ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАСПОРТ
Компаніївського району
Назва району:
Компаніївський район Кіровоградської області
Контактна інформація:
28400, Кіровоградська обл., смт. Компаніївка, вул. Кірова, 4
Телефон: (05240) 2-01-31
Факс: (05240) 2-08-31
Електронна адреса: e-mail: inbox1@km.kr-admin.gov.ua
Адреса веб-сайту: http:// km.kr- admin.gov.ua
Стратегічна мета інвестиційного розвитку – забезпечення раціонального
використання місцевих корисних копалин, стабільного зростання обсягів
виробництва шляхом впровадження новітніх технологій та обладнання,
підвищення якості продукції, розвиток рослинництва та тваринництва.
Географічна довідка:
Район розташований в центральній частині області. На півночі межує з
Кіровоградським,
на сході – з Новгородківським, Долинським та
Устинівським, на півдні – з Бобринецьким, на заході – з Новоукраїнським
районами Кіровоградщини. Крайні точки району: північна – на північний
схід від с.Мар”ївка, південна – на південь від с. Бруківки, західна – на
північний захід від с.Ромашки, східна – біля с. Дружба.
Район розташований на Придніпровській височині. Поверхня –
хвиляста лесова рівнина, розчленована ярами та балками, з останцями
кристалічних порід. Більш підвищена західна частина, найвища точка лежить
на захід від с.Червоновершка.
Район лежить у межах Дністровсько-Дніпровської північно - степової
фізико-географічної провінції. Клімат району помірно континентальний.
Цією територією проходить смуга високого атмосферного тиску, на півночі
від якої переважають вологі повітряні маси, що їх проносять західні вітри з
Атлантичного океану, на півдні – континентальні повітряні маси. Зима м’яка,
з частинами відлиги, літо тепле, сухе.
Район розташований у посушливій, дуже теплій агрокліматичній зоні.
Серед несприятливих кліматичних явищ – посухи, суховії, град, зливи.
Найбільша річка, що протікає територією району – Інгул( на сході),
також цю місцевість перетинають його притоки Сугоклія, Саваклей,
Комишувата. Усі річки рівнинного типу.
Найпоширенішими є чорноземи звичайні середньо гумусні (82,6 %
площі району). Для долин річок характерні дернові та лучні грунти.
Через територію району проходить автодорога загальнодержавного
значення Олександрівка – Кіровоград- Миколаїв. Розвинута газопостачальна
система: на територію району функціонує Кіровоградська газокомпресорна
станція, проходить магістральний газопровід ( Кременчуг – Ананів –
Богорудчани).
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Відстань від смт Компаніївка до м. Кіровограда автошляхом 35 км.
Загальні відомості про район:
Мінерально-сировинні ресурси :
З корисних копалин промислове значення мають жовтий та річковий
пісок, глина, граніт, керамічні пегматити. Найбільші родовища корисних
копалин: Юріївське золотоносне родовище (територія Мар’ївської сільської
ради) та Нечаївська гранітне родовище (територія Нечаївської сільської
ради).
На території району знаходяться 28 родовищ корисних копалин , із них
10 розвіданих родовищ, врахованих Держабалансом, 2 родовища, що
геологічно вивчаються, у тому числі з дослідно-промисловою розробкою, 11
родовищ, що не враховані Держабалансом, геологічно не вивчені (не
розвідані). Із загальної кількості родовищ – 2 родовища корисних копалин
загальнодержавного значення (золота).
Корисні копалини: пегматит, граніт,
водозабор „Холодні ключі”, золото.

суглинок,

будівельний

пісок,

Інвестиційна діяльність:
Пріоритетні напрями інвестиційної діяльності на найближчу
перспективу:
сільське господарство:
галузь рослинництва – вирощування зернових і технічних культур
(наявність родючих грунтів (чорноземів), велика площа земель, які
облуговують, значні площі сільгоспугідь, із них – ріллі);
галузь тваринництва – вирощування великої рогатої худоби, свиней,
птиці (сіножаті та пасовища – 12,4 тис.га, наявність вільних тваринницьких
приміщень);
добувна промисловість: наявність значних запасів корисних копалин,
харчова промисловість(переробка сільськогосподарської продукції)
(значні обсяги валової продукції зернових та технічних культур),
туристична галузь (наявність унікальних історико-архітектурних
пам’яток).
Населення, вікова структура :
Чисельність населення станом на 01.06.2015 р. складає 15,5 тис. осіб, у
тому числі: сільського – 10,9 тис. осіб, міського – 4,6 тис. осіб.
Осіб молодшому за працездатний вік – 3270 (21,3% до всього
населення) , працездатного віку – 8860 ( 57,2% ), старшому за працездатний
вік – 3420 ( 22,0%).
Рівень освіти:
На території району функціонує Компаніївський технікум ветеринарної
медицини Білоцерківського Національного аграрного університету, 19
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загальноосвітніх навчальних закладів, міжшкільний навчально-виробничий
комбінат, Центр дитячої та юнацької творчості, 6 дитячих дошкільних
закладів.
Профіль робочої сили:
У районі здійснюють виробничу діяльність 22 сільськогосподарських
формувань, 129 селянських фермерських господарств,
55 - малих
підприємств та 480 - підприємців – фізичних осіб.
Безробіття:
Станом на 01 липня 2015 року на обліку в районному центрі
зайнятості перебувало 182 особи.
За сприянням районного центру зайнятості працевлаштовано 213
осіб, проходили професійне навчання 65 безробітних, направлено на роботи
тимчасового характеру 126 безробітних, 6 безробітних отримали одноразову
допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності.
За січень-травень 2015 року працевлаштовано на нові робочі місця 53
особи.
Середня заробітна палата
Станом на 1 липня 2015 року на підприємствах, установах, організаціях
району було зайнято 2418 штатних працівників (оперативні дані).
Середньомісячна заробітна плата склала 2440 грн.
Загальний обсяг капітальних інвестицій по району за січень-березень
2015 рік склав 6865 тис. грн, що становить 89,0 % до відповідного періоду
минулого року. В розрахунку на 1 особу освоєно 445,8 грн (по області – 613,0
грн).
Експортно-імпортні операції на території району за січень - червень
2015 року не здійснювались.
У січні –червні 2015 року сільськогосподарськими підприємствами
району придбано 52 одиниці сільськогосподарської техніки на загальну суму
12889 тис.грн.
Транспорт та технічна інфраструктура
Транспорт:
Автошляхи : Через територію району проходить автодорога
Олександрівка – Кіровоград- Миколаїв.
Наявність розгалуженої мережі місцевих доріг.
Залізничний транспорт відсутній.
Громадський транспорт відсутній.
____________________________

значення

