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Шановні друзі!
Пирятинська міська об’єднана територіальна громада – край чарівної природи
на перетині двох річок Удай та Перевод,
що знаходиться на автомобільній трасі
міжнародного значення і на межі трьох
областей чорноземного регіону – територія успішного підприємництва і сирна
столиця Полтавщини. Ви знайдете тут
працелюбних та освідчених громадян, які
своїми руками створюють затишні умови
для проживання, спільними зусиллями

розбудовують відкрите для інвестування,
красиве, чисте, ошатне, затишне,
безпечне, зелене європейське місто
Пирятин – місто високої культури з
активними, відповідальними жителями і
професійним самоврядуванням.
Для інтенсивного економічного розвитку
Пирятинська міська об’єднана територіальна громада має багаті природні
ресурси, вільні земельні ділянки і потужний трудовий потенціал. Екологічно чиста місцевість, заповідні території, мальовничі місця для відпочинку разом з
відсутністю на території громади шкідливих виробництв – це наші переваги для
розвитку індустрії відпочинку і туризму.
Сприяє цьому також статус Пирятина, як
старовинного княжого міста зі славною та
багатою історією.
Але ми шукаємо інвесторів не тільки для
розвитку туризму, а й для розвитку промислових виробництв – тих, які не несуть
загроз екології і ґрунтуються на
інноваційних технологіях сучасної
економіки знань.
Сподіваюсь, що вас зацікавить інформація про інвестиційну привабливість міста
Пирятин і сільських населених пунктів
нашої об’єднаної територіальної громади. Зі свого боку я гарантую Вам відкритість і підтримку органів влади, а також
комфортні умови для ведення бізнесу.
Чекаємо Вас на нашій благодатній землі!
З повагою,
Олексій Рябоконь,
міський голова
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Пирятинська ОТГ – унікальні ресурси,
чудовий бізнес-клімат, красиве життя!

У напрямку КС “Яготин”

Території міст

Ріки
Озера, ставки

Території селищ міського типу

Захист від підтоплення

Території сіл
Території виробничих підприємств
Території багатоповерхової
багатоквартирної забудови
Території середньоповерхової
багатоквартирної забудови
Території малоповерхової
багатоквартирної забудови
Території садибної забудови

Межа Полтавської області

Захисні ліси

Межа Пирятинської ОТГ

Природоохоронні, наукові ліси

Межі адмінрайонів

Рекреаційно-оздоровчі ліси

Межі міських рад
Електропідстанції

Межі сільських рад

Лінії електропередачі

Межі міст

Магістральний газопровід
Газорозподільна станція

Цегельно-черепична сировина

Міжнародні автодороги
державного значення
Національні автодороги
державного значення
Регіональні автодороги
державного значення
Територіальні автодороги
місцевого значення
Районні та сільські автодороги
місцевого значення
Одноколійні залізниці
Залізничні станції
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Зелені насадження
Інші зелені насадження
Луки
Болота та заболочені землі
Сади

Пам’ятники історії
Пам’ятники містобудування
Пам’ятка природи
Готелі

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

СКЛАД ГРОМАДИ

Пирятинський район,
Полтавська область,
Україна

місто Пирятин;
9 сіл: Верхоярівка,
Калинів Міст, Замостище,
Заріччя, Новоселівка,
Ївженки, Олександрівка,
Могилівщина, Рівне

АДМІНІСТРАТИВНИЙ
ЦЕНТР

ДАТА УТВОРЕННЯ
ОБ’ЄДНАНОЇ ГРОМАДИ

місто Пирятин

13.08.2015

ПЛОЩА
ГРОМАДИ

ЧИСЕЛЬНІСТЬ
НАСЕЛЕННЯ

97,6 км2

17014 осіб

ПРИРОДНІ
РЕСУРСИ

ПЛОЩА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ

пісок, глина, торф

170,4 га

ВІДСТАНЬ ДО
МІСТА ПОЛТАВА

ВІДСТАНЬ ДО
МІСТА КИЄВА

190 км

156 км
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ХАРАКТЕРИСТИКА КЛІМАТУ
Клімат помірно-континентальний, переважно м'який, достатньо вологий. Зима
малосніжна, нестійка, порівняно тепла, літо
тепле і помірно вологе.
Середня температура повітря за рік становить 7,6-8,6°С. Режим зволоження території створює в цілому позитивний баланс
вологи в ґрунті.
Ландшафт території громади включає в
себе лівобережну заплаву низького рівня
та декілька підвищень, які вкриті лісом або
трав’янистим
покривом
природного
походження.
Територією Пирятинської об’єднаної громади протікає 2 річки: Удай (протяжність –
327 км) та Перевод (протяжність – 50 км).
Ґрунти відносяться до таких основних типів: чорноземи, сірі лісні, піщані, заплавні,
болотні. Найбільш розповсюджені – чорноземи, найродючіші види ґрунтів.

ІНФРАСТРУКТУРА
Пирятин розташований на відстані 156 км
від міста Київ, до обласного центру міста
Полтави залізницею – 183 км, шосейними
дорогами – 190 км, до міжнародного
аеропорту «Бориспіль» – 119 км.
Через Пирятин проходить автошлях міжнародного значення М03 Київ-ХарківДовжанський, який збігається з частиною
європейського автомаршруту E40 (КалеБрюссель-Краків-Київ-Волгоград-Ташкент
-Алмати-Ріддер), а також автодороги до
Сум, Чернігова та в напрямку міста
Гребінка.
Експлуатаційна довжина транспортної мережі загального користування: 135,5 км.
Місто має проміжну залізничну станцію 4
класу на лінії Гребінка-Бахмач з навантажувально-розвантажувальною дільницею.
Територія громади має розвинутий зв’язок
та телекомунікації.
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ТРУДОВІ РЕСУРСИ
Структура працездатного населення

Загальна чисельність
працездатного населення
(у віці від 16 до 65 років)

Чоловіки

Жінки

10,5 тис.осіб
Середня заробітна плата
мешканців громади на місяць

Загальна кількість
мешканців з вищою освітою

220 дол. США

4000 осіб

В громаді діє Пирятинська філія приватного вищого
навчального закладу «Європейський університет»
(напрямки: архівна справа, право, облік і
оподаткування, екологія, комп’ютерна інженерія).

ТЕРИТОРІЯ ДЛЯ ЖИТТЯ
Заклади дозвілля громади: Пирятинський районний будинок культури, бібліотеки, народний краєзнавчий музей, школа естетичного виховання.
Сприяють розвитку юних талантів Пирятинська школа естетичного виховання (близько 300 учнів на 7
відділеннях), Станція юних техніків, Центр дитячої та
юнацької творчості.
Щороку проводяться районні фестивалі та молодіжні
конкурси. Традиційною зоною відпочинку пирятинців
є острів Масальський на річці Удай.
Спортивні заклади: дитячо-юнацька спортивна
школа,
районна
організація
фізкультурноспортивного товариства «Колос», районні федерації
футболу, волейболу, боксу, відділення обласного
центру фізичної культури і спорту інвалідів
«Інваспорт», осередок національної федерації кіокушин карате, шаховий клуб «Дебют», 50 первинних
осередків фізичної культури і спорту.
До послуг населення: 2 стадіони, 45 спортивних
майданчиків, 6 майданчиків зі штучним покриттям, 22
майданчики з тренажерним обладнанням, 17
футбольних полів, 22 спортивних зали.
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ОФІСНІ ТА ВИРОБНИЧІ ПРИМІЩЕННЯ
Вільні приміщення для розміщення виробництва
Об’єкт
Калиновомостівський будинок культури,
с.Калинів Міст
Підвальне приміщення,
м.Пирятин, вул. Соборна, 49
Котельня,
м.Пирятин, вул. Аврущенка,1а
Виробничий корпус,
м.Пирятин, вул.Європейська,69
Силосний корпус,
м.Пирятин, вул. Соборна, 52
Компресорний цех,
м.Пирятин, вул. Приудайський узвіз, 64
Гараж,
м.Пирятин, вул. Соборна,41
Будинок тваринників,
с.Калинів Міст
Дитячий садок,
с.Калинів Міст
Приміщення ферм (3 споруди),
с. Калинів Міст
Адміністративне приміщення колишнього
заводу, м.Пирятин, вул. Цибаня, 14
Приміщення їдальні,
м.Пирятин, вул. Київська, 116
Рибний цех

Власник
Пирятинська міська рада

Площа,
кв. м.
624,0

КП «Готель «Пирятин»

287,0

Пирятинська міська рада - ОКВПТГ
«Лубнитеплоенерго»
ТОВ «ВК Будагромаш»

90,0
860,0

ДП ДАК «Хліб України» «Пирятинський
КХП»
ПАТ «Пирятинський м’ясокомбінат»

520,0

Державна казначейська служба
України
ПП «Калиновомостівське»

95,5
207,0

ТОВ «СГП «Комбікормовий завод»

200,0

ТОВ «СГП «Комбікормовий завод»

1240,0

180,0

ФОП Степаненко О.М.

514,0

ФОП Алексеєнко Л.М.

482,0

ФОП Лопухова С.Г.

82,0

Вільні офісні приміщення
Об’єкт
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Власник

Нежитлове приміщення,
м.Пирятин, вул. Полтавська, 5, 1 поверх

Пирятинська міська рада

Площа,
кв. м.
27,0

5-поверховий житловий будинок
с.Замостище
Калиновомостівська ЗОШ І-ІІ ступенів, 2
поверх
Офісні приміщення УДППЗ «Укрпошта»,
м.Пирятин, вул. Європейська,1
Офісне приміщення,
с.Олександрівка (є всі комунікації)
Житлові будинки підвищеної
комфортності, с.Олександрівка

Пирятинська міська рада

750,0

Пирятинська міська рада

711,0

Міністерство інфраструктури України

42,2

ТОВ «Яромир-агро»

150,0

ТОВ «Пирятинська птахофабрика»

156,0

Надання банківських послуг
Відділення ПАТ «Полтава-банк» у м.Пирятин

вул. Соборна, 47, м.Пирятин

ПАТ КБ «Приватбанк»

вул. Соборна, 32 м.Пирятин

Пирятинське відділення Полтавської обласної дирекції
АТ «Райфайзен» Банк «Аваль»

вул. Соборна, 18а, м.Пирятин

ТВБВ філії Полтавського обласного управління
АТ «Ощадбанк» №10016/79

вул. Соборна, 45, м.Пирятин,

Відділення ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» в м.Пирятин

вул. Соборна, 32, м.Пирятин

Пирятинське відділення ПАТ національної акціонерної
страхової кампанії (НАСК) «Оранта»

вул. Соборна, 17, м.Пирятин

ПРАТ «Українська пожежна страхова компанія» (УПСК)

вул. Соборна, 34, м.Пирятин

Центр продажу і обслуговування клієнтів м. Пирятин
Полтавської філії ПрАТ СК «Провідна»

вул. Соборна, 36, м.Пирятин

Готельні послуги надають:
КП «Готель «Пирятин» з рестораном
(вул. Соборна, 49, м.Пирятин, тел./факс: +38(05358)21086,
е-mail: hotelpira@ukr.net.),
Готель «Дальнобой»
(село Олександрівка, тел./факс: +38(050) 303-40-97,
е-mail: hotelpira@ukr.net).
Системи громадського харчування включає:
кафе «A la minute» (вул. Європейська, 171, м.Пирятин);
кафе «Тамада» (вул. Успенська, 19, м.Пирятин);
дитяче кафе «Happy Land» (вул Соборна, 42а, м.Пирятин);
кафе «Dolce Vita» (майдан Незалежності, 171, м.Пирятин);
піцерія «Піца Хата» (вул. Соборна, 27, м.Пирятин).
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ЕКОНОМІКА ГРОМАДИ
Сфера економіки громади складається з підприємств сільського господарства,
промисловості, будівництва, торгівлі, транспорту, зв'язку, сфери послуг.
Продукція пирятинських підприємств харчової промисловості широко відома не
тільки за межами області, але й України.
На території громади працюють 696 фізичних осіб-підприємців та 162 малих
підприємства. Загальна кількість працюючих в сфері малого підприємництва
становить 1,1 тис.осіб.
Основними напрямками господарської діяльності підприємців є: торгівля товарами, роботами, послугами, виробництво будівельних матеріалів та конструкцій,
виробів з дерева, харчових продуктів.
Малі підприємства (малі цехи) займаються виготовленням побутових та офісних
меблів на замовлення, виробництвом хліба, хлібобулочних та макаронних, керамічних виробів, переробкою продукції бджільництва та її реалізацією, вирощуванням сільськогосподарських культур, розведенням ВРХ, свиней.

Основні підприємства
ТОВ «Пирятинський сирзавод»
(перероблення молока та виробництво
твердих і плавлених сирів, цільномолочної продукції, сухої демінералізованої
молочної сироватки, роздрібна торгівля
в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту,
інші види оптової торгівлі, діяльність
їдалень, діяльність автомобільного
вантажного транспорту):
www.milkalliance.com.ua
ТОВ «ВК Будагромаш» (бурильнокранові машини для установки опор
ЛЭП на МТЗ-82, ГАЗ, КАМАЗ, ХТА-200,
ДТ-75, ХТЗ Т-150К, бульдозерне
обладнання: відвали, навантажувачі
ковшові НПК-Ф-35, жалюзі, двері та
ворота для трансформаторних підстанцій, будівельні вагончики, огорожі,
перила, інші металоконструкції, нестандартні – по кресленнях замовника.
Послуги механічного обробітку
деталей.
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Філія ТОВ «Татнєфть-Укрнєфтєпродукт» нафтобаза «Пирятинська»
(відповідальне збереження ПММ різних видів, перевалка нафтопродуктів,
АЗС)

Пирятинське навчально-виробниче
підприємство (НВП) УТОС
(виробництво фільтрових елементів
для очистки масла, повітря, палива в
двигунах внутрішнього згорання, компресорах, очисних установках та промисловому обладнанні, цідилки для
очистки молока, харчових і хімічних рідин): www.piratin-filtr.at.ua

ТОВ «Пирятиндрев» (лiсопильне, стругальне виробництво, просочування деревини, виробництво пиломатеріалів
профільованих з деревини листяних порід - бруски, планки та фризи для паркетного покриття підлог, посуд столовий
та кухонний з деревини):
www.anticanatura.com
ТОВ «Оріон» (виробництво меблів):
www.mebel-orion.at.ua

Дочірнє підприємство державної
продовольчо-зернової компанії
«Хліб України» «Пирятинський комбінат хлібопродуктів» (закупівля, переробка, зберігання зернових культур,
експорт збіжжя до таких країн, як Іспанія, Саудівська Аравія, Єгипет, Китай,
Тайланд, Туреччина, послуги елеваторів, логістика): www.pzcu.gov.ua
ТОВ «Пирятинагроконсерв»
(перероблення та консервування
овочів та фруктів, не віднесене до
інших груп, оптова торгівля продуктами
харчування, напоями та тютюновими
виробами, оптова торгівля іншими
продуктами харчування, операції з
нерухомим майном.
Продукція: консервовані огірки,
зелений горошок, кукурудза та соки)
11

АГРОПОРМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
У структурі сільськогосподарської галузі переважає рослинництво.
Тваринництво представлено невеликими фермами з вирощування корів, свиней, коней, птиці та розведення бджіл.
На утриманні знаходиться 300 голів
свиней та 30 корів.
Спеціалізованим підприємством за
2017 рік проінкубовано та реалізовано
373,4тис. голів курчат, качок та гусей.
У громаді утримується 630 бджолосімей, які виробляють в середньому 15,7
тонн меду на рік.
На базі міського іподрому створено
племінний репродуктор та тренувальний центр рисистого конярства, утримується 104 голів коней порід: орловський рисак, російський рисак, американський рисак та арабська чистокровна.

У рослинницькій галузі зайняті 18
субʼєктів господарювання. В обробітку
перебуває 4062,0 га земель.
Основа рослинництва - зернові культури, вирощуються також олійні та кормові культури.
Завдяки фінансовим вкладенням у сучасну агротехніку, біотехнології, нові
способи захисту рослин, обробітку ґрунтів, рослинництво трансформується
в галузь інтенсивного високотоварного
виробництва.

Основні підприємства
ТОВ «ПКЗ-АГРО» (вирощування зернових і технічних культур. Продукція:
зерно)
ТОВ «СГП «Пирятинський комбікормовий завод» (складське господарство, прісноводне рибництво
(аквакультура), виробництво продуктів
борошномельно-круп'яної промисловості, виготовлення сумішей для годівлі тварин, свиней та великої рогатої
худоби. Продукція: комбіновані корми
для тварин)
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Міжгосподарське інкубаторно птахівниче підприємство
(тваринництво, розведення свійської
птиці. Продукція: молодняк птаха)
Пирятинський елеватор ТОВ
«Баришівська зернова компанія»
(вирощування зернових та олійних
культур, послуги з приймання, первинної обробки та зберігання зерна, молочне тваринництво):
www.graintrade.com.ua

ТУРИЗМ
Пирятинщина – чарівний куточок північнозахідної сторони Полтавської області. Мальовничi, життєдайнi мiсця Приудайя своїми родючими
полями,
буйногривими
лiсами,
дiбровами, гаями, трав’янистими левадами,
луками, пасовищами, густо помережанi
рiчками, завжди, будь-якої пори, приваблюють
своєю немеркнучою вродою-красою. Приудай
манить до себе непосидючих мандрівників –
любителiв зеленого туризму, зацікавлених
краєзнавців.
На території району загалом функціонують 20
заказників, з них три загальнодержавного значення (Дейманівський, Березоворудський та
Куквинський,).
На відстані 25 км від Пирятина знаходиться с.
Березова Рудка, де зберігся господарський
палац середини ХVІІІ-поч. ХІХ ст.ст., зведений
у стилі класицизму з поєднанням елементів
модерну. Березоворудська піраміда – одна з
трьох європейських пірамід.
На території Пирятинщини функціонують:
два народні музеї;
три готелі,
дві садиби зеленого туризму,
12 закладів харчування,
20 територій та об'єктів природнозаповідного фонду,
природний парк «Пирятинський»
загальнодержавного значення;
3 заказники із статусом загальнодержавних;
6 гідрологічних заказників місцевого значення,
4 ботанічні пам'ятки природи,
2 заповідні урочища: «Яри - Поруби»,
«Куквин»;
1 загально-зоологічний заказник
– «Леляківський»,
1 ботанічний заказник – «Шкуратівський»,
1 ентомологічний заказник – «Гришківка».
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МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
Пирятинська міська рада проводить системну роботу по налагодженню зв’язків з
іноземними партнерами.
В рамках Угод про встановлення партнерських зв’язків між гміною Лєжайськ
(Республіка Польща) та м.Пирятин щодо
економічної, науково-технічної та культурно-гуманітарної співпраці проводиться
вивчення передового досвіду у сфері житлово-комунального господарства, муніципального управління, запроваджено щорічний Міжнародний фестиваль українськопольської культури “Пирятин-FEST”.
18.08.2018 встановлено партнерські зв’язки між Пирятинською міською радою та
Асоціацією Українців в Ірландії.
Укріплюються партнерські зв’язки з містом
Комло (Угорщина).

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Зовнішньоторговельний оборот товарів і послуг за 2015-2017 роки зріс в
два рази з 8,9 млн. дол. США до
18,0 млн. дол. США і має позитивне
сальдо. Експортні поставки здійснювали: ТОВ “Пирятинський сирзавод”,
ТОВ “Пирятиндрев”,
ДП “Пирятинський лісгосп”.
Продукція на експорт має високий
рівень доданої вартості - сири тверді і
плавлені, суха демінералізована молочна сироватка, та окремі вироби з
дерева – паркет, брус.

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Накопичений обсяг прямих іноземних інвестицій в перерахунку на одну особу населення станом на 01.01.2018 року становив 257,6 дол. США. Більшість інвестицій
спрямовано на розвиток реального сектору економіки, сфер фінансів та з виробництва і продажу нафтопродуктів.
За географічною структурою інвестиційний капітал поділений між наступними країнами: Республіка Кіпр (6 підприємств), Австрія (3 підприємства), Велика Британія
(2 піприємства), Швеція, Швейцарія, Нідерланди, Франція, Угорщина та Гон Конг (по
одному підприємству).
Загальний обсяг освоєних капітальних інвестицій у 2017 році склав 151,4 млн.грн.
Найбільше інвестицій освоєно в переробній промисловості (94,3 млн.грн.) та сільському господарстві (30,8 млн.грн.)
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ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ
Індустріальний парк “ТОК“
Проект створення індустріального
парку “ТОК” передбачає використання земельної ділянки площею
25,0 га, яка примикає до автошляху міжнародного значення М03 Київ-Харків-Довжанський і який збігається з частиною європейського
автомаршруту E 40 (Кале Брюссель-Краків-Київ-ВолгоградТашкент-Алмати-Ріддер).

Метою організації індустріального парку “ТОК” є створення сприятливих умов для
реалізації інвестиційних проектів з ефективного використання індустріальноаграрного потенціалу Полтавської області для забезпечення зростання
продуктивної зайнятості населення, забезпечення стабільного і ефективного
функціонування сфери матеріального виробництва, подальшого розвитку
підприємницької діяльності, загального підвищення якості життя мешканців
області.
Попереднє планувальне рішення індустріального парку “ТОК” передбачає розподіл всієї території на наступні функціональні зони:
• “Логістичний хаб“ з площею 14,5 га, на якій буде розміщено складські та
фасувальні будівлі, автотранспортні підприємства та митні склади;
• “Біотехноком” - майданчик в 5,1 га для будівництва підприємств харчової промисловості, підприємств з виробництва біологічно-активних добавок та продуктів
лікувального харчування;
• “Еко-пак” - майданчик в 2,9 га для розташування підприємств з вироблення обладнання для упаковки, фасування та переробки харчових продуктів; розробки
дизайну та виготовлення упаковки з сучасних екологічних матеріалів;
• “Сервіс-зону” з площею 2,5 га, на якій будуть розміщуватись будівельні підприємства, очисні та інші інженерні споруди для забезпечення життєдіяльності всієї
промислової зони.
Організаційна форма реалізації проекту: потенційним інвесторам пропонується взяти на себе функцію керуючої компанії для облаштування інженерних мереж
індустріального парку і подальшого управління його роботою.
Оціночна вартість проекту: 5,5 млн.дол.США.
Ініціатор: Виконавчий комітет Пирятинської міської ради
Контакти: Полтавська обл., м. Пирятин, вул. Соборна,21
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ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ
Оптово-роздрібний фермерський ринок “ТОК“
Проект
створення
оптово
роздрібного фермерського ринку
“ТОК” передбачає використання земельної ділянки площею 1,0 га., яка
примикає до автошляху міжнародного значення М03 Київ-ХарківДовжанський і який збігається з частиною європейського автомаршруту E40 (Кале-Брюссель-Краків-КиївВолгоград - Ташкент - Алмати Ріддер).
Метою організації ринку “ТОК” є створення сприятливих умов для збуту сільськогосподарської продукції підприємств агропромислового комплексу, забезпечення
розвитку підприємницької діяльності в Полтавській області.
Організаційна форма реалізації проекту: потенційним інвесторам пропонується взяти на себе функцію керуючої компанії оптово-роздрібного ринку.
Оціночна вартість першої фази проекту: 1,1 млн.дол.США.
Ініціатор: Виконавчий комітет Пирятинської міської ради
Контакти: Полтавська обл., м. Пирятин, вул. Соборна,21
Голова Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади Рябоконь Олексій Петрович
Телефони: +38 053 582 0581; +38 050 594 9400
E-mail: office@pyryatyn-mrada.gov.ua
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ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ
Кінний завод
Проект передбачає розвиток діючого кінного заводу та відновлення
іподрому. Планується розведення
(продаж) 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 енергопостачання, систему водовідведення, земельну ділянку сінокосів площею 43 га. Крім розведення
племінних породистих коней проект передбачає організацію міжнародних 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: office.kz_avangard@ukr.net
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ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ
Туристична атракція “Королева бензоколонки“
Проект передбачає будівництво на
земельній ділянці 0,2 га розважально-відпочинкового туристичного комплексу у вигляді бутафорської автозаправної станції у стилі ретро, яка
повторюватиме декорації фільму
«Королева бензоколонки» і буде розміщуватись на місці зйомок фільму.
Відвідувачам буде надаватись послуги кафе швидкого харчування,
можливість фотографування, участі
у відео зйомках на ретро обладнанні.
Організаційна форма реалізації проекту: створення інвестором власного підприємства на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади.
Оціночна вартість проекту: 0,5 млн.дол.США.
Ініціатор: Виконавчий комітет Пирятинської
міської ради
Контакти: Полтавська обл., м. Пирятин,
вул. Соборна,21
Голова Пирятинської міської об’єднаної
територіальної громади Рябоконь Олексій
Петрович
Телефони: +38 053 582 0581; +38 050 594 9400
E-mail: office@pyryatyn-mrada.gov.ua
Web-сайт: http://pyriatyn.org.ua

18

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ
„Боброва хата“ - екологічна реабілітація та поновлення природних
екосистем, що раніше існували, раціональне природокористування
та збереження біологічного
різноманіття природних ресурсів,
запобігання їх забрудненню,
риборозведення та розвиток
рекреаційного потенціалу території
Калиновомостівського старостату
Пирятинської міської ОТГ
Проект передбачає будівництво ставка для
риборозведення та облаштування
відпочинкової зони на землях комунальної
власності Пирятинської міської ОТГ в межах
території Калиновомостівського старостату: часткове вилучення поверхневого шару;
екологічна розвідка, виявлення та розчищення природних джерел; інженернотехнічні роботи по будівництву ставка; берегоукріплення та заходи по збереженню
деревно - чагарникової рослинності; створення берегових біоплато з використанням
очисних властивостей двостулкових молюсків; заходи з риборозведення,
облаштування місць аматорської риболовлі;
рекультивація і озеленення прибережних зон,
організація та упорядкування місць відпочинку. В
результаті реалізації заходів проекту буде
створено умови для розвитку екологовідновлюваних ресурсів місцевості для
використання у вивчально - досліджувальних
процесах та рекреаційного потенціалу території
для планування оздоровчих заходів, послуг
риболовлі тощо.
Локальні споживачі послуг: жителі сіл Верхоярівка
та Калиновий Міст, учні шкіл Пирятинської ОТГ,
науковці НПП „Пирятинський“, туристи та
аматори-рибалки з суміжних областей (регіонів).
Оціночна вартість проекту: 0,5 млн.дол.США.
Ініціатор: Приватне підприємство
„Калиновомостівське“
Контакти: Зубенко Анатолій Іванович – директор ПП „Калиновомостівське“,
тел.: (05358) 3-35-48
е-mail: zubenko74@ukr.net
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ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ
Цех по виробництву паливних пелет
Проект передбачає реконструкцію
колишнього будинку тваринників в
селі Калинів Міст Пирятинської
міської ОТГ в цех по виробництву
паливних пелетів для твердопалив них котлів.
Для реалізації проекту наявна будівля
площею 207 кв. м., поділена на 10
кімнат площею від 3,4 кв. м. до 55,9 кв.
м.
Об’єкт рівновіддалений від житлових приміщень, придатний для вільного розташування виробничих агрегатів. Електроенергія підведена, в т.ч. 380 Вт, в
наявності є вигрібна яма,
джерела водопостачання
знаходяться на відстані
50м, є зручний асфальтований підʼїзд, можливість
складування сировини і
продукції.
Прилеглі сусідні земельні
ділянки, які можуть мати
негативний
вплив
на
проект, відсутні.
Оціночна вартість проекту: 0,3 млн.дол.США.
Ініціатор: Приватне підприємство „Калиновомостівське“
Контакти: Зубенко Анатолій Іванович – директор ПП „Калиновомостівське“,
тел.: (05358) 3-35-48
е-mail: zubenko74@ukr.net
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10 ПЕРЕВАГ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Знаходиться в центрі України на
перетині важливих міжнародних
шляхів
Забезпечена кваліфікованими
людськими ресурсами

В області представлені сучасне
машинобудування та потужна
добувна галузь з унікальними
для України виробництвами
Великий вибір вільних офісних
та виробничих приміщень,
земельних ділянок
Розвинена мережа центрів
надання адміністративних послуг

Має розвинену інфраструктуру
автомобільних, залізничних,
водних та повітряних
перевезень
Має високий рівень
професійно-технічної та вищої
освіти
Розвинутий аграрний комплекс
та органічне виробництво
Мережа установ охорони
здоров’я, культури, спорту і
дозвілля створює комфортну
територію для життя
Має Індустріальний парк
"Ланнівський"

Інвестиційний портал Полтавщини:
www.plobl-invest.gov.ua
Полтавська обласна
державна адміністрація
Департамент економічного
розвитку, торгівлі та залучення

Пирятинська міська
об’єднана територіальна
громада

Інвестиційний паспорт Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади розроблено Пирятинською
міською радою за допомоги Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій
Полтавської обласної державної адміністрації і проекту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для
розвитку міст» (Проект ПРОМІС), який впроваджує Федерація канадських муніципалітетів (ФКМ) за
фінансової підтримки Уряду Канади.
Для підготовки інвестиційного паспорту використані офіційні дані Державної служби статистики України та
матеріали виконавчого комітету Пирятинської міської ради.

Проект ПРОМІС спрямовано на зміцнення муніципального сектору в Україні, впровадження ефективного
демократичного управління та прискорення економічного розвитку шляхом підвищення спроможності
українських міст у сфері демократизації врядування та місцевого економічного розвитку; створення
сприятливого середовища для розвитку малого та середнього бізнесу; підтримки процесу децентралізації
та інтегрованого планування розвитку на місцевому, регіональному та національному рівнях.
www.pleddg.org.ua
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Пирятинська міська
об’єднана територіальна громада
м. Пирятин, Полтавська область,
вул. Соборна, 21,
тел: +38 05358-20580,
e-mail: office@pyryatyn-mrada.gov.ua

www.pyriatyn.org.ua

