Найменування
інвестиційного проекту
Сутність та мета
інвестиційного проекту
Характеристика проекту

Створення відпочинково – оздоровчого
комплексу в смт Компаніївка
Розвиток туристичної діяльності, відпочинку,
оздоровлення
Створення оригінальних відпочинково –
оздоровчих структур: облаштування штучного
озера та берегової смуги, створення оздоровчого
комплексу, баскетбольних та волейбольних
майданчиків, тенісних кортів, спорудження різних
видів атракціонів сезонних котеджів, мережі
торгівельного і обслуговування і громадського
харчування, рятувальної станції, автомобільної
стоянки та автосервісу, пункту прокату пляжного
устаткування та спортивного інвентарю
Опис земельної ділянки
Урочище «Андріанів став» знаходиться на відстані
2,0 км. смт Компаніївка. До ставу прилягає
лісовий масив державного значення, що
знаходиться на балансі Державного лісового
господарства. Поруч пролягає дорога місцевого
значення Компаніївка - Червоновершка
Площа земельної ділянки
Площа водного дзеркала – 7,7 га.
Загальна площа земельної ділянки - 97,8 га.
Вид діяльності, що інвестується Діяльність у сфері відпочинку, розваг та
оздоровлення
Фінансові показники проекту
Орієнтований обсяг інвестицій складає 1500 тис.
дол.. США.
Наявна інфраструктура на
Є можливість підведення електропостачання,
земельній ділянці або поруч
водопостачання та водовідведення
Умови надання ділянки
Довготермінова оренда
Реквізити підприємства
Ініціатор

Відділ економіки та розвитку інфраструктури
Компаніївської райдержадміністрації
вул Кірова, 4, смт Компаніївка, Кіровоградська
область, 28400
Тел. +38(05240) 2-07-76
та відділ культури і туризму Компаніївської
райдержадміністрації
вул. Кірова, 4, смт Компаніївка, Кіровоградська
область, 28400
Тел. +38(05240) 2-04-32

Найменування
інвестиційного проекту
Реквізити підприємства
Форма власності

Створення курортно – паркової зони
відпочинку «Стежками дитинства
Ю.Яновського» в с. Нечаївка
Поштова адреса: вул. Леніна, 33 с. Нечаївка,
Компаніївський район, Кіровоградська область,
28420
Комунальна

Керівник підприємства
Посада

Директор літературно – меморіального музею
Ю.І.Яновського
Прізвище, ім’я, по – батькові Садовенко
Раїса Прокопівна
Телефон
09823984120
Контактні особи по
інвестиційному проекту
Посада
Сільський голова
Прізвище, ім’я, по – батькові Соколов Василь Анатолійович
Телефон
+38(05240) 9-84-48
Посада

начальник відділу культури і туризму
Компаніївської райдержадміністрації
Прізвище, ім’я, по – батькові Мунтян Наталія Борисівна
Телефон
+38(05240) 2-04-32
Сутність та мета
Створення
конкурентноспроможного
інвестиційного проекту
туристичного продукту, здатного максимально
задовольнити туристичні потреби
населення
області, забезпечити на цій основі комплексний
розвиток території сільської ради за умови
збереження екологічної рівноваги та історико культурної спадщини.
Характеристика проекту
Зміцнення існуючої матеріальної бази, оновлення
експозиції літературно - меморіального музею
Ю.І. Яновського, проведення робіт по
благоустрою населеного пункту, реконструкція та
створення паркових зон відпочинку, організації
рекламно – інформаційної підтримки,
удосконалення системи управління туристичною
галуззю
Вид діяльності, що
Діяльність у сфері відпочинку, розваг
інвестується
Основна продукція
Надання комплексу відпочинкових послуг
підприємства
громадянам України та іноземним громадянам
Загальний обсяг інвестицій
Інвестовано власних коштів - 5 тис. грн..
Потреба в інвестиційних коштах - 100 тис. грн..

Найменування
інвестиційного проекту
Реквізити підприємства
Форма власності

Створення готельного комплексу в с.Мар’ївка
Поштова адреса: С.Мар’ївка, Компаніївський район,
Кіровоградська область, 28410
Комунальна

Керівник підприємства
Посада

Директор районного споживчого товариства

Прізвище, ім’я, по – батькові

Жученко Микола Леонідович

Телефон
Контактні особи по
інвестиційному проекту
Посада
Прізвище, ім’я, по – батькові
Телефон

0675201880

Посада

начальник відділу культури і туризму Компаніївської
райдержадміністрації
Мунтян Наталія Борисівна

Прізвище, ім’я, по – батькові
Телефон
Сутність та мета інвестиційного
проекту
Характеристика проекту

Вид діяльності, що інвестується
Основна продукція підприємства
Загальний обсяг інвестицій

Директор районного споживчого товариства
Жученко Микола Леонідович
0675201880

+38(05240) 2-04-32
Розвиток туристичної інфраструктури району
Добудова готелю з приміщення колишнього
промислових товарів с. Мар’ївка.

магазину

Приміщення знаходиться понад трасою «Олександрівка
-Кіровоград – Мар’ївка». Поряд кафе «Веселий хутір».
Діяльність у сфері відпочинку
Надання комплексу відпочинкових послуг громадянам
України та іноземним громадянам
Потреба в інвестиційних коштах - 1200,0 тис. Дол.. США

