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З повагою,  
Валерій ГОЛОВКО  

Голова Полтавської  
облдержадміністрації

Шановні пані та панове!
З гордістю представляємо Вашій увазі 
інвестиційний потенціал Полтавщини – 
високорозвиненого регіону в центрі 
України, націленого на міжнародну 
спів працю і готового бути майданчиком 
для створення нових виробництв.

Область має потужну індустріальну 
базу, вагомий сільськогосподарський 
потенціал, висококваліфіковані трудові 
ресурси, багату культурну та історичну 
спадщину.

Промисловий комплекс Полтавщини є 
базисом регіональної економіки – його 
основу складають підприємства ма-
шинобудування, добувної, нафтогазо-
вої, легкої та харчової промисловості. 
Регіон забезпечує майже 15% загаль-
ного обсягу  промислової продукції 
України. Також область широко відома 
своїм аграрним потенціалом і в першу 
чергу сучасними підприємствами, які 
виробляють органічну продукцію.

Протягом останніх років наша область 
упевнено збільшує показники експорту 
і сьогодні насичує своїми товарами рин-
ки понад 140 країн світу. Це підтверджує 
високий рівень технологій, які викори-
стовують наші підприємства, компе-
тентність наших трудових ресурсів і 
відповідність нашої продукції високим 
вимогам міжнародних стандартів якості.

Незмінними пріоритетами в діяльності 
обласної влади є створення сприятли-
вих умов для розвитку підприємництва, 
подальшого поліпшення інвестиційного 
клімату, підтримка соціальних проектів, 
що гарантує стабільне економічне зро-
стання регіону. 

Ми впевнені, що Ви знайдете у Полтав-
ській області надійних партнерів по біз-
несу та щирих друзів на довгі роки.

Чекаємо Вас на Полтавщині – території 
професіоналізму та енергії зростання!
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р. Дніпро

Білорусь

Київ, Львів, ЄС

Одеса, морський порт,
Стамбул

Уренгой-Помари-Ужгород

Луганськ
Казахстан

Молдова

«Укрнафта»
(Кременчуцький НПЗ)

Умовні позначення Корисні копалини

Автомобільні шляхи

Залізниця

Залізничні вузли

Аеропорт

Газопроводи

Нафтопроводи

Нафта

Торф

Газ

Води мінеральні

Газовий конденсат

Залізна руда

Бішофіт

Буре вугілля

Пісок
Глина
Цегельно-черепична 
сировина
Гіпс
Граніт
Солі
Долерит

Автомобільні шляхи
Залізниця
Залізничні вузли
Аеропорт
Газопроводи
Нафтопроводи

Автомобільні шляхи
Залізниця
Залізничні вузли
Аеропорт
Газопроводи
Нафтопроводи

ЦИФРИ І ФАКТИ
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Полтавщина – регіон з розвиненою сіль-
ською місцевістю та функціональними 
промисловими територіями, який здат-
ний готувати кадрові ресурси для його 
подальшого економічного розвитку. 

Стратегічними цілями розвитку Пол-
тавської області відповідно до Стра-
тегії роз витку Полтавської області на 
період до 2020 року є: розвиток люд-
ських ресурсів та забезпечення ви-
сокої якості життя; високий рівень 

кон ку рентно спроможності економіки 
ре гіону; сталий розвиток територій.

Сильними сторонами Полтавщини 
є: вигідне географічне розташуван-
ня,  м’який клімат, велика кількість 
сіль ськогосподарських земель, які є 
основою потужного агропромислового 
комплексу, значна кількість корисних 
копалин з місцевою їх переробкою, 
роз винений машинобудівний комплекс 
та туристично-рекреаційний потенціал.

Ключові індикатори Абсолютний 
показник

Чисельність населення (станом на 01.01.2018), млн. осіб 1,4

Площа, км2 28 748

Валовий регіональний продукт області (2016 рік), млрд. дол. США 4,14

Валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу населення 
склав (2016 рік), тис. дол. США 2,9

Обсяг реалізованої промислової продукції (2017 рік), млрд. дол. США 5,7

Обсяг виконаних будівельних робіт (2017 рік), млн. дол.США 203,4

Зовнішньоторговельний оборот товарів (2017 рік), млн.дол.США 3023,3

Експорт товарів (2017 рік), млн.дол.США 1864,5

Імпорт товарів (2017 рік), млн.дол.США 1158,8

Оборот роздрібної торгівлі, млрд. дол. США 0,9

Середньомісячна номінальна заробітна плата (2017 рік), дол. США 233,4

Капітальні інвестиції (2017 рік), млн. дол. США 565,8

Накопичений обсяг іноземних інвестицій (станом на 01.07.2018), 
млн. дол.США 1024,1

Роздрібний товарооборот (2017 рік), млн. дол. США 594,9

Обєкти роздрібної торгівлі на території області (2017 рік), одиниць 1575          
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Полтавська область – адміністративно-територіальна одиниця України, 
розташована в центральній частині України,  обласний центр – м. Полтава. 
Адміністративний розподіл області: 25 районів; 6 міст обласного 
підпорядкування; 10 міст районного підпорядкування; 43 об’єднані 
територіальні громади; 1805 сільських населених пунктів.

Населення найбільших міст:

м. Полтава 289  тис. осіб
м. Горішні Плавні 54  тис. осіб
м. Миргород 40  тис. осіб

м. Кременчук 221  тис. осіб
м. Лубни 46  тис. осіб
м. Гадяч 24  тис. осіб

РОЗПОДІЛ НАСЕЛЕННЯ ЗА СТАТТЮ ВІКОВА СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ

Площа Полтавської області – 28 748 км2 
(6-а за своєю величиною серед обла-
стей України – 4,76 % території України) 
та перевищує площу таких країн, як на-
приклад Ізраїль (20 770 км²), Словенія 
(20 253 км²). Протяжність території з пів-
ночі на південь – 213,5 км, із заходу на 
схід – 245 км. 
Область розташована у середній ча-
стині Лівобережної України. Кліматич-
ний пояс – помірний, тип — помірно-кон-
тинентальний. Середня температура 
січня: −3,7 °C, липня: +21,4 °C, кількість 
опадів становить 580–480 мм/рік, що 
випадають переважно влітку у вигляді 
дощів. На півдні та південному заході 
область омивають води Кременчуцько-
го та Дніпродзержинського водосховищ.

1,8
млн. га

9,8%
території

146
річок

Сільськогосподарські 
землі

Ліси – основні типи: 
широколистяні дубові 
(діброви) і хвойні со-
снові (бори)

Протяжність річок на те-
риторії області – 500 км. 
Найбільші річки: Дніпро, 
Ворскла, Псел.

Чоловіки
46%

60 і більше 
років
24%

Жінки
54%

0-15 років
15%

16-59 років

61%
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Полтавська область одна із найбільш багатих областей України, у якій є 
як родючі ґрунти (чорноземи), так і залежні корисних копалин.

Чорноземи займають 9/10 площі орних 
земель та придатні для вирощування 
практично усіх видів сільськогосподар-
ської продукції, притаманної даній клі-
матичній зоні і навіть деяких південних 
видів (винограду, персиків та ін.). 

На Полтавщині є поклади таких 
ко рисних  копалин: нафта, газ, буре 
вугілля, торф, залізна руда, будівельні 
матеріали, мінеральні води та ін. Вони 
видобуваються більше ніж на 250 родо-
вищах.

В області розвідані та занесені до дер-
жавного фонду родовищ 68 родовищ 
вуглеводнів, частина з яких комплекс-
ні – нафта, природний і супутній газ та 
газовий конденсат; 41 – газоконден-
сатне, 9 – нафтогазові. У промисловій 
розробці на території  Полтавської 
перебуває 66 родовищ, підготовлено 
до промислової розробки – 4. Пошуко-
во-розвідувальні роботи на нафту і газ 
проводяться на 332 площах.

Найбільші нафтоконденсатні родовища 
знаходяться в Гадяцькому, Лохвицькому, 

Зінківському районах; найбільші з га-
зоконденсатних родовищ – в Полтав-
ському, Машівському, Котелевському, 
Га дя цькому та Чутівському районах.

На території області знаходиться понад 
100 родовищ будівельних матеріалів 
(камінь будівельний, керамічна, це-
гельна, керамзитова сировина та ін.) 
та експлуатуються понад 20 джерел мі-
нерально-лікувальних і столових вод, з 
яких широко використовуються Мирго-
родська, Гоголівська, Новосанжарська, 
Кременчуцька, Хорольська та ін.

Нафта, газ природній, газовий конденсат 
(17 із 25 районів області відносяться до нафтогазоносних)68 

родовищ
Залізна руда 
(20% запасів залізної руди України із значною часткою покладів 
багатих руд зосереджені на території Кременчуцької аномалії на 
глибині 700-1500 м )

7
родовищ

Цегельно-черепична сировина (суглинок)22
родовища

Торф4
родовища

Граніти і мігматити10
родовищ

Будівельний пісок10
родовищ
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Toronto 8204 km

Washington 8176 km

Beijing 6225 km

РОЗТАШУВАННЯ ТА ІНФРАСТРУКТУРА



9

Toronto 8204 km

Washington 8176 km

Beijing 6225 km

Полтавщина займає вигідне транспор-
тно-географічне положення на пере-
тині міжнародних шляхів. Межування з 
індустріально-розвиненими регіонами 
України – Київщиною та Харківщиною – 
робить  область привабливою з точки 
зору розміщення виробництва. Від-
стань до західних кордонів України (з 
Польщею та Угорщиною) автошляхами 

становить до 1000 км, що в цілому до-
зволяє транспортувати продукцію в 
країни Європи при розумних транспорт-
них витратах.
Відстань до Києва, столиці України, ста-
новить 343 км, яку можна подолати ав-
томобілем за 4 години, або  швидкісним 
потягом «ІнтерСіті+» за 3 години.

АЕРОПОРТ «ПОЛТАВА»
• має статус міжнародного;
• площа – 214 га;
• наявна спеціалізована техніка та 

обладнання дозволяють у повно-
му обсязі забезпечити обслугову-
вання таких літаків, як: АН-12, АН-
24, АН-140, ЯК-40, ЯК- 42, ТУ – 134, 
Falkon-900, JET-328, GLF-550, CRJ-2, 
Embraer-145, SAAB-340, Boeing 737 
(300-700), Embraer (190-195), Airbus 
(F319-100, S320-100).

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ
• м. Кременчук, річка Дніпро;
• довжина причальної стінки – 608 п.м.; 
• площа – 18,8 га, судна типу «річка-море» 

(довжина – до 120 м, осадка – до 3,5 м);
• відправка-прийом вантажів річковим, 

автомобільним, залізничним транс-
портом;

• сполучення з портами Дніпра, Чорно-
го і Середземного морів, постачання 
продукції на ринки Європи;

• спеціалізовані відкриті та закриті 
склад ські приміщення.

Відстані від Полтави до найбільших міст України

 Місто км Місто км

Дніпро 193 Київ 343
Донецьк 391 Одеса 582
Запоріжжя 277 Суми 185
Львів 898 Харків 144

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» знаходиться на відстані 312 км від м. Полтава. 
Транспортна система області представлена автомобільним, залізничним, морським, 
річковим та авіа транспортом.

Експлуатаційна довжина:
Автодоріг 8877,1 км
в т.ч.  міжнародного значення 377,2 км
показник вантажообігу 
автомобільного транспорту 5%

Залізничних колій 851,6 км (3,9% залізничних колій України)

Найбільша магістраль Е40 – складова міжнародної автомагістралі М 03 
Київ – Харків – Довжанський (довжина 856,1 км)
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Послуги з якісного підбору кваліфіко-
ваних працівників на замовлення ро-
ботодавця на обласному рівні здійснює 
Полтавський обласний центр зайнятості 
https://pol.dcz.gov.ua  

Також на території області діють при-
ватні кадрові та рекрутингові агентства, 
які здійснюють підбір персоналу на ко-
мерційній основі. 

Заробітна плата працівників за видами економічної діяльності 
(дол. США)

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 232
Промисловість 335
Будівництво 230
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і 
мотоциклів 280

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність 283
Фінансова та страхова діяльність 319

Чисельність економічно активного населення – 639 тис. осіб  
(45% загального населення області) 

КІЛЬКІСТЬ ЗАЙНЯТИХ ПРАЦІВНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ  
ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Середня номінальна заробітна плата працівників підприємств, установ та організацій – 
282 дол. США (грудень 2017 р.).

Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність

15%
Сільське господарство, 
лісове господарство та рибне 
господарство
21%

Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних засобів 

і мотоциклів
9%

Будівництво
5%

Операції з нерухомим майном
2%

Професійна, наукова діяльність
2%
Інші види
7%

Промисловість
39%
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На території області надають освітні по-
слуги 32 вищих закладів освіти, а також 
38  професійної (професійно-технічної) 
освіти. Навчальний процес у вищих 
навчальних закладах забезпечують 
4228 педагогічних та науково-педаго-
гічних працівники, з них 318 докторів та 
1618 кандидатів наук, 281 професор та 
1047 доцентів.
Навчальні заклади області готують  ка-
дри для всіх галузей господарства, у 
тому числі у таких сферах, як: маши-
нобудування, залізничний транспорт, 
нафтогазовий комплекс, гірнича про-

мисловість, сільське господарство та 
лісництво, ветеринарія, будівництво 
та архітектура, ІТ-телекомунікації, елек-
тротехніка, підприємництво, туризм, 
харчова промисловість, сфера обслуго-
вування, тощо.
Молодь має змогу отримати освіту за 
понад 200 спеціальностями бакалав-
ріату та магістратури, а також стати на-
уковим потенціалом країни. 
Щороку понад 2 тисячі студентів – гро-
мадян іноземних країн отримують вищу 
освіту університетах та академіях Пол-
тавщини.

Коледжі Професійно-технічні навчальні 
заклади

Полтавський коледж харчових 
технологій Національного 
університету харчових технологій

www.ptxtnuht.pl.ua Полтавський професійний ліцей 
транспорту www.pplt.poltava.ua

Кременчуцький льотний коледж 
національного авіаційного 
університету

www.flightcollege.com.ua Електрорадіотехнічний ліцей 
м.Полтави ertl.ho.ua

Полтавський коледж нафти і 
газу Полтавського національного 
технічного університету 
ім. Ю. Кондратюка

www.pkng.pl.ua Вище професійне гірниче училище 
м. Горішні Плавні pql.at.ua  

Хорольський агропромисловий 
коледж Полтавської державної 
аграрної академії

www.xapkpdaa.org.ua Професійний будівельний ліцей м. 
Горішні Плавні pbl.ucoz.com

Лохвицький механіко-технологійний 
коледж Полтавської державної 
аграрної академії

www.lmtkpdaa.com.ua
Кременчуцький професійний ліцей 
нафтопереробної промисловості 
м. Кременчук

dnzkplnp.ucoz.ua

Полтавський будівельний технікум 
транспортного будівництва www.pbttb.at.ua Гадяцьке вище професійне аграрне 

училище м. Гадяч gpal.com.ua

Провідні заклади освіти
Полтавський національний 
технічний університет  
ім. Ю. Кондратюка 
www.pntu.edu.ua

Вищий навчальний заклад 
Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і торгівлі» 
www.puet.edu.ua

Полтавська державна 
аграрна академія 
www.pdaa.edu.ua

Українська медична 
стоматологічна академія 
www.umsa.edu.ua

Кременчуцький 
національний університет 
імені М.Остроградського 
www.kdu.edu.ua

Полтавський юридичний 
інститут Національного 
юридичного університету  
ім. Я.Мудрого 
pli.nlu.edu.ua
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Полтавська область має широкий 
спектр офісних та торгівельно-вистав-
кових приміщень, а також оснащених 
конференц-залів для проведення офі-
ційних зустрічей, нарад, форумів та 
презентаційних заходів. Ряд консалтин-

гових та івент-агентств готові запропо-
нувати свої послуги з організації заходів, 
а розгалужена мережа готельно-ресто-
ранних закладів забезпечить розміщен-
ня, поселення та харчування гостей 
області. 

Для розміщення нових виробництв в 
області сформовано базу даних вільних 
виробничих приміщень. Зведена база 
містить в собі анкети по кожному об’єкту 

з деталізованою інформацією та розмі-
щена в розділі «Виробничі приміщення» 
Інвестиційного порталу Полтавщини 
plobl-invest.gov.ua.

Назва Категорія 
приміщень

Адреса та контактна 
інформація

Площа/  
Вмістимість

Цінова 
категорія

Бизнес-центр 
«Сучасний Дім»

Конференц зал, 
кафетерій

м. Полтава, вул. Котляревського, 22Б 
+380 (50) 628-85-27,  
www.aristokrat.poltava.ua

133 м2 / 130 місць від 12 $/год.

Бізнес центр 
«Панорама» Офісні приміщення м.Полтава, вул. Соборності, 43 25 000 м2 за домовленістю

Конференц-зал  
готелю «Алея-Гранд» Конференц зал, готель

м.Полтава, вул. Соборності, 57  
+380 (532) 57-97-37  
www.alleya-grand.com.ua 

45 м2 / 35 місць від 9 $/год.

Конференц-зал 
«Алмаз» Конференц зал

м. Полтава, вул. Київське Шосе, 60 
+380 (532) 681-168  
www.almaz.poltava.ua 

40 м2 / 40 місць від 3,5 $/год.

Зал для переговорів 
готелю «Palazzo»

Конференц зал, готель, 
ресторан

м. Полтава, вул. Гоголя, 33  
+380 (532) 611 208,  
www.palazzo.com.ua 

24 м2 / 10 місць від 7 $ /год.

Конференц-зал 
«Турист» Конференц зал, готель

м. Полтава вул. Миру, 12  
+380 (532) 57-27-61  
www.tourist-poltava.com.ua 

280 м2 / 205 місць від 5,3 $/год.

ТОВ «ВОРККОНСАЛТ» Конференц зал 
м. Полтава, вул. Соборності, 46-в  
+38 (067) 586-74-89,  
+38 (066) 724-29-86

12 місць від 12,4 $/год.

Конференц-зал і готель 
«Аполлонія» Конференц зал, готель

м. Полтава, вул. Ст. Фронту, 29  
+38 (066) 191-83-00,  
+38 (0532) 61-52-03  
edu@apollonia.ua

100 м2 / 48 місць за домовленістю

Готельно-ресторанний 
комплекс  
«Verholy Relax Park»

Конференц зал, готель, 
ресторан

Полтавський район с. Соснівка,  
вул. Соснова, 1  
+38(0532) 64 88 88  
verholy.com  

68- 244 м2 18-28 $/год.

База відпочинку 
«Берег»

Конференц зал, готель, 
ресторан

Кобеляцький район, с.Світлогірське  
+38 (050) 475-33-55,  
www.bazabereg.com.ua 

150 м2  / 50 місць від 9 $ /год.



16

ТЕРИТОРІЯ ДЛЯ ЖИТТЯ 



17

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 
Лікувально-профілактична допомо-
га населенню на сьогодні надається в 
128 обласних закладах охорони здо-
ров’я, в тому числі:

46 обласних установ,
25 центральних районних 

лікарень,
35 центрів первинної медико-

санітарної допомоги,
9 міських лікарень,
2 дитячі міські лікарні,
2 пологових будинки,
7 стоматологічних поліклінік.

Створені умови для надання лікарняної 
допомоги хворим - 10930 стаціонарних 
ліжок.
В області працюють 332 амбулаторії за-
гальної практики – сімейної медицини.
Високоспеціалізована медична до-
помога надається населенню у таких 
напрямках: кардіологічна допомога; 
хірургія; коронарографічне обстеження 
та первинне перкутантне втручання; ін-
тенсивне лікування;  внутрішньочереп-
не лікування; тощо.

НАЙБІЛЬШ ВІДОМІ ЗАКЛАДИ ДЛЯ ЗАНЯТЬ СПОРТОМ ТА ВІДПОЧИНКУ

Спортивний комплекс «Динамо»  
(м. Полтава, вул. Дмитра Коряка, 
2-а)

Проводяться змагання з ігрових видів спорту (волейбол, 
гандбол, футбол, баскетбол, теніс). 
Обладнані: конференц-зал на 360 місць, тренажерні зали, 
роздягальні, медичний пункт.

Спортивний клуб «Спартак»  
(м. Полтава, Майдан 
Незалежності, 24-а) 

Найбільший в області басейн довжиною 50 м, тренажерні 
зали, настільний теніс, фітнес-клуб, спортивний зал для 
дітей, сауни.

Спортивно-технічний комплекс 
«Лтава»  
(м. Полтава, вул. Комарова, 1)

Траса картодрому «Лтава» – 1050 м, шириною 9 м, 
відповідає міжнародним стандартам. Трибуни розраховані 
на 2500 глядачів. 

Фітнес-клуб «Sport Life Полтава»  
(м. Полтава,  
вул. Раїси Кириченко, 72)

У клубі розміщено найбільшу в місті аквазону: басейн на 
6 доріжок, басейни для дітей і немовлят. 

ТРЦ «Київ»  
(м. Полтава, вул. Зінківська, 6-а)

Загальна площа 100 тис. м2: концертний зал, дитячий 
розважальний центр з роллердромом та дитячою кімнатою, 
лазерний тир, більярдний клуб, боулінг, ресторани, кафе.

ТРЦ «Конкорд»  
(м. Полтава, вул. Фрунзе 60-а)

Загальна площа 10 тис. м2, тризальний кінотеатр «Конкорд-
кіно» WIZORIA , численні кафе та ін.

ТРЦ «Екватор»  
(м. Полтава, вул. Ковпака) 

Загальна площа 30 тис. м2: центр розваг «Турбіна» із 
боулінгом на 24 доріжки та більярдом, цілорічна ковзанка, 
дитячий ігровий центр «Ігроленд», кінотеатр MULTIPLEX 

КУЛЬТУРА, ДОЗВІЛЛЯ
В області працюють професійні мистецькі заклади: Обласний український музично-дра-
матичний театр імені М.В. Гоголя, Полтавський обласний театр ляльок, Полтавська 
обласна філармонія, палац дозвілля «Листопад» із глядацькою залою на 1200 місць, 
оснащеною сучасною звуковою та освітлювальною технікою. 
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ПРОМИСЛОВІСТЬ
Промисловість є основою регіональ-
ної економіки: в області працюють  
1248 промислових підприємств, які 
формують близько 50% валового регіо-
нального продукту.

У структурі промислового виробництва 
найбільша частка належить маши-
нобудуванню, нафтогазовидобувному 
комплексу, гірничодобувній та харчовій 
промисловостям.

Економічний потенціал Полтавської області представлений ефективним 
поєднанням потужних підприємств промисловості, аграрного сектору, 
сфери туризму та послуг.  
Валовий регіональний продукт на душу населення в Полтавської 
області склав 81,1 тис. грн (2016 рік) – найвищий показник серед інших 
областей України. 

Галузева структура валового регіонального продукту (%)

Переробна 
промисловість

31%

Інше

16%

Будівництво

3%
Торгівля та ремонт 

автотранспорту

5%
Транспорт, складське 

господарство, поштові послуги

6%

Добувна промисловість 
і розроблення кар’єрів 

19%

Сільське, лісове 
та рибне господарство

20%
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МАШИНОБУДУВАННЯ
У структурі галузі області переважає 
залізничне машинобудування, вироб-
ництво автомобільної техніки, хімічного 
обладнання, електричного та електрон-
ного устаткування, верстато – та прила-
добудування.
Найбільш потужними машинобудів-
ними підприємствами Полтавщини є: 

ПАТ «Крюківський вагонобудівний за-
вод», ПрАТ «АвтоКрАЗ», ПрАТ «Кре-
менчуцький колісний завод», 
ПрАТ «Електромотор», АТ «Полтав-
ський турбомеханічний завод», 
ПрАТ «Кредмаш», ПрАТ «Полтава-
маш», ПАТ «Полтавський автоагрегат-
ний завод» та інші.

ПАТ «Крюківський вагонобудівний 
завод» – лідер українського вагонобу-
дування з повним циклом виробництва, 
від конструкторської ідеї до виготовлен-
ня високотехнологічної продукції. Серед 
продукції підприємства: вантажні та па-
сажирські вагони, вагони метро, еска-
латори поповерхові та тунельні, тощо. 
www.kvsz.com 
ПАТ «АвтоКрАЗ» – єдиний український 
виробник важких вантажних автомобілів 
із замкненим технологічним циклом ви-
робництва. Модельний ряд підприєм-
ства включає понад 30 базових моделей, 
150 модифікацій, а також спецтехніку під 
установку на шасі КрАЗ, яка використо-

вується для потреб збройних сил, сіль-
ського, дорожнього і комунального го-
сподарства, тощо. www.autokraz.com.ua
ПрАТ «Кременчуцький колісний за-
вод» – спеціалізується на виробництві 
колісних дисків для легкових і вантаж-
них автомобілів, коліс для автобусів і 
тролейбусів, тракторів, комбайнів і іншої 
сільськогосподарської техніки, а також 
деталей до них. www.wheels.com.ua
ПрАТ «Хорольський механічний за-
вод» виготовляє переважно серійні лінії 
та агрегати для тваринництва, кормови-
робництва, для сільськогосподарських 
машин. www.mehzavod.com.ua



22

ПРОМИСЛОВІСТЬ



23

ГІРНИЧОДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
Гірничодобувна галузь відноситься до 
провідних галузей промислового ком-
плексу області з часткою у структурі 
виробництва майже 46%. Вона пред-
ставлена такими підприємствами, як: 
Полтавський та Єристівський гірни-
чо-збагачувальні комбінати.
ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачу-
вальний комбінат» – актив швейцар-
ської компанії Ferrexpo в Україні, має 
повний технологічний цикл: від видо-
бутку сирої руди відкритим способом до 
виробництва залізорудних обкотишів 
для металургійних підприємств. 
Вироблена продукція поставляється 
на експорт для підприємств чорної ме-

талургії Австрії, Німеччини, Італії, Сло-
ваччини, Угорщини, Чехії, Сербії, Ту-
реччини, Кореї, Китаю, Японії та інших 
країн світу.
Вміст заліза в обкотишах Полтавсько-
го ГЗК за рахунок застосування сучас-
них схем збагачення становить 65% і 
більше.
З 2013 року видобуток залізної руди 
здійснює також і ТОВ «Єристівський гір-
ничо-збагачувальний комбінат». Пер-
спективним є освоєння Біланівського 
родовища залізної руди, запаси якого 
оцінені у 10 млрд.тонн, а вміст заліза – 
близько 30%. www.ferrexpo.com

НАФТОГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
Нафтогазова промисловість є однією з 
найважливіших складових частин еко-
номіки області, питома вага якої в струк-
турі промислового виробництва складає 
23%.

Частка області у загальноукраїнському 
видобутку вуглеводнів (2017 рік):
43% природного газу 

(8915,9 млн. м3)
12 % нафти (160,1 тис. тонн)
66 % газового конденсату 

(428,88 тис. тонн)
Вуглеводневий потенціал (запаси) Полтав-
ської області складає близько 1954,2 млн. 
тонн умовного палива на рік.
Найбільші підприємства з видобутку ву-
глеводнів: філія ГПУ «Полтавагазвидоб-
ування» ПАТ «Укргазвидобування» НАК 
«Нафтогаз України», НГВУ «Полтаванаф-
тогаз» ПАТ «Укрнафта» та ПрАТ «Наф-
тогазвидобування», ПрАТ «Природні ре-
сурси», ТОВ «Східний геологічний союз», 
СП «Полтавська газонафтова компанія».

СП «Полтавська газонафтова ком-
панія» є спільним українсько-британсь-
ким підприємством, що було створене у 
1994 році. На сьогодні компанія є 100% 
дочірнім підприємством британської ком-
панії JKX Oil and Gas plc та має дві ви-
робничі бази, пункт первинної переробки 
нафти і газу, нафтоналивний термінал, а 
також парк резервуарів для зберігання 
нафти. Основний вид діяльності – видоб-
уток вуглеводнів, сервісні послуги із вико-
ристанням каротажної установки і послу-
ги з проведення геофізичних досліджень. 
www.ppc.net.ua
Філія ГПУ «Полтавагазвидобування» 
АТ «Укр газвидобування» розробляє 
42 ро довища нафти та газу в Полтавській, 
Харківській, Дніпропетровській та Сум-
ській областях. Експлуатаційний фонд – 
725 свердловин. Видобуток у 2017 році 
склав понад 6 млрд. м3 природного газу 
та понад 325 тис. тонн рідких вуглеводнів. 
Крім цього, вироблено більше 30 тис. тонн 
скрапленого газу та майже 50 тис. тонн 
суміші легких вуглеводнів. www.ugv.com.ua  
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ПРОМИСЛОВІСТЬ

ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Підприємства галузі виробляють тек-
стильні вироби, в тому числі сукні, блу-
зи, пальта, плащі, різноманітний три-
котажний одяг, панчішно-шкарпеткові 
вироби.

Полтавщина відома такими торго-
вими марками, як: «Рута», «Крем-
текс», «Джей Ель», «Мрія», «Ворск-
ла», «ТІТТО», «Фламінго», «ValeriTex», 
«Kosta», «Tiko».

ТОВ «Валері-Текс» – український ви-
робник трикотажного одягу для дітей 
та  юнаків віком від 0 до 16 років тор-
гової марки «Valeri Tex». Компанія про-
понує широкий асортимент дитячого 

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
Харчова промисловість області пред-
ставлена м’ясопереробною, молокопе-
реробною, цукровою, хлібопекарською, 
кондитерською, борошномельно-круп’я-
ною, пивоварною, олійно-жировою, 
плодоконсервною промисловістю, ви-
робництвом мінеральних вод та безал-
когольних напоїв та ін. Підприємства 
спеціалізуються на виробництві висо-
коякісної продукції, яка відповідає між-
народним стандартам.

одягу, виготовленого з натуральних, 
якісних і безпечних матеріалів. Всі ви-
роби  проходять українську та євро-
пейську сертифікації якості товарів. 
www.shop.valeritex.com

ТЗДВ «Полтавська фірма «Ворскла» 
спеціалізується на розробці та вироб-
ництві сучасного високоякісного одягу 
для жінок. В асортименті: брюки, спід-
ниці, сукні, жакети, пальта, напівпальта, 
блейзери. Підприємство співпрацює з 
замовниками з Європи на умовах пере-
робки давальницької сировини. 

www.vorskla.pl.ua
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Продукція області відома такими торго-
вими марками, як: «Пирятинський сир-
завод», «Гадячсир», «Гармонія», «Да-
нон», «Глобино», «Фарро», «Домінік», 
«Молочний шлях», «Лукас», «Мирго-
родська вода» та багато інших.

ПрАТ «Данон Кремез» – 55% потуж-
ностей виробництва групи компаній 
«Danone» (Франція) в Україні,  яка пра-
цює у галузі виробництва молочної про-
дукції та продуктів дитячого харчуван-
ня. Торгові марки: «Простоквашино», 
«Смішарики», «Тьома». Спеціалізоване 
виробництво дитячої молочної продук-
ції «Тьома» – близько 700 тонн готового 
продукту на місяць за найвищими між-
народними стандартам  продукції для 
дітей раннього віку. Продукція експор-
тується до Нідерландів, Японії та Поль-
щі. www.danone.ua

ПрАТ «Миргородський завод міне-
ральних вод» – актив групи компаній 
IDS Borjomi International, провідне під-
приємство на ринку мінеральних вод 
України. Основна продукція: мінераль-
на вода, безалкогольні напої та інші 
води, розлиті у пляшки. Основна торго-
ва марка: «Миргородська». Продукція 
заводу користується популярністю спо-
живачів та експортується до Ізраїлю. 
www.mzmv.com.ua

ПП ВТК «Лукас» – провідний виробник 
листкових виробів, який входить до кра-
щих кондитерських підприємств Украї-
ни. Ассортимент продукції нараховує 
більше 100 найменувань. Продукція 
експортується до понад 40 країн світу.
www.lukas.ua

ТОВ «Фірма «ЗАРЯ» – виробництво 
м’ясних та ковбасних виробів торгової 
марки «Гурман». Продукція відповідає 
сучасним вимогам та міжнародним 
стандартам якості. www.zarya.poltava.ua 

ПрАТ «Кременчукм’ясо» – м’ясо 
та м’ясна продукція торгової марки 
«Фарро» відзначена численними на-
городами та сертифікатами загально-
українських спеціалізованих виставок 
та конкурсів якості. www.farro.org.ua 

ПАТ «Полтавакондитер» – cпеці алі-
зується на виробництві кондитерських 
виробів, виробнича потужність – по-
над 200 тонн продукції на добу. Одним 
із акціонерів компанії є інвестиційний 
фонд «SigmaBleyzer». www.dominik.ua 
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Полтавщина є одним із лідерів в Україні 
з виробництва зерна – 4,2 млн. тон в 
2017 році,  в тому числі кукурудзи на 
зерно отримано 2,9 млн. тон – це най-
вищий показник в державі.

Серед регіонів України по поголів’ю ВРХ, 
корів та по виробництву молока в сіль-
ськогосподарських підприємствах об-
ласть займає перше місце. 67 суб’єктів 
господарювання включено до племін-
ної бази та мають спеціальний статус 
суб’єктів племінної справи у тваринни-
цтві.

Маючи 5% сільськогосподарських угідь 
країни, в 2017 році всі категорії госпо-
дарств області виробили 15% від за-
гальнодержавного виробництва молока, 
7% – зернових та зернобобових культур 
(включаючи кукурудзу), 10% – цукрових 
буряків (фабричних), 8% – сої.

Сільськогосподарські підприємства 
віді грають важливу роль у вирощуванні 
експортоорієнтованих культур.

Сільське господарство – галузь економіки області, яка забезпечує 
стабільний приріст обсягів виробництва та робоче місце кожному 
п’ятому з числа економічно активного населення.

Структура обсягів валової продукції 
сільського господарства

ТОВ «Стасі Насіння» – підприємство, 
засновником якого є Компанія DuPont 
Pioneer – провідний світовий розробник 
та постачальник сучасних технологій 
в галузі генетики рослин, який забез-
печує високоякісним насінням сільго-
спвиробників в більш ніж 90 країнах 
світу. Спеціалізується на виробництві 
гібридів кукурудзи та соняшнику і спря-
мовує свою діяльність на підтримку 
розвитку місцевого товарного виробни-
цтва насіння кукурудзи та соняшнику. 
www.pioneer.com 

сільськогосподарських 
підприємств
(з них 1,9 тис. – фермерсь-
кі господарства)

сільськогосподарських 
угідь 
(з них 1,7 млн. га – рілля)

сільського населення
(38% від загальної кіль-
кості населення області)

2,5
тис.

1,8
млн. га

360
тис. осіб

Рослинництво
63%

Тваринництво
37%

зернові, буряк, 
соняшник, картопля, 
овочі, тощо

велика рогата худоба, 
свині, вівці та кози, 
птиця

Загальний обсяг експорту продукції 
сільського господарства та продук-
тів його переробки у 2017 році склав 
598,4 млн.дол.США (32,1% загального 
експорту області). Переважно експор-
тується продукція рослинного поход-
ження – 302,2 млн.дол. США (з яких 
39% – зернові культури), харчові про-
дукти, жири та олії, продукція тварин-
ництва.
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Органічна продукція, що виробляється в 
області: зернові, соя, м’ясо, молоко, олія, 
малина, шоколад, коріандр, амарант.
В області створено Центр органічно-
го землеробства «Полтава-Органік», 
засновники – Полтавська державна 
аграрна академія, ПП «Агроекологія». 
Метою Центру є створення інновацій-
ної системи виробництва, переробки та 
формування культури споживання еко-
логічно безпечної продукції.
ТОВ «Агрофірма «ім. Довженка», що 
входить до вертикально інтегрованого 
агропромислового холдингу АСТАРТА, 
побудовано перший в Україні фід-центр 
з виробництва готових кормів для худо-
би. Новозбудований об’єкт – найбіль-
ший комплекс із виробництва кормів у 
Європі. Потужності кормоцентра роз-
раховані на забезпечення годівлі біль-
ше 10 тис. голів великої рогатої худоби. 
www.dovzhenka.com.ua 

ПП «Агроекологія» – найбільше в 
Україні підприємство, яке працює 
виключно за технологіями органічно-
го землеробства, 40 років впроваджує 
ґрунтозахисну систему землеробства 
з використанням безвідвальних зна-
рядь, мінімалізацією обробітку ґрунту 
органічного землеробства. Основна ор-
ганічна продукція: крупи та борошно з 
озимої пшениці, гречки, вівса, ячменю, 
соняшнику, кукурудзи; олія та продукція 
тваринництва. www.agroecology.in.ua 
ТОВ «Укролія» – «Укролія Органік» – 
сучасний високотехнологічний комплекс 
з виробництва соняшникової та соєвої 
органічних олій, працює з 2017 року та 
спеціалізується на переробці органічної 
сировини. Виробничі потужності: понад 
7 000 тонн соняшникової олії на рік та 
близько 7 000 тонн – соєвої олії. Ос-
новні торгові марки: «Garna»,  «EFFO». 
www.ukroliya.com.ua  

Область має потужний потенціал у напрямку розвитку органічного 
виробництва.

площа земель, зайнятих під органічним виробництвом

пройшли сертифікацію згідно вимог Стандарту з органічного 
виробництва та переробки, що є еквівалентним Постановам 
Ради ЄС №834/2007 та №889/2008

мають статус спеціальної сировинної зони та виробляють 
високоякісну продукцію для виробництва продуктів 
дитячого і дієтичного харчування

20
тис. га

22
с/г підприємств

14
с/г підприємств
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В області туристам пропонується понад 
100 туристично-екскурсійних маршрутів, 
розвинені різні види туризму.  
Є умови для короткотермінового від-
починку (уікенд-турів);  активного від-

починку (кінний, водний, пішохідний, 
велотуризм, спортивно-оздоровчий); 
сільського зеленого туризму, мислив-
ства та рибальства, а також санаторно-
го лікування. 

НАЙБІЛЬШ ВІДОМІ САНАТОРІЇ ОБЛАСТІ

Бальнеологічний, питний та грязьовий 
кліматичний курорт «Миргород»  
(м. Миргород) 

широко відомий в Україні і за її межами, 
до складу комплексу входять санаторії 
«Полтава», «Березовий гай», «Миргород», 
«Хорол»

Санаторій «Сосновий бір»  
(с. Власівка Зіньківського району)

спеціалізується на лікуванні хвороб опорно-
рухової системи, дихальної системи, нирок

Санаторій «Нові Санжари»  
(смт Нові Санжари)

відомий лікувально-столовою водою 
«Новосанжарська джерельна»

ТУРИСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА

75 готелів 230 туристичних фірм

12 санаторіїв 23 центри активного туризму

200 фахівців-екскурсо-
водів 15 центрів туристичної  

інформації

76 агроосель-садиб 363 заповідних територій 
та об’єктів

138 музеїв 300 суб’єктів господарювання 

Серед інших областей центральної України Полтавщина має значний 
туристично-рекреаційний потенціал. 

ТУРИЗМ
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Найбільша кількість малого бізнесу 
(50%) працює в сільському господар-
стві та роздрібній торгівлі, в будівни-
цтві та промисловості – 20%, решта – у 
сфері надання послуг.   На відміну від 
малих, середні підприємства більш ак-
тивно здійснюють свою діяльність у 
промисловості та будівництві - 40% під-
приємств, у сільському господарстві – 
30%.

Значна увага в регіоні приділяється пи-
танню створення сприятливих умов ве-
дення бізнесу та розвитку інфраструк-
тури підприємництва.

Запроваджено фінансово-кредитну під-
тримку малого і середнього підприєм-
ництва за умови створення нових ро-
бочих місць. В рамках «Комплексної 

програми розвитку малого і середнього 
підприємництва у Полтавській області 
на 2017–2020 роки», здійснюється від-
шкодування частки тіла кредитів, залу-
чених на реалізацію бізнес-проектів, що 
відповідають пріоритетним напрямкам 
розвитку області. 

В рамках «Програми розвитку та під-
тримки аграрного комплексу Полтав-
щини за пріоритетними напрямками на 
період до 2020 року» надається фінан-
сова підтримка розвитку малого під-
приємництва у сільській місцевості.

Для спрощення ведення бізнесу та де-
регуляції підприємницької діяльності 
функціонують 25 районних, 6 міських 
Центрів надання адміністративних по-
слуг.

На території Полтавської області працюють 10,2 тисяч підприємств 
різних видів економічної діяльності:

ПІДПРИЄМНИЦТВО

великих підприємств
(понад 250 осіб, річний дохід > 50 млн.євро/рік)12

567 середніх підприємств
(50-250 осіб, річний дохід – 10-50 млн.євро/рік)

9609 малих підприємств 
(до 50 осіб, річний дохід – до 10 млн.євро/рік)

8274 мікро-підприємств 
(до 10 осіб, річний дохід – до 2 млн.євро/рік)
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Важливим чинником економічного роз-
витку області є нарощування її експорт-
ного потенціалу.

Аналіз динаміки зовнішньоторговельно-
го обороту свідчить про стабільне по-
зитивне сальдо зовнішньої торгівлі, яке 
зберігається протягом останніх років. 

Зовнішньоторговельний оборот товарів 
Полтавської області за підсумками 
2017 року становив 3,0 млрд. дол. США. 
Позитивне сальдо складає 0,7 млрд. 
дол. США.

Обсяг експорту товарів становив 
1865,1 млн. дол. США, а обсяг імпор-
ту – 1158,7 млн. дол. США.
Підприємства Полтавської області ре-
алізують продукцію до 143 країн світу. 
48% загального обсягу зовнішньої тор-
гівлі товарами області припадає на 
країни ЄС. Найбільшими покупцями то-
варів з Полтавщини на європейському 
ринку є: Австрія, Німеччина, Угорщина, 
Нідерланди, Чехія та Італія. На азійсь-
кому ринку домінують Туреччина, Китай 
та Японія. 

Географічна структура експорту торгівлі товарами

Інші
2%Країни

Азії

32%
Країни ЄС

48%

Країни 
Африки 

5%
Країни СНД 

13%

ОСНОВУ ЕКСПОРТУ складають:
мінеральна продукція 
(переважно залізна руда) 52,0%

зернові культури 12,5%
готові харчові продукти 9,8%
жири та олії 4,1%
машини та обладнання 3,5%,
продукція хімічної 
промисловості 
(переважно продукція 
неорганічної хімії та добрива)

3,1%

текстильні вироби 3,1%

ОБЛАСТЬ ІМПОРТУЄ переважно:
палива мінеральні, продукти 
перегонки нафти 53,8%

продукцію хімічної 
промисловості 10,5%

машини, обладнання та 
механізми та електротехнічне 
обладнання

8,3%

готові харчові продукти 5,8%
недорогоцінні метали та 
вироби з них 5,5%

текстиль 3,7%

7%
Туреччина

15%
Австрія

6%
Китай

8%
Німеччина

5%
Японія

4%
Нідерланди

2%
Єгипет

4%
Угорщина

3%
Республіка Корея

3%
Чехія
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ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ
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Область знаходиться на 6 місці серед областей України за обсягами 
накопичених прямих іноземних інвестицій.  

Накопичений обсяг прямих іноземних 
інвестицій (акціонерного капіталу) в 
підприємства Полтавщини станом на 
01.07.2018 р. склав 1024 млн.дол. США.

Інвестиції надійшли із 43 країн світу. 
В Полтавській області налічується 
245 підприємств, які мають прямі іно-
земні інвестиції.

Основні іноземні інвестори, що мають активи на території Полтавської області:
Ferrexpo Group, видобування залізної 
руди, Швейцарія;
JKX OIL & GAS plc, видобуток вугле-
воднів, Велика Британія;
Pioneer Hi-Bred, зберігання насіння, 
США;
JapanTobaccoInternational, тютюнова 
промисловість, Японія;

IDS Group, виробництво мінеральної 
води;
SigmaBleyzer, виробництво  кондитер-
ських виробів, США;
Danone, виробництво молочної продук-
ції та дитячого харчування, Франція
Regal Petroleum, видобуток вуглевод-
нів, Велика Британія 

При Полтавській облдержадміністрації функціонує Рада вітчизняних та іноземних ін-
весторів, яка забезпечує конструктивний діалог між органами виконавчої влади, пред-
ставниками бізнесу та потенційними інвесторами.

Географічна структура 
іноземних інвестицій

Галузева структура залучених 
іноземних інвестицій

Інші
6.8%

Інші
6%

Сільське, лісове, рибне
господарство 

1%
Торгівля, ремонт авто-

транспорту і мотоциклів
3%

Будівництво
4%

Адміністративне та 
допоміжне обслуговування 

8%
Промисловість

78%

Кіпр
5,4%

Нідерланди
6,7%

Швейцарія 
75,4%

Велика 
Британія 

5,7%

 «Інвестиційний портал Полтавщини»: www.plobl-invest.gov.ua 

SigmaBleyzer
Where Opportunities Emerge

Oil & Gas plc
СП Полтавськая Газонефтяная

Компания
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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
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За сприяння обласної влади в 
2017 році відбувся Міжнародний еко-
номічний форум «Полтавщина: ство-
рюємо разом нові можливості», в якому 
взяли участь представники урядових 
структур та міністерств; міжнародних 
організацій, у тому числі  Європейсь-
кого Банку Реконструкції та Розвитку, 
Міжнародної фінансової корпорації 
(IFC) Групи Світового Банку, інвести-
ційної компанії SigmaBleyzer Company, 
ОБСЄ, Іспано- Української Торгової Па-
лати, Аме ри канської торговельної па-

лати в Україні (АСС), Польської агенції 
інвестицій та торгівлі.
Полтавщина співпрацює з Міжнарод-
ним Трейд-Клубом в Україні, що дає 
можливість області розширювати гео-
графію експорту та сприяти залученню 
іноземних інвестицій в пріоритетні га-
лузі економіки. В 2017 році Полтавська 
область приймала виїздне засідання 
Трейд-клубу, учасниками якого стали 
представники Угорщини, Швейцарії, Ка-
нади, Держави Ізраїль, Республіки Бол-
гарія, Норвегії, Румунії, Литви, Іспанії, 
Німеччини та Кореї. 

Полтавська область активно залучає 
ресурси міжнародної технічної допо-
моги для розвитку. Партнерами об-
ласті у цій сфері є: Уряди США, ФРН, 
Японії, Європейський Союз та окремі 
країни-члени ЄС, Північна екологічна 

фінансова корпорація (НЕФКО), Ре-
гіональний Екологічний Центр для 
Центральної та Східної Європи, Уряд 
Швейцарської Конфедерації, Програ-
ма розвитку ООН, Уряд Канади, ЄБРР, 
фонд Е5Р, МБРР.

МІЖНАРОДНІ УГОДИ ГРОМАД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Громади  

Полтавської області Іноземний партнер

м. Полтава міста Фільдерштадт, Ляйнфельден-Ехгердінген, Остфільдерн (Німеччина); м. Флінт 
штату Мічиган (США); м. Боржомі (Грузія); м. Дуньін (КНР); м. Барановичи (Білорусь)

м. Заводське  
Лохвицького району гміна Кшешовська (Польща)

с. Великі Сорочинці 
Миргородського району гміна Команча (Польща); с. Габура (Словакія)

м. Миргород м. Барбі (ФРН); м. Згожелець (Польща); м. Маарду (Естонія); м. Речіца (Білорусь); 
м. Екабпілс (Латвія)

м. Горішні Плавні м. Жодіно (Білорусь); м. Унгень (Молдова); м. Орхей (Молдова); м. Ратібор 
(Польща); м. Кармель (Держава Ізраїль)

м. Кобеляки м. Зінген (ФРН) 

м. Кременчук 
м. Бітола (Македонія); м. Борисов (Білорусь); м. Бидгощ (Польща); м. Веньчжоу 
(КНР); м. Свищов (Болгарія); м. Алітус (Литва); м. Михайлівці (Словакія); 
м. Провіденс (США); м. Сніна (Словакія), провінція Східна Ява (Індонезія)

Міжнародна діяльність Полтавської області спрямована на розвиток 
і розширення міжрегіональних контактів області з провідними країнами 
світу у економічній, науково-технічній,  культурній та соціальній сферах.

Провінція  
Ено
(Бельгія)

Мцхета-
Мтіанетський 
край
(Грузія)

Великотирнівська 
область
(Болгарія)

РЕГІОНИ-ПАРТНЕРИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
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ІНВЕСТИЦІЙНІ ПЕРЕВАГИ
10

7

переваг Полтавської області

Знаходиться в центрі України 
на перетині важливих міжна-
родних транспортних шляхів.

Має розвинену інфраструк-
туру автомобільних, заліз-
ничних, водних та повітряних 
перевезень.

Забезпечена кваліфікованими 
людськими ресурсами

Має високий рівнь професій-
но-технічної та вищої освіти

В області представлені су-
часне машинобудування та 
потужна добувна галузь з 
унікальними для України ви-
робництвами.

Розвинутий аграрний ком-
плекс,  
та органічне виробництво

Великий вибір вільних офісних 
й виробничих приміщень та 
земельних ділянок.

Розвинена мережа центрів 
надання адміністративних 
послуг

Мережа установ охорони здо-
ров’я, культури, спорту і до-
звілля  створюються комфорт-
ну територію для життя

Має  Індустріальних парк 
«Ланнівський»

пріоритетних галузей для інвестування

Машинобудування Приладобудування Легка промисловість ІТ-сфера

Максимальна 
переробка корисних 
копалин на території 

області

Сільське господарство, 
виробництво органічної 

продукції

Харчова  
промисловість
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р. Дніпро

Білорусь

Київ, Львів, ЄС

Красноград

Харків

Одеса, морський порт,
Стамбул

Уренгой-Помари-Ужгород

Луганськ
Казахстан

Молдова

«Укрнафта»
(Кременчуцький НПЗ)

ПирятинПирятин

ГребінкаГребінка

ЧорнухиЧорнухи

ЛубниЛубни

ОржицяОржиця
ХоролХорол

СеменівкаСеменівка

ГлобинеГлобине

КозельщинаКозельщина

КобелякиКобеляки

МашівкаМашівка

ПолтаваПолтава

КарлівкаКарлівка

ЛаннаЛанна

ЧутовеЧутове

ДиканькаДиканька

ШишакиШишаки

МиргородМиргород

ЗіньківЗіньків

ГадячГадяч

КотельваКотельва

РешетилівкаРешетилівка

КременчукКременчук

Горішні
Плавні
Горішні
Плавні

Нові
Санжари

Нові
Санжари

Велика 
Багачка
Велика 
Багачка

ЛохвицяЛохвиця

Індустріальний парк «Ланнівський» 
створений на території Ланнівської ОТГ 
приватним підприємством «Ланнів-
ський цукровий завод», що входить до 
Ланнівської агропромислової групи під-
приємств. 

Площа індустріального парку - 30,7 га. 

Спеціалізація - використання повного 
циклу з первинної та вторинної пере-
робки сільськогосподарської сировини, 
організації її зберігання та перевезення, 
подальшого використання та виробни-

цтва продукції харчової промисловості 
на основі кластерної моделі.
Наявні інженерні мережі забезпечують 
швидку реалізацію інвестиційних про-
ектів у наступних пріоритетних напрям-
ках діяльності:
• переробка сільськогосподарської 

сировини, харчова промисловість;

• сільськогосподарське машинобуду-
вання;

• зберігання та логістичні послуги.
Концепцією парку передбачено ство-
рення близько 600 нових робочих місць 
в сільській місцевості. 
Ініціатор: 
ПП «Ланнівський цукровий завод».
Керуюча компанія:
ТОВ «Ланівська МТС»
Контакти: 
Санжарівський Володимир Миколайович, 
+380503045377, sk.lannacukor@ukr.net

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК «ЛАННІВСЬКИЙ»
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ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ
КОМПЛЕКСНА ПЕРЕРОБКА ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

КІННИЙ ЗАВОД 

Створення заводу з переробки твердих 
побутових відходів у м. Горішні Плав-
ні. Проект передбачає заходи з рекон-
струкції діючого полігону твердих від-
ходів площею 9,5 га та облаштування 
зон для сортування ТПВ. Для реалізації 
проекту наявна земельна ділянка пло-
щею 11,98 га. 

Вартість: 8,4 млн. дол. США згідно попе-
реднього техніко-економічного обґрун-
тування.

Організаційна форма реалізації про-
екту: державно-приватне партнерство.

Ініціатор: Горішньоплавнівська міська 
рада Полтавської області.

Контакти: Овчиннікова Ольга Віталіїв-
на – директор департаменту економіч-
ного розвитку та ресурсів Горішньо-
плавнівської міської ради Полтавської 
області, телефони: +38 05348-216-66, 
+38 067-532-70-96, +38 05348-225-98, 
е-mail: d_economic@hp-rada.gov.ua

Проект передбачає розвиток діючого кінного заводу та 
відновлення іподрому. Планується розведення (про-
даж) племінних породистих коней. 
Для реалізації проекту наявні: діюче підприємство з 
земельною ділянкою  18,34 га, на якій розташовано: 
5 конюшень, склад,  гараж, адміністративна будівля, 
артезіанська свердловина. Підприємство має повний 
комплекс забезпечення мережами водо-, газо- і енерго-
постачання, систему водовідведення, земельну ділян-
ку сінокосів площею 43 га. Крім розведення племінних 
породистих коней проект передбачає організацію між-
народних спортивних та виставкових заходів. 
Вартість проекту: 2,5 млн.дол.США. 
Ініціатор: ТОВ «Кінний завод «Авангард 1936».
Контакти: Мілюта Тарас Григорович – в.о. директора, 
телефон: +38 05358-316-83, е-mail: miluta_ok@ukr.net, 
Полтавська обл., м. Пирятин, вул. Київ ська,  73.
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ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ
Сформована інформаційна база зе-
мельних ділянок Полтавської об-
ласті, що можуть бути запропоновані 
потенційному інвестору під розміщення 
нових виробництв, яка містить інформа-
цію про 91 ділянку, 33 з яких понад 5 га. 
Наявна база вільних виробничих 
приміщень, що містить інформацію 
про 63 об’єкти.

Інформаційна база земельних ділянок 
та вільних виробничих приміщень, а 
також інформація про інвестиційні про-
позиції розміщена на Інвестиційному 
порталі Полтавщини: 

www.plobl-invest.gov.ua

Green-�eld

Brown-�eld
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ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ
Земельна ділянка типу Green-field 
Місцезнаходження: Гребінківський район, с. Сотницьке 
Площа 131,5 га
Координати (Google Maps) 50.155187,32.5288452
Можливе використання Будівництво промислового  підприємства
Форма передачі Довгострокова оренда

Технічні характеристики 
Наявна артезіанська свердловина та каналізація; 
Газопостачання - на ділянці (1,5 атм, АГРС 30 атм); 
Електропостачання - на ділянці (10 кВт)

Логістика
Автодороги: М-03, Київ - Довжанський – 4 км;
Залізниця:  станція Гребінка – 15 км; 
Аеропорт «Бориспіль» - 110 км

Контакти
Кальченко Сергій Іванович –  сільський  голова 
Почаївської  сільської ради Гребінківського району 
Полтавської області 
+38 05359 96441

Земельна ділянка типу Brown-field 
Місцезнаходження: Гребінківський район, м. Гребінка
Площа 20 га
Координати (Google Maps) 50.1158446,32.4576035
Можливе використання Промислове будівництво
Форма передачі Довгострокова оренда

Технічні характеристики 
На ділянці артезіанська свердловина та каналізація;
Газопостачання - на ділянці (1,5 атм, АГРС 30 атм);
Електропостачання - на ділянці (10 кВт)

Логістика
Автодороги: М-03, Київ - Довжанський – 12 км;
Залізниця:  є під’їзні залізничні колії;
Аеропорт «Бориспіль» – 110 км

Контакти

Гребінківська міська рада, 
м. Гребінка, вул. Ярослава Мудрого 35. 
Міський голова  Колісніченко Віталій Іванович  
+38 05359 91251 
grebinka-rada@yandex.ua
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ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ
Земельна ділянка типу Green-field 
Місцезнаходження: Зіньківський район
Площа 8,5 га 
Координати (Google Maps) 50.189067, 34.383439

Можливе використання землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення

Форма передачі Оренда

Технічні характеристики 
Наявна скважина, що потребує відновлення; 
Газопостачання – 0,2 км; 
Електропостачання - лінії електропередач проходять 
через земельну ділянку (10 кВт); 

Логістика
Автодороги: Т1728 Зіньків - Охтирка – 0,25 км;
Залізниця: м. Гадяч - 35 км; Аеропорт «Бориспіль»: 
360  км

Контакти
Зіньківська райдержадміністрація 
Лариса Сербин 
+380 5353 31043 +380 509135255 
zinkiv_uapr@adm-pl.gov.ua

Земельна ділянка типу Green-field 
Місцезнаходження: за межами м. Пирятин
Площа 40 га 
Координати (Google Maps) 50º13ʹʹ16ºN32º30ʹ39ʹʹE

Можливе використання Створення індустріального парку/будівництво 
промислового підприємства

Форма передачі Довгострокова оренда

Технічні характеристики 
Водопостачання – 0,6 км; 
Газопостачання – 0,1 км;
Електропостачання – 0,1 км

Логістика Автодороги: М-03, Київ – Харків – Довжанський – 0,1км; 
Залізниця: 0,1 км Аеропорт «Бориспіль»: 130 км

Контакти
Пирятинський міський голова 
Рябоконь Олексій Петрович, 
+38 0535 820581, 
office@pyryatyn-mrada.gov.ua
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ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ
Земельна ділянка типу Brown-field 
Місцезнаходження: Лубенський  район,  с. Новооріхівка
Площа 38 га
Координати (Google Maps) 49.956200,33.283145
Можливе використання Землі промисловості
Можлива форма передачі Довгострокова оренда, продаж

Технічні характеристики 

Водопостачання – 0,1 км (водогони), наявні 
каналізаційні мережі; 
Газопостачання – 0,4 км; 
Електропостачання – 0,2 км (10 кВт); 
Земельна ділянка під будівлями та спорудами 
цукрового заводу

Логістика
Автомагістраль:  24 км; 
Залізниця: с. Новооріхівка - 0,3 км; 
Аеропорт «Бориспіль»: 204 км

Контакти
голова Новооріхівської сільської ради 
Ігнатенко Станіслав Миколайович 
+380 5361 91480, +380 5361 91331, +380 994577868

Земельна ділянка типу Green-field 
Місцезнаходження: Кобеляцький район,  с. Ганжівка 
Площа 15 га
Координати (Google Maps) 49°10'22.6"N 34°10'12.6"E
Можливе використання Землі промисловості
Форма передачі Продаж, оренда, довгострокова оренда

Технічні характеристики 
Водопостачання – 0,01 км; 
Газопостачання – 0,1 км; 
Електропостачання – 0,025 км

Логістика
Автодорога: 3 км; 
Залізниця: станція «Кобеляки» -15 км; 
Аеропорт «Харків»: 219 км

Контакти
голова Золотарівської сільської ради 
Кобель Сергій Андрійович    
+380 5322 96431, +380 99 6888615 zolotarivka@ukr.net



Інвестиційний паспорт Полтавської області розроблено за підтримки проекту міжна
родної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС), який 
впроваджує Федерація канадських муніципалітетів (ФКМ) за фінансової підтримки Мініс
терства міжнародних справ Канади. Зміст документу є виключною думкою авторів та не 
обов’язково відображає офіційну позицію Міністерства міжнародних справ Канади.

Проект ПРОМІС спрямовано на зміцнення муніципального сектору в Україні, впровад
ження ефективного демократичного управління та прискорення економічного розвитку 
шляхом підвищення спроможності українських міст у сфері демократизації врядування 
та місцевого економічного розвитку; створення сприятливого середовища для розвит
ку малого та середнього бізнесу; підтримки процесу децентралізації та інтегрованого 
планування розвитку на місцевому, регіональному та національному рівнях.

www.pleddg.org.ua



Інвестиційний портал Полтавщини 
www.plobl-invest.gov.ua 

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ,  
ТОРГІВЛІ ТА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ 
 

вул. Соборності 45, м. Полтава, 
36014, Україна  
gue@adm-pl.gov.ua 
dfert@adm-pl.gov.ua 
+38(0532) 60 93 38 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА  
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

вул. Соборності 45, м. Полтава, 
36014, Україна  
www.adm-pl.gov.ua                     
oda@adm-pl.gov.ua 
+38(0532) 56 02 90; 56 53 14 


