Баштанський район Миколаївської
області

проголосив

програму

прискореного розвитку і всі ми разом
забезпечуємо її динаміку.
Впровадження новітніх технологій
та реалізація розроблених нами проектів
сприятиме поліпшенню інвестиційного
клімату,

що

активізує

інвестиційну

діяльність та створить умови для появи нових робочих місць, зростання вкладень в основний
капітал, відновить роботу всіх галузей економіки, з метою ефективнішого використання
історичного, виробничого, інтелектуального потенціалу та перспективного розвитку району.
Ми впевнені, що спільними зусиллями наш район стане таким, яким бачить його громада привабливим та комфортним для проживання, з високим рівнем добробуту мешканців та
активною громадою, що є запорукою благополуччя та процвітання.
Тож гостинно запрошуємо до Баштанського краю. Познайомтесь з ним, полюбіть його так,
як любимо його ми – баштанчани.

Голова райдержадміністрації
І.В. Рубський

1. Назва району: Баштанський.

Голова районної ради
Л.І.Луценко

2. Адміністративний устрій: 1 міська та 19 сільських рад
Контактні дані місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
№
1.

2.

Назва рада
Голова
Баштанська
міська Рибаченко
рада
Володимир
Федорович
Добренська сільська Галагуз Олександр
рада
Миколайович

4.

Драгуновський
Володимир
Вікторович
Єрмолівська сільська Балдич
Галина
рада
Петрівна

5.

Інгульська
рада

3.

6.

7.

8.

9.

Доброкриничанська
сільська рада

сільська Будянський
Олександр Павлович

Кашперо-Миколаївька Шевченко
сільська рада
Вікторович

Костичівська сільська Згурська
Світлана
рада
Михайлівна
Ленінська
рада

сільська Подпальна
Анатоліївна

Лоцкинська
рада

сільська Бото
Степан
Миколайович

Мар'ївської сільської Орлова
10. ради
Василівна

11.

12.

13.

14.

15.

Юрій

любов

Поштова адреса
56100,Миколаївська
обл.,
м.Баштанка,вул.
Баштанської республіки,38
56156,
Миколаївська
область, Баштанський район,
с.Добре
вул.
Командовського, 2
56172, Миколаївська обл.,
Баштанський р-н, с.Добра
Криниця, вул.Євграшова,1
56120, Миколаївська обл.,
Баштанський
р-н,
с.Єрмолівка, вул.Леніна,18
56170, Миколаївська обл.,
Баштанський р-н, с.Інгулка,
вул.Травнева,41
56140,
Миколаївська
область, Баштанський район,
с.КашпероМиколаївка,
вул. Центральна, 3
56160,
Миколаївська
область, Баштанський район,
с.Костичі, вул..Івана Франка,
8-б
56123, Миколаївська обл.,
Баштанський р-н, с.Леніне,
вул.Центральна,20
56180, Миколаївська обл.,
Баштанський
р-н,
с.
Лоцкине, вул.Поштова,1

Надія 56174,
Миколаївська
область, Баштанський район
с.Мар'ївка вул. Шкільна,27-б
Новоіванівська
Маліновський
56153,
Миколаївська
сільська рада
Олександр Іванович область, Баштанський район,
с.Новоіванівка,
вул.
Одеська, 8
Новоолександрівська
Капля
Валерій 56182, Миколаївська обл.,
сільська рада
Михайлович
Баштанський
р-н,
с.Новоолександрівка,
вул.Сизоненка,47а
Новопавлівська
Березовська
56137, Миколаївська обл.,
сільська рада
Світлана Вікторівна Баштанський
р-н,
с.Новопавлівка,
вул.Леніна,27
Новосергіївська
Кожушко
Іван 56134, Миколаївська обл.,
сільська рада
Олексійович
Баштанський
р-н,
с.Новосергіївка,
вул.Центральна,28
Пісківська
сільська Олійник
Юрій 56150,
Миколаївська
рада
Павлович
область, Баштанський район,
с.Піски, вул..Площа Кобзаря,

№ телефону
+38 (05158)

2-76-47
+38 (05158)

9-62-46
+38 (05158)

9-35-19
+38 (05158)

9-55-44
+38 (05158)

9-72-41
+38 (05158)

9-32-80

+38 (05158)

9-39-21
+38 (05158)

9-30-31
+38 (05158)

9-54-23
+38 (05158)

9 57 25
+38 (05158)

9-37-75

+38 (05158)

9-34-35

+38 (05158)

9-31-32

+38 (05158)

9-56-24
+38 (05158)

9-36-38

16.

17.

18.

19.

20.

19
Плющівська сільська Луценко
Микола 56143.
Миколаївська
рада
Олексійович
область, Баштанський район,
с.
Плющівка,
вул.
Центральна, 44
Привільненська
Савченко Анатолій Миколаївська
область,
сільська рада
Володимирович
Баштанський
район,
с.
Привільне, вул. Перемоги,
259
Старогороженська
Павленко
Леонід 56135, Миколаївська обл.,
сільська рада
Миколайович
Баштанський
р-н,
с.Старогорожене,
вул.Привільненська,2
Христофорівська
Голуб
Тетяна 56162,
Миколаївська
сільська рада
Теодорівна
область, Баштанський район,
с.Христофорівка,
вул.
Приінгульська ,110
Явкинська
сільська Волович
Олег 56165,
Миколаївська
рада
Михайлович
область, Баштанський район,
с.Явкине, вул. Грушевська,
56

+38 (05158)

9-38-92

+38 (05158)

9-42-89

+38 (05158)

9-59-83

+38 (05158)

9-53-38

+38 (05158)

9-50-25

Органи влади до компетенції яких входить впровадження інвестиційних проектів:
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Найменування

Керівник

Баштанська районна рада Луценко
Людмила
Іванівна
Відділ районної ради з Гвоздь
питань
інвестиційної Тетяна Іванівна
політики та управління
майном
спільної
власності територіальних
громад
міста,
сіл
Баштанського району

Баштанська
районна Рубський
державна адміністрація
Іван Васильович
Відділ
житловокомунального
господарства
райдержадміністрації
Відділ
культури
і
туризму
райдержадміністрації

Лебедєва
Ольга
Олександрівна

Управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації

Калашнікова
Тетяна
Олександрівна

Вінницький
Іван
Станіславович

Юридична адреса

Телефон

56101 Миколаївська область,
Баштанський район,
м. Баштанка
вул. Баштанської республіки, 37
56101 Миколаївська область,
Баштанський район,
м. Баштанка
вул. Баштанської республіки, 37

+38 (05158)

2-62-62

+38 (05158)

2-62-65

Електронна адреса:
bash-invest@bk.ru
inv.baschtansckarada2010@yand
ex.ua
56101 Миколаївська область,
Баштанський район,
м. Баштанка
вул. Баштанської республіки, 37
56101 Миколаївська область,
Баштанський район,
м. Баштанка
вул. Баштанської республіки, 37
56101 Миколаївська область,
Баштанський район,
м. Баштанка
вул. Ювілейна, 68
56101 Миколаївська область,
Баштанський район,
м. Баштанка
вул. Баштанської республіки, 37

+38 (05158)

2-68-40

+38 (05158)

2-76-51

+38 (05158)

2-63-99

+38 (05158)

2-68-51

7

Управління
економіки Стародуб Аліна 56101 Миколаївська область,
райдержадміністрації
Олегівна
Баштанський район,
м. Баштанка
вул. Баштанської республіки, 37
Веб-сторінка району: bashtanka.at.ua

bashtanka.pp.net.uа

+38 (05158)

2-75-23

bashtanschina.narod.ru

3. Історія утворення району:
Історичний шлях Баштанки (до 1928 року Полтавки) починається
з 1806 року, коли на казенних землях, де вона тепер розташована,
царський уряд оселив переселенців з Полтавської та Чернігівської
губерній. Це були переважно державні селяни та козаки. Походження
назви села (Полтавське, згодом Полтавка) пов’язують з першими
поселенцями, серед яких більшість ніби була з Потавської губернії.
Наприкінці 20-х років ХІХ ст. Полтавка стала військовим поселенням.
У 1830 році вона входила до складу 1-го Бузького уланського полку.
В селі на той час налічувалось 214 дворів і 1216 жителів. З 1857 року
село увійшло до складу 3-го округу Херсонського південного
поселення
16 вересня 1919 року у Полтавці в результаті прагнення
волелюбного українського народу до самоврядування була створена
Баштанська республіка (за назвою балки, в якій розкинулося село),
історія якої відома на всю Україну. 7 лютого 1928 року Полтавка
була перейменована на Баштанку.
Починаючи з 1963 року Баштанка – селище міського типу, а від 1987 року – місто районного
підпорядкування.
Серед видатних уродженців Баштанського району: художник Г.Довженко, режисер та сценарист
Р.Фощенко, літературний критик, доктор філологічних наук Г.В'язовський, письменник, лауреат
Шевченківської премії, премії ім. Яновського та премії ім.. Нечуя-Левицького О.Сизоненко, 11 Героїв
Радянського Союзу, 4 Герої соціалістичної праці та багато інших.
Затверджено рішенням сесії Баштанської
районної ради від__________ №________

Символіка району:
ПРАПОР БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

На прапорі району зображено гвинтівку та козацьку хоругву на
знак пошани нашим предкам, для яких завжди було справою честі
захищати свою територію.

Затверджено рішенням сесії Баштанської
районної ради від__________ №________

.
ГЕРБ БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

На гербі району знайшли своє відображення срібний скіфський
курган та схід сонця, які символізують зв'язок далекого
історичного минулого території з теперішнім та майбутнім,
срібний степовий орел, представник місцевої фауни – символ
волелюбного населення території та золоте пшеничне поле,
основний напрям сільськогосподарського виробництва, достатку та
благополуччя.

4. Природно-географічний потенціал:
Баштанський район займає площу 170 616 га (6,9 % від загальної території області). Район
розташований у східній частині Миколаївської області і лежить у межах Причорноморської низовини.
Рельєф низовинний, слабо розчленований, ґрунтовий покрив головним чином складається з південних
чорноземів звичайних середньо і мало гумусних, місцями зустрічаються засолені ґрунти.

Товщина профілю немитих чорноземів складає 80-85см, вміст гумусу в орному шарі – від 4,1до
5,3%. Родючість орних земель господарства характеризується в основному 56 балами.
До природної рослинності належать типчаково-ковилові степи з незначним ксерофітним
різнотрав’ям. Головною річкою є Інгул (з притокою Громоклеєю), яка впадає у Бузький лиман
Чорного моря. Згідно агрокліматичному районуванню район відноситься до північних регіонів
області, які характеризуються континентальним, теплим, помірно засушливим кліматом,
середньорічна температура повітря яких + 10◦С. Характерно: тривале, жарке, мало дощове літо,
коротка тепла осінь, коротка малосніжна зима, рання, тепла, коротка весна. Пересічна температура
повітря січня -4,5 ◦С морозу, липня - 21,2 ◦С тепла. Абсолютний максимум +38-39◦С, абсолютний
мінімум -29-33◦С. Тривалість без морозного періоду 160-185 днів.
5. Ресурсно – сировинний потенціал:
Водні ресурси: річка Інгул з притокою Громоклеєю,
ставки – 852,3 га ( в т.ч. в оренді – 227,6 га).

Лісові масиви: ліса - 3834,0 га, в т.ч. листяні
породи – 2845 га (74,2%), хвойні – 989 га (25,8%).
Середній вік насаджень становить 40-50 років. Є
штучно створені лісові масиви на схилах балок та
в надзаплавних терасах річок Інгулу і Громоклеї.
Загальна площа державного лісового фонду –
8845,1 га (в т.ч. в оренді – 100,0 га). Проводяться
протиерозійні
заходи,
будівництво
гідротехнічних споруд, насадження полезахисних
та прияружних лісосмуг тощо.

На території району є природні заказники місцевого значення по охороні та збереженню зональної
рослинності та рельєфу.
1. Ландшафтно-ботанічні заказники: Лісове урочище «Мар’ївське» (площа 388 га.),
«Христофорівські плавні» (200 га.), «Інгульський» (26 га.), «Привільне» (12 га.).
2. Ботанічні заказники: «Добра Криниця» (20 га.), «Балка Лозноватка» (20 га.), «Старогорожене»
(10 га.), «Виноградівка» (15 га.), «Доброкам’янка» (12 га.).
3. Ботанічний пам’ятник природи «Громоклеєвський» (10 га.).

Корисні
копалини:
на
території
Баштанського
району
знаходиться
родовища
суглинків
на
території
Пісківської (6,42 га), Добренської (10,95 га),
Привільненської
(19,44
га)
та
Кашперомиколаївської сільських рад. На
території
Плющівської
(32,0
га),
Христофорівської, Старогороженської (не
визначеної площі) сільської ради існують
родовища піску, а на території Ленінської
сільської ради знаходиться Лисянське
родовище вапняків (2,2 га). Окрім того,
Кашперомиколаївська
сільська
рада
розташована на гранітній плиті, а також на
її території є поклади уранових руд, що
потребують геологічної розвідки. Відмічено
наявність більш як дев’яти
природних
вододжерел.
Сільськогосподарські угіддя: 145,8 тис. га, з них в оренді – 78,2 тис. га.
Рілля: 120,1 тис. га., з них в оренді – 61,0 тис. га.
6. Кордони: Баштанський район межує
на півночі - з Новобузьким районом, на
сході – з Березнегуватським районом, на
південному сході – з Снігурівським
райном, на півдні – з Жовтневим
районом, за заході – з Новоодеським
районом, на північному заході - з
Еланецьким районами. По території
району державний кордон не проходить.
7. Населенні
пункти:
в
районі
60 населених пунктів (місто Баштанка і 59
сіл).
Районний
центр:
м.Баштанка.
Відстань від м. Миколаїв - 66 км. Місто
перетинає автострада Одеса - Дніпропетровськ. Площа міста - 892 га, площа сільгоспугідь – 15,6 тис.
га., загальна площа зелених насаджень складає 37,0 га.
До територіального складу Баштанської міської ради входять місто Баштанка, села Шевченко,
Зелений Яр, Трудове, Андріївка.
8. Населення району:
Середня чисельність населення на 01.01.2011 року становить 38,9 тис. осіб., у т.ч. чоловіків –
18,2 тис.осіб, жінок – 20,7 тис.осіб.
Кількість міського населення - 12,7 тис. осіб., сільського - 26,1 тис. осіб. Працездатне населення
– 23,6 тис. осіб (60,8 % від загальної кількості населення). Кількість пенсіонерів – 7,2 тис. осіб (18,6%
від загальної кількості населення). Щільність проживання на 01.01.2011 - 24 осіб/км2
Середній вік населення району - 38 років.
Станом на 01.01.11 народилося 463 особи (у 2009 році – 531 особа) або на 12,8 % менше ніж у
минулому році, померло 562 особи (2009 рік – 555 осіб), що на 1,2% більше в порівнянні з минулим
роком.
Середня заробітна плата в районі станом на 01.01.2011 складає 1880,23 грн. на місяць
.

Зведена характеристика населення з розбивкою по радам району:

№ п/п

Всьго
Працездатне
насенаселення
леня

Міські, селищні, сільські
ради та населенні пункти в
них

Непрацездатне
населення

ч.
%
ч.
Баштанська міська рада
м. Баштанка
с.Андріївка
с.Зелений Яр
с.Трудове
с.Шевченко

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

12599
278
167
22
261

7979
232
102
17
203

63,3
83,4
61,1
77,3
77,8

Зайняте
населення

%

ч.

4620
46
65
5
58

36,7
16,6
38,9
22,7
22,2

Безробітні

%

ч.

%

5132
146
45
7
98

30,4
0,9
0,3
0
0,6

392
4
6
0
2

39
0,4
0,6
0
0,2

1855

11

69

6,9

560
207
776
314
702
457
999
818
141
512
426
328
321
371
1118
496
468
597
16894

3,3
1,2
4,6
1,9
4,2
2,7
5,9
4,8
0,8
3
2,5
1,9
1,9
2,2
6,6
2,9
2,8
3,5
100

66
24
48
10
31
17
19
61
35
12
14
6
28
60
28
26
21
27
1022

6,6
2,4
4,8
1
3,1
1,7
1,9
6,1
3,5
1,2
1,4
0,6
2,8
6
2,8
2,6
2,1
2,7
100

Сільські ради
1.

Добренська

3090

1715

55,5

1375

44,5

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Доброкриничанська
Єрмолівська
Інгульська
Кашперо-Миколаївська
Костичівська
Ленінська
Лоцкинська
Марївська
Новоіванівська
Новоолександрівська
Новопавлівська
Новосергіївська
Пісківська
Плющівська
Привільненська
Старогороженська
Христофорівська
Явкинська

1431
596
2130
767
1306
853
2131
2324
595
932
862
633
1196
1177
2213
1050
971
1285
38869

731
277
1229
432
795
438
1468
1458
346
534
533
359
707
690
1431
575
556
791
23598

51,1
46,5
57,7
56,3
60,9
51,3
68,9
62,7
58,2
57,3
61,8
56,7
59,1
58,6
64,7
54,8
57,2
61,6
60,6

700
319
901
335
511
415
663
866
249
398
329
274
489
487
782
475
415
494
15271

48,9
53,5
42,3
43,7
39,1
48,7
31,1
37,3
41,9
42,7
38,2
43,3
40,9
41,4
35,3
45,2
42,8
38,4
39,3

Всього

Таким чином, в Баштанському районі кількість працездатного населення становить 23,6 тис.
осіб (60,6% від загальної кількості населення), в т.ч.:
- зайняте населення – 16,9 тис. осіб 43,46% від загальної кількості населення та 71,59 % від
працездатного населення);
- безробітні – близько 1 тис. осіб (2,6% від загальної кількості населення та 4,2 % від працездатного
населення).
Розподіл робочої сили у районі по галузях економіки
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№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Галузі
Сільське господарство
Промисловість
Будівництво
Транспорт
Зв'язок
Лісове господарство
Торгівля
Державна служба
Освіта
Харчова промисловість
Охорона здоров'я
Інші
ВСЬОГО:
В колективному секторі
В приватному секторі
В державному секторі
Приватні підприємці
Фермери
ВСЬОГО:

Кількість

% до працездатного населення

1314
323
64
35
170
57
87
496
1551
539
390
1282
6365
2275
9810
2607
1516
352
16560

6,2
1,5
0,3
0,2
0,8
0,3
0,4
2,3
7,3
2,5
1,8
6,0
29,9
10,7
46,0
12,2
7,1
1,7
77,7

9. Житлово - комунальне господарство:
Водопостачання по району налічує 278,8 км водопровідних мереж, 20,8 км каналізаційних
мереж, 18 свердловин та 3 очисних споруди. Пропускна спроможність каналізаційних очисних споруд
– 1000 м³.
Із 60 населених пунктів району 27 забезпечені централізованим водопостачанням, 25 населених
пунктів використовують привозну воду, а у 8-ми частково використовується вода з приватних
свердловин, частково привозна.
Газифікація (станом на 01.01.2011):
Всього проведено газових мереж - 460,15 тис. км. Газифіковано населених пунктів – 41 (відсоток
газифікації – 68,3 %, в тому числі сільська місцевість – 67,8 %).
Електрофікація (станом на 01.01.2011):
Всього електрифіковано 60 населених пунктів, або 100,0 %. Кількість трансформаторних
підстанцій 10/0,4 кВ, що забезпечують потреби громади досягла - 293 із вихідною потужністю
52,7 тис. кВа
В районі зовнішнє освітлення мають 34 населених пункти 56,6% всіх населених пунктів району.
Встановлено:
- 171,9 км мереж вуличного освітлення;
- 2537 світлоточок;
- 70 багатотарифних лічильників.
По території району проходить аміако, газо- та нафтопровід.
10. Дорожнє покриття:
Загальна довжина доріг – 626 км. Автомобільні шляхи загальнодержавного значення – 48,4 км.
Автомобільні шляхи загального користування – 577,6 км, в т.ч. ґрунтові – 118,6 км; тверде покриття –
108,5 км, удосконалене покриття (асфальт) – 350,5 км
11. Транспортні комунікації:
№
п/п

Назва

Основні маршрути
Залізничні станції

Станція Лоцкине Одеської залізничної колії
Станція Явкино Одеської залізничної колії
Станція Горожено Одеської залізничної колії
Автовокзали
Автостанція «Південна» - м.Баштанка
Баштанка-Миколаїв, Баштанка-Коблево

1.
2.
3.
1.

Автовокзал - м.Баштанка

2.

Маршрути Дніпропетровського, Криворізького,
Харківського, Київського направлення

12. Новітні комунікації:
Станом на 01.01.2011 на території району встановлено 7604 стаціонарних телефонів,
зареєстровано 1074 користувачів інтернету, відсоток охоплення в межах – 15,6 %.
На території району прискореними темпами розвивається мережа мобільного зв’язку. В
Баштанському районі вже експлуатуються 4 мобільних оператора Київстар, MTC, "Beeline", «Life».
Покриття мобільного зв’язку на території району досягає 87,0 %.
Обслуговуючі підприємства:
№
п/п
1.
2.

Назва підприємства
Центр електрозв’язку №1 Миколаївської дирекції ВАТ «Укртелеком»
Центр поштового зв’язку № 7 Миколаївської дирекції УДППЗ
«Укрпошта»

Кількість відділень зв’язку
29 АТС
21 відділення зв’язку

13. Інфраструктура району:
Інфраструктура району знаходиться на достатньо високому рівні розвитку. Налічується 8 великих
магазинів, 4 ринки, 38 закладів громадського харчування, 8 відділень банків, готель.

№
п/п

Назва

Площа
(м2)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8

«АТБ»
«Меблі»
«Полтавський»
«Олімп»
«Соборний»
«Веселка»
«Вікторія»
«Будматеріали»

1200
600
131,1
345
120
130
80
140

Великі магазини:
Середній
товарообіг Кількість
(грн./місяц персоналу
ь)
856000
28
46000
7
32400
8
25800
9
25000
4
45000
11
5500
3
6000
7

Орієнтовна кількість
відвідувачів в продовж
місяця (осіб)
5623
3153
3658
2674
2500
4896
4200
4500

Всього
Усього по району
319 магазинів:

2746,1

1041700,0

77,0

31204,0

19368

8623000

650

28051

Ринки
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Назва
Ринок «Центральний»
Ринок «Експрес»
Ринок «Зустріч»
Ярмаркова площа
Усього:

Площа
(м2)
710
8201
700
300
9911

Товарообіг (грн./
місяць)
582000
895000
456000
326000
2259000

Кількість торгових
місць
318
591
110
100
1119

Основні місця громадського харчування
№
п/п

Назва

Форма власності

Площа (м2)

Кіл-ть місць

600
390
990

100
70
170

80
294
270
120
50
1568

40
140
60
50
26
725

300
53
405
2963

50
20
94
1729

Ресторани
1.
«Інгул»
2.
«Ярославна»
Усього по району:

колективна
приватна

1.
«Піцерія»
2.
«Царська охота»
3.
«Крістіна»
4.
«Каскад»
«
5.
«У Олени»
Усього по району:

приватна
приватна
приватна
приватна
приватна

1.
«Ярославна»
2.
«Каскад – 2»
Усього по району:
РАЗОМ:

приватна
приватна

Кафе

Їдальні

-

Фінансово-кредитна мережа району складається з філій наступних банків:
Миколаївського обласного управління ВАТ «Ощадбанк»;
МОД ВАТ «Райффайзен банк Аваль»;
Банк «Фінанси і кредит»
МРУ «Приватбанк»;
АКБ «Правексбанк»
Відділення Промінвестбанку у Миколаївській області;
МОФ АКБ «Укрсоцбанк»;
ВАТ КБ «Надра»

14. Особливості та конкурентні переваги району:
Основними перевагами Баштанського району серед інших в Миколаївській області є:
- вдале географічне розташування відносно обласного центру м. Миколаєва та основних ринків збуту
продукції;
- розвинена інфраструктура;
- розвинена соціально-культурна сфера, що є однією з найкращих в області;
- наявність кваліфікованої робочої сили та можливість використання науково – виробничого
потенціалу м. Миколаєва;
- сприятлива для сільськогосподарського виробництва структура земельних ресурсів: 145,8 тис. га
сільськогосподарських угідь, зокрема питома вага ріллі – 82,4 %;
- першими закінчили реформування сільського господарства;
- технічне оснащення галузі сільського господарства, на яке протягом останніх три роки витрачено
більш як 75,0 млн. грн.
- туристична привабливість: безліч місць придатних для зеленого туризму, наявність лісових
насаджень, пам'ятних та історичних місць, заповідних зон та заказників;

- на території району знаходиться гора Якобиха, що занесена до Державного реєстру по
дельтапланетаризму;
- екологічно чистий район, на території якого відбувається збір лікарських рослин;
- наявність природних ресурсів державного та місцевого значення: пісок, гончарна, каолінова та
керамічна глина, вапняки, поклади граніту та уранових руд, численна кількість природних
вододжерел.
15. Промисловість:
В районі промисловість представлена наступними галузями:
- харчова промисловість;
- машинобудівна промисловість.
Основною промисловою продукцією
Баштанського району є:
- олія соняшникова нерафінована;
- молоко оброблене рідке;
- масло тваринне;
- сир свіжий неферментований та сир
кисломолочний;
- сири сичужні;
- сир плавлений;
- кисломолочні продукти;
- борошно;
- крупи;
- хлібобулочні вироби.

Кількість працюючих в галузі станом на 01.01.2011 становить 566 осіб.
За результатами роботи 2010 року обсяг реалізації промислової продукції склав 476,6 млн.грн., або
2,7% від загальнообласного показника.
Основні промислові підприємства району:
№
п/п
1
2
3
4

Назва підприємства
ЗАТ «Баштанський
сирзавод»
ДП «Хлібокомбінат»
ВАТ «Привільненське РТП»
ДП «Баштанський
Агромаш-сервіс»

Форма власності
колективна
колективна
колективна
колективна

Основна продукція

Питома
вага

масло тваринне, сир твердий, сир плавлений,
цільномолочна продукція
хлібобулочні та кондитерські вироби
виготовлення запчастин для
сільськогосподарської техніки
виготовлення запчастин для
сільськогосподарської техніки

99,3%
0,4%
0,2 %
0,1 %

В структурі реалізованої продукції району основну питому вагу займає харчова промисловість
завдяки ВАТ «Баштанський
сирзавод». Це підприємство є основним бюджетоформуючим
підприємством району, яке дає 21,0 % надходжень до бюджету.
Динаміка основних показників роботи промислового комплексу
за 2007- 2010 рр.
Економічні показники
Питома вага району в промисловому
виробництві області, %
Структура реалізованої продукції за
основними видами економічної
діяльності
промисловість
в т.ч.
харчова промисловість та перероблення
сільськогосподарських продуктів
машинобудування
виробництво та розподілення енергії, газу
та води

2007

2008

2009

2010

1,7

1,8

1,9

100

100

100

100

99,9

99,9

99,9

99,7

0,1

0,1

0,1

0,3

-

-

-

-

2,7

Обсяг реалізованої продукції (тис. грн.)
в т.ч. на одну особу (грн.)
Темпи зростання (зниження) обсягів
промислового виробництва (у порівнянних
цінах),%

223 432,1
5 678,5

262 159,3
6 756,7

313 045,8
7 834,9

470 857,5
5 785,3

109,8

117,3

116,0

150,7

Протягом 2010 року спостерігається тенденція до збільшення обсягів промислового
виробництва. За січень-грудень 2010 року промисловими підприємствами району реалізовано
промислової продукції (робіт, послуг) на суму 470857,5 тис.грн. (за відповідний період минулого року
– 313045,8 тис. грн.), темп росту складає 148,7% та враховуючи обсяги виробництва переробної
промисловості приватних суб’єктів господарювання на суму 5,7 млн.грн, даний показник складає
476,6 млн.грн. Питома вага реалізованої промислової продукції Баштанського району в
загальнообласному обсязі – 2,7 %, проти 2,0 % за відповідний період минулого року. Обсяг
реалізованої промислової продукції на одну особу склав 12159,9 грн (2009 – 8068,2 тис.грн) до рівня
2009 року – 150,7%, при цьому реалізація на одну особу серед сільськогосподарських районів області
становить 5785,3 грн. Завдяки чому при проведенні комплексної оцінки соціально-економічного
розвитку Миколаївської області наш район посідає 2 місце в загальному рейтингу по показниках
виробництва промислової продукції.
Одним з найбільш значних недоліків промислового комплексу району є відсутність повноцінної
переробної промисловості за винятком виробництва ВАТ «Баштанський сирзавод». Майже вся
сільськогосподарська продукція реалізовується за межі району в якості сировини. Це дає можливість
говорити про залучення інвестицій на створення та розвиток підприємств з переробки зернових та
масляничних культур. Крім того, доцільним є інвестування добувної промисловості.
16. Сільське господарство
Сільське господарство на території району достатньо розвинуте.
Основні напрямки сільського господарства:
- рослинництво (зернове виробництво, вирощування технічних культур, садівництво);
- тваринництво (ВРХ, свині, вівці);
- птахівництво (кури, страуси, перепілки, фазани, цесарки).
Кількість працюючих в галузі більш як 4744 осіб
В аграрному секторі району використовується 120,1 тис. га ріллі, на яких ведуть товарне
виробництво сільськогосподарської продукції підприємства різних організаційно-правових форм
господарювання.

