ПАСПОРТ
КОМПАНІЇВСЬКОГО РАЙОНУ
за 2018 рік

Герб

Прапор
Основні дані про район

Країна:
Область:
Код КОАТУУ:
Населення:
Площа
Щільність населення:
Тел. код:
Поштовий індекс:
Природно-географічні та
кліматичні умови:
розташування

грунти

корисні копалини

Україна
Кіровоградська
3522800000
15100 осіб
967 кв.м
15,9 осіб/кв.м
(05240) 2-01-31
28400
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.
Найпоширенішими є чорноземи
звичайні середньо гумусні (82,6 %
площі району). Для долин річок
характерні дернові та лучні грунти.
пегматит,
граніт,
суглинок,
будівельний
пісок,
водозабор
„Холодні ключі”, золото.
З корисних копалин промислове
значення мають жовтий та річковий

клімат

водні ресурси

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).
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.

Адміністративно-територіальний устрій району
Районний центр/ місто обласного
Компаніївка
значення/адміністративний центр
ОТГ)
Кількість міст
Кількість міських рад
Кількість селищ
Кількість селищ міського типу
1
Кількість селищних рад
Кількість сіл
50
Кількість сільських рад
14

Кількість міських об′єднаних
територіальних громад
Кількість міських рад об′єднаних
територіальних громад
Кількість селищних об′єднаних
територіальних громад
Кількість селищних рад об′єднаних
територіальних громад
1
Кількість сільських об′єднаних
територіальних громад
Кількість сільських рад об′єднаних
територіальних громад
* - заповнюється відповідно до адміністративно-територіального розподілу
*- зарівнюється в
Відстань
До найближчої залізничної станції
Автошляхами:
до м.Кропивницький
до м. Києва
Залізницею:
до м.Кропивницький
до м. Києва
Дороги:

Газопроводи:

Кабельні лінії зв′язку

33 км
33 км
335 км
___-_____ км
___-______ км

Інфраструктура району
Загальна протяжність автомобільних доріг км, у т.ч:
державного значення 20,2км;
місцевого значення 216,1 км
Всього 107,8км., з них:
високого тиску 9,6 км.;
середнього тиску 34,5 км;
низького тиску 63,7км
305км
Структура земельного фонду

Загальна площа земель, га
з них:
землі сільгосппризначення
ліси та лісовкриті площі
забудовані землі
землі під водою

96746,1
87079,5
4603,7
2098,9
973,9

Основні показники економічного потенціалу району/міста/ОТГ
(за 2018 рік)
тис.грн.
501,0

Показник
Обсяг реалізованої промислової
продукції
Обсяг виробництва валової продукції
сільського господарства, усього
Обсяг виробництва продукції
сільського господарства
сільгосппідприємствами:
культури зернові та зернобобові
цукровий буряк
соняшник
м'ясо
молоко
яйця
Обсяг капітальних інвестицій

470200
372700

157141,7
232205,2
73176,9
753,4
19758,3
121255

Структура реалізованої промислової продукції району/міста/ОТГ
(за 2018 рік)
Показник
Промисловість:
Добувна промисловість і розроблення
кар’єрів
Переробна промисловість
у тому числі:
виробництво харчових продуктів, напоїв
Текстильне виробництво, виробництво
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших
матеріалів
Виготовлення виробів з деревини,
виробництво паперу та поліграфічна
діяльність
Виробництво коксу та продуктів
нафтоперероблення
Виробництво хімічних речовин
і хімічної продукції
Виробництво основних фармацевтичних
продуктів і фармацевтичних препаратів
Виробництво гумових і пластмасових
виробів, іншої неметалевої мінеральної

млн.грн.
501,0
-

%
100%

501,0

100%

продукції
Металургійне виробництво, виробництво
готових металевих виробів, крім
виробництва машин і устаткування
Машинобудування
Виробництво меблів, іншої продукції,
ремонт і монтаж машин і устаткування
Постачання електроенергії, газу, пари
Водопостачання; каналізація, поводження
з відходами
Структура валового виробництва продукції сільського господарства
у районі (за 2018 рік)
Рослинництво:
260890 тис.грн.
70,0 %
Тваринництво:

111810 тис.грн.

