
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ ─ 

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПЕРЕВАГИ 
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ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ

Розвиток логістики

Розвиток промислового виробництва

Розвиток агропромислового комплексу:
- переробка с/г продукції;
- м'ясо-молочне тваринництво;
- овочівництво;
- вирощування та переробка фруктів.

Розвиток альтернативної енергетики

Поліпшення екології (переробка твердих побутових відходів)

Розвиток туристичної сфери

Пріоритетні напрямки розвитку регіону
відповідно до Стратегії розвитку області до 2020 року
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ЗАХОДИ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ 
ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ

Спільно з бізнесом та науковцями створено
Черкаську агенцію регіонального розвитку

Діють ліберальні місцеві податки
в м. Черкаси на комерційну нерухомість ставка податку становить 0,5% за 
1м2, у деяких районах області податок на комерційну нерухомість становить 
навіть 0,2% за 1м2

Значна увага приділяється розвитку інфраструктури для залучення 
інвестицій
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Запроваджено Стандарти залучення та супроводу інвесторів



ІНВЕСТИЦІЙНІ ПЕРЕВАГИ ОБЛАСТІ
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Зручне транспортне 
сполучення

Території
об'єкти, галузі 

Ресурси Супровід проектів



ТРАНСПОРТНЕ  СПОЛУЧЕННЯ

СТАН СПРАВ:

будівництво логістичних центрів:
-перевалки продуктів харчування;
-поштових відправлень;
-промислової продукції

в місті Черкаси знаходиться
міжнародний аеропорт “Черкаси”

територію області перетинає р. Дніпро, 
де знаходяться 3 річкові вантажні порти

територію області перетинають
міжнародні транспортні коридори
«Крітський №9» та «Балтійське море –
Чорне море»

ПРОПОНУЄМО:
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Черкаська область розташована у 
географічному центрі  України



ТРУДОВІ РЕСУРСИ

В області:

1,2 млн. осіб населення;
567 тис. осіб працездатного віку;
20 тис. осіб безробітних.

386 дол. США середньомісячна заробітна плата;
 
37 тис. студентів, з них 20 тис. – технічних спеціальностей в тому числі:

● 1 тис. студентів аграрних спеціальностей;
● 1 тис. студентів технічних спеціальностей
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КОРИСНІ КОПАЛИНИ

СТАН СПРАВ:

реалізувати інвестиційні проекти
з видобування корисних копалин

В області є поклади:

● піску для виготовлення скла
● горючих сланців (загальні запаси              

3,79 млрд. тонн)
● титанових руд (загальний запаси               

360 млн. тонн)
● бурого вугілля
● води високої мінералізації

ПРОПОНУЄМО:
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ТЕРИТОРІЇ, ОБЄКТИ, ГАЛУЗІ

 

.
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Створюється на 30 років.
Ініціатор створення - міська рада міста Золотоноша
Загальна площа індустріального парку –  39,93 га
Очікуваний обсяг інвестицій – орієнтовно 200 млн. дол. США
Очікувана кількість створених нових робочих місць – 1,1  тис. осіб.
 

Пріоритетні напрямки:
● зберігання і глибока переробка овочів,  фруктів та   

іншої  сільськогосподарської продукції;
● виробництво, ремонт, сільськогосподарської техніки;
● випуск запасних частин для сільськогосподарської техніки;
● легка промисловість;
● збірка електронно - побутової техніки.

Довідково: за кошти бюджету розроблено концепцію індустріального  парку та 
відновлюється інженерна інфраструктура (дороги, електроенергія, газопостачання, 
водопостачання).
Інвестор отримує готову земельну ділянку для реалізації проекту

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК  ”ЗОЛОТОНОША”



ПРОЕКТ СТВОРЕННЯ ІНДУСТРІАЛЬНОГО ПАРКУ 
“ЗОЛОТОНОША”
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ТЕРИТОРІЇ, ОБЄКТИ, ГАЛУЗІ - ПРОМИСЛОВІСТЬ

СТАН СПРАВ: ПРОПОНУЄМО:

Обсяг реалізованої промислової продукції, 2018  –  2,4 млрд. дол. США

реалізувати Ваші інвестиційні проекти 
на незадіяних виробничих потужностях 
(в регіоні їх більше
200 тис. м2) та вільних земельних 
ділянках, до яких підведені
усі необхідні інженерні мережі

структура реалізованої промислової 
продукції :
харчові продукти – 1,4 млрд. дол. США
хімічні речовини і хімічна продукція - 219,8 млн. 
дол. США 
фармацевтична продукція – 137,1 млн. дол. 
США
машини та обладнання – 121, 2 млн. дол. США
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АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

СТАН СПРАВ:

на 1,5 млн. га с/г угідь
в області вирощується
4 млн. тонн зерна:
 - 3,3 млн. тонн кукурудзи
 - 1,0 млн. тонн пшениці
 - 0,6 млн. тонн соняшнику

більше половини зернових 
експортується 
необробленими,
як сировина для подальшої 
переробки

ПРОПОНУЄМО:

- будівництво підприємств
з переробки цієї сировини;
-будівництво м'ясо-молочних 
комплексів

СТАН СПРАВ:

в області вирощується:
 - 0,35 млн. тонн овочів
 - 0,06 млн. плодів та ягід

більшість виробленої  продукції 
реалізується за заниженими 
цінами в сезон на місцевому 
ринку через відсутність 
можливості довготривалого 
зберігання та транспортування 

ПРОПОНУЄМО:

- будівництво овочесховищ;
- будівництво комплексів
з вирощування овочів та ягід
на експорт
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РОЗВИТОК АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

щорічно в області
споживається близько 
3,3 млрд кВт-год 
електроенергії, а 
виробляється 1,9 млрд 
кВт-год електроенергії.
Область є 
енергодефіцитною,
на 1,5 млрд кВт-год 
електроенергії 

на наявних вільних земельних 
ділянках реалізувати 
інвестиційні проекти з 
будівництва  сонячних
 електростанцій, біогазових 
установок, інших джерел 
альтернативної енергетики, в 
тому числі з використанням 
тепла землі. 

СТАН СПРАВ: ПРОПОНУЄМО:
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ПОЛІПШЕННЯ ЕКОЛОГІЇ

щороку в області 
утворюється ~ 500  тис. 
тонн твердих побутових 
відходів

будівництво 
сміттєпереробного заводу

на сміттєзвалищах області 
накопичилося близько 4 млн. 
тонн твердих побутових 
відходів

СТАН СПРАВ: ПРОПОНУЄМО:
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РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ

в області є: 9 тис. об’єктів 

культурної спадщини, 9 

заповідників,  

дендрологічний парк 

“Софіївка”, 

область щорічно відвідує 

понад  700 тис. осіб

- будівництво готелів, 

хостелів, зелених садиб, 

кемпінгів, баз відпочинку;

- будівництво 

розважальних атракцій

нерозвинена туристична 
інфраструктура

СТАН СПРАВ: ПРОПОНУЄМО:
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СУПРОВІД  ПРОЕКТІВ

Супровід  реалізації  інвестиційних проектів 

ЧЕРКАСЬКОЇ  АГЕНЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
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 Реалізація проектів регіонального розвитку

Супровід виходу на нові ринки експортних товарів



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

16


