
Муніципальні інвестиційні проекти

Назва інвестиційного проекту Будівництво сонячної електростанції
Суть та мета проекту Установка сонячних монокристалічних 

кремнієвих фотоелементів поворотного типу
Орієнтовані обсяги 
виробництва та 
характеристика ринків збуту

Встановлена потужність 7 МВт*год, сукупна
продуктивність за рік 9321,8 МВт*год, у 
тому числі 6375,15 МВт*год у літні місяці та
2946,65 МВт*год у зимні місяці.
Передбачається продаж електроенергії на 
енергоринок по «зеленому тарифу» 

Фінансові показники проекту 296,7  млн.грн.
Джерела фінансування Кошти інвестора
Організаційна форма 
співробітництва

Кредит

Розробник проекту Комунальне підприємство 
«Теплоенергетик»,  м. Кропивницький,          
вул. Енергетиків, 20, тел. +38 0522 56 58 27

Назва інвестиційного проекту Оновлення рухомого складу 
електротранспорту міста Кіровограда

Суть та мета проекту Придбання 20 електробусів ЕЛЕКТРОН 
Е18101 з метою створення комфортних і 
безпечних умов пересування громадян та 
гостей міста, покращення екологічної 
ситуації в місті

Фінансові показники проекту 180,0  млн.грн.
Джерела фінансування Кошти інвестора
Організаційна форма 
співробітництва

Кредит

Розробник проекту Управління розвитку транспорту та зв’язку 
Кіровоградської міської ради                           
тел. +38 0522 24 48 00

Назва інвестиційного проекту Ефективне освітлення міста
Суть та мета проекту Реконструкція мережі вуличного освітлення 

м. Кіровограда з заміною ламп вуличного 
освітлення на світлодіодні світильники 

Фінансові показники проекту 50,0 млн.грн.
Джерела фінансування Кошти інвестора
Організаційна форма 
співробітництва

Кредит

Розробник проекту Кіровоградське комунальне підприємство 



електромереж зовнішнього освітлення 
«Міськсвітло»,  м. Кіровоград,                         
вул. Панфіловців, 20, тел. +38 0522 56 99 28

Назва інвестиційного проекту Створення у м. Кіровограді амбулаторного 
відділення гемодіалізу

Суть та мета проекту Капітальний ремонт приміщення, придбання
медичного обладнання  з метою надання 
медичної допомоги хворим із хронічною 
хворобою нирок для проведення процедури 
гемодіалізу 

Фінансові показники проекту 50,0 млн.грн.
Джерела фінансування Кошти інвестора
Організаційна форма 
співробітництва

Кредит

Розробник проекту Управління охорони здоров’я 
Кіровоградської міської ради                     тел.
+38 0522 24 45 11

Назва інвестиційного проекту Створення коворкінг центру для молоді у      
м. Кіровограді 

Суть та мета проекту Капітальний ремонт приміщення, придбання
комп’ютерного  обладнання  та меблів   з 
метою організації доступного тимчасового 
робочого простору  для молоді, які бажають 
розвиватись в напрямку створення власного 
бізнесу

Фінансові показники проекту 0,8 млн.грн.
Джерела фінансування Кошти інвестора
Організаційна форма 
співробітництва

Кредит, державно-приватне партнерство

Розробник проекту Управління економіки  Кіровоградської 
міської ради тел. +38 0522 24 48 50

Назва інвестиційного проекту Створення фізкультурно-оздоровчого 
комплексу відкритого типу у парку культури
та відпочинку «Козачий острів» у
м. Кіровограді 

Суть та мета проекту Придбання та встановлення спортивного 
обладнання для безкоштовних занять 
фізичною культурою та спортом дітей , 



молоді та людей з обмеженими фізичними 
можливостями

Фінансові показники проекту 0,3 млн.грн.
Джерела фінансування Кошти інвестора
Організаційна форма 
співробітництва

Кредит, грант

Розробник проекту Відділ фізичної культури та спорту  
Кіровоградської міської ради тел. 
+38 0522 24 38 52

Назва інвестиційного проекту Будівництво 20 метрового стенду для 
скелелазіння (стандартна стіна, траса 
«Рекорд») на базі комунального закладу 
«Комплексна дитячо-юнацька спортивна 
школа № 2 Кіровоградської міської ради» у
м. Кіровограді 

Суть та мета проекту Придбання та монтування стенду та 
комплектуючих до нього для забезпечення 
належної підготовки спортсменів м. 
Кіровограда до участі у міжнародних 
спортивних змаганнях

Фінансові показники проекту 1,1 млн. грн.
Джерела фінансування Кошти інвестора
Організаційна форма 
співробітництва

Кредит

Розробник проекту Відділ фізичної культури та спорту  
Кіровоградської міської ради тел. 
+38 0522 24 38 52