№
п/п

Форма власності

Кількість

Обсяг оброблювальної
ріллі, га

1.

Товариство з обмеженою відповідальності

45

23 819

2.

Акціонерні товариства

10

10 009

3.

Приватні підприємства

82

27 851

4.

Фермерські господарства

462

22 000

5.

Одноосібники

2200

36 434

Динаміка виробництва основних видів сільськогосподарської продукції (2009-2010 р.)
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Динаміка поголів’я худоби на території Баштанського району (2009-2010 р.)
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Таким чином, спостерігаються постійні тенденції зростання об’ємів врожаю та поголів’я худобі в
районі.
Перелік основних сільськогосподарських підприємств району
Назва господарства

ТОВ СП “Нібулон” с.Добре
ППАф “Хлібодар”
с.Піски
ВАТ “Баштанська СГ МТС”
м.Баштанка
ЗАСТ ”Зоря Інгулу”
м.Баштанка
ВАТ ”Баштанська рай сільгоспхімія”
м.Баштанка
ТОВ “Агро Капитал-Миколаїв”
с.Добра Криниця
ППАФ “Вісла”
с.Привільне
ПП “Корона”
м.Баштанка
ТОВ ВКФ “Комсейл”
м. Баштанка
ТОВ «Баштанська птахофабрика»
м.Баштанка
ВАТ «Богданівський плодорозсадник»
с. Інгулка
ДП «Маліцький-Агро» c.Мар'янівка

Форма
власності

приватна
приватна
колективна
колективна

колективна
колективна
приватна
приватна
приватна
приватна
колективна
колективна

Спеціалізація, основні види продукції

зерновиробництво, вирощування зернових та
технічних культур
зерновиробництво, птахівництво,
вирощування зернових та технічних культур,
виробництво продукції стаусоводства та
перепільництва
зерновиробництво, вирощування зернових та
технічних культур
вирощування плодових, вирощування зерняткових
та кісточкових плодових, зернових й технічних
культур
зерновиробництво та молочне скотарство,
вирощування зернових та технічних культур,
розведення великої рогатої худоби та виробництво
молока
зерновиробництво, вирощування зернових та
технічних культур
зерновиробництво, вирощування зернових та
технічних культур
зерновиробництво, вирощування зернових та
технічних культур
зерновиробництво, вирощування зернових та
технічних культур
птахівництво, яйця курячі
вирощування садженців, вирощування садженців
дерев та декоративних рослин, зернових та
технічних культур
зерновиробництво, свиноводство
вирощування зернових та технічних культур,
розведення свиней та виробництво м’яса

Таким чином, основною сільськогосподарською продукцією району є:
- зернові культури – пшениця яра та озима, ячмінь ярий та озимий, просо, кукурудза на зерно;
- технічні культури – ріпак, соняшник, соя;
- зерняткові та кісточкові плоди;
- вирощування великої рогатої худоби, свиней, овець та кіз;
- розведення курей, страусів, перепілок, фазанів та цесарок;
- виробництво молока, вовни, курячих яєць.
Наявність розвиненого сільського господарства дає змогу говорити про можливість інвестування
установок по виробництву біогазу з сільськогосподарських, промислових, побутових та відходів, що
забезпечить не тільки виробництво енергії, біодобрив, а також дозволить зробити довкілля більш
чистим.
17. Сфера житлового сектору:
До житлово-комунального господарства Баштанського району належить 9231 об'єктів житлового
фонду, з них будинків приватного сектору - 9100, комунальної власності міста - 29, житловобудівельних кооперативів - 4. Загальна площа житлового фонду – 917,6 тис. м2 .

Назва населеного пункту
м. Баштанка
Сільські населені пункти
Разом

Загальна кількість
житлових будинків
(шт.)
3297
5934
9231

Загальна
площа
житлового
фонду,
тис. м2
316,1
601,5
917,6

Житловобудівельні
кооперативи

Кількість
ОСББ (шт.)

Приватний
сектор

4
4

58
58

3216
5884
9100

Житлово – комунальні послуги в районі надають 9 суб'єктів господарювання:
- 6 комунальних підприємств (КП “Міськводоканал”, КП “Добробут”, КП при Привільненській,
Христофорівській, Пісківській сільських радах);
- 3 приватних підприємця (Інгульська, Новоіванівська, Плющівська сільські ради).
В районі 62 багатоповерхових будинка, тому числі по 58 - створено ОСББ. За результати діяльності
у 2010 році за рахунок коштів Державного бюджету було залучено 1млн. 22 тис.грн. для проведення
капітальних ремонтів 9-ти будинків.
18. Соціальна сфера
Баштанський район є флагманом у сфері соціального захисту. М. Баштанка посіло за підсумками
2010 року друге місце у щорічному Всеукраїнському конкурсі «Населений пункт найкращого
благоустрою і підтримки громадського порядку». Гордістю району є об’єкти соціальної сфери.
Баштанський район перший в області ліквідував центральне опалення у загальноосвітніх школах та
перейшли на опалення шкіл міні-котельнями, завдяки чому досягли економії бюджетних коштів у
дев’ять разів, які були використані на оновлення матеріально-технічної бази.
1. Освіта:
Всього
в
районі
функціонує
60
загальноосвітніх навчальних закладів:
- дошкільні навчальні заклади – 29,
- середні навчальні заклади – 31, з них: 1
заклад нового типу – гімназія, 1 школасад.
- вищі навчальні заклади – філія
університету «Україна».
Є підготовчі курси Миколаївського
державного аграрного університету.

Навчанням охоплено 4367 дітей та підлітків шкільного віку, а також 2048 дітей дошкільного
віку.
Безкоштовне перевезення учнів та педпрацівників до місць навчання і додому здійснюється з 31
населеного пункта до 15 навчальних закладів району. Забезпечено безкоштовним підвезенням
482 учні, що становить 100%
від загальної кількості тих, що потребують підвезення.
Використовується 15 одиниць автотранспорту, з яких протягом останніх років - 13 було придбано
за кошти місцевого бюджету, зокрема 1 – у 2010 році та 2 виділено управлінням освіти і науки
облдержадміністрації в рамках державної програми «Шкільний автобус» у 2005 та 2010 роках.
Заклади освіти І-ІІІ ступенів на 100% забезпечені комп’ютерними класами. Заклади освіти І-ІІ
ступенів - на 25%.
Поточні ремонти в закладах освіти району виконанні на суму 996 тис.грн. На придбання
предметів і матеріалів довгострокового користування для установ освіти в 2010 році витрачено 764
тис.грн. Провено капітальних ремонтів та реконструкцій у загальноосвітніх середніх закладах на суму
4,3 млн. грн.

2.Охорона здоров’я:
Медичне обслуговування в районі забезпечують: центральна районна лікарня, 3 дільничні лікарні,
6 лікувальних амбулаторій та 23 фельдшерсько-акушерських пунктів, в яких працює 423 особи, із яких
53 особи – лікарі, 178 осіб – середній медичний персонал.

Всього на утримання Баштанської ЦРЛ використано за 2010 рік 12639,3 тис. грн.
За рахунок коштів районного бюджету придбано
• кювез для новонароджених – 100,0 тис. грн.,
• набір для травматологічних операцій -24,0 тис. грн.
За рахунок державних
поставок МОЗ отримано
медобладнання :
• система ультразвукової діагностики -386,0 тис. грн.,
• апарат штучної вентиляції легенів -207,5 тис.грн.,
пересувний флюорограф -1,1 млн. грн.
Завершено розпочатий у минулому році капітальний ремонт
палат та діагностичних кабінетів, замінено вікна у 4-х поверховому
лікувальному корпусі , замінено покрівлю у клінічно – діагностичній лабораторії та облаштовано
алею. Придбано інкубатор для новонароджених, набір для травматологічних операцій, систему
ультразвукової діагностики, апарат штучної вентиляції легенів, пересувний
флюорограф ,
холодильник, кондиціонер, меблі, комп’ютери, килим.
Забезпечено в повному обсязі медикаментами невідкладну медичну допомогу закладів сільської
місцевості, забезпечено необхідною апаратурою пологове відділення та набором для невідкладної
медичної допомоги дитяче відділення.
3.Соціальний захист населення
Заклади соціального захисту населення –
реабілітаційний
центр
«Калина»,
який
вважається найкращим закладом такого рівня в
Миколаївській області. З початку року центр
надав різноманітних послуг майже тисячі
жителям району, які із задоволенням відвідують
тренажерний зал, кімнату релаксації, кімнату
соціально-побутової реабілітації, гуртки з
прикладного мистецтва, фітобар тощо.
Нещодавно на території району відкрито
Територіальний
центр
соціального
обслуговування населення, який надає досить
широкий спектр соціальних послуг.

Стаціонарне відділення для постійного або
тимчасового проживання одиноких непрацездатних
громадян. В 2010 році капітально відремонтований
спальний корпус. В результаті чого добудовано ще
одну кімнату, великий коридор та санітарно-гігієнічне приміщення.
На ці цілі було витрачено 235,5 тис.грн.
В 2010 році для стаціонару було закуплено
обладнання на загальну суму 21,1 тис.грн, а саме: 2
холодильника, пральна машина, телевізор, 2
кондиціонери та м'який куточок.

4 Культура, спорт, туризм
Культосвітню роботу проводять 27 клубних та 34 бібліотечних закладів, дитяча музична школа в
м Баштанці та 4 її філіали в селах Інгулка, Піски, Виноградівка, Лоцкине. В районі 1 кінотеатр, 31
будинок культури. При Будинках культури, клубах працює 14 любительських об'єднань та клубів, за
інтересами в яких приймає участь 161 чоловік. З початку року закладами культури було організовано і
проведено 2405 масових заходів на яких було присутніх 166595 чоловік.
Функціонує районний
краєзнавчий музей,
музей історії села Привільне, музей мистецтва в
с.Христофорівка. Всьго у Баштанському районі
налічується 31 музей. В районі є пам'ятники
містобудування та архітектури:
- школа єврейського поселення кінця XIX початку
XX століття (нині дитячий садок) - с.Плющівка;
- культова споруда «Кірха»-1880- 1890рр.с.Червона Зірка Плющівської сільської ради;
- єврейська агросільськогосподарська школа(1902
р.) – архітектурна споруда кінця XIX початку XX
століття (нині адміністративне приміщення та
навчальний корпус Андріївського СПТУ-42) с.Андріївка;
- садиба М.М.Аркаса (нині приміщення ЗОШ) с.Христофорівка.
Памятки природи та історії створюють благодатні
умови для всіх видів масового відпочинку,
особливого туризму.
Створена відповідна спортивна база: 2 стадіони з трибунами на 1500 місць, 53 спортивні
майданчики, 23 футбольних поля, 30 спортивних залів. Особливою ознакою м. Баштанка є
веслувальна база дитячої юнацької спортивної школи «Елінг», 2 вихованці якої є чемпіонами України
по греблі на байдарках.
19. Споживчий ринок:
Споживчий ринок району характеризується високим рівнем насиченості основними
продовольчими та непродовольчими товарами, стабільним постачанням та відсутністю товарного
дефіциту.
Торгівля здійснюється в стаціонарних магазинах, ринках, ларьках, на торгівельних
майданчиках та в формі виїзної торгівлі. На території району діє торгівельна мережа, яка складається
із 1019 торгівельних одиниць, що належать фізичним та юридичним особам (у тому числі 319
магазинів, загальною площею 19,4 тис.кв.м. та 38 об’єктів громадського харчування, розрахованих на
1729 місць), 4 ринки з продажу продовольчих та непродовольчих товарів та 11 АЗС.
В районі протягом 2009-2010 років відкрито ряд станцій технічного обслуговування, салонів
краси та перукарень, кафе-барів, магазинів, аптек що створює здорову конкуренцію і спонукає до
покращення якості обслуговування.

20.

Досвід району у залученні інвестицій:

- ЗАТ «Баштанський сирзавод»: залучено більш як 15,0 млн.грн., з метою будівництва очисних
споруд. Загальна сума залучених інвестицій даним підприємством протягом 2009-2010 року 58,0 млн.
грн.
- ТОВ «Баштанська птахофабрика»: дане підприємство відкрите за рахунок вітчизняних
інвестиційних ресурсів у сумі 5,5 млн.грн., що використано на реконструкцію та модернізацію
недіючого ЗАТ «Росток», оновлення виробничих потужностей сучасним обладнанням. Так станом на
01.01.11 середньодобове виробництво яєць досягло 74,0 тис. шт., реалізація яких здійснюється на
Ярмаркові площі та магазинах в м. Баштанка, а також на території міст Миколаєва, Кривого Рогу,
Дніпропетровська та Києва. Таким чином, відновилася робота всіх корпусів, де утримується близько
200,0 тис. голів різновікової птиці. Проте поголів’я птиці заплановано збільшити та довести до 1,0
млн. голів. При цьому створено 80 нових робочих місць.
- Міжнародною організацією AIRES спільно з фондом «Біла та Мелінди Гейдис» проведено
конкурс проектів по комп’ютеризації бібліотек та надання безкоштовного доступу до мережі інтернет
за програмою «Бібліоміст», за результатами якого Баштанська центральна бібліотечна система
ввійшла до складу переможців та отримала грант на поставку 15 комп’ютерів, 4 принтерних
комплексів й безкоштовного доступу до інтернету у двох районних та трьох сільських бібліотеках.
- Будівництво загальноосвітньої школи №1 (м.Баштанка): інвестовано з державного бюджету 2,8
млн. грн. Присутнє часткове фінансування з місцевого бюджету (760 тис. грн.).
- Важливою подією для району є те, що Баштанська центральна районна лікарня придбала
апарат штучної вентиляції легенів вартістю 240 тис. грн., апарат для ультразвукової діагностики – 380
тис. грн. за рахунок фінансування з державного бюджету.
- Активно розвиваються також і сільськогосподарські підприємства на території району, сума
вкладених коштів сягає 35,0 млн. грн.
- Вартість інвестиційного проекту по переробці у фермерському господарстві Головченко В.В.
становить 174 тис.грн. власних коштів. На даний час підприємство розробило та впроваджує проект по
запуску макаронної лінії із конвеєрним сушильним та пакувальним комплексом, потужністю 100-140
кг/год. Дане комплексне обладнання призначене для виробництва та упаковки від 400,0 г до 1,0 кг
коротко різаних макаронних виробів. Всі технологічні процеси автоматизовані.
- ЗАСТ «Зоря Інгулу» реалізує проект «Будівництво цеху по переробці плодової продукції», який
знаходиться на стадії завершення, а саме 97,0 % готовності. Основною продукцією консервного цеху
заплановано виробництво фруктового пюре в асептичних упаковках потужністю 18 муб за рік.
- Управлінням праці та соціального захисту населення виграно грант на реалізацію проекту
Міністерства праці та соціальної політики і Світового банку «Підвищення ефективності управління
реформою системи соціального захисту в Україні», першочерговим завданням реалізації якого було
відпрацювання єдиної технології прийому громадян, внесення змін до структури управління,
уніфікація системи програмного забезпечення, вдосконалення роботи соціальних інспекторів.
- У 2006 році управління праці та соціального захисту населення взяли участь в практичній
розробці порядку оформлення та ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги.
Реалізація цього проекту здійснювалася за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, позики
Світового банку. За час проведення експерименту управління отримало в постійне користування
комп'ютерну техніку на суму 78, 1 тис.грн., меблі для облаштування кабінетів на суму 30,8 тис.грн.
- З квітня 2009 року в управлінні праці та соціального захисту населення розпочато апробацію
непрямого методу оцінки доходів заявників, які звертаються за призначенням соціальної допомоги, в
рамках Проекту «Удосконалення системи соціальної допомоги в Україні», який проводить
Міністерство праці та соціальної політики України спільно з Центром соціально-економічних
досліджень – САSЕ Україна за фінансової підтримки Міжнародного банку реконструкції та розвитку
як розпорядника коштів гранту, наданого Шведською агенцією міжнародного розвитку SIDA. Метою
цього Проекту є більш точне оцінювання доходів заявників, які звертаються за призначенням
соціальної допомоги, підвищення адресності її надання та покращення ефективності роботи
соціальних інспекторів, зменшення кількості перевірок державними соціальними інспекторами,
сприяння ефективному використанню коштів на соціальну підтримку.
Загалом, в районі спостерігається спрямування спільних зусиль органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування на відновлення роботи галузей економіки, зростання добробуту населення
та розв’язання соціальних проблем. Завдяки цьому, із ініціативи райдержадміністрації у серпні 2010
року розпочав роботу відділ з питань інвестиційної політики та управління майном спільної власності

територіальних громад міста, сіл Баштанського району при районній раді згідно рішення районної
ради від 24.06.10 № 6 «Про створення відділу районної ради з питань інвестиційної політики та
управління майном спільної власності територіальних громад міста, сіл Баштанського району».

Таким чином, принципами інвестиційної політики району є:
Підвищення інвестиційної
привабливості району
Відповідність інвестиційної політики
інтересам жителів району
Підготовка земельних ділянок для
реалізації інвестиційних проектів
Скорочення адміністративних
бар’єрів для здійснення бізнесу
Забезпечення рівноправ’я
інвесторів
Сприяння розвитку бізнесу у районі
Відвертість у стосунках з
інвесторами

Аналізуючи потенціал Баштанського района можна виділити пріоритетні напрямки для
інвестування:

Промисловість
Наявність
покладів
корисних
копалин,
високої якості
Можливість
будівництва
заводів їхньої
переробки
Вільні
виробничі
площі

Відновлення
роботи
колишніх
підприємств

Сільське
господарство
Велика
сировинна
база
Розвиток її
переробки

Збережені
приміщення
тваринницьки
х комплексів
Відновлення
роботи ферм,
розвиток
тваринництва

Житловокомунальне
господарство

Зростання цін
на житловокомунальні
послуги
Впровадження
енергозберігаючих технологій

Розвиток
птахівництва та
свинарства на
територіїрайону
Встановлення
біогазових
установок

Спорт, культура,
туризм
Наявність
багатої
історичної та
культрної
спадщини,
неповторних
краєвидів
Розвиток
зеленого
туризму

Можливості
розвитку ароспорту та
дельтапланеризму

SWOT – аналіз внутрішніх чинників
інвестиційної привабливості
Баштанського району Миколаївської області
Сильні сторони
Вигідне географічне розташування. Місто
Баштанка розташоване за 65 від обласного
центру м. Миколаєва, що підвищує можливості
збуту товарів народного споживання, виробничої
кооперації, підвищення життєвого рівня тощо.
Близькість до морських та річкових портів м.
Миколаєва – 65 км, м. Херсона - 120 км.
Розвинута транспортна інфраструктура.

Слабкі сторони
Недосконалі земельні відносини, складна
система надання земель державної власності
сільськогосподарського призначення в оренду

Не розвиненість промислової бази району, при
наявних можливостях
Матеріальна база основної частки промислових
підприємств занадто застаріла (в тому числі тих,
які є недіючими) й може бути використана
тільки після значних витрат на реконструкцію.
Задовільна система зв’язку. Вся територія району Недостатня
кількість
сировини
для
стабільно покривається рухомим (мобільним) молокопереробного підприємства
телефонним зв’язком.
Наявність надлишку робочої сили.
Позитивний демографічний прогноз та зростання
населення за рахунок міграції.
Можливості
оперативної
підготовки
та
перепідготовки працівників. У районі діє два
заклади профосвіти та філія університету. В
обласному центрі зосереджений потужний
науково-освітній потенціал.
Активний розвиток малого та середнього бізнесу.
Кількість суб’єктів малого підприємництва
щороку зростає на 10,0 -15,0%.
Район є екологічно чистою територією без
радіоактивного, хімічного забруднення.
Всі населені пункти мають стабільне і якісне
енергопостачання, водопроводи, понад 68,3 %
газифіковані.
Є багато не використовуваних орних земель
середньої та високої якості
Район розташований в зоні насичення історикокультурними пам’ятками, в тому числі
унікальними (культова споруда «Кірха»-18801890рр , школа єврейського поселення кінця XIX
початку XX століття, садиба М.М.Аркаса тощо).

Промисловість:
Назва інвестиційного проекту

Будівництво цеху з переробки зернових та
олійних культур

Назва підприємства (організації)

ВАТ «Баштанська с/г МТС»

Реквізити підприємства (організації):
поштова адреса

Україна, Миколаївська область, м. Баштанка, вул.
Сизоненка, 5

телефон

(05158) 2 83 86

Форма власності

колективна

Частка державної власності (%)

-

Керівник підприємства (організації):
посада

директор

прізвище, ім'я, по-батькові

Гончаренко Микола Миколайович

телефон керівника

(05158) 2 83 86

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

директор

прізвище, ім'я, по-батькові

Гончаренко Микола Миколайович

телефон

(05158) 2 83 86

Загальний опис підприємства

ВАТ «Баштанська с/г МТС» створено з метою
високопродуктивного
використання
тракторів,
комбайнів техніки, та іншої сільськогосподарської
закупленої за рахунок коштів державного лізингового
фонду і по іноземних кредитних лініях під гарантії
Кабінету Міністрів України. Взяті в оренду земельні паї
(с.Христофорівка,
м.Баштанка),
доведені
до
задовільного стану 3123 га. Підприємство перейшло на
насіннєве господарство, що дає змогу збільшити валовий
дохід по рослинництву і посіяти якісне насіння на своїх
полях, що приведе до збільшення врожайності зернових
культур.

Характеристика / опис діяльності
підприємства

На даний час господарство спеціалізується на
вирощуванні зернових та технічних культур, наданні
населенню послуг по обробці земель та збору врожаю

Основна продукція підприємства

зернові та технічні культури, надання послуг по обробці
земель та збору врожаю

Особливості розташування

адміністративна будівля підприємства та бригада
розташована на окраїні м. Баштанки, ток розташований
за 18,0 км від адміністративної будівлі по трасі
Миколаїв-Дніпропетровськ в с. Христофорівка, де
знаходиться
більша
частина
земельних
угідь
господарства

Наявність комунікацій

проведено телефон, є можливість підключення до
інтернету, хороше дорожнє покриття під’їзних шляхів

Електрофікація, газифікація, вода та
водовідведення

в наявності

Статутний фонд підприємства

500 тис. дол. США

Кількість працюючих осіб

76

Оборот товарів / послуг (вантажообіг)

200,8 тис. дол. США

Позиція на ринку

підприємство є одним із найбільшим виробником
зернових та технічних культур на території району

Короткострокові та довгострокові плани
підприємства

на перспективу заплановано укласти договори про нові
ринки збуту продукції, залучення нових земель під
ведення товарного виробництва та впровадження
вирощування нових сортів зернових та технічних
культур

Суть інвестиційного проекту

будівництво цеху з переробки зернових та олійних
культур

Рівень готовності інвестиційного проекту

інвестиційна пропозиція.
кадрового потенціалу

Загальний обсяг інвестицій, у тому числі
- інвестовано власних коштів
- потреба в інвестиційних коштах

Наявність

приміщення,

15,0 тис. дол. США
250,0 тис. дол. США

Спосіб залучення інвестицій

створення спільного підприємства, фінансові інвестиції,
кредитна лінія

Цільове використання інвестиційних
коштів

будівництво цеху, придбання необхідного обладнання та
його встановлення

Стисле обґрунтування доцільності
проекту, соціальний ефект від
впровадження

в районі значний об’єм сільськогосподарської продукції
реалізується за межі району як сировина внаслідок малої
кількості підприємств, які б мали змогу здійснювати
переробку даної продукції, фасування та продаж вже
готової продукції, тим самим збільшуючи рівень
ефективності виробництва.

Термін окупності проекту

3 роки

Показник рентабельності підприємства, % 8,0

Назва інвестиційного проекту

Реконструкція та технічне переоснащення цеху
по переробці олійних культур

Назва підприємства (організації)

ПП «Астра-агропром»

Реквізити підприємства (організації):
поштова адреса

Україна, Миколаївська область, м. Баштанка, вул.
Театральна, 3

телефон

(05158) 2-62-04

Форма власності

приватна

Частка державної власності (%)

-

Керівник підприємства (організації):
посада

директор

прізвище, ім'я, по-батькові

Федоров Віктор Григорович

телефон керівника

(05158) 2-62-04

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

директор

прізвище, ім'я, по-батькові

Федоров Віктор Григорович

телефон

(05158) 2-62-04

Характеристика / опис діяльності
підприємства

Підприємство виробляє зернові та технічні культури, та
переробляє сільськогосподарську продукцію. Воно має
досить зручне місцерозташування та великі виробничі
площі, що майже не використовуються

Основна продукція підприємства

зернові та технічні культури, олія та комбікорми

Особливості розташування

адміністративна будівля підприємства та бригада
розташована в центрі м. Баштанки, за 8,0 км від
залізничної станції Явкино та 65 км від обласного
центру м. Миколаєва

Наявність комунікацій

проведено телефон, є підключення до інтернету, хороше
дорожнє покриття під’їзних шляхів

Електрофікація, газифікація, вода та
водовідведення

в наявності

Статутний фонд підприємства

100 тис. дол. США

Кількість працюючих осіб

12

Оборот товарів / послуг (вантажообіг)

82,3 тис. дол. США

Позиція на ринку

підприємство є одним із найбільшим виробників олії на
території району

Короткострокові та довгострокові плани
підприємства

на перспективу заплановано укласти договори про нові
ринки збуту продукції, розширити виробництво та
залучити нові землі під ведення товарного виробництва

Суть інвестиційного проекту

розбудова, модернізація та реконструкція переробного
цеху олійних культур на базі господарства

Рівень готовності інвестиційного проекту

інвестиційна пропозиція.
кадрового потенціалу

Загальний обсяг інвестицій, у тому числі
- інвестовано власних коштів
- потреба в інвестиційних коштах

Наявність

приміщення,

64,0 тис. дол. США
1,0 млн. дол. США

Спосіб залучення інвестицій

створення спільного підприємства, фінансові інвестиції,
кредитна лінія

Цільове використання інвестиційних
коштів

розбудова та розширення переробного цеху олійних
культур, придбання необхідного сучасного обладнання
та його встановлення

Стисле обґрунтування доцільності
проекту, соціальний ефект від
впровадження

Одним з найбільш значних недоліків промислового
комплексу району є відсутність повноцінної переробної
промисловості. Постає питання переробки продукції у
значно більших розмірах, ніж це може дозволити
підприємство на даний час.
Реконструкція цеху
дозволить підвищити рівень ефективності використання
ресурсного потенціалу
району та виробничих
можливостей підприємства.

Термін окупності проекту

5 років

Показник рентабельності підприємства, % 18,0
Назва інвестиційного проекту

Створення переробного підприємства на базі
фермерського господарства Головченко В.В.

Назва підприємства (організації)

Фермерське господарство Головченко В.В.

Реквізити підприємства (організації):
поштова адреса

Україна, Миколаївська область, Баштанський район,
Плющівська сільська рада, с. Новогеоргіївка

телефон

(05158) 2-00-36

Форма власності

приватна

Частка державної власності (%)

-

Керівник підприємства (організації):
посада

директор

прізвище, ім'я, по-батькові

Головченко Валентин Васильович

телефон керівника

(05158) 2-00-36

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

директор

прізвище, ім'я, по-батькові

Головченко Валентин Васильович

телефон

(05158) 2-00-36

Характеристика / опис діяльності
підприємства

Підприємство виробляє зернові та технічні культури,
займається
переробкою
сільськогосподарської
продукції. Основним устаткуванням господарства є тік,
на території якого знаходиться складські приміщення
для
зберігання
сільськогосподарської
продукції,
майстерня, крупоцех (потужністю за восьмигодинну
робочу зміну - 2,0 тонни виробництва круп та 4,0
центнери насіння соняшникового смаженого).

Основна продукція підприємства

зернові та технічні культури, широкий асортимент круп
– пшеничної, арнаутки, ячнєвої, перлової, горохової,
гречаної, манної, пшона, а також насіння соняшникового
смаженого.

Особливості розташування

адміністративна будівля господарства та бригада
розташована на окраїні с. Новогеоргієвка поблизу
оброблювальних земель, за 6,0 км від районного центру
м. Баштанка, 15,0 км від залізничної станції Явкино та
53,0 км від обласного центру м. Миколаєва

Наявність комунікацій

проведено телефон, є підключення до інтернету, хороше
дорожнє покриття під’їзних шляхів

Електрофікація, газифікація, вода та
водовідведення

в наявності

Статутний фонд підприємства

500,0 тис. дол. США

Кількість працюючих осіб

25

Оборот товарів / послуг (вантажообіг)

250,0 тис. дол. США

Позиція на ринку

підприємство є одним із найбільшим виробників круп
на території району та єдиним виробником смаженого
соняшникового насіння

Короткострокові та довгострокові плани
підприємства

Господарством заплановано до кінця поточного року
закупити брикетну машину для виробництва брикетів із
вторинної сировини з метою зменшення втрат врожаю.
На перспективу заплановано укласти договори про нові
ринки збуту продукції, в тому числі на експорт,
розширити виробництво, асортимент та залучити нові
землі під ведення товарного виробництва.

