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До Вашої уваги представлена інформація 

соціально-економічного розвитку 

Первомайської міської територіальної 

громади. Наша громада із центром у місті 

Первомайськ об’єднує навколишні села: 

Грушівка, Кам’яна Балка, Кінецьпіль, Чаусове 

Друге, Вербова Балка та селище Підгородна. 

Тут живуть талановиті трудівники, яким 

небайдужа доля рідного краю, які спільними 

зусиллями творять кращу долю своєї малої 

Батьківщини. Ми об’єдналися заради 

досягнення спільної мети – розвитку та 

процвітання рідного краю. 

Пріоритетні напрямки нашої роботи – це 

розвиток економіки та залучення інвестицій, 

розвиток спортивної та туристичної 

інфраструктури, удосконалення житлово-
комунальної сфери та сфери послуг, створення 

умов для розвитку малого підприємництва. 

Ми зацікавлені у розвитку промислового 

потенціалу, створенні нових підприємств, 

збільшенні бази оподаткування для вирішення 

соціальних завдань і питань місцевого 

значення. 

Запрошуємо до співпраці потенційних 

інвесторів, керівників підприємств, установ, 

організацій, приватних підприємств, 

громадян, які небайдужі до долі нашої 

громади, розвитку її інфраструктури, 

відновлення економічного та культурного 

потенціалу. 
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2

.1.  

 

 

Географічне розташування, суміжні території 

Первомайська міська територіальна громада утворилася у 2020 році 

відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію 

районів» від 17.07.2020 року № 807-IX та знаходиться в північно-західній 

частині Миколаївської області.  
До складу громади увійшло 7 населених пунктів: місто Первомайськ, село 

Грушівка, село Кам’яна Балка, село Кінецьпіль, село Чаусове Друге, село 

Вербова Балка та селище Підгородна. 
На території громади утворено чотири старостинських округи: 
- Підгороднянський старостинський округ з центром у селищі Підгородна, 

що складається з селища Підгородна та села Вербова Балка; 
- Грушівський старостинський округ з центром у селі Грушівка, що 

складається з села Грушівка; 
- Кам’янобалківський старостинський округ з центром у селі Кам’яна 

Балка, що складається з села Чаусове Друге та села Кам’яна Балка; 
- Кінецьпільський старостинський округ з центром у селі Кінецьпіль, що 

складається з села Кінецьпіль. 
 
 

 

2.1
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Населені пункти громади, їх представники 

№ 

з/п 
Повна назва 

місцевої ради 

Назви 

населених 

пунктів 
ПІБ, посада Робочий 

телефон 

1 

Первомайська 

міська рада 

місто 

Первомайськ 

 
Демченко Олег Михайлович – 

міський голова 
 

(05161)7-51-22 

2 село 

Кінецьпіль 

 
староста Кінецьпільського 

старостинського округу 

Первомайської територіальної 

громади 
 

(05161)6-64-02, 
6-64-72 

3 

село Кам’яна 

Балка 

 
Бренгач Олександр Олександрович 

– староста Кам’янобалківського 
старостинського округу 

Первомайської територіальної 

громади 
 

(05161)6-69-42, 
6-69-00 

село Чаусове 

Друге 

4 село 

Грушівка 

Бадера Олександр Володимирович 

– староста Грушівського 

старостинського округу 

Первомайської територіальної 

громади 

(05161)6-72-31 

5 

селище 

Підгородна 

 
Павленко Олена Вікторівна – 
староста Підгороднянського 

старостинського округу 

Первомайської територіальної 

громади 
 

(05161)6-61-06 
село Вербова 

Балка 
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Історична довідка 

 
Первомайськ 

Центр Первомайської міської 

територіальної громади – місто  
Первомайськ, заснований у 1676 році. 

Місто утворене з трьох поселень, 

які належали до трьох різних держав – 
Запорізької Січі (входила до складу 

Царської Росії), Турції та Польщі.  
Межа між Запорізькою Січчю та 

Польщею проходила по річці Синюха. 

Весною 1676 року на лівому березі 

Синюхи запорізькими козаками було вибране місце для укріплення, якому дали 

назву Орлик. В 1743 році російським урядом прийняте рішення про 

переобладнання укріплення в 6-ти бастіонний шанець, який укріпили зброєю та 

гарматами. В 1770 році укріплення перейменовано в Екатериненшанець, в 1772 

році – слобода Орлик була зарахована до розряду міст, в 1781 році поселення 

дістало назву Ольвіополь. 
В 1750 році на лівому березі р. Південний Буг, де проходила межа між 

Туреччиною та Січчю, польський поміщик Потоцький збудував карантинну 

заставу Богополь. В 1762 році козаки і біглі українські кріпаки на правому 

березі Південного Бугу заснували слободу Олта (перше найменування 

нинішньої частини Первомайська), яка належала Турції.  
Таким чином, створено три частини міста – Ольвіопіль, Богопіль та Голта, 

які в якості окремих поселень проіснували до 1919 року. 1 травня того ж року 

на мітингу прийнято рішення про об’єднання всіх трьох частин в одне місто під 

назвою Первомайськ. 
 

У лютому 1954 року 
Первомайськ увійшов до складу 

Миколаївської області. 
Постановою Кабінету Міністрів 

України від 26.07.2001 року № 878 
місто Первомайськ включено до 

Списку історичних населених місць 

України. 
 

 

2.2
. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1954
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Кінецьпіль 
Кінецьпіль – село, центр 

Кінецьпільського старостинського округу 

Первомайської територіальної громади. 
Уперше Кінецьпіль згадується в 

історичних документах з 1634 року як 

фортеця для захисту від татар, 

побудована французьким інженером 

Ґійомом де Бопланом. Містечко та замок 

Новий Конецполь були розташовані на 

зливі річок Кодими та Богу. Засновником містечка став Станіслав 

Конецпольський. Пізніше містечко перейшло Любомирським, Шалайським, 

Собанським. Тут були церква святого Дмитра, костел, синагога. Біля річки Богу 

стояв стовп з написом: «Кінець Польщі». Наприкінці ХІХ ст. тут були ще руїни 

замку. 
У 1902 році у с. Кінецьпіль 

з’явився водяний млин, збудований 

за ініціативи братів Собанських. 

Млин досить швидко перетворився 

на потужне і затребуване 

виробництво. Кінецьпільський млин 

донині функціонує, але вже не на 

водяному приводі, а на 

електричному. 
 

 
Кам’яна Балка 

Кам’яна Балка – село, центр 

Кам’янобалківського старостинського 

округу Первомайської територіальної 

громади. 
Біля Кам’яної Балки розкопані 

декілька курганів із похованнями епохи 

бронзи (II тисячоліття до н. е.) і 
скіфського часу (IV-III ст. до н. е.). У 

селі знайдено також поховання 
Черняхівської культури з чотирма 

посудинами (II-VI ст. н. е.). 
Засновано село в першій половині XVIII ст. поблизу балки, де пороги і 

брід через Буг. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1634
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%BC_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80_%D0%B4%D0%B5_%D0%91%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%96%D1%84%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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Чаусове Друге 
Чаусове Друге – село 

Кам’янобалківського старостинського 

округу Первомайської територіальної 

громади, засновано у XVIII ст. 
Після того, як за Ясською угодою 

1791 року землі між Бугом та Дністром 

були приєднані до Росії, Катерина ІІ 

розпочала запроваджувати кріпацтво на 

півдні України. Селян, які до цього 

були вільними, перетворено на 

державних селян, а саме село 

перейменовано на Чаусово Казенне. 
Для задоволення духовних потреб 

жителів села у 1790 році розпочалось 

будівництво храму. Новозбудований 

храм у селі Чаусово Казенне 

присвячений святу Здвиження Чесного 

і Животворящого Хреста Господня.  
У ХХ ст. встановлено понтонний 

міст на річці Південний Буг між селами 

Чаусово-1 і Чаусово-2. 
  

Грушівка 
Грушівка – село, центр 

Грушівського старостинського округу 

Первомайської територіальної громади. 
Грушівка заснована у 1750-ті роки 

та входила до складу Османської 
імперії. Спочатку село називалося 

Гидирим. На початку ХІХ ст., коли 

новим власником став поміщик Корбе, 

Гидирим змило весняною повінню 

Південного Бугу. Селяни перебралися 

на пагорби, де росло багато диких 

груш. Отак Гидирим став Грушівкою. 
Село розташоване навпроти села 

Мигія. Звідси чудово видно вигини 

Південного Бугу та пороги. А відразу за 

селом можна потрапити на гарні 

скелясті ділянки річкової долини. 
У Грушівці є архітектурна 

пам’ятка – мурована церква Різдва 

Богородиці, збудована у 1899 році. 
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Підгородна 
Підгородна – селище міського 

типу, центр Підгороднянського 

старостинського округу 

Первомайської територіальної 

громади, засновано у 1899 році. 
Вузлова залізнична станція на лініях 
Балта-Гайворон і Балта-Помічна. 

11 серпня 1960 року Підгородна 

отримала статус селища міського 

типу. 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0
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2.1
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 Інформація про орган місцевого самоврядування 

Управління громадою здійснюється органом місцевого самоврядування, 

яким є Первомайська міська рада та її виконавчий комітет. 
 
Керівний склад: 

Посада Прізвище, ім'я, 

по-батькові 
Службовий 

телефон Електронна адреса 

Міський голова Демченко Олег 

Михайлович 
(05161) 7-51-22 vykonkomperv@mk.gov.ua 

Секретар міської ради Медведчук 

Михайло 

Анатолійович 

(05161) 5-23-92 - 

Перший заступник 

міського голови  
 

Малішевський 

Дмитро Петрович 
(05161) 7-54-98 economperv@mk.gov.ua 

Заступник міського 

голови з питань 

діяльності виконавчих 

органів міської ради 

Рябченко 

Володимир 

Миколайович 

(05161) 7-54-22 - 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

міської ради 

Данильченко 

Тетяна 

Миколаївна 

(05161) 5-46-68 - 

 

 

 

  

2.3 
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2.1
. 

 
Природно-географічний потенціал 

 
Первомайська міська територіальна громада розташована в північно-

західній частині Миколаївської області, за 180 км від Миколаєва, при злитті 

річок Південного Бугу та Синюхи. Площа, яку займає територіальна громада – 
282 км², з них 25,13 км² – територія міста Первомайськ. Регіон розташований на 

межі степу та лісостепу, у місцевості, де зливаються річки Південний Буг, 

Синюха і Кодима. Рельєф регіону – це хвиляста рівнина, розрізана долинами і 

балками на окремі водорозділові плато. Місцевість регіону має слабкий уклін у 

південно-східному напрямку. Середня висота над рівнем моря – 200 м. 
Клімат регіону помірно-континентальний, по кількості опадів його можна 

віднести до теплої помірно-сухої зони. 
 

  
 
 

Ресурсно-сировинний потенціал 
 

Водні ресурси: річка Південний Буг, її лівий приток – річка Синюха, яка в 

центрі міста Первомайськ впадає в Південний Буг, лівий приток Синюхи – 
Чорний Ташлик і правий приток Південного Бугу – річка Кодима. 

Корисні копалини: Геологічне минуле свідчить, що фундаментом краю є, 

так званий, український кришталевий щит, сформований за часів найдавнішої 

архейської епохи з вулканічних порід, які виходять на поверхню землі в деяких 

місцях у вигляді скель і порогів, утворюючи мальовничі куточки природи. 

Близькість материнського щиту обумовлює наявність і добуток таких корисних 

копалин як граніт, глина, кварцит, гнейси. Усі ці корисні копалини є 

будівельними матеріалами і використовуються в будівництві споруд, шляхів, 

прокладці інженерних комунікацій. 

2.5 

2.4 
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2.1
. 

 

Населення територіальної громади 

 
Зведена характеристика населення з розбивкою по населеним 

пунктам територіальної одиниці: 

Населений пункт 
Всього 

населення1, 
тис. осіб 

у тому числі,  
осіб 

Пенсіонери3 Безробітні5 

місто Первомайськ 63,3 17182 524 62,72 168994 
село Кінецьпіль 2,7 786 26 

село Кам’яна Балка 0,6 144 5 
село Чаусове Друге 0,5 125 17 

село Грушівка 0,9 248 5 
селище Підгородна 2,2 474 30 
село Вербова Балка 0,1 15 2 

Всього 70,3 18974 609 
1 за даними Головного управління статистики у Миколаївській області станом на 01.01.2021 року 
2 за даними Головного управління статистики у Миколаївській області станом на 01.11.2021 року 
3 за даними Головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області станом на 01.07.2021 

року 
4 за даними Головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області станом на 01.01.2022 

року 
5 за даними Первомайської міськрайонної філії Миколаївського обласного центру зайнятості станом на 

01.01.2022 року 
 

2.6 
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Цікава й своєрідна історія 
утворення та розвитку 

міста Первомайськ.

Вдале географічне 
розташування відносно 
основних ринків збуту 

продукції.

Розвинена інфраструктура.
Розвинена соціально-культурна 

сфера.

Наявність кваліфікованої 
робочої сили та можливість 
використання виробничого 

потенціалу громади.

Туристична привабливість громади із 
цікавою та своєрідною історією, 
великою протяжністю річного 

узбережжя, унікальними 
ландшафтами та чудовими 

краєвидами.

Особливості та конкурентні переваги територіальної 

громади 

 

 

2.7 
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3.1 

 
 
 

 
Промисловість 

 
У громаді промисловість представлена харчовою галуззю, 

машинобудуванням, металургійним виробництвом та виробництвом готових 

металевих виробів, а також галуззю легкої промисловості. 
Основними промисловими підприємствами територіальної одиниці є: 

ПрАТ «Первомайський МКК», ТДВ «Первомайськдизельмаш», ДП «Ливарний 

завод», ПрАТ «Санта Україна», ПрАТ «Завод «Фрегат», ТОВ «Ремонт-Ник», 
ТДВ «Бриг». 

 
ПрАТ «Первомайський молочноконсервний 

комбінат» 
Одне з найбільших підприємств із переробки 

молока в Україні. Комбінат побудований у лютому 1956 
року. 

Компанія вже кілька десятків років успішно працює 

на українському та зарубіжних ринках, спеціалізуючись 

на виробництві молочних консервів цільномолочної 

продукції: твердих та м’яких сирів, сирних продуктів, згущеного молока, 
вершкового масла вищого ґатунку, а також молока. 

ПрАТ «Первомайський МКК» входить в ТОР-5 найбільших підприємств 

по виробництву молочних консервів. Крім України, продукція компанії 

присутня також на ринках США, Ізраїлю, Канади, Сирії, Іраку, ОАЕ, 

Узбекистану, Казахстану, Грузії, Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Молдови та 

Туркменістану. 
 

ТДВ «Первомайськдизельмаш» 
Спеціалізоване машинобудівне підприємство 

України з випуску середньообертових двигунів, 

двигун-генераторів та на їх базі когенераційних 

установок в діапазоні електричної потужності від 315 

до 750 кВт, з додатковим виробленням до 1065 

кВт/год теплової енергії в режимі когенерації.  
Переваги сучасного покоління двигунів і когенераційних установок на їх 

базі: високий ресурс до капітального ремонту, низькі експлуатаційні витрати, 

простота в обслуговуванні, гнучкість вибору палива, здатність працювати в 

різних природно-кліматичних умовах, низька питома вартість, у зв’язку з чим 

вони сьогодні добре відомі не тільки в Україні, 

3. ЕКОНОМІКА ГРОМАДИ 
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але і в багатьох країнах світу. 
Одним із напрямків діяльності підприємства є випуск продукції 

сільськогосподарського призначення, а саме: борони, катки польові різних 

типів і модифікацій, із застосуванням яких підвищується родючість ґрунту і 

досягається приріст врожаю до 30 %. 
ТДВ «Первомайськдизельмаш» – володар Диплому переможця та 

пам’ятного знаку міжнародної виставки «Енергофорум “Україна-2001”» в 

номінації «За якість і надійність», Диплому міжнародного академічного 

рейтингу популярності та якості товарів і послуг «Золота Фортуна». 
 

ДП «Ливарний завод» 
Дочірнє підприємство «Ливарний завод» ТДВ 

«Первомайськдизельмаш» створено в 1998 році на базі 

підрозділів ТДВ «Первомайськдизельмаш». 
ДП «Ливарний завод» є найбільшим виробником 

чавунного литва в Миколаївській області. 

Пріоритетним напрямком є виготовлення 

машинобудівного литва із сірого СЧ-20, СЧ-25, 
високоміцного ВЧ-50, спеціальних чавунів. 

ДП «Ливарний завод» є лідером в сегменті 

вітчизняного виробництва котків польових. На сьогодні освоєно і серійно 

виробляється понад 40 моделей котків польових. 
Підприємство неодноразово нагороджено золотими медалями та 

дипломами Міжнародних сільськогосподарських виставок. 
Продукція поставляється в усі регіони України, а також на зовнішній 

ринок, включаючи і країни Євросоюзу. 
 

ПрАТ «Санта Україна» 
Історія ПрАТ «Санта Україна» 

починається з далекого 1945 року. З тих пір 

багато чого змінилось, але незмінним 

залишився основний принцип роботи 

фабрики – дотримання високих європейських стандартів якості у пошитті 

жіночого одягу. Вже більше 20 років підприємство успішно шиє на замовлення 

жіночий одяг для провідних європейських компаній та відомих торгових марок, 

таких як: SWING, NEXT, MEXX, Marks & Spenser, Laura Ashley, Mamas & 
Papas, Bonita, C&A, S. Oliver, Mariposa, Marc Yacobs, Oui, Antonelle, PLANET, 
PRECIS PETITE, Tara Jarmon, GERARD DAREL, Jakes тощо. 

ПрАТ «Санта Україна» сьогодні – це три пошивочних цехи, розкрійний та 

експериментальний цехи, дільниця виробництва товарів широкого вжитку. 

Саме в цих цехах народжуються спідниці, сукні, брюки та блузи, які згодом 

експортують до європейських країн. 

http://swing-modelle.de/
http://www.next.co.uk/
http://www.mexx.com/
http://www.marksandspencer.com/
http://www.lauraashley.com/
http://www.mamasandpapas.com/
http://www.mamasandpapas.com/
http://www.bonita.eu/
http://www.c-and-a.com/uk/en/corporate/fashion/
http://www.soliver.com/en/magazine.html
http://www.mariposaclothing.co.nz/
http://www.marcjacobs.com/
http://www.oui.com/
http://www.antonelle.com/
http://www.planet.co.uk/
http://www.precis.co.uk/
http://www.tarajarmon.fr/
http://www.gerarddarel.com/en_it/


 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАСПОРТ ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

16 

 
ПрАТ «Завод «Фрегат» 
Один із найбільших у країні виробників 

техніки для сільського господарства, харчової та 

переробної промисловості, виробів суднового 

машинобудування та гідравліки, обладнання для 

базових областей промисловості, товарів 

широкого вжитку. Історія заводу починається наприкінці1960-х років. 
Основна продукція заводу: 

 дощувальні машини широкозахватні фермові з електричним приводом 

ДМФ «Фрегат» та дощувальні машини з гідравлічним приводом ДМУ 

«Фрегат»; 
 ґрунтообробна техніка: борони-плуги дискові важкі БПД-2.4, БПД-4.2, БПД-

4.2-01, БПД-6.01; котки кільчасто-зубчасті КПФ-6КЗ; модулі МДКШ-4,2; 
 оцинковані металоконструкції, у тому числі –  несучі системи для сонячних 

електростанцій; 
 оцинковані дорожні огорожі, зокрема, сертифіковані на відповідність 

європейським стандартам; 
 гідроапаратура – 60 типів; 
 млиново-елеваторне обладнання (живильники шлюзові для зерна та 

борошна, затвори шлюзові, норії стрічкові ковшові); 
 вироби та послуги для машинобудування, включаючи лиття, мехобробку, 

гаряче оцинкування та різні види гальванопокриттів. 
 

 
ТДВ «Бриг» 
Виробник енергозберігаючого обладнання для 

сушіння зерна, а також обладнання для його переробки 

й очищення. Підприємство є одним із основних 

операторів України на ринку зерносушильного й 

зернопереробного обладнання. 
Маючи майже 50-літній загальний досвід 

машинобудування, ТДВ «Бриг», починаючи з 2006 року, 

лідирує в Україні у випуску енергозбережних зерносушильних комплексів із 

теплогенераторами на біомасі. 
ТДВ «Бриг» близько 20 років випускає комплекти технологічного 

обладнання крупоцехів для виготовлення всіх видів круп. 
Основні види продукції підприємства сертифіковані Державним комітетом 

України з питань технічного регулювання й споживчої політики в рамках 

державної системи сертифікації УкрСЕПРО. 
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3.2 
 

Інвестиційна діяльність 

 
Пріоритетні напрямки 

інвестування

Соціальне 
забезпечення

Удосконалення 
існуючих та 

створення нових 
видів соціальних 

послуг

Охорона 
здоров'я

Модернізація 
мережі 

закладів 
охорони 
здоров’я

Оновлення 
матеріально-

технічної 
бази закладів 

охорони 
здоров’я 

Освіта

Оптимізація 
мережі 

закладів 
дошкільної  
та середньої 

освіти 
(капітальний 

ремонт, 
утеплення 

фасаду)

Розвиток 
позашкільної 

освіти

Спорт

Будівництво 
сучасного 

багатопрофільного 
спортивного 
комплексу 

Створення 
фізкультурно-
оздоровчого 
комплексу з 
басейном

Промисловість

Харчова 
промисловість

Виробництво 
когенераційних 

установок

Житлово-
комунальне 

господарство

Реконструкція 
системи 

водопостачання 
та водовідведення

Енергозбереження

Будівництво 
комплексу з 

переробки твердих 
побутових відходів

Культура
Модернізація 

мережі закладів 
культури 

(реконструкція,  
капітальний 

ремонт)

Оснащення 
мистецьких шкіл 

музичними 
інструментами
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Пріоритетні напрямки нашої роботи: 
створення умов для розвитку спортивної 

інфраструктури, формування сучасної 

рекреаційної зони для відпочинку, 
будівництво нових туристичних об’єктів, 
створення умов для проведення 

традиційних культурно-масових заходів 

(фестивалів, конкурсів тощо), 

впровадження енерго- та 
ресурсозберігаючих технологій, захист навколишнього середовища і здійснення 

природоохоронних заходів, залучення інвестицій в розвиток комунальних 

підприємств. 
Протягом 2021 року проводилась робота: 

 в рамках конкурсу проєктних заявок на отримання фінансування від 

Фінського Фонду Місцевого Співробітництва у лютому 2021 року подана 

заявка «Впровадження мобільної системи збору та переробки твердих 

побутових відходів у Первомайській міській територіальній громаді 

Миколаївської області» на загальну суму 55,0 тис. євро; 
 у лютому 2021 року Первомайська міська територіальна громада стала 

однією із 3 пілотних громад-партнерів, відібраних Європейським інвестиційним 

банком для моделювання процесів впровадження кредитної програми ЄІБ 

«Енергоефективність громадських будівель в Україні»; 
 в рамках програми розвитку локальних ініціатив 2021 року 

підготовлено та надіслано до Фонду «Об’єднання» лист-намір про участь у 

конкурсі. Відповідна програма передбачає ряд заходів, націлених на розвиток 

відібраних громад через партисипативні підходи вивчення локальних проблем, 

інвентаризацію ресурсів та проведення конкурсу грантів; 
 у межах конкурсу «Інфраструктурні гранти #3», організованого 

Фондом House of Europe, подано такі проєкти: 
- «Створення матеріальної бази (комп’ютеризація) для Центру 

національних культур», на суму 266,6 тис. грн; 
- «Мультимедійний екран для громади», на суму 301,0 тис. грн; 
- «Дозвілля без обмежень» (комп’ютерна техніка для МЦКіД ім. Є. 

Зарницької), на суму 157,8 тис. грн; 
- «Агенція мистецького розвитку громади» (діджиталізація 

централізованої бібліотечної системи), на суму 53,6 тис. грн; 
- «Створення матеріальної бази (комп’ютеризація) Первомайської 

дитячої художньої школи для осучаснення освітнього процесу», на суму 

288,1 тис. грн; 
- «З музикою в серці» (комп’ютеризація Дитячої музичної школи 

№ 1), на суму 64,0 тис. грн; 
- «Комп’ютеризація Дитячої музичної школи № 2», на суму 248,0 
тис. грн; 
- «Придбання новітньої техніки для дітей сільської місцевості», на 

суму 235,4 тис. грн; 



 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАСПОРТ ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

19 

-  «Бібліотека і громада: відкритий простір партнерства» 

(комп’ютеризація бібліотек для населення сіл громади), на суму 118,1 
тис. грн; 

 з метою участі у програмі грантової допомоги по проєктам людської 

безпеки «КУСАНОНЕ», запропонованої Урядом Японії, подано проєкт «Дітям 

громади - музичні інструменти», на суму 1500,0 тис. грн. Проєкт передбачає 

підвищення якості музичного виховання дітей з приєднаних сіл та селищ, їх 

різнобічний розвиток, доступність до якісної позашкільної музичної освіти; 
 у рамках Ініціативи з проєктів муніципального партнерства, 

оголошеною Програмою «U-LEAD з Європою», подано проєкт «Будівництво 

полігону твердих побутових відходів в місті Первомайськ Миколаївської 

області»; 
 у рамках конкурсного відбору інвестиційних програм і проєктів 

регіонального розвитку на 2022 рік направлено 4 проєкти, які можуть 

реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в 

Миколаївській області: 
- «Реконструкція хлораторних станцій ОВНС-1, ОВНС-2 в м. 

Первомайськ Миколаївської області (коригування)», на загальну суму 

45 140,959 тис. грн; 
- «Реконструкція споруди котельної під фізкультурно-оздоровчий 

комплекс з басейном за адресою: Миколаївська область. 

М. Первомайськ, вул. Михайла Грушевського, 52-Б.», на загальну 

суму 42 694,243 тис. грн; 
- «Реконструкція очисних споруд каналізації міста Первомайськ 

Миколаївської (перша черга)», на загальну суму 28619,228 тис. грн; 
- «Нове будівництво насосної станції ІІІ-го підйому з резервуарами 

запасу води по вул. Кам’яномостівській в м. Первомайську 

Миколаївської області. Коригування», на загальну суму 52794,73 
тис. грн; 

 для розгляду та відбору комісією подано проєкт, пов’язаний із 
розвитком та модернізацією місцевої інфраструктури, що пропонується для 

фінансування згідно з Рамковою угодою між Урядом України та Урядом 

Королівства Данії щодо загальних умов та процедур, організаційних заходів та 

фінансових умов реалізації програми Danida Business Finance в Україні, 

ратифікованою Законом України від 16 червня 2020 р. № 707-ІХ. Проєкт 

передбачає вирішення проблем водопостачання та водовідведення, шляхом 

виконання ряду заходів, загальною вартістю 796000,0 тис. грн; 
 з метою участі у конкурсі малих грантів DREAMactions 4.0., 

направленому на підтримку урбаністичних мікропроєктів, подано такі проєкти: 
- «МОПС (Макулатура Органіка Пластик Скло): впровадження 

сучасних методів збирання твердих побутових відходів у 

Первомайській міській територіальній громаді», на суму 100,0 тис. 

грн; 
- «Озеленення площі Тараса Григоровича Шевченка, м. Первомайськ 

Миколаївської», на суму 100,0 тис. грн; 
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3.3 

 у рамках відбору проєктів, пов’язаних з реінтеграцією тимчасово 

окупованих територій України та розвитком інфраструктури прилеглих до них 

територій, які підлягають фінансуванню згідно з Рамковою угодою між Урядом 

України та Урядом Королівства Данія щодо загальних умов та процедур, 

організаційних заходів та фінансових умов реалізації програми Danida Business 
Finance в Україні, ратифікованою Законом України від 16 червня 2020 р. 

№ 707-ІХ, у листопаді подано проєкт «Реконструкція системи водопостачання 

та водовідведення м. Первомайська Миколаївської області». Проєкт передбачає 

вирішення проблем водопостачання та водовідведення, шляхом виконання ряду 

заходів, загальною вартістю 796000,0 тис. грн. 
 

 
Туристичний потенціал 

 
Первомайська міська територіальна громада має сприятливі умови для 

розвитку туризму. Унікальні ландшафти, чудові краєвиди, велика протяжність 

річного узбережжя створюють усі передумови для відновлення і формування у 
громаді туристичного комплексу.  

Важливе значення у формуванні ландшафту населених пунктів 

Первомайської міської територіальної громади мають парки-пам’ятки садово-
паркового мистецтва «Молодіжний» та «Дружба народів», сквери та 

насадження вздовж магістральних 

вулиць міста Первомайськ. 
 
У 1935 році, для масового відпочинку 

населення та забезпечення потреб 

трудящих міста Первомайськ, 

заснований Первомайський міський 

парк культури ім. Шверніка (далі – 
Парк). З 1976 року Парк 

перейменовано на парк імені 

Г. І. Петровського, з 2016 року – 
Первомайський міський парк культури 

та відпочинку «Дружба народів». Парк 

є природним меморіальним 

пам’ятником, що виконує естетичну і 

рекреаційну роль, а також має 

природоохоронне, культурно-
історичне, ботанічне значення. Парк 

входить до складу природно-
заповідного фонду України, 

охороняється як національне надбання, до якого встановлюється особливий 

режим охорони, відтворення й використання. 



 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАСПОРТ ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

21 

3.4 

Активну участь у вивченні 

історії та культури регіону, 

пропаганди здорового активного 

відпочинку серед дітей та юнацтва 

беруть: місцевий туристичний клуб 

мандрівників «Романтик», Станція 

юних натуралістів управління освіти 

міської ради, дитячий оздоровчий 

табір «Гарт» управління освіти 

міської ради, міська централізована 

бібліотечна система та туристичний 

гурток «Пішохідний туризм» 
Дитячо-юнацького центру національного відродження. 

У загальноосвітніх навчальних закладах діють туристичні гуртки, в яких 

діти беруть участь у різних туристичних заходах. 
 

 
Транспортна інфраструктура і зв’язок 

 
 

№ 
з/п Назва Основні маршрути 

 Автостанції: міські маршрути: 
1 Автостанція «Голта» № 1 «Котеджі – вул. Корабельна» 
  № 2 «вул. Рожева – вул. Гетьмана Мазепи» 
  № 3 «Котеджі – вул. Дачна» 
  № 4 «Пологовий будинок – вул. Гвардійська» 
  № 5 «Райлікарня – Дитяча лікарня» 
  № 6 «Райлікарня - Поронівка» 
  № 7 «вул. Олександра Коротченка – ПМК-226» 
  № 8 «ЗОШ № 7 – Автовокзал» 
  № 9 «Пологовий будинок – Цукровий завод» 
  № 10 «Птахокомбінат – вул. Корабельна» 
  № 11 «вул. Олександра Коротченка – вул. Сидора Ковпака» 
  № 12 «Райлікарня – Завод будматеріалів» 
  № 13 «вул. Олександра Коротченка – Грензавод» 
  № 14 «вул. Олександра Коротченка – вул. Садова» 
  № 101 «Цукровий завод – вул. Корабельна» 
  № 101-А  «Котеджі – вул. Корабельна» 
  № 102 «вул. Корабельна – вул. Рожева» 
  № 103 «вул. Дачна – Котеджі» 
  № 104 «вул. Корабельна – Райлікарня» 
  № 106 «вул. Академіка Миколи Амосова – Поронівка» 
  № 107 «ПМК-226 – вул. Олександра Коротченка» 
  № 108 «Залізничний вокзал – ЗОШ № 7» 
  № 110 «Птахокомбінат – вул. Корабельна» 
  № 112 «Райлікарня – Завод будматеріалів» 
  № 113 «Котеджі – Грензавод» 
  № 114 «вул. Рожева – вул. Садова» 
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  приміські маршрути: 
  № 369 «Первомайськ – Жовтневе» 
  № 376 «Первомайськ – Грушівка» 
  № 378 «Первомайськ – Зелені Кошари» 
  № 379 «Первомайськ – Іванівка» 
  № 380 «Первомайськ – Кам’яний Міст» 
  № 381 «Первомайськ – Катеринка» 
  № 382 «Первомайськ – Лиса Гора» 
  № 384 «Первомайськ – Мигія» 
  № 385 «Первомайськ – Підгородня» 
  № 387 «Первомайськ – Синюхин Брід» 
  № 388 «Первомайськ – Софіївка» 
  № 389 «Первомайськ – Старі Кошари» 
  № 391 «Первомайськ – Чаусове-1» 
  № 393 «Первомайськ – Забари» 
  № 397 «Первомайськ – ПГЩК» 

2 Автовокзал міста Первомайськ – Одеса 
  Первомайськ – Доманівка 
  Первомайськ – Кривий Ріг 
  Первомайськ – Миколаїв 
  Первомайськ – Подільськ 
  Первомайськ – Балта 
  Первомайськ – Саврань 

3 Залізничний вокзал 

«Первомайськ на 

Бузі» 

Львів – Запоріжжя 

  Запоріжжя – Львів 
 
На території міста Первомайськ здійснюють діяльність кур’єрські служби: 

- логістична компанія «Делівері» (вул. Вознесенська, 52-б); 
- «Автолюкс» (вул. Ернеста Кренкеля, 44); 
- «КСД» (вул. Льва Толстого, 6); 
- «Ін-Тайм» (№ 1 – вул. Вокзальна, 34; № 2 – вул. Корабельна, 27); 
- «Нова Пошта»: 
відділення № 1 (вул. Вознесенська, 52); 
відділення № 2 (вул. Первомайська, 37 А); 
відділення № 3 (вул. Миколи Вінграновського, 39); 
відділення № 4 (вул. Вокзальна, 5 А); 
відділення № 5 (вул. Одеська, 99); 
почтомат 1001 (вул. Вокзальна, 34); 
почтомат 1002 (вул. Первомайська, 37); 
- «Міст Експрес» (вул. Олександра Коротченка, 2 В); 
- «САТ» (вул. Київська, 112); 
- «Нічний експрес» (вул. Загородня, 48). 

 
Послуги мобільного зв’язку надають такі оператори: «Київстар», 

«Vodafone», «Life». 
Інтернет-провайдери: «Домашній Київстар», «Фобос», «Всесвіт», 

«Голта», «Укртелеком». 
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3.5 

 
 

Розвиток споживчого ринку 
 

У громаді розвивається мережа об’єктів торгівлі нового типу, де споживачі 

мають можливість не лише придбати якісні, сертифіковані товари, а й 

скористатися сучасними торговими послугами. 
 
Виробництвом хліба та хлібобулочних виробів на території Первомайської 

міської територіальної громади займаються 5 господарюючих суб’єктів, 

потреба населення в хлібі забезпечена в повному обсязі. Значним джерелом у 

забезпеченні населення Первомайської міської територіальної громади 

продовольчими та непродовольчими товарами і сільськогосподарською 

продукцією є 3 місцеві ринки, 3 комплекси торгових павільйонів та 6 об’єктів із 

торговими місцями. 
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3.6 

Торговельна мережа Первомайської міської територіальної громади  
станом на 01.01.2022 року 

 

 
 

 
Агропромисловий комплекс 

 
Виробництво сільськогосподарської продукції у громаді здійснюють 3 

підприємства різної форми власності та господарювання, 11 фермерських 

господарств, 3313 особистих селянських господарств. 
Аграрний сектор громади спеціалізується на вирощуванні зернових 

культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.  
Земельний фонд громади становить понад 570,6 тис. га земель 

сільськогосподарського призначення, у тому числі: земельні ділянки для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва – 285,9 тис. га або 

50,1 %, для ведення фермерського господарства – 49,6 тис. га або 8,7 %, для 

сінокосіння і випасання худоби – 96,1тис. га або 16,8 %, для городництва – 6,2 
тис. га або 1,1 %, для дослідних і навчальних цілей – 66,4 тис. га або 11,6 %, 
землі запасу – 66,4 тис. га або 11,6 %. 
 

Об’єкти роздрібної 
торгівлі

610

Об’єкти 
ресторанного 
господарства

106

Об’єкти 
побутового 

обслуговування

123
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Перелік основних сільськогосподарських підприємств територіальної 

одиниці 
 

Назва господарства Форма власності Спеціалізація, основні види 

продукції 
ПСП «Відродження», 

с. Грушівка 
Приватна Вирощування зернових 

культур (крім рису), бобових 

культур і насіння олійних 

культур 
ФГ «Шанс», 
с. Грушівка 

Приватна Вирощування зернових 

культур (крім рису), бобових 

культур і насіння олійних 

культур 
ФГ «Колос-2», 

с. Грушівка 
Приватна Вирощування зернових 

культур (крім рису), бобових 

культур і насіння олійних 

культур 
ФГ «Сатурн», 
с. Грушівка 

Приватна Вирощування зернових 

культур (крім рису), бобових 

культур і насіння олійних 

культур 
ФГ «Нектар», 

смт Підгородна 
Приватна Змішане сільське 

господарство 
ФГ «Роса», 

смт Підгородна 
Приватна Вирощування зернових 

культур (крім рису), бобових 

культур і насіння олійних 

культур 
ФГ «Золота рибка», 

смт Підгородна 
Приватна Вирощування зернових і 

технічних культур  
ФГ «Золота пташка», 

с. Вербова Балка 

(зареєстровано в 

м. Первомайськ) 

Приватна Вирощування зернових 

культур (крім рису), бобових 

культур і насіння олійних 

культур 
ТОВ «Агрофірма 

Корнацьких», 
с. Чаусове Друге 

Приватна Вирощування зернових і 

технічних культур 

ФГ «Прометей», 
с. Чаусове Друге 

Приватна  

ФГ «Вікторія», 
с. Чаусове Друге 

Приватна Вирощування зернових і 

технічних культур 
ТОВ «ЛКА», 

с. Чаусове Друге 
Приватна Розведення свійської птиці 
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4.1 

4.2 

 
 
 

 
 

Житловий фонд 
 

 

Назва населеного 

пункту 

Загальна 

кількість 

житлових 

будинків 

(од.) 

Загальна 

площа 

житлового 

фонду, 
тис. м² 

Кількість 

ОСББ (од.) 
Приватний 

сектор 

місто Первомайськ 16621 1549,28 82 16268 
село Кінецьпіль 1284 72,46 4 1279 

село Кам’яна Балка 347 14,01 - 347 
село Чаусове Друге 341 17,03 - 341 

село Грушівка 611 30,5 - 611 
селище Підгородна 682 53,9 1 645 
село Вербова Балка 28 2,58 - 28 

ВСЬОГО 19914 1739,76 87 19519 
 

 
Комунальна інфраструктура та інженерні мережі 

 

Населення обслуговується комунальними підприємствами 

територіальної одиниці: 
- комунальне підприємство Первомайської міської ради «Комунсервіс»; 
- комунальне підприємство Первомайської міської ради 

«Первомайськводоканал»; 
- комунальне підприємство Первомайської міської ради «Флора»; 
- комунальне підприємство «Житло» Первомайської міської ради; 
- комунальне підприємство «Житло-Плюс» Первомайської міської ради; 
- комунальне підприємство Первомайської міської ради «Затишок»; 
- комунальне підприємство Первомайської міської ради «Первомайський 

міський парк культури та відпочинку «Дружба народів»; 
- комунальне підприємство Первомайської міської ради 

«Госпрозрахункове земельно-кадастрове бюро»; 
- комунальне підприємство «Первомайське міжміське бюро технічної 

інвентаризації»; 
- комунальне підприємство Первомайської міської ради «Місто 

майбутнього»; 
- комунальне підприємство Первомайської міської ради «Первомайська 

друкарня»; 
- комунальне підприємство Первомайської міської ради «Управління 

пасажирських перевезень»; 

4. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА 
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- комунальне підприємство Первомайської міської ради «Архітектурно-
планувальне бюро»; 

- комунальне некомерційне підприємство «Первомайська центральна 

міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради; 
- комунальне некомерційне підприємство «Первомайська центральна 

районна лікарня» Первомайської міської ради; 
- комунальне підприємство Первомайської міської ради «Первомайський 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської 

ради. 
 
Газифікація, водопостачання, водовідведення, електропостачання 
Довжина водопровідної мережі міста Первомайськ складає 324,7 км, в 

тому числі загальна довжина водоводів – 35,6 км, довжина вуличної 

водопровідної мережі – 248,6 км, квартальної мережі – 40,5 км. Потужність 

водопроводу становить 36 тис. м3 води на добу та задовольняє потреби 

населення міста. 
Система водовідведення складається із самопливних каналізаційних 

мереж, напірних колекторів та 9 каналізаційних насосних станцій. Довжина 

вуличної каналізаційної мережі становить 136,0 км, потужність очисних споруд 

каналізації – 31,0 тис. м3 стоків на добу. 
Газопостачання здійснює Первомайське управління експлуатації газового 

господарства Миколаївської області. Загальна довжина газових мереж міста 

становить 327,9 км, у тому числі 12,1 км – високого тиску, 151 км – середнього 

тиску та 164,8 км – низького тиску. 
 
Дорожнє покриття 
Протяжність мережі вулиць та доріг комунальної власності в межах 

Первомайської міської територіальної громади: 
- м. Первомайськ – 318,0 км; 
- с. Грушівка – 32,3 км; 
- смт Підгородна – 17,58 км; 
- с. Кінецьпіль – 20,32 км; 
- с. Чаусове Друге – 66,24 км. 
Всього: 454,44 км. 
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5.1 

5.2 

 
 
 

 
Соціальний захист населення 

 

У Первомайській міській територіальній 

громаді діє мережа установ та закладів 

комунальної власності, що надають соціальні 

послуги особам, які перебувають у складних 

життєвих обставинах та потребують сторонньої 

допомоги. 
Діє Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 

міста Первомайськ, до його складу входять 6 відділень (2 відділення соціальної 

допомоги вдома, відділення організації надання адресної допомоги та 

соціальної адаптації, відділення стаціонарного догляду для постійного або 

тимчасового проживання осіб похилого віку, з інвалідністю, які постраждали від 

насилля в сім’ї та торгівлі людьми, відділення стаціонарного паліативного 

догляду та відділення інтегрованих послуг. Також в місті функціонує Центр 

комплексної реабілітації дітей з інвалідністю. 
 

Сфера надання адміністративних послуг 

 
Центр надання адміністративних послуг 

апарату виконавчого комітету міської ради 
створено у 2012 році. 

На момент відкриття ЦНАП існувало лише 

57 адміністративних послуг. На сьогодні відділ 

«Центр надання адміністративних послуг» 

управління адміністративних послуг та 

реєстрації апарату виконавчого комітету міської 

ради надає 320 адмінпослуг. 
Протягом 2021 року надано 32584 послуги. 
 

5. СОЦІАЛЬНА І ГУМАНІТАРНА ІНФРАСТРУКТУРА 
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5.3 

5.4 

 
Освіта 

 
Мережа дошкільних закладів 

Первомайської міської територіальної 

громади налічує 22 об’єкти, в яких 

виховується 2551 дитина. 
Мережа закладів загальної середньої 

освіти охоплює 18 об’єктів, які відвідує 

7701 учень. 
Інфраструктуру позашкільної освіти та 

виховання представляють 4 установи: 

Дитячо-юнацький центр національного відродження, Дитячо-юнацька 

спортивна школа, Станція юних натуралістів, Первомайський центр науково-
технічної творчості учнівської молоді. 

У громаді діє 4 вищі навчальні заклади (Первомайська філія 

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, ВСП 

«Первомайський фаховий коледж Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова», Первомайський медичний 

коледж, Первомайська філія медичного коледжу «Монада») та державний 

навчальний заклад «Первомайський професійний промисловий ліцей». 
Підготовка кваліфікованих робітників, молодих спеціалістів, бакалаврів та 

спеціалістів здійснюється за 35 професіями. 
 

 
Охорона здоров’я 

 
 
Сфера охорони здоров’я територіальної 

громади має розгалужену інфраструктуру та 

усталені напрямки діяльності. Лікувально-
профілактичні заклади надають медичну 

допомогу мешканцям громади та 

приїжджим. 
Лікарні: 
- комунальне некомерційне 

підприємство «Первомайська центральна 

міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради. Кількість ліжко-
місць для стаціонарного лікування – 262 од.; 
- комунальне некомерційне підприємство «Первомайська центральна 

районна лікарня» Первомайської міської ради. Кількість ліжко-місць для 

стаціонарного лікування – 120 од. 
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5.5 

Поліклініки: 
- комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради, до складу якого 

входять: 11 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини, 4 відділення 
(невідкладної медичної допомоги, медичних профілактичних оглядів, 

реабілітації, зубопротезне), клінічна лабораторія. Розгорнуто 78 ліжок денного 

стаціонару.  
 
 

 
Культура, спорт 

 
 

В Первомайській міській 

територіальній громаді забезпечено 

повноцінне функціонування мережі 

закладів культури. 
На території громади функціонує 

Міський центр культури і дозвілля 

ім. Є. Зарницької, 2 філії Міського центру 

культури і дозвілля ім. Є. Зарницької, 

Палац культури «Фрегат», 4 мистецьких 

школи та міська централізована 

бібліотечна система. 
В Міському центрі культури ім. Є. Зарницької, діють 10 колективів, що 

носять звання «народний», 3 колективи, що носять звання «зразковий», 23 

гуртки художньої самодіяльності, 26 любительських об’єднань. 
 

В громаді розвинута інфраструктура 

для фізкультурно-оздоровчої та 

спортивної роботи за місцем проживання 

населення. 
Функціонують: 1 стадіон, 46 

спортивних майданчиків, 7 футбольних 

полів, 28 спортивних залів. 
Працює дитячо-юнацька спортивна 

школа з видів спорту управління освіти 

міської ради, 13 спортивних клубів за місцем проживання та 1 спортивний клуб 

за місцем навчання. Створені федерації з 3 видів спорту. 
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6.1 

 
 

 
Інвестиційні проєкти 

 
Будівництво 

 
Назва інвестиційного проєкту Будівництво полігону твердих побутових 

відходів об’ємом 400 тис. м3 у місті Первомайськ 

Миколаївської області 
Назва підприємства (організації) Комунальне підприємство «Комунсервіс» 
Реквізити підприємства 

(організації): 
Поштова адреса 

 
Телефон 

Факс 
E-mail 

 
 
55200, Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. 

Андрія Антонюка, 42 а. 
(05161) 7 52 57 
(05161) 7 52 57 
komunservic@ukr.net  

Форма власності комунальна 
Частка держаної власності (%) 100% 
Керівник підприємства 

(організації): 
Посада 

Прізвище, ім’я та по-батькові 
Телефон керівника 

 
 
Директор 
Музика Сергій Іванович 
(05161) 7 52 57 

Контактна особа по 

інвестиційному проєкту: 
Посада 

 
Прізвище, ім’я та по-батькові 

Телефон  
E-mail 

 
 
Заступник начальника управління житлово-
комунального господарства міської ради 
Тетяна Троян Дмитрівна 
(05161) 7 53 18 
gkhpervomaisk@ukr.net 

Характеристика / опис діяльності 

підприємства 
Виробництво послуг зі збору та вивезення твердих 

побутових відходів, ритуальні послуги, утримання 

та обслуговування вуличного освітлення міста. 
Основна продукція підприємства 

(перелік товарів і послуг) 
Житлово-комунальні послуги (послуги зі збору та 

вивезення твердих побутових відходів, ритуальні 

послуги, утримання та обслуговування вуличного 

освітлення міста) 
Особливості розташування В межах міста Первомайськ 
Наявність комунікацій  Наявні під’їздні дороги, телефон, Інтернет.  
Електрифікація, газифікація, вода 

та водовідведення 
Наявна електрифікація, газифікація, вода та 

водовідведення 
Кількість працівників 40 
Позиція на ринку В місті Первомайськ Миколаївської області 

комунальне підприємство «Комунсервіс» єдиний 

надавач послуг зі збору та вивезення твердих 

побутових відходів. 
Короткострокові та довгострокові 

плани підприємства 
Запровадження роздільного збору твердих 

побутових відходів, подальше оновлення 

6. ІНВЕСТОРУ 

mailto:komunservic@ukr.net
mailto:gkhpervomaisk@ukr.net
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контейнерного парку та сміттєзбиральної техніки, 

впровадження енергозберігаючих заходів у 

вуличному освітленні міста. 
Суть інвестиційного проєкту Будівництво нового полігону твердих побутових 

відходів, об’ємом 400 тис. м3 у місті Первомайськ 

Миколаївської області з урахуванням: вимог 

діючої нормативно-технічної документації; 

територіального каталогу типових збірних 

залізобетонних конструкцій будівель та споруд; 

нормативних навантажень по СНіП 2.01.07-85. 
Рівень готовності інвестиційного 

проєкту 
Робочий проєкт, висновок державної будівельної 

експертизи № 01/1438 від 15.10.2012 року. 
Загальний обсяг необхідних 

інвестицій (тис. дол. США), у тому 

числі: 
інвестовано власних коштів; 

потреба у інвестиційних коштах 

 
926,6 тис. дол. США 
 
84,2 тис. дол. США 
842,4 тис. дол. США 

Цільове використання 

інвестиційних коштів 
В рамках реалізації проєкту передбачається 

будівництво таких основних будівель та споруд: 

адміністративно-побутовий корпус; 

автомобільні ваги вантажопідйомністю 30 тонн 

на один проїзд; туалет; майданчик для 

відпочинку; майданчик для складування 

дорожніх плит; майданчик для бульдозера і 

екскаватора; дезбар’єр; водовідвідна канава, 
глибиною 0,8 метри; полігон складування 

твердих побутових відходів, кавальєри ґрунту 

для ізоляції ТПВ; резервуар питної води; 

трансформаторна підстанція; пожежний 

резервуар, об’ємом 50 м3 з пожежним депо; 

тимчасова дорога; жижезбірник об’ємом 15 м3; 
оглядовий колодязь; насосна станція; камера 

переключення; резервуар-відстійник; огорожа; 

освітлення території. Технологія складування 

передбачає картовий спосіб складування. 

Організація робіт на полігоні буде 

забезпечувати охорону навколишнього 

середовища, максимальну можливість 

використання засобів механізації та техніки 

безпеки.  
Спосіб залучення інвестицій Пряме інвестування. 
Стисле обґрунтування доцільності 

проєкту 
В місті Первомайськ існує проблема захоронення 

твердих побутових відходів.  
Термін окупності проєкту (років) 15 років 3 місяці. 
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Промисловість 
 

Назва інвестиційного проєкту Технічне переоснащення приміщень холодильних 

камер  
Назва підприємства (організації) ТОВ «Птахокомбінат» 
Реквізити підприємства 

(організації): 
Поштова адреса 

 
Телефон 

Факс 
E-mail 

 
 
55213, Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. 

Миколи Гуцаленка, 146 
(05161) 7 52 88 
  
tovppk@meta.ua 

Форма власності Приватна 
Частка державної власності (%) 0 
Керівник підприємства 

(організації):  
Посада 

Прізвище, ім’я та по-батькові 
Телефон  

E-mail 

 
 
Директор  
Соловйов Олександр Володимирович 
(050) 185 90 84 
tovppk@meta.ua 

Контактна особа по 

інвестиційному проєкту: 
Посада 

Прізвище, ім’я та по-батькові 
Телефон  

E-mail 

 
 
Директор 
Соловйов Олександр Володимирович 
(050) 185 90 84 
tovppk@meta.ua 

Характеристика / опис діяльності 

підприємства 
Виробництво та зберігання м’яса птиці 

Основна продукція підприємства 

(перелік товарів і послуг) 
М'ясо свійської птиці 

Особливості розташування В межах міста Первомайськ, 30 м залізниця та 

автобусна зупинка 
Наявність комунікацій  ЗТП-51, два окремих постачання питної води 
Електрифікація, газифікація, вода 

та водовідведення 
Підприємство електрифіковано, централізоване 

водопостачання. 
Кількість працівників 2 
Позиція на ринку  
Короткострокові та довгострокові 

плани підприємства 
Реконструкція холодильних камер під фреонові 

установки 
Суть інвестиційного проєкту Заморожування та зберігання харчових продуктів 
Рівень готовності інвестиційного 

проєкту 
В стані розроблення  

Загальний обсяг необхідних 

інвестицій, у тому числі: 
- інвестовано власних коштів 

- потреба у інвестиційних коштах 

 
6300,0 тис. грн 
500,0 тис. грн 
5800,0 тис. грн 

Цільове використання 

інвестиційних коштів 
 

Спосіб залучення інвестицій Франчайзинг 
Стисле обґрунтування доцільності 

проєкту 
Створення робочих місць, відкриття оптової бази 

зберігання замороженої продукції 
Кількість робочих місць, що буде 20 
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створено за рахунок реалізації 

проєкту 
 

 
Назва інвестиційного проєкту Розробка та організація виробництва 

когенераційних установок на базі поршневих 

двигунів з використанням традиційних та 

альтернативних видів палива 
Назва підприємства (організації) ТДВ «Первомайськдизельмаш»  
Реквізити підприємства 

(організації): 
Поштова адреса 

Телефон 
Факс 

E-mail 

 
 
55213, м. Первомайськ, вул. Юрія Гагаріна, 17 
(05161) 5 23 36 
(05161) 5 41 69 
dieselmash@i.ua  

Форма власності Приватна  
Частка державної власності (%) - 
Керівник підприємства 

(організації):  
Посада 

Прізвище, ім’я та по-батькові 
Телефон  
  E-mail 

 
 
Виконавчий директор  
Чебаненко Алла Анатоліївна 
(05161) 5 58 09 
dieselmash@i.ua 

Контактна особа по 

інвестиційному проєкту: 
Посада 

 
Прізвище, ім’я та по-батькові 

Телефон  
E-mail 

 
 
Директор з виробництва та продажу ТДВ 

«Первомайськдизельмаш» 
Чабанов Ігор Іванович  
(05161) 5 42 68 
dieselmash@ukrpost.ua 

Характеристика / опис діяльності 

підприємства 
Виробництво двигунів, двигун-генераторів та на їх 

базі когенераційних установок. 
Основна продукція підприємства 

(перелік товарів і послуг) 
Дизельні двигуни, газові двигуни, двигун-генератори 

та когенераційні установки на їх базі, сервісні 

послуги.  
Особливості розташування Підприємство має автомобільні та залізничні під’їзди 
Наявність комунікацій  Підприємство має всі необхідні інженерні комунікації 
Електрифікація, газифікація, вода 

та водовідведення В наявності 

Кількість працівників 83 
Позиція на ринку Є попит та конкурентні пропозиції 
Короткострокові та довгострокові 

плани підприємства 
Освоєння випуску типорозмірного ряду двигун-
генераторів з підвищеною потужністю, з 

використанням різноманітних видів палива, в 

комплектності поставок, що забезпечує вимоги 

замовника.  
Суть інвестиційного проєкту Створення та постачання енергоефективних засобів 

по комбінованому виробництву електричної та 

теплової енергії за рахунок використання традиційних 

та альтернативних видів палива із місцевих 

енергетичних ресурсів, а саме: біогаз, в т. ч. зі звалищ 

ТПВ, газ метан вугільних родовищ, побіжний 

нафтовий газ, піролізний газ з вуглецевмісних 

mailto:dieselmash@i.ua
mailto:dieselmash@i.ua
mailto:dieselmash@ukrpost.ua
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виробничих відходів, рідке біопаливо рослинного 

походження та інші. 
Рівень готовності інвестиційного 

проєкту 
Розроблений бізнес-план, виготовлена технічна 

документація, підготовлене виробництво. Під 

конкретне замовлення та інвестування ведеться 

постачання продукції за проєктом. 
Загальний обсяг необхідних 

інвестицій (тис. дол. США), у 

тому числі: 
- інвестовано власних коштів 

- потреба у інвестиційних коштах 

 
До 10 000,0 (з врахуванням терміну дії інвестиційної 

пропозиції - 5 років) 
 1 000,0 
до 2 000,0 на рік 

Цільове використання 

інвестиційних коштів На виготовлення продукції за проєктом 

Спосіб залучення інвестицій По договору грошовими коштами 
Стисле обґрунтування доцільності 

проєкту 
Реалізація проєкту дозволить інвестору: 
- створювати додаткові робочі місця з високою 

доданою вартістю; 
- зменшити споживання енергоресурсів на 

виробництво електричної і теплової енергії ~ до 40 % 
у порівнянні з традиційним роздільним їх 

виробництвом; 
- знизити витрати на споживання електричної і 

теплової енергії ~ у 2 рази по відношенню діючих 

тарифів на енергоринку; 
- скорочувати викидів парникових газів ~ до 3,3 тис. 

тон на рік на 1 МВт установленої електричної 

потужності когенераційної установки. 
Термін окупності проєкту (років) До 3-х років 

 
Соціальні та інфраструктурні проєкти 

 
Житлово-комунальне господарство, капітальний ремонт,  

реконструкція, модернізація, енергозбереження, та оновлення об’єктів 

комунального господарства, медичної та соціальної сфери: 
Назва інвестиційного проєкту Реконструкція території Первомайського 

міського парку культури та відпочинку «Дружба 

народів» 
Назва підприємства (організації) КП «Первомайський міський парк культури та 

відпочинку “Дружба народів”» 
Реквізити підприємства 

(організації): 
Поштова адреса 

 
Телефон 

Факс 
E-mail 

 
 
55213, Миколаївська область, м. Первомайськ, 
вул. Михайла Грушевського, 12 
(05161) 5 81 21 
 
parkperv@ukr.net  

Форма власності Комунальна 
Керівник підприємства 

(організації): 
Посада 

Прізвище, ім’я та по-батькові 
Телефон керівника 

 
 
Директор 
Сотський Ігор Вікторович 
(05161) 5 81 21 

mailto:parkperv@ukr.net
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E-mail parkperv@ukr.net 
Контактна особа по інвестиційному 

проєкту: 
Посада 

Прізвище, ім’я та по-батькові 
Телефон  

E-mail 

 
 
Перший заступник міського голови 
Малішевський Дмитро Петрович 
(05161) 7 54 98, 7 51 88 
economperv@mk.gov.ua 

Характеристика / опис діяльності 

підприємства 
Функціонування атракціонів і тематичних парків, 

інші види діяльності із прибирання. 
Основна продукція підприємства 

(перелік товарів і послуг) 
Функціонування атракціонів і тематичних парків, 

інші види діяльності із прибирання. 
Особливості розташування Центр міста Первомайськ 
Наявність комунікацій  Транспортні шляхи, телефонний зв’язок, Інтернет. 
Електрифікація, газифікація, вода та 

водовідведення 
 

Кількість працівників 3 
Позиція на ринку - 
Короткострокові та довгострокові 

плани підприємства 
 

Суть інвестиційного проєкту Реконструкція, утримання та обслуговування парку, 

збереження його для майбутніх поколінь як 

природного урочища з неповторним природним 

водостоком (річка Південний Буг), а також 

збереження садово-паркового комплексу. 
Рівень готовності інвестиційного 

проєкту 
Проєктна ідея 

Загальний обсяг необхідних 

інвестицій, у тому числі: 
- інвестовано власних коштів; 

- потреба у інвестиційних коштах 

 
5600,0 
 
5600,0 

Цільове використання 

інвестиційних коштів 
Відновлення пішохідного покриття алей та доріжок 

із тротуарної плитки, влаштування громадського 

туалету на території парку, влаштування нових 

систем освітлення, відновлення та будівництво 

системи водопостачання та водовідведення, 

дренажної системи, виконання робіт з розчищення 

прибережної зони та гідроізоляції берегу річки 

Південний Буг, будівництво набережної, створення 

газонів, квітників, альпійських гірок, вертикального 

озеленення на території парку, збільшення 

асортименту зелених насаджень, кронування старих 

дерев, створення нових зон активного відпочинку 

населення (влаштування велосипедної доріжки – 
тротуару центральної частини парку, тенісний корт, 

повітряно-канатний майданчик штучних перешкод, 

територія водних розваг, літній кінотеатр, зал 

ігрових розваг, територія атракціонів, площадки для 

дресирування тварин тощо), ремонт каскадного 

фонтану, встановлення антивандальних паркових 

лавок, урн для сміття, створення квіткових клумб та 

елементів ландшафтного дизайну, встановлення 

скульптур, встановлення огорожі навколо усього 

парку. 

mailto:parkperv@ukr.net
mailto:economperv@mk.gov.ua
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Спосіб залучення інвестицій Державний, місцевий бюджети, кошти інвестора 
Стисле обґрунтування доцільності 

проєкту 
Створення комфортних та безпечних умов для 

активного відпочинку та розваг мешканців міста. 
Термін окупності проєкту (років)  

 
 
Назва інвестиційного проєкту Енергозбереження та модернізація зовнішнього 

освітлення магістральних вулиць 

м. Первомайськ «Світле місто» 
Назва підприємства (організації) Комунальне підприємство «Комунсервіс» 
Реквізити підприємства 

(організації): 
Поштова адреса 

 
Телефон 

Факс 
E-mail 

 
 
55200, Миколаївська область, м. Первомайськ, 
вул. Андрія Антонюка, 42 а 
(05161) 7 52 57 
(05161) 7 52 57 
komunservic@ukr.net 

Форма власності Комунальна 
Керівник підприємства 

(організації): 
Посада 

Прізвище, ім’я та по-батькові 
Телефон керівника 

E-mail 

 
 
Директор 
Музика Сергій Іванович 
(05161) 7 52 57 
komunservic@ukr.net 

Контактна особа по інвестиційному 

проєкту: 
Посада 

 
Прізвище, ім’я та по-батькові 

Телефон  
E-mail 

 
 
Заступник начальника управління житлово-
комунального господарства міської ради 
Троян Тетяна Дмитрівна 
(05161) 7 53 18 
gkhpervomaisk@ukr.net 

Характеристика / опис діяльності 

підприємства 
Підприємство надає комунальні послуги населенню 

Основна продукція підприємства 

(перелік товарів і послуг) 
Послуги з санітарної очистки міста, міське світло, 

ритуальні послуги. 
Особливості розташування В межах населеного пункту 
Наявність комунікацій  Транспортні шляхи, телефонний зв’язок, Інтернет, 

факс. 
Електрифікація, газифікація, вода та 

водовідведення 
Електрифікація, вода. 

Кількість працівників 40 
Позиція на ринку - 
Короткострокові та довгострокові 

плани підприємства 
Вдосконалення існуючих процесів 

Суть інвестиційного проєкту Зменшення обсягів споживання електричної енергії 

та зменшення використання бюджетних коштів 
Рівень готовності інвестиційного 

проєкту 
Розроблений інвестиційний проєкт 

Загальний обсяг необхідних 

інвестицій (тис. дол. США), у тому 

числі: 
- інвестовано власних коштів; 

- потреба у інвестиційних коштах 

 
 
436,5 
0,0 
436,5 
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Цільове використання 

інвестиційних коштів 
Закупівля обладнання, оплата праці 

Спосіб залучення інвестицій Фінансування з державного та місцевого бюджетів 
Стисле обґрунтування доцільності 

проєкту 
Зовнішнє освітлення міста 

Термін окупності проєкту (років) 2-3 роки 
 
 

Назва інвестиційного проєкту Реконструкція водозабірного вузла ОСВ-1, 
розчистка русла річки Синюхи 

Назва підприємства (організації) Комунальне підприємство «Первомайськводоканал» 
Реквізити підприємства 

(організації): 
Поштова адреса 

Телефон 
Факс 

E-mail 

 
55213, Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. 

Київська, 129 в 
(05161) 4 26 89, 4 21 38 
(05161) 4 26 89 
pervovodokanal@gmail.com 

Форма власності Комунальна 
Керівник підприємства 

(організації): 
Посада 

Прізвище, ім’я та по-батькові 
Телефон керівника 

 
 
Директор 
Онуфрієнко Микола Вікторович   
(05161) 4 46 98 

Контактна особа по інвестиційному 

проєкту: 
Посада 

Прізвище, ім’я та по-батькові 
Телефон  

E-mail 

 
 
Заступник начальника управління ЖКГ міської ради 
Троян Тетяна Дмитрівна 
(05161) 7 53 18 
gkhpervomaisk@ukr.net  

Характеристика / опис діяльності 

підприємства 
Централізоване водопостачання та водовідведення 

Основна продукція підприємства 

(перелік товарів і послуг) 
Послуги з централізованого водопостачання та 

водовідведення 
Особливості розташування В межах м. Первомайськ Миколаївської області 
Наявність комунікацій  Транспортні шляхи, наявний телефонний зв'язок та 

Інтернет 
Електрифікація, газифікація, вода 

та водовідведення 
Підприємство повністю електрифіковане, наявна 

питна вода та водовідведення 
Кількість працівників 376 
Позиція на ринку В місті Первомайськ Миколаївської області 

комунальне підприємство «Первомайськводоканал» 
- єдиний виробник послуг з централізованого 

водопостачання та водовідведення. 
Короткострокові та довгострокові 

плани підприємства 
Скорочення споживання енергоносіїв, реконструкція 

насосних станцій та мереж, скорочення втрат питної 

води в мережах. 
Суть інвестиційного проєкту Місто Первомайськ розташоване на водних артеріях 

України, в басейнах рік Південний Буг, Синюха, 

Кодима, що надає можливість здійснювати 

водопостачання міста з поверхневих джерел водних 

ресурсів. 
В місті діють три водозабори з поверхневих вод та 

дві очисні споруди водопостачання. Очисними 

mailto:pervovodokanal@gmail.com
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спорудами водопостачання № 1 комунального 

підприємства «Первомайськводоканал» 

здійснюється водозабір з річки Синюха та надається 

питна вода 71,7 % населенню міста, а очисними 

спорудами водопостачання № 2 та № 3 здійснюється 

водозабір з річки Південний Буг і надається питна 

вода 28,3 % населенню міста. 
Викликає занепокоєння ситуація, яка склалася в 

місті Первомайськ з очисними спорудами 

водопостачання № 1, які розташовані на річці 

Синюха, оскільки, з причини відсутності льодоходу, 

зменшенням рівня течії річки, збільшенням 

промислових та побутових скидів в річки містами, 

розташованими вверх по течії, здійснилось 

замулення русла річки та заростання русла водними 

рослинами. 
Рівень готовності інвестиційного 

проєкту 
Розроблений робочий проєкт 

Загальний обсяг необхідних 

інвестицій (тис. дол. США), у тому 

числі: 
- інвестовано власних коштів: 

- потреба у інвестиційних коштах 

 
 
19206,7 тис. грн 
5807,9 
13398,8 

Цільове використання 

інвестиційних коштів 
Підготовка території будівництва: розроблення 

проєктно-кошторисної документації, проведення 

геофізичних та геодезичних досліджень, доставка 
земснаряду та іншого необхідного обладнання, його 

монтаж; 
Розчищення русла річки Синюхи в межах міста, 
довжиною 3,75 км. 

Спосіб залучення інвестицій Кошти Державного фонду охорони навколишнього 

середовища 
Стисле обґрунтування доцільності 

проєкту 
Ефективність інновації визначається за результатами 

її впровадження - позитивно вплине на екосистему 

річок Синюхи та Південного Бугу; підвищиться  

якість та рівень води в річках; мешканці міста 

Первомайськ будуть забезпечені питною водою; 

створиться привабливий вигляд центральної частини 

міста Первомайськ; збереження, охорона 
навколишнього природного середовища, та, як 

наслідок, покращення стану здоров'я населення; 
підвищення туристичної привабливості міста. 

Термін окупності проєкту (років)  
 

 
Назва інвестиційного проєкту Реконструкція водозабірного вузла № 1 з 

насосною станцією І підйому потужністю 35000 

куб. м., напірних водоводів та добудовою блоку 

очищення господарсько-питних вод потужністю 

16000 куб м на добу в м. Первомайськ, 

Миколаївської області 
Назва підприємства (організації) Комунальне підприємство «Первомайськводоканал» 
Реквізити підприємства  
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(організації): 
Поштова адреса 

Телефон 
Факс 

E-mail 

55200, Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. 

Київська, 129 в. 
(05161) 4-26-89 
(05161) 4-26-89 
pervovodokanal@gmail.com 

Форма власності комунальна 
Керівник підприємства 

(організації): 
Посада 

Прізвище, ім’я та по-батькові 
Телефон керівника 

 
 
Директор 
Онуфрієнко Микола Вікторович 
(05161) 4 46 98 

Контактна особа по інвестиційному 

проєкту: 
Посада 

Прізвище, ім’я та по-батькові 
Телефон  

E-mail 

 
 
Головний інженер КП «Первомайськводоканал» 
Шевцов Євген Петрович 
(05161) 4 46 98 
pervovodokanal@gmail.com 

Характеристика / опис діяльності 

підприємства 
Виробництво послуг з централізованого 

водопостачання та водовідведення 
Основна продукція підприємства 

(перелік товарів і послуг) 
Житлово-комунальні послуги (централізоване 

водопостачання та водовідведення) 
Особливості розташування В межах міста Первомайськ 
Наявність комунікацій  Наявні під’їздні дороги, телефон, Інтернет.  
Електрифікація, газифікація, вода та 

водовідведення 
Наявна електрифікація, газифікація, вода та 

водовідведення 
Кількість працівників 376 
Позиція на ринку В місті Первомайську Миколаївської області 

комунальне підприємство «Первомайськводоканал» 
- єдиний виробник послуг з централізованого 

водопостачання та водовідведення. 
Короткострокові та довгострокові 

плани підприємства 
Упровадження енергозберігаючих заходів з метою 

зниження собівартості виробництва послуг. 
Суть інвестиційного проєкту Реконструкція водозабірного вузла № 1 з насосною 

станцією І підйому, потужністю 35000 м³, напірних 

водоводів та добудовою блоку очищення 

господарсько-питних вод, потужністю 16000 

м³/добу в м. Первомайськ Миколаївської області для 

забезпечення стабільного централізованого 

водопостачання мешканців мікрорайонів 

Ольвіопіль, Богопіль, Голта міста Первомайськ. 
Рівень готовності інвестиційного 

проєкту 
Робочий проєкт. 

Загальний обсяг необхідних 

інвестицій (тис. дол. США), у тому 

числі: 
- інвестовано власних коштів 

- потреба у інвестиційних коштах 

 
 
749,046 тис. дол. США 
68,095 тис. дол. США 
680,951 тис. дол. США 

Цільове використання 

інвестиційних коштів 
Реконструкція водозабірного вузла № 1 з насосною 

станцією І підйому, потужністю 35000 м³, напірних 

водоводів та добудовою блоку очищення 

господарсько-питних вод, потужністю 16000 
м³/добу в м. Первомайськ Миколаївської області для 
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забезпечення стабільного централізованого 

водопостачання мешканців мікрорайонів 

Ольвіопіль, Богопіль, Голта міста Первомайськ. 
Спосіб залучення інвестицій Пряме інвестування. 
Стисле обґрунтування доцільності 

проєкту 
Введення об’єкту в експлуатацію надасть змогу 

забезпечити стабільним водопостачанням 
мешканців мікрорайонів Ольвіопіль, Богопіль, Голта 

міста Первомайськ. 
Термін окупності проєкту (років) 10 років 

 
 

Назва інвестиційного проєкту Реконструкція хлораторних станцій ОВНС-1, 
ОВНС-2 у м. Первомайськ 

Назва підприємства (організації) Комунальне підприємство «Первомайськводоканал» 
Реквізити підприємства 

(організації): 
Поштова адреса 

 
Телефон 

Факс 
E-mail 

 
 
55200, Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. 

Київська, 129 в 
(05161) 4-26-89 
(05161) 4-26-89 
pervovodokanal@gmail.com 

Форма власності комунальна 
Керівник підприємства 

(організації): 
Посада 

Прізвище, ім’я та по-батькові 
Телефон керівника 

 
 
Директор 
Онуфрієнко Микола Вікторович 
(05161) 4 46 98 

Контактна особа по інвестиційному 

проєкту: 
Посада 

Прізвище, ім’я та по-батькові 
Телефон  

E-mail 

 
 
Головний інженер КП «Первомайськводоканал» 
Шевцов Євген Петрович 
(05161) 4 46 98 
pervovodokanal@gmail.com 

Характеристика / опис діяльності 

підприємства 
Виробництво послуг з централізованого 

водопостачання та водовідведення 
Основна продукція підприємства 

(перелік товарів і послуг) 
Житлово-комунальні послуги (централізоване 

водопостачання та водовідведення) 
Особливості розташування В межах міста Первомайськ 
Наявність комунікацій  Наявні під’їздні дороги, телефон, Інтернет.  
Електрифікація, газифікація, вода 

та водовідведення 
Наявна електрифікація, газифікація, вода та 

водовідведення 
Кількість працівників 376 
Позиція на ринку В місті Первомайськ Миколаївської області 

комунальне підприємство «Первомайськводоканал» 

єдиний виробник послуг з централізованого 

водопостачання та водовідведення. 
Короткострокові та довгострокові 

плани підприємства 
Впровадження енергозберігаючих заходів з метою 

зниження собівартості виробництва послуг. 
Суть інвестиційного проєкту Реконструкція хлораторних станцій ОВНС-1, ОВНС-

2 у м. Первомайськ передбачає переведення 
технології знезараження води рідким хлором на 

використання гіпохлориту натрію (NaHl). 
Рівень готовності інвестиційного Робочий проєкт, висновок державної будівельної 
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проєкту експертизи. 
Загальний обсяг необхідних 

інвестицій (тис. дол. США), у тому 

числі: 
- інвестовано власних коштів 

- потреба у інвестиційних коштах 

 
 
1556,585 тис. дол. США 
141,508 тис. дол. США 
1415,077 тис. дол. США 

Цільове використання 

інвестиційних коштів 
Реконструкція хлораторних станцій ОВНС-1, ОВНС-
2 у м. Первомайськ, що передбачає переведення 

технології знезараження води рідким хлором на 

використання гіпохлориту натрію (NaHl). 
Спосіб залучення інвестицій Пряме інвестування.  
Стисле обґрунтування доцільності 

проєкту 
Діючі хлораторні станції, за допомогою яких 
виконується знезараження води рідким хлором, не в 

змозі забезпечити потрібну дозу реагентів. На 

відміну від рідкого хлору більш дієвим та безпечним 

при використанні є гіпохлорит (NaHl). 
Термін окупності проєкту (років) 5 років 

 
 
Назва інвестиційного проєкту Реконструкція очисних споруд каналізації м. 

Первомайськ Миколаївської області (перша 

черга) 
Назва підприємства (організації) Комунальне підприємство «Первомайськводоканал» 
Реквізити підприємства 

(організації): 
Поштова адреса 

 
Телефон 

Факс 
E-mail 

 
 
55200, Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. 

Київська, 129 в 
(05161) 4-26-89 
(05161) 4-26-89 
pervovodokanal@gmail.com 

Форма власності комунальна 
Керівник підприємства 

(організації): 
Посада 

Прізвище, ім’я та по-батькові 
Телефон керівника 

 
 
Директор 
Онуфрієнко Микола Вікторович 
(05161) 4 46 98 

Контактна особа по інвестиційному 

проєкту: 
Посада 

Прізвище, ім’я та по-батькові 
Телефон  

E-mail 

 
 
Головний інженер КП «Первомайськводоканал» 
Шевцов Євген Петрович 
(05161) 4 46 98 
pervovodokanal@gmail.com 

Характеристика / опис діяльності 

підприємства 
Виробництво послуг з централізованого 

водопостачання та водовідведення 
Основна продукція підприємства 

(перелік товарів і послуг) 
Житлово-комунальні послуги (централізоване 

водопостачання та водовідведення) 
Особливості розташування В межах міста Первомайськ 
Наявність комунікацій  Наявні під’їздні дороги, телефон, Інтернет.  
Електрифікація, газифікація, вода 

та водовідведення 
Наявна електрифікація, газифікація, вода та 

водовідведення 
Кількість працівників 376 
Позиція на ринку В місті Первомайськ Миколаївської області 

комунальне підприємство «Первомайськводоканал» 

mailto:pervovodokanal@gmail.com
mailto:pervovodokanal@gmail.com
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єдиний виробник послуг з централізованого 

водопостачання та водовідведення. 
Короткострокові та довгострокові 

плани підприємства 
Впровадження енергозберігаючих заходів з метою 

зниження собівартості виробництва послуг. 
Суть інвестиційного проєкту Очисні споруди каналізації міста, які розташовані в 

с. Грушівка Первомайського району, збудовані у 

1967 році і давно потребують повної реконструкції. 

Потужність очисних споруд складає 30,0 тис. м3 
стічних вод на добу. 

Рівень готовності інвестиційного 

проєкту 
Робочий проєкт, висновок державної будівельної 

експертизи. 
Загальний обсяг необхідних 

інвестицій 
14378,4 тис. грн 

Цільове використання 

інвестиційних коштів 
- Реконструкція будівлі механічної очистки; 
- монтаж обладнання; 
- влаштування під’їздів; 
- прокладання зовнішніх і внутрішніх мереж 

водопостачання та водовідведення; 
благоустрій та озеленення території. 

Спосіб залучення інвестицій Державний, обласний бюджети, бюджет громади, 

кошти інвестора.  
Стисле обґрунтування доцільності 

проєкту 
В результаті реалізації проєкту забезпечено 

цілодобове надання послуг з централізованого 

водовідведення для мешканців міста, поліпшено 

умови проживання населення міста, поліпшено 

екологічний стан навколишнього природного 

середовища, виконано енергозберігаючі заходи. 
 
 
Назва інвестиційного проєкту Капітальний ремонт ділянки № 3 напірного 

колектору по проспекту Праці у м. Первомайськ 
Миколаївської області 

Назва підприємства (організації) Комунальне підприємство «Первомайськводоканал» 
Реквізити підприємства 

(організації): 
Поштова адреса 

 
Телефон 

Факс 
E-mail 

 
 
55200, Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. 

Київська, 129 в 
(05161) 4-26-89 
(05161) 4-26-89 
pervovodokanal@gmail.com 

Форма власності комунальна 
Керівник підприємства 

(організації): 
Посада 

Прізвище, ім’я та по-батькові 
Телефон керівника 

 
 
Директор 
Онуфрієнко Микола Вікторович 
(05161) 4 46 98 

Контактна особа по інвестиційному 

проєкту: 
Посада 

Прізвище, ім’я та по-батькові 
Телефон  

E-mail 

 
 
Головний інженер КП «Первомайськводоканал» 
Шевцов Євген Петрович 
(05161) 4 46 98 
pervovodokanal@gmail.com 

Характеристика / опис діяльності Виробництво послуг з централізованого 

mailto:pervovodokanal@gmail.com
mailto:pervovodokanal@gmail.com


 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАСПОРТ ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

44 

підприємства водопостачання та водовідведення 
Основна продукція підприємства 

(перелік товарів і послуг) 
Житлово-комунальні послуги (централізоване 

водопостачання та водовідведення) 
Особливості розташування В межах міста Первомайськ 
Наявність комунікацій  Наявні під’їздні дороги, телефон, Інтернет.  
Електрифікація, газифікація, вода та 

водовідведення 
Наявна електрифікація, газифікація, вода та 

водовідведення 
Кількість працівників 376 
Позиція на ринку В місті Первомайськ Миколаївської області 

комунальне підприємство «Первомайськводоканал» 
єдиний виробник послуг з централізованого 

водопостачання та водовідведення. 
Короткострокові та довгострокові 

плани підприємства 
Упровадження енергозберігаючих заходів з метою 

зниження собівартості виробництва послуг. 
Суть інвестиційного проєкту Ділянка № 3 напірного колектору по проспекту 

Праці у м. Первомайськ Миколаївської області 

потребує капітального ремонту для забезпечення 

якісних послуг з водовідведення мікрорайону 

«Гілея» міста Первомайськ. 
Рівень готовності інвестиційного 

проєкту 
Робочий проєкт, висновок від 01.08.2013 № 01/649 
(15-00606-13(кч)) 

Загальний обсяг необхідних 

інвестицій (тис. дол. США), у тому 

числі: 
- інвестовано власних коштів 

- потреба у інвестиційних коштах 

 
 
74,905 тис. дол. США 
6,810 тис. дол. США 
68,095 тис. дол. США 

Цільове використання 

інвестиційних коштів 
Капітальний ремонт ділянки № 3 напірного 

колектору по проспекту Праці у м. Первомайськ 
Миколаївської області 

Спосіб залучення інвестицій Пряме інвестування.  
Стисле обґрунтування доцільності 

проєкту 
Діючий каналізаційний напірний колектор по 

проспекту Праці у м. Первомайськ Миколаївської 

області потребує капітального ремонту для 
забезпечення якісних послуг з водовідведення 

мікрорайону «Гілея» міста Первомайськ. 
Термін окупності проєкту (років) 5 років. 

 
 
Назва інвестиційного проєкту Реконструкція ділянки напірного каналізаційного 

колектору НСК «ПТУ – НСК «Південна» в м. 

Первомайськ Миколаївської області 
Назва підприємства (організації) Комунальне підприємство «Первомайськводоканал» 
Реквізити підприємства 

(організації): 
Поштова адреса 

 
Телефон 

Факс 
E-mail 

 
 
55200, Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. 

Київська, 129 в 
(05161) 4-26-89 
(05161) 4-26-89 
pervovodokanal@gmail.com 

Форма власності комунальна 
Керівник підприємства 

(організації): 
Посада 

 
 
Директор 
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Прізвище, ім’я та по-батькові 
Телефон керівника 

Онуфрієнко Микола Вікторович 
(05161) 4-46-98 

Контактна особа по 

інвестиційному проєкту: 
Посада 

 
Прізвище, ім’я та по-батькові 

Телефон  
E-mail 

 
 
Заступник начальника управління житлово-
комунального господарства міської ради 
Троян Тетяна Дмитрівна 
(05161) 7 53 18 
gkhpervomaisk@ukr.net 

Характеристика / опис діяльності 

підприємства 
Виробництво послуг з централізованого 

водопостачання та водовідведення 
Основна продукція підприємства 

(перелік товарів і послуг) 
Житлово-комунальні послуги (централізоване 

водопостачання та водовідведення) 
Особливості розташування В межах міста Первомайськ 
Наявність комунікацій  Наявні під’їздні дороги, телефон, Інтернет.  
Електрифікація, газифікація, вода 

та водовідведення 
Наявна електрифікація, газифікація, вода та 

водовідведення. 
Кількість працівників 376 
Позиція на ринку В місті Первомайськ Миколаївської області комунальне 

підприємство «Первомайськводоканал» єдиний 

виробник послуг з централізованого водопостачання та 

водовідведення. 
Короткострокові та довгострокові 

плани підприємства 
Упровадження енергозберігаючих заходів з метою 

зниження собівартості виробництва послуг. 
Суть інвестиційного проєкту Реконструкція ділянки напірного каналізаційного 

колектору НСК «ПТУ – НСК «Південна» в м. 

Первомайськ Миколаївської області із заміною 

трубопроводу, загальною довжиною 288 погонних 

метрів, двошаровими гофрованими пластиковими 

трубами КОРСИС DN/OD 630 SN 4, діаметром 630 мм, 
та встановлення 5 технологічних колодязів.  

Рівень готовності інвестиційного 

проєкту 
Робочий проєкт 

Загальний обсяг необхідних 

інвестицій (тис. дол. США), у 

тому числі: 
- інвестовано власних коштів; 
-потреба у інвестиційних коштах 

 
 
66,115 тис. дол. США 
6,612 тис. дол. США 
59,503 тис. дол. США 

Цільове використання 

інвестиційних коштів 
Реконструкція ділянки напірного каналізаційного 

колектору НСК «ПТУ – НСК «Південна» в м. 

Первомайськ Миколаївської області 
Спосіб залучення інвестицій Пряме інвестування. 
Стисле обґрунтування доцільності 

проєкту 
Діючий каналізаційний напірний колектор потребує 

реконструкції для забезпечення якісних послуг з 

водовідведення. 
Термін окупності проєкту (років) 5 років 
 

 
Назва інвестиційного проєкту Будівництво насосної станції водопроводу з 

резервуаром запасу води по вул. Корабельній у м. 

Первомайськ Миколаївської області 
Назва підприємства (організації) Комунальне підприємство «Первомайськводоканал» 
Реквізити підприємства  

mailto:gkhpervomaisk@ukr.net
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(організації): 
Поштова адреса 

 
Телефон 

Факс 
E-mail 

 
55200, Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. 

Київська, 129 в. 
(05161) 4-26-89 
(05161) 4-26-89 
pervovodokanal@gmail.com 

Форма власності комунальна 
Керівник підприємства 

(організації): 
Посада 

Прізвище, ім’я та по-батькові 
Телефон керівника 

 
 
Директор 
Онуфрієнко Микола Вікторович 
(05161) 4 46 98 

Контактна особа по інвестиційному 

проєкту: 
Посада 

 
Прізвище, ім’я та по-батькові 

Телефон  
E-mail 

 
 
Заступник начальника управління житлово-
комунального господарства міської ради 
Троян Тетяна Дмитрівна 
(05161) 7 53 18 
gkhpervomaisk@ukr.net 

Характеристика / опис діяльності 

підприємства 
Виробництво послуг з централізованого 

водопостачання та водовідведення 
Основна продукція підприємства 

(перелік товарів і послуг) 
Житлово-комунальні послуги (централізоване 

водопостачання та водовідведення) 
Особливості розташування В межах міста Первомайськ 
Наявність комунікацій  Наявні під’їздні дороги, телефон, Інтернет.  
Електрифікація, газифікація, вода та 

водовідведення 
Наявна електрифікація, газифікація, вода та 

водовідведення 
Кількість працівників 376 
Позиція на ринку В місті Первомайськ Миколаївської області 

комунальне підприємство «Первомайськводоканал» -  
єдиний виробник послуг з централізованого 

водопостачання та водовідведення. 
Короткострокові та довгострокові 

плани підприємства 
Упровадження енергозберігаючих заходів з метою 

зниження собівартості виробництва послуг. 
Суть інвестиційного проєкту Будівництво насосної станції водопроводу з 

резервуарами запасу води по вул. Корабельній у м. 

Первомайськ Миколаївської області для забезпечення 

стабільного централізованого водопостачання 

мешканців мікрорайону Фрегат. 
Рівень готовності інвестиційного 

проєкту 
Робочий проєкт. 

Загальний обсяг необхідних 

інвестицій (тис. дол. США), у тому 

числі: 
- інвестовано власних коштів; 

- потреба у інвестиційних коштах 

 
 
111,111 тис. дол. США 
11,11 тис. дол. США 
100,0 тис. дол. США 

Цільове використання 

інвестиційних коштів 
Будівництво насосної станції водопроводу з 

резервуарами запасу води по вул. Корабельній у м. 

Первомайськ Миколаївської області для забезпечення 

стабільного централізованого водопостачання 

мешканців мікрорайону Фрегат. 
Спосіб залучення інвестицій Пряме інвестування. 
Стисле обґрунтування доцільності Введення в експлуатацію насосної станції 

mailto:pervovodokanal@gmail.com
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проєкту водопроводу і резервуарів запасу води надасть змогу 

забезпечити стабільним водопостачання мешканців 

мікрорайону Фрегат. 
Термін окупності проєкту (років) 5 років. 

 
 

Назва інвестиційного проєкту Будівництво насосної станції ІІІ підйому з 

резервуарами запасу води по вул. 

Кам’яномостівській у м. Первомайськ 

Миколаївської області 
Назва підприємства (організації) Комунальне підприємство «Первомайськводоканал» 
Реквізити підприємства 

(організації): 
Поштова адреса 

 
Телефон 

Факс 
E-mail 

 
 
55200, Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. 

Київська, 129 в 
(05161) 4-26-89 
(05161) 4-26-89 
pervovodokanal@gmail.com 

Форма власності комунальна 
Керівник підприємства 

(організації): 
Посада 

Прізвище, ім’я та по-батькові 
Телефон керівника 

 
 
Директор 
Онуфрієнко Микола Вікторович 
(05161) 4 46 98 

Контактна особа по 

інвестиційному проєкту: 
Посада 

 
Прізвище, ім’я та по-батькові 

Телефон  
E-mail 

 
 
Заступник начальника управління житлово-
комунального господарства міської ради 
Троян Тетяна Дмитрівна 
(05161) 7 53 18 
gkhpervomaisk@ukr.net 

Характеристика / опис діяльності 

підприємства 
Виробництво послуг з централізованого 

водопостачання та водовідведення 
Основна продукція підприємства 

(перелік товарів і послуг) 
Житлово-комунальні послуги (централізоване 

водопостачання та водовідведення) 
Особливості розташування В межах міста Первомайськ 
Наявність комунікацій  Наявні під’їздні дороги, телефон, Інтернет.  
Електрифікація, газифікація, вода 

та водовідведення 
Наявна електрифікація, газифікація, вода та 

водовідведення 
Кількість працівників 376 
Позиція на ринку В місті Первомайськ Миколаївської області комунальне 

підприємство «Первомайськводоканал» - єдиний 

виробник послуг з централізованого водопостачання та 

водовідведення. 
Короткострокові та довгострокові 

плани підприємства 
Впровадження енергозберігаючих заходів з метою 

зниження собівартості виробництва послуг. 
Суть інвестиційного проєкту Будівництво насосної станції ІІІ підйому з 

резервуарами запасу води по вул. Кам’яномостівській у 

м. Первомайськ Миколаївської області для 

забезпечення стабільного централізованого 

водопостачання мешканців мікрорайону вулиць 

Олександра Коротченка, Федора Достоєвського, 

Рожевої. 

mailto:pervovodokanal@gmail.com
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Рівень готовності інвестиційного 

проєкту 
Робочий проєкт. 

Загальний обсяг необхідних 

інвестицій (тис. дол. США), у 

тому числі: 
- інвестовано власних коштів; 

- потреба у інвестиційних коштах 

 
 
1027,586 тис. дол. США 
93,417 тис. дол. США 
934,169 тис. дол. США 

Цільове використання 

інвестиційних коштів 
Будівництво насосної станції ІІІ підйому з 

резервуарами запасу води по вул. Кам’яномостівській у 

м. Первомайськ Миколаївської області для 

забезпечення стабільного централізованого 

водопостачання мешканців мікрорайону вулиць 

Олександра Коротченка, Федора Достоєвського, 

Рожевої. 
Спосіб залучення інвестицій Пряме інвестування. 
Стисле обґрунтування доцільності 

проєкту 
Введення в експлуатацію насосної станції ІІІ підйому і 

резервуарів запасу води надасть змогу стабільного 

забезпечення водопостачання мешканців вулиць 

Олександра Коротченка, Федора Достоєвського, 

Рожевої. 
Термін окупності проєкту (років) 5 років. 

 
 
Назва інвестиційного проєкту Нове будівництво пункту очищення та розливу 

питної води по вул. Олександра Коротченка м. 

Первомайськ Миколаївської області 
Назва підприємства (організації) Комунальне підприємство «Первомайськводоканал» 
Реквізити підприємства 

(організації): 
Поштова адреса 

Телефон 
Факс 

E-mail 

 
55200, Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. 

Київська, 129 в. 
(05161) 4-26-89 
(05161) 4-26-89 
pervovodokanal@gmail.com 

Форма власності комунальна 
Керівник підприємства 

(організації): 
Посада 

Прізвище, ім’я та по-батькові 
Телефон керівника 

 
 
Директор 
Онуфрієнко Микола Вікторович 
(05161) 4-26-89 

Контактна особа по 

інвестиційному проєкту: 
Посада 

 
Прізвище, ім’я та по-батькові 

Телефон  
E-mail 

 
 
Заступник начальника управління житлово-
комунального господарства міської ради 
Троян Тетяна Дмитрівна 
(05161) 7 53 18 
gkhpervomaisk@ukr.net 

Характеристика / опис діяльності 

підприємства 
Виробництво послуг з централізованого 

водопостачання та водовідведення 
Основна продукція підприємства 

(перелік товарів і послуг) 
Житлово-комунальні послуги (централізоване 

водопостачання та водовідведення) 
Особливості розташування В межах міста Первомайськ 
Наявність комунікацій  Наявні під’їздні дороги, телефон, Інтернет.  
Електрифікація, газифікація, вода Наявна електрифікація, газифікація, вода та 
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та водовідведення водовідведення 
Кількість працівників 376 
Позиція на ринку В місті Первомайськ Миколаївської області комунальне 

підприємство «Первомайськводоканал» єдиний 

виробник послуг з централізованого водопостачання та 

водовідведення. 
Короткострокові та довгострокові 

плани підприємства 
Упровадження енергозберігаючих заходів з метою 

зниження собівартості виробництва послуг. 
Суть інвестиційного проєкту З метою альтернативного водопостачання споживачів 

вулиць Олександра Коротченка, Федора Достоєвського, 

Рожевої в м. Первомайськ Миколаївської області 

пропонується збудувати пункт доочищення та розливу 

питної води по вул. Олександра Коротченка, 
потужністю 12 м3 на добу. 

Рівень готовності інвестиційного 

проєкту 
Робочий проєкт, здійснена державна будівельна 

експертиза.  
Загальний обсяг необхідних 

інвестицій (тис. дол. США), у тому 

числі: 
- інвестовано власних коштів; 

- потреба у інвестиційних коштах 

 
66,619 тис. дол. США 
 
6,662 тис. дол. США 
59,957 тис. дол. США 

Цільове використання 

інвестиційних коштів 
Альтернативне водопостачання споживачів вулиць 

Олександра Коротченка, Федора Достоєвського, 

Рожевої в м. Первомайськ Миколаївської області 
Спосіб залучення інвестицій Пряме інвестування. 
Стисле обґрунтування доцільності 

проєкту 
Забезпечення якісним питним водопостачанням 

мешканців вулиць Олександра Коротченка, Федора 

Достоєвського, Рожевої в м. Первомайськ 

Миколаївської області 
Термін окупності проєкту (років) 5 років 

 
 

Назва інвестиційного проєкту Нове будівництво пункту доочищення та розливу 

питної води по проспекту Праці, 1, м. Первомайськ 

Миколаївської області 
Назва підприємства (організації) Комунальне підприємство «Первомайськводоканал» 
Реквізити підприємства 

(організації): 
Поштова адреса 

Телефон 
Факс 

E-mail 

 
55200, Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. 

Київська, 129 в. 
(05161) 4-26-89 
(05161) 4-26-89 
pervovodokanal@gmail.com 

Форма власності комунальна 
Керівник підприємства 

(організації): 
Посада 

Прізвище, ім’я та по-батькові 
Телефон керівника 

 
 
Директор 
Онуфрієнко Микола Вікторович 
(05161) 4-26-89 

Контактна особа по 

інвестиційному проєкту: 
Посада 

 
Прізвище, ім’я та по-батькові 

 
 
Заступник начальника управління житлово-
комунального господарства міської ради 
Троян Тетяна Дмитрівна 

mailto:pervovodokanal@gmail.com
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Телефон  
E-mail 

(05161) 7 53 18 
gkhpervomaisk@ukr.net 

Характеристика / опис діяльності 

підприємства 
Виробництво послуг з централізованого 

водопостачання та водовідведення 
Основна продукція підприємства 

(перелік товарів і послуг) 
Житлово-комунальні послуги (централізоване 

водопостачання та водовідведення) 
Особливості розташування В межах міста Первомайськ 
Наявність комунікацій  Наявні під’їздні дороги, телефон, Інтернет.  
Електрифікація, газифікація, вода 

та водовідведення 
Наявна електрифікація, газифікація, вода та 

водовідведення 
Кількість працівників 376 
Позиція на ринку В місті Первомайськ Миколаївської області комунальне 

підприємство «Первомайськводоканал» - єдиний 

виробник послуг з централізованого водопостачання та 

водовідведення. 
Короткострокові та довгострокові 

плани підприємства 
Упровадження енергозберігаючих заходів з метою 

зниження собівартості виробництва послуг. 
Суть інвестиційного проєкту З метою альтернативного водопостачання споживачів 

мікрорайону «Гілея» міста Первомайськ Миколаївської 

області пропонується збудувати пункт доочищення та 

розливу питної води по проспекту Праці, 1, потужністю 

6 м3 на добу. 
Рівень готовності інвестиційного 

проєкту 
Робочий проєкт, здійснена державна будівельна 

експертиза.  
Загальний обсяг необхідних 

інвестицій (тис. дол. США), у тому 

числі: 
- інвестовано власних коштів; 

- потреба у інвестиційних коштах 

 
61,963 тис. дол. США 
 
6,196 тис. дол. США 
55,767 тис. дол. США 

Цільове використання 

інвестиційних коштів 
Альтернативне водопостачання споживачів 

мікрорайону «Гілея» міста Первомайськ Миколаївської 

області 
Спосіб залучення інвестицій Пряме інвестування. 
Стисле обґрунтування доцільності 

проєкту 
Забезпечення якісним питним водопостачанням 

мешканців мікрорайону «Гілея» міста Первомайськ 

Миколаївської області 
Термін окупності проєкту (років) 5 років. 

 
 
Назва інвестиційного проєкту Реконструкція насосної станції каналізації № 2 по 

бульвару Миру в м. Первомайськ Миколаївської 

області 
Назва підприємства (організації) Комунальне підприємство «Первомайськводоканал» 
Реквізити підприємства 

(організації): 
Поштова адреса 

 
Телефон 

Факс 
E-mail 

 
 
55200, Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. 

Київська, 129 в. 
(05161) 4-26-89 
(05161) 4-26-89 
pervovodokanal@gmail.com 

Форма власності комунальна 
Керівник підприємства  

mailto:gkhpervomaisk@ukr.net
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(організації): 
Посада 

Прізвище, ім’я та по-батькові 
Телефон керівника 

 
Директор 
Онуфрієнко Микола Вікторович 
(05161) 4 46 98 

Контактна особа по 

інвестиційному проєкту: 
Посада 

 
Прізвище, ім’я та по-батькові 

Телефон  
E-mail 

 
 
Заступник начальника управління житлово-
комунального господарства міської ради 
Троян Тетяна Дмитрівна 
(05161) 7 53 18 
gkhpervomaisk@ukr.net 

Характеристика / опис діяльності 

підприємства 
Виробництво послуг з централізованого 

водопостачання та водовідведення 
Основна продукція підприємства 

(перелік товарів і послуг) 
Житлово-комунальні послуги (централізоване 

водопостачання та водовідведення) 
Особливості розташування В межах міста Первомайськ 
Наявність комунікацій  Наявні під’їздні дороги, телефон, Інтернет.  
Електрифікація, газифікація, вода 

та водовідведення 
Наявна електрифікація, газифікація, вода та 

водовідведення 
Кількість працівників 376 
Позиція на ринку В місті Первомайськ Миколаївської області 

комунальне підприємство «Первомайськводоканал» - 
єдиний виробник послуг з централізованого 

водопостачання та водовідведення. 
Короткострокові та довгострокові 

плани підприємства 
Упровадження енергозберігаючих заходів з метою 

зниження собівартості виробництва послуг. 
Суть інвестиційного проєкту Реконструкція насосної станції каналізації № 2 по 

бульвару Миру в м. Первомайськ Миколаївської 

області для забезпечення стабільного централізованого 

водовідведення мікрорайону цукрового заводу. 
Рівень готовності інвестиційного 

проєкту 
Робочий проєкт. 

Загальний обсяг необхідних 

інвестицій (тис. дол. США), у тому 

числі: 
- інвестовано власних коштів; 

- потреба у інвестиційних коштах 

 
 
185,185 тис. дол. США 
18,52 тис. дол. США 
166,67 тис. дол. США 

Цільове використання 

інвестиційних коштів 
Реконструкція насосної станції каналізації № 2 по 

бульвару Миру в м. Первомайськ Миколаївської 

області для забезпечення стабільного централізованого 

водовідведення мікрорайону цукрового заводу. 
Спосіб залучення інвестицій Пряме інвестування. 
Стисле обґрунтування доцільності 

проєкту 
Введення в експлуатацію насосної станції каналізації 

надасть змогу забезпечити стабільним 
водовідведенням мікрорайону цукрового заводу. 

Термін окупності проєкту (років) 5 років. 
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Назва інвестиційного проєкту 1. Встановлення системи пожежної сигналізації в 

гуртожитку по вул. Гвардійська, 4 у м. 

Первомайськ Миколаївської області 
2. Обладнання пристроїв захисту будівлі 

гуртожитку по вул. Гвардійська, 4 від прямих 

потраплянь блискавки та вторинних її проявів 
Назва підприємства (організації) Комунальне підприємство «Затишок» 
Реквізити підприємства 

(організації): 
Поштова адреса 

 
Телефон 

Факс 
E-mail 

 
 
55200, Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. 

Київська, 63 а 
066 313 47 81 
 
satyshok@ukr.net 

Форма власності комунальна 
Керівник підприємства 

(організації): 
Посада 

Прізвище, ім’я та по-батькові 
Телефон керівника 

 
 
В. о. директора 
Сироїжко Олена Костянтинівна 
066 313 47 81 

Контактна особа по інвестиційному 

проєкту: 
Посада 

Прізвище, ім’я та по-батькові 
Телефон  

E-mail 

 
 
В. о. директора 
Сироїжко Олена Костянтинівна 
066 313 47 81 
satyshok@ukr.net 

Характеристика / опис діяльності 

підприємства 
Надання послуг з утримання багатоквартирних 

житлових будинків та прибудинкової території 
Основна продукція підприємства 

(перелік товарів і послуг) 
Житлово-комунальні послуги (надання послуг з 

утримання багатоквартирних житлових будинків та 

прибудинкової території) 
Особливості розташування В межах міста Первомайськ 
Наявність комунікацій  Наявні під’їздні дороги, телефон, Інтернет.  
Електрифікація, газифікація, вода 

та водовідведення 
Наявна електрифікація, газифікація, вода та 

водовідведення 
Кількість працівників 7 
Позиція на ринку - 
Короткострокові та довгострокові 

плани підприємства 
Впровадження протипожежних заходів з метою 

збереження конструктивних елементів будівлі. 
Суть інвестиційного проєкту Встановлення системи пожежної сигналізації в 

гуртожитку по вул. Гвардійська, 4 у м. Первомайськ 

Миколаївської області. 
Обладнання пристроїв захисту будівлі гуртожитку 

по вул. Гвардійська, 4 від прямих потраплянь 

блискавки та вторинних її проявів. 
Рівень готовності інвестиційного 

проєкту 
Робочий проєкт, висновок державної будівельної 

експертизи. 
Загальний обсяг необхідних 

інвестицій (тис. дол. США), у тому 

числі: 
- інвестовано власних коштів 

- потреба у інвестиційних коштах 

 
 
21,667 тис. дол. США 
2,478 тис. дол. США 
19,189 тис. дол. США 

Цільове використання 1. Встановлення системи пожежної сигналізації в 
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інвестиційних коштів гуртожитку по вул. Гвардійська, 4 у м. Первомайськ 

Миколаївської області. 
2. Обладнання пристроїв захисту будівлі гуртожитку 

по вул. Гвардійська, 4 від прямих потраплянь 

блискавки та вторинних її проявів. 
Спосіб залучення інвестицій Пряме інвестування. Державний, обласний і міський 

бюджети. 
Стисле обґрунтування доцільності 

проєкту 
Встановлення системи пожежної сигналізації та 

обладнання пристроями захисту будівлі від прямих 

потраплянь блискавки надасть можливість зберегти 

конструктивні елементи будівлі від руйнування у 

випадках виникнення пожежі або прямого 

потрапляння блискавки. 
Термін окупності проєкту (років) - 

 
 

Назва інвестиційного проєкту Капітальний ремонт відділення реабілітації КП 

«ПМЦМСД» Бульвар Миру, 53 
Назва підприємства (організації) Комунальне підприємство «Первомайський 

міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» 
Реквізити підприємства (організації): 

Поштова адреса 
 

Телефон 
Факс 

E-mail 

 
вул. Олександра Коротченка, 18 а, м. Первомайськ, 

Миколаївська область, 55200 
(05161) 3 11 55 
(05161) 3 11 55 
obolen.007@ukr.net 

Форма власності Комунальна 
Керівник підприємства (організації): 

Посада 
Прізвище, ім’я та по-батькові 

Телефон керівника 

 
Головний лікар КП «ПМЦПМСД» 
Оболенська Тетяна Григорівна  
(05161) 3-11-55 

Контактна особа по інвестиційному 

проєкту: 
Посада 

Прізвище, ім’я та по-батькові 
Телефон  

E-mail 

 
 
Провідній інженер АУВ 
Морщаков Андрій Миколайович 
0682670966 
obolen.007@ukr.net 

Загальний опис підприємства КП «ПМЦПМСД» Первомайської міської ради є 

закладом охорони здоров’я – комунальним  

унітарним некомерційним підприємством, що 

надає медичну допомогу в порядку та на умовах, 
встановлених законодавством України, а також 

вживає заходів із профілактики захворювань 

населення та підтримання громадського здоров’я. 
Характеристика / опис діяльності 

підприємства 
Медична практика 

Основна продукція підприємства 

(перелік товарів і послуг) 
- 

Особливості розташування В межах населеного пункту 
Наявність комунікацій  Під’їзди, телефонний зв’язок, Інтернет  
Електрифікація, газифікація, вода та 

водовідведення 
Електрифікація, водопостачання та водовідведення 

в наявності, централізоване опалення 

mailto:obolen.007@ukr.net
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Кількість працівників 35 
Короткострокові та довгострокові 

плани підприємства 
Капітальний ремонт відділення реабілітації 

Суть інвестиційного проекту Відділення розраховане на 32 ліжка денного 

стаціонару, здійснюється комплексне лікування 

різних захворювань в період ремісії, медична 

реабілітація та профілактика захворювань з 

використанням природних ресурсів, 

фізіотерапевтичних методів, лікувальної 

фізкультури.  
Лікувальний корпус включає такі приміщення: 

грязесховище; відділення гідропатії, грязьове 

відділення; бальнеологічне відділення; 

електросвітлолікувальне відділення; інгаляторій; 

кабінет гальваногрязі; клінічна лабораторія; 

кабінет масажу; кабінет ЛФК та механотерапії. 

Кошти необхідні для проведення капітального 

ремонту лікувального корпусу. Крім того, на базі 

відділення організовано центр реабілітації для 

учасників АТО, які проживають в Північному 

регіоні нашої області. 
Проєктна ідея (так/ні) так 
Наявність інвестиційного проєкту так 
Наявність проєктно-кошторисної 

документації 
так 

Період реалізації, рік  
- початок 2022 
- кінець 2022 

Загальний обсяг необхідних 

інвестицій (тис. грн) 
2022,528 

Економічний та /або соціальний 

ефект від впровадження проєкту 
Реалізація проєкту наддасть можливість створити 

всі необхідні комфортні умови для лікування 

хворих, учасників АТО, чорнобильців. 
 
 
Назва інвестиційного проєкту Поточний ремонт амбулаторії «Фрегат-1» 

вул. Корабельна, 29 (з облаштуванням: фасаду, 

прилеглої території, дитячого майданчика, 

запасного входу, пандуса, приміщення для 

дитячих візочків) 
Назва підприємства (організації) Комунальне підприємство «Первомайський 

міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» 
Реквізити підприємства (організації): 

Поштова адреса 
 

Телефон 
Факс 

E-mail 

 
вул. Олександра Коротченка, 18 а, м. 

Первомайськ, Миколаївська область, 55200 
(05161) 3 11 55 
(05161) 3 11 55 
obolen.007@ukr.net 

Форма власності Комунальна 
Керівник підприємства (організації): 

Посада 
 
Головний лікар КП «ПМЦПМСД» 

mailto:obolen.007@ukr.net
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Прізвище, ім’я та по-батькові 
Телефон керівника 

Оболенська Тетяна Григорівна  
(05161) 3-11-55 

Контактна особа по інвестиційному 

проєкту: 
Посада 

Прізвище, ім’я та по-батькові 
Телефон  

E-mail 

 
 
Провідний інженер АУВ 
Морщаков Андрій Миколайович 
06682670966 
obolen.007@ukr.net 

Загальний опис підприємства КП «ПМЦПМСД» є закладом охорони здоров’я – 
комунальним унітарним некомерційним 

підприємством, що надає медичну допомогу в 

порядку та на умовах, встановлених 

законодавством України також вживає заходів із 

профілактики захворювань населення та 

підтримання громадського здоров’я. 
Характеристика / опис діяльності 

підприємства 
Медична практика 

Основна продукція підприємства 

(перелік товарів і послуг) 
- 

Особливості розташування В межах населеного пункту 
Наявність комунікацій  Телефонний зв'язок, Інтернет 
Електрифікація, газифікація, вода та 

водовідведення 
В наявності  

Кількість працівників 21 
Суть інвестиційного проєкту Реалізація проєкту надасть можливість створити 

всі необхідні умови для пацієнтів та медичного 

персоналу. 
Проєктна ідея (так/ні) ні 
Наявність інвестиційного проєкту  
 (так / ні ) 

ні 

Наявність проєктно-кошторисної  

документації (так / ні) 
ні 

Період реалізації, рік  
- початок 2022 
- кінець 2022 

Загальний обсяг необхідних            
(тис. грн) 

1499,0 

Економічний та / або соціальний 

ефект від впровадження проєкту  
Реалізація проєкту наддасть можливість створити 

всі необхідні комфортні умови для пацієнтів та 

медичного персоналу. Покращиться санітарний 

стан приміщення.  
 
 

Назва інвестиційного проєкту Поточний ремонт амбулаторії «Фрегат-2» 
(ремонт лікарських кабінетів, коридору, 

туалету) 
Назва підприємства (організації) Комунальне підприємство «Первомайський 

міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» 
Реквізити підприємства (організації): 

Поштова адреса 
 

 
вул. Олександра Коротченка, 18 а, м. 

Первомайськ, Миколаївська область, 55200 

mailto:obolen.007@ukr.net
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Телефон 
Факс 

E-mail 

(05161) 3 11 55 
(05161) 3 11 55 
obolen.007@ukr.net 

Форма власності Комунальна 
Керівник підприємства (організації): 

Посада 
Прізвище, ім’я та по-батькові 

Телефон керівника 

 
Головний лікар КП «ПМЦПМСД» 
Оболенська Тетяна Григорівна  
(05161) 3-11-55 

Контактна особа по інвестиційному 

проєкту: 
Посада 

Прізвище, ім’я та по-батькові 
Телефон 

E-mail 

 
 
Провідний інженер АУВ 
Морщаков Андрій Миколайович 
0682670966 
obolen.007@ukr.net 

Загальний опис підприємства КП «ПМЦПМСД» Первомайської міської ради є 

закладом охорони здоров’я – комунальним 

унітарним некомерційним підприємством, що 

надає медичну допомогу в порядку та на умовах, 
встановлених законодавством України, а також 

вживає заходів із профілактики захворювань 

населення та підтримання громадського здоров’я.  
Характеристика / опис діяльності 

підприємства 
Медична практика 

Основна продукція підприємства  - 
Особливості розташування В межах населеного пункту 
Наявність комунікацій  Телефонний зв'язок, Інтернет 
Електрифікація, газифікація, вода та 

водовідведення 
В наявності  

Кількість працівників 14 
Суть інвестиційного проєкту Реалізація проєкту надасть можливість  створити 

всі необхідні умови для пацієнтів та медичного 

персоналу. 
Проектна ідея (так/ні) ні 
Наявність інвестиційного проєкту 

(так/ні) 
ні 

Наявність проєктно-кошторисної 

документації (так/ні) 
ні 

Період реалізації, рік  
- початок 2022 
- кінець 2022 

Загальний обсяг необхідних інвестиції 

(тис. грн) 
1499,0 

Економічний та / або соціальний 

ефект від впровадження проєкту 
Реалізація проєкту надасть можливість створити 

всі необхідні комфортні умови для пацієнтів та 

медичного персоналу. Покращиться санітарний 

стан приміщення. 
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Назва інвестиційного проєкту Капітальний ремонт покрівлі консультативної 

поліклініки Первомайської ЦМБЛ по вул. Івана 

Виговського, 9 м. Первомайськ 
Назва підприємства (організації) Комунальне некомерційне підприємство 

«Первомайська центральна міська багатопрофільна 

лікарня» Первомайської міської ради  
Реквізити підприємства (організації): 

поштова адреса: 
 

телефон: 

 
55200, Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. 

Федора Толбухіна, 128 
(05161) 3-32-33 

Форма власності Комунальна  
Керівник підприємства (організації): 

Посада: 
прізвище, ім'я, по-батькові: 

телефон керівника: 

 
Головний лікар КНП «ПЦМБЛ» 
Чекрижов Олег Володимирович 
(05161) 3-32-33 

Контактна особа по інвестиційному 

проєкту: 
Посада: 

прізвище, ім'я, по-батькові: 
телефон: 

e-mail: 

 
 
Перший заступник міського голови 
Малішевський Дмитро Петрович 
(05161) 7 54 98; 7 51 88 
economperv@mk.gov.ua 

Загальний опис підприємства Підприємство здійснює господарську 

некомерційну діяльність, спрямовану на 

досягнення соціальних та інших результатів без 

мети одержання прибутку. 
Характеристика / опис діяльності 

підприємства 
Медична практика 

Основна продукція підприємства - 

Особливості розташування В межах населеного пункту  

Наявність комунікацій Під’їзд, телефонний зв'язок, Інтернет  

Електрофікація, газифікація, вода та 

водовідведення 
В наявності 

Кількість працюючих осіб 40 

Суть інвестиційного проєкту Покрівля знаходиться в незадовільному стані, тому 

потребує ремонту. 
Проєктна ідея (так / ні) так 

Наявність інвестиційного проєкту (так / 

ні) 
так 

Наявність проєктно-кошторисної 

документації (так / ні) 
ні 

Період реалізації, рік  

- початок 2023 
- кінець 2023 

Загальний обсяг необхідних інвестицій 2020,0 
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(тис. грн) 
Економічний та / або соціальний ефект 

від впровадження проєкту 
Капітальний ремонт покрівлі надасть можливість 

покращити санітарний стан приміщення, 

скоротити витрати на теплоносії та створить 

комфортні умови для пацієнтів та персоналу. 
 
 
Назва інвестиційного проєкту Капітальний ремонт покрівлі гінекологічного  

відділення Первомайської ЦМБЛ по вул. 

Богопільська, 43, м. Первомайськ 
Назва підприємства (організації) Комунальне некомерційне підприємство 

«Первомайська центральна міська багатопрофільна 

лікарня» Первомайської міської ради  
Реквізити підприємства 

(організації): 
поштова адреса: 

 
телефон: 

 
 
55200, Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Федора 

Толбухіна, 128 
(05161) 3-32-33 

Форма власності Комунальна  
Керівник підприємства 

(організації): 
Посада: 

прізвище, ім'я, по-батькові: 
телефон керівника: 

 
 
Головний лікар КНП «ПЦМБЛ» 
Чекрижов Олег Володимирович 
(05161) 3-32-33 

Контактна особа по інвестиційному 

проєкту: 
Посада: 

прізвище, ім'я, по-батькові: 
телефон: 

e-mail: 

 
 
Перший заступник міського голови 
Малішевський Дмитро Петрович 
(05161) 7 54 98; 7 51 88 
economperv@mk.gov.ua 

Загальний опис підприємства Підприємство здійснює господарську некомерційну 

діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та 

інших результатів без мети одержання прибутку. 
Характеристика / опис діяльності 

підприємства 
Медична практика 

Основна продукція підприємства - 

Особливості розташування В межах населеного пункту  

Наявність комунікацій Під’їзд, телефонний зв'язок, Інтернет  

Електрофікація, газифікація, вода 

та водовідведення 
В наявності 

Кількість працюючих осіб 30 

Суть інвестиційного проєкту Покрівля знаходиться в незадовільному стані, тому 

потребує ремонту. 
Проєктна ідея (так / ні) так 

Наявність інвестиційного проєкту так 
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(так / ні) 

Наявність проєктно-кошторисної 

документації (так / ні) 
ні 

Період реалізації, рік  
- початок 2022 

- кінець 2022 
Загальний обсяг необхідних 

інвестицій (тис. грн) 
749,991 

Економічний та / або соціальний 

ефект від впровадження проєкту 
Капітальний ремонт покрівлі надасть можливість 

покращити санітарний стан приміщення, скоротити 

витрати на теплоносії та створить комфортні умови для 

пацієнтів та персоналу. 
 
 

Назва інвестиційного проєкту Капітальний ремонт покрівлі акушерського 

відділення Первомайської ЦМБЛ по вул. 

Богопільська, 43, м. Первомайськ 
Назва підприємства (організації) Комунальне некомерційне підприємство 

«Первомайська центральна міська багатопрофільна 

лікарня» Первомайської міської ради  
Реквізити підприємства 

(організації): 
поштова адреса: 

 
телефон: 

 
 
55200, Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Федора 

Толбухіна, 128 
(05161) 3-32-33 

Форма власності Комунальна  
Керівник підприємства 

(організації): 
Посада: 

прізвище, ім'я, по-батькові: 
телефон керівника: 

 
 
Головний лікар КНП «ПЦМБЛ» 
Чекрижов Олег Володимирович 
(05161) 3-32-33 

Контактна особа по інвестиційному 

проєкту: 
Посада: 

прізвище, ім'я, по-батькові: 
телефон: 

e-mail: 

 
 
Перший заступник міського голови 
Малішевський Дмитро Петрович 
(05161) 7 54 98; 7 51 88 
economperv@mk.gov.ua 

Загальний опис підприємства Підприємство здійснює господарську некомерційну 

діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та 

інших результатів без мети одержання прибутку. 
Характеристика / опис діяльності 

підприємства 
Медична практика 

Основна продукція підприємства - 

Особливості розташування В межах населеного пункту  

Наявність комунікацій Під’їзд, телефонний зв'язок, Інтернет  
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Електрофікація, газифікація, вода 

та водовідведення 
В наявності 

Кількість працюючих осіб 40 

Суть інвестиційного проєкту Покрівля знаходиться в незадовільному стані, тому 

потребує ремонту. 
Проєктна ідея (так / ні) так 

Наявність інвестиційного проєкту 

(так / ні) 
так 

Наявність проєктно-кошторисної 

документації (так / ні) 
ні 

Період реалізації, рік  
- початок 2023 

- кінець 2023 
Загальний обсяг необхідних 

інвестицій (тис. грн) 
2550,0 

Економічний та / або соціальний 

ефект від впровадження проєкту 
Капітальний ремонт покрівлі надасть можливість 

покращити санітарний стан приміщення, скоротити 

витрати на теплоносії та створить комфортні умови для 

пацієнтів та персоналу. 
 
 

Назва інвестиційного проєкту Капітальний ремонт 2-х поверхової будівлі 

гінекологічного відділення Первомайської ЦМБЛ 

по вул. Богопільська, 43, м. Первомайськ 
Назва підприємства (організації) Комунальне некомерційне підприємство 

«Первомайська центральна міська багатопрофільна 

лікарня» Первомайської міської ради  
Реквізити підприємства (організації): 

поштова адреса: 
 

телефон: 

 
55200, Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. 

Федора Толбухіна,128 
(05161) 3-32-33 

Форма власності Комунальна  
Керівник підприємства (організації): 

Посада: 
прізвище, ім'я, по-батькові: 

телефон керівника: 

 
Головний лікар КНП «ПЦМБЛ» 
Чекрижов Олег Володимирович 
(05161) 3-32-33 

Контактна особа по інвестиційному 

проєкту: 
Посада: 

прізвище, ім'я, по-батькові: 
телефон: 

e-mail: 

 
 
Перший заступник міського голови 
Малішевський Дмитро Петрович 
(05161) 7 54 98; 7 51 88 
economperv@mk.gov.ua 

Загальний опис підприємства Підприємство здійснює господарську некомерційну 

діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та 

інших результатів без мети одержання прибутку. 
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Характеристика / опис діяльності 

підприємства 
Медична практика 

Основна продукція підприємства - 

Особливості розташування В межах населеного пункту  

Наявність комунікацій Під’їзд, телефонний зв'язок, Інтернет  

Електрофікація, газифікація, вода та 

водовідведення 
В наявності 

Кількість працюючих осіб 30 

Суть інвестиційного проєкту Створення сприятливих умов для медичного 

персоналу та пацієнтів; запровадження заходів 

енергоефективності та економія витрат на опалення; 
покращення естетичного стану будівлі. 
Будівля знаходиться в незадовільному стані, тому 

потребує ремонту. 
Проєктна ідея (так / ні) ні 

Наявність інвестиційного проєкту (так 

/ ні) 
ні 

Наявність проєктно-кошторисної 

документації (так / ні) 
ні 

Період реалізації, рік  

- початок 2023 
- кінець 2023 
Загальний обсяг необхідних інвестицій 

(тис. грн) 
35000,0 

Економічний та / або соціальний ефект 

від впровадження проєкту 
Капітальний ремонт будівлі надасть можливість   

зручному розташуванню основних і допоміжних 

приміщень з урахуванням специфіки лікування; 
нове внутрішнє оздоблення сучасними матеріалами 

забезпечить необхідний рівень комфорту; 
економію енергоресурсів за рахунок підвищення 

опору теплопровідності вікон, стін та перекриття. 
 
 

Назва інвестиційного проєкту Капітальний ремонт кардіологічного, 

неврологічного та хірургічних відділень № 1, 2 
Первомайської ЦМБЛ по вул. Толбухіна,105, 

м. Первомайськ 
Назва підприємства (організації) Комунальне некомерційне підприємство 

«Первомайська центральна міська багатопрофільна 

лікарня» Первомайської міської ради  
Реквізити підприємства (організації): 

поштова адреса: 
 

телефон: 

 
55200, Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. 

Федора Толбухіна, 128 
(05161) 3-32-33 

Форма власності Комунальна  
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Керівник підприємства (організації): 
Посада: 

прізвище, ім'я, по-батькові: 
телефон керівника: 

 
Головний лікар КНП «ПЦМБЛ» 
Чекрижов Олег Володимирович 
(05161) 3-32-33 

Контактна особа по інвестиційному 

проєкту: 
Посада: 

прізвище, ім'я, по-батькові: 
телефон: 

e-mail: 

 
 
Перший заступник міського голови 
Малішевський Дмитро Петрович 
(05161) 7 54 98; 7 51 88 
economperv@mk.gov.ua 

Загальний опис підприємства Підприємство здійснює господарську некомерційну 

діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та 

інших результатів без мети одержання прибутку. 
Характеристика / опис діяльності 

підприємства 
Медична практика 

Основна продукція підприємства - 

Особливості розташування В межах населеного пункту  

Наявність комунікацій Під’їзд, телефонний зв'язок, Інтернет  

Електрофікація, газифікація, вода та 

водовідведення 
В наявності 

Кількість працюючих осіб 30 

Суть інвестиційного проєкту Створення сприятливих умов для медичного 

персоналу та пацієнтів; запровадження заходів 

енергоефективності та економія витрат на опалення; 

покращення естетичного стану приміщень відділень. 
Приміщення знаходиться в незадовільному стані, 

тому потребують ремонту. 
Проєктна ідея (так / ні) ні 

Наявність інвестиційного проєкту 

(так / ні) 
ні 

Наявність проєктно-кошторисної 

документації (так / ні) 
ні 

Період реалізації, рік  

- початок 2024 
- кінець 2024 
Загальний обсяг необхідних 

інвестицій (тис. грн), у тому числі: 
3750,0 

Економічний та / або соціальний 

ефект від впровадження проєкту 
Капітальний ремонт приміщень підвищить рівень 

надання медичної допомоги хворим у відділеннях; 

надасть можливість зручному пересуванню по 

відділенням з урахуванням специфіки лікування; 
нове внутрішнє оздоблення сучасними матеріалами 

забезпечить необхідний рівень комфорту; економію 

енергоресурсів за рахунок підвищення опору 

теплопровідності вікон, стін та перекриття. 
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Назва інвестиційного проєкту Капітальний ремонт приймального 

консультативно-діагностичного відділення, 

відділення анестезіології з ліжками інтенсивної 

терапії, операційного блоку, лікарняного банку 

крові Первомайської ЦМБЛ по вул. 

Толбухіна, 105, м. Первомайськ 
Назва підприємства (організації) Комунальне некомерційне підприємство 

«Первомайська центральна міська багатопрофільна 

лікарня» Первомайської міської ради  
Реквізити підприємства (організації): 

поштова адреса: 
 

телефон: 

 
55200, Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. 

Федора Толбухіна, 128 
(05161) 3-32-33 

Форма власності Комунальна  
Керівник підприємства (організації): 

Посада: 
прізвище, ім'я, по-батькові: 

телефон керівника: 

 
Головний лікар КНП «ПЦМБЛ» 
Чекрижов Олег Володимирович 
(05161) 3-32-33 

Контактна особа по інвестиційному 

проєкту: 
Посада: 

прізвище, ім'я, по-батькові: 
телефон: 

e-mail: 

 
 
Перший заступник міського голови 
Малішевський Дмитро Петрович 
(05161) 7 54 98; 7 51 88 
economperv@mk.gov.ua 

Загальний опис підприємства Підприємство здійснює господарську некомерційну 

діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та 

інших результатів без мети одержання прибутку. 
Характеристика / опис діяльності 

підприємства 
Медична практика 

Основна продукція підприємства - 

Особливості розташування В межах населеного пункту  

Наявність комунікацій Під’їзд, телефонний зв'язок, Інтернет  

Електрофікація, газифікація, вода та 

водовідведення 
В наявності 

Кількість працюючих осіб 30 

Суть інвестиційного проєкту Створення сприятливих умов для медичного 

персоналу та пацієнтів; запровадження заходів 

енергоефективності та економія витрат на опалення;  
покращення естетичного стану приміщень відділень.  
Приміщення знаходиться в незадовільному стані, 

тому потребують ремонту. 
Проєктна ідея (так / ні) ні 

Наявність інвестиційного проєкту 

(так / ні) 
ні 

Наявність проєктно-кошторисної ні 
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документації (так / ні) 

Період реалізації, рік  

- початок 2025 
- кінець 2025 

Загальний обсяг необхідних 

інвестицій (тис. грн) 
3470,0 

Економічний та / або соціальний 

ефект від впровадження проєкту 
Капітальний ремонт приміщень підвищить рівень 

надання медичної допомоги хворим у відділеннях; 

надасть можливість зручному пересуванню по 

відділенням з урахуванням специфіки лікування; 
нове внутрішнє оздоблення сучасними матеріалами 

забезпечить необхідний рівень комфорту; економію 

енергоресурсів за рахунок підвищення опору 

теплопровідності вікон, стін та перекриття. 
 
 

Назва інвестиційного проєкту Капітальний ремонт педіатричного, 

терапевтичного відділень, дитячого хірургічного 

відділення, дитячого відділення анестезіології з 

ліжками інтенсивної терапії, операційного блоку, 

лікарняного банку крові Первомайської ЦМБЛ 

по вул. Толбухіна, 128, м. Первомайськ 
Назва підприємства (організації) Комунальне некомерційне підприємство 

«Первомайська центральна міська багатопрофільна 

лікарня» Первомайської міської ради  
Реквізити підприємства (організації): 

поштова адреса: 
 

телефон: 

 
55200, Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. 

Федора Толбухіна, 128 
(05161) 3-32-33 

Форма власності Комунальна  
Керівник підприємства (організації): 

Посада: 
прізвище, ім'я, по-батькові: 

телефон керівника: 

 
Головний лікар КНП «ПЦМБЛ» 
Чекрижов Олег Володимирович 
(05161) 3-32-33 

Контактна особа по інвестиційному 

проєкту: 
Посада: 

прізвище, ім'я, по-батькові: 
телефон: 

e-mail: 

 
 
Перший заступник міського голови 
Малішевський Дмитро Петрович 
(05161) 7 54 98; 7 51 88 
economperv@mk.gov.ua 

Загальний опис підприємства Підприємство здійснює господарську некомерційну 

діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та 

інших результатів без мети одержання прибутку. 
Характеристика / опис діяльності 

підприємства 
Медична практика 

Основна продукція підприємства - 
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Особливості розташування В межах населеного пункту  

Наявність комунікацій Під’їзд, телефонний зв'язок, Інтернет  

Електрофікація, газифікація, вода та 

водовідведення 
В наявності 

Кількість працюючих осіб 30 

Суть інвестиційного проєкту Створення сприятливих умов для медичного 

персоналу та пацієнтів; запровадження заходів 

енергоефективності та економія витрат на опалення;  
покращення естетичного стану приміщень 

відділень.  
Приміщення знаходиться в незадовільному стані, 

тому потребують ремонту. 
Проєктна ідея (так / ні) ні 

Наявність інвестиційного проєкту (так 

/ ні) 
ні 

Наявність проєктно-кошторисної 

документації (так / ні) 
ні 

Період реалізації, рік  
- початок 2026 

- кінець 2026 
Загальний обсяг необхідних інвестицій 

(тис. грн), у тому числі: 
3980,0 

Економічний та / або соціальний ефект 

від впровадження проєкту 
Капітальний ремонт приміщень підвищить рівень 

надання медичної допомоги хворим у відділеннях; 

надасть можливість зручному пересуванню по 

відділенням з урахуванням специфіки лікування; 
нове внутрішнє оздоблення сучасними матеріалами 

забезпечить необхідний рівень комфорту; економію 

енергоресурсів за рахунок підвищення опору 

теплопровідності вікон, стін та перекриття. 
 
 

Назва інвестиційного проєкту Капітальний ремонт акушерського відділення 

Первомайської ЦМБЛ по вул. Богопільська, 43 
м. Первомайськ 

Назва підприємства (організації) Комунальне некомерційне підприємство 

«Первомайська центральна міська багатопрофільна 

лікарня» Первомайської міської ради  
Реквізити підприємства (організації): 

поштова адреса: 
 

телефон: 

 
55200, Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. 

Федора Толбухіна, 128 
(05161) 3-32-33 

Форма власності Комунальна  
Керівник підприємства (організації): 

Посада: 
 
Головний лікар КНП «ПЦМБЛ» 
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прізвище, ім'я, по-батькові: 
телефон керівника: 

Чекрижов Олег Володимирович 
(05161) 3-32-33 

Контактна особа по інвестиційному 

проєкту: 
Посада: 

прізвище, ім'я, по-батькові: 
телефон: 

e-mail: 

 
 
Перший заступник міського голови 
Малішевський Дмитро Петрович 
(05161) 7 54 98; 7 51 88 
economperv@mk.gov.ua 

Загальний опис підприємства Підприємство здійснює господарську некомерційну 

діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та 

інших результатів без мети одержання прибутку. 
Характеристика / опис діяльності 

підприємства 
Медична практика 

Основна продукція підприємства - 

Особливості розташування В межах населеного пункту  

Наявність комунікацій Під’їзд, телефонний зв'язок, Інтернет  

Електрофікація, газифікація, вода та 

водовідведення 
В наявності 

Кількість працюючих осіб 40 

Суть інвестиційного проєкту Створення сприятливих умов для медичного 

персоналу та пацієнтів; 
запровадження заходів енергоефективності та 

економія витрат на опалення; 
покращення естетичного стану приміщень 

відділення. 
Приміщення знаходиться в незадовільному стані, 

тому потребують ремонту. 
Проєктна ідея (так / ні) ні 

Наявність інвестиційного проєкту (так 

/ ні) 
ні 

Наявність проєктно-кошторисної 

документації (так / ні) 
ні 

Період реалізації, рік  

- початок 2024 
- кінець 2024 
Загальний обсяг необхідних інвестицій 

(тис. грн) 
45000,0 

Економічний та / або соціальний ефект 

від впровадження проєкту 
Капітальний ремонт приміщень підвищить рівень 

надання медичної допомоги пацієнтам у відділені; 

надасть можливість зручному пересуванню по 

відділені з урахуванням специфіки надання 

медичних послуг; 
нове внутрішнє оздоблення сучасними матеріалами 

забезпечить необхідний рівень комфорту; економію 

енергоресурсів за рахунок підвищення опору 
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теплопровідності вікон, стін та перекриття. 
 
 

Назва інвестиційного проєкту Капітальний ремонт асфальтованих під’їзних 

шляхів та майданчиків Первомайської ЦМБЛ по 

вул. Богопільська, 43, м. Первомайськ 
Назва підприємства (організації) Комунальне некомерційне підприємство 

«Первомайська центральна міська багатопрофільна 

лікарня» Первомайської міської ради  
Реквізити підприємства (організації): 

поштова адреса: 
 

телефон: 

 
55200, Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. 

Федора Толбухіна, 128 
(05161) 3-32-33 

Форма власності Комунальна  
Керівник підприємства (організації): 

Посада: 
прізвище, ім'я, по-батькові: 

телефон керівника: 

 
Головний лікар КНП «ПЦМБЛ» 
Чекрижов Олег Володимирович 
(05161) 3-32-33 

Контактна особа по інвестиційному 

проєкту: 
Посада: 

прізвище, ім'я, по-батькові: 
телефон: 

e-mail: 

 
 
Перший заступник міського голови 
Малішевський Дмитро Петрович 
(05161) 7 54 98; 7 51 88 
economperv@mk.gov.ua 

Загальний опис підприємства Підприємство здійснює господарську некомерційну 

діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та 

інших результатів без мети одержання прибутку. 
Характеристика / опис діяльності 

підприємства 
Медична практика 

Основна продукція підприємства - 

Особливості розташування В межах населеного пункту  

Наявність комунікацій Під’їзд, телефонний зв'язок, Інтернет  

Електрофікація, газифікація, вода та 

водовідведення 
В наявності 

Кількість працюючих осіб 16 

Суть інвестиційного проєкту Ремонт під’їзних шляхів до акушерсько-
гінекологічного відділення 

Проєктна ідея (так / ні) ні 

Наявність інвестиційного проєкту 

(так / ні) 
ні 

Наявність проєктно-кошторисної 

документації (так / ні) 
ні 

Період реалізації, рік  
- початок 2023 

mailto:economperv@mk.gov.ua
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- кінець 2023 
Загальний обсяг необхідних 

інвестицій (тис. грн), у тому числі: 
257,545 

Економічний та / або соціальний 

ефект від впровадження проєкту 
Безпечний, комфортний пішохідний рух громадян та 

безперешкодний проїзд автотранспортних засобів до 

акушерсько-гінекологічного відділення. 
 
 

Назва інвестиційного проєкту Капітальний ремонт асфальтованих під’їзних 

шляхів та майданчиків Первомайської ЦМБЛ по 
вул. Толбухіна, 105, м. Первомайськ 

Назва підприємства (організації) Комунальне некомерційне підприємство 

«Первомайська центральна міська багатопрофільна 

лікарня» Первомайської міської ради  
Реквізити підприємства (організації): 

поштова адреса: 
 

телефон: 

 
55200, Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. 

Федора Толбухіна, 128 
(05161) 3-32-33 

Форма власності Комунальна  
Керівник підприємства (організації): 

Посада: 
прізвище, ім'я, по-батькові: 

телефон керівника: 

 
Головний лікар КНП «ПЦМБЛ» 
Чекрижов Олег Володимирович 
(05161) 3-32-33 

Контактна особа по інвестиційному 

проєкту: 
Посада: 

прізвище, ім'я, по-батькові: 
телефон: 

e-mail: 

 
 
Перший заступник міського голови 
Малішевський Дмитро Петрович 
(05161) 7 54 98; 7 51 88 
economperv@mk.gov.ua 

Загальний опис підприємства Підприємство здійснює господарську некомерційну 

діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та 

інших результатів без мети одержання прибутку. 
Характеристика / опис діяльності 

підприємства 
Медична практика 

Основна продукція підприємства - 

Особливості розташування В межах населеного пункту  

Наявність комунікацій Під’їзд, телефонний зв'язок, Інтернет  

Електрофікація, газифікація, вода та 

водовідведення 
В наявності 

Кількість працюючих осіб 16 

Суть інвестиційного проєкту Ремонт під’їзних шляхів до лікувального комплексу 

№ 1 
Проєктна ідея (так / ні) ні 

Наявність інвестиційного проєкту 

(так / ні) 
ні 
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Наявність проєктно-кошторисної 

документації (так / ні) 
ні 

Період реалізації, рік  
- початок 2024 

- кінець 2024 
Загальний обсяг необхідних 

інвестицій (тис. грн), у тому числі: 
344,5 

Економічний та / або соціальний 

ефект від впровадження проєкту 
Безпечний, комфортний пішохідний рух громадян та 

безперешкодний проїзд автотранспортних засобів до 

лікувального комплексу № 1. 
 

 
Назва інвестиційного проєкту Капітальний ремонт асфальтованих під’їзних 

шляхів та майданчиків Первомайської ЦМБЛ по 

вул. Толбухіна, 128, м. Первомайськ 
Назва підприємства (організації) Комунальне некомерційне підприємство 

«Первомайська центральна міська багатопрофільна 

лікарня» Первомайської міської ради  
Реквізити підприємства (організації): 

поштова адреса: 
 

телефон: 

 
55200, Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. 

Федора Толбухіна, 128 
(05161) 3-32-33 

Форма власності Комунальна  
Керівник підприємства (організації): 
Посада: 
прізвище, ім'я, по-батькові: 
телефон керівника: 

 
Головний лікар КНП «ПЦМБЛ» 
Чекрижов Олег Володимирович 
(05161) 3-32-33 

Контактна особа по інвестиційному 

проєкту: 
Посада: 

прізвище, ім'я, по-батькові: 
телефон: 

e-mail: 

 
 
Перший заступник міського голови 
Малішевський Дмитро Петрович 
(05161) 7 54 98; 7 51 88 
economperv@mk.gov.ua 

Загальний опис підприємства Підприємство здійснює господарську некомерційну 

діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та 

інших результатів без мети одержання прибутку. 
Характеристика / опис діяльності 

підприємства 
Медична практика 

Основна продукція підприємства - 

Особливості розташування В межах населеного пункту  

Наявність комунікацій Під’їзд, телефонний зв'язок, Інтернет  

Електрофікація, газифікація, вода та 

водовідведення 
В наявності 

Кількість працюючих осіб 16 
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Суть інвестиційного проєкту Ремонт під’їзних шляхів до лікувального комплексу 

№ 2 
Проєктна ідея (так / ні) ні 

Наявність інвестиційного проєкту 

(так / ні) 
ні 

Наявність проєктно-кошторисної 

документації (так / ні) 
ні 

Період реалізації, рік  
- початок 2022 

- кінець 2022 
Загальний обсяг необхідних 

інвестицій (тис. грн) 
480,97 

Економічний та / або соціальний 

ефект від впровадження проєкту 
Безпечний, комфортний пішохідний рух громадян та 

безперешкодний проїзд автотранспортних засобів до 

лікувального комплексу № 2. 
 
 

Назва інвестиційного проєкту Капітальний ремонт ліфту Первомайської ЦМБЛ 

по вул. І. Виговського, 9 м. Первомайськ 
Назва підприємства (організації) Комунальне некомерційне підприємство 

«Первомайська центральна міська багатопрофільна 

лікарня» Первомайської міської ради  
Реквізити підприємства (організації): 

поштова адреса: 
 

телефон: 

 
55200, Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. 

Федора Толбухіна, 128 
(05161) 3-32-33 

Форма власності Комунальна  
Керівник підприємства (організації): 

Посада: 
прізвище, ім'я, по-батькові: 

телефон керівника: 

 
Головний лікар КНП «ПЦМБЛ» 
Чекрижов Олег Володимирович 
(05161) 3-32-33 

Контактна особа по інвестиційному 

проєкту: 
Посада: 

прізвище, ім'я, по-батькові: 
телефон: 

e-mail: 

 
 
Перший заступник міського голови 
Малішевський Дмитро Петрович 
(05161) 7 54 98; 7 51 88 
economperv@mk.gov.ua 

Загальний опис підприємства Підприємство здійснює господарську некомерційну 

діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та 

інших результатів без мети одержання прибутку. 
Характеристика / опис діяльності 

підприємства 
Медична практика 

Основна продукція підприємства - 

Особливості розташування В межах населеного пункту  

mailto:economperv@mk.gov.ua
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Наявність комунікацій Під’їзд, телефонний зв'язок, Інтернет  

Електрофікація, газифікація, вода та 

водовідведення 
В наявності 

Кількість працюючих осіб 16 

Суть інвестиційного проєкту Капітальний ремонт (заміна) ліфту консультативної 

поліклініки 
Проєктна ідея (так / ні) ні 

Наявність інвестиційного проєкту 

(так / ні) 
ні 

Наявність проєктно-кошторисної 

документації (так / ні) 
ні 

Період реалізації, рік  
- початок 2023 

- кінець 2023 
Загальний обсяг необхідних 

інвестицій (тис. грн) 
1000,0 

Економічний та / або соціальний 

ефект від впровадження проєкту 
Комфортне пересування та безпечні умови 

життєдіяльності хворих пацієнтів, що обмежені у 

пересуванні; 
підвищить швидкість надання медичної допомоги  

хворим пацієнтам, що обмежені в пересуванні; 
підвищення доступності жителів міста та району до 

кваліфікованої медичної допомоги. 
 
 
Назва інвестиційного проєкту Придбання ендоскопічного обладнання 
Назва підприємства (організації) Комунальне некомерційне підприємство 

«Первомайська центральна міська багатопрофільна 

лікарня» Первомайської міської ради  
Реквізити підприємства (організації): 

поштова адреса: 
 

телефон: 

 
55200, Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. 

Федора Толбухіна, 128 
(05161) 3-32-33 

Форма власності Комунальна  
Керівник підприємства (організації): 

Посада: 
прізвище, ім'я, по-батькові: 

телефон керівника: 

 
Головний лікар КНП «ПЦМБЛ» 
Чекрижов Олег Володимирович 
(05161) 3-32-33 

Контактна особа по інвестиційному 

проєкту: 
Посада: 

прізвище, ім'я, по-батькові: 
телефон: 

e-mail: 

 
 
Перший заступник міського голови 
Малішевський Дмитро Петрович 
(05161) 7 54 98; 7 51 88 
economperv@mk.gov.ua 

Загальний опис підприємства Підприємство здійснює господарську некомерційну 

mailto:economperv@mk.gov.ua
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діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та 

інших результатів без мети одержання прибутку. 
Характеристика / опис діяльності 

підприємства 
Медична практика 

Основна продукція підприємства - 

Особливості розташування В межах населеного пункту  

Наявність комунікацій Під’їзд, телефонний зв'язок, Інтернет  

Електрофікація, газифікація, вода та 

водовідведення 
В наявності 

Кількість працюючих осіб 4 

Суть інвестиційного проєкту Забезпечення доступності сучасних ендоскопічних 

досліджень для пацієнтів стаціонарних відділень 

КНП «ПЦМБЛ»  
Проєктна ідея (так / ні) ні 

Наявність інвестиційного проєкту 

(так / ні) 
ні 

Наявність проєктно-кошторисної 

документації (так / ні) 
ні 

Період реалізації, рік 2022-2024 
- початок 2022 

- кінець 2024 
Загальний обсяг необхідних 

інвестицій (тис. грн) 
3 000,0 

Економічний та / або соціальний ефект 

від впровадження проєкту 
- Укомплектування відділень хірургічного та 

терапевтичного профілів сучасним ендоскопічним 

обладнанням для забезпечення якісної візуалізації; 
- проведення ендоскопічних досліджень на 

сучасному обладнанні на базі КНП «ПЦМБЛ», 

негайне визначення подальшої тактики лікування; 
- зменшення кількості виявлених злоякісних 

новоутворень у пізніх стадіях; 
- збільшення загальної тривалості життя; 
- можливість для закладу контрактування з НСЗУ. 

Орієнтовна кількість отримувачів 

вигоди 
20 тис. осіб 

 
 

Назва інвестиційного проєкту Придбання спеціалізованого транспорту 
Назва підприємства (організації) Комунальне некомерційне підприємство 

«Первомайська центральна міська багатопрофільна 

лікарня» Первомайської міської ради  
Реквізити підприємства (організації): 

поштова адреса: 
 

 
55200, Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. 

Федора Толбухіна, 128 
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телефон: (05161) 3-32-33 

Форма власності Комунальна  
Керівник підприємства (організації): 

Посада: 
прізвище, ім'я, по-батькові: 

телефон керівника: 

 
Головний лікар КНП «ПЦМБЛ» 
Чекрижов Олег Володимирович 
(05161) 3-32-33 

Контактна особа по інвестиційному 

проєкту: 
Посада: 

прізвище, ім'я, по-батькові: 
телефон: 

e-mail: 

 
 
Перший заступник міського голови 
Малішевський Дмитро Петрович 
(05161) 7 54 98; 7 51 88 
economperv@mk.gov.ua 

Загальний опис підприємства Підприємство здійснює господарську некомерційну 

діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та 

інших результатів без мети одержання прибутку. 
Характеристика / опис діяльності 

підприємства 
Медична практика 

Основна продукція підприємства - 

Особливості розташування В межах населеного пункту  

Наявність комунікацій Під’їзд, телефонний зв'язок, Інтернет  

Електрофікація, газифікація, вода та 

водовідведення 
В наявності 

Кількість працюючих осіб 4 

Суть інвестиційного проєкту Забезпечення транспортування пацієнтів 

стаціонарних відділень КНП «ПЦМБЛ» до закладів 

охорони здоров’я третинного та національного 

рівнів з метою подальшого лікування. 
Проєктна ідея (так / ні) ні 

Наявність інвестиційного проєкту 

(так / ні) 
ні 

Наявність проєктно-кошторисної 

документації (так / ні) 
ні 

Період реалізації, рік  
- початок 2024 

- кінець 2024 
Загальний обсяг необхідних 

інвестицій (тис. грн) 
1700,0 

Економічний та / або соціальний 
ефект від впровадження проєкту 

- Придбання спеціалізованого автомобіля, 

укомплектованого необхідним сучасним медичним 

обладнанням; 
- забезпечення кисневої підтримки для 

транспортування пацієнтів КНП «ПЦМБЛ» до 

закладів охорони здоров’я третинного та 

національного рівнів з метою подальшого лікування; 

mailto:economperv@mk.gov.ua
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- зменшення показника летальності; 
- збільшення загальної тривалості та покращення 

якості життя. 
 
 
Назва інвестиційного проєкту Кадрове забезпечення КНП «ПЦМБЛ» 
Назва підприємства (організації) Комунальне некомерційне підприємство 

«Первомайська центральна міська багатопрофільна 

лікарня» Первомайської міської ради  
Реквізити підприємства (організації): 

поштова адреса: 
 

телефон: 

 
55200, Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. 

Федора Толбухіна, 128 
(05161) 3-32-33 

Форма власності Комунальна  
Керівник підприємства (організації): 

Посада: 
прізвище, ім'я, по-батькові: 

телефон керівника: 

 
Головний лікар КНП «ПЦМБЛ» 
Чекрижов Олег Володимирович 
(05161) 3-32-33 

Контактна особа по інвестиційному 

проєкту: 
Посада: 

прізвище, ім'я, по-батькові: 
телефон: 

e-mail: 

 
 
Перший заступник міського голови 
Малішевський Дмитро Петрович 
(05161) 7 54 98; 7 51 88 
economperv@mk.gov.ua 

Загальний опис підприємства Підприємство здійснює господарську некомерційну 

діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та 

інших результатів без мети одержання прибутку. 
Характеристика / опис діяльності 

підприємства 
Медична практика 

Основна продукція підприємства - 

Особливості розташування В межах населеного пункту  

Наявність комунікацій Під’їзд, телефонний зв'язок, Інтернет  

Електрофікація, газифікація, вода та 

водовідведення 
В наявності 

Кількість працюючих осіб - 

Суть інвестиційного проєкту Забезпечення притоку до КНП «ПЦМБЛ» 

спеціалістів з вищою медичною освітою 
Проєктна ідея (так / ні) ні 

Наявність інвестиційного проєкту (так 

/ ні) 
ні 

Наявність проєктно-кошторисної 

документації (так / ні) 
ні 

Період реалізації, рік 2022-2027 

- початок 2022 

mailto:economperv@mk.gov.ua
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- кінець 2027 
Загальний обсяг необхідних інвестицій 

(тис. грн), у тому числі: 
4 139,3  

Економічний та / або соціальний ефект 

від впровадження проєкту 
- Зменшення кадрового дефіциту, шляхом 

залучення до КНП «ПЦМБЛ» молодих спеціалістів 

з вищою медичною освітою; 
- заохочення їх до роботи у КНП «ПЦМБЛ», 

шляхом забезпечення житлом та виплати 

стимулюючих надбавок до заробітної плати; 
- розширення переліку спеціальностей, за якими 

надаватиметься медична допомога на базі КНП 

«ПЦМБЛ»; 
- збільшення загальної тривалості та покращення 

якості життя пацієнта. 
Орієнтовна кількість отримувачів  

вигоди 
60,0 тис. осіб 

 
 

Назва інвестиційного проєкту Реконструкція котельні в КНП «Первомайська 

ЦРЛ», м. Первомайськ, вул. Академіка Миколи 

Амосова, 28, Миколаївської області 
Назва підприємства (організації) Комунальне некомерційне підприємство 

«Первомайська центральна районна лікарня» 

Первомайської міської ради 
Реквізити підприємства (організації): 

поштова адреса: 
 

телефон: 

 
55214, Україна, Миколаївська область, м. 

Первомайськ, вулиця Амосова Миколи Академіка, 28 
(05161) 7-44-15 

Форма власності Державна власність/власність територіальних громад 
Керівник підприємства (організації): 

Посада: 
прізвище, ім'я, по-батькові: 

телефон керівника: 

 
Головний лікар 
Готка Віктор Володимирович 
(05161) 7-44-15 

Контактна особа по інвестиційному 

проєкту: 
Посада: 

прізвище, ім'я, по-батькові: 
телефон: 

 
 
Головний бухгалтер 
Черторійська Юлія Василівна 
(066) 192-60-18 

Загальний опис підприємства Комунальне некомерційне підприємство, що надає 

вторинну медичну допомогу. Власник – Первомайська 

міська рада. Орган управління майном – виконавчий 

комітет Первомайської міської ради. 
Характеристика / опис діяльності 

підприємства 
Надає вторинну медичну допомогу, вживає заходи з 

профілактики захворювань населення та підтримання 

громадського здоров’я. 
Основна продукція підприємства Послуги у сфері охорони здоров’я 
Особливості розташування Підприємство розташоване в місті Первомайськ, в 
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межах житлового мікрорайону. 
Наявність комунікацій Заклад комунікує з іншими закладами охорони 

здоров’я міста, області та країни в цілому. Тісно 

взаємодіє із підприємствами та організаціями різних 

видів діяльності (сільськогосподарські підприємства, 

підприємства житлово-комунального господарства, 

металургійними підприємствами) та форм власності 

(державними, комунальними, приватними тощо). 
Електрофікація, газифікація, вода та 

водовідведення 
Підприємство має дві лінії підключення до міської 

електромережі, крім того наявний дизельгенератор. У 

котельні підприємства встановлено водогрійні газові 

котли та котли, що працюють на гранульованому 

паливі. Лікарня підключена до міської мережі 

водопостачання та водовідведення та має власну 

свердловину.  
Кількість працюючих осіб 303 
Позиція на ринку - 
Короткострокові та довгострокові 

плани підприємства 
Підвищення якості надання медичної допомоги та 

покращення умов перебування у закладі, розвиток та 

впровадження новітніх технологій у сфері охорони 

здоров’я. 
Суть інвестиційного проєкту Влаштування сучасних твердопаливних 

високотехнологічних надійних пелетних факельних 

пальників. 
Рівень готовності інвестиційного 

проєкту 
Виготовлено проєктно-кошторисну документацію, 

проведено експертизу ПКД. 
Загальний обсяг необхідних 

інвестицій (тис. дол. США), у тому 

числі: 
- інвестовано власних коштів; 

- потреба у інвестиційних коштах 

 
 
54,0 
2,13 
51,87 

Спосіб залучення інвестицій Участь в інвестиційних програмах, грантових 

програмах. 
Цільове використання інвестиційних 

коштів 
Реконструкція котельні передбачає заміну двох 

існуючих ретортних пальників в котлах, що працюють 

на гранульованому паливі на пелетні пальники 

факельного типу горіння з реконструкцією 

автоматизованої системи подачі палива в межах 

котельні. 
Стисле обґрунтування доцільності 

проєкту, соціальний ефект від 

впровадження 

Заміна застарілих ретортних пальників із коефіцієнтом 

корисної дії 60 % на пальники факельного типу 

горіння пелет збільшить коефіцієнт корисної дії до 

85 % та дасть змогу економити енергетичні ресурси 

(прогнозовано витрати палива зменшаться на 346 т.н.п 

за рік). 
Термін окупності проєкту (років) 3 роки 
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Назва інвестиційного проєкту Будівництво міжрегіонального (кустового) Центру 

реабілітації пільгової категорії населення у м. 

Первомайськ Миколаївської області 
Назва підприємства (організації) Територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) м. Первомайськ 
Реквізити підприємства 

(організації): 
Поштова адреса 

 
Телефон 

Факс 
E-mail 

 
 
провул. Сальвадоре Альєнде, 44, м. Первомайськ, 

Миколаївська область, 55200 
(05161)7-51-95 
 
ter_zentr_prv@ukr.net 

Форма власності Комунальна 
Керівник підприємства 

(організації): 
Посада 

Прізвище, ім’я та по-батькові 
Телефон керівника 

 
 
Директор 
Грушанський Сергій Борисович 
(05161) 7-51-95 

Контактна особа по інвестиційному 

проєкту: 
Посада 

Прізвище, ім’я та по-батькові 
Телефон 

E-mail 

 
 
Заступник директора 
Дементьєва Марія Миколаївна 
(05161) 7-51-95 
ter_zentr_prv@ukr.net 

Характеристика / опис діяльності 

підприємства 
Надання якісних реабілітаційних, соціально-
психологічних, соціально-побутових послуг пільговій 

категорії населення 
Основна продукція підприємства 

(перелік товарів і послуг) 
Надання якісних реабілітаційних, соціально-
психологічних, соціально-побутових послуг пільговій 

категорії населення. 
Особливості розташування Місто Первомайськ 
Наявність комунікацій  Вигідне розташування до інженерних комунікацій та 

мереж (електроенергія, газ, вода, каналізація, 

телекомунікації тощо) 
Електрифікація, газифікація, вода та 

водовідведення 
Є можливість підключення 

Кількість працівників 42 особи 
Позиція на ринку - 
Короткострокові та довгострокові 

плани підприємства 
Реалізація проєкту забезпечить покращення надання 

соціальних послуг населенню Первомайської міської 

територіальної громади, жителям району та близько 

розташованих сусідніх областей, які межують із 

Первомайським районом. Проєкт розроблено з 

врахуванням потреб людей із обмеженими фізичними 

можливостями та осіб, які входять до маломобільних 

груп населення: особи з інвалідністю, пенсіонери, діти 

війни, військовослужбовці-учасники АТО та інші 

категорії. 
Суть інвестиційного проєкту Створення єдиного Центру надання соціальних послуг 

в місті Первомайськ з метою забезпечення 

обслуговування мешканців сусідніх населених пунктів. 
Розширення переліку соціальних послуг, що 

надаються. 
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Розширення кількісного та якісного складу 

отримувачів соціальних послуг. 
Забезпечення доступності соціальних послуг для 

маломобільних груп населення, осіб з інвалідністю. 
Організація системи реабілітаційної роботи з особами, 

які мають уроджені та набуті вади фізичного розвитку; 

забезпечення їх медико-соціальної реабілітації. 
Рівень готовності інвестиційного 

проєкту 
Виготовлено проєктно-кошторисну документацію. 

