контакти – ГО «Агенція сталого розвитку «АСТАР».

 • СТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА З ПЕРЕРОБКИ МЕДУ  
(наявність кооперативу з надання послуг із виготовлення,  
заготівлі, переробки, збуту кремоподібного меду  
(у банках та стіках) і пилку, виготовлення столярних засобів  
виробництва; виведення та реалізації бджолиних маток).  
Контакти – громада.

 • ОРГАНІЗАЦІЯ КОМПЛЕКСУ ПО ПЕРЕРОБЦІ  
ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ  
ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ  
БЕЗПЕЧНОЇ УТИЛІЗАЦІЇ RDF.  
Контакти – ТОВ «ЕКОТЕХНОПЛАЗМА».

 • ПРОЄКТ ДПП ПОСТАЧАННЯ ВОДИ.  
Контакти – ГО «Агенція сталого розвитку «АСТАР».

 • СТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА  
З ПЕРЕРОБКИ МОЛОКА  
(на базі Молочного кооперативу, що налічує  
більше 200 голів ВРХ та молодняка).  
Контакти – громада.

 • СТВОРЕННЯ ІНДУСТРІАЛЬНОГО ПАРКУ  
НА ТЕРИТОРІЇ ГРОМАДИ.  
Контакти – Ізатекс Інвест Груп.

 • ПРОЄКТ РОЗМІЩЕННЯ НАДЗЕМНИХ  
ТА ПІДЗЕМНИХ ТЕПЛИЦЬ.  
Контакти – ГО «Агенція сталого розвитку «АСТАР».

 • ВИРОЩУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РОСЛИН  
(паливо для БіоТЕС, приватних домогосподарств, промисловості).  
Контакти – ГО «Агенція сталого розвитку «АСТАР». 



26 27

ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ ІНВЕСТОРІВ ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ ІНВЕСТОРІВ 

2. Земельні ресурси для інвестицій

ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА ДЛЯ БУДІВНИЦТВА  
КОМПЛЕКСУ З СОРТУВАННЯ ТА ПЕРЕРОБКИ ТПВ

Земельна ділянка розташована за межами населеного пункту  
на території Миколаївської сільської ради.  
Її кадастровий номер 1223882500:04:001:0002, площа 10 га,  
категорія – «Землі сільськогосподарського призначення»,  
цільове призначення – «землі запасу». Раніше земельна ділянка  
була господарським двором ліквідованого КСП.

ДІЮЧА СІМЕЙНА ФЕРМА З РОЗВЕДЕННЯ  
ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

На ділянці розташовано 6 цегляних ферм, водонапірна башта,  
силосна яма, вантажна рампа з естакадою, санпропускник.  
Більше 100 голів корів та молодняка. Площа – 8 га.  
Цільове призначення – «Землі запасу».  
Кадастровий номер 1223882500:01:001:9011.

ДОКЛАДНІШЕ

ДОКЛАДНІШЕ

ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ  
ПЕЛЕТНОГО ВИРОБНИЦТВА

Земельна ділянка розташована на території  
Миколаївської сільської ради в с. Русакове, вул. Калинова, 25 а.  
Кадастровий номер 1223881200:08:001:0003,  
цільове призначення 11.02 «Для розміщення та експлуатації  
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств  
переробної машинобудівної та іншої промисловості». Площа – 0,5 га.

ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА, РОЗТАШОВАНА  
НА ТЕРИТОРІЇ МИКОЛАЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ  
В СЕЛІ ДМИТРІВКА

Кадастровий номер 1223881500:01:001:2243.  
Класифікація виду цільового призначення земельної ділянки  
«Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель,  
що не надані у власність або користування громадянам  
чи юридичним особам)». Площа – 15,4902 га.

ДОКЛАДНІШЕ

ДОКЛАДНІШЕ
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ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА ДЛЯ БУДІВНИЦТВА СЕС
Земельна ділянка розташована на території  
Миколаївської сільської ради в селищі Васильківське.  
Кадастровий номер 1223881200:02:001:5105. Площа – 38,4522 га.

ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА, РОЗТАШОВАНА  
НА ТЕРИТОРІЇ МИКОЛАЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ  
В СЕЛІ ОЛЕФІРІВКА

У минулому – товарна ферма.  
Кадастровий номер 1223881500:01:001:6011. Загальна площа – 6,8 га. 

ДОКЛАДНІШЕ

ДОКЛАДНІШЕ

КОНТАКТИ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
СИНЕЛЬНИКІВСЬКОГО РАЙОНУ  
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Індекс, адреса:  
52744, вул. Першотравнева, буд. 182,  

село Миколаївка, Синельниківський район, 
 Дніпропетровська область

КОНТАКТНА ОСОБА, ВІДПОВІДАЛЬНА ЗА ВЗАЄМОДІЮ ІЗ ІНВЕСТОРАМИ

ЗВІРЬКОВА МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА 
спеціаліст з економічного розвитку та інвестиційної діяльності  

виконкому Миколаївської сільської ради

+38 066 081 67 05

Е-mail: pselitha@ukr.net