30,0 %

Основні підприємства району/міста/ОТГ
Кількість суб'єктів господарювання,
основним видом діяльності яких є
сільське господарство
з них:
державні підприємства
кооперативи
приватні підприємства
господарські товариства
фермерські господарства
інші суб'єкти господарювання

222 од.

9
17
24
172

Відомості про найбільші агроформування:
Назва підприємства
Основний вид діяльності
ВСК „Колос”
Вирощування зернових та
технічних культур, розведення
великої рогатої худоби та
свиней, переробка с/г продукції,
роздрібна торгівля
продовольчими товарами.
ТОВ Степова Мрія
Вирощування с/г культур
СВК «Нива»
Вирощування та реалізація с/г
продукці.
СВК «Відродження»
Вирощування та реалізація с/г
продукції.

ТОВ «Полтавське»
СТОВ «Надія»
Промислові підприємства:
у т.ч. з переробки сільгосппродукції

Вирощування та реалізація с/г
продукції. .
Вирощування та реалізація с/г
продукції.
1 од.
1 од.

Відомості про найбільші промислові підприємства:
Назва підприємства
Основний вид діяльності
ВСК „Колос”
Вирощування зернових та
технічних культур, розведення
великої рогатої худоби та
свиней, переробка с/г продукції,
роздрібна торгівля
продовольчими товарами.
Об′єкти соціальної сфери:
Заклади освіти:
Дошкільні заклади
6 од.
Денні загальноосвітні навчальні заклади
13 од.
Навчально-виховні комплекси
3 од.
Дитячі позашкільні установи
2 од.
ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації
1 од.
ВНЗ І-ІІ рівня акредитації
Професійно-технічні навчальні заклади
Заклади охорони здоров′я:
Лікарняні заклади
1 од.
Лікарські амбулаторно-поліклінічні заклади
4 од.
Аптечні заклади
4 од.
Заклади культури:
Клубні заклади
21 од.
Бібліотеки
21 од.
Музеї
2 од.
Спортивні об’єкти:
Стадіони
1 од.
Спортивні майданчики
53 од.
Спортивні зали
13 од.
Футбольні поля
10 од.
Плавальні басейни
Тренажерні зали
1 од.
1 од.
Заклади соціального захисту:
Обꞌєкти торгівлі*:
підприємств-юридичних осіб
13 од.

фізичних осіб
Заклади ресторанного господарства*,
усього
у т.ч. що мають обладнання для
приготування їжі
Заклади побутового обслуговування з
надання послуг*:
перукарні
лазні
з ремонту взуття, одягу
ремонту та пошиття одягу
з ремонту складної побутової техніки
з ремонту та технічного обслуговування
транспортних засобів
з ремонту годинників та ювелірних виробів
хімічної чистки виробів
пральні
Готелі
*- дані без ОТГ

43од.
1од.
1 од.

Контактна інформація
Назва структурного підрозділу
Індекс, юридична особа,
райдержадміністрації, який відповідає за
контактні телефони,
інвестиційний розвиток:
електронна адреса:
Відділ регіонального розвитку,
Компаніївська районна
містобудування, архітектури та житлово- державна адміністрація
28400, Кіровоградська обл.,
комунального господарства управління
смт. Компаніївка,
агропромислового розвитку
вул. Паркова, 4
Компаніївської райдержадміністрації,
відділ економічного розвитку, торгівлі та Телефон: (05240) 2-01-31
інфраструктури Компаніївської районної Факс: (05240) 2-08-31
Електронна адреса: e-mail:
державної адміністрації
inbox1@km.kr-admin.gov.ua
Адреса веб-сайту: http:// km.kradmin.gov.ua