Суть інвестиційного проекту

розбудова та розширення наявного переробного цеху на
базі господарства

Рівень готовності інвестиційного проекту

Інвестиційна пропозиція.
кадрового потенціалу

Загальний обсяг інвестицій, у тому числі
- інвестовано власних коштів
- потреба в інвестиційних коштах

Наявність

приміщення,

20,0 тис. дол. США
300,0 тис. дол. США

Спосіб залучення інвестицій

створення спільного підприємства, фінансові інвестиції,
кредитна лінія

Цільове використання інвестиційних
коштів

розбудова та розширення наявного переробного цеху,
придбання необхідного сучасного обладнання та його
встановлення

Стисле обґрунтування доцільності
проекту, соціальний ефект від
впровадження

Одним з найбільш значних недоліків промислового
комплексу району є відсутність повноцінної переробної
промисловості. Постає питання переробки продукції у
значно більших розмірах, ніж це може дозволити
підприємство на даний час. Створення переробного
підприємства дозволить підвищити ресурсний потенціал
району.

Термін окупності проекту

2 роки

Показник рентабельності підприємства, % 28,0

Назва інвестиційного проекту

Будівництво комплексу по вирощуванню та
переробці риби

Назва підприємства (організації)

Баштанське управління зрошуваних систем

Реквізити підприємства (організації):
поштова адреса

Україна, Миколаївська область, м. Баштанка
вул.Соборна, 100

телефон

(05158) 2-82-57

Форма власності

державне

Частка державної власності (%)

100

Керівник підприємства (організації):
посада

начальник

прізвище, ім'я, по-батькові

Лебедєв Віктор Іванович

телефон керівника

(05158) 2-82-57

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

начальник

прізвище, ім'я, по-батькові

Лебедєв Віктор Іванович

телефон

(05158) 2-82-57

Характеристика / опис діяльності
підприємства

Вирощування та переробка риби

Основна продукція підприємства

Риба та продукція з неї

Наявність комунікацій

проведено телефон, є підключення до інтернету, хороше
дорожнє покриття під’їзних шляхів

Суть інвестиційного проекту

організація вирощування та переробки риби

Рівень готовності інвестиційного проекту

Інвестиційна пропозиція. Оформлене право власності на
водні об’єкти та земельні ділянки

Загальний обсяг інвестицій, у тому числі
- інвестовано власних коштів
- потреба в інвестиційних коштах

100,0 тис. дол. США

Спосіб залучення інвестицій

створення спільного підприємства, фінансові інвестиції,
кредитна лінія

Цільове використання інвестиційних
коштів

будівництво комплексу по вирощуванню та переробці
рибного цеху, придбання необхідного сучасного
обладнання та його встановлення

Стисле обґрунтування доцільності
проекту, соціальний ефект від
впровадження

Одним з найбільш значних недоліків промислового
комплексу району є відсутність повноцінної переробної
промисловості. Постає питання переробки тих видів
продукції, які до цього часу на території району не
перероблялися, але користуються постійним попитом у
населення. Реалізація проекту дозволить підвищити
рівень
ефективності
використання
ресурсного
потенціалу та виробничих можливостей району.

Термін окупності проекту

2 роки

Показник рентабельності підприємства, % 9,4
Назва інвестиційного проекту

Розчистка річки Інгул для вирощування риби,
раків та мідій та налагодження їхньої переробки

Назва підприємства (організації)

Баштанське управління зрошуваних систем

Реквізити підприємства (організації):
поштова адреса

Україна, Миколаївська область, м. Баштанка вул..
Соборна, 100

телефон

(05158) 2-82-57

Форма власності

державне

Частка державної власності (%)

100

Керівник підприємства (організації):
посада

начальник

прізвище, ім'я, по-батькові

Лебедєв Віктор Іванович

телефон керівника

(05158) 2-82-57

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

начальник

прізвище, ім'я, по-батькові

Лебедєв Віктор Іванович

телефон

(05158) 2-82-57

Суть інвестиційного проекту

розчистка річки Інгул з метою вирощування риби, раків
та мідій для їх промислової переробки

Рівень готовності інвестиційного проекту

Інвестиційна пропозиція. Оформлене право власності на
водні об’єкти та земельні ділянки

Загальний обсяг інвестицій, у тому числі
- інвестовано власних коштів
- потреба в інвестиційних коштах

1500,0 тис. дол. США

Спосіб залучення інвестицій

створення спільного підприємства, фінансові інвестиції,
кредитна лінія

Цільове використання інвестиційних
коштів

Розчистка річки Інгул та вирощування риби, раків та
мідій

Стисле обґрунтування доцільності
проекту, соціальний ефект від
впровадження

Одним з найбільш значних недоліків промислового
комплексу району є відсутність повноцінної переробної
промисловості. Постає питання переробки тих видів
продукції, які до цього часу на території району не
перероблялися, але користуються постійним попитом у
населення. Реалізація проекту дозволить підвищити
рівень
ефективності
використання
ресурсного
потенціалу та виробничих можливостей району

Термін окупності проекту

4 роки

Показник рентабельності підприємства, % 9,4

Назва інвестиційного проекту

Будівництво квасового міні-цеху

Назва підприємства (організації)

Плющівська сільська рада

Реквізити підприємства (організації):
поштова адреса

Україна, Миколаївська область, Баштанський район, с.
Плющівка, вул. Центральна, 44

телефон

(05158) 9-38-92

Форма власності

державна

Частка державної власності (%)

100,0

Керівник підприємства (організації):
посада

голова сільської ради

прізвище, ім'я, по-батькові

Луценко Микола Олексійович

телефон керівника

(05158) 9-38-92

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

голова сільської ради

прізвище, ім'я, по-батькові

Луценко Микола Олексійович

телефон

(05158) 9-38-92

Характеристика / опис діяльності
підприємства

виробництво квасу

Основна продукція підприємства

квас

Особливості розташування

джерело
розташоване на території Плющівської
сільської ради за 1,0 км від населеного пункту Червона
Зірка із кількістю жителів 75. Відстань до районного
центру м. Баштанка складає – 7 км, до обласного центру

м. Миколаєва – 54,0 км
Наявність комунікацій

є можливість проведення телефону та підключення
Інтернету, хороше покриття під’їзних шляхів

Електрофікація, газифікація, вода та
водовідведення

Є можливість підключення

Кількість працюючих осіб

6

Позиція на ринку

На території району підприємства-аналоги відсутні, так
як і на території області, таким чином є доцільність
будівництва квасового цеху

Суть інвестиційного проекту

Будівництво квасового міні-цеху

Рівень готовності інвестиційного проекту

інвестиційна пропозиція. Наявність земельної ділянки,
природного джерела води належної якості для
приготування сусла

Загальний обсяг інвестицій, у тому числі
- інвестовано власних коштів
- потреба в інвестиційних коштах

300 тис. дол. США

Спосіб залучення інвестицій

створення спільного підприємства, фінансові інвестиції,
кредитна лінія

Цільове використання інвестиційних
коштів

будівництво приміщення цеху облаштування території,
закупівлю необхідного обладнання та інвентарю

Стисле обґрунтування доцільності
проекту, соціальний ефект від
впровадження

в умовах недостатнього розвитку промислової бази
району, при наявності природних та виробничих
можливостей питання ефективної розробки та
використання джерел високоякісної води є досить
важливим. Будівництво цеху сприятиме створенню
нових робочих місць, поповненню бюджету району за
рахунок сплати податків, а також розвитку району.

Термін окупності проекту

5 років

Показник рентабельності підприємства, % Назва інвестиційного проекту

Будівництво заводу по розливу води

Назва підприємства (організації)

Плющівська сільська рада

Реквізити підприємства (організації):
поштова адреса

Україна, Миколаївська область, Баштанський район, с.
Плющівка, вул. Центральна, 44

телефон

(05158) 9-38-92

Форма власності

державна

Частка державної власності (%)

100,0

Керівник підприємства (організації):
посада

голова сільської ради

прізвище, ім'я, по-батькові

Луценко Микола Олексійович

телефон керівника

(05158) 9-38-92

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

голова сільської ради

прізвище, ім'я, по-батькові

Луценко Микола Олексійович

телефон

(05158) 9-38-92

Характеристика / опис діяльності
підприємства

виробництво газованої та негазованої води із розливом у
ємкості 0,5 л., 1,5 л., 2,0, л. та 5,0 л. ПЕТ пляшку

Основна продукція підприємства

газована та негазована вода

Особливості розташування

джерело розташоване в центрі села Новогеоргієвка.
Відстань до районного центру м. Баштанки складає – 6,0
км, до обласного центру м. Миколаєва – 53,0 км

Наявність комунікацій

є можливість проведення телефону та підключення
Інтернету, хороше покриття під’їзних шляхів

Електрофікація, газифікація, вода та
водовідведення

Є можливість підключення

Кількість працюючих осіб

6

Позиція на ринку

підприємства - аналоги на території району відсутні

Суть інвестиційного проекту

Будівництво заводу по розливу води

Рівень готовності інвестиційного проекту

інвестиційна пропозиція. Наявність земельної ділянки,
3-х природних джерел води належної якості

Загальний обсяг інвестицій, у тому числі
- інвестовано власних коштів
- потреба в інвестиційних коштах

1,0 млн. дол. США

Спосіб залучення інвестицій

створення спільного підприємства, фінансові інвестиції,
кредитна лінія

Цільове використання інвестиційних
коштів

будівництво приміщення заводу, закупівля необхідного
обладнання та інвентарю

Стисле обґрунтування доцільності
проекту, соціальний ефект від
впровадження

в умовах недостатнього розвитку промислової бази
району, при наявності природних та виробничих
можливостей питання ефективної розробки та
використання джерел високоякісної води є досить
важливим. Будівництво заводу сприятиме створенню
нових робочих місць, поповненню бюджету району за
рахунок сплати податків, а також розвитку району.

Термін окупності проекту

7 років

Показник рентабельності підприємства, % Назва інвестиційного проекту

Будівництво цеху з переробки плодових

Назва підприємства (організації)

ЗАСТ «Зоря Інгулу»

Реквізити підприємства (організації):
поштова адреса

Україна, Миколаївська область, м. Баштанка, вул.
Ювілейна, 80

телефон

(05158) 2 83 17

Форма власності

колективна

Частка державної власності (%)

-

Керівник підприємства (організації):
посада

голова правління

прізвище, ім'я, по-батькові

Кравцов Сергій Андрійович

телефон керівника

(05158) 2 83 17

Контактна особа по інвестиційному

проекту:
посада

голова правління

прізвище, ім'я, по-батькові

Кравцов Сергій Андрійович

телефон

(05158) 2 83 17

Характеристика / опис діяльності
підприємства

Підприємство є одним з лідерів по виробництву фруктів
серед підприємств області. Господарство має сад
площею 853,2 га, з них 81,6 га складає молодий сад. Для
зберігання фруктів є три фруктосховища загальною
ємкістю 3300 т, наявність яких дозволяє реалізовувати
продукцію до травня місяця, так як підприємство
спеціалізується на виробництві, зберіганні та переробці
фруктів.

Основна продукція підприємства

плодова та сільськогосподарська продукція

Особливості розташування

адміністративна будівля підприємства розташована в
центрі м. Баштанки, за 8,0 км від залізничної станції
Явкино та 65,0 км від обласного центру м. Миколаєва,
бригада підприємства розташована за 5,0 км від
адміністративної
будівлі
по
трасі
МиколаївДніпропетровськ

Наявність комунікацій

проведено телефон, є підключення до інтернету, хороше
дорожнє покриття під’їзних шляхів

Електрофікація, газифікація, вода та
водовідведення

в наявності

Статутний фонд підприємства

881,9 тис. дол. США

Кількість працюючих осіб

242

Оборот товарів / послуг (вантажообіг)

300 тис. дол. США

Позиція на ринку

підприємство є найбільшим виробником плодових
культур на території області

Короткострокові та довгострокові плани
підприємства

заплановано укласти договори про нові ринки збуту
продукції, введення в експлуатацію цеху по переробці
плодових

Суть інвестиційного проекту

будівництво
цеху
з
переробки
плодових
виготовленням пюре в асептичних упаковках

Рівень готовності інвестиційного проекту

ступінь готовності проекту 95,0 %

Загальний обсяг інвестицій, у тому числі
- інвестовано власних коштів
- потреба в інвестиційних коштах

510 тис. дол. США

із

Спосіб залучення інвестицій

створення спільного підприємства, фінансові інвестиції,
кредитна лінія

Цільове використання інвестиційних
коштів

придбання
необхідного
обладнання
встановлення, безпосередній запуск цеху

Стисле обгрунтування доцільності
проекту, соціальний ефект від
впровадження

враховуючи останні тенденції розвитку ЗАСТ «Зоря
Інгулу» Баштанського району особливо гостро постає
питання зростання рівня переробки продукції плодових з
метою зменшення втрат врожаю за рахунок
впровадження новітніх технологій

Термін окупності проекту

3 роки

Показник рентабельності підприємства, % 30,0

та

його

Назва інвестиційного проекту

Будівництво фруктосховища

Назва підприємства (організації)

ЗАСТ «Зоря Інгулу»

Реквізити підприємства (організації):
поштова адреса

Україна, Миколаївська область, м. Баштанка, вул.
Ювілейна, 80

телефон

(05158) 2 83 17

Форма власності

колективна

Частка державної власності (%)

-

Керівник підприємства (організації):
посада

голова правління

прізвище, ім'я, по-батькові

Кравцов Сергій Андрійович

телефон керівника

(05158) 2 83 17

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

голова правління

прізвище, ім'я, по-батькові

Кравцов Сергій Андрійович

телефон

(05158) 2 83 17

Характеристика / опис діяльності
підприємства

Підприємство є одним з лідерів по виробництву фруктів
серед підприємств області. Господарство має сад
площею 853,2 га, з них 81,6 га складає молодий сад. Для
зберігання фруктів є три фруктосховища загальною
ємкістю 3300 т, наявність яких дозволяє реалізовувати
продукцію до травня місяця, так як підприємство
спеціалізується на виробництві, зберіганні та переробці
фруктів. Але збільшення кількості урожаю та його
зберігання
потребує будівництво додаткового
фруктосховища.

Основна продукція підприємства

плодова та сільськогосподарська продукція

Особливості розташування

адміністративна будівля підприємства розташована в
центрі м. Баштанки, за 8,0 км від залізничної станції
Явкино та 65,0 км від обласного центру м. Миколаєва,
бригада підприємства розташована за 5,0 км від
адміністративної
будівлі
по
трасі
МиколаївДніпропетровськ

Наявність комунікацій

проведено телефон, є підключення до інтернету, хороше
дорожнє покриття під’їзних шляхів

Електрофікація, газифікація, вода та
водовідведення

в наявності

Статутний фонд підприємства

881,9 тис. дол. США

Кількість працюючих осіб

242

Оборот товарів / послуг (вантажообіг)

300 тис. дол. США

Позиція на ринку

підприємство є найбільшим виробником плодових
культур на території області

Короткострокові та довгострокові плани
підприємства

заплановано укласти договори про нові ринки збуту
продукції, введення в експлуатацію цеху по переробці
плодових,
а
також
будівництво
додаткового

фруктосховища
Суть інвестиційного проекту

Будівництво четвертого додаткового фруктосховища, з
метою зберігання продукції

Рівень готовності інвестиційного проекту

Інвестиційна пропозиція

Загальний обсяг інвестицій, у тому числі
- інвестовано власних коштів
- потреба в інвестиційних коштах

- 1,0 млн. дол. США
- 100 тис. дол. США
- 900 тис. дол США

Спосіб залучення інвестицій

фінансові інвестиції, кредитна лінія

Цільове використання інвестиційних
коштів

будівництво фруктосховища, придбання необхідного
обладнання та його встановлення, безпосередній запуск
цеху

Стисле обгрунтування доцільності
проекту, соціальний ефект від
впровадження

враховуючи останні тенденції розвитку ЗАСТ «Зоря
Інгулу» Баштанського району особливо гостро постає
питання зберігання продукції плодових з метою
зменшення втрат врожаю за рахунок впровадження
новітніх технологій

Термін окупності проекту

3 роки

Показник рентабельності підприємства, % 30,0

Назва інвестиційного проекту

Розробка уранових покладів

Назва підприємства (організації)

Кашперомиколаївська сільська рада

Реквізити підприємства (організації):
поштова адреса

Україна, Миколаївська область, Баштанський район, с.
Кашперо-Миколаївка, вул. Центральна, 3

телефон

(05158) 9-32-80

Форма власності

державна

Частка державної власності (%)

100,0

Керівник підприємства (організації):
посада

голова сільської ради

прізвище, ім'я, по-батькові

Шевченко Юрій Вікторович

телефон керівника

(05158) 9-32-80

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

голова сільської ради

прізвище, ім'я, по-батькові

Шевченко Юрій Вікторович

телефон

(05158) 9-32-80

Характеристика / опис діяльності
підприємства

розвідка та розробка уранових покладів

Основна продукція підприємства

уран та його промислова переробка

Наявність ліцензії та інших спеціальних
документів

відсутні

Загальна площа покладів

територія потребує додаткової розвідки та дослідження

Особливості розташування

земельна ділянка розташована на окраїні с. КашпероМиколаївка, за 25,0 км від районного центру

м.Баштанки, 35,0 км від залізничної станції Явкино та
60,0 км від обласного центру м. Миколаєва
Наявність комунікацій

проведено телефон, хороші під’їдні шляхи, є виїзд на
кіровоградську трасу, що проходить за 7,0 км від
сільської ради

Електрофікація, газифікація, вода та
водовідведення

є можливість підключення
водовідведення, газ привозний

Об’єми видобування продукції/корисних
копалин

поклади не розроблялися

Позиція на ринку

на території району відсутні підприємства, виробнича
діяльність яких пов’язана із видобуванням, розробкою
уранових покладів та їх переробкою

Короткострокові та довгострокові плани
підприємства

-

Суть інвестиційного проекту

Геологічна розвідка та розробка уранових покладів

Рівень готовності інвестиційного проекту

інвестиційна пропозиція

Загальний обсяг інвестицій, у тому числі
- інвестовано власних коштів
- потреба в інвестиційних коштах

300 тис. дол. США

до

електроенергії

та

Спосіб залучення інвестицій

створення спільного підприємства, фінансові інвестиції,
кредитна лінія

Цільове використання інвестиційних
коштів

розвідка та розробка уранових покладів та безпосереднє
проведення робіт

Стисле обґрунтування доцільності
проекту, соціальний ефект від
впровадження

в умовах недостатнього розвитку промислової бази
району, при наявності природних та виробничих
можливостей питання ефективної розробки та
використання джерел природних ресурсів є досить
важливим. Розробка уранових покладів сприятиме
розвитку інфраструктури, створенню нових робочих
місць, поповненню бюджету району за рахунок сплати
податків, а також розвитку району

Термін окупності проекту

3 роки

Показник рентабельності підприємства, % Назва інвестиційного проекту

Збирання сільськогосподарської техніки та
автомобілів на базі ДП «Агромашсервіс»

Назва підприємства (організації)

ДП «Агромашсервіс»

Реквізити підприємства (організації):
поштова адреса

Україна, Миколаївська область, м. Баштанка вул.
О.Сизоненка, 9

телефон

(05158) 2 -82-17

Форма власності

колективна

Частка державної власності (%)

-

Керівник підприємства (організації):
посада

директор

прізвище, ім'я, по-батькові

Назаренко Павло Валентинович

телефон керівника

(05158) 2- 82-17

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

директор

прізвище, ім'я, по-батькові

Назаренко Павло Валентинович

телефон

(05158) 2 -82-17

Характеристика / опис діяльності
підприємства

Підприємство за радянських часів було одне з
найбільших
в
Україні
по
виробництву
сільськогосподарської техніки. На даний час воно
спеціалізується на виготовленні запчастин для
сільськогосподарської техніки. Займає досить велику
територію, на якій розміщено виробничі цехи та ділянки,
в тому числі для збирання тракторів марки Т-150.

Основна продукція підприємства

виготовлення
техніки

Особливості розташування

підприємство розташоване в м. Баштанка, за 8,0 км від
залізничної станції Явкино та 65 км від обласного
центру м. Миколаєва

Наявність комунікацій

проведено телефон, є підключення до інтернету, хороше
дорожнє покриття під’їзних шляхів

запчастин

для

сільськогосподарської

Електрофікація, газифікація, вода та
водовідведення

в наявності

Статутний фонд підприємства

264,0 тис. дол. США

Кількість працюючих осіб

17

Оборот товарів / послуг (вантажообіг)

95,0 тис. дол. США

Позиція на ринку

підприємство займає близько 30,0% на ринку
виготовлення сільськогосподарської техніки на території
району

Короткострокові та довгострокові плани
підприємства

на перспективу заплановано укласти договори про нові
ринки збуту продукції, залучити до співпраці
сільськогосподарські підприємства інших районів
області, розширити спектр робіт

Суть інвестиційного проекту

реконструкція наявних потужностей підприємства,
впровадження інноваційних технологій виробництва,
придбання сучасного обладнання для збирання
сільськогосподарської техніки та автомобілів.

Рівень готовності інвестиційного проекту

Інвестиційна пропозиція.
кадрового потенціалу

Загальний обсяг інвестицій, у тому числі
- інвестовано власних коштів
- потреба в інвестиційних коштах

Наявність

приміщення,

1,0 млн. дол. США

Спосіб залучення інвестицій

створення спільного підприємства, фінансові інвестиції,
кредитна лінія, можливість продажу підприємства

Цільове використання інвестиційних
коштів

придбання необхідного сучасного обладнання та його
встановлення,
реконструкція
та
модернізація
виробництва і цехів для збирання техніки та автомобілів

Стисле обґрунтування доцільності
проекту, соціальний ефект від
впровадження

існуюча матеріально-технічна база підприємства є
зношеною та вже не відповідає вимогам часу. Необхідне
впровадження інноваційних технологій виробництва,
використання сучасного обладнання та устаткування, які
б
забезпечували
зростання
продуктивності
та

ефективності виробничого процесу, мінімізували
витрати та економію енергетичних ресурсів.
Термін окупності проекту

2 роки

Показник рентабельності підприємства, % 9,0 %
Назва інвестиційного проекту

Модернізація та реконструкція ДП
«Хлібокомбінат»

Назва підприємства (організації)

ДП «Хлібокомбінат»

Реквізити підприємства (організації):
поштова адреса

Україна, Миколаївська область, Баштанський район, м.
Баштанка, вул. Промислова, 6

телефон

(05158) 2 87 90

Форма власності

колективна

Частка державної власності (%)

-

Керівник підприємства (організації):
посада

директор

прізвище, ім'я, по-батькові

Крохмалюк Надія Володимирівна

телефон керівника

(05158) 2 -87 -90

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

директор

прізвище, ім'я, по-батькові

Крохмалюк Надія Володимирівна

телефон

(05158) 2 -87- 90

Характеристика / опис діяльності
підприємства

Підприємство
спеціалізується
на
виробництві
хлібобулочних та кондитерських виробів. Загальна
початкова проектна потужнiсть комбiнату складала 600
тонн хлiбобулочних виробiв на добу, на даний час вона
знизилася до позначки 200 тонн, у зв’язку із зносом
матеріально-технічної бази.
Підприємство оснащене трьома жаровими шкафами та
кондитерською піччю КЕП-400, тісто змішувачем,
мішко підйомником та мукопросіювачем тощо. Весь
процес випікання хліба майже на 75,0 % є ручною
працею.
Вся продукція сертифікована, має сертифікати якості
та технологічні карти.
На пiдприємствi розроблено рецептури та освоєно
виробництво більш ніж 25 найменувань хлібобулочних i
кондитерських виробів. В процесі реалізації проекту
планується налагодити виробництво ще 9 найменувань
хлібобулочних та кондитерських виробів

Основна продукція підприємства

Виробництво хлібобулочних та кондитерських виробів,
в асортименті 25 найменувань

Особливості розташування

підприємство розташоване на території м. Баштанки, за
8,0 км від залізничної станції Явкино та 65 км від
обласного центру м. Миколаєва

Наявність комунікацій

проведено телефон, є можливість підключення до
інтернету, хороше дорожнє покриття під’їзних шляхів

Електрифікація, газифікація, вода та
водовідведення

в наявності

Статутний фонд підприємства

275,0 тис. дол. США

Кількість працюючих осіб

10

Оборот товарів / послуг (вантажообіг)

75 тис. дол. США

Позиція на ринку

підприємству на території району конкуренцію
складають 11 одиниць хлібопекарень, що належать
приватним особам підприємницької діяльності. При
цьому 87,0 % підприємств бюджетної сфери обслуговує
ДП «Хлібокомбінат»

Короткострокові та довгострокові плани
підприємства

на перспективу заплановано укласти договори про нові
ринки збуту продукції, доповнити асортимент
кордипродукції, участь у тендерах бюджетних установ
та організацій для співпраці

Суть інвестиційного проекту

оновлення виробничих ділянок та потужностей
підприємства, впровадження сучасного обладнання

Рівень готовності інвестиційного проекту

інвестиційна пропозиція. Наявність приміщення та
кадрового потенціалу

Загальний обсяг інвестицій, у тому числі
- інвестовано власних коштів
- потреба в інвестиційних коштах

1 500,0 тис. дол. США

Спосіб залучення інвестицій

створення спільного підприємства, кредитні кошти

Цільове використання інвестиційних
коштів

закупка обладнання та його встановлення, проведення
капітального ремонту будівлі ДП «Хлібокомбінату»

Стисле обґрунтування доцільності
проекту, соціальний ефект від
впровадження

існуюча матеріально-технічна база підприємства є
зношеною та вже не відповідає вимогам часу. Необхідне
впровадження інноваційних технологій виробництва,
використання сучасного обладнання та устаткування, які
б
забезпечували
зростання
продуктивності
та
ефективності виробничого процесу, мінімізували
витрати та економію енергетичних ресурсів.

Термін окупності проекту

7 років

Показник рентабельності підприємства, % 5,4 %
Назва інвестиційного проекту

Будівництво заводу будівельних матеріалів

Назва підприємства (організації)

Баштанська міська рада

Реквізити підприємства (організації):
поштова адреса

Україна, Миколаївська область, м. Баштанка, вул.
Баштанської республіки, 38

телефон

(05158) 2-72-05

Форма власності

державна

Частка державної власності (%)

100,0

Керівник підприємства (організації):
посада

голова міської ради

прізвище, ім'я, по-батькові

Рибаченко Володимир Федорович

телефон керівника

(05158) 2 -72-05

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

голова міської ради

прізвище, ім'я, по-батькові

Рибаченко Володимир Федорович

телефон

(05158) 2 -72-05

Характеристика / опис діяльності
підприємства

Виробництво будівельних матеріалів, надання послуг
населенню району по здійсненню будівельно-монтажних
робіт

Основна продукція підприємства

будівельні матеріали (керамічна цегла)

Особливості розташування

Земельна ділянка (5,37 га) розташовано на окраїні м.
Баштанки за 68,0 км. від обласного центру м. Миколаєва
та 18,0 км від залізничної станції

Наявність комунікацій

є можливість проведення телефону та підключення до
Інтернету

Електрофікація, газифікація, вода та
водовідведення

є
можливість
підключення
водовідведення та до газопостачання

Позиція на ринку

на території району відсутні підприємства,
виготовляють подібні види продукції

Короткострокові та довгострокові плани
підприємства

нарощування
обсягів
виробництва
матеріалів та будівництва житла

Суть інвестиційного проекту

Будівництво нового заводу, будівництво житла

Рівень готовності інвестиційного проекту

Інвестиційна пропозиція,
високої якості

Загальний обсяг інвестицій, у тому числі
- інвестовано власних коштів
- потреба в інвестиційних коштах

електроенергії,
що

будівельних

наявні природні ресурси

1,0 млн. дол. США

Спосіб залучення інвестицій

створення спільної діяльності, надання фінансових
ресурсів на умовах інвестування, надання кредитних
ресурсів на умовах проектного фінансування.

Цільове використання інвестиційних
коштів

розробка
проектно-кошторисної
документації,
будівництво заводу, придбання необхідного обладнання

Стисле обґрунтування доцільності
проекту, соціальний ефект від
впровадження

Основний вид діяльності, що планується - виробництво
керамічної цегли, для чого є сировина високої якості.
Будівництво нового заводу сприятиме створенню нових
робочих місць, будівництву нового житла для населення,
поповненню бюджету району за рахунок сплати
податків, розвитку району.

