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Олександрійський район Кіровоградська область  

Інвестиційний паспорт 

МАЛОВИСКІВСЬКА  

ГРОМАДА 
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З повагою,    

 

Голова  Маловисківської  громади  

ЮРІЙ  ГУЛЬДАС 

Приймаючи рішення про те, де 
розмістити свій капітал, знайте, що 
Мала Виска – це місто, яке має 
особливу інвестиційну 
привабливість. 
  Шановні партнери та інвестори! 
Ми раді вітати Вас у  
Маловисківській об’єднаній 
територіальній громаді, де вигідне 
георграфічне розташування, 
наявність трудових ресурсів, 
високий рівень освіти, культури та 
інтелекту населення створюють 
передумови для взаємовигідного 
співробітництва.  



3 

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ  
МАЛОВИСКІВСЬКОЇ ГРОМАДИ 

 
НАЯВНІСТЬ  ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ  
 
ЗРУЧНА ЛОГІСТИКА 

• Найближча автомагістраль/дорога національного значення - М 12/ Е50, Стрій - Знамянка ≈ 12 км  
• Відстань до обласного центру м.Кропивницький – 65 км. 
• Відстань до м.Києва – 275 км. 
• Відстань від населених пунктів до адміністративного центру складає від 7 до 18 км 

• В адміністративному центрі громади наявність залізничної колії -  станція ВИСКА Одеської Укрзалізниці 

• Повітряне сполучення - наявність на території міста  діючого аеродрому  

• Морські та річкові порти в радіусі до 300 км – Одеський морський термінал ≈ 300 км, 
                                                                          Миколаївський річковий термінал ≈ 250 км, 
                                                                          ПрАТ "Черкаський річковий порт" ≈ 137 км, 
                                                                          ТОВ "Світловодський річковий термінал" ≈ 164 км 
                                                                           
 
 
 

Пропонуємо до вашої уваги інвестиційний паспорт Маловисківської міської об’єднаної територіальної 
громади, яка стала однією із перших, що утворилися на території Кіровоградської області, та зацікавлена у 
сталому розвитку  і плідній довгостроковій співпраці з потенційними інвесторами. 

 

НАЯВНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ОБ’ЄКТІВ  
• У комунальній власності громади є ряд вільних земельних 

ділянок не с/г призначення та виробничі приміщення, 
підготовлені до передачі в оренду 

 
ЛЕГКІСТЬ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ 

• Якісний адміністративний супровід та максимальна 
партнерська взаємодія з боку міської влади 

• Оперативне прийняття рішень (у тому числі позачергові 
рішення сесій та  виконкомів).  

• Відсутність корупції та рівні правила для всіх  

1 
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Органи влади та місцевого самоврядування створюють привабливий інвестиційний клімат для всіх, хто має 
бажання вкласти кошти в розвиток галузей виробництва та інфраструктури. Залучення інвестицій та підтримка 
розвитку підприємців, які працюють на території громади, є одним з ключових пріоритетів роботи 
Маловисківської міської ради.  

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ  
МАЛОВИСКІВСЬКОЇ ГРОМАДИ 

РОЗВИНУТА  ІНФРАСТРУКТУРА 

• На території діють 11 закладів освіти, 7 закладів охорони здоров'я, 10 закладів культури,  24 спортивні 

об’єкти, 137 закладів торгівельно-побутового обслуговування, 

     15  закладів ресторанного господарства, 1 міський ринок, 5 банківських   установ, 9 аптек   

      та  4 ветаптеки   

      3 комунальні підприємства житлово-комунального господарства 

      Всі населені пункти громади  забезпечені якісним  покриттям  мобільного зв’язку та  мережею   Інтернет. 

КВАЛІФІКОВАНІ ТРУДОВІ РЕСУРСИ 

• Населення громади становить  13 168 осіб,  

• З них економічно активне – 7 106 осіб.  

• З них 37 % мають вищу, а 48 % професійно-технічну освіту 
  
 
 

 
УНІКАЛЬНИЙ ТУРИСТИЧНО РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 

• На  території м. Мала Виска до цього   часу зберігся родинний маєток  Кудашевих XVIII ст.,  що є 

важливим  джерелом розвитку  туристичної  галузі  в Маловисківській громаді. 

• На території громади протікає р.Вись протяжністю 42 км, наявність унікальних та ландшафтних 

об’єктів,  історичних пам’яток, можливість розвитку спортивного, зеленого сільського, пішохідного, 

автотранспортного, водного видів туризму 
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КЛЮЧОВА ІНФОРМАЦІЯ  ПРО ГРОМАДУ 

 
 
Площа громади 

231.8  км.кв. 

Бюджет   

91 038,2 тис.грн – бюджет ОТГ на 2020 рік 

Транспортна інфраструктура 

Близькість  до автомобільних доріг : міжнародних  
М-412 -1602684-Стрій –Тернопіль-Кіровоград-
Знамянка; регіональних Р*05*1588727-Городище-
Рівне-Староконстянтинів, Р-06-Ульянівка-Миколаїв. 

На території міста є аеродром, придатний для 
використання. Найближчий аеропорт – 
Кропивницький (65 км); 

Відстань від центру громади до Чорномрських 
портів в м.Одеса-300 км, та м.Миколаїв-250 км. 

Залізничне сполучення: 

Залізнична станція ВИСКА. Залізничний вокзал  

220 км 

50 км 

Київ 

Черкаси 

81 км 

Кропивницький 

Маловисківська міська об’єднана територіальна  громада 
була утворена 14 серпня 2015 року з центром  
у місті Мала Виска в результаті  об’єднання  
Маловисківської міської ради  та   Паліївської, 
Олександрівської, Первомайської сільських рад.  
До складу громади входять 10 населених пунктів. 

Мала Виска 

275 км 

65 км 

137 км 

300 км 

250 км 
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Рівень безробіття 

9 % 

 

Відношення чоловіки/жінки 

45:55 

 

Рівень освіти   

• 37% - вища освіта 

• 48% - технічна освіта 

• 15% - середня освіта 

 

Найбільші населені пункти громади 

• м.Мала Виска – 10382 чол. 

• с.Паліївка – 949 чол. 

• с.Олександріівка – 580 чол. 

 
 
 
Населення громади становить  13 168 осіб,  
з яких економічно активне населення 7 106 осіб,  
дітей дошкільного віку – 676 осіб,  
дітей шкільного віку – 1519 осіб,  
пенсііонерів – 3867 осіб. 
У адміністративному центрі  -  м. Мала Виска проживає  
10 382 особи.  
 
 
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕННЯ 
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Земельні ресурси 

Загальна площа  ОТГ становить   23 183,15 га в т. ч.  землі  сільськогосподарського призначення – 19 894,57 га 
з них рілля - 17 854,47 га , пасовища -1 081,01 га, під лісами – 1381,29 га. Загальна  площа  населених пунктів  
становить   2866,58/ га з них  забудованих земель  1300,0 га  в т. ч. житлові забудови – 132,45 га, землі 
промисловості – 333,0 га , землі  транспорту та зв’язку  -675,75 га в т. ч. аеродром - 336,0 га  

та залізниця - 200,0 га.  

Водні ресурси 

Загальна площа водного фонду  громади   становить 292,7 га.  

 

Лісові ресурси 

Площа лісів на території громади становить 1381,29 га . Природний склад- дуб, ясен, граб, клен. 

 Вікова структура 0-130 років. 

Мінерально-сировинні ресурси 

Основними мінерально – сировинними  ресурсами нашої території  являються  глина та пісок. 

Рекреаційні  ресурси 

Рекреаційні  зони займають  близько 70,0 га загальної території громади 

 
 
 
 
 
 

ГЕОГРАФІЯ  ТА  ПРИРОДНИЙ  ПОТЕНЦІАЛ 

Характеристика клімату 
Клімат помірно-континентальний, недостатньо вологий. Середня  температура в січні -10,5 градусів, в 
липні  + 35 градуси , опади - 452 мм на рік. Висота снігового покрову 10 см. 
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     ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 

                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Маловисківщина – це територія  з розвинутою аграрною галуззю, 
родючими грунтами, що вважаються найкращими в світі, на яких 
успішно вирощуються  всі  види зернових та  технічних культур. 
Рівень господарського     використання   земель 
сільськогосподарського призначення   становить 89,0 %. 
Агропромислові підприємства  збирають достатньо  високі врожаї, 
бізнес на території громади динамічно розвивається, а податкові 
надходження активно вкладаються в покращення інфраструктури 
громади.  
 
Аграрна галузь Маловисківської ОТГ налічує  68 агроформувань з 
яких : ТОВариств та Агофірм -  6, фермерських господарств – 62 
Одноосібників – 468. 
    
                   
                КЛЮЧОВІ ПІДПРИЄМСТВА 
  
                СТОВ Агрофірма «Маяк» 
                ТОВ "Карат" 
                ФГ «Гульдас» 
,               ФГ «Прилуцький»  
                ФГ «Красляни» 
                СФГ «Паліївське» 
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ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 

КЛЮЧОВІ ПІДПРИЄМСТВА 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ТОВ «КОНСАЛТИНГ СОЛАР»  
енергогенеруючий  об’єкт – електростанція з використанням 
енергії сонця проектною потужністю ФЕС помодулям  - 11 МВт 
(проектна потужність по інверторним підстанціям – 9 МВт). 
 
ТОВ «Маловисківський елеватор» 
 
На території громади функціонують  СГ які здійснюють 
роздрібну торгівлю пальним 
АГЗП ТОВ «ОККО-РІТЕЙЛ» 
АГЗП ТОВ «ВЕСТА» 
АЗС ТОВ «СТОРЕС» 
 
У громадіі налічується 137 закладів торгівельно-
побутового обслуговування, 15 закладів ресторанного  
господарства, 
1 ринок. 
 
КЛЮЧОВІ ПІДПРИЄМСТВА 
Супермаркет «АВІЛОНА» 
Супермаркет «ФайноМаркет» 
Магазин «РЕАЛ» 
Магазин «Господарчі товари» ФОП Кальніцький, 
Магазин «Имперіал» 
Готель « У  Петровича» 
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ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 

 
 
 
 
 
 
 
   БЮДЖЕТ 

• Бюджет громади на 2020 рік складає   91,038 млн. грн,  
• Доходи  за 2019 рік склали  97,118 млн. грн.  
• Витрати за 2019 рік склали  96,270 млн. грн.  

 
 
 
 

У Маловисківській ОТГ активно проводиться робота з залучення  
міжнародної технічної допомоги. В результаті  міжнародної співпраці  
реалізовано 7 проектів на загальну суму 4,5  млн.грн.    

КЛЮЧОВІ ІНФРАСТРУКТУРНІ ПРОЕКТИ  
  
в рамках програми DOBRE Global Communites 
• «Питна вода - понад усе»  - модернізація насосного 

обладнання на ждерелах водопостачання. 
• «Арт платформа – створення  культурного та 

комунікативного простору»  
• «Здорова молодь – запорука майбутнього нашої  громади 

та нашої країни.» -  побудовано  2 майданчики з вуличними 
тренажерами 

• «Інформаційний  екран  Маловисківської  громади» 
• Туристичний кластер «Маєток Кудашевих – інновація 

економічного розвитку Маловисківської ОТГ» 
 
в рамках програми U-LEAD з Європою 
      «Е-рішення для громад» -  автоматизована система   
реєстрів громади. 
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КЛЮЧОВІ ІНІЦІАТИВИ  МАЛОВИСКІВСЬКОЇ  ОТГ У 2019 РОЦІ 

ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЗА 2019 РІК 

• Придбано спецтехніку  - автогрейдер   для комунальних 
потреб  комунального   підприємства «Мала Виска – 
МКП» 

• Придбане  ручне та механічне обладнання для потреб 
КП. 

• Відремонтовано 14  вулиць на території громади. 

• Проведено нічне освітлення  7 вулиць громади 

• Будівництво рекреаційної зони відпочинку  «Маєток 

Кудашева» на березі р.Вись 
 

• Реконструкція мережі опалення в закладах освіти з 
переходом на альтернативний вид палива. 

• Будівництво спортивного поля для міні футболу зі 
штучним покриттям при опорному  закладі середньої 
освіти ЗШ № 3 І-ІІІ ступенів 

ДОХОДИ 
ВИДАТКИ 

 

51% 
14% 

18% 

9% 

8% 

ПДФО Єдиний податок Земельний податок Акцизний збір Інші 

60% 

11% 

4% 

8% 

12% 

2% 3% 

Освіта Міжбюджетні трансверти 

Соціальний захист ЖКГ 

ОМС Кльтура,мистецтво,спорт 

Економічна діяльність 
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СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА 

ОСВІТА 

На території ОТГ функціонує 1 професійно-технічний 
навчальний заклад, 5 закладів загальної шкільної освіти,  
 1 заклад позашкільної освіти та 3 заклади дошкільної 
освіти. 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

На території ОТГ знаходяться такі заклади охорони 
здоров’я: центральна районна лікарня, 5 ФАП і 9 аптек, 
станція переливання крові. 
 
КУЛЬТУРА 

10 закладів культури, у тому числі: 4 сільські клуби, 
4 бібліотеки, 1 дитяча школа мистецтв та 3 самодіяльних 
творчих колективи.  

 
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 

На території ОТГ функціонує служба в справах сім’ї  
та дітей,  КП «Маловисківський центр надання соціальних 
послуг» 

При утворенні ОТГ частину об’єктів соціальної інфраструктури  

передано на баланс міської ради. Місцева влада   створює усі 

сприятливі умови для формування оптимальної соціальної 

інфраструктури  кожного населеного  пункту громади, що відповідає 

потребам громадян як споживачів соціальних послуг. 
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Колектив Маловисківської  міської ради у своїй роботі керується принципами 
доброчесності, відкритості, прозорості та підзвітності.  

ПРОЗОРІСТЬ ТА ПІДЗВІТНІСТЬ  
МІСЬКОЇ РАДИ 

ПРОЗОРІСТЬ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 

● Громадяни мають вільний доступ у приміщення міської ради, а також 
можливість бути присутніми на засіданнях депутатських комісій, 
виконкому та сесіях міської ради. 

● Регламент роботи міської  ради містить положення про запобігання 
конфлікту інтересів. Проекти рішень міської ради оприлюднюються 
на офіційному сайті ради за 20 робочих днів до дати їх розгляду. 
Рішення оприлюднюються на офіційному сайті ради протягом 5 
робочих днів після їх прийняття. 

● Засідання міської ради транслюються в онлайн режимі на офіційному 
сайті місьої радиі та на нформаційному екрані громади  

 

ПРИЙОМ ГРОМАДЯН проводиться з 8:00 - 17:00 

● Голова Громади: щопонеділка з 8.00  до 17.00 

● Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів: щовівторка з 8.00 до 15.00 

● Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів: 
щочетверга  з 8.00 до 15.00 

● Старости: щоденно з 8.00 до 17.00 

 

 

 

ПРОЗОРІ ТА ВІДКРИТІ ЗАКУПІВЛІ І ПРОДАЖІ  

● Закупівлі міської ради відбуваються відкрито і прозоро згідно 
чинного законодавства через систему PROZORRO. 

● Продаж земельних ділянок та нерухомості відбувається шляхом 
відкритих та прозорих аукціонів через систему PROZORRO продажі.  
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ПІДТРИМКА 
ІНВЕСТОРІВ 

ВИМОГИ  
ДО ІНВЕСТОРІВ 

Забезпечення адміністративного супроводу 
інвестиційних проектів  
 
Надання консультацій 

  
Послуги інформаційних та інших сервісів 

 
Сприяння у формуванні пакету документів 

 
Відстоювання (лобіювання) інтересів партнерів 
в інших органах державної влади та місцевого 
самоврядування 

 
Надання посередницьких послуг  
 
Сприяння у залученні фахівців 

 
Максимальна партнерська взаємодія, 
оперативне прийняття рішень (у тому числі 
позачергові рішення сесій та виконкомів).  

1 
Офіційне, прозоре ведення бізнесу 
(сплата податкових зборів та платежів у 
повному обсязі, відповідно до діючого 
законодавства). 

Дотримання екологічного законодавства  

Дотримання принципу соціальної 
діяльності підприємства (заходи стосовно 
виконання вимог відносно охорони праці 
та створення безпечних умов роботи для 
працівників, виконання умов щодо 
соціального страхування працівників).  

Пріоритет залучення до роботи місцевих 
жителів.  

Юридична реєстрація підприємства на 
території громади 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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Контакти         
для інвесторів 

Галина  Федоренко 
 
Завідувач сектору срціально-
економічного розвитку та 
інвестицій відділу ЖКГ 

052 58 5 14 54, 052 58-5 15 95 

https://mviskarada.ukr.net/ 

26200, Маловисківська міська рада, 
вул.Спортивна,6 

м. Мала Виска 

Кіровоградська обл. 

Україна 

Контактна особа, 
відповідальна 
за співпрацю з 
інвесторами 

ПОРЯДОК ДІЙ  

 

 

 

Звернутися до сектору  соціально-
економічного розвитку, інвестицій 
відділу ЖКГ Маловисківської міської 
ради з інвестиційним проектом  

 

Отримати дозвільні документи на 
реалізацію інвестиційного проекту  

 

Розпочати втілення проекту 

Телефон 

E-mail 

Website 

Адреса 

 

https://mviskarada.ukr.net/
https://mviskarada.ukr.net/
https://mviskarada.ukr.net/
https://mviskarada.ukr.net/
https://mviskarada.ukr.net/


 
 
 
 

Можливості для інвестицій 

 
 
 
 
БУДІВНИЦТВО   
ПРОМИСЛОВИХ  ОБ’ЄКТІВ 

2 
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ПЕРЕЛІК  ОБ'ЄКТІВ  ДЛЯ  ІНВЕСТУВАННЯ  

НА ТЕРИТОРІЇ МАЛОВИСКІВСЬКОЇ ОТГ     

П/н Об’єкт Площ

а, га 

Кадастровий 

номер, 

якщо є 

Найближчі 

автомагістра

лі, відстань 

км 

Найближ

чі ЛЕП, 

(відстань 

км) 

Призначення земель  

1 Земельна ділянка 

м.Мала Виска, вул.Європейська 

(в межах населеного пункту) 

0,6 3523110100:50:1

21:0001 

М-412 -1602684-

Стрій –

Тернопіль-

Кіровоград-

Знамянка,17,0 км 

0,05 Для забудови (житлового,спортивно-

розважального комплексу, клуб 

спортивної авіації, парашутний клуб, 

тренувальна база -на території міста є 

аеродром , який можна 

використовувати,відстань 1,0 км.) 

2 Земельна ділянка 

м.Мала Виска,  

вул. Новомиргородське шосе   

(за  межами  населеного пункту)  

0,25 - М-412 -1602684-

Стрій –

Тернопіль-

Кіровоград-

Знамянка,22,0 км 

0,2 Можливе будівництво АЗС 

3 Земельна ділянка  

м.Мала Виска,  

вул.Європейська,85 

(в межах населеного пункту) 

 

3,2 - М-412 -1602684-

Стрій –

Тернопіль-

Кіровоград-

Знамянка,14,0 км 

0,05 Можливе будівництво промислового 

об’єкта  

4 Земельна ділянка 

м.Мала Виска ,південна частина 

міста  

10,0 3523110100:02:0

03:0422 

М-412 -1602684-

Стрій –

Тернопіль-

Кіровоград-

Знамянка,14,0 км 

0,35 Можливе будівництво промислового 

об’єкта, об’єкта з розвитку 

екстримального туризму  

5 Земельна ділянка 

м.Мала Виска , південна частина 

міста (за межами населеного 

пункту) 

13,9 3523110100:02:0

03:0032 

М-412 -1602684-

Стрій –

Тернопіль-

Кіровоград-

Знамянка,17,0 км 

 

0,5 Можливе будівництво промислового 

об’єкта  

 



18 

 

П/н 

 

Об’єкт Площ

а, га 

Кадастрови

й номер, 

якщо є 

Найближчі 

автомагістралі, 

відстань км 

Найбли

жчі 

ЛЕП, 

(відстан

ь км) 

Призначення земель  

6 Земельна ділянка 

м.Мала Виска , 

вул.Залізнична (в межах  

населеного пункту) 

1,4 - М-412 -1602684-

Стрій –

Тернопіль-

Кіровоград-

Знамянка,17,0 км 

0,05 Можливе будівництво промислового 

об’єкта  

 

7 Земельна ділянка 

м.Мала Виска,  

вул. Кондратюка (в межах 

населеного пункту) 

7,24 - Т -12-15  

М-412 -1602684-

Стрій –

Тернопіль-

Кіровоград-

Знамянка,17,0 км 

0,1 Можливе будівництво промислового 

об’єкта (переробна промисловість 

сільськогосподарської продукції, 

цукрова,крохмальна промисловість – 

наявність: водних ресурсів р.Вись – 0,2 

км., залізничної колії, грузово-

пасажирська станція автомобільною 

дорогою – 1,5км) 

8 Земельна ділянка 

м.Мала Виска , 

вул.Промислова 

 (в межах населеного 

пункту) 

0,8 - Т -12-15  

М-412 -1602684-

Стрій –

Тернопіль-

Кіровоград-

Знамянка,17,0 км 

0,1 Можливе будівництво промислового 

об’єкта (наявність залізничної колії, 

грузово-пасажирська станція 

автомобільною дорогою – 1,5км) 

 

9 Земельна ділянка 

м.Мала Виска ,вул. 

Промислова,7 

 (в межах населеного 

пункту) 

 

7,2 - Т -12-15  

М-412 -1602684-

Стрій –

Тернопіль-

Кіровоград-

Знамянка,17,0 км 

 

0,5 Можливе будівництво промислового 

об’єкта (переробна промисловість 

сільськогосподарської продукції, 

цукрова,крохмальна промисловість – 

наявність: водних ресурсів р.Вись – 0,2 

км., залізничної колії, грузово-

пасажирська станція автомобільною 

дорогою– 1,5км) 
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П/н 

 

Об’єкт Площ

а 

об’єкт

а, 

м.кв. 

Рік 

введення в 

експлуатаці

ю 

Найближчі 

автомагістралі, 

відстань км 

Найбли

жчі 

ЛЕП, 

(відстан

ь км) 

Призначення об’єкту 

10 Комплекс будівель 693,55 1990 М-412 -1602684-

Стрій –

Тернопіль-

Кіровоград-

Знамянка,17,0 км 

 

0,05 Промисловий об’єкт – 

оренда, продаж 

11 Комплекс будівель 

 

М-412 -1602684-

Стрій –

Тернопіль-

Кіровоград-

Знамянка,17,0 км 

 

0,05 Промисловий об’єкт – 

оренда, продаж 
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м.Мала Виска ,південна 
частина міста  

Розташування об’єкту 

Загальна площа ділянки  10,2 га  

Будівлі і споруди на ділянці Ділянка вільна від забудови 

Земельна ділянка 
 
Тип об’єкту 

Маловисківська міська рада Власник 

Форма власності  комунальна 

Кадастровий номер  3523110100:02:003:0422 

Цільове призначення під будівництво промислового 
об’єкта, об’єкта з розвитку 
екстримального туризму   

ПРАВОВИЙ СТАТУС 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
Земельна ділянка 1 

Об’єкт інвестування: 
Земельна ділянка  
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ВАРТІСТЬ 
ОРЕНДИ/ПРОДАЖУ 

Вартість оренди від 3 грн. -7 грн. м2 (орієнтовно) 
Вартість для продажу  80-115,0  грн/м2 

УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ 

Оренда 
Продаж 

 
Водопостачання 

 
Наявне 

Електроенергія Наявна 0,4 КВ 

Газопостачання Газотранспортна мережа на 
території міста не передбачена 

 
Під'їзні шляхи 

НАЯВНА ІНФРАСТРУКТУРА 

 
Наявні 
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м.Мала Виска , південна частина міста 
(за межами населеного пункту) 

Розташування об’єкту 

Загальна площа ділянки  13,9070  га  

Будівлі і споруди на ділянці Ділянка вільна від забудови 

Земельна ділянка 
 
Тип об’єкту 

Маловисківська міська рада Власник 

Форма власності  комунальна 

Кадастровий номер  3523110100:02:003:0032 

Цільове призначення під будівництво промислового 
об’єкта  

ПРАВОВИЙ СТАТУС 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
Земельна ділянка 1 

Об’єкт інвестування: 
Земельна ділянка  
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ВАРТІСТЬ 
ОРЕНДИ/ПРОДАЖУ 

Вартість оренди від 3 грн. -7 грн. м2 (орієнтовно) 
Вартість для продажу  80-115,0  грн/м2 

УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ 

Оренда 
Продаж 

 
Водопостачання 

 
Наявне 

Електроенергія Наявна 0,4 КВ 

Газопостачання Газотранспортна мережа на 
території міста не передбачена 

 
Під'їзні шляхи 

НАЯВНА ІНФРАСТРУКТУРА 

 
Наявні 
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/ 
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  В цілому по Маловисківському району за 2019 рік було отримано 
153,0 тис. тонн зернобобових та  63,0 тис. тонн  соняшника. 
Найближчий  переробний завод  знаходяться  в м.Одесса 300   км. 
Чисельність Маловисківського району складає біля 42,0 тис. осіб. 
На території  Маловисківської міської ради  більше 13,0 тис. 
мешканців.  Існує  велика потреба продукції на внутрішньому 
ринку,  для цього є великий потенціал;  можливість 
перспективного експорту, бо  зернобобові  та соняшник 
вирощений на полях Маловисківського району мають високу  
якість та екологічно безпечні. Зерно в середньому по 
Маловисківському  району має клейковину  біля  28%,   вихід олії 
35%.  
   Земельні ділянки, що  пропонуються для інвестиційної діяльності  
в кількості 2 од. ( на ділянках раніше був розташований цукровий  
завод) орієнтовною площею  по 7 га кожна, належать 
Маловисківській міській раді, цільове призначення – 
промисловість. 
Можливе будівництво промислового об’єкта  для  розвитку 
переробної промисловості сільськогосподарської продукції, 
цукрової, крохмальної промисловості.  
  Через м. Мала Виска проходить залізнична колія Одеської 
залізниці, за 0,5 км від об’єкта, є  діюча гроузо-пасажирська 
залізнична  станція Виска (автомобільною дорогою– 1,5км).   
Дані земельні ділянки знаходяться поблизу річки Вись (0,2 км.), 
що передбачає  вигідне використання водних ресурсів.  

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

23 га 

Інвестиційна пропозиція:  Розвиток переробної промисловості 
сільськогосподарської продукції  
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Розташування об’єкту 

 

 

              Тип об’єкту 
              Кількість поверхів 
              Площа будівлі 
              Висота будівлі 
              Введено в експлуатацію 

                          Власник 

                     Форма власності  

        Цільове призначення   

Найближчі автомагістралі, 
відстань км 
 
 
Найближчі ЛЕП, (відстань 
км) 
Водопостачання 
 

 

М-412 -1602684- 
Стрій –Тернопіль- 
Кіровоград-Знамянка, 
17,0 км 
 
В наявності 
 
В наявності 

м.Мала Виска 
1 пров. Професійний, 21 б 

Промислова будівля 
1 
693,55 м.кв. 
9 м. 
01.04.1990 року 

Маловисківська міська рада 

Комунальна 

Промисловий об’єкт 

ПРАВОВИЙ СТАТУС 

                                                  НАЯВНА ІНФРАСТРУКТУРА 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

23 га 

Об’єкт інвестування: Комплекс будівель 

УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ 

Оренда                             Орієнтовна вартість за 1 м. кв. 

                                           11,54 грн. 

 

Продаж 
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Розташування об’єкту 

 

 

              Тип об’єкту 
              Кількість поверхів 
              Виробнича площа будівель 
              Офісні пиміщення 
              Площа земельної ділянки 

                          Власник 

                     Форма власності  

        Цільове призначення   

Найближчі автомагістралі, 
відстань км 
 
 
Найближчі ЛЕП, (відстань 
км) 
Водопостачання 
 

 

М-412 -1602684- 
Стрій –Тернопіль- 
Кіровоград-Знамянка, 
17,0 км 
 
В наявності 
 
В наявності 

м.Мала Виска 
вул.Калинова,26 

Комплекс будівель 
1 
316,2 м.кв. 
133,5 м.кв. 
2704 м.кв.     

Маловисківська міська рада 

Комунальна 

Промисловий об’єкт 

ПРАВОВИЙ СТАТУС 

                                                  НАЯВНА ІНФРАСТРУКТУРА 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

23 га 

Об’єкт інвестування: Комплекс будівель 

УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ 

Оренда                             Орієнтовна вартість за 1 м. кв. 

                                           11,54 грн. 

 

Продаж                               



Гльний ко 

Можливості для інвестицій 

ТУРИСТИЧНИЙ  
ПОТЕНЦІАЛ 

3 
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Розташування об’єкту 

Загальна площа ділянки 

Будівлі і споруди на ділянці 

Тип об’єкту 

Власник 

Форма власності  

Цільове призначення ділянки  

м. Мала Виска 

2,2 га 

Історична пам’ятка архітектури 
Маєток Кудашевих 

Впорядкована рекреаційна зона 
відпочинку 

Маловисківська міська  рада 

Комунальна 

Розвиток рекреаційного бізнесу 
(водний туризм,відпочивально-
розважальні комплекси,дрібно-
роздрібна торгівля) 

ПРАВОВИЙ СТАТУС 

НАЯВНА ІНФРАСТРУКТУРА 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

23 га 

Інвестиційна пропозиція:  Розвиток рекреаційного бізнесу на основі 
створеного рекреаційного ресурсу - історично-культурної спадщини 
«Маєток Кудашевих» 

Автомобільна стоянка,дерев’яний оглядовий майданчик на воді, 
музичний фонтан на воді, альтанки, лави паркові, інформаційні 
стенди, дитячий майданчик, МАФи для ведення дрібно-
роздрібної тогрівлі. 
Електроенергія     -  в  наявності 
Водопостачання   -  в наявності 
Вбиральні            -  в наявності 
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ЗМІСТ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПАСПОРТУ 

1. Про громаду 

1.2. Загальна інформація                                                                                                                                          

1.3. Трудові ресурси громади 
 
1.4. Географія та природний потенціал                                            

1.5. Економічний розвиток 

2. Можливості для інвестицій 

2.1. Перелік об’єктів інвестування                        

2.2. Об’єкти інвестування 

1.6. Соціальна інфраструктура 

 1.7. Підтримка інвесторів                                   

1.1. Конкурентні переваги 

                                                  3. Туристичний потенціал 

3.1. Інвестиційна пропозиція для розвитку 
       рекреаційного бізнесу на основі  
       створеного рекреаційного ресурсу 
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ЗАВЖДИ РАДІ СПІВПРАЦІ !  

Контакти  керівного складу  громади 
 
Юрій Леонідович Гульдас 
Міський голова 
Телефон. +38 (052) 58  5 – 14-54 
 
Леся  Анатоліївна Постолюк 
Секретар ради 
Телефон. +38 (052) 58  5 – 15 - 95 
 
E-mail: mviskarada@ukr.net 
Web-site: https://mviskarada.gov.ua// 
Адреса:  26200, Маловисківська міська рада, вул.Спортивна,6 
м. Мала Виска 
Кіровоградська обл.  Україна. 
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