Інвестиційні проекти підприємств міста
Назва підприємства
Назва інвестиційного проекту

Суть та мета проекту
Орієнтовані обсяги
виробництва та
характеристика ринків збуту
Фінансові показники проекту
Джерела фінансування
Організаційна форма
співробітництва
Контактна особа

Назва підприємства
Назва інвестиційного проекту
Сутність та мета
інвестиційного проекту
Характеристика проекту
Вид діяльності, що
інвестується
Орієнтовні обсяги
виробництва та
характеристика ринків збуту
Фінансові показники проекту
Джерела фінансування
Термін реалізації проекту,
роки
Організаційна форма
співробітництва
Контактна особа (посада, ПІБ)

ПАТ «Кіровоградський комбінат по
випуску продовольчих товарів»,
Організація виробництва з розливу питної
газованої та негазованої води в пляшки
різної ємкості
Видобуток води із власної свердловини та
запуск лінії по розливу мінеральної води в
ПЕТ- пляшки ємкістю 0,5 та 1,5 літра
Орієнтовний обсяг виробництва 5000
пляшок ємкістю 1,5 літрів на добу.
Ринки збуту – приватні господарства,
торгові підприємства, а також кафе,
ресторани, готелі
5,4 млн.грн.
Кошти інвестора
Кредит, спільне виробництво
м. Кіровоград, вул. Мурманська, 37, голова
правління Бондарь Анатолій Миколайович,
тел. +38 050 457 32 65
ТОВ «Хлібодар»
Завод по переробці кукурудзи
Переробка кукурудзи на кукурудзяну крупу та
кукурудзяні пластівці
Сільське господарство
2 000 т в місяць
40% ринку збуту – Україна , 60% - експорт
(зокрема африканські країни)
~ 8 000 000 Евро
30% заявник, 70% інвестицій
2 роки
Приватна, спільне підприємство
м. Кіровоград, пр. Інженерів,11 Юлія Копцева,
e-mail: milletexport@gmail.com
тел. +38 0522 35-90-50

Назва
підприємства

Кіровоградська регіональна торгово-промислова
палата

Назва
інвестиційного
проекту
Сутність та мета
проекту

Створення виставкового центру для проведення
регулярних виставкових заходів, ярмарок, конференцій,
презентацій, бізнес-форумів.
Створення
сучасного
виставкового
центру
для
ефективного розвитку виставкової діяльності, що
позитивно вплине на рівень внутрішньої і зовнішньої
торгівлі, впровадження передових технологій та нових
видів продукції, сприятиме науково-технічному та
технологічному оновленню вітчизняного виробництва.
Проектом передбачається придбання мобільної споруди у
вигляді надувного павільйону на 1000 кв.м., з покриттям,
комунікаціями та системою кондиціонування та
виставкового обладнання
Виставкова діяльність

Вид діяльності,
що інвестується
Фінансові
показники
проекту
Термін
реалізації
проекту, роки
Організаційноправова форма
співробітництва
Контактна особа
(посада, ПІБ)

4,0 млн грн;
1 рік
Кредит, грант
м. Кіровоград, вул. Преображенська, 79-А, начальник
договірно-правового відділу Кіровоградської РТПП
Хмуренко Олег Сергійович, (0522) 35-18-56, (066) 952-7017

Назва
підприємства

Кіровоградська регіональна торгово-промислова
палата

Назва
інвестиційного
проекту
Сутність та мета

Будівництво виставкового центру для проведення
регулярних виставкових заходів, ярмарок, конференцій,
презентацій, бізнес-форумів.
Будівництво сучасного виставкового центру для

проекту

Вид діяльності,
що інвестується
Фінансові
показники
проекту
Термін
реалізації
проекту, роки
Організаційноправова форма
співробітництва
Контактна особа
(посада, ПІБ)

посилення впливу виставкової діяльності на науковотехнічне та технологічне оновлення вітчизняного
виробництва, сприяння просуванню на внутрішній і
зовнішній ринок товарів і послуг вітчизняних виробників
Проектом передбачається будівництво павільйону із
швидко монтованих панельних залізобетонних блоків на
1000 кв. м.) та придбання виставкового обладнання
Виставкова діяльність
17, 0 млн грн;
1 рік
Кредит, грант
м. Кіровоград, вул. Преображенська, 79-А, начальник
договірно-правового відділу Кіровоградської РТПП
Хмуренко Олег Сергійович, (0522) 35-18-56, (066) 95270-17

Назва
підприємства

Кіровоградська регіональна торгово-промислова
палата

Назва
інвестиційного
проекту
Сутність та мета
проекту

Створення «Бізнес-інкубатору» при Кіровоградській
регіональній торгово-промисловій палаті
Надання
підтримки
суб’єктам
підприємницької
діяльності, що починають власний бізнес, з метою
спрощення, полегшення та прискорення входження на
ринок і досягнення бажаного підприємницького ефекту.
Забезпечення сприятливих організаційно-економічних
умов для розвитку малого і середнього підприємництва м.
Кіровограда,
підвищення
конкурентноздатності
підприємців і компаній на ринку шляхом надання
всебічної допомоги на всіх стадіях організації і
функціонування бізнесу, сприяння формуванню і
розвитку інфраструктури підтримки малого і середнього
бізнесу, створення нових робочих місць.
Проектом передбачається придбання 5 комп’ютерів та
меблів

Вид діяльності,
що інвестується
Фінансові
показники
проекту
Організаційноправова форма
співробітництва
Контактна особа
(посада, ПІБ)

Назва
підприємства
Назва
інвестиційного
проекту
Сутність та мета
інвестиційного
проекту

Вид діяльності,
що інвестується
Фінансові
показники
проекту
Джерела
фінансування
Термін реалізації
проекту, роки
Контактна особа

Надання сервісних послуг для малого та середнього
підприємництва.
50,0 тис. грн. а
Грант
м. Кіровоград, вул. Преображенська, 79-А, начальник
договірно-правового відділу Кіровоградської РТПП
Хмуренко Олег Сергійович, (0522) 35-18-56, (066) 952-7017

Кіровоградський національний технічний університет
Проведення сертифікованих енергетичних аудитів для
техніко-економічного обґрунтування енергоощадних
заходів та розроблення енергетичних паспортів закладів
комунальної сфери міста Кіровограда
Проведення енергоаудитів з розробленням енергетичних
паспортів, прогнозування потреб в паливно-енергетичних
ресурсах, обґрунтування та впровадження заходів
підвищення рівня енергоефективності у бюджетних
установах та житлово-комунальному господарстві міста.
що дозволить суттєво зменшити витрати на паливноенергетичні ресурси. Заощадження паливно-енергетичних
ресурсів до 30 % в залежності від об’єкту
Науково-дослідні роботи
300,0 тис. грн.;
грант
4 роки
Завідувач кафедри «Енергетичні системи та енергетичний
менеджмент» Кіровоградського національного технічного
університету Плєшков Петро Григорович, канд. техн.
наук., проф., (050)3412029

Назва
підприємства
Назва
інвестиційного
проекту
Сутність та мета
інвестиційного
проекту

Вид діяльності,
що інвестується
Орієнтовні
обсяги
виробництва
Фінансові
показники
проекту
Джерела
фінансування
Термін реалізації
проекту, роки
Організаційна
форма
співробітництва
Контактна особа
(посада, ПІБ)

Назва
підприємства
Назва
інвестиційного
проекту

Кіровоградський національний технічний університет
Розробка конструкції комбінованого глибокорозпушувача
Розроблена конструкція ґлибокорозпушувача дозволяє
реалізувати безвідвальну технологію обробки ґрунту.
Використання
комбінованого
ґлибокорозпушувача
сприяє відновленню природньої родючості, покращує
інфільтраційні властивості ґрунтів та зменшує прояви
вітрової та водної ерозій. Вартість розроблених
комбінованих ґлибокорозпушувачів у 2-3 рази нижче
вартості закордонних машин аналогічного призначення, а
їх застосування дозволить реалізувати системи
ґрунтозахисних та енергоощадних технологій.
Виробництво
50-100 машин на рік
200,0 тис. грн.
Кошти інвестора
4 роки
Кооперація
Доцент кафедри сільськогосподарського
машинобудування Кіровоградського національного
технічного університету Лещенко Сергій Миколайович,
канд. техн. наук, доц.
Кіровоградський національний технічний університет
Розробка
програми
проведення
комплексних
сертифікованих енергоаудитів найбільш енергоємних
об’єктів міста та надання енергетичних паспортів
бюджетним
установам
та
житлово-комунальним
господарствам міста.

Сутність та мета
інвестиційного
проекту

Вид діяльності,
що інвестується
Фінансові
показники
проекту
Джерела
фінансування
Термін реалізації
проекту, роки
Організаційна
форма
співробітництва
Контактна особа
(посада, П.І.Б.)

Реалізація програми до 2020 року дасть змогу зекономити
від 20 до 50 % в оплаті енергоресурсів за рахунок
підвищення рівня енергоощадження теплової та інших
видів енергії.
Зменшення споживання енергоресурсів до 30 %,
раціоналізація розподілу та заощадження коштів до 27 %.
Розробка
програми
проведення
комплексних
сертифікованих енергоаудитів
150,0 тис.грн.
Кошти інвестора, грант
5 років
Договір на виконання науково-дослідної роботи
Завідувач кафедри «Енергетичні системи та енергетичний
менеджмент» Кіровоградського національного технічного
університету Плєшков Петро Григорович, канд. техн.
наук., проф., (050)3412029

Назва
підприємства
Назва
інвестиційного
проекту
Сутність та мета
інвестиційного
проекту

Кіровоградський національний технічний університет

Вид діяльності,
що інвестується
Фінансові
показники
проекту
Джерела
фінансування
Термін реалізації
проекту, роки

Наукові дослідження

Дослідження теплового та гідродинамічного потенціалів
каналізаційних стоків міста з метою впровадження
теплових насосів як альтернативу газовому опаленню.
Раціональне
використання
відходів
сільськогосподарського виробництва, зменшення викидів
парникових газів до 25% за рахунок оптимізації режимів
роботи опалювального обладнання. Економія паливноенергетичних ресурсів до 40%.

200,0 тис.грн.
Кошти інвестора, грант
3 роки

Організаційна
форма
співробітництва
Контактна особа
(посада, П.І.Б.)

Договір на виконання науково-дослідної роботи

Назва
підприємства
Назва
інвестиційного
проекту

Кіровоградський національний технічний університет

Назва
підприємства
Назва
інвестиційного
проекту

Кіровоградський національний технічний університет

Завідувач кафедри «Енергетичні системи та енергетичний
менеджмент» Кіровоградського національного технічного
університету Плєшков Петро Григорович, канд. техн.
наук., проф., (050)3412029, доктор техн. наук, проф.
Клименко В.В.

Розробка
системи
комплексного
використання
традиційних та альтернативних джерел енергій для
енергопостачання споживачів бюджетної сфери з
оптимізацією складових енергосистеми та режимів
роботи енергетичних установок
Сутність та мета Заощадження енергоресурсів до 45 %, зменшення витрат
інвестиційного
природного газу до 15 %, зменшення енергозалежності
проекту
міста
Вид діяльності, Наукові дослідження
що інвестується
Фінансові
250,0 тис. грн.
показники
проекту
Джерела
Інвестиційні кошти, грант
фінансування
Термін реалізації 5 років
проекту, роки
Організаційна
Договір на виконання науково-дослідної роботи
форма
співробітництва
Контактна особа Завідувач кафедри «Енергетичні системи та енергетичний
(посада, П.І.Б.)
менеджмент» Кіровоградського національного технічного
університету Плєшков Петро Григорович, канд. техн.
наук., проф., (050)3412029, доктор техн. наук, проф.
Клименко В.В.

Прогнозування кадрових потреб в системі прийняття
стратегічних рішень у сфері вищої та професійнотехнічної освіти в умовах інноваційного розвитку
економіки м. Кіровограда

Сутність та мета Обґрунтування перспективної структури спеціальностей
для підготовки фахівців закладами вищої професійної
інвестиційного
освіти відповідно до сучасних вимог ринку праці.
проекту
Розробка напрямів підвищення якості підготовки фахівців
з вищою освітою (активізація співпраці з роботодавцями та
органами місцевого самоврядування, розвиток соціального
діалогу, академічна мобільність, міжнародне
співробітництво, використання сучасних інформаційнокомунікативних технологій тощо).
Прискорення інноваційного розвитку міста на основі
забезпечення кадрових потреб (збільшення частки
інноваційно активних підприємств міста).
Вид діяльності, Наукові дослідження
що інвестується
Фінансові
140,0 тис. грн.
показники
проекту
Джерела
Грант
фінансування
Термін реалізації 2 роки
проекту, роки
Організаційна
Договір на виконання науково-дослідної роботи
форма
співробітництва
Контактна особа Завідувач кафедри економіки праці та менеджменту,
(посада, П.І.Б.)
Кіровоградського національного технічного університету
д -р екон. наук, проф. Левченко Олександр Миколайович