Термін окупності проекту

5 років

Показник рентабельності підприємства, % Назва інвестиційного проекту

Розвиток виробничих потужностей ДП «ІмТехАгро»

Назва підприємства (організації)

ДП «ІмТех-Агро»

Реквізити підприємства (організації):
поштова адреса

Україна, м.Миколаїв, вул..Потьомкінська, 14, буд.А

телефон

(0512) 37-91-65; (050) 337-14-20

Форма власності

приватна

Частка державної власності (%)

-

Керівник підприємства (організації):
посада

генеральний директор

прізвище, ім'я, по-батькові

Володимир Григорович Ніколайченко

телефон керівника

(050) 337-14-20

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

генеральний директор

прізвище, ім'я, по-батькові

Володимир Григорович Ніколайченко

телефон

(050) 337-14-20

Характеристика / опис діяльності
підприємства

підприємство займається виробництвом полімерних
матеріалів,
запчастин
з
полімерів,
передбачає
виробництво та продаж теплиць в спеціалізовані
магазини

Основна продукція підприємства

Полімерні матеріали, полімерні запчастини (теплиці)

Особливості розташування

Виробничі потужності знаходяться на земельній ділянці
0,25 га, за адресою м. Баштанка, Миколаївської області,
Баштанського району, по вул. Олександра Сизоненка
9/18, за 68,0 км. від обласного центру м. Миколаєва та
18,0 км від залізничної станції

Наявність комунікацій

проведено телефон, підключення до інтернету, хороше
дорожнє покриття під’їзних шляхів

Електрофікація, газифікація, вода та
водовідведення

в наявності

Позиція на ринку

на території району відсутні підприємства,
виготовляють подібні види продукції

Короткострокові та довгострокові плани
підприємства

нарощування обсягів виробництва полімерних виробів

Суть інвестиційного проекту

Продовження виготовлення
запчастин, теплиць

Рівень готовності інвестиційного проекту

Інвестиційна пропозиція,
високої якості

полімерних

що

виробів,

наявні природні ресурси

Загальний обсяг інвестицій, у тому числі
- інвестовано власних коштів
- потреба в інвестиційних коштах

4,0 млн. дол..

Спосіб залучення інвестицій

продаж підприємства, створення спільної діяльності.

Цільове використання інвестиційних
коштів

продаж
підприємства,
придбання
обладнання, розширення виробництва
реалізації полімерних виробів

Стисле обґрунтування доцільності
проекту, соціальний ефект від
впровадження

Основний вид діяльності, що планується - виробництво
продовжити випуск продукції з полімерів згідно
каталогу
продукції,
провести
модернізацію
виготовлення теплиць, відкрити магазин з продажу
виробленої
полімерної
продукції.
Розширення
виробництва підприємства сприятиме створенню нових
робочих місць, будівництву нового житла для населення,
поповненню бюджету району за рахунок сплати

необхідного
та об’ємів

податків, розвитку району.
Термін окупності проекту

5 років

Показник рентабельності підприємства, % -

Назва інвестиційного проекту

Будівництво заводу по виробництву керамічної
черепиці

Назва підприємства (організації)

Привільненська сільська рада

Реквізити підприємства (організації):
поштова адреса

Україна, Миколаївська область, Баштанський район, с.
Привільне, вул. Перемоги, 259

телефон

(05158) 9-38-92

Форма власності

державна

Частка державної власності (%)

100,0

Керівник підприємства (організації):
посада

голова сільської ради

прізвище, ім'я, по-батькові

Савченко Анатолій Володимирович

телефон керівника

(05158) 9-38-92

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

голова сільської ради

прізвище, ім'я, по-батькові

Савченко Анатолій Володимирович

телефон

(05158) 9-38-92

Характеристика / опис діяльності
підприємства

виробництво керамічної черепиці

Основна продукція підприємства

планується виробництво керамічної черепиці

Особливості розташування

Земельна ділянка, що запланована під реалізацію
проекту, розташована на окраїні с.Новобирзолівка.
Відстань до районного центру м. Баштанка – 15,0 км та
80,0 км від обласного центру м.Миколаєва.

Наявність комунікацій

Є можливість проведення телефону

Електрофікація, газифікація, вода та
водовідведення

Є можливість підведення

Позиція на ринку

на території ринку відсутні підприємства-аналоги

Короткострокові та довгострокові плани
підприємства

нарощування обсягів виробництва керамічної черепиці

Суть інвестиційного проекту

будівництво заводу по виробництву керамічної черепиці
потужністю 2,5 млн. шт. на рік, з метою забезпечення
матеріалами населення регіону.

Рівень готовності інвестиційного проекту

інвестиційна пропозиція. Наявні поклади природних
ресурсів високої якості по ГОСТУ 9169-15 «Сировина
глиниста для керамічної промисловості». Наявні
споруди колишнього заводу, який почав будуватися за
радянських часів, великі поклади природних ресурсів
високої якості, проведено дослідження, результати якого
зібрані у науково-розвідувальній роботі по договору

№9001304 від 1991 року
Загальний обсяг інвестицій, у тому числі
- інвестовано власних коштів
- потреба в інвестиційних коштах

13,0 млн. дол. США

Спосіб залучення інвестицій

створення спільної діяльності, надання фінансових
ресурсів на умовах інвестування, надання кредитних
ресурсів на умовах проектного фінансування.

Цільове використання інвестиційних
коштів

розробка
проектно-кошторисної
документації,
будівництво заводу, придбання необхідного обладнання

Стисле обґрунтування доцільності
проекту, соціальний ефект від
впровадження

Будівництво нового заводу сприятиме створенню нових
робочих місць, забезпеченню матеріалами населення
регіону для проведення різноманітних внутрішніх та
облицювальних робіт, поповненню бюджету району за
рахунок сплати податків, а отже розвитку району в
цілому.

Термін окупності проекту

3 роки

Показник рентабельності підприємства, % Очікується отримати до 40%
Назва інвестиційного проекту

Будівництво міні-заводу по виробництву цегли

Назва підприємства (організації)

Пісківська сільська рада

Реквізити підприємства (організації):
поштова адреса

Україна, Миколаївська область, Баштанський район, с.
Піски, вул..Площа Кобзаря, 19

телефон

(05158) 9-36-38

Форма власності

державна

Частка державної власності (%)

100,0

Керівник підприємства (організації):
посада

голова сільської ради

прізвище, ім'я, по-батькові

Олійник Юрій Павлович

телефон керівника

(05158) 9-36-38

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

голова сільської ради

прізвище, ім'я, по-батькові

Олійник Юрій Павлович

телефон

(05158) 9-36-38

Характеристика / опис діяльності
підприємства

виробництво цегли

Основна продукція підприємства

планується виробництво цегли

Особливості розташування

Земельна ділянка, що запланована під реалізацію
проекту, розташована на окраїні с.Піски. Відстань до
районного центру м. Баштанка – 18,0 км, найближча

залізнична станція Явкіно 24,0 км.
Наявність комунікацій

Є можливість проведення телефону

Електрофікація, газифікація, вода та
водовідведення

Є можливість підведення

Позиція на ринку

на території ринку відсутні підприємства-аналоги

Короткострокові та довгострокові плани
підприємства

нарощування обсягів виробництва цегли

Суть інвестиційного проекту

будівництво міні-заводу по виробництву цегли, з метою
забезпечення матеріалами населення регіону.

Рівень готовності інвестиційного проекту

інвестиційна пропозиція. Наявні поклади природних
ресурсів високої якості, а саме глини та глею

Загальний обсяг інвестицій, у тому числі
- інвестовано власних коштів
- потреба в інвестиційних коштах

1,0 млн. дол. США

Спосіб залучення інвестицій

створення спільної діяльності, надання фінансових
ресурсів на умовах інвестування.

Цільове використання інвестиційних
коштів

розробка
проектно-кошторисної
документації,
будівництво міні-заводу, придбання необхідного
обладнання та його встановлення

Стисле обґрунтування доцільності
проекту, соціальний ефект від
впровадження

Будівництво нового заводу сприятиме створенню нових
робочих місць, забезпеченню матеріалами населення
регіону для проведення різноманітних внутрішніх та
облицювальних робіт, поповненню бюджету району за
рахунок сплати податків, а отже розвитку району в
цілому.

Термін окупності проекту

3 роки

Показник рентабельності підприємства, % Очікується отримати до 40%

Назва інвестиційного проекту

Будівництво заводу по виробництву кераміки

Назва підприємства (організації)

Кашперомиколаївська сільська рада

Реквізити підприємства (організації):
поштова адреса

Україна, Миколаївська область, Баштанський район, с.
Кашперо-Миколаївка, вул. Центральна, 3

телефон

(05158) 9-32-80

Форма власності

державна

Частка державної власності (%)

100,0

Керівник підприємства (організації):
посада

голова сільської ради

прізвище, ім'я, по-батькові

Шевченко Юрій Вікторович

телефон керівника

(05158) 9-32-80

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

голова сільської ради

прізвище, ім'я, по-батькові

Шевченко Юрій Вікторович

телефон

(05158) 9-32-80

Характеристика / опис діяльності
підприємства

виробництво кераміки

Основна продукція підприємства

кераміка

Особливості розташування

земельна ділянка розташована на окраїні с. КашпероМиколаївка, за 25,0 км від районного центру

м.Баштанки, 35,0 км від залізничної станції Явкино та
60,0 км від обласного центру м. Миколаєва
Наявність комунікацій

Є хороші під’їдні шляхи, виїзд на кіровоградську трасу,
що проходить за 7,0 км від сільської ради

Електрофікація, газифікація, вода та
водовідведення

Є можливість підведення за винятком газифікації, газ
привозний

Позиція на ринку

на території району підприємства-аналоги відсутні

Короткострокові та довгострокові плани
підприємства

нарощування обсягів виробництва керамічної черепиці

Суть інвестиційного проекту

Будівництво заводу по виробництву кераміки

Рівень готовності інвестиційного проекту

інвестиційна пропозиція. Наявні поклади глини високої
якості, що розміщена на території 4200 га

Загальний обсяг інвестицій, у тому числі
- інвестовано власних коштів
- потреба в інвестиційних коштах

5,0 млн. дол. США

Спосіб залучення інвестицій

створення спільної діяльності, надання фінансових
ресурсів на умовах інвестування, надання кредитних
ресурсів на умовах проектного фінансування.

Цільове використання інвестиційних
коштів

розробка
будівництво
обладнання

Стисле обґрунтування доцільності
проекту, соціальний ефект від
впровадження

З метою ефективного використання наявних покладів
глини високої якості є доцільним будівництво нового
заводу, який сприятиме створенню нових робочих місць,
поповненню бюджету району за рахунок сплати
податків, а отже розвитку району в цілому.

Термін окупності проекту

3 роки

проектно-кошторисної
документації,
приміщення, придбання необхідного

Показник рентабельності підприємства, % Назва інвестиційного проекту

Будівництво заводу по розробці покладів граніту
та їх промислової переробки

Назва підприємства (організації)

Кашперомиколаївська сільська рада

Реквізити підприємства (організації):
поштова адреса

Україна, Миколаївська область, Баштанський район, с.
Кашперо-Миколаївка, вул. Центральна, 3

телефон

(05158) 9-32-80

Форма власності

державна

Частка державної власності (%)

100,0

Керівник підприємства (організації):
посада

голова сільської ради

прізвище, ім'я, по-батькові

Шевченко Юрій Вікторович

телефон керівника

(05158) 9-32-80

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

голова сільської ради

прізвище, ім'я, по-батькові

Шевченко Юрій Вікторович

телефон

(05158) 9-32-80

Характеристика / опис діяльності
підприємства

розробка покладів граніту та їх промислова переробка

Основна продукція підприємства

Вироби з граніту

Особливості розташування

земельна ділянка розташована на окраїні с. КашпероМиколаївка, за 25,0 км від районного центру
м.Баштанки, 35,0 км від залізничної станції Явкино та
60,0 км від обласного центру м. Миколаєва

Наявність комунікацій

хороші під’їдні шляхи, виїзд на кіровоградську трасу,
що проходить за 7,0 км від сільської ради

Електрофікація, газифікація, вода та
водовідведення

Є можливість підведення за винятком газифікації, газ
привозний

Позиція на ринку

на території району підприємства-аналоги відсутні

Короткострокові та довгострокові плани
підприємства

нарощування обсягів переробки граніту

Суть інвестиційного проекту

Будівництво заводу по розробці покладів граніту та їх
промислової переробки

Рівень готовності інвестиційного проекту

інвестиційна пропозиція. Наявні потужні виробничі та
природні можливості. Довжина гранітної плити 20,0 км,
ширина – 10,0 км, товщина – 400 м.

Загальний обсяг інвестицій, у тому числі
- інвестовано власних коштів
- потреба в інвестиційних коштах

10,0 млн. дол. США

Спосіб залучення інвестицій

створення спільної діяльності, надання фінансових
ресурсів на умовах інвестування, надання кредитних
ресурсів на умовах проектного фінансування.

Цільове використання інвестиційних
коштів

розробка
проектно-кошторисної
документації,
будівництво заводу, придбання необхідного обладнання

Стисле обґрунтування доцільності
проекту, соціальний ефект від
впровадження

будівництво заводу сприятиме створенню нових
робочих місць, поповненню бюджету району за рахунок
сплати податків, а отже розвитку району в цілому

Термін окупності проекту

3 роки

Показник рентабельності підприємства, % Назва інвестиційного проекту

Назва підприємства (організації)

Створення пунктів прийому вторинної сировини,
будівництво заводу по переробці такої сировини.
Відділ районної ради з питань інвестиційної політики та
управління майном спільної власності територіальних
громад міста, сіл Баштанського району.

Реквізити підприємства (організації):
поштова адреса

Україна, Миколаївська область, м. Баштанка, вул.
Баштанської республіки, 37

телефон

(05158) 2-62-65

факс

(05158) 2-62-65

Форма власності

державна

Частка державної власності (%)

100,0

Керівник підприємства (організації):

посада

начальник відділу районної ради з питань інвестиційної
політики та управління майном спільної власності
територіальних громад міста, сіл Баштанського району

прізвище, ім'я, по-батькові

Гвоздь Тетяна Іванівна

телефон керівника

(05158) 2 -62-65

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

начальник відділу районної ради з питань інвестиційної
політики та управління майном спільної власності
територіальних громад міста, сіл Баштанського району

прізвище, ім'я, по-батькові

Гвоздь Тетяна Іванівна

телефон

(05158) 2 -62-65

Суть інвестиційного проекту

Створення пунктів прийому вторинної сировини,
будівництво заводу по переробці такої сировини

Рівень готовності інвестиційного проекту

інвестиційна пропозиція

Загальний обсяг інвестицій, у тому числі
- інвестовано власних коштів
- потреба в інвестиційних коштах

1,6 млн. дол. США

Спосіб залучення інвестицій

створення спільної діяльності, надання фінансових
ресурсів на умовах інвестування, надання кредитних
ресурсів на умовах проектного фінансування

Цільове використання інвестиційних
коштів

будівництво пунктів прийому вторинної сировини,
заводу по переробці такої сировини, придбання
необхідного обладнання та інвентарю

Стисле обґрунтування доцільності
проекту, соціальний ефект від
впровадження

Перевантаження сміттєзвалищ ускладнює санітарноепідеміологічну ситуацію в районі, тим самим
демонструючи гостру необхідність створення пунктів
прийому вторинної сировини та заводу по переробці
такої сировини.

Термін окупності проекту

5-10 років

Показник рентабельності підприємства, % -

Назва інвестиційного проекту

Будівництво комбікормового заводу

Назва підприємства (організації)

Добренська сільська рада

Реквізити підприємства (організації):
поштова адреса

Україна, Миколаївська область, Баштанський район,
с.Добре вул. Командовського, 2

телефон

(05158) 9-62-46

Форма власності

державна

Частка державної власності (%)

100,0

Керівник підприємства (організації):
посада

голова сільської ради

прізвище, ім'я, по-батькові

Галагуз Олександр Миколайович

телефон керівника

(05158) 9-62-46

Контактна особа по інвестиційному

проекту:
посада

голова сільської ради

прізвище, ім'я, по-батькові

Галагуз Олександр Миколайович

телефон

(05158) 9-62-46

Характеристика / опис діяльності
підприємства

Виробництво комбікормів різного асортименту

Основна продукція підприємства

планується виробництво комбікорма в асортименті

Особливості розташування

Приміщення, що заплановано використати під завод,
розташовані на 7,0 га землі в межах населеного пункту
с.Добре. Відстань до залізниці – 50,0 м, до районного
центру м. Баштанки - 9,0 км та 60,0 км до обласного
центру м.Миколаєва

Наявність комунікацій

є можливість проведення телефону та підключення до
інтернету, хороше дорожнє покриття під’їзних шляхів

Електрофікація, газифікація, вода та
водовідведення

Є можливість підключення

Позиція на ринку

великий попит на комбікорма, особливо враховуючи той
факт, що на території району розпочато впровадження
проекту «Будівництво свинокомплексу» на 50 тис. голів

Короткострокові та довгострокові плани
підприємства

Налагодження виробничого процесу, пошук ринків
збуту продукції, використання енергозберігаючих
технологій з метою зменшення витрат на виробництво

Суть інвестиційного проекту

будівництво комбікормового заводу

Рівень готовності інвестиційного проекту

Інвестиційна пропозиція. Наявність земельної ділянки
приміщень та кадрового потенціалу

Загальний обсяг інвестицій, у тому числі
- інвестовано власних коштів
- потреба в інвестиційних коштах

1,0 млн. дол. США

Спосіб залучення інвестицій

Будуть розглянуті будь-які пропозиції зацікавлених осіб

Цільове використання інвестиційних
коштів

будівництво
комбікормового
заводу,
придбання
необхідного
сучасного
обладнання
та
його
встановлення, облаштування прилеглої території

Стисле обґрунтування доцільності
проекту, соціальний ефект від
впровадження

Будівництво комбікормового цеху є досить актуальним,
адже створиться 25-30 нових робочих місць, галузь
тваринництва починає відновлюватися попит на
продукцію має тенденцію до зростання, особливо при
можливості будівництва свинокомплексу

Термін окупності проекту

5 років

Показник рентабельності підприємства, % Очікується отримувати до 35,0 %
Назва інвестиційного проекту

Відновлення роботи комплексу виноробного
заводу

Назва підприємства (організації)

Добренська сільська рада

Реквізити підприємства (організації):
поштова адреса

Україна, Миколаївська область, Баштанський район,
с.Добре вул. Командовського, 2

телефон

(05158) 9-62-46

Форма власності

державна

Частка державної власності (%)

100,0

Керівник підприємства (організації):
посада

голова сільської ради

прізвище, ім'я, по-батькові

Галагуз Олександр Миколайович

телефон керівника

(05158) 9-62-46

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

голова сільської ради

прізвище, ім'я, по-батькові

Галагуз Олександр Миколайович

телефон

(05158) 9-62-46

Загальний опис підприємства

Комплекс заводу складається з: контора літ.А-1 кам.,
загальною площею 120,1 кв.м. (сто двадцять цілих одна
десята), прохідна літ.Б-1 кам.,загальною площею 120
кв.м. (десять цілих дві десятих); дегустаційний зал
літ.В-1 цегл., загальною площею 41,3 кв.м. (сорок одна
ціла три десятих); вино сховище літ.Ж-1 кам.,
загальною площею 1423,4 кв.м. (одна тисяча чотириста
двадцять три цілих чотири десятих); спиртосховище
літ.З-1 кам., загальною площею 417,7 (чотириста
сімнадцять цілих сім десятих); підвал літ.з-1 кам.,
підсобний корпус літ.Е-1 кам., загальною площею 606,7
кв.м. (шістсот цілих сім десятих); оглядова яма №18
цегл., котельня літ.К-1 кам., загальною площею 145,7
кв.м. (сто соток п’ять цілих сім десятих); спиртокурня
літ.М-1 кам., загальною площею 37,5 кв.м. (тридцять
сім цілих п’ять десятих);
вагова літ.Н-1 цегл.,
загальною площею 51,7 кв.м. (п’ятдесят одна ціла сім
десятих); ганок №4 кам., переробний пункт літ.П-1 з/б
блоки; переробний пункт літ.п-1 з/бетон., водокачка
літ.О-1 цегл.; убиральня літ.Г-1 цегл.; огорожі №5,6;
замощення
№1;
каналізаційний
колодязь
№8,9,10,11,12,17; водоймище №7,14; водопровідний
колодязь №15,16,13.

Характеристика / опис діяльності
підприємства

Виробництво вин різного асортименту

Основна продукція підприємства

Вина в асортименті

Особливості розташування

Приміщення, колишнього заводу на 3,1 га землі в межах
населеного пункту с.Добре за 50,0 м від залізниці із
можливостю проведення колії, за 9,0 км від районного
центру м.Баштанки та 60,0 км від обласного центру
м.Миколаєва. Замбажання можна використати 400,0 га
землі для посадки виноградників на території сільської
ради та взяти в оренду 250,0 га виноградників, що
потребують вкладення коштів для відновлення за 25,0
км від приміщень заводу.

Наявність комунікацій

є можливість проведення телефону та підключення до
інтернету, хороше дорожнє покриття під’їзних шляхів

Електрофікація, газифікація, вода та
водовідведення

Є можливість підключення

Позиція на ринку

Підприємств аналогів на території району не має

Короткострокові та довгострокові плани
підприємства

Налагодження виробничого процесу, пошук ринків
збуту продукції, використання енергозберігаючих
технологій з метою зменшення витрат на виробництво

Суть інвестиційного проекту

Відновлення роботи виноробного заводу

Рівень готовності інвестиційного проекту

Інвестиційна пропозиція. Наявність земельних ділянок
приміщень та кадрового потенціалу

Загальний обсяг інвестицій, у тому числі
- інвестовано власних коштів
- потреба в інвестиційних коштах

5,0 млн. дол. США

Спосіб залучення інвестицій

Будуть розглянуті будь-які пропозиції зацікавлених осіб

Цільове використання інвестиційних
коштів

реконструкція заводу, придбання необхідного сучасного
обладнання та його встановлення, облаштування
прилеглої території

Стисле обґрунтування доцільності
проекту, соціальний ефект від
впровадження

Відновлення роботи заводу є досить актуальним, адже
створиться 25-30 нових робочих місць, з'являться
джерела наповнення бюджету, а отже перспективи
розвитку району

Термін окупності проекту

5 років

Показник рентабельності підприємства, % -

Сільське господарство:
Назва інвестиційного проекту

Впровадження крапельного зрошення

Назва підприємства (організації)

ЗАСТ «Зоря Інгулу»

Реквізити підприємства (організації):
поштова адреса

Україна, Миколаївська область, м. Баштанка, вул.
Ювілейна, 80

телефон

(05158) 2 83 17

Форма власності

Акціонерне товариство

Частка державної власності (%)

-

Керівник підприємства (організації):
посада

голова правління

прізвище, ім'я, по-батькові

Кравцов Сергій Андрійович

телефон керівника

(05158) 2 83 17

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

голова правління

прізвище, ім'я, по-батькові

Кравцов Сергій Андрійович

телефон

(05158) 2 83 17

Характеристика / опис діяльності
підприємства

Господарство має сад площею 853,2 га, з них 81,6 га
складає молодий сад. Для зберігання фруктів є три
фруктосховища загальною ємкістю 3300 т., наявність
яких дозволяє реалізовувати продукцію до травня
місяця, так як підприємство спеціалізується на
виробництві, зберіганні та переробці фруктів.

Основна продукція підприємства

плодова та сільськогосподарська продукція

Особливості розташування

адміністративна будівля підприємства розташована в
центрі м. Баштанки, за 8,0 км від залізничної станції
Явкино та 65,0 км від обласного центру м. Миколаєва,
бригада підприємства розташована за 5,0 км від
адміністративної
будівлі
по
трасі
МиколаївДніпропетровськ

Наявність комунікацій

проведено телефон, є підключення до інтернету, хороше
дорожнє покриття під’їзних шляхів

Електрофікація, газифікація, вода та
водовідведення

в наявності

Статутний фонд підприємства

881,9 тис. дол. США

Кількість працюючих осіб

242

Оборот товарів / послуг (вантажообіг)

300 тис. дол. США

Позиція на ринку

підприємство є найбільшим виробником плодових
культур на території області

Короткострокові та довгострокові плани
підприємства

на перспективу заплановано укласти договори про нові
ринки збуту продукції, введення в експлуатацію цеху по
переробці плодових, основною продукцією
якого
заплановано
виробництво
фруктового
пюре
в
асептичних упаковках.

Суть інвестиційного проекту

впровадження
сучасних
технологій
крапельного
зрошення з метою підвищення врожайності та
забезпечення району та області фруктами

Рівень готовності інвестиційного проекту

Інвестиційна пропозиція.
Наявність
виробничого та кадрового потенціалу

Загальний обсяг інвестицій, у тому числі
- інвестовано власних коштів
- потреба в інвестиційних коштах

приміщення,

100,0 тис. дол. США
1500,0 тис. дол. США

Спосіб залучення інвестицій

створення спільного підприємства, фінансові інвестиції,
кредитна лінія

Цільове використання інвестиційних
коштів

виготовлення
проектно-кошторисної
будівництво
котловану,
придбання
обладнання та його встановлення

Стисле обґрунтування доцільності
проекту, соціальний ефект від
впровадження

Існуючі способи зрошення на підприємстві вже не
відповідають вимогам часу. Необхідні сучасні
ресурсозберігаючі технології та способи поливу, які б
забезпечували економію водних та енергетичних
ресурсів, зменшували обсяги скидів дренажно-скидних
вод у поверхневі джерела, забезпечували повне
використання поливної води деревами та виключали її
втрату на інфільтрацію, особливо в умовах Півдня
України, адже посухи та дефіцит води мають негативний
вплив на рівень врожайності. Таким вимогам відповідає
крапельне зрощення, яке частково вже впроваджене
підприємством.

Термін окупності проекту

4 роки

документації,
необхідного

Показник рентабельності підприємства, % 30,0
Назва інвестиційного проекту

Удосконалення асортименту плодових культур

Назва підприємства (організації)

ЗАСТ «Зоря Інгулу»

Реквізити підприємства (організації):
поштова адреса

Україна, Миколаївська область, м. Баштанка, вул.
Ювілейна, 80

телефон

(05158) 2 83 17

Форма власності

Акціонерне товариство

Частка державної власності (%)

-

Керівник підприємства (організації):
посада

голова правління

прізвище, ім'я, по-батькові

Кравцов Сергій Андрійович

телефон керівника

(05158) 2 83 17

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

голова правління

прізвище, ім'я, по-батькові

Кравцов Сергій Андрійович

телефон

(05158) 2 83 17

Характеристика / опис діяльності
підприємства

Господарство має сад площею 853,2 га, з них 81,6 га
складає молодий сад. Для зберігання фруктів є три
фруктосховища загальною ємкістю 3300 т., наявність
яких дозволяє реалізовувати продукцію до травня
місяця, так як підприємство спеціалізується на
виробництві, зберіганні та переробці фруктів.

Основна продукція підприємства

плодова та сільськогосподарська продукція

Особливості розташування

адміністративна будівля підприємства розташована в
центрі м. Баштанки, за 8,0 км від залізничної станції
Явкино та 65,0 км від обласного центру м. Миколаєва,
бригада підприємства розташована за 5,0 км від
адміністративної
будівлі
по
трасі
МиколаївДніпропетровськ

Наявність комунікацій

проведено телефон, є підключення до інтернету, хороше
дорожнє покриття під’їзних шляхів

Електрофікація, газифікація, вода та
водовідведення

в наявності

Статутний фонд підприємства

881,9 тис. дол. США

Кількість працюючих осіб

242

Оборот товарів / послуг (вантажообіг)

300 тис. дол. США

Позиція на ринку

підприємству є найбільшим виробником плодових
культур на території області

Короткострокові та довгострокові плани
підприємства

заплановано укласти договори про нові ринки збуту
продукції, введення в експлуатацію цеху по переробці
плодових, основною продукцією якого заплановано
виробництво фруктового пюре в асептичних упаковках.

Суть інвестиційного проекту

створення та вирощування конкурентоздатних сортів
плодових культур, придатних до інтенсивних технологій
вирощування та стійких до біотичних і абіотичних
чинників навколишнього середовища.

Рівень готовності інвестиційного проекту

Інвестиційна пропозиція

Загальний обсяг інвестицій, у тому числі
- інвестовано власних коштів
- потреба в інвестиційних коштах

100 тис. дол. США

Спосіб залучення інвестицій

створення спільного підприємства, фінансові інвестиції,
кредитна лінія

Цільове використання інвестиційних
коштів

створення
лабораторії
по
вирощуванню
конкурентоздатних сортів плодових культур, придатних
до інтенсивних технологій вирощування та стійких до
біотичних,
абіотичних
чинників
навколишнього
середовища

Стисле обґрунтування доцільності
проекту, соціальний ефект від
впровадження

Біотичні та абіотичні чинники навколишнього
середовища мають безпосередній вплив на вирощування
сільськогосподарської продукції,
особливо на
вирощування плодових насаджень, що призводить до
загострення ризику отримання неврожаю. У зв’язку з
цим постає гостра потреба удосконалення асортименту,
більш адаптованих до змін навколишнього середовища.

Термін окупності проекту

5 років

Показник рентабельності підприємства, % 30,0

Назва інвестиційного проекту

Будівництво молочно-товарного комплексу на
базі СТОВ «Світоч»

Назва підприємства (організації)

СТОВ «Світоч»

Реквізити підприємства (організації):
поштова адреса

Україна, Миколаївська область, Баштанський район с.
Новопавлівка

телефон

(05158) 2 00-93

Форма власності

колективна

Частка державної власності (%)

-

Керівник підприємства (організації):
посада

директор

прізвище, ім'я, по-батькові

Чикина Дмитро Васильович

телефон керівника

(05158) 2 00-93

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

директор

прізвище, ім'я, по-батькові

Чикина Дмитро Васильович

телефон

(05158) 2 00-93

Характеристика / опис діяльності
підприємства

Підприємство займається виробництвом молока на
території району, яке здається ЗАТ «Баштанський сир
завод. Господарство має бригаду, ток, адміністративну
будівлю, 4 тваринних ферми, де утримується 264
поголів’я великої рогатої худоби, у тому числі 130 корів.