Загальний обсяг необхідних 

інвестицій (тис. дол. США), у тому 

числі: 
- інвестовано власних коштів 

- потреба у інвестиційних коштах 

 
 
2 000,0 тис. дол. 
0,0 тис. дол. 
2 000,0 тис. дол. 

Цільове використання 

інвестиційних коштів 
1. Підготовчі роботи (демонтаж старої будівлі, 

огородження території будівництва, інші допоміжні 

роботи). 
2. Будівництво Центру реабілітації. 
3. Благоустрій та озеленення території. 
4. Установка обладнання, меблів та техніки. 

Спосіб залучення інвестицій Державні, приватні та іноземні інвестиції 
Стисле обґрунтування доцільності 

проєкту 
Забезпечення доступності соціальних послуг для 

маломобільних груп населення, осіб з інвалідністю. 
 
 

Назва інвестиційного проєкту Реконструкція 2 поверху приміщення відділення 

стаціонарного паліативного догляду 

територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 

м. Первомайськ для розширення ліжко-місць до 30, 

вул. Трудової Слави, 13 
Назва підприємства (організації) Територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) м. Первомайськ 
Реквізити підприємства 

(організації): 
Поштова адреса 

Телефон 
Факс 

E-mail 

 
 
провул. Сальвадоре Альєнде, 44, м. Первомайськ, 

Миколаївська область, 55200 
(05161)7-51-95 
ter_zentr_prv@ukr.net 

Форма власності Комунальна 
Керівник підприємства 

(організації): 
Посада 

Прізвище, ім’я та по-батькові 
Телефон керівника 

 
 
Директор  
Грушанський Сергій Борисович 
(05161) 7-51-95 

Контактна особа по інвестиційному 

проєкту: 
Посада 

Прізвище, ім’я та по-батькові 
Телефон 

E-mail 

 
 
Заступник директора 
Дементьєва Марія Миколаївна 
(05161) 7-51-95 
ter_zentr_prv@ukr.net 

Характеристика / опис діяльності 

підприємства 
Забезпечення якості життя пацієнта із невиліковним 

(смертельним) захворюванням і членів його родини, 
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шляхом запобігання та полегшення страждань завдяки 

ранньому виявленню і точному діагностуванню 

(оцінці) проблем, що виникають, та проведення 

адекватних лікувальних заходів (при больовому 

синдромі та інших розладах життєдіяльності), а також 

надання психосоціальної та моральної підтримки. 
Основна продукція підприємства 

(перелік товарів і послуг) 
Надання лікувальної, психосоціальної та моральної 

підтримки пацієнту із невиліковним (смертельним) 

захворюванням і членам його родини. 
Особливості розташування м. Первомайськ 
Наявність комунікацій  Наявні 
Електрифікація, газифікація, вода та 

водовідведення 
Є можливість підключення 

Кількість працівників 15 осіб 
Позиція на ринку - 
Короткострокові та довгострокові 

плани підприємства 
- 

Суть інвестиційного проєкту Проведення реконструкції 2-го поверху відділення 

стаціонарного паліативного догляду територіального 

центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) м. Первомайськ. Збільшення 

кількості ліжко-місць з 15 до 30 та продовження 

обслуговування пацієнтів у відповідності до державних 

стандартів паліативного догляду. Створення сучасних 

умов для надання консультативної та психологічної 

підтримки сім’ям, де живуть паліативно хворі особи, 

належне облаштування одно- та двомісних палат для 

підопічних. У кожній палаті відокремлена санітарно-
гігієнічна зона. 
Сучасний медичний пост, коридори та холи обладнані 

у відповідності з вимогами щодо безперешкодного 

доступу. Обладнання сучасної столової, кімнати 

психолога та гостьової кімнати для родичів та 

підопічних. 
Рівень готовності інвестиційного 

проєкту 
Пропозиція 

Загальний обсяг необхідних 

інвестицій, у тому числі: 
- інвестовано власних коштів 

- потреба у інвестиційних коштах 

 
7 000,0 тис. грн 
0,0 тис. грн 
7 000,0 тис. грн 

Цільове використання 

інвестиційних коштів 
1. Проведення тендерних процедур. 
2. Закупівля будівельних матеріалів, устаткування, 

меблів тощо. 
3. Проведення ремонтних робіт (ремонт та 

облаштування кімнат, туалетів, коридорів тощо). 
4. Оплата ремонтних робіт та послуг. 
5. Рекламно-інформаційні заходи та висвітлення 

результатів реалізації проєкту. 
Спосіб залучення інвестицій Державний, обласний бюджети, бюджет громади. 
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Назва інвестиційного проєкту Капітальний ремонт нежитлових будівель по вул. 

Валерія Чкалова, 87. Відділення інтегрованих 

послуг територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) м. 

Первомайськ 
Назва підприємства (організації) Територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) м. Первомайськ 
Реквізити підприємства 

(організації): 
Поштова адреса 

 
Телефон 

Факс 
E-mail 

 
 
провул. Сальвадоре Альєнде, 44, м. Первомайськ, 

Миколаївська область, 55200 
(05161)7-51-95 
 
ter_zentr_prv@ukr.net 

Форма власності Комунальна 
Керівник підприємства 

(організації): 
Посада 

Прізвище, ім’я та по-батькові 
Телефон керівника 

 
 
Директор  
Грушанський Сергій Борисович 
(05161) 7-51-95 

Контактна особа по інвестиційному 

проєкту: 
Посада 

Прізвище, ім’я та по-батькові 
Телефон 

E-mail 

 
 
Заступник директора 
Дементьєва Марія Миколаївна 
тел.(05161) 7-51-95 
ter_zentr_prv@ukr.net 

Характеристика / опис діяльності 

підприємства 
Надання соціальних послуг 

Основна продукція підприємства 

(перелік товарів і послуг) 
Надання соціальних послуг 

Особливості розташування м. Первомайськ 
Наявність комунікацій  Наявні 
Електрифікація, газифікація, вода та 

водовідведення 
 

Кількість працівників 6 осіб 
Позиція на ринку - 
Короткострокові та довгострокові 

плани підприємства 
- 

Суть інвестиційного проєкту Проведення капітального ремонту двох 

одноповерхових будівель, де розміщується відділення. 

Метою є створення зручних кімнат для проживання 

соціально незахищених верств населення. 
Рівень готовності інвестиційного 

проєкту 
Пропозиція 

Загальний обсяг необхідних 

інвестицій, у тому числі: 
- інвестовано власних коштів 

- потреба у інвестиційних коштах 

 
25000,0 тис. грн 
0,0 тис. грн 
25000,0 тис. грн 

Цільове використання 

інвестиційних коштів 
Проведення капітального ремонту двох 

одноповерхових будівель. 
Спосіб залучення інвестицій Державні, приватні та іноземні інвестиції. 
Стисле обґрунтування доцільності 

проєкту 
Реалізація проєкту забезпечить можливість надати 30 

особам територіальної громади тимчасове житло 
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(соціальний готель) для вирішення соціально-
побутових питань. Сприяння зменшенню вірогідності 

потрапляння людини на вулицю, забезпечення 

соціальної підтримки, соціальний супровід людини в 

складних життєвих обставинах. 
 
 

Реконструкція, капітальний ремонт об’єктів культури та освіти, 
розвиток спортивної та туристичної інфраструктури: 

 
Назва інвестиційного проєкту Капітальний ремонт опалення та електромережі 

палацу культури «Фрегат» 
Назва підприємства(організацій) Управління культури, національностей, релігій, молоді 

та спорту міської ради 
Реквізити підприємства 

(організації): 
Поштова адреса 

 
Телефон 

Факс 
E-mail 

 
 
вул. Михайла Грушевського, 1, м. Первомайськ 

Миколаївської області, 55213 
(05161) 7-53-17 
(05161) 7-52-43 
кultyra.pmr@gmail.com 

Форма власності комунальна 
Керівник підприємства 

(організації): 
Посада 

 
Прізвище, ім’я та по-батькові 

Телефон керівника 

 
 
Начальник управління культури, національностей, 

релігій, молоді та спорту міської ради 
Олішевська Наталія Вікторівна 
(05161) 7-52-43; 7-53-17 

Контактна особа по 

інвестиційному проєкту: 
Посада 

 
Прізвище, ім’я та по-батькові 

Телефон  
E-mail 

 
 
Начальник управління культури, національностей, 

релігій, молоді та спорту міської ради 
Олішевська Наталія Вікторівна 
(05161) 7-52-43; 7-53-17 
кultyra.pmr@gmail.com 

Характеристика/опис діяльності 

підприємства 
Надання послуг із організації культурного дозвілля 

населення 
Основна продукція підприємства 
(перелік товарів і послуг) 

Надання послуг із організації культурного дозвілля 

населення 
Особливості розташування Палац культури «Фрегат» розташований по вул. 

Корабельна, 30, мікрорайон «Фрегат». 
Наявність комунікацій так 
Електрифікація, газифікація, вода 

та водовідведення 
відсутність теплопостачання 

Кількість працівників 9 
Позиція на ринку - 
Короткострокові та довгострокові 

плани підприємства 
- 

Суть інвестиційного проєкту Капітальний ремонт опалення та електромережі палацу 

культури «Фрегат» надасть можливість: 
- покращити та зберегти приміщення; 
- поліпшити умови перебування відвідувачів у будівлі; 
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- на високому рівні проводити культурно дозвільний 

відпочинок мешканців міста та його гостей; 
- створити комфортні умови надання інформаційно-
культурних послуг; 
- поліпшити умови праці працівників закладу; 
- продовжити процес реформування інфраструктури та 

благоустрою міста. 
Рівень готовності інвестиційного 

проєкту 
Пропозиція 

Загальний обсяг необхідних 

інвестицій (тис. грн) у тому числі: 
- інвестовано власних коштів 

-потреба в інвестиційних коштах 

 
2000,0 тис. грн 
0,0 
2000,0 тис. грн 

Цільове використання 

інвестиційних коштів 
На капітальний ремонт опалення планується сума 

1200,0 тис. грн, а саме: виготовлення проєктно-
кошторисної документації, придбання необхідних 

матеріалів, оплата послуг. 
На капітальний ремонт електромережі заплановано 

800,0 тис. грн, в тому числі: виготовлення проєктно-
кошторисної документації, придбання матеріалів, 

оплата послуг по ремонту. 
Спосіб залучення інвестицій Держаний, обласний бюджети, бюджет громади 

 
 

Назва інвестиційного проєкту Ремонт Міського центру культури і дозвілля імені 

Єфросинії Зарницької: повна модернізація системи 

водовідведення з даху та посилення дерев'яної несучої 

конструкції даху 
Назва підприємства (організації) Управління культури, національностей, релігій, молоді та 

спорту міської ради 
Реквізити підприємства 

(організації): 
поштова адреса: 

 
телефон: 

E-mail 

 
 
55213, вул. Михайла Грушевського, 1, м. Первомайськ 

Миколаївської області 
(05161) 7-53-17, 7-52-43 
кultyra.pmr@gmail.com 

Форма власності комунальна 
Керівник підприємства 

(організації): 
Посада: 

 
прізвище, ім'я, по-батькові: 

телефон керівника: 

 
 
Начальник управління культури, національностей, 

релігій, молоді та спорту міської ради 
ОЛІШЕВСЬКА Наталія Вікторівна 
(05161) 7-52-43; 7-53-17 

Контактна особа по 

інвестиційному проєкту: 
Посада: 

 
прізвище, ім'я, по-батькові: 

телефон: 

 
 
Начальник управління культури, національностей, 

релігій, молоді та спорту Первомайської міської ради 
ОЛІШЕВСЬКА Наталія Вікторівна 
(05161) 7-53-17 

Загальний опис підприємства Архітектурна пам’ятка культури міста. Об’єкт культурної 



 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАСПОРТ ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

83 

спадщини за видом «Архітектура та містобудування». 
Характеристика / опис діяльності 

підприємства 
Ініціатором проєкту є управління культури, 

національностей, релігій, молоді та спорту 

Первомайської  міської ради 
Основна продукція підприємства - 
Особливості розташування Центр міста, вул. Михайла Грушевського, 1, м. 

Первомайськ Миколаївської області 
Наявність комунікацій так 
Електрифікація, газифікація, вода 

та водовідведення 
Електрифікація – так, газифікація – ні, водопостачання – 
так, водовідведення потребує повної модернізації 

Кількість працюючих осіб 350 
Позиція на ринку - 
Короткострокові та довгострокові 

плани підприємства 
- 

Суть інвестиційного проєкту Покращення обліку міста, розвиток інфраструктури 

туризму, популяризація національних надбань, створення 

комфортних та безпечних умов для жителів та гостей 

міста. 
Рівень готовності інвестиційного 

проєкту 
Пропозиція 

Загальний обсяг необхідних 

інвестицій, у тому числі: 
- інвестовано власних коштів; 
-потреба у інвестиційних коштах 

 
875,0 тис. грн 
0,0 тис. грн 
875,0 тис. грн 

Спосіб залучення інвестицій Держаний, обласний бюджети, бюджет громади, залучені 

кошти. 
Цільове використання 

інвестиційних коштів 
Повна модернізація системи водовідведення з даху та 

посилення дерев'яної несучої конструкції даху. 
Стисле обґрунтування доцільності 

проєкту, соціальний ефект від 

впровадження 

Завданням проєкту є забезпечення належних комфортних 

умов для впровадження та розвитку культури, 

національної свідомості та патріотизму. 
Модернізація системи водовідведення з даху та 

посилення дерев'яної несучої конструкції даху дозволить: 
- зберегти будівлю; 
- збільшить кількість охочих, займатися у сфері 

культури; 
- покращить туристичну інфраструктуру міста; 
- покращить інвестиційний клімат міста; 
- збільшить кількість культурно-національних та 

культурно-розважальних заходів; 
- створить умови для розширення сфери із надання 

послуг у культурному та національно-патріотичному 

вихованні дітей. 
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Назва інвестиційного проєкту Капітальний ремонт покрівлі центру культури 

ім. Є. Зарницької, площа Тараса Григоровича 

Шевченка, 1 
Назва підприємства (організації) Управління культури, національностей, релігій, молоді та 

спорту міської ради 
Реквізити підприємства 

(організації): 
поштова адреса: 

 
телефон: 

E-mail 

 
 
55213, вул. Михайла Грушевського, 1, м. Первомайськ 

Миколаївської області 
(05161) 7-53-17, 7-52-43 
кultyra.pmr@gmail.com 

Форма власності комунальна 
Керівник підприємства 

(організації): 
Посада: 

 
прізвище, ім'я, по-батькові: 

телефон керівника: 

 
 
Начальник управління культури, національностей, 

релігій, молоді та спорту міської ради 
ОЛІШЕВСЬКА Наталія Вікторівна 
(05161) 7-52-43; 7-53-17 

Контактна особа по 

інвестиційному проєкту: 
Посада: 

 
прізвище, ім'я, по-батькові: 

телефон: 

 
 
Начальник управління культури, національностей, 

релігій, молоді та спорту Первомайської міської ради 
ОЛІШЕВСЬКА Наталія Вікторівна 
(05161) 7-53-17 

Загальний опис підприємства Архітектурна пам’ятка культури міста. Об’єкт культурної 

спадщини за видом «Архітектура та містобудування». 
Характеристика / опис діяльності 

підприємства 
Ініціатором проєкту є управління культури, 

національностей, релігій, молоді та спорту 

Первомайської  міської ради 
Основна продукція підприємства - 
Особливості розташування Центр міста Первомайськ 
Наявність комунікацій так 
Електрифікація, газифікація, вода 

та водовідведення 
Електрифікація – так, газифікація – ні, водопостачання – 
так, водовідведення потребує повної модернізації 

Кількість працюючих осіб 350 
Суть інвестиційного проєкту Покращення обліку міста, розвиток інфраструктури 

туризму, популяризація національних надбань, створення 

комфортних та безпечних умов для жителів та гостей 

міста. 
Рівень готовності інвестиційного 

проєкту 
Пропозиція 

Загальний обсяг необхідних 

інвестицій 
2000,0 тис. грн 

Спосіб залучення інвестицій Держаний, обласний бюджети, бюджет громади, залучені 

кошти. 
Цільове використання Придбання матеріалів, проведення робіт, введення в 
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інвестиційних коштів експлуатацію. 
Стисле обґрунтування доцільності 

проєкту, соціальний ефект від 

впровадження 

Оновлений дах історичної будівлі. Збереження об’єкту 

культурної спадщини. 

 
 
Назва інвестиційного проєкту Капітальний ремонт приміщення Дитячої музичної 

школи № 1, вул. Театральна, 41 
Назва підприємства (організації) Управління культури, національностей, релігій, молоді та 

спорту міської ради 
Реквізити підприємства 

(організації): 
поштова адреса: 

 
телефон: 

E-mail 

 
 
55213, вул. Михайла Грушевського, 1, м. Первомайськ 

Миколаївської області 
(05161) 7-53-17, 7-52-43 
кultyra.pmr@gmail.com 

Форма власності комунальна 
Керівник підприємства 

(організації): 
Посада: 

 
прізвище, ім'я, по-батькові: 

телефон керівника: 

 
 
Начальник управління культури, національностей, 

релігій, молоді та спорту міської ради 
ОЛІШЕВСЬКА Наталія Вікторівна 
(05161) 7-52-43; 7-53-17 

Контактна особа по 

інвестиційному проєкту: 
Посада: 

 
прізвище, ім'я, по-батькові: 

телефон: 

 
 
Начальник управління культури, національностей, 

релігій, молоді та спорту Первомайської міської ради 
ОЛІШЕВСЬКА Наталія Вікторівна 
(05161) 7-53-17 

Характеристика / опис діяльності 

підприємства 
Ініціатором проєкту є управління культури, 

національностей, релігій, молоді та спорту 

Первомайської міської ради 
Особливості розташування Центр міста Первомайськ 
Наявність комунікацій так 
Електрифікація, газифікація, вода 

та водовідведення 
 

Кількість працюючих осіб  
Суть інвестиційного проєкту Відремонтувати приміщення для створення належних 

умов навчання. 
Рівень готовності інвестиційного 

проєкту 
Пропозиція 

Загальний обсяг необхідних 

інвестицій 
1300,0 тис. грн 

Спосіб залучення інвестицій Держаний, обласний бюджети, бюджет громади, залучені 

кошти. 
Цільове використання Придбання матеріалів, проведення робіт, введення в 
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інвестиційних коштів експлуатацію. 
Стисле обґрунтування доцільності 

проєкту, соціальний ефект від 

впровадження 

Створено комфортні та безпечні умови перебування у 

школі персоналу та вихованців. 

 
 

Назва інвестиційного 

проєкту 
Реконструкція будівлі Дитячого юнацького центру 

національного відродження та Центру науково-
технічної творчості учнівської молоді по вул. 

Грушевського, 10 в м. Первомайськ Миколаївської 

області 
Назва підприємства 

(організації) 
Первомайський міський дитячо-юнацький центр 

національного відродження та Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді (управління освіти міської 

ради) 
Реквізити підприємства 

(організації): 
Поштова адреса 

Телефон 
Факс 

E-mail 

 
 
55200, м. Первомайськ, вул. Грушевського, 10 
(05161) 7 54 98; 7 54 16 
(05161) 5 54 71 
 economperv@mk.gov.ua   osvitapervomaysk@ukr.net 

Форма власності комунальна 
Керівник підприємства 

(організації):  
Посада 

Прізвище, ім’я та по-батькові 
Телефон  

E-mail 
 
 

Посада 
Прізвище, ім’я та по-батькові 

Телефон  
  E-mail 

Первомайський міський дитячо-юнацький центр 

національного відродження: 
Директор 
Бойко Олександр Петрович 
(05161) 7 53 69 
osvitapervomaysk@ukr.net 
Первомайський центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді: 
Директор 
Семенова Ірина Василівна  
(05161) 7 55 40 
osvitapervomaysk@ukr.net 

Контактна особа по 

інвестиційному проєкту: 
Посада 

Прізвище, ім’я та по-батькові 
Телефон  

E-mail 

 
 
Перший заступник міського голови  
Малішевський Дмитро Петрович 
(05161) 7 54 98; 7 51 88 
economperv@mk.gov.ua 

Загальний опис підприємства Дитячо-юнацький центр національного відродження, 

Центр науково-технічної творчості учнівської молоді. 
Характеристика / опис 

діяльності підприємства 
Ініціатором проєкту є управління освіти Первомайської 

міської ради  
Основна продукція 

підприємства (перелік товарів і 

послуг) 

Первомайський міський дитячо-юнацький центр 

національного відродження – це позашкільний заклад, 
в якому діють такі гуртки: 

- в’язання; 
- танцювальний гурток; 
- музичний; 
- інструментальний тощо. 

Первомайський центр науково-технічної творчості 

mailto:economperv@mk.gov.ua
mailto:osvitapervomaysk@ukr.net
mailto:osvitapervomaysk@ukr.net
mailto:osvitapervomaysk@ukr.net
mailto:economperv@mk.gov.ua
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учнівської молоді - це позашкільний заклад, в якому 

діють такі гуртки: 
- авіамоделювання; 
- судномоделювання; 
- фізика навколо нас; 
- початково-технічне моделювання; 
- цікава інформатика; 
- електронна автоматика, електротехніка та 

оригінальне приладобудування тощо 
Особливості розташування В центрі міста Первомайськ на березі річки Південний 

Буг 
Наявність комунікацій  Телефонний зв'язок, Інтернет 
Електрифікація, газифікація, 

вода та водовідведення 
Електрифікація, автономне опалення, водозабезпечення.  

Кількість працюючих осіб ДЮЦНВ – 22 
ЦННТУМ – 11 

Суть інвестиційного проєкту Метою реалізації проєкту є: 
- запобігання руйнування існуючих будівельних 

конструкцій; 
- створення комфортних умов для заняття учнівської 

молоді науково-технічною творчістю тощо; 
- поліпшення умов роботи адміністрації ДЮЦНВ та 

ЦННТУМ; 
- збереження об’єкта культурