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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
ПАСПОРТ

ПОЛТАВА
НАДЗВИЧАЙНІ МОЖЛИВОСТІ
ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ!

Полтавська міська рада

Адреса: вул. Соборності, 36, 36000
Тел.: +38 (0532) 56-43-44
E-mail: cancelar@rada-poltava.gov.ua
Сайт: www.rada-poltava.gov.ua 



Полтава знаходиться на перети-
ні міжнародних автотранспорт-
них та залізничних магістралей, 
на відстані 342,3 км до столиці 
України  – м. Києва. 

Відстань до аеропорту «Полта-
ва»   – 17,6 км, до міжнародно-
го аеропорту «Харків» 167,8 км, 
до головного міжнародного  
аеропорту України «Бори-
спіль»  – 314 км.
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Чисельність  
населення

 279,8 тис. осіб

Кількість суб’єктів  
господарювання 

26,8 тис.

Площа міста
 103,8 км²

Середньомісячна  
зарплатня у 2019 році 

US $436

Державна валюта
Гривня (грн), UAH 

Часовий пояс

UTC/GMT +2,  
UTC/GMT +3 влітку

ПОЛТАВА – мальовниче,  
зелене місто в центрі 
України, з тисячолітньою 
історією, європейськими 
культурно-освітніми тради-
ціями і потужною промис-
ловою інфраструктурою, 
колиска видатних особи-
стостей  – місто, яке ство-
рює надзвичайні можливо-
сті для розвитку бізнесу!
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ПОЛТАВСЬКА МІСЬКА РАДА
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Місто Полтава  – адміністративний центр Полтавської області. Розташоване на Схід-
ноєвропейській рівнині: на рівнинному Полтавському плато і його крутому приріч-
ковому схилі з абсолютними висотами над рівнем моря у діапазоні від 78 м до 159 м.

Географічні координати місцезнаходження: 49°35 ′22″ N 34°33 ′04″ E.

Площа міста: 103,8 км².

Інвестиційний паспорт міста Полтави

Полтава  – зелене  
та затишне місто

У західних околицях міста переважа-
ють темно-сірі лісові ґрунти та чорно-
земи, а в східних   – дернові та лучні. 
Через місто протікає річка Ворскла, 
яка впадає у Кам’янське водосховище 
на Дніпрі   – одну з трьох найбільших 
річок Європи і головну водну артерію 
України.

Географічне положення Полтави в 
межах помірного кліматичного поясу 
зумовлює помірно-континенталь-
ний тип клімату. 

Середньорічна кількість опадів ста-
новить 525 мм; середньорічна віднос-
на вологість повітря 74 %; тривалість 
безморозного періоду 174 дні.

Середня температура повітря у  
липні: +20,5°С, у січні: –7,0°С..
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Полтава  – комфортне місто з високою 
якістю життя. Парки, сквери, квітники 
займають понад 20 % від загальної пло-
щі міста. Тому не тільки житлова забудо-
ва, а й більшість офісних центрів знахо-
дяться в оточенні зелених насаджень, 
що створює для мешканців атмосферу 
спокою і єднання з природою.

А чисте повітря є не тільки візитівкою 
міста і запорукою міцного здоров'я 
мешканців, а й надає підґрунтя для лю-
бові полтавців до активного способу 
життя і занять спортом. Ви знайдете у 
Полтаві стадіони, плавальні басейни, 
тенісні корти, футбольні поля, спортив-
ні зали і майданчики з тренажерним 

обладнанням  – усе необхідне не лише 
для того, щоб тримати своє тіло в тонусі, 
а й щоб досягати спортивних вершин.

І ці різноманітні можливості будуть 
зовсім поруч із вашим помешкан-
ням, адже Полтава – невелике  місто 
з відстанню від околиць до центру 
5-7 км, з розгалуженою і ефективною 
мережею громадського транспорту. 
Вдала конфігурація центральної ча-
стини міста, продумане планування 
спальних районів, компактне розта-
шування промислових майданчиків –  
усе це робить Полтаву містом, у яко-
му хочеться жити, працювати і ство-
рювати власний бізнес.
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Полтава поруч! 

Місто Полтава знаходиться на перетині міжнародних автотранспортних та залізнич-
них магістралей в одному часовому поясі із столицями Фінляндії, Білорусі, Болгарії, 
Греції, Єгипту: UTC/GMT +2 (в літній період: UTC/GMT +3).

Аеропорт

Полтаву з’єднують зі світом по-
вітряні траси трьох найближ-
чих аеропортів: міжнародно-
го аеропорту «Полтава», який 
знаходиться на відстані 17,6 км 
від центру міста; міжнародного 
аеропорту «Харків», який зна-
ходиться на відстані 167,8 км, та 
головного міжнародного аеро-
порту України   – «Борисполя», 
який знаходиться від Полтави на 
відстані 314 км.

Залізничний вузол

Залізниця відіграє для Полтави не менш важливу роль, ніж автотранспорт, у пере-
везенні пасажирів і вантажів. На території міста знаходяться два вокзали: Київський і  
Південний, а також розгалужена мережа під’їздних шляхів до промислових під- 
приємств, що забезпечує високий рівень транспортно-логістичних послуг. 
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Росія, Казахстан

Країни ЄС

Молдова

ПолтаваПолтава

Полтава розташована за 342,3 
км від столиці України Києва, 
та на відстані 148 від Харко-
ва  – другого за кількістю меш-
канців міста України. Автошлях 
міжнародного значення М 03, 
який з’єднує Київ, Полтаву і 
Харків, збігається із частиною 
європейського автомобільного 
маршруту E40.

 E40    Кале — Брюссель — Краків — Київ — Волгоград — Ташкент — Алмати — Ріддер

 Е577    Полтава — Кропивницький — Кишинів — Джурджулешти

 М03    Київ — Харків — кпп Довжанський (державний кордон з Росією)

 Автошляхи

Автостанції

На території Полтави розта-
шовано чотири автостанції.

З них ви можете дістатися, як 
до міст України, так і за кордон. 
Автобусами можна доїхати до 
таких країн Європи: Польща, 
Чехія, Білорусь тощо.
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Людський капітал є ключовим драйвером розвитку Полтави. Мешканці міста є над-
звичайно талановитими та креативними. Це пов’язане із любов’ю до всього нового, 
готовністю не тільки отримувати нові знання, а й відпрацьовувати нові навички, ви-
конуючи роботу не формально, а творчо і натхненно.

Полтава – осередок  
сучасної освіти та високо- 

кваліфікованих кадрів

197,5 тис. осіб

15 до 64

0-15 та 65+

82,3 тис. осіб

ВІКОВА СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ

70,6 %

29,4 %

279,8  
ТИС. ОСІБ 

Чоловіки
48,1 %

94,9 тис. осіб

Жінки
51,9 %

102,6 тис. осіб

ГЕНДЕРНА СТРУКТУРА  
ПРАЦЕЗДАТНОГО НАСЕЛЕННЯ
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Але не лише мешканці Полтави фор-
мують наш ринок праці   – щодня до 
міста приїздять сотні додаткових пра-
цівників з прилеглих громад, адже 
загальна чисельність мешканців 
Полтавської області складає понад 
1337,0 тис. осіб, багатьох з яких цікав-
лять можливості адміністративного 
центру. Серед усіх цих фахівців ви 
обов’язково знайдете саме тих спеці-
алістів, які вам потрібні – в усіх сферах: 
у будівництві і в інформаційно-кому-
нікаційних технологіях, у медицині 
і машинобудуванні, у виробництві 
продуктів харчування і в сфері послуг, 
в інноваційному менеджменті і в су-
часних методах маркетингу.

Високий рівень професійності пол-
тавців обумовлений не тільки при-
родньою працелюбністю і наполегли-
вістю, а й ґрунтується на побудованій 
у місті комплексній системі освіти: від 
дошкільної до освіти дорослих, у тому 
числі післядипломної освіти.

Сьогодні у Полтаві працює 54 до-
шкільні навчальні заклади (ДНЗ), які 
відвідують понад 12,2 тис. дітей, 51 за-
гальноосвітній навчальний заклад 
(ЗНЗ), в яких навчаються близько  
25,2 тис. учнів. При цьому це не лише 
комунальні установи, а й заклади при-
ватної форми власності, що створює 
умови здорової конкуренції і відкри-
ває широкий спектр можливостей 
для формування особистостей.

Фахова підготовка молоді здійсню-
ється навчальними закладами різ-
них форм власності і різних рівнів 
акредитації   – у Полтаві ви знайдете 
і коледжі, і технікуми, і університети, і 
академії. Але провідними закладами 
вищої освіти (ЗВО) Полтави, які ко-
ристуються популярністю не тільки 
в українських, а й у закордонних сту-
дентів, є наступні:

54 
ДНЗ

51 
ЗНЗ

6 
ЗВО

Вищий навчальний заклад  
Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки  
і торгівлі»;

Національний університет  
«Полтавська політехніка  
імені Юрія Кондратюка»; 

Полтавська державна  
аграрна академія;

Полтавський національний  
педагогічний університет  
імені В.Г. Короленка;

Полтавський юридичний  
інститут Національного  
юридичного університету  
імені Ярослава Мудрого;

Українська медична  
стоматологічна академія.
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Полтава – центр  
науки та інновацій

Заклад

Кількість 
науково- 

педагогічних  
працівників 

Кількість  
студентів 

Кількість  
випускників 

Кількість  
науково- 

дослідних тем 

Кількість 
наукових 

публікацій

Кількість отри-
маних автор-

ських свідоцтв, 
патентів

Українська медична  
стоматологічна  
академія

644 5103 889 119 729 141

Національний уні-
верситет «Полтавська 
політехніка імені Юрія 
Кондратюка»

391 5045 1910 588 1518 116

Полтавська державна 
аграрна академія 336 5990 822 2 466 22

Полтавський націо- 
нальний педагогічний 
університет імені  
В.Г. Короленка

306 6261 2437 45 733 47

Вищий навчальний  
заклад Укоопспілки 
«Полтавський універ-
ситет економіки 
 і торгівлі»

223 5453 2316 44 1156 15

Полтавський юридич-
ний інститут Націо-
нального юридичного 
університету імені 
Ярослава Мудрого

40 800 280 12 350 –

Полтавські заклади вищої освіти ма-
ють науково-дослідні інститути та ла-
бораторії, на базі яких здійснюється 
підготовка спеціалістів для високо-
технологічних та пріоритетних галу-
зей економіки  Полтави та України в 
цілому.

У 2019 році у місті Полтаві продовжу-
ється реалізація найбільш потужно-
го за останній час інфраструктурного 
проєкту із забезпечення енергоефек-
тивності закладів вищої освіти Украї-
ни «Вища освіта. Енергоефективність 
та сталий розвиток» за участі Націо-
нального університету «Полтавська 
політехніка імені Юрія Кондратюка» та 

підтримки Європейського інвестицій-
ного банку, E5P, NEFCO.

У місті Полтаві значна увага приді-
ляється проведенню спільних науко-
вих досліджень та наукових заходів із 
представниками бізнесу. У співпраці 
з міжнародним технологічним кон-
церном «Siemens» розширено нау-
кову інфраструктуру Національного 
університету «Полтавська політехніка 
імені Юрія Кондратюка» та відкрито 
навчально-науковий центр нафтових 
і газових промислів. 

У місті Полтаві активно просувають-
ся підприємницькі ініціативи та роз-



11Інвестиційний паспорт міста Полтави

вивається молодіжний стартап-рух. 
У Національному університеті «Пол-
тавська політехніка імені Юрія Кон-
дратюка» функціонує стартап-школа, 
яка створена спільно з Інноваційним 
холдингом Sikorsky Challenge з метою 
розвитку підприємництва та трансфе-
ру технологій. Учасники Молодіжного 
бізнес-центру ПУЕТ активно беруть 
участь у міжнародних, регіональних, 
місцевих конкурсах бізнес-проєктів. 
Метою створення Центру є надання 
додаткових можливостей для форму-
вання якостей і навичок підприємця, 
створення сприятливих умов для на-
ближення випускників університету 
до реалізації власного бізнес-про-
єкту, а також допомога у підготовці 
студентів до майбутньої професійної 
діяльності через участь у маркетинго-
вих та соціологічних дослідженнях.

У Полтаві активно розвивається креа-
тивне підприємництво. За підтримки 
British Council та участі University of 
Portsmouth (Велика Британія), Вищо-
го навчального закладу Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки 
і торгівлі» реалізується п’ятирічна іні-
ціатива «Creative Spark», спрямована 
на підтримку міжнародних універси-
тетських та інституційних партнерств 
для розвитку підприємницьких нави-
чок та креативної економіки у семи 
країнах: Україні, Казахстані, Узбекис-
тані, Киргизстані, Азербайджані, Ві-
рменії, Грузії.

Полтавські дослідники активно інте-
грують інноваційні розробки сфери 
охорони здоров’я у міжнародний на-
уковий простір. Українська медична 
стоматологічна академія співпрацює 
з Університетом Поля Сабатьє (м. Ту-
луза, Франція), Університетом Аристо-
теля (м. Солоніки, Греція), Університе-
том Сантьяго-де-Компастела (Іспанія) 
щодо програм академічної мобіль-
ності аспірантів і науково-педаго-
гічних працівників у рамках проєк-
ту Erasmus +. Академія є ініціатором 
створення консорціуму «MAIDAN», 
до якого ввійшли 8 університетів ЄС, 
України, Грузії.

Навчально-науковий центр нафтових і  
газових промислів

Воркшоп в стартап школі Національного 
університету «Полтавська політехніка  
імені Юрія Кондратюка»

Розвиток креативного підприємництва в  
м. Полтаві за участі міжнародних партнерів
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Посилення інституційної спроможно-
сті закладів вищої освіти міста Пол-
тави відбувається шляхом участі у 
міжнародних проєктах. Полтавський 
національний педагогічний універ-
ситет імені В.  Г. Короленка здійснює 
наукові дослідження за підтримки 
низки зарубіжних установ та програм: 
Erasmus+ KA2 CBHE, Чеська агенція 
розвитку, Університет міста Йорк.  

Розвиток прикладних наукових роз-
робок активно ініціюється науковою 
елітою міста Полтави. Науково-тех-
нічним центром Вищого навчального 
закладу Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і торгівлі» роз-
роблено і впроваджено у виробни-
цтво ультрафіолетові опромінювачі 
для бактерицидного знезараження 
води, повітря, поверхонь.

В місті Полтаві щорічно відбувають-
ся наукові заходи присвячені інно-

ваційній діяльності та популяризації 
STEM-освіти.

З метою популяризації Smart-спеціа-
лізації у місті Полтаві реалізовується 
проєкт «Rise of virtualized employment 
and freelancing encouragement 
among vulnerable population in Poltava 
through training program that includes 
information seminars and interactive 
simulation workshops» за сприяння 
Канадського Фонду підтримки міс-
цевих ініціатив (The Canada Fund for 
Local Initiatives), Посольства Канади 
в Україні та Полтавської міської ради. 
Завдяки цій ініціативі вже 150 полтав-
ців ознайомилися з новими формами 
зайнятості на віртуалізованому ринку 
праці та отримали практичні навички 
з організації фріланс-діяльності.

У місті Полтаві швидкими темпами роз-
вивається ІТ-індустрія. Нині у цій галузі 
працюють понад 1000 фахівців.

Міжнародна наукова співпраця полтавських дослідників у сфері охорони здоров’я

Міжнародна співпраця Полтавської міської ради з 
Канадським Фондом підтримки місцевих ініціатив 
щодо популяризації віртуалізованої зайнятості.

Ніч науки у Полтавському університеті 
економіки і торгівлі.
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Полтавська державна 
сільськогосподарська  
дослідна станція ім. М.І. Вавилова 
Інституту свинарства  
і агропромислового  
виробництва НААН України

vavilov.in.ua

Створення нових сортів кормових 
культур, удосконалення технологій 
вирощування зернових колосових, 
зернобобових, технічних, кормових 
культур. 

Інститут свинарства і 
агропромислового виробництва 
Національної академії аграрних  
наук України

svinarstvo.com

Розробка технології, проєктування та 
економічного прогнозування фінансових 
наслідків створення нових або рекон-
струювання існуючих свинарських під-
приємств, аналіз селекційно-генетичної 
ситуації в стадах свиней та підготовка се-
лекційно-генетичної програми створен-
ня племінного стада.

У місті є офіси понад 30 ІТ-компаній, 
діяльність більшості з яких пов’язана 
з ІТ-аутсорсингом: українсько-швед-
ська аутсорсингова компанія 
«Beetroot», американська аутсорсин-
гова компанія «Avenga» (CoreValue), 
словацька аутсорсингова компанія 
«Yanpix» та ін. Щорічно заклади вищої 
освіти міста Полтави готують 250-300 
майбутніх ІТ-спеціалістів. 

Крім того, у Полтаві функціонують мар-
кетингові агенції, які надають рекламні 
та поліграфічні послуги (брендування 
продукції, створення зовнішньої рекла-
ми, широкоформатний друк, розробка 
поліграфічної продукції, цифровий друк 
на текстилі, УФ-друк, лазерна різка та 
гравіювання), використовуючи сучасні 
цифрові технології. Найбільшими під-
приємствами у місті є ТОВ «ІМІДЖ-М» та 
Приватне підприємство «АСТРАЯ».

Науково-дослідні організації
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Полтава – 
місто економічно  
активних людей  

та підприємництва

Підприємства міста є вагомою скла-
довою економічного розвитку Пол-
тави. Частка доходу бізнес-сектору 
Полтавської області становить 78 % 
від загального бюджету. Близько 
17 000 осіб працюють на великих, 
середніх та малих підприємствах. У 
2019 році кількість юридичних осіб 
становила 11 296 та фізичних осіб- 
підприємців  – 16 016. Кількість суб’єк-

ОСНОВНІ ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ

Торгівля та  
сфера послуг

Машино- 
будування

Харчова  
промисловість

Виготовлення 
виробів з  
деревини

Виробництво  
будівельних  
матеріалів

Легка  
промисловість

Виробництво  
паперу та полігра- 

фічна діяльність

тів підприємницької діяльності міста у 
порівнянні з минулим роком збільши-
лась майже на 6 %.

У Полтаві нараховується 3 великих, 
177 середніх, 3 661 малих підпри-
ємств (3 155 з них складають мікропід- 
приємства). У загальній кількості під-
приємств частка малих підприємств 
становить 95,3 %.  
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Основні галузі формування економі-
ки Полтави – торгівля та сфера послуг, 
машинобудування, виробництво буді-
вельних матеріалів, виготовлення ви-
робів з деревини, виробництво паперу 
та поліграфічна діяльність, легка про-
мисловість, харчова промисловість. 

Обсяг експорту в 2019 році склав 
197,8  млн дол. США (9,4 % загально-
обласного обсягу), обсяг імпорту  – 
306,3  млн дол. США (22,4 % загально-
обласного обсягу). Обсяг експорту 
збільшився на 2 %, порівняно з 2018 
роком, а імпорту – зменшився на 6 % 
за аналогічний період. Варто відмі-
тити, що кількість учасників, з якими 
місто Полтава провадить зовнішньо-
економічну діяльність, значно збіль-
шилась за останні 5 років. 

Обсяг прямих інвестицій (акціонерно-
го капіталу) за 2019 р. склав 69,3 млн 
дол. США, що трохи більше, ніж мину-
лого року (67,6 млн дол. США). Голов-
ним джерелом фінансування капі-
тальних інвестицій, як і раніше, були 
власні кошти підприємств та органі-
зацій, за рахунок яких освоєно 81,0 % 
загального обсягу. За підсумками 2019 
року 49,2 % капітальних інвестицій 
було освоєно промисловими підпри-
ємствами, 16,8 %  – підприємствами 
сільського, лісового та рибного госпо-

 247,1  

 дол. США

обсяг інвестицій  
на душу населення

Обсяг експорту  
197,8 млн дол. США

Обсяг імпорту  
306,3 млн дол. США 

дарства, 10,1 % – підприємствами та ор-
ганізаціями державного управління й 
оборони; обов’язкового соціального 
страхування. 

Основними країнами-інвесторами є 
Швейцарія, Нідерланди, Сполучене 
Королівство Великої Британії та Пів-
нічної Ірландії, Кіпр та інші. 

У 2019 р. обсяг інвестицій на душу на-
селення склав 247,1 дол. США (2018 р. – 
251,3 дол. США). 

ОСНОВНІ КРАЇНИ-ІНВЕСТОРИ

ШвейцаріяНідерланди Велика БританіяКіпр
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Полтавські підприємства виробляють широкий спектр продукції: 
від цистерн для метанолу до автоагрегатів і турбінних лопаток, від 
жіночих пальт до суконь і взуття, від соняшникової олії до ковбас-
них виробів і шоколадних цукерок. Можливості для цього забез-
печує потужна виробнича інфраструктура, яка включає ливарні і 
механообробні цехи, гальвано-термічні та пресово-штампувальні 
виробництва, цехи з обробки пластмас і гуми, швейні і поліграфіч-
ні виробництва, а також безліч виробничих потужностей з пере-
робки сільськогосподарської продукції та виготовлення продуктів 
харчування.

Крім того, Полтава славиться своїми дослідженнями з видобутку 
вуглеводнів і науковими розробками у сфері агропромислового 
виробництва. Підґрунтям для розвитку у цих напрямках висту-
пають величезні поклади нафти і газу, знайдені на території Пол-
тавської області, а також полтавські чорноземи, які дозволяють 
отримувати найбільші в Україні врожаї кукурудзи і вирощувати 
найбільшу кількість великої рогатої худоби.

Безперечно, що усі ці види діяльності супроводжуються послугами 
банків і телекомунікаційних компаній, які створюють надзвичайно 
зручні умови для проведення фінансових транзакцій та інформа-
ційного обміну з усіма країнами світу.

Для того, щоб ознайомитись з продукцією та послугами полтавських під-
приємств краще за все відвідати їх web-сайти. Якщо Ви маєте конкрет-
ну пропозицію для співпраці і шукаєте партнерів у Полтаві – Ви може-
те надіслати свій запит на e-mail Департаменту економіки і інвестицій:  
dep_economy_invest@rada-poltava.gov.ua 
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АТ «Полтавський  
турбомеханічний завод»

nicmas.com

Виготовлення оснащення і лиття ви-
робів зі сталі, зносостійких чавунів,  
кольорових металів.

ПрАТ «Електромотор»

elmotor.com.ua

Виробництво асинхронних елек-
тродвигунів змінного струму, устат-
кування для сільського та лісового 
господарства.

ТОВ «ТД «Полтавський 
автоагрегатний завод» 

paaz.com.ua

Виробництво вузлів, деталей і при-
ладдя для автотранспортних засобів.

ТОВ «ТД «Полтавахіммаш»

Виробництво великогабаритного емальованого обладнання об’ємом від 25 до 50 м3 
для хімічної, харчової, мікробіологічної та нафтової промисловості.

ПрАТ «Завод «Лтава» 

www.ltava.com.ua

Розробка та виготовлення електрич-
них з’єднувачів, комутаційних виро-
бів, контактних пристроїв і розеток 
з’єднувальних для мікроелектроніки.

azovmash.com
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АТ «Полтавський завод медичного скла» 

Виробництво виробів зі скла, медичного скла.

ТОВ «ТД «Полтавамаш»

poltavamash.com

Виробництво обладнання для 
м’ясопереробної промисловос-
ті, запчастин і комплектуючих до 
енергетичного, нафтогазового і за-
лізничного обладнання.

ТОВ «Полтавський  
тепловозоремонтний завод»

www.trz.com.ua

Ремонт та комплексна модернізація 
пасажирських, вантажних і універ-
сальних тепловозів, а також виготов-
лення запасних частин на потужній 
виробничій базі.

ПрАТ «Полтавський  
алмазний інструмент»

pdtools.com.ua

Виробництво алмазного інструменту 
і абразивних виробів.

ТОВ «Ді-Стар» 

distar.ua

Виробництво абразивних виробів.

medicalglass.com.ua
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ПрАТ «Домінік»  

dominik.ua

Виробництво кондитерських виробів 
широкого асортименту.

ТОВ «Фірма «Заря» 

www.zarya.poltava.ua

Виробництво ковбасних виробів і 
м’ясних делікатесів.

ТОВ «Сільф» 

Виробництво меблів.

ТОВ «Фірма ДІАМАНТ ЛТД» 

diamantltd.com.ua

Виробництво продуктів борошно-
мельно-круп’яної промисловості.

ТОВ «Ворскла-Стиль»

vorskla.pl.ua

Розробка та виробництво сучасного 
одягу для жінок.

silf.ua
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ПрАТ «Полтавський олійноекстракційний завод – Кернел Груп»  

www.kernel.ua

Виробництво олії та рослинних жирів.

ТОВ «Полтавариба» 

poltavaryba.uaprom.net

Перероблення та консервування 
риби, оптова та роздрібна торгівля ри-
бою в спеціалізованих магазинах.

ТОВ «Полтавський завод  
продтоварів «Світанок»  

www.svitanok.com.ua

Виробництво питних вод і хлібного 
квасу, доставка питної води у Полтаві.

ПрАТ «Фірма «Полтавпиво» 

poltavpivo.com

Виробництво пива та газованих  
напоїв.

АТ «Полтавахолод»

pl-holod.com.ua

Виробництво молочної продукції і мо-
розива, надання послуг низькотемпе-
ратурного зберігання продукції.
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ТзДВ «Полтавстрансбуд»

Будівництво житлових і нежитлових будівель та споруд.

ТОВ «Полтавський  
домобудівельний комбінат»  

dsk.pl.ua

Будівництво, виробництво бетонних  
та залізобетонних виробів.

ТОВ «Завод ЗБВ №7»

zavodzbv7.com.ua

Будівництво, виробництво бетонних 
та залізобетонних виробів.

ТОВ «ТД ПСМ-Профіль» 

psm-profile.com.ua

Виробництво покрівельних та фа-
садних матеріалів.

ТОВ «Пластиком» 

www.plastikom.pl.ua

Виготовлення метало-пластикових 
вікон і огороджуючих конструкцій.

poltavtransbud.com
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Нафтогазовидобувне 
управління «Полтаванафтогаз» 
ПАТ «Укрнафта» 

www.ukrnafta.com

Добування сирої нафти та газу.

СП «Полтавська  
газонафтова  
компанія»

www.ppc.net.ua

Добування сирої нафти та газу.

Філія Газопромислове управління  
«Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування»  

Розвідка вуглеводнів та видобування газу.

ugv.com.ua

ПрАТ «Полтавський 
вентиляторний завод» 

pvz.pat.ua

Виробництво промислового холодиль-
ного та вентиляційного устаткування.

ТОВ «КБ Аерокоптер»

aerocopter.com.ua   
ak1-3.com.ua

Проєктування, виробництво верто-
льотів.
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Полтава – територія 
міжнародної взаємодії

Окрім цього, десятки тисяч туристів, які 
щорічно відвідують Полтаву, і сотні іно-
земних студентів, які приїздять на нав-
чання до полтавських закладів вищої 
освіти з країн Європи, Азії та Африки, 
посилюють міжнародну позицію міста.

Ці гуманітарні зв’язки доповнює біз-
нес-взаємодія полтавських підпри-
ємців з сотнями закордонних компа-
ній, чому активно сприяє діяльність 
Полтавської торгово-промислової па-
лати та її співпраця з Міжнародним 
трейд-клубом в Україні. 

Багата історія і туристична привабли-
вість, а також активна діяльність під-
приємств-експортерів, закладів ви-
щої освіти та Полтавської міської ради 
зробили Полтаву центром міжнарод-
ної взаємодії.

Десятки меморандумів про співпра-
цю, підписаних Полтавською міською 
радою відкрили можливості для ви-
вчення закордонного досвіду в сфері 
прозорого та орієнтованого на гро-
мадян місцевого врядування, вико-
ристання інструментів прискорення 
економічного розвитку, з питань впро-
вадження інноваційних і безпечних 
для клімату рішень концепції Smart 
City та інтегрованого розвитку міста.

Німецька асоціація 
народних 

університетів DVV 
International

Конгрес місцевих 
та регіональних 

влад Ради Європи

Представництво 
«Фонд Фрідріха 

Науманна за 
свободу»

Німецьке 
товариство 

міжнародного 
співробітництва 

(GIZ)

Федерація 
канадських 

муніципалітетів

Канадський 
Фонд підтримки 

місцевих ініціатив 
(The Canada Fund 

for Local Initiatives), 
Посольство 

Канади в Україні

Міністерство 
міжнародних  
справ Канади

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
З ОРГАНІЗАЦІЯМИ ІНШИХ КРАЇН

Представництво 
Фонду ООН у 
галузі народо- 

населення (UNFPA) 
в Україні
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Полтава –  
гостинне місто  

для комфортного життя

У Полтаві ви знайдете весь спектр пропозицій індустрії гостинності: послуги готе-
лів і гостьових будинків, ресторанів, кафе, барів, культурно-розважальних установ і 
спортивних комплексів.

Середня вартість проживання в однокімнатному номері готелю у Полтаві  
коливається від $35 до $55.

Назва Адреса Сайт

Готель «Палаццо» 4* м. Полтава, вул. Гоголя, 33 www.palazzo.com.ua

Готель «Галерея» 4* м. Полтава, вул. Європейська, 7 www.galerea-hotel.org.ua

Готель «Алея Гранд» 3* м. Полтава, вул. Соборності, 57 www.alleya-grand.com.ua

Готель «Явір» м. Полтава, вул. Матросова, 4 www.hotel.yavir2000.com

Готельно-ресторанний  
комплекс «Аристократъ» м. Полтава, вул. Гоголя, 9 www.aristokrat.poltava.ua

Готель «Київ» 3* м. Полтава, вул. Сінна, 2/49 www.hotelkiev.poltava.ua

Готель «Україна» 
КП «Об’єднане готельне  
господарство»

м. Полтава,  вул. Соборності 41-а,  
вул. Яценка 8-а www. hotelukr.com.ua

Готельно-ресторанний 
комплекс «Міміно» м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 15 www.mimino.poltava.ua

Verholy Relax Park Полтавський район, с. Соснівка, 
вул. Соснова, 1 www.verholy.com

Готельно-ресторанний 
комплекс «Глухомань» м. Полтава, с. Нижні Млини www.gluhoman.com.ua

Готельно-ресторанний  
комплекс «Мис доброї надії» м. Полтава, с. Глоди mus.pl.ua

Готельно-ресторанний  
комплекс «Атмосфера» м. Полтава, вул. П. Орлика, 44а atmosphere.everest.pl.ua

Середній чек за обід однієї особи в кафе і ресторанах Полтави коливається  
від $8 до $15.
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Полтава  – скарбниця 
української духовності

Полтава відома як культурно-істо-
ричний центр далеко за межами 
України. Це обумовлено не тільки 
битвою під Полтавою у 1709 році 
між шведською армією короля Кар-
ла XII та російською армією Петра I, 
а, перш за все, творчими успіхами 
великих українських діячів культури 
ХІХ-ХХ століть: Івана Котляревського, 
Миколи Гоголя, Панаса Мирного, Во-
лодимира Короленка.

Сьогодні ці традиції продовжує вже 
нове покоління митців, які працюють 
у 37 закладах культури та мистецтва: 
театрах, музеях, центрах дозвілля, 
школах естетичного виховання.

А побачити, почути і відчути резуль-
тати їх творчості ви зможете, якщо 
відвідаєте Полтавський Академіч-
ний драматичний театр ім. Миколи 
Гоголя, Обласний театр ляльок, Пол-

тавську обласну філармонію, Палац 
дозвілля «Листопад» із глядацькою 
залою на 1200 місць, оснащеною су-
часною звуковою й освітлювальною 
технікою, який гідно конкурує з най-
престижнішими концертними зала-
ми світу.

Крім того, вас обов’язково зацікавлять 
200 тис. експонатів Полтавського кра-
єзнавчого музею; полотна видатних 
українських і зарубіжних майстрів 
пензля, зібрані у Полтавському ху-
дожньому музеї; експонати Полтав-
ського музея авіації та космонавтики 
та інших музеїв міста. 

А ще ми упевнені, що ви будете у за-
хваті від наших виставко-ярмарко-
вих заходів і фестивалів: «Сіті-фест», 
«Свято полтавської галушки», «День 
Сала», «День Меду», парад «Полтава 
вишивана».



26 Інвестиційний паспорт міста Полтави

Туристичні маршрути

Полтава історична

Оглядова екскурсія проходить стародавньою частиною міста з неповторною ар-
хітектурою, тісно пов’язаною з історією Полтави. Ви побуваєте у самому серці 
міста - на Івановій Горі в садибі основоположника нової української літератури 
Івана Котляревського. Прогулюючись схилами колишнього фортечного валу, ми-
луватиметесь чудовими краєвидами Полтавського Подолу та Левади. Побачите 
на власні очі перлину української барокової архітектури - комплекс Хрестовозд-
виженського монастиря, єдиний на теренах СНД парково-палацовий ансамбль 
доби класицизму Круглої площі. На Вас чекатимуть унікальні експонати одного із 
найбільших в Україні Полтавського Краєзнавчого музею, захоплююча подорож до 
історико-культурного музею-заповідника «Поле Полтавської битви».

Полтава літературна

Екскурсійний маршрут «Полтава літературна» користується особливою популяр-
ністю серед туристів, оскільки відображає «полтавський період» життя і твор-
чості відомих письменників і літераторів. Під час екскурсії ви переконаєтесь, що 
Полтаву невипадково вважають «Духовною столицею» України. Крім того, поза 
вашою увагою не залишаться цікаві історичні об’єкти міста. До екскурсійного 
маршруту включені літературно-меморіальні музеї І.Котляревського, П.Мирно-
го, В.Короленка.

Музейне містечко «Поле Полтавської битви»

На історичному Полі битви з 1909 року діє музей, який розповідає про перипетії 
баталії. З 1981 року історико-культурний заповідник «Поле Полтавської битви» – 
єдиний музейний заклад України, який входить до Міжнародної асоціації військо-
во-історичних музеїв світу під егідою ЮНЕСКО. В дев’яти експозиційних залах му-
зею представлені безцінні реліквії: холодна та вогнепальна зброя, одяг Петра І, 
особисті царські речі, бойові прапори, стародавні картини, гравюри тощо.
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Всесвітній день вишиванки

Травень

Фестиваль-конкурс виконавського 
мистецтва гри на духових та ударних 
інструментах «Полтавська битва» 

Травень

Загальноєвропейський музичний 
фестиваль «День вуличної музики»

Травень
Культурно-мистецький захід, 

присвячений річниці Перемоги у 
Другій світовій війні 

Травень

Сало-Fest

Січень

Міжнародний фестиваль  
«Полтавська галушка» 

Червень

Культурно-просвітницькі заходи 
з нагоди річниці подій Великої 
Північної війни та Полтавської битви

ЛипеньВідзначення свята Івана Купала

Липень

День міста

ВересеньВідкритий фестиваль-конкурс 
виконавської майстерності гри  

на народних інструментах  
«Барви Полтави»

Листопад

«Майстерня міста»

Травень / вересень 

Фестивалі
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Poltava Coworking & Coliving Space  
(Коворкінг- та колівінг-простір м. Полтави)

Загальна характеристика проєкту: Зважаючи на підвищення попиту серед україн-
ців на мобільну неофісну зайнятість та розвиток креативних індустрій, вітчизняні та 
міжнародні будівельні компанії розширюють мережу коворкінг- та колівінг-центрів 
в Україні. Крім того, зростання вартості нерухомості зробило її індивідуальну оренду 
та придбання економічно недоцільним для багатьох підприємців-початківців і фрі-
лансерів, що вимагає появи нових пропозицій на ринку.

У Полтаві щорічно відкривають-
ся представництва декількох 
міжнародних ІТ-компаній, реє-
струються фізичні особи-підпри-
ємці, що функціонують у секторі 
цифрового маркетингу, веб-роз-
робки, фото- та відео-зйомки, 
мистецтва   – тому вельми пер-
спективним бізнес-напрямом 
для міста Полтави є будівництво 
коворкінг- та колівінг-просторів. 
Нині у Полтаві відсутній простір, 
обладнаний найсучаснішими 
цифровими технологіями для роботи, відпочинку та проживання на умовах орен-
ди. Проєктом передбачено створення сучасного об’єкту будівництва з подальшим 
наданням в оренду спільного офісного та житлового простору для фізичних осіб та 
представників мікро, малого та середнього бізнесу в сфері креативних індустрій. 

Місце знаходження: м. Полтава, вул. Остапа Вишні, 32, земельна ділянка площею 
2,2785 га, кадастровий номер 5310136400:14:008:0108

Мета залучення інвестицій: будівництво об’єкту інноваційного робочого та жит-
лового простору з подальшою здачею в оренду офісних-приміщень, обладнаних 
сучасною технікою з доступом до мережі Інтернет, та міні-квартир із спільною зо-
ною для відпочинку та кухнею з усім необхідним обладнанням, де креативна бізнес- 
еліта працює, проживає та взаємодіє у вільний час з метою генерації ідей і спільної 
роботи над проєктами.

Ініціатор: Департамент економіки і інвестицій, Полтавська міська рада.

Контакти: Департамент економіки і інвестицій, Полтавська міська рада
Клименко Віта Іванівна, Директор Департаменту економіки і інвестицій.
Адреса: 36000, м. Полтава, вул. Соборності, 36 
Телефон: +38 0532 56-30-81
Е-mail: dep_economy_invest@rada-poltava.gov.ua

Інвестиційні пропозиції
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Poltava E-learning Center  
(Центр дистанційного навчання м. Полтави)

Загальна характеристика проєкту: В умовах кризи COVID-19 значна кількість за-
кладів загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти Полтави почали 
використовувати дистанційне навчання. Причому переведення навчання на дис-
танційну форму притаманне сьогодні не тільки для України, а й для усіх країн світу, 
завдяки використанню новітніх технологій доповненої та віртуальної реальності. 

Тому для того, щоб бути конкурентоспроможними у цьому інноваційному напрямку 
і скористатись зростаючим попитом на ринку новітніх освітніх послуг, пропонується 
придбати відповідне програмне забезпечення та обладнання і створити Центр дис-
танційного навчання м. Полтави. Центр буде забезпечувати розробку та проведен-
ня на платній основі навчальних курсів для підвищення кваліфікації у сфері комп’ю-
терних наук, дизайну, архітектури, нафтогазової інженерії та технології, фінансових 
технологій (Fintech), сільськогосподарських технологій (AgriTech), охорони здоров’я 
з використанням технологій віртуальної та доповненої реальності. Крім того, Центр 
буде здійснювати консультування державних та комунальних навчальних закладів 
щодо організації дистанційного навчання, а також створювати навчальні програми 
на замовлення і займатись їх розповсюдженням в Україні і за кордоном. 

Місце реалізації проєкту: м. Полтава.

Ініціатор: Департамент економіки і інвестицій, Полтавська міська рада.

Контакти: Департамент економіки і інвестицій, Полтавська міська рада
Клименко Віта Іванівна, Директор Департаменту економіки і інвестицій.
Адреса: 36000, м. Полтава, вул. Соборності, 36
Телефон: +38 0532 56-30-81
Е-mail: dep_economy_invest@rada-poltava.gov.ua
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Створення Наукового парку

Загальна характеристика проєкту: Сьогодні і в Україні, і за кордоном рушієм еко-
номічного розвитку виступають стартапи  – нещодавно створені компанії, що бу-
дують свій бізнес на основі інноваційних технологій. У Полтаві у цій сфері успішно 
функціонує StartUp школа Національного університету «Полтавська політехніка 
імені Юрія Кондратюка», а також Бізнес-інкубатор Вищого навчального закладу 
Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Успіх їхньої діяльно-
сті дозволяє зробити висновок про актуальність проєкту створення у місті Полтаві 
Наукового парку, який забезпечить комерціалізацію наукових розробок закладів  
вищої освіти міста, а також зможе виступати партнером у міжнародних програмах 
з досліджень та інновацій.

Створення Наукового парку дасть поштовх розвитку інноваційного мікро- та мало-
го бізнесу у м. Полтаві, що відповідає Стратегії регіонального розвитку Полтавської 
області на 2021-2027 роки і SMART-спеціалізації міста.

Місце знаходження: м. Полтава, вул. Коваля, 3; вул. Остроградського, 2;  
Першотравневий проспект, 24; вул. Сковороди, 1/3; вул. Шевченка, 23.

Мета залучення інвестицій: створення Наукового парку шляхом залучення інвес-
тицій у розбудову інфраструктури для проведення науково-дослідної роботи і ство-
рення стартапів за напрямами: інформаційні технології, біоінженерія, харчові техно-
логії, економіка.

Ініціатор: заклади вищої освіти м. Полтави.

Контакти: Департамент економіки і інвестицій, Полтавська міська рада
Клименко Віта Іванівна, Директор Департаменту економіки і інвестицій.
Телефон: +38 0532 56-30-81
Адреса: 36000, м. Полтава, вул. Соборності, 36
Е-mail: dep_economy_invest@rada-poltava.gov.ua
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Реконструкція котельні по вул. Коцюбинського, 2а  
в місті Полтаві з переведенням її в  

автоматизований режим роботи

Загальна характеристика проєкту: Підприємством «Полтаватеплоенерго» від ко-
тельні по вул. Коцюбинського, 2а в місті Полтаві надаються послуги з постачання 
теплової енергії 6-ом багатоквартирним житловим будинкам, бюджетним устано-
вам та іншим об’єктам громадського обслуговування. На котельні встановлено за-
старіле обладнання, яке потребує постійного моніторингу та ручного коригування 
налаштувань, що спричиняє підвищення споживання викопного палива (природ-
ного газу). Проєктом передбачено, заміну застарілого обладнання та переведення 
котельні в автоматичний режим роботи.

Місце знаходження: м. Полтава, вул. Коцюбинського, 2а  
(координати Google Maps: 49.587721, 34.537010).

Мета залучення інвестицій: зменшення використання викопного палива (природ-
ного газу) шляхом заміни застарілого обладнання на сучасне.

Ініціатор проєкту: Полтавське обласне комунально-виробниче підприємство те-
плового господарства «Полтаватеплоенерго».

Форма реалізації проєкту: створення державно-приватного партнерства із при-
ватною компанією.

Контактна інформація: Литецька Євгенія Вадимівна, заступник начальника вироб-
ничої служби ОКВПТГ «Полтаватеплоенерго».
Адреса: 36000, м. Полтава, вул. Комарова, 2а 
Телефон:+38 0532 51-04-14
E-mail: litecka.e@pte.poltava.ua
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Будівництво та обслуговування  
багатоповерхових житлових будинків

Загальна характеристика проєкту: Проєктом передбачено забудову земельних 
ділянок багатоповерховими житловими будинками (8-10 та 16 поверхів, 1,2,3 секції) 
з об’єктами громадського призначення. Спорудження житлових будинків передба-
чено Генеральним планом міста Полтава та Детальним планом території, обмеже-
ної вул. Олеся Гончара, Пушкарівською, Симона Петлюри. Проєктований житловий 
масив знаходиться на території колишньої військової частини в центральній части-
ні міста та має гарну транспортну доступність. Інвестору пропонується 9 земельних 
ділянок за такими адресами:

№ з/п Адреса Площа, га Кадастровий номер

1. вул. Остапа Вишні 1,0970 5310136400:14:008:0125

2. вул. Остапа Вишні, 7 0,4354 5310136400:14:008:0101

3. вул. Остапа Вишні, 9 1,7244 5310136400:14:008:0103

4. вул. Остапа Вишні, 11 1,0970 5310136400:14:008:0104

5. вул. Остапа Вишні, 32 2,2785 5310136400:14:008:0108

6. вул. Пушкарівська, 28 0,6881 5310136400:14:008:0107

7. вул. Пушкарівська, 30 0,6121 5310136400:14:008:0102

8. вул. Пушкарівська, 32 1,2529 5310136400:14:008:0106

9. вул. Олеся Гончара, 17а 2,1776 5310136400:14:008:0114

Місце знаходження: м. Полтава, територія, обмежена вул. Олеся Гончара, Пушка-
рівською, Симона Петлюри (координати Google Maps: 49.58202, 34.52646).

Мета залучення інвестицій: забезпечення доступним сучасним житлом населен-
ня міста.

Ініціатор проєкту: Полтавська міська рада.

Контактна інформація: Трегубов Юрій Олександрович, начальник Полтавського 
міського управління земельних ресурсів та земельного кадастру.
Адреса: 36000, м. Полтава, 
вул. Соборності, 36
Телефон: +38 0532 56-56-69
Е-mail: uzr@rada-poltava.gov.ua

Для довідки:

Відповідно до затвердже-
ного детального плану 
території загальна площа 
квартир 1 черги забудови 
становить 62000 м2.

Опосередкована вартість 
спорудження житла у Пол-
тавській області станом 
на 01.04.2020 становить  
11523 грн/м2.
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Відкриття спільного підприємства зі зби-
рання електромобілів з подальшим про-
дажем на території України та експортом у 
сусідні держави.

В Україні активно формується інфраструк-
тура для обслуговування електромобілів, 
розширюється мережа електрозаправок. 
Зростаючий попит серед населення на 
екологічно чисті автомобілі створює пер-
спективи для виходу іноземних вироб-
ників на ринок України. Обираючи місто 
Полтава для створення спільного підпри-
ємства зі збирання електромобілів з по-
дальшим продажем на території України 
та експортом у сусідні держави, іноземні 
інвестори отримають доступ до місцевих  
висококваліфікованих кадрів, розгалу-
женої транспортної інфраструктури, що 
значно спростить виробничий та збуто-
вий процес.

Машинобудування

Створення підприємства з іноземними ін-
вестиціями з переробки сміття та пластику.

Місто Полтава активно розвивається, чи-
сельність населення збільшується, а разом 
з цим зростає і кількість побутових відхо-
дів. Нині складування сміття займає вели-
ку площу землі в селі Макухівка, яка могла 
б бути використана в сільському госпо-
дарстві. У місті Полтава відсутній комплекс 
з сортування сміття та завод з переробки 
відходів. Поруч із заводом можна органі-
зувати цех по виробництву продукції з пе-
реробленої сировини (пластику), тому пе-
реробка сміття, може стати прибутковим 
бізнесом у місті Полтаві для іноземних 
суб’єктів господарювання.

Переробка сміття та пластику

Створення спільного підприємства / під-
приємства з іноземними інвестиціями з 
виготовлення безалкогольних напоїв та 
подальшим експортом.

В межах міста Полтави розміщуються 
значні обсяги прісної мінеральної води, 
яка за своїм складом є унікальною для 
виготовлення різних видів напоїв. Коопе-
рація з місцевими підприємствами або 
створення підприємства з іноземними ін-
вестиціями дасть змогу створити унікаль-
ну товарну лінійку безалкогольних напоїв 
з реалізацією на території України та по-
дальшим експортом.

Харчова промисловість

Створення рекреаційного комплексу з 
іноземними інвестиціями, який включає 
реабілітаційний та SPA-центри з вико-
ристанням найсучаснішого медичного 
обладнання.

Полтава є зеленим, екологічно чистим мі-
стом, що розташоване біля річки Ворскли. 
У 2019 році за рейтингом комфортності міст 
журналу «Фокус» Полтава посіла 4 місце 
серед 22 міст України. Тому створення су-
часного рекреаційного комплексу є пер-
спективним та високо прибутковим бізне-
сом для іноземних інвесторів. Основними 
напрямками діяльності рекреаційного 
комплексу можуть бути діагностика та лі-
кування захворювання опорно-рухового 
апарату та хребта, центральної нерво-
вої системи, органів кровообігу, дихання, 
травлення з використанням наукових та 
технологічних напрацювань іноземного 
інвестора, а також надання послуг з оздо-
ровлення, краси та відпочинку.

Охорона здоров’я  
(smart-медицина)

Потенційно можливі напрями міжнародної  
торговельно-економічної та інвестиційної спів- 

праці з суб’єктами господарювання міста Полтави
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Створення спільного підприємства, що 
спеціалізується на обробці, зберіганні, 
постачанні сільськогосподарської про-
дукції до торговельних мереж України та 
подальшим експортом.

За умови залучення іноземних інвестицій є 
можливість створити високоприбутковий 
агрологістичний центр у Полтаві, оскільки 
місто знаходиться на перетині важливих 
транспортних шляхів, забезпечує зв’язок 
між найбільшими містами України (Киє-
вом, Харковом і Дніпром), має розвинену 
транспортну інфраструктуру (залізничне 
сполучення, автошляхи), високий кадро-
вий потенціал, а також наявні потужності 
підприємств з переробки сільськогоспо-
дарської продукції, що потребують мо-
дернізації. У місті Полтаві здійснюються 
наукові дослідження з виробництва орга-
нічної сільськогосподарської продукції за 
ініціативи центру «ПОЛТАВА-ОРГАНІК».

Агрологістика

Створення підприємства, що спеціалізу-
ється на виробництві електроенергії та 
теплової енергії шляхом встановлення на 
будівлях міста Полтави сонячних панелей, 
геліосистем та розміщення геотермаль-
них систем опалення у будівлях міста.

Місцева громада міста Полтави має на 
меті активно впроваджувати новітні техно-
логії в сфері енергоефективності та енер-
гозбереження і до 2050 року перейти на 
100-відсоткове використання відновлюва-
них джерел енергії. Полтавською міською 
радою ведеться активна співпраця з між-
народною організацією 350.org щодо роз-
робки сценарію переходу міста Полтави 
на відновлювану енергетику. 

У місті Полтаві розташовані 200 будівель 
комунальної власності та близько 2000 
житлових будинків, тому співпраця з іно-
земним інвестором за цим напрямом є 
потенційно вигідною для обох сторін. Мі-
сто Полтава може залучити досвід інозем-
них партнерів на взаємовигідних умовах, 
впроваджуючи технології використання 
сонячної енергії для отримання електро-
енергії, гарячої води, а також використан-
ня геотермальної енергії для опалення 
будівель. Крім того, використання альтер-
нативних джерел енергії у місті Полтаві 
дасть змогу експортувати надлишки елек-
троенергії іншим регіонам.

Електроенергетика  
та теплоенергетика

Створення розподільчого центру для збе-
рігання та постачання товарів іноземного 
виробництва до торговельних мереж на 
території України та сусідніх держав.

Вигідне географічне розташування міста 
Полтави (у центральній частині України), 
наявні висококваліфіковані трудові ресур-
си, розвинена транспортна інфраструкту-
ра створюють можливість для будівництва 
розподільчого центру у місті Полтаві для 
зберігання та постачання товарів іноземно-
го виробництва до торговельних мереж на 
території України та сусідніх держав.

Торгівля

Створення підприємства з іноземними 
інвестиціями, що спеціалізується на роз-
робці IT-рішень (програмного забезпе-
чення) у сфері нафтогазової інженерії, 
транспортної та складської логістики, 
агробізнесу, охорони здоров’я, освіти.

У місті Полтаві активно розвивається ІТ-га-
лузь. Наявна достатня кількість інженерів з 
розробки програмного забезпечення, які 
володіють сучасними мовами програму-
вання та вільно володіють іноземними мо-
вами. Підготовка спеціалістів у галузі знань 
«Інформаційні технології» здійснюється у 
3-х закладах вищої освіти: Національному 
університеті «Полтавська політехніка імені 
Юрія Кондратюка», Вищому навчальному 
закладі Укоопспілки «Полтавський універ-
ситет економіки і торгівлі», Полтавському 
політехнічному коледжі Національного тех-
нічного університету «Харківський політех-
нічний інститут». У місті Полтаві створена 
інформаційно-комунікаційна інфраструк-
тура, наявні офіси провідних Інтернет-про-
вайдерів, що надають мобільний та фіксо-
ваний широкосмуговий доступ до мережі 
Інтернет. Створення у місті Полтаві підпри-
ємства з іноземними інвестиціями, що 
спеціалізується на розробці IT-рішень для 
українського та міжнародного бізнесу, дасть 
можливість інвестору зміцнити позиції на 
європейському та американському ринку 
бізнес- та ІТ-послуг, використовуючи інте-
лектуальний потенціал міста.

Створення комерційного аутсорсингово-
го data-центру з наданням послуг вірту-
ального хостингу, передачею під оренду 
серверів різної конфігурації.

Реалізація проєкту передбачає надання по-
слуг зі зберігання інформації у data-центрі 
в місті Полтаві та оренди серверів україн-
ським та іноземним компаніям.

Інформаційні технології



Полтава – надзвичайні можливості  
для вашого бізнесу!

У нас ви знайдете унікальні умови для втілення ваших найсміливіших задумів:

ЧЕКАЄМО НА ВАС!

Якщо Ви зацікавлені у започаткуванні бізнесу в Полтаві, будь ласка,  
надсилайте пропозиції або запитання на е-mail:  

dep_economy_invest@rada-poltava.gov.ua

Інвестиційний паспорт міста Полтави розроблено та видано за підтримки проєкту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» 
(Проєкт ПРОМІС), який упроваджує Федерація канадських муніципалітетів за фінансової підтримки Міністерства міжнародних справ Канади. Зміст доку-
мента є виключно думкою авторів і необов’язково відображає офіційну позицію Міністерства міжнародних справ Канади.

Вільні земельні ділянки для забудови

Комфортні умови проживання,  
відпочинку та занять спортом 

Надійне забезпечення  
громадської безпеки

Сприятливий бізнес-клімат

Високий рівень компетенцій  
і працелюбність місцевих фахівців

Велика кількість зацікавлених у співпраці підпри-
ємств, які функціонують у галузі машинобудуван-

ня, харчової промисловості, нафтохімічної про-
мисловості, інформаційних технологій, туризму

Великий споживчий ринок України 

Розвинута інженерно-технічна  
та виробнича інфраструктури

Європейський менталітет і  
високий рівень культури полтавців

Організаційно-технічний супровід  
діяльності інвесторів.

Великий вибір офісних і виробничих приміщень 
для організації різноманітних видів бізнесу 

Вигідне розташування міста і зручне тран-
спортне сполучення: аеропорт, залізнична 
станція, автовокзали, автострада європей-

ського автомобільного маршруту Е40



36 Інвестиційний паспорт міста Полтава

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
ПАСПОРТ

ПОЛТАВА
НАДЗВИЧАЙНІ МОЖЛИВОСТІ
ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ!

Полтавська міська рада

Адреса: вул. Соборності, 36, 36000
Тел.: +38 (0532) 56-43-44
E-mail: cancelar@rada-poltava.gov.ua
Сайт: www.rada-poltava.gov.ua 