Основна продукція підприємства

вирощування зернових та технічних культур, розведення
великої рогатої худоби та виробництво молока

Особливості розташування

підприємство розташоване в центрі с. Новопавлівка за
4,0 км від районного центру м. Баштанки, 10,0 км від
залізничної станції Явкино, 3,0 км від залізничного
переїзду та 65,0 км від обласного центру м. Миколаєва,

Наявність комунікацій

проведено телефон, є підключення до інтернету, хороше
дорожнє покриття під’їзних шляхів

Електрофікація, газифікація, вода та
водовідведення

в наявності

Статутний фонд підприємства

278,0 тис. дол. США

Кількість працюючих осіб

82

Оборот товарів / послуг (вантажообіг)

150 тис. дол. США

Позиція на ринку

підприємство є одним із найбільших виробників молока
на території району

Короткострокові та довгострокові плани
підприємства

на перспективу заплановано укласти договори про нові
ринки збуту продукції, залучити нові землі під ведення
товарного виробництва та збільшити поголів’я великої
рогатої худоби

Суть інвестиційного проекту

встановлення молочно-доїльного блоку, що дозволяє
підвищити продуктивність виробництва продукції
високої якості вдвічі

Рівень готовності інвестиційного проекту

Інвестиційна пропозиція.
кадрового потенціалу

Загальний обсяг інвестицій, у тому числі
- інвестовано власних коштів
- потреба в інвестиційних коштах

Наявність

приміщення,

1,0 млн. дол. США

Спосіб залучення інвестицій

створення спільного підприємства, фінансові інвестиції,
кредитна лінія

Цільове використання інвестиційних
коштів

придбання необхідного сучасного обладнання та його
встановлення,
реконструкція
та
модернізація
виробництва

Стисле обґрунтування доцільності
проекту, соціальний ефект від
впровадження

Впровадження сучасних технологій з метою оновлення
застарілої матеріально-технічної бази та зростання
ефективності утримання стада корів є досить
актуальним, адже існуючі методи вирощування великої
рогатої худоби на підприємстві вже не відповідають
вимогам часу та значно підвищують статті витрат та
знижують чистий прибуток підприємства.

Термін окупності проекту

2 роки

Показник рентабельності підприємства, % 18,0

Назва інвестиційного проекту

Відновлення
роботи тваринницької
СТОВ «Інгульське» с. Інгулка

ферми

Назва підприємства (організації)

Відділ районної ради з питань інвестиційної політики та
управління майном спільної власності територіальних
громад міста, сіл Баштанського району

Реквізити підприємства (організації):
поштова адреса

Україна, Миколаївська область, м. Баштанка, вул.
Баштанської республіки, 37

телефон

(05158) 2-62-65

Форма власності

державна

Частка державної власності (%)

100,0

Керівник підприємства (організації):
посада

начальник відділу районної ради з питань інвестиційної
політики та управління майном спільної власності
територіальних громад міста, сіл Баштанського району

прізвище, ім'я, по-батькові

Гвоздь Тетяна Іванівна

телефон керівника

(05158) 2 62-65

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

начальник відділу районної ради з питань інвестиційної
політики та управління майном спільної власності
територіальних громад міста, сіл Баштанського району

прізвище, ім'я, по-батькові

Гвоздь Тетяна Іванівна

телефон

(05158) 2 62-65

Основна продукція підприємства

заплановано розведення великої рогатої худоби та
виробництво молока

Особливості розташування

приміщення ферм на правому березі р.Інгул, за 35 км на
південний захід від районного центру м. Баштанки, за 41
км від обласного центру м.Миколаєва і за 9,0 км від
залізничної станції Лоцкіно

Наявність комунікацій

до адміністративної будівлі, що знаходиться біля ферм
проведено телефон, хороше дорожнє покриття під’їзних
шляхів, є виїзд до траси Миколаїв – Дніпропетровськ,
що проходить за 6,0 км від приміщень ферм

Електрофікація, газифікація, вода та
водовідведення

в наявності

Позиція на ринку

наявність значного попиту на молоко як сировину для
переробних підприємств дає можливість говорить про
доцільність відновлення роботи ферми

Короткострокові та довгострокові плани
підприємства

Збільшення поголів´я худоби

Суть інвестиційного проекту

відновлення роботи тваринницької ферми для утримання
великої рогатої худоби

Рівень готовності інвестиційного проекту

Інвестиційна пропозиція.
кадрового потенціалу

Загальний обсяг інвестицій, у тому числі
- інвестовано власних коштів
- потреба в інвестиційних коштах

Наявність

приміщень,

1,0 млн. дол. США

Спосіб залучення інвестицій

створення спільного підприємства, фінансові інвестиції,
кредитна лінія, можливість продажу

Цільове використання інвестиційних
коштів

реконструкція та модернізація приміщень, придбання
необхідного
сучасного
обладнання
та
його
встановлення, завезення поголів’я великої рогатої
худоби

Стисле обґрунтування доцільності
проекту, соціальний ефект від
впровадження

Відновлення роботи збереженої ферми, оновлення
застарілої матеріально-технічної бази, впровадження
сучасних технологій, внаслідок чого зростання
ефективності
використання
виробничих
площ
приміщень місткістю 700 голів ВРХ є досить
актуальним, адже попит на сировину молочної галузі
постійно зростає, особливо на території району, де
постійно
збільшує
обсяги
виробництва
ЗАТ
«Баштанський сирзавод».

Термін окупності проекту

5 років

Показник рентабельності підприємства, % 11,3

Назва інвестиційного проекту

Відновлення роботи тваринницької ферми СГ
ЗАТ «Родина» с. Привільне

Назва підприємства (організації)

Відділ районної ради з питань інвестиційної політики та
управління майном спільної власності територіальних
громад міста, сіл Баштанського району

Реквізити підприємства (організації):
поштова адреса

Україна, Миколаївська область, м. Баштанка, вул.

Баштанської республіки, 37
телефон

(05158) 2-62-65

Форма власності

державна

Частка державної власності (%)

100,0

Керівник підприємства (організації):
посада

начальник відділу районної ради з питань інвестиційної
політики та управління майном спільної власності
територіальних громад міста, сіл Баштанського району

прізвище, ім'я, по-батькові

Гвоздь Тетяна Іванівна

телефон керівника

(05158) 2 62-65

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

начальник відділу районної ради з питань інвестиційної
політики та управління майном спільної власності
територіальних громад міста, сіл Баштанського району

прізвище, ім'я, по-батькові

Гвоздь Тетяна Іванівна

телефон

(05158) 2 -62-65

Основна продукція підприємства

заплановано розведення великої рогатої худоби та
виробництво молока

Особливості розташування

приміщення ферм розташовані на правому березі річки
Інгул, за 15,0 км на північний захід від районного центру
і за 21,0 км від залізничної станції Явкино та за 80,0 км
від обласного центру м.Миколаєва і за 9,0 км від
залізничної станції Лоцкіно

Наявність комунікацій

до адміністративної будівлі, що знаходиться біля ферм
проведено телефон, хороше дорожнє покриття під’їзних
шляхів

Електрофікація, газифікація, вода та
водовідведення

в наявності

Позиція на ринку

наявність значного попиту на молоко як сировину для
переробних підприємств дає можливість говорить про
доцільність відновлення роботи ферми

Короткострокові та довгострокові плани
підприємства

Збільшення поголів´я худоби

Суть інвестиційного проекту

відновлення роботи тваринницької ферми для утримання
великої рогатої худоби

Рівень готовності інвестиційного проекту

Інвестиційна пропозиція.
кадрового потенціалу

Загальний обсяг інвестицій, у тому числі
- інвестовано власних коштів
- потреба в інвестиційних коштах

Наявність

приміщень,

1,2 млн. дол. США

Спосіб залучення інвестицій

створення спільного підприємства, фінансові інвестиції,
кредитна лінія, можливість продажу

Цільове використання інвестиційних
коштів

реконструкція та модернізація приміщень, придбання
необхідного
сучасного
обладнання
та
його
встановлення, завезення поголів’я великої рогатої
худоби

Стисле обґрунтування доцільності

Відновлення роботи збереженої ферми, оновлення

проекту, соціальний ефект від
впровадження

застарілої матеріально-технічної бази, впровадження
сучасних технологій, внаслідок чого зростання
ефективності
використання
виробничих
площ
приміщень місткістю 750 голів ВРХ є досить
актуальним, адже попит на сировину молочної галузі
постійно зростає, особливо на території району, де
постійно
збільшує
обсяги
виробництва
ЗАТ
«Баштанський сирзавод».

Термін окупності проекту

4 роки

Показник рентабельності підприємства, % Назва інвестиційного проекту

Відновлення роботи тваринницької ферми ТОВ
«Дружба» с. Плющівка

Назва підприємства (організації)

Відділ районної ради з питань інвестиційної політики та
управління майном спільної власності територіальних
громад міста, сіл Баштанського району

Реквізити підприємства (організації):
поштова адреса

Україна, Миколаївська область, м. Баштанка, вул.
Баштанської республіки, 37

телефон

(05158) 2-62-65

Форма власності

державна

Частка державної власності (%)

100,0

Керівник підприємства (організації):
посада

начальник відділу районної ради з питань інвестиційної
політики та управління майном спільної власності
територіальних громад міста, сіл Баштанського району

прізвище, ім'я, по-батькові

Гвоздь Тетяна Іванівна

телефон керівника

(05158) 2 62-65

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

начальник відділу районної ради з питань інвестиційної
політики та управління майном спільної власності
територіальних громад міста, сіл Баштанського району

прізвище, ім'я, по-батькові

Гвоздь Тетяна Іванівна

телефон

(05158) 2 62-65

Характеристика / опис діяльності
підприємства

В активі господарства є адміністративна будівля, критий
ток, машинно-тракторний парк. Приміщення ферми
місткістю 600 голів ВРХ є законсервованими.

Основна продукція підприємства

велика рогата худоба, молоко

Особливості розташування

приміщення ферм розташоване на лівому березі
середньої течії р. Інгул за 12 км від районного центру м.
Баштанка

Наявність комунікацій

до адміністративної будівлі, що знаходиться біля ферм
проведено телефон, хороше дорожнє покриття під’їзних
шляхів

Електрофікація, газифікація, вода та
водовідведення

в наявності

Позиція на ринку

наявність значного попиту на молоко як сировину для
переробних підприємств дає можливість говорить про
доцільність відновлення роботи ферми

Короткострокові та довгострокові плани
підприємства

Збільшення поголів’я худоби

Суть інвестиційного проекту

відновлення роботи тваринницької ферми для утримання
великої рогатої худоби

Рівень готовності інвестиційного проекту

Інвестиційна пропозиція.
кадрового потенціалу

Загальний обсяг інвестицій, у тому числі
- інвестовано власних коштів
- потреба в інвестиційних коштах

Наявність

приміщень,

1,0 млн. дол. США

Спосіб залучення інвестицій

створення спільного підприємства, фінансові інвестиції,
кредитна лінія, можливість продажу

Цільове використання інвестиційних
коштів

реконструкція та модернізація приміщень, придбання
необхідного
сучасного
обладнання
та
його
встановлення, завезення поголів’я великої рогатої
худоби

Стисле обґрунтування доцільності
проекту, соціальний ефект від
впровадження

Відновлення роботи збереженої ферми, оновлення
застарілої матеріально-технічної бази, впровадження
сучасних технологій, внаслідок чого зростання
ефективності використання виробничих площ є досить
актуальним, адже попит на сировину молочної галузі
постійно зростає, особливо на території району, де
постійно
збільшує
обсяги
виробництва
ЗАТ
«Баштанський сирзавод».

Термін окупності проекту

4 роки

Показник рентабельності підприємства, % 9,3

Назва інвестиційного проекту

Відновлення роботи тваринницької ферми ТОВ
«Південь»
с.
Новоукраїнка
Єрмолівської
сільської ради

Назва підприємства (організації)

Відділ районної ради з питань інвестиційної політики та
управління майном спільної власності територіальних
громад міста, сіл Баштанського району

Реквізити підприємства (організації):
поштова адреса

Україна, Миколаївська область, м. Баштанка, вул.
Баштанської республіки, 37

телефон

(05158) 2-62-65

Форма власності

державна

Частка державної власності (%)

100,0

Керівник підприємства (організації):
посада

начальник відділу районної ради з питань інвестиційної
політики та управління майном спільної власності
територіальних громад міста, сіл Баштанського району

прізвище, ім'я, по-батькові

Гвоздь Тетяна Іванівна

телефон керівника

(05158) 2-62-65

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

начальник відділу районної ради з питань інвестиційної
політики та управління майном спільної власності
територіальних громад міста, сіл Баштанського району

прізвище, ім'я, по-батькові

Гвоздь Тетяна Іванівна

телефон

(05158) 2 62-65

Основна продукція підприємства

велика рогата худоба, молоко

Особливості розташування

приміщення ферм розташоване за 23,0 км від районного
центру м. Баштанка та 133,0 км від обласного центру м.
Миколаєва

Наявність комунікацій

до адміністративної будівлі, що знаходиться біля ферм
проведено телефон, хороше дорожнє покриття під’їзних
шляхів

Електрофікація, газифікація, вода та
водовідведення

в наявності

Статутний фонд підприємства

-

Позиція на ринку

наявність значного попиту на молоко як сировину для
переробних підприємств дає можливість говорить про
доцільність відновлення роботи ферми

Короткострокові та довгострокові плани
підприємства

збільшення поголів’я худоби

Суть інвестиційного проекту

відновлення роботи тваринницької ферми для утримання
великої рогатої худоби

Рівень готовності інвестиційного проекту

Інвестиційна пропозиція.
кадрового потенціалу

Загальний обсяг інвестицій, у тому числі
- інвестовано власних коштів
- потреба в інвестиційних коштах

Наявність

приміщень,

650,0 тис. дол. США

Спосіб залучення інвестицій

створення спільного підприємства, фінансові інвестиції,
кредитна лінія, можливість продажу

Цільове використання інвестиційних
коштів

реконструкція та модернізація приміщень, придбання
необхідного
сучасного
обладнання
та
його
встановлення, завезення поголів’я великої рогатої
худоби

Стисле обґрунтування доцільності
проекту, соціальний ефект від
впровадження

Відновлення роботи збереженої ферми, оновлення
застарілої матеріально-технічної бази, впровадження
сучасних технологій, внаслідок чого зростання
ефективності використання виробничих площ трьох
приміщень, місткістю 250 голів ВРХ є досить
актуальним, адже попит на сировину молочної галузі
постійно зростає, особливо на території району, де
постійно
збільшує
обсяги
виробництва
ЗАТ
«Баштанський сирзавод».

Термін окупності проекту

3 роки

Показник рентабельності підприємства, % Назва інвестиційного проекту

Відновлення роботи свинарника ТОВ «Південь»
с. Новоукраїнка Єрмолівської сільської ради

Назва підприємства (організації)

Відділ районної ради з питань інвестиційної політики та
управління майном спільної власності територіальних
громад міста, сіл Баштанського району

Реквізити підприємства (організації):
поштова адреса

Україна, Миколаївська область, м. Баштанка, вул.
Баштанської республіки, 37

телефон

(05158) 2-62-65

Форма власності

державна

Частка державної власності (%)

100,0

Керівник підприємства (організації):
посада

начальник відділу районної ради з питань інвестиційної
політики та управління майном спільної власності
територіальних громад міста, сіл Баштанського району

прізвище, ім'я, по-батькові

Гвоздь Тетяна Іванівна

телефон керівника

(05158) 2 62-65

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

начальник відділу районної ради з питань інвестиційної
політики та управління майном спільної власності
територіальних громад міста, сіл Баштанського району

прізвище, ім'я, по-батькові

Гвоздь Тетяна Іванівна

телефон

(05158) 2 62-65

Основна продукція підприємства

вирощування свиней та виробництво м´яса

Особливості розташування

приміщення ферм розташоване за 23,0 км від районного
центру м. Баштанка та 133,0 км від обласного центру м.
Миколаєва

Наявність комунікацій

до адміністративної будівлі, що знаходиться біля ферм
проведено телефон, хороше дорожнє покриття під’їзних
шляхів

Електрофікація, газифікація, вода та
водовідведення

в наявності

Позиція на ринку

попит на м'ясо, сало з метою забезпечення сировиною
переробні підприємства дає можливість говорить про
доцільність відновлення роботи ферми

Короткострокові та довгострокові плани
підприємства

Збільшення поголів´я свиней

Суть інвестиційного проекту

відновлення роботи тваринницької ферми для утримання
свиней

Рівень готовності інвестиційного проекту

Інвестиційна пропозиція.
кадрового потенціалу

Загальний обсяг інвестицій, у тому числі
- інвестовано власних коштів
- потреба в інвестиційних коштах

Наявність

приміщення,

550,0 тис. дол. США

Спосіб залучення інвестицій

створення спільного підприємства, фінансові інвестиції,
кредитна лінія, можливість продажу

Цільове використання інвестиційних
коштів

реконструкція та модернізація приміщень, придбання
необхідного
сучасного
обладнання
та
його

встановлення, завезення поголів’я свиней
Стисле обґрунтування доцільності
проекту, соціальний ефект від
впровадження

Відновлення роботи збереженої ферми, оновлення
застарілої матеріально-технічної бази, впровадження
сучасних технологій, внаслідок чого зростання
ефективності використання виробничих площ трьох
приміщень, місткістю 300 голів свиней є досить
актуальним, адже попит на сировину є досить високим,
особливо при наявності ковбасних цехів.

Термін окупності проекту

4 роки

Показник рентабельності підприємства, % Назва інвестиційного проекту

Відновлення роботи свинарника ТОВ «Дружба»
с. Плющівка

Назва підприємства (організації)

Відділ районної ради з питань інвестиційної політики та
управління майном спільної власності територіальних
громад міста, сіл Баштанського району

Реквізити підприємства (організації):
поштова адреса

Україна, Миколаївська область, м. Баштанка, вул.
Баштанської республіки, 37

телефон

(05158) 2-62-65

Форма власності

державна

Частка державної власності (%)

100,0

Керівник підприємства (організації):
посада

начальник відділу районної ради з питань інвестиційної
політики та управління майном спільної власності
територіальних громад міста, сіл Баштанського району

прізвище, ім'я, по-батькові

Гвоздь Тетяна Іванівна

телефон керівника

(05158) 2 62-65

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

начальник відділу районної ради з питань інвестиційної
політики та управління майном спільної власності
територіальних громад міста, сіл Баштанського району

прізвище, ім'я, по-батькові

Гвоздь Тетяна Іванівна

телефон

(05158) 2 62-65

Характеристика / опис діяльності
підприємства

Приміщення ферми місткістю на 500 голів свиней є
законсервованими.

Основна продукція підприємства

Свині, м'ясо, сало

Особливості розташування

приміщення ферм розташоване на лівому березі
середньої течії р. Інгул за 12 км від районного центру м.
Баштанка

Наявність комунікацій

до адміністративної будівлі, що знаходиться біля ферм
проведено телефон, хороше дорожнє покриття під’їзних
шляхів

Електрофікація, газифікація, вода та
водовідведення

в наявності

Кількість працюючих осіб

25

Позиція на ринку

великий попит на продукцію свинарства, з метою
забезпечення сировиною переробні підприємства

Короткострокові та довгострокові плани
підприємства

Збільшення поголів´я свиней

Суть інвестиційного проекту

відновлення роботи тваринницької ферми для утримання
свиней

Рівень готовності інвестиційного проекту

Інвестиційна
пропозиція.
кадрового потенціалу

Загальний обсяг інвестицій, у тому числі
- інвестовано власних коштів
- потреба в інвестиційних коштах

Наявність

приміщень,

900,0 тис. дол. США

Спосіб залучення інвестицій

створення спільного підприємства, фінансові інвестиції,
кредитна лінія, можливість продажу

Цільове використання інвестиційних
коштів

реконструкція та модернізація приміщень, придбання
необхідного
сучасного
обладнання
та
його
встановлення, завезення поголів’я свиней

Стисле обґрунтування доцільності
проекту, соціальний ефект від
впровадження

Відновлення роботи збереженої ферми, оновлення
застарілої матеріально-технічної бази, впровадження
сучасних технологій, внаслідок чого зростання
ефективності використання виробничих площ є досить
актуальним, адже попит на сировину є досить високим,
особливо при наявності ковбасних цехів.

Термін окупності проекту

3-5 років

Показник рентабельності підприємства, % 9,3
Назва інвестиційного проекту

Відновлення роботи птахофабрики

Назва підприємства (організації)

Новоіванівська сільська рада

Реквізити підприємства (організації):
поштова адреса

Україна, Миколаївська область, Баштанський район, с.
Новоіванівка, вул. Одеська, 8

телефон

(05158) 9-37-75

Форма власності

державна

Частка державної власності (%)

100

Керівник підприємства (організації):
посада

голова сільської ради

прізвище, ім'я, по-батькові

Маліновський Олександр Іванович

телефон керівника

(05158) 9-37-75

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

голова сільської ради

прізвище, ім'я, по-батькові

Маліновський Олександр Іванович

телефон

(05158) 9-37-75

Основна продукція підприємства

заплановано розведення птиці та виробництво яєць

Особливості розташування

приміщення ферми розташоване за 300,0 м до
населеного пункту Новоіванівка, за 20,0 км від
районного центру м. Баштанки, за 18,0 м від залізничної

станції Явкино та за 80,0 км від обласного центру м.
Миколаєва
Наявність комунікацій

Є можливість проведення телефону та підключення до
інтернету, хороше дорожнє покриття під’їзних шляхів

Електрофікація, газифікація, вода та
водовідведення

Джерела підключення в наявності

Позиція на ринку

наявність значного попиту на Баштанську продукцію
птахівництва по області та Україні (як свідчить досвід
ТОВ «Баштанська птахофабрика») дає можливість
говорити про доцільність відновлення роботи
птахофабрики

Короткострокові та довгострокові плани
підприємства

Збільшення поголів´я птиці, налагодження виробничого
процесу

Суть інвестиційного проекту

відновлення роботи птахофабрики для утримання птиці
та виробництва яєць

Рівень готовності інвестиційного проекту

Інвестиційна пропозиція.
Наявність
земельних ділянок, кадрового потенціалу

Загальний обсяг інвестицій, у тому числі
- інвестовано власних коштів
- потреба в інвестиційних коштах

приміщень,

1,0 млн. дол. США

Спосіб залучення інвестицій

створення спільного підприємства, фінансові інвестиції,
можливість продажу

Цільове використання інвестиційних
коштів

реконструкція та модернізація приміщень, придбання
необхідного
сучасного
обладнання
та
його
встановлення, завезення поголів’я птиці

Стисле обґрунтування доцільності
проекту, соціальний ефект від
впровадження

Відновлення роботи збереженої птахофабрики, що
раніше використовувалася також як і молочний
комплекс на 1100 голів великої рогатої худоби
сприятиме створенню нових робочих місць, оновленню
застарілої матеріально-технічної бази, впровадженню
сучасних технологій, внаслідок чого зявляться нові
джерела наповнення бюджету, а тому нові перспективи
розвитку.

Термін окупності проекту

5 років

Показник рентабельності підприємства, % Назва інвестиційного проекту

Будівництво свинокомплексу

Назва підприємства (організації)

Відділ районної ради з питань інвестиційної політики та
управління майном спільної власності територіальних
громад міста, сіл Баштанського району

Реквізити підприємства (організації):
поштова адреса

Україна, Миколаївська область, м. Баштанка, вул.
Баштанської республіки, 37

телефон

(05158) 2-62-65

Форма власності

державна

Частка державної власності (%)

100,0

Керівник підприємства (організації):
посада

начальник відділу районної ради з питань інвестиційної

політики та управління майном спільної власності
територіальних громад міста, сіл Баштанського району
прізвище, ім'я, по-батькові

Гвоздь Тетяна Іванівна

телефон керівника

(05158) 2 62-65

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

начальник відділу районної ради з питань інвестиційної
політики та управління майном спільної власності
територіальних громад міста, сіл Баштанського району

прізвище, ім'я, по-батькові

Гвоздь Тетяна Іванівна

телефон

(05158) 2 62-65

Характеристика / опис діяльності
підприємства

вирощування свиней та виробництво м´яса

Основна продукція підприємства

Свині, м'ясо, сало

Особливості розташування

земельна ділянка, що призначена для будівництва
свинокомплексу розташована за 5,0 км від районного
центру м.Баштанки та 70,0 км від обласного центру
м.Миколаєва

Наявність комунікацій

є можливість проведення телефону та підключення до
інтернету, хороше дорожнє покриття під’їзних шляхів

Електрофікація, газифікація, вода та
водовідведення

Є можливість підключення

Позиція на ринку

великий попит на продукцію свинарства, з метою
забезпечення сировиною переробні підприємства

Короткострокові та довгострокові плани
підприємства

Використання енергозберігаючих технологій з метою
зменшення втрат на утримання свинокомплексу

Суть інвестиційного проекту

будівництво свинокомплексу

Рівень готовності інвестиційного проекту

Інвестиційна пропозиція. Наявність земельної ділянки
та кадрового потенціалу

Загальний обсяг інвестицій, у тому числі
- інвестовано власних коштів
- потреба в інвестиційних коштах

11,0 млн. дол. США

Спосіб залучення інвестицій

створення спільного підприємства, фінансові інвестиції,
кредитна лінія, можливість продажу

Цільове використання інвестиційних
коштів

будівництво свинокомплексу, придбання необхідного
сучасного обладнання та його встановлення, завезення
поголів’я свиней

Стисле обґрунтування доцільності
проекту, соціальний ефект від
впровадження

Будівництво свинокомплексу є досить актуальним, адже
попит на сировину є досить високим, особливо при
наявності ковбасних цехів

Термін окупності проекту

5 років

Показник рентабельності підприємства, % -

Назва інвестиційного проекту
Назва підприємства (організації)

Розширення виробничих потужностей ДП
«Маліцький-Агро»
ДП «Маліцький-Агро»

Реквізити підприємства (організації):
поштова адреса

Україна, Миколаївська обл., м.Миколаїв вул.Кагатна,1Д

телефон

(0512) 56-18-36

Форма власності
Частка державної власності (%)

-

Керівник підприємства (організації):
посада

голова правління

прізвище, ім'я, по-батькові

Кльоц Людмила Костянтинівна

телефон керівника

+38 (067) 98 98 544

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

голова правління

прізвище, ім'я, по-батькові

Кльоц Людмила Костянтинівна

телефон

+38 (067) 98 98 544

Характеристика / опис діяльності
підприємства

ДП "Малицький-Агро" є підсобне господарство з
вирощування свиней і великої рогатої худоби.

Основна продукція підприємства

свині та велика рогата худоба

Особливості розташування

адміністративна будівля та виробничі потужності
підприємства розташовані в с.Мар’ївка, Баштанського
району, Миколаївської області,

Наявність комунікацій

проведено телефон, є підключення до інтернету, хороше
дорожнє покриття під’їзних шляхів

Електрофікація, газифікація, вода та
водовідведення

в наявності

Статутний фонд підприємства

-

Кількість працюючих осіб

-

Оборот товарів / послуг (вантажообіг)

-

Позиція на ринку

підприємство є визнаним лідером по вирощенню свиней
та великої рогатої худоби

Короткострокові та довгострокові плани
підприємства

заплановано укласти договори про нові ринки збуту
продукції, розширити виробничі потужності,

Суть інвестиційного проекту

розширення підсобного господарства з вирощування
свиней і великої рогатої худоби.

Рівень готовності інвестиційного проекту
Загальний обсяг інвестицій, у тому числі
- інвестовано власних коштів
- потреба в інвестиційних коштах

1,0млн.дол. США

Спосіб залучення інвестицій

створення спільного підприємства, фінансові інвестиції,
кредитна лінія

Цільове використання інвестиційних
коштів

будівництво виробничих потужностей, придбання
необхідного обладнання та його встановлення,
впровадження в дію нових потужностей

Стисле обгрунтування доцільності
проекту, соціальний ефект від
впровадження

враховуючи останні тенденції розвитку
ДП
«Маліцький-Агро» особливо гостро постає питання
подальшого розвитку та збільшення потужностей
виробництва, оскільки спостерігається зростання рівня

попиту на сировинну базу
Термін окупності проекту

3 роки

Показник рентабельності підприємства, % 30,0

Житлово-комунальне господарство:
Назва інвестиційного проекту

Реконструкція водоочисних споруд м. Баштанка
– 1 черга. Гравітаційні фільтра.

Назва підприємства (організації)

Комунальне підприємство «Міськводоканал»

Реквізити підприємства (організації):
поштова адреса

Україна, Миколаївська область, м.Баштанка
вул.Ювілейна,1

телефон

(05158) 2 71 85

факс

(05158) 2 71 85

Форма власності

комунальна

Частка державної власності (%)

-

Керівник підприємства (організації):
посада

начальник

прізвище, ім'я, по-батькові

Рибаченко Роман Володимирович

телефон керівника

(05158) 2 71 85

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

начальник

прізвище, ім'я, по-батькові

Рибаченко Роман Володимирович

телефон

(05158) 2 71 85

Характеристика / опис діяльності
підприємства

КП «Міськводоканал» надає послуги населенню з
водопостачання та водовідведення.

Основна продукція підприємства

питна вода

Особливості розташування

-

Наявність комунікацій

-

Електрофікація, газифікація, вода та
водовідведення

-

Статутний фонд підприємства

500,2 тис. дол. США

Кількість працюючих осіб

91

Оборот товарів / послуг (вантажообіг)

21 тис. дол. США

Короткострокові та довгострокові плани
підприємства

на підприємстві розроблені програми реформування,
перспективний план розвитку до 2020 року та заходи,
спрямовані
на
покращення
якості
послуг
з
водопостачання. Із Миколаївським регіональним
управлінням рибоохорони укладений договір на
проектування реконструкції рибозахисних пристроїв на
водозабірних очисних спорудах.

Суть інвестиційного проекту

забезпечення населення якісною питною водою

Рівень готовності інвестиційного проекту

Інвестиційна пропозиція

Загальний обсяг інвестицій, у тому числі
- інвестовано власних коштів
- потреба в інвестиційних коштах

1125,0 тис. дол. США

Спосіб залучення інвестицій

Залучення грошових коштів зі стабілізаційного фонду,
використання грантових програм

Цільове використання інвестиційних
коштів

реконструкція водоочисних споруд, заміна гравітаційних
фільтрів

Стисле обґрунтування доцільності
проекту, соціальний ефект від
впровадження

будівлі насосних станцій та водопровіно-каналізаційні
мережі побудовані 1960 року і давно потребують
ремонту. Реалізація проекту сприятиме зняттю
соціальної напруги у питанні водозабезпечення
населення

Термін окупності проекту

3 роки

Показник рентабельності підприємства, % 24,0

Назва інвестиційного проекту

Реконструкція очисних споруд каналізації

Назва підприємства (організації)

Комунальне підприємство «Міськводоканал»

Реквізити підприємства (організації):
поштова адреса

Україна, Миколаївська область, м.Баштанка
вул.Ювілейна,1

телефон

(05158) 2 71 85

факс

(05158) 2 71 85

Форма власності

комунальна

Частка державної власності (%)

-

Керівник підприємства (організації):
посада

начальник

прізвище, ім'я, по-батькові

Рибаченко Роман Володимирович

телефон керівника

(05158) 2 71 85

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

начальник

прізвище, ім'я, по-батькові

Рибаченко Роман Володимирович

телефон

(05158) 2 71 85

Характеристика / опис діяльності
підприємства

КП «Міськводоканал» надає послуги населенню з
водопостачання та водовідведення.

Основна продукція підприємства

питна вода

Особливості розташування

підприємство розташоване на окраїні населеного пункту
Баштанка, за 8,0 км від залізничної станції Явкине та
65,0 км від обласного центру м. Миколаєва

Наявність комунікацій

-

Електрофікація, газифікація, вода та
водовідведення

-

Статутний фонд підприємства

500,2 тис. дол. США

Кількість працюючих осіб

91

Оборот товарів / послуг (вантажообіг)

21 тис. дол. США

Позиція на ринку

у сфері надання послуг по водовідведенню та
водопостачанню населення району підприємство є
монополістом

Короткострокові та довгострокові плани
підприємства

на підприємстві розроблені програми реформування,
перспективний план розвитку до 2020 року та заходи,
спрямовані
на
покращення
якості
послуг
з
водопостачання. Із Миколаївським регіональним
управлінням рибоохорони укладений договір на
проектування реконструкції рибозахисних пристроїв на
водозабірних очисних спорудах.

Суть інвестиційного проекту

Реконструкція очисних споруд каналізації, забезпечення
стабільної епідеміологічної та екологічної безпеки в
районі

Рівень готовності інвестиційного проекту

Інвестиційна пропозиція

Загальний обсяг інвестицій, у тому числі
- інвестовано власних коштів
- потреба в інвестиційних коштах

1300,0 тис. дол. США

Спосіб залучення інвестицій

Залучення грошових коштів зі стабілізаційного фонду,
використання грантових програм

Цільове використання інвестиційних
коштів

реконструкція очисних споруд каналізації

Стисле обґрунтування доцільності
проекту, соціальний ефект від
впровадження

будівлі насосних станцій та водопровіно-каналізаційні
мережі побудовані 1960 року і давно потребують
ремонту. Реалізація проекту сприятиме зняттю
соціальної напруги у питанні екології

Термін окупності проекту

3 роки

Показник рентабельності підприємства, % 24,0
Назва інвестиційного проекту

Реконструкція очисних споруд Мар'ївської
сільської ради

Назва підприємства (організації)

Мар'ївської сільської ради

Реквізити підприємства (організації):
поштова адреса

Україна, Миколаївська область, Баштанський район с.
Мар'ївка вул. Шкільна,27

телефон

(05158) 9 57 25

факс

-

Форма власності

державна

Частка державної власності (%)

100

Керівник підприємства (організації):
посада

голова сільської ради

прізвище, ім'я, по-батькові

Орлова Надія Василівна

телефон керівника

(05158) 9 57 25

Контактна особа по інвестиційному
проекту:

посада

голова сільської ради

прізвище, ім'я, по-батькові

Орлова Надія Василівна

телефон

(05158) 9 57 25

Характеристика / опис діяльності
підприємства

Надання послуг населенню із водовідведення

Основна продукція підприємства

Очищені стічні води

Особливості розташування

Очисні споруди розташовані в центрі населеного пункту
Мар'ївка, за 35,0 км від районного центру м. Баштанки
та 30,0 км від обласного центру м. Миколаєва.

Наявність комунікацій

-

Електрофікація, газифікація, вода та
водовідведення

-

Кількість працюючих осіб

3

Оборот товарів / послуг (вантажообіг)

-

Позиція на ринку

у сфері надання послуг по водовідведенню населенню
сільської ради

Короткострокові та довгострокові плани
підприємства

у сільській раді розроблені програми реформування,
стратегічний план розвитку до 2015 року та заходи,
спрямовані
на
покращення
якості
послуг
з
водрвідведення

Суть інвестиційного проекту

Реконструкція очисних споруд, забезпечення стабільної
епідеміологічної та екологічної безпеки в районі

Рівень готовності інвестиційного проекту

Інвестиційна пропозиція

Загальний обсяг інвестицій, у тому числі
- інвестовано власних коштів
- потреба в інвестиційних коштах

6,0 тис. дол. США
57,0 тис. дол. США

Спосіб залучення інвестицій

Залучення грошових коштів зі стабілізаційного фонду,
використання грантових програм

Цільове використання інвестиційних
коштів

реконструкція водоочисних споруд, установка локальної
очисних споруд «Biotal»

Стисле обґрунтування доцільності
проекту, соціальний ефект від
впровадження

На даний час очисні споруди протяжністю 2,5 км, при
цьому після реалізації даного проекту вона значно
скоротиться і складатиме 50,0 м Окрім того реалізація
проекту сприятиме зняттю соціальної напруги у питанні
екології

Термін окупності проекту

1 рік

Показник рентабельності підприємства, % Назва інвестиційного проекту

Завершення будівництва підвідного газопроводу
високого тиску Баштанка-Привільне

Назва підприємства (організації)

Відділ районної ради з питань інвестиційної політики та
управління майном спільної власності територіальних
громад міста, сіл Баштанського району

Реквізити підприємства (організації):
поштова адреса

Україна, Миколаївська область, м. Баштанка, вул.
Баштанської республіки, 37

телефон

(05158) 2-62-65

факс

(05158) 2-62-65

Форма власності

державна

Частка державної власності (%)

100,0

Керівник підприємства (організації):
посада

начальник відділу районної ради з питань інвестиційної
політики та управління майном спільної власності
територіальних громад міста, сіл Баштанського району

прізвище, ім'я, по-батькові

Гвоздь Тетяна Іванівна

телефон керівника

(05158) 2 62-65

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

начальник відділу районної ради з питань інвестиційної
політики та управління майном спільної власності
територіальних громад міста, сіл Баштанського району

прізвище, ім'я, по-батькові

Гвоздь Тетяна Іванівна

телефон

(05158) 2 62-65

Особливості розташування

газопровід розміщений впродовж траси Баштанка Привільне

Короткострокові та довгострокові плани
підприємства

забезпечення газифікації в 3 населених пуктів району:
Старогорожене, Ермолівка та Новоукраїнка

Суть інвестиційного проекту

Завершення будівництва підвідного
високого тиску Баштанка-Привільне

Рівень готовності інвестиційного проекту

газопровід будується з 1990 року, двічі з Державного
бюджету виділялися кошти, за цей час змонтовано 7,5
км газопроводу, введено в експлуатацію станцію
катодного захисту.

Загальний обсяг інвестицій, у тому числі
- інвестовано власних коштів
- потреба в інвестиційних коштах

газопроводу

1150,0 тис. дол.. США

Спосіб залучення інвестицій

Залучення грошових коштів зі стабілізаційного фонду,
використання грантових програм

Цільове використання інвестиційних
коштів

добудова газопроводу
Привільне

Стисле обґрунтування доцільності
проекту, соціальний ефект від
впровадження

забезпечення
мешканців)

Термін окупності проекту

5 років

високого

газифікації

с.

тиску

Привільне

Баштанка(2,5

тис.

Показник рентабельності підприємства, % -

Назва інвестиційного проекту

Капітальний
ремонт
доріг
користування місцевого значення

загального

Назва підприємства (організації)

Відділ районної ради з питань інвестиційної політики та
управління майном спільної власності територіальних
громад міста, сіл Баштанського району

Реквізити підприємства (організації):
поштова адреса

Україна, Миколаївська область, м. Баштанка, вул.

Баштанської республіки, 37
телефон

(05158) 2-62-65

факс

(05158) 2-62-65

Форма власності

державна

Частка державної власності (%)

100,0

Керівник підприємства (організації):
посада

начальник відділу районної ради з питань інвестиційної
політики та управління майном спільної власності
територіальних громад міста, сіл Баштанського району

прізвище, ім'я, по-батькові

Гвоздь Тетяна Іванівна

телефон керівника

(05158) 2 62-65

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

начальник відділу районної ради з питань інвестиційної
політики та управління майном спільної власності
територіальних громад міста, сіл Баштанського району

прізвище, ім'я, по-батькові

Гвоздь Тетяна Іванівна

телефон

(05158) 2 62-65

Суть інвестиційного проекту

Приведення доріг загального користування місцевого
значення до належного рівня, що забезпечить розвиток
інфраструктури населених пунктів району.

Рівень готовності інвестиційного проекту

інвестиційна пропозиція

Загальний обсяг інвестицій, у тому числі
- інвестовано власних коштів
- потреба в інвестиційних коштах

35,0 тис. дол.. США
19,0 млн. дол.. США

Спосіб залучення інвестицій

Залучення грошових коштів зі стабілізаційного фонду,
використання грантових програм

Цільове використання інвестиційних
коштів

ремонт доріг
значення

Стисле обґрунтування доцільності
проекту, соціальний ефект від
впровадження

Незадовільний стан доріг загального користування
місцевого значення ускладнює транспортний зв’язок та
автобусне сполучення між населеними пунктами району,
тому потребує негайного ремонту.

Термін окупності проекту

10 років

загального

користування

місцевого

Показник рентабельності підприємства, % Назва інвестиційного проекту

Встановлення енергозберігаючих технологій

Назва підприємства (організації)

Навчально-виховний комплекс дошкільний навчальний
заклад-загальноосвітній навчальний заклад «Віночок»
Баштанської міської ради

Реквізити підприємства (організації):
поштова адреса

Україна, Миколаївська область, м. Баштанка, вул.
Сизоненка, 4

телефон

(05158) 2-83-37

факс

-

Форма власності

комунальна

Частка державної власності (%)

-

Керівник підприємства (організації):
посада

директор

прізвище, ім'я, по-батькові

Митрофанова Тетяна Миколаївна

телефон керівника

(05158) 2 83-37

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

директор

прізвище, ім'я, по-батькові

Митрофанова Тетяна Миколаївна

телефон

(05158) 2 83-37

Характеристика/опис діяльності
підприємства

Виховання та навчання дітей у віці від 1,5-10 років

Особливості розташування

Школа-сад «Віночок» розташований в центрі міста
Баштанка за 65,0 км від обласного центру м. Миколаєва

Наявність комунікацій

Є підключення до інтернету, проведений телефон,
хороші під’їдні шляхи

Електрофікація, газифікація, вода та
водовідведення

В наявності

Кількість працюючих

34

Позиція на ринку

На міської ради розташовано 6 дитячих навчальних
заклади, із спеціалізацією школа-сад - 1

Суть інвестиційного проекту

Встановлення енергозберігаючих технологій

Рівень готовності інвестиційного проекту

інвестиційна пропозиція

Загальний обсяг інвестицій, у тому числі
- інвестовано власних коштів
- потреба в інвестиційних коштах

5,0 тис. дол.. США
10,0 тис. дол. США

Спосіб залучення інвестицій

Залучення грошових коштів зі стабілізаційного фонду,
використання грантових програм

Цільове використання інвестиційних
коштів

Заміна котлів на змішане опалення, утеплення
приміщення, даху та підлоги, заміна 21 віконного блоку

Стисле обґрунтування доцільності
проекту, соціальний ефект від
впровадження

Станом на 01.09.10 на
«Віночок» витрачено
економії бюджетних
виховання та навчання
віку

Термін окупності проекту

-

заміну віконних блоків по ДНЗ
123 тис.грн., що сприятиме
коштів та покращенню умов
дітей шкільного та дошкільного

Показник рентабельності підприємства, % Назва інвестиційного проекту

Реконструкція
та
дільничної лікарні

Назва підприємства (організації)

Інгульська сільська рада

оздоблення

Інгульської

Реквізити підприємства (організації):
поштова адреса

Україна, Миколаївська область, м. Баштанка, вул.
Травнева, 41

телефон

(05158) 9-71-74

факс

-

Форма власності

державна

Частка державної власності (%)

100

Керівник підприємства (організації):
посада

голова сільської ради

прізвище, ім'я, по-батькові

Будянський Олександр Павлович

телефон керівника

(05158) 2 72-41

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

голова сільської ради

прізвище, ім'я, по-батькові

Будянський Олександр Павлович

телефон

(05158) 2 72-41

Характеристика/опис діяльності
підприємства

Надання медичної допомоги територіальній громаді
Інгульської сільської ради

Особливості розташування

Інгульська дільнична лікарня розташована в центрі
с.Інгулка за 35,0 км від районного центру м. Баштанка,
за 9 км від залізничної станції Лоцкине та за 30 км

від обласного центру м.Миколаїв
Наявність комунікацій

проведений телефон, є можливість підключення до
інтернету, хороші під’їдні шляхи

Електрофікація, газифікація, вода та
водовідведення

в наявності

Кількість працюючих

13

Позиція на ринку

На території сільської ради інших медичні заклади
відсутні

Суть інвестиційного проекту

Ремонт каналізаційної системи та системи опалення

Рівень готовності інвестиційного проекту

інвестиційна пропозиція

Загальний обсяг інвестицій, у тому числі
- інвестовано власних коштів
- потреба в інвестиційних коштах

250,0 тис.дол. США

Спосіб залучення інвестицій

Залучення грошових коштів зі стабілізаційного фонду,
використання грантових програм

Цільове використання інвестиційних
коштів

Заміна проіржавілої мережі опалення на опалення по
першому поверху на два котли, реконструкція та
прочистка
каналізаційної
системи,
ремонтнооздоблювальні роботи

Стисле обґрунтування доцільності
проекту, соціальний ефект від
впровадження

Впровадження проекту сприятиме покращенню умов та
якості лікування Інгульської територіальної громади

Термін окупності проекту

-

Показник рентабельності підприємства, % -

Спорт, культура, туризм:
Назва інвестиційного проекту

Встановлення дитячих майданчиків у
територіальних громадах району (10 шт.)

Назва підприємства (організації)

Відділ районної ради з питань інвестиційної політики та
управління майном спільної власності територіальних
громад міста, сіл Баштанського району

Реквізити підприємства (організації):
поштова адреса

Україна, Миколаївська область, м. Баштанка, вул.
Баштанської республіки, 37

телефон

(05158) 2-62-65

Форма власності

державна

Частка державної власності (%)

100,0

Керівник підприємства (організації):
посада

начальник відділу районної ради з питань інвестиційної
політики та управління майном спільної власності
територіальних громад міста, сіл Баштанського району

прізвище, ім'я, по-батькові

Гвоздь Тетяна Іванівна

телефон керівника

(05158) 2 62-65

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

начальник відділу районної ради з питань інвестиційної
політики та управління майном спільної власності
територіальних громад міста, сіл Баштанського району

прізвище, ім'я, по-батькові

Гвоздь Тетяна Іванівна

телефон

(05158) 2 62-65

Особливості розташування

Дитячі майданчики будуть розташовані
скупчення територіальної громади

Наявність комунікацій

хороші під’їдні шляхи

Електрофікація, газифікація, вода та
водовідведення

-

Позиція на ринку

На території району обмежена кількість дитячих
майданчиків, що не дає можливості охопити всіх
бажаючих дітей, які хочуть гратися та розвиватися.
Старі майданчики, які є в наявності, застарілі, не
відповідають якісним стандартам та нормам, а отже
можуть загрожувати безпеці дітей

Короткострокові та довгострокові плани
підприємства

Розвиток дітей району

Суть інвестиційного проекту

Встановлення
дитячих
майданчиків,
пісочниць,
вертушок, качель, гірок, ігрових комплексів, лавочок,

у центрі

урн, огорож, вхідних арок
Рівень готовності інвестиційного проекту

інвестиційна
пропозиція.
Наявні
позитивного впливу на розвиток дітей

можливості

Загальний обсяг інвестицій, у тому числі
- інвестовано власних коштів
- потреба в інвестиційних коштах

1,1 млн. грн.

Спосіб залучення інвестицій

використання грантових програм, державного бюджету

Цільове використання інвестиційних
коштів

Встановлення та облаштування дитячих майданчиків для
розвитку та відпочинку дітей територіальних громад
району

Стисле обґрунтування доцільності
проекту, соціальний ефект від
впровадження

Встановлення дитячих майданчиків дасть змогу
здійснювати оздоровлення та відпочинок дітей, це також
дозволить батькам комфортно розташуватися поряд з
дітьми, а отже забезпечить відпочинок територіальній
громаді району

Термін окупності проекту

-

Показник рентабельності підприємства, % Назва інвестиційного проекту

Будівництво будинку матері і дитини

Назва підприємства (організації)

ПП «Костанян М.А.»

Реквізити підприємства (організації):
поштова адреса

Україна, Миколаївська область, м. Баштанка, вул.
Театральна

телефон

(05158) 2-62-40

факс

-

Форма власності

приватна

Частка державної власності (%)

-

Керівник підприємства (організації):
посада

Приватний підприємець

прізвище, ім'я, по-батькові

Костанян Меружан Аршакович

телефон керівника

(05158) 2-62-40

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

Приватний підприємець

прізвище, ім'я, по-батькові

Костанян Меружан Аршакович

телефон

(05158) 2-62-40

Характеристика/опис діяльності
підприємства

-

Особливості розташування

містечко «Казка» розташоване в центрі м.Баштанка, по
вул. Театральна, за 65 км від обласного ценру
м.Миколаїв, за 8,0 км від залізничної станції Явкине

Наявність комунікацій

Є можливість підключення до інтернету, телефону,
хороші під’їздні шляхи

Електрофікація, газифікація, вода та
водовідведення

В наявності

Кількість працюючих

-

Позиція на ринку

На території міської ради відсутні умови для проведення
часу дітей з батьками в громадських місцях, оскільки
кількість гральних майданчиків та комплексів обмежена

Суть інвестиційного проекту

Будівниицтво грально-розважального комплексу для
матері і дитини, що включатиме ігрову кімнату, дитяче
кафе тощо

Рівень готовності інвестиційного проекту

інвестиційна пропозиція

Загальний обсяг інвестицій, у тому числі
- інвестовано власних коштів
- потреба в інвестиційних коштах

50,0 тис. дол.. США
500,0 тис. дол. США

Спосіб залучення інвестицій

використання грантових програм

Цільове використання інвестиційних
коштів

Будівництво будинку матері і
обладнання та його встановлення

Стисле обґрунтування доцільності
проекту, соціальний ефект від
впровадження

Будівництво будинку матері і диини дасть змогу
здійснювати відпочинок та духовний й фізичний
розвиток дітей, це також дозволить батькам комфортно
розташуватися поряд з дітьми та повноцінно проводити
дозвілля разом

Термін окупності проекту

-

дитини,

закупівля

Показник рентабельності підприємства, % -

Назва інвестиційного проекту

Створення туристичного маршруту зеленого
туризму для сімейного відпочинку

Назва підприємства (організації)

ППАФ «Хлібодар»

Реквізити підприємства (організації):
поштова адреса

Україна, Миколаївська область, Баштанський район, с.
Піски, вул. Центральна, 46

телефон

(050) 39 49 936

Форма власності

приватне підприємство агрофірма

Частка державної власності (%)

-

Керівник підприємства (організації):
посада

директор

прізвище, ім'я, по-батькові

Думініка Федір Кирилович

телефон керівника

(050) 39 49 936

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

директор

прізвище, ім'я, по-батькові

Думініка Федір Кирилович

телефон

(050) 39 49 936

Характеристика / опис діяльності
підприємства

ППАФ «Хлібодар» славиться розведенням рідкісних
птахів – страусів та перепілок. Це потужний
інкубаційний цех, страуси та перепилина ферма,

сучасний комплекс по вирощуванню трьохпорідного
гібриду свиней. Фірма є провідним насіннєвим
господарством і співпрацює з Одеським селекційногенетичним інститутом.
Основна продукція підприємства

зернові культури та продукція страусоводства,
перепільництва, надання послуг по зеленому туризму

Особливості розташування

підприємство розташоване на території Пісківської
сільської ради, в центрі села Піски, за 18,0 км від
районного центру м. Баштанки, за 16,0 км від
залізничної станції Явкино та за 56,0 км від обласного
центру м. Миколаєва

Наявність комунікацій

проведено телефон, є підключення до інтернету, хороше
дорожнє покриття під’їзних шляхів

Електрофікація, газифікація, вода та
водовідведення

в наявності

Статутний фонд підприємства

800,0 тис. дол.. США.

Кількість працюючих осіб

32

Оборот товарів / послуг (вантажообіг)

350 тис. дол. США

Позиція на ринку

на території району розробкою туристичного маршруту
займається тільки одне підприємство

Короткострокові та довгострокові плани
підприємства

Розробка туристичних маршрутів та розвиток зеленого
туризму

Суть інвестиційного проекту

системна розбудова туристичного маршруту сільського
туризму

Рівень готовності інвестиційного проекту

Інвестиційна пропозиція. Є готовність приватних
господарств до організації та проведення різних
туристичних заходів, а саме фольклорних, мистецьких,
культурно-масових фестивалів, свят, ярмарок. В
наявності є території, приміщення.

Загальний обсяг інвестицій, у тому числі
- інвестовано власних коштів
- потреба в інвестиційних коштах

300 тис. дол. США

Спосіб залучення інвестицій

фінансові інвестиції, можливість створення спільного
підприємства

Цільове використання інвестиційних
коштів

розбудова маршруту та облаштування територій,
будівництво об’єктів культурно-масового відпочинку

Стисле обґрунтування доцільності
проекту, соціальний ефект від
впровадження

Розвиток сільського зеленого туризму є актуальним,
тому що дасть змогу забезпечити зайнятість сільського
населення, скоротити міграцію населення із сільських
регіонів до міст. Сільський туризм слід розглядати як
невід’ємну складову програми соціально-економічного
розвитку села.

Термін окупності проекту

3 роки

Показник рентабельності підприємства, % 29,1
Назва інвестиційного проекту

Розвиток сільського туризму на території
Кашперомиколаївської сільської ради

Назва підприємства (організації)

Кашперомиколаївська сільська рада

Реквізити підприємства (організації):
поштова адреса

Україна, Миколаївська область, Баштанський район, с.
Кашперо-Миколаївка, вул. Центральна, 3

телефон

(05158) 9-32-80

Форма власності

державна

Частка державної власності (%)

100,0

Керівник підприємства (організації):
посада

голова сільської ради

прізвище, ім'я, по-батькові

Шевченко Юрій Вікторович

телефон керівника

(05158) 9-32-80

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

голова сільської ради

прізвище, ім'я, по-батькові

Шевченко Юрій Вікторович

телефон

(05158) 9-32-80

Характеристика / опис діяльності
підприємства

Надання туристичних послуг

Особливості розташування

с. Кашперо-Миколаївка розташоване за 25,0 км від
районного центру м.Баштанки, 35,0 км від залізничної
станції Явкино та 60,0 км від обласного центру м.
Миколаєва. Територія ради відноситься до заповідної
зони.

Наявність комунікацій

проведено телефон, хороші під’їдні шляхи, є виїзд на
кіровоградську трасу, що проходить за 7,0 км від
сільської ради

Електрофікація, газифікація, вода та
водовідведення

електрифікація, вода та водовідведення в наявності, газ
привозний

Позиція на ринку

на території району розробкою туристичного маршруту
займається тільки одне підприємство

Короткострокові та довгострокові плани
підприємства

Розробка туристичних маршрутів та розвиток зеленого
туризму

Суть інвестиційного проекту

розбудова туристичного маршруту

Рівень готовності інвестиційного проекту

інвестиційна пропозиція.

Загальний обсяг інвестицій, у тому числі
- інвестовано власних коштів
- потреба в інвестиційних коштах

200 тис. дол.США

Спосіб залучення інвестицій

створення спільної діяльності, надання фінансових
ресурсів на умовах інвестування, надання кредитних
ресурсів на умовах проектного фінансування

Цільове використання інвестиційних
коштів

розбудова маршруту
сільської ради

Стисле обґрунтування доцільності
проекту, соціальний ефект від
впровадження

Розвиток сільського зеленого туризму є актуальним,
тому що дасть змогу забезпечити зайнятість сільського
населення, скоротити міграцію населення із сільських
регіонів до міст. Сільський туризм слід розглядати як
невід’ємну складову програми соціально-економічного
розвитку села.

та

облаштування

території

Термін окупності проекту

2 роки

Показник рентабельності підприємства, % -

Назва інвестиційного проекту

Музей декоративно-ужиткового мистецтва

Назва підприємства (організації)

Відділ районної ради з питань інвестиційної політики та
управління майном спільної власності територіальних
громад міста, сіл Баштанського району

Реквізити підприємства (організації):
поштова адреса

Україна, Миколаївська область, м. Баштанка, вул.
Баштанської республіки, 40

телефон

(05158) 2-62-65

факс

(05158) 2-62-65

Форма власності

державна

Частка державної власності (%)

100,0

Керівник підприємства (організації):
посада

начальник відділу районної ради з питань інвестиційної
політики та управління майном спільної власності
територіальних громад міста, сіл Баштанського району

прізвище, ім'я, по-батькові

Гвоздь Тетяна Іванівна

телефон керівника

(05158) 2 62-65

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

начальник відділу районної ради з питань інвестиційної
політики та управління майном спільної власності
територіальних громад міста, сіл Баштанського району

прізвище, ім'я, по-батькові

Гвоздь Тетяна Іванівна

телефон

(05158) 2 62-65

Характеристика / опис діяльності
підприємства

Демонстрація
різноманітності
художніх
талановитих народних майстрів Баштанщини

Особливості розташування

Земельна ділянка на якій планується будівництво музею
розташована в м. Баштанка за 8,0 км від залізничної
станції Явкино та 65,0 км від обласного центру м.
Миколаєва

Наявність комунікацій

Є можливість проведення телефону та підключення до
інтернету, хороші під’їдні шляхи

форм

Електрофікація, газифікація, вода та
водовідведення

Є можливість підключення

Позиція на ринку

Як на території району так і на території області
відсутні подібні соціально-культурні об’єкти

Короткострокові та довгострокові плани
підприємства

Організація постійно діючих
виставок, здійснення
науково-просвітницької діяльності: екскурсій, лекцій,
бесід, гурткових занять тощо

Суть інвестиційного проекту

демонстрація різноманітності художніх форм прояву
творчого народу, просвітницька робота з населенням та
розвиток туристичних можливостей району. Проект не
має аналогів в області.

Рівень готовності інвестиційного проекту

Загальний обсяг інвестицій, у тому числі
- інвестовано власних коштів
- потреба в інвестиційних коштах

Інвестиційна пропозиція. В наявності є територія,
виставкові матеріали талановитих народних майстрів
Баштанщини
1,0 млн. дол. США

Спосіб залучення інвестицій

будуть розглянуті будь-які пропозиції від зацікавлених
осіб

Цільове використання інвестиційних
коштів

будівництво музею декоративно-ужиткового мистецтва

Стисле обґрунтування доцільності
проекту, соціальний ефект від
впровадження

Знайомство з мистецтвом розширить обізнаність
населення в галузі історії мистецтва та культури. З цією
метою плануються різні види науково-просвітницької
діяльності: екскурсії, лекції, бесіди, гурткові заняття,
клуби,
факультативи
з
урахуванням
вікових
особливостей
та
зацікавленості.
Крім
того,
впровадження даного проекту буде позитивно сприяти
розвитку туризму в районі.

Термін окупності проекту

5 років

Показник рентабельності підприємства, % Назва інвестиційного проекту

Оновлення матеріально-технічної бази музичної
школи м.Баштанки

Назва підприємства (організації)

Баштанська дитяча музична школа

Реквізити підприємства (організації):
поштова адреса

Україна, Миколаївська область, м. Баштанка, вул.
Театральна, 23

телефон

(05158) 2-70-30

факс

-

Форма власності
Частка державної власності (%)
Керівник підприємства (організації):
посада

директор

прізвище, ім'я, по-батькові

Семеліт Алевтина Володимирівна

телефон керівника

(05158) 2 70-30

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

директор

прізвище, ім'я, по-батькові

Семеліт Алевтина Володимирівна

телефон

(05158) 2 70-30

Характеристика / опис діяльності
підприємства

Розвиток музичної культури на території району

Особливості розташування

Школа розташована в центрі м. Баштанка за 8,0 км від
залізничної станції Явкино та 65,0 км від обласного
центру м. Миколаєва

Наявність комунікацій

Проведено телефон, є можливість

підключення до

інтернету, хороші під’їдні шляхи
Електрофікація, газифікація, вода та
водовідведення

В наявності

Позиція на ринку

На території району
культурні об’єкти

Короткострокові та довгострокові плани
підприємства

Залучення різних верств населення до творчості,
організація та проведення фестивалю зональнометодичного об’єднання «Музичні перли» тощо

Суть інвестиційного проекту

Оновлення матеріально-технічної бази музичної школи

Рівень готовності інвестиційного проекту

Інвестиційна пропозиція

Загальний обсяг інвестицій, у тому числі
- інвестовано власних коштів
- потреба в інвестиційних коштах

відсутні

подібні

соціально-

50,0 тис. дол. США

Спосіб залучення інвестицій

будуть розглянуті будь-які пропозиції від зацікавлених
осіб

Цільове використання інвестиційних
коштів

Закупівля музичних інструментів: рояля, акордеонів,
скрипок, гітар тощо, комп’ютерної техніки та меблі

Стисле обґрунтування доцільності
проекту, соціальний ефект від
впровадження

У школі працює 12 талановитих педагоги, які виховують
110 учнів різних вікових груп. При цьому музичні
інструменти є вже зношеними та не задовольняють
потреби всіх бажаючих. Впровадження даного проекту
буде позитивно сприяти розвитку музичної творчості в
районі.

Термін окупності проекту

5 років

Показник рентабельності підприємства, % -

Назва інвестиційного проекту

Клуб дельтапланеризму

Назва підприємства (організації)

Кашперомиколаївська сільська рада

Реквізити підприємства (організації):
поштова адреса

Україна, Миколаївська область, Баштанський район, с.
Кашперо-Миколаївка, вул. Центральна, 3

телефон

(05158) 9-32-80

Форма власності

державна

Частка державної власності (%)

100,0

Керівник підприємства (організації):
посада

голова сільської ради

прізвище, ім'я, по-батькові

Шевченко Юрій Вікторович

телефон керівника

(05158) 9-32-80

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

голова сільської ради

прізвище, ім'я, по-батькові

Шевченко Юрій Вікторович

телефон

(05158) 9-32-80

Характеристика / опис діяльності

Надання послуг з дельтапланеризму

підприємства
Особливості розташування

земельна ділянка розташована на окраїні с. КашпероМиколаївка, за 25,0 км від районного центру
м.Баштанки, 35,0 км від залізничної станції Явкино та
60,0 км від обласного центру м. Миколаєва

Позиція на ринку

Проект не має аналогів ні на території району, ні не
території області

Короткострокові та довгострокові плани
підприємства

Розвиток дельтапланетаризму на території області,
максимальне залучення всіх верств населення

Суть інвестиційного проекту

Будівництво клубу дельтапланеризму

Рівень готовності інвестиційного проекту

інвестиційна пропозиція.

Загальний обсяг інвестицій, у тому числі
- інвестовано власних коштів
- потреба в інвестиційних коштах

500 тис. дол. США

Спосіб залучення інвестицій

створення спільної діяльності, надання фінансових
ресурсів на умовах інвестування, надання кредитних
ресурсів на умовах проектного фінансування

Цільове використання інвестиційних
коштів

Будівництво клубу, облаштування
розбудова сервісу для відвідувачів

Стисле обґрунтування доцільності
проекту, соціальний ефект від
впровадження

гора Якобиха занесена до Державного реєстру
дельтапланетаризму, але не облаштована. Створення
клубу дельтапланеризму дасть змогу здійснити розвиток
спорту на території району, створити культурно-масовий
відпочинок для населення та гостей району

Термін окупності проекту

3 роки

території

Показник рентабельності підприємства, % -

Назва інвестиційного проекту

Будівництво пансіонату

Назва підприємства (організації)

Кашперомиколаївська сільська рада

Реквізити підприємства (організації):
поштова адреса

Україна, Миколаївська область, Баштанський район, с.
Кашперо-Миколаївка, вул. Центральна, 3

телефон

(05158) 9-32-80

Форма власності

державна

Частка державної власності (%)

100,0

Керівник підприємства (організації):
посада

голова сільської ради

прізвище, ім'я, по-батькові

Шевченко Юрій Вікторович

телефон керівника

(05158) 9-32-80

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

голова сільської ради

прізвище, ім'я, по-батькові

Шевченко Юрій Вікторович

та

телефон

(05158) 9-32-80

Особливості розташування

земельна ділянка загальної площею близько 1 га,
розташована в центрі с. Кашперо-Миколаївка, за 25,0 км
від районного центру м.Баштанки, 35,0 км від
залізничної станції Явкино та 60,0 км від обласного
центру м. Миколаєва

Наявність комунікацій

Є можливість підключеня телефону, хороші під’їдні
шляхи, є виїзд на кіровоградську трасу, що проходить за
7,0 км від сільської ради

Електрофікація, газифікація, вода та
водовідведення

Є можливість підключення, газ привозний

Позиція на ринку

на території району надавання подібних послуг відсутнє

Короткострокові та довгострокові плани
підприємства

оздоровлення населення

Суть інвестиційного проекту

Будівництво пансіонату на 75 місць з метою
оздоровлення населення району та області із
використанням трьох джерел родонових вод

Рівень готовності інвестиційного проекту

інвестиційна
пропозиція.
земельної ділянки, трьох
кадрового потенціалу

Загальний обсяг інвестицій, у тому числі
- інвестовано власних коштів
- потреба в інвестиційних коштах

Наявність
приміщень,
джерел родонових вод,

500 тис. дол.. США

Спосіб залучення інвестицій

створення спільної діяльності, надання фінансових
ресурсів на умовах інвестування, надання кредитних
ресурсів на умовах проектного фінансування

Цільове використання інвестиційних
коштів

будівництво
пансіонату,
обладнання та інвентарю

Стисле обґрунтування доцільності
проекту, соціальний ефект від
впровадження

Будівництво пансіонату є актуальним, особливо при
наявності природних можливостей, дасть можливість
стабілізувати
економічний
розвиток
сільської
місцевості, забезпечити зайнятість населення, скоротити
міграцію населення із сільських регіонів до міст.

Термін окупності проекту

2 роки

придбання

необхідного

Показник рентабельності підприємства, % -

Назва інвестиційного проекту

Реконструкція дитячого табору «Козацька
столиця»

Назва підприємства (організації)

Відділ районної ради з питань інвестиційної політики та
управління майном спільної власності територіальних
громад міста, сіл Баштанського району

Реквізити підприємства (організації):
поштова адреса

Україна, Миколаївська область, м. Баштанка, вул.
Баштанської республіки, 37

телефон

(05158) 2-62-65

Форма власності

державна

Частка державної власності (%)

100,0

Керівник підприємства (організації):
посада

начальник відділу районної ради з питань інвестиційної
політики та управління майном спільної власності
територіальних громад міста, сіл Баштанського району

прізвище, ім'я, по-батькові

Гвоздь Тетяна Іванівна

телефон керівника

(05158) 2 62-65

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

начальник відділу районної ради з питань інвестиційної
політики та управління майном спільної власності
територіальних громад міста, сіл Баштанського району

прізвище, ім'я, по-батькові

Гвоздь Тетяна Іванівна

телефон

(05158) 2 62-65

Особливості розташування

дитячий табір розташований у мальовничому місці
Мар'ївської рощі за 35,0 км від районного центру м.
Баштанки та 30,0 км від обласного центру м. Миколаєва.
Поблизу табору протікає річка.

Наявність комунікацій

проведено телефон, хороші під’їдні шляхи, є виїзд на
трасу Миколаїв–Дніпропетровськ, що проходить за 1,0
км від табору

Електрофікація, газифікація, вода та
водовідведення

в наявності

Позиція на ринку

На території району діє лише один дитячий табір, що не
має можливості охопити всіх бажаючих

Короткострокові та довгострокові плани
підприємства

Оздоровлення дітей району та області із вихованням в
них почуття національної свідомості

Суть інвестиційного проекту

розбудова дитячого табору відпочинку

Рівень готовності інвестиційного проекту

інвестиційна пропозиція. Наявні природні можливості
оздоровлення дітей

Загальний обсяг інвестицій, у тому числі
- інвестовано власних коштів
- потреба в інвестиційних коштах

300 тис. дол. США

Спосіб залучення інвестицій

створення спільної діяльності, надання фінансових
ресурсів на умовах інвестування, надання кредитних
ресурсів на умовах проектного фінансування

Цільове використання інвестиційних
коштів

розбудова дитячого табору відпочинку та облаштування
території Мар'ївської рощі

Стисле обґрунтування доцільності
проекту, соціальний ефект від
впровадження

Розбудова дитячого табору дасть змогу здійснювати
оздоровлення та відпочинок дітей, ознайомити їх з
історико-культурною спадщиною району

Термін окупності проекту

3 роки

Показник рентабельності підприємства, % 38,7

Назва інвестиційного проекту

Оснащення спортивним інвентарем Баштанської
ЗОШ № 2

Назва підприємства (організації)

Відділ районної ради з питань інвестиційної політики та
управління майном спільної власності територіальних

громад міста, сіл Баштанського району
Реквізити підприємства (організації):
поштова адреса

Україна, Миколаївська область, м. Баштанка, вул.
Баштанської республіки, 37

телефон

(05158) 2-62-65

Форма власності

державна

Частка державної власності (%)

100,0

Керівник підприємства (організації):
посада

начальник відділу районної ради з питань інвестиційної
політики та управління майном спільної власності
територіальних громад міста, сіл Баштанського району

прізвище, ім'я, по-батькові

Гвоздь Тетяна Іванівна

телефон керівника

(05158) 2 62-65

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

начальник відділу районної ради з питань інвестиційної
політики та управління майном спільної власності
територіальних громад міста, сіл Баштанського району

прізвище, ім'я, по-батькові

Гвоздь Тетяна Іванівна

телефон

(05158) 2 62-65

Особливості розташування

Загальноосвітня середня школа I-III ступенів №2
розташована у центрі м.Баштанка по вул.Ювілейна, за
65 км від обласного центру м. Миколаєва.

Наявність комунікацій

проведено телефон, є підключення до інтернету, хороше
дорожнє покриття під’їзних шляхів

Електрофікація, газифікація, вода та
водовідведення

в наявності

Позиція на ринку

На території району діє дві загальноосвітні середні
школи I-III ступенів №1 та №2, а також гімназія

Короткострокові та довгострокові плани
підприємства

Навчання та виховання у дітей спортивного духу та
фізичного розвитку, прагнення до здорового способу
життя

Суть інвестиційного проекту

оснащення спортивного залу спортивним інвентарем, до
цього власними силами проведено ремонтні роботи,
встановлено металопластикові вікна та двері

Рівень готовності інвестиційного проекту

інвестиційна пропозиція

Загальний обсяг інвестицій, у тому числі
- інвестовано власних коштів
- потреба в інвестиційних коштах

100,0 тис. дол. США

Спосіб залучення інвестицій

будуть розглянуті будь-які пропозиції від зацікавлених
осіб

Цільове використання інвестиційних
коштів

оснащення спортивного залу спортивним сучасним
інвентарем

Стисле обґрунтування доцільності
проекту, соціальний ефект від
впровадження

придбання сучасного спортивного інвентарю дасть
змогу дітям навчального закладу розвиватись фізично та
духовно

Термін окупності проекту

-

Показник рентабельності підприємства, % -

Назва інвестиційного проекту

Аеро-клуб

Назва підприємства (організації)

Відділ районної ради з питань інвестиційної політики та
управління майном спільної власності територіальних
громад міста, сіл Баштанського району

Реквізити підприємства (організації):
поштова адреса

Україна, Миколаївська область, м. Баштанка, вул.
Баштанської республіки, 37

телефон

(05158) 2-62-65

Форма власності

державна

Частка державної власності (%)

100,0

Керівник підприємства (організації):
посада

начальник відділу районної ради з питань інвестиційної
політики та управління майном спільної власності
територіальних громад міста, сіл Баштанського району

прізвище, ім'я, по-батькові

Гвоздь Тетяна Іванівна

телефон керівника

(05158) 2 62-65

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

начальник відділу районної ради з питань інвестиційної
політики та управління майном спільної власності
територіальних громад міста, сіл Баштанського району

прізвище, ім'я, по-батькові

Гвоздь Тетяна Іванівна

телефон

(05158) 2 62-65

Характеристика / опис діяльності
підприємства

Надання аеро-послуг населенню області

Особливості розташування

колишній аеродром розташований на окраїні м.
Баштанки за 8,0 км від залізничної станції Явкино та
65,0 км від обласного центру м. Миколаєва

Наявність комунікацій

Є можливість проведення телефону та підключення до
інтернету, хороші під’їзні шляхи

Електрофікація, газифікація, вода та
водовідведення

в наявності

Позиція на ринку

Проект не має аналогів на території району

Короткострокові та довгострокові плани
підприємства

Розвиток аеро-спорту на території області, максимальне
залучення всіх верств населення

Суть інвестиційного проекту

створення аеро-клубу

Рівень готовності інвестиційного проекту

інвестиційна пропозиція.

Загальний обсяг інвестицій, у тому числі
- інвестовано власних коштів
- потреба в інвестиційних коштах

1,0 млн. дол. США

Спосіб залучення інвестицій

створення спільної діяльності, надання фінансових
ресурсів на умовах інвестування, надання кредитних
ресурсів на умовах проектного фінансування

Цільове використання інвестиційних
коштів

Будівництво клубу, облаштування території колишнього
аеродрому та розбудова сервісу поблизу нього,
придбання техніки та обладнання

Стисле обґрунтування доцільності
проекту, соціальний ефект від
впровадження

Створення аеро-клубу дасть змогу здійснити розвиток
спорту на території району, культурно-масовий
відпочинок населення, проведення аеро-фестивалів,
зустрічей тощо.

Термін окупності проекту

3 роки

Показник рентабельності підприємства, % -

Назва інвестиційного проекту

Тенісний корт на території спортивної бази
«Елінг»

Назва підприємства (організації)

Відділ районної ради з питань інвестиційної політики та
управління майном спільної власності територіальних
громад міста, сіл Баштанського району

Реквізити підприємства (організації):
поштова адреса

Україна, Миколаївська область, м. Баштанка, вул.
Баштанської республіки, 37

телефон

(05158) 2-62-65

Форма власності

державна

Частка державної власності (%)

100,0

Керівник підприємства (організації):
посада

начальник відділу районної ради з питань інвестиційної
політики та управління майном спільної власності
територіальних громад міста, сіл Баштанського району

прізвище, ім'я, по-батькові

Гвоздь Тетяна Іванівна

телефон керівника

(05158) 2 62-65

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

начальник відділу районної ради з питань інвестиційної
політики та управління майном спільної власності
територіальних громад міста, сіл Баштанського району

прізвище, ім'я, по-батькові

Гвоздь Тетяна Іванівна

телефон

(05158) 2 62-65

Особливості розташування

спортивна база розташована в центрі м. Баштанки за 8,0
км від залізничної станції Явкино та 65,0 км від
обласного центру м. Миколаєва

Наявність комунікацій

проведено телефон, є підключення до інтернету, хороше
дорожнє покриття під’їзних шляхів

Електрофікація, газифікація, вода та
водовідведення

в наявності

Позиція на ринку

На території району аналоги відсутні, найближчий корт
знаходиться в місті Миколаїв

Короткострокові та довгострокові плани
підприємства

Розвиток тенісного спорту на території району

Суть інвестиційного проекту

будівництво тенісного корту

Рівень готовності інвестиційного проекту

інвестиційна пропозиція.

Загальний обсяг інвестицій, у тому числі
- інвестовано власних коштів
- потреба в інвестиційних коштах

100 тис. дол.. США

Спосіб залучення інвестицій

створення спільної діяльності, надання фінансових
ресурсів на умовах інвестування, надання кредитних
ресурсів на умовах проектного фінансування

Цільове використання інвестиційних
коштів

будівництво
корту
та
придбання
необхідного
обладнання та інвентарю, облаштування території
спортивної бази

Стисле обґрунтування доцільності
проекту, соціальний ефект від
впровадження

будівництво тенісного корту дасть змогу здійснити
розвиток спорту на території району, культурно-масовий
відпочинок для населення та гостей району

Термін окупності проекту

2 роки

Показник рентабельності підприємства, % -

Назва інвестиційного проекту

Тенісний корт на території СФК «Колос»

Назва підприємства (організації)

Відділ районної ради з питань інвестиційної політики та
управління майном спільної власності територіальних
громад міста, сіл Баштанського району

Реквізити підприємства (організації):
поштова адреса

Україна, Миколаївська область, м. Баштанка, вул.
Баштанської республіки, 37

телефон

(05158) 2-62-65

Форма власності

державна

Частка державної власності (%)

100,0

Керівник підприємства (організації):
посада

начальник відділу районної ради з питань інвестиційної
політики та управління майном спільної власності
територіальних громад міста, сіл Баштанського району

прізвище, ім'я, по-батькові

Гвоздь Тетяна Іванівна

телефон керівника

(05158) 2 62-65

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

начальник відділу районної ради з питань інвестиційної
політики та управління майном спільної власності
територіальних громад міста, сіл Баштанського району

прізвище, ім'я, по-батькові

Гвоздь Тетяна Іванівна

телефон

(05158) 2 62-65

Особливості розташування

стадіон розташований в центрі м. Баштанки за 8,0 км від
залізничної станції Явкино та 65,0 км від обласного
центру м. Миколаєва

Наявність комунікацій

проведено телефон, є підключення до інтернету, хороше
дорожнє покриття під’їзних шляхів

Електрофікація, газифікація, вода та
водовідведення

в наявності

Позиція на ринку

На території району аналоги відсутні, найближчий корт
знаходиться в місті Миколаїв

Короткострокові та довгострокові плани
підприємства

Розвиток тенісного спорту на території району

Суть інвестиційного проекту

будівництво тенісного корту

Рівень готовності інвестиційного проекту

інвестиційна пропозиція.

Загальний обсяг інвестицій, у тому числі
- інвестовано власних коштів
- потреба в інвестиційних коштах

100 тис. дол.. США

Спосіб залучення інвестицій

створення спільної діяльності, надання фінансових
ресурсів на умовах інвестування, надання кредитних
ресурсів на умовах проектного фінансування

Цільове використання інвестиційних
коштів

будівництво корту, закупівля необхідного обладнання та
інвентарю, облаштування території стадіону.

Стисле обґрунтування доцільності
проекту, соціальний ефект від
впровадження

Територія стадіону досить велика, він постійно
використовується населенням для займання спортом.
Проте спеціалізовані ділянки для займання тенісом на
території району відсутні, тому створення тенісного
корту буде дуже доцільним для району.

Термін окупності проекту

2 роки

Показник рентабельності підприємства, % Назва інвестиційного проекту

Фізкультурно-оздоровчий комплекс

Назва підприємства (організації)

Відділ районної ради з питань інвестиційної політики та
управління майном спільної власності територіальних
громад міста, сіл Баштанського району

Реквізити підприємства (організації):
поштова адреса

Україна, Миколаївська область, м. Баштанка, вул.
Баштанської республіки, 37

телефон

(05158) 2-62-65

Форма власності

державна

Частка державної власності (%)

100,0

Керівник підприємства (організації):
посада

начальник відділу районної ради з питань інвестиційної
політики та управління майном спільної власності
територіальних громад міста, сіл Баштанського району

прізвище, ім'я, по-батькові

Гвоздь Тетяна Іванівна

телефон керівника

(05158) 2 62-65

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

начальник відділу районної ради з питань інвестиційної
політики та управління майном спільної власності
територіальних громад міста, сіл Баштанського району

прізвище, ім'я, по-батькові

Гвоздь Тетяна Іванівна

телефон

(05158) 2 62-65

Характеристика / опис діяльності
підприємства

надання послуг щодо культурно-оздоровчого відпочинку
населення

Особливості розташування

великі площі колишнього стадіону розташовані в м.
Баштанка за 8,0 км від залізничної станції Явкино та 65,0
км від обласного центру м. Миколаєва

Наявність комунікацій

Є можливість проведення телефону та підключення
інтернету, хороше дорожнє покриття під’їзних шляхів

Електрофікація, газифікація, вода та
водовідведення

в наявності

Позиція на ринку

На території району розташований лише один
оздоровчо-фізкультурний комплекс СФК «Колос», який
не може задовольнити потреби всіх бажаючих

Короткострокові та довгострокові плани
підприємства

Розвиток спорту на території району

Суть інвестиційного проекту

Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу, що
включатиме басейн, боулінг, тенісний корт

Рівень готовності інвестиційного проекту

інвестиційна
пропозиція,
колишнього стадіону

Загальний обсяг інвестицій, у тому числі
- інвестовано власних коштів
- потреба в інвестиційних коштах

наявність

території

1,5 млн. дол. США

Спосіб залучення інвестицій

створення спільної діяльності, надання фінансових
ресурсів на умовах інвестування, надання кредитних
ресурсів на умовах проектного фінансування

Цільове використання інвестиційних
коштів

Облаштування
території
колишнього
стадіону,
будівництво приміщень, басейну, закупівля необхідного
обладнання та інвентарю

Стисле обґрунтування доцільності
проекту, соціальний ефект від
впровадження

Територія колишнього стадіону досить велика,
розташована біля ставка і не використовується.
Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу дасть
змогу розвивати спорт на території району, здійснювати
культурно-масовий відпочинок населення.

Термін окупності проекту

4-7 років

Показник рентабельності підприємства, % Очікується отримати до 40%

Назва інвестиційного проекту

Створення фізично-оздоровчого комплексу на
території Новоіванівської сільської ради

Назва підприємства (організації)

Новоіванівська сільська рада

Реквізити підприємства (організації):
поштова адреса

Україна, Миколаївська область, Баштанський район, с.
Новоіванівка, вул. Одеська,8

телефон

(05158) 9-37-75

Форма власності

державна

Частка державної власності (%)

100

Керівник підприємства (організації):
посада

голова сільської ради

прізвище, ім'я, по-батькові

Маліновський Олександр Іванович

телефон керівника

(05158) 9-37-75

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

голова сільської ради

прізвище, ім'я, по-батькові

Маліновський Олександр Іванович

телефон

(05158) 9-37-75

Особливості розташування

Спортивний зал заплановано розташувати в центрі села
Новоіванівка на території школи, за 20,0 км від
районного центру м. Баштанки, за 18,0 м від залізничної
станції Явкино та за 80,0 км від обласного центру м.
Миколаєва

Наявність комунікацій

Є можливість проведення телефону та підключення до
інтернету, хороше дорожнє покриття під’їзних шляхів

Електрофікація, газифікація, вода та
водовідведення

Джерела підключення в наявності за 20 м

Кількість працюючих осіб

До 7 осіб

Оборот товарів / послуг (вантажообіг)
Позиція на ринку

на території сільської ради спортивні заклади відсутні,
окрім літніх спортивних майданчиків на території школи
та футбольного поля

Короткострокові та довгострокові плани
підприємства

Розвиток спорту на території району

Суть інвестиційного проекту

Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу

Рівень готовності інвестиційного проекту

Інвестиційна пропозиція. Є кадри, частково забезпечені
будівельним матеріалом

Загальний обсяг інвестицій, у тому числі
- інвестовано власних коштів
- потреба в інвестиційних коштах

25,0 тис. дол. США
300 тис. дол. США

Спосіб залучення інвестицій

фінансові інвестиції, донорські програми

Цільове використання інвестиційних
коштів

Будівництво спортивного залу для занять фізичною
культурою учнів школи, із включенням дітей 3
навколишніх сіл та жителів територіальної громади,
облаштування тренажерного залу, кабінету релаксанту –
масажного кабінету, душових кабін та роздягаленьі,
міні-кафе, закупівля обладнання для заняття спорту

Стисле обґрунтування доцільності
проекту, соціальний ефект від
впровадження

Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу дасть
змогу розвивати спорт на території сільської ради,
забезпечити створення нових робочих місць, створити
улюблене
місце
культурно-масового
відпочинку
населення

Термін окупності проекту

5 років

Показник рентабельності підприємства, % Назва інвестиційного проекту

Будівництво православної церкви на території
Новоіванівської сільської ради

Назва підприємства (організації)

Новоіванівська сільська рада

Реквізити підприємства (організації):

поштова адреса

Україна, Миколаївська область, Баштанський район, с.
Новоіванівка, вул. Одеська,8

телефон

(05158) 9-37-75

Форма власності

державна

Частка державної власності (%)

100

Керівник підприємства (організації):
посада

голова сільської ради

прізвище, ім'я, по-батькові

Маліновський Олександр Іванович

телефон керівника

(05158) 9-37-75

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

голова сільської ради

прізвище, ім'я, по-батькові

Маліновський Олександр Іванович

телефон

(05158) 9-37-75

Особливості розташування

Приміщення, яке заплановано використати під церкву
розташоване в центрі села Новоіванівка, за 20,0 км від
районного центру м. Баштанки, за 18,0 м від залізничної
станції Явкино та за 80,0 км від обласного центру м.
Миколаєва

Наявність комунікацій

Є можливість проведення телефону та підключення до
інтернету, хороше дорожнє покриття під’їзних шляхів

Електрофікація, газифікація, вода та
водовідведення

Джерела підключення в наявності

Кількість працюючих осіб

-

Оборот товарів / послуг (вантажообіг)
Позиція на ринку

на території сільської ради релігійні заклади та об’єкти
відсутні відсутні, найближча церква знаходиться за 7,0
км у с. Новопавлівка

Короткострокові та довгострокові плани
підприємства

Виховання почуття духовності серед різних верств
населення територіальної громади

Суть інвестиційного проекту

Будівництво православної церкви

Рівень готовності інвестиційного проекту

Інвестиційна пропозиція. Є приміщення, кадри для
виконання облаштувальних робіт, гарантований внесок
громади

Загальний обсяг інвестицій, у тому числі
- інвестовано власних коштів
- потреба в інвестиційних коштах

5,0 тис. дол. США
50,0 тис. дол. США

Спосіб залучення інвестицій

Донорські та грантові програми, спонсорська допомога

Цільове використання інвестиційних
коштів

Реконструкція приміщення, що сільською радою
виділено під церкву, облаштування прилеглої території,
закупівля необхідного інвентарю

Стисле обґрунтування доцільності
проекту, соціальний ефект від
впровадження

Будівництво церкви допоможе у знятті соціальної
напруги, надасть можливість людям повірти у власні
сили, сприятиме розвитку духовності, створенню місця
духовного відпочинку населення

Термін окупності проекту

5 років

Показник рентабельності підприємства, % -

Назва інвестиційного проекту

Реставрація та відновлення Свято-Успенського
храму на території Явкинської сільської ради

Назва підприємства (організації)

Явкинська сільська рада

Реквізити підприємства (організації):
поштова адреса

56165, Україна, Миколаївська область, Баштанський
район, с. Явкине, вул. Грушевська, 56

телефон

(05158) 9-33-22

Форма власності

державна

Частка державної власності (%)

100

Керівник підприємства (організації):
посада

голова сільської ради

прізвище, ім'я, по-батькові

Волович Олег Михайлович

телефон керівника

(05158) 9-50-25

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

голова сільської ради

прізвище, ім'я, по-батькові

Волович Олег Михайлович

телефон

(05158) 9-50-25

Особливості розташування

Приміщення церкви досить старовинне (1868 року
будівництва), розташоване в центрі села Явкине, за 25,0
км від районного центру м. Баштанки, за 18,0 м від
залізничної станції Явкине, 12 за км від залізничної
станції та за 90,0 км від обласного центру м. Миколаєва

Наявність комунікацій

Є можливість проведення телефону та підключення до
інтернету, хороше дорожнє покриття під’їзних шляхів

Електрофікація, газифікація, вода та
водовідведення

Джерела підключення в наявності

Кількість працюючих осіб

-

Оборот товарів / послуг (вантажообіг)

-

Позиція на ринку

на території сільської ради відсутня православна церква
такого масштабу, на даний час це є переобладнана
звичайна хата

Короткострокові та довгострокові плани
підприємства

Виховання почуття духовності серед різних верств
населення територіальної громади

Суть інвестиційного проекту

Реконструкція та відновлення Свято-Успенського храму

Рівень готовності інвестиційного проекту

Інвестиційна пропозиція. Є приміщення, кадри для
виконання облаштувальних робіт, гарантований внесок
громади

Загальний обсяг інвестицій, у тому числі
- інвестовано власних коштів
- потреба в інвестиційних коштах

50,0 тис.дол.США
1,0 млн.дол. США

Спосіб залучення інвестицій

Донорські та грантові програми, спонсорська допомога

Цільове використання інвестиційних

Реконструкція та відновлення приміщення, що в далекі

коштів

часи був збудований за кошти селян, облаштування
прилеглої території, закупівля необхідного інвентарю

Стисле обґрунтування доцільності
проекту, соціальний ефект від
впровадження

Будівництво церкви допоможе у знятті соціальної
напруги, надасть можливість людям повірти у власні
сили, сприятиме розвитку духовності, створенню місця
духовного відпочинку населення, а також позитивний
вплив на сучасну молодь, що дасть їм змогу уникнути
нездорового способу життя

Термін окупності проекту

-

Показник рентабельності підприємства, % -

Вільні земельні ділянки
Назва інвестиційного проекту

Вільна земельна ділянка

Власник ділянки

Баштанська міська рада

Реквізити власника:
поштова адреса

Миколаївська обл., м. Баштанка, вул. Баштанської
республіки, 38

телефон

(05158) 2-71-05

Форма власності

комунальна

Частка державної власності (%)

-

Керівник підприємства власника:
посада

голова міської ради

прізвище, ім'я, по-батькові

Рибаченко Володимир Федорович

телефон керівника

(05158) 2-71-05

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

голова міської ради

прізвище, ім'я, по-батькові

Рибаченко Володимир Федорович

телефон

(05158) 2-71-05

Можливе використання ділянки

під будівництво житлової забудови

Право користування

оренда, землі запасу не надані у власність і постійне
користування

Загальна площа

0,2 га

Особливості розташування

земельна ділянка розташована в м. Баштанка, за 65,0 км
від обласного центру м.Миколаєва та 8,0 км від
залізничної станції Явкино

Наявність комунікацій

можливість проведення телефону
інтернету, хороші під’їздні шляхи

Електрофікація, газифікація, вода та
водовідведення

Можливість підключення:
електропостачання – 100,0 м
водопостачання – 100,0 м
газифікація – 100,0 м
каналізація – 100,0 м

Транспортні шляхи

відстань до шосейного шляху –0,1 км
відстань до залізничної станції – 8,0 км.

Спосіб залучення інвестицій

Оренда/права користування

Назва інвестиційного проекту

Вільна земельна ділянка

та

підключення

Власник ділянки

Баштанська міська рада

Реквізити власника:
поштова адреса

Миколаївська обл., м. Баштанка, вул. Баштанської
республіки, 38

телефон

(05158) 2-71-05

Форма власності

комунальна

Частка державної власності (%)

-

Керівник підприємства власника:
посада

голова міської ради

прізвище, ім'я, по-батькові

Рибаченко Володимир Федорович

телефон керівника

(05158) 2-71-05

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

голова міської ради

прізвище, ім'я, по-батькові

Рибаченко Володимир Федорович

телефон

(05158) 2-71-05

Можливе використання ділянки

під будівництво житлової забудови

Право користування

оренда, землі запасу не надані у власність і постійне
користування

Загальна площа

0,6 га

Особливості розташування

земельна ділянка розташована в м. Баштанка за 65,0 км
від обласного центру м.Миколаєва та 15,0 км від
залізничної станції Явкино

Наявність комунікацій

можливість проведення телефону
інтернету, хороші під’їздні шляхи

Електрофікація, газифікація, вода та
водовідведення

Можливість підключення:
електропостачання – 100,0 м
водопостачання – 100,0 м
газифікація – 100,0 м
каналізація – 100,0 м

та

Транспортні шляхи

відстань до шосейного шляху –0,1 км
відстань до залізничної станції – 15,0 км.

Спосіб залучення інвестицій

Оренда/права користування

Назва інвестиційного проекту

Вільна земельна ділянка

Власник ділянки

Баштанська райдержадміністрація

підключення

Реквізити власника:
поштова адреса

Миколаївська обл., м. Баштанка, вул. Баштанської
республіки, 37

телефон

(05158) 2-68-40

Форма власності

комунальна

Частка державної власності (%)

-

Керівник підприємства власника:
посада

голова Баштанської райдержадміністрації

прізвище, ім'я, по-батькові

Рубський Іван Васильович

телефон керівника

(05158) 2-68-40

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

голова Баштанської райдержадміністрації

прізвище, ім'я, по-батькові

Рубський Іван Васильович

телефон

(05158) 2-68-40

Можливе використання ділянки

для
ведення
виробництва

Право користування

землі запасу не надані в оренду та користування

Загальна площа

28,0 га

Особливості розташування

земельна ділянка розташована за межами населеного
пункту с. Мар ївка за 35,0 км від районного центру м.
Баштанки, 30,0 км від обласного центру м.Миколаєва та
12,0 км від залізничної станції

Наявність комунікацій

хороші під’їздні шляхи

Електрофікація, газифікація, вода та
водовідведення

Є можливість підключення

Транспортні шляхи

відстань до залізничної станції – 12 км.

Спосіб залучення інвестицій

Оренда/права користування

Назва інвестиційного проекту

Вільна земельна ділянка

Власник ділянки

Баштанська райдержадміністрація

товарного

сільськогосподарського

Реквізити власника:
поштова адреса

Миколаївська обл., м. Баштанка, вул. Баштанської
республіки, 37

телефон

(05158) 2-68-40

Форма власності

комунальна

Частка державної власності (%)

-

Керівник підприємства власника:
посада

голова Баштанської райдержадміністрації

прізвище, ім'я, по-батькові

Рубський Іван Васильович

телефон керівника

(05158) 2-68-40

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

голова Баштанської райдержадміністрації

прізвище, ім'я, по-батькові

Рубський Іван Васильович

телефон

(05158) 2-68-40

Можливе використання ділянки

для
ведення
виробництва

товарного

сільськогосподарського

Право користування

землі запасу не надані в оренду та користування

Загальна площа

37,0 га

Особливості розташування

земельна ділянка розташована за межами населеного
пункту с. Мар ївка за 35,0 км від районного центру м.
Баштанки, 30,0 км від обласного центру м.Миколаєва та
12,0 км від залізничної станції

Наявність комунікацій

хороші під’їздні шляхи

Електрофікація, газифікація, вода та
водовідведення

Є можливість підключення

Транспортні шляхи

відстань до залізничної станції – 12 км.

Спосіб залучення інвестицій

Оренда/права користування

Назва інвестиційного проекту

Вільна земельна ділянка

Власник ділянки

Баштанська міська рада

Реквізити власника:
поштова адреса

Миколаївська обл., м. Баштанка, вул. Баштанської
республіки, 38

телефон

(05158) 2-71-05

Форма власності

комунальна

Частка державної власності (%)

-

Керівник підприємства власника:
посада

голова міської ради

прізвище, ім'я, по-батькові

Рибаченко Володимир Федорович

телефон керівника

(05158) 2-71-05

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

голова міської ради

прізвище, ім'я, по-батькові

Рибаченко Володимир Федорович

телефон

(05158) 2-71-05

Можливе використання ділянки

під будівництво житлової забудови

Право користування

оренда, землі запасу не надані у власність і постійне
користування

Загальна площа

0,6 га

Особливості розташування

земельна ділянка розташована в м. Баштанка за 65,0 км
від обласного центру м.Миколаєва та 15,0 км від
залізничної станції Явкино

Наявність комунікацій

можливість проведення телефону
інтернету, хороші під’їздні шляхи

Електрофікація, газифікація, вода та
водовідведення

Можливість підключення:
електропостачання – 100,0 м
водопостачання – 100,0 м
газифікація – 100,0 м
каналізація – 100,0 м

та

підключення

Транспортні шляхи

відстань до шосейного шляху –0,1 км
відстань до залізничної станції – 15,0 км.

Спосіб залучення інвестицій

Оренда/права користування

Назва інвестиційного проекту

Вільна земельна ділянка

Власник ділянки

Баштанська райдержадміністрація

Реквізити власника:
поштова адреса

Миколаївська обл., м. Баштанка, вул. Баштанської
республіки, 37

телефон

(05158) 2-68-40

Форма власності

комунальна

Частка державної власності (%)

-

Керівник підприємства власника:
посада

голова Баштанської райдержадміністрації

прізвище, ім'я, по-батькові

Рубський Іван Васильович

телефон керівника

(05158) 2-68-40

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

голова Баштанської райдержадміністрації

прізвище, ім'я, по-батькові

Рубський Іван Васильович

телефон

(05158) 2-68-40

Можливе використання ділянки

для іншого сільськогосподарського призначення

Право користування

Оренда, землі запасу не надані у власність та постійне
користування

Загальна площа

35,0 га

Особливості розташування

земельна ділянка розташована за межами населеного
пункту м.Баштанка,

Наявність комунікацій

хороші під’їздні шляхи

Електрофікація, газифікація, вода та
водовідведення

Можливість підключення:
електропостачання – 100 м
водопостачання – 100 м
газифікація – 100 м
каналізація – 100 м

Транспортні шляхи

відстань до шосейного шляху – 0,1 км
відстань до залізничної станції – 11,0 км.

Спосіб залучення інвестицій

Оренда/права користування

Назва інвестиційного проекту

Вільна земельна ділянка

Власник ділянки

Баштанська райдержадміністрація

Реквізити власника:
поштова адреса

Миколаївська обл., м. Баштанка, вул. Баштанської
республіки, 37

телефон

(05158) 2-68-40

Форма власності

комунальна

Частка державної власності (%)

-

Керівник підприємства власника:
посада

голова Баштанської райдержадміністрації

прізвище, ім'я, по-батькові

Рубський Іван Васильович

телефон керівника

(05158) 2-68-40

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

голова Баштанської райдержадміністрації

прізвище, ім'я, по-батькові

Рубський Іван Васильович

телефон

(05158) 2-68-40

Можливе використання ділянки

для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва

Право користування

оренда, землі запасу не надані у власність і постійне
користування

Загальна площа

35,0 га

Особливості розташування

за межами м.Баштанка за 65,0 км від обласного центру
м.Миколаєва та 11,0 км від залізничної станції Явкино

Наявність комунікацій

хороші під’їздні шляхи

Електрофікація, газифікація, вода та
водовідведення

Можливість підключення:
електропостачання –100 м
водопостачання –100 м
газифікація – 100 м
каналізація – 100 м

Транспортні шляхи

відстань до шосейного шляху –0,1 км.
відстань до залізничної станції – 11 км.
відстань до м.Миколаєва-65 км

Спосіб залучення інвестицій

Оренда/права користування

Назва інвестиційного проекту

Вільна земельна ділянка

Власник ділянки

Баштанська райдержадміністрація

Реквізити власника:
поштова адреса

Миколаївська обл., м. Баштанка, вул. Баштанської
республіки, 37

телефон

(05158) 2-68-40

Форма власності

комунальна

Частка державної власності (%)

-

Керівник підприємства власника:
посада

голова Баштанської райдержадміністрації

прізвище, ім'я, по-батькові

Рубський Іван Васильович

телефон керівника

(05158) 2-68-40

Контактна особа по інвестиційному

проекту:
посада

голова Баштанської райдержадміністрації

прізвище, ім'я, по-батькові

Рубський Іван Васильович

телефон

(05158) 2-68-40

Можливе використання ділянки

для
іншого
сільськогосподарського
призначення
(переробка сільськогосподарської продукції)

Право користування

оренда, землі запасу не надані у власність і постійне
користування

Загальна площа

33,0 га

Особливості розташування

за межами м.Баштанка за 68,0 км від обласного центру
м.Миколаєва та 15,0 км від залізничної станції Явкино

Наявність комунікацій

хороші під’їздні шляхи

Електрофікація, газифікація, вода та
водовідведення

Можливість підключення:
електропостачання –500 м
водопостачання –1000 м
газифікація – 1000 м
каналізація –

Транспортні шляхи

відстань до шосейного шляху –3,0 км.
відстань до залізничної станції – 15,0 км.
відстань до м.Миколаєва-68,0 км

Спосіб залучення інвестицій

Оренда/права користування

Назва інвестиційного проекту

Вільна земельна ділянка

Власник ділянки

Баштанська райдержадміністрація

Реквізити власника:
поштова адреса

Миколаївська обл., м. Баштанка, вул. Баштанської
республіки, 37

телефон

(05158) 2-68-40

Форма власності

комунальна

Частка державної власності (%)

-

Керівник підприємства власника:
посада

голова Баштанської райдержадміністрації

прізвище, ім'я, по-батькові

Рубський Іван Васильович

телефон керівника

(05158) 2-68-40

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

голова Баштанської райдержадміністрації

прізвище, ім'я, по-батькові

Рубський Іван Васильович

телефон

(05158) 2-68-40

Можливе використання ділянки

для іншого сільськогосподарського призначення

Право користування

оренда, землі запасу не надані у власність і постійне
користування

Загальна площа

3,6 га

Особливості розташування

за межами м.Баштанка за 65,0 км від обласного центру
м.Миколаєва та 11,0 км від залізничної станції Явкино

Наявність комунікацій

хороші під’їздні шляхи

Електрофікація, газифікація, вода та
водовідведення

Можливість підключення:
електропостачання –100 м
водопостачання –100 м
газифікація – 100 м
каналізація –100 м

Транспортні шляхи

відстань до шосейного шляху –0,1 км.
відстань до залізничної станції – 11,0 км.
відстань до м.Миколаєва-65,0 км

Спосіб залучення інвестицій

Оренда/права користування

Назва інвестиційного проекту

Вільна земельна ділянка

Власник ділянки

Баштанська райдержадміністрація

Реквізити власника:
поштова адреса

Миколаївська обл., м. Баштанка, вул. Баштанської
республіки, 37

телефон

(05158) 2-68-40

Форма власності

комунальна

Частка державної власності (%)

-

Керівник підприємства власника:
посада

голова Баштанської райдержадміністрації

прізвище, ім'я, по-батькові

Рубський Іван Васильович

телефон керівника

(05158) 2-68-40

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

голова Баштанської райдержадміністрації

прізвище, ім'я, по-батькові

Рубський Іван Васильович

телефон

(05158) 2-68-40

Можливе використання ділянки

для іншого сільськогосподарського призначення

Право користування

оренда, землі запасу не надані у власність і постійне
користування

Загальна площа

15,90 га

Особливості розташування

за межами м.Баштанка за 65,0 км від обласного центру
м.Миколаєва та 11,0 км від залізничної станції Явкино

Наявність комунікацій

хороші під’їздні шляхи

Електрофікація, газифікація, вода та
водовідведення

Можливість підключення:
електропостачання –100 м
водопостачання –100 м
газифікація – 100 м
каналізація –100 м

Транспортні шляхи

відстань до шосейного шляху –0,1 км.
відстань до залізничної станції – 11,0 км.

відстань до м.Миколаєва-65,0 км
Спосіб залучення інвестицій

Оренда/права користування

Назва інвестиційного проекту

Вільна земельна ділянка

Власник ділянки

Баштанська райдержадміністрація

Реквізити власника:
поштова адреса

Миколаївська обл., м. Баштанка, вул. Баштанської
республіки, 37

телефон

(05158) 2-68-40

Форма власності

комунальна

Частка державної власності (%)

-

Керівник підприємства власника:
посада

голова Баштанської райдержадміністрації

прізвище, ім'я, по-батькові

Рубський Іван Васильович

телефон керівника

(05158) 2-68-40

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

голова Баштанської райдержадміністрації

прізвище, ім'я, по-батькові

Рубський Іван Васильович

телефон

(05158) 2-68-40

Можливе використання ділянки

для розміщення об’єктів по виробництву будівельних
матеріалів

Право користування

оренда, землі запасу не надані у власність і постійне
користування

Загальна площа

5,37 га

Особливості розташування

за межами м.Баштанка за 68,0 км від обласного центру
м.Миколаєва та 18,0 км від залізничної станції Явкино

Наявність комунікацій

хороші під’їздні шляхи

Електрофікація, газифікація, вода та
водовідведення

Можливість підключення:
електропостачання –200 м
водопостачання –2500 м
газифікація – 200 м
каналізація –

Транспортні шляхи

відстань до шосейного шляху –2,5 км.
відстань до залізничної станції – 18,0 км.
відстань до м.Миколаєва-68,0 км

Спосіб залучення інвестицій

Оренда/права користування

Назва інвестиційного проекту

Вільна земельна ділянка

Власник ділянки

Баштанська райдержадміністрація

Реквізити власника:
поштова адреса

Миколаївська обл., м. Баштанка, вул. Баштанської

республіки, 37
телефон

(05158) 2-68-40

Форма власності

комунальна

Частка державної власності (%)

-

Керівник підприємства власника:
посада

голова Баштанської райдержадміністрації

прізвище, ім'я, по-батькові

Рубський Іван Васильович

телефон керівника

(05158) 2-68-40

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

голова Баштанської райдержадміністрації

прізвище, ім'я, по-батькові

Рубський Іван Васильович

телефон

(05158) 2-68-40

Можливе використання ділянки

для ведення іншого сільськогосподарського призначення
(під зерно термінал)

Право користування

землі запасу не надані у власність і постійне користування

Загальна площа

9,5 га

Особливості розташування

за межами с. Добре за 9,0 км від районного центру
м.Баштанка, 75,0 км від обласного центру м.Миколаєва та
1,0 км від залізничної станції Явкино

Наявність комунікацій

хороші під’їздні шляхи

Електрофікація, газифікація, вода та
водовідведення

Можливість підключення:
електропостачання –100 м
водопостачання –1000 м
газифікація – 2000 м

Транспортні шляхи

відстань до шосейного шляху –0,1 км.
відстань до залізничної станції – 1,0 км.
відстань до м.Миколаєва-75,0 км

Спосіб залучення інвестицій

Оренда/права користування

Назва інвестиційного проекту

Вільна земельна ділянка

Власник ділянки

Баштанська райдержадміністрація

Реквізити власника:
поштова адреса

Миколаївська обл., м. Баштанка, вул. Баштанської
республіки, 37

телефон

(05158) 2-68-40

Форма власності

комунальна

Частка державної власності (%)

-

Керівник підприємства власника:
посада

голова Баштанської райдержадміністрації

прізвище, ім'я, по-батькові

Рубський Іван Васильович

телефон керівника

(05158) 2-68-40

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

голова Баштанської райдержадміністрації

прізвище, ім'я, по-батькові

Рубський Іван Васильович

телефон

(05158) 2-68-40

Можливе використання ділянки

для ведення господарської діяльності

Право користування

землі запасу не надані у власність і постійне користування

Загальна площа

30,0 га

Особливості розташування

за межами м.Баштанка за 65,0 км від обласного центру
м.Миколаєва та 15,0 км від залізничної станції Явкино

Наявність комунікацій

хороші під’їздні шляхи

Електрофікація, газифікація, вода та
водовідведення

Можливість підключення:
електропостачання –200 м
водопостачання –100 м
газифікація – 500 м

Транспортні шляхи

відстань до шосейного шляху –0,1 км.
відстань до залізничної станції – 15,0 км.
відстань до м.Миколаєва-65,0 км

Спосіб залучення інвестицій

Оренда/права користування

Назва інвестиційного проекту

Вільна земельна ділянка

Власник ділянки

Баштанська райдержадміністрація

Реквізити власника:
поштова адреса

Миколаївська обл., м. Баштанка, вул. Баштанської
республіки, 37

телефон

(05158) 2-68-40

Форма власності

комунальна

Частка державної власності (%)

-

Керівник підприємства власника:
посада

голова Баштанської райдержадміністрації

прізвище, ім'я, по-батькові

Рубський Іван Васильович

телефон керівника

(05158) 2-68-40

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

голова Баштанської райдержадміністрації

прізвище, ім'я, по-батькові

Рубський Іван Васильович

телефон

(05158) 2-68-40

Можливе використання ділянки

для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва

Право користування

оренда, землі запасу не надані у власність і постійне
користування

Загальна площа

20,0 га

Особливості розташування

Земельна ділянка розташована на території с.Марївка
КСП «Авангард» за 35,0 км від районного центру м.
Баштанка, 30,0 км від обласного центру м.Миколаєва

Наявність комунікацій

хороші під’їздні шляхи

Електрофікація, газифікація, вода та
водовідведення

Є можливість підключення

Транспортні шляхи

відстань до м.Миколаєва- 30,0 км

Спосіб залучення інвестицій

Оренда/права користування

Назва інвестиційного проекту

Вільна земельна ділянка

Власник ділянки

Баштанська райдержадміністрація

Реквізити власника:
поштова адреса

Миколаївська обл., м. Баштанка, вул. Баштанської
республіки, 37

телефон

(05158) 2-68-40

Форма власності

комунальна

Частка державної власності (%)

-

Керівник підприємства власника:
посада

голова Баштанської райдержадміністрації

прізвище, ім'я, по-батькові

Рубський Іван Васильович

телефон керівника

(05158) 2-68-40

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

голова Баштанської райдержадміністрації

прізвище, ім'я, по-батькові

Рубський Іван Васильович

телефон

(05158) 2-68-40

Можливе використання ділянки

для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва

Право користування

оренда, землі запасу не надані у власність і постійне
користування

Загальна площа

15,0 га

Особливості розташування

Земельна ділянка розташована на території с.Марївка
КСП «Авангард» за 35,0 км від районного центру м.
Баштанка, 30,0 км від обласного центру м.Миколаєва

Наявність комунікацій

хороші під’їздні шляхи

Електрофікація, газифікація, вода та
водовідведення

Є можливість підключення

Транспортні шляхи

відстань до м.Миколаїва- 30,0 км

Спосіб залучення інвестицій

Оренда/права користування

Назва інвестиційного проекту

Вільна земельна ділянка

Власник ділянки

Баштанська райдержадміністрація

Реквізити власника:
поштова адреса

Миколаївська обл., м. Баштанка, вул. Баштанської
республіки, 37

телефон

(05158) 2-68-40

Форма власності

комунальна

Частка державної власності (%)

-

Керівник підприємства власника:
посада

голова Баштанської райдержадміністрації

прізвище, ім'я, по-батькові

Рубський Іван Васильович

телефон керівника

(05158) 2-68-40

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

голова Баштанської райдержадміністрації

прізвище, ім'я, по-батькові

Рубський Іван Васильович

телефон

(05158) 2-68-40

Можливе використання ділянки

для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва

Право користування

оренда, землі запасу не надані у власність і постійне
користування

Загальна площа

44,19 га

Особливості розташування

Земельна ділянка розташована на території с.Марївка
КСП «Авангард» за 35,0 км від районного центру м.
Баштанка, 30,0 км від обласного центру м.Миколаєва

Наявність комунікацій

хороші під’їздні шляхи

Електрофікація, газифікація, вода та
водовідведення

Є можливість підключення

Транспортні шляхи

відстань до м.Миколаїва- 30,0 км

Спосіб залучення інвестицій

Оренда/права користування

Назва інвестиційного проекту

Вільна земельна ділянка

Власник ділянки

Баштанська райдержадміністрація

Реквізити власника:
поштова адреса

Миколаївська обл., м. Баштанка, вул. Баштанської
республіки, 37

телефон

(05158) 2-68-40

Форма власності

комунальна

Частка державної власності (%)

-

Керівник підприємства власника:
посада

голова Баштанської райдержадміністрації

прізвище, ім'я, по-батькові

Рубський Іван Васильович

телефон керівника

(05158) 2-68-40

Контактна особа по інвестиційному

проекту:
посада

голова Баштанської райдержадміністрації

прізвище, ім'я, по-батькові

Рубський Іван Васильович

телефон

(05158) 2-68-40

Можливе використання ділянки

для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва

Право користування

оренда, землі запасу не надані у власність і постійне
користування

Загальна площа

33,0 га

Особливості розташування

Земельна ділянка розташована на території с.Марївка
КСП «Авангард» за 35,0 км від районного центру м.
Баштанка, 30,0 км від обласного центру м.Миколаєва

Наявність комунікацій

хороші під’їздні шляхи

Електрофікація, газифікація, вода та
водовідведення

Є можливість підключення

Транспортні шляхи

відстань до м.Миколаїва- 30,0 км

Спосіб залучення інвестицій

Оренда/права користування

Назва інвестиційного проекту

Вільна земельна ділянка

Власник ділянки

Баштанська райдержадміністрація

Реквізити власника:
поштова адреса

Миколаївська обл., м. Баштанка, вул. Баштанської
республіки, 37

телефон

(05158) 2-68-40

Форма власності

комунальна

Частка державної власності (%)

-

Керівник підприємства власника:
посада

голова Баштанської райдержадміністрації

прізвище, ім'я, по-батькові

Рубський Іван Васильович

телефон керівника

(05158) 2-68-40

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

голова Баштанської райдержадміністрації

прізвище, ім'я, по-батькові

Рубський Іван Васильович

телефон

(05158) 2-68-40

Можливе використання ділянки

для здійснення підприємницької діяльності (вирощування
лікарських рослин)

Право користування

оренда, землі запасу не надані у власність і постійне
користування

Загальна площа

60,0 га

Особливості розташування

Земельна ділянка розташована на території с.Мар ївка
ВАТ «Виноградівський» за 35,0 км від районного центру
м. Баштанка, 30,0 км від обласного центру м.Миколаєва

Наявність комунікацій

хороші під’їздні шляхи

Електрофікація, газифікація, вода та
водовідведення

Є можливість підключення

Транспортні шляхи

відстань до м.Миколаїва-30,0 км

Спосіб залучення інвестицій

Оренда/права користування

Назва інвестиційного проекту

Вільна земельна ділянка

Власник ділянки

Баштанська райдержадміністрація

Реквізити власника:
поштова адреса

Миколаївська обл., м. Баштанка, вул. Баштанської
республіки, 37

телефон

(05158) 2-68-40

Форма власності

комунальна

Частка державної власності (%)

-

Керівник підприємства власника:
посада

голова Баштанської райдержадміністрації

прізвище, ім'я, по-батькові

Рубський Іван Васильович

телефон керівника

(05158) 2-68-40

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

голова Баштанської райдержадміністрації

прізвище, ім'я, по-батькові

Рубський Іван Васильович

телефон

(05158) 2-68-40

Можливе використання ділянки

для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва

Право користування

оренда, землі запасу не надані у власність і постійне
користування

Загальна площа

19,0 га

Особливості розташування

Земельна ділянка розташована за межами населеного
пункту с.Піски за 35,0 км від районного центру м.
Баштанка, 30,0 км від обласного центру м.Миколаєва

Наявність комунікацій

хороші під’їздні шляхи

Електрофікація, газифікація, вода та
водовідведення

Є можливість підключення

Спосіб залучення інвестицій

Оренда/права користування

Назва інвестиційного проекту

Вільна земельна ділянка

Власник ділянки

Баштанська райдержадміністрація

Реквізити власника:
поштова адреса

Миколаївська обл., м. Баштанка, вул. Баштанської
республіки, 37

телефон

(05158) 2-68-40

Форма власності

комунальна

Частка державної власності (%)

-

Керівник підприємства власника:
посада

голова Баштанської райдержадміністрації

прізвище, ім'я, по-батькові

Рубський Іван Васильович

телефон керівника

(05158) 2-68-40

Контактна особа по інвестиційному
проекту:
посада

голова Баштанської райдержадміністрації

прізвище, ім'я, по-батькові

Рубський Іван Васильович

телефон

(05158) 2-68-40

Можливе використання ділянки

Для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва (для розміщення свинокомплексу)

Право користування

оренда, землі запасу не надані у власність і постійне
користування

Загальна площа

100,0 га

Особливості розташування

Земельна ділнка розташована за межами м.Баштанка за
68,0 км від обласного центру м.Миколаєва та 18,0 км від
залізничної станції Явкино

Наявність комунікацій

хороші під’їздні шляхи

Електрофікація, газифікація, вода та
водовідведення

Є можливість підключення:
електропостачання –300 м
водопостачання –500 м
газифікація – 500 м

Транспортні шляхи

відстань до шосейного шляху –1,0 км.
відстань до залізничної станції – 18,0 км.
відстань до м.Миколаєва-68,0 км

Спосіб залучення інвестицій

Оренда/права користування

Таким чином, впровадження новітніх технологій та реалізація вищезазначених
проектів сприятиме поліпшенню інвестиційного клімату, що активізує
інвестиційну діяльність та створить умови для появи нових робочих місць,
зростання вкладень в основний капітал, відновить роботу всіх галузей економіки, з
метою ефективнішого використання історичного, виробничого, інтелектуального
потенціалу та перспективного розвитку району.

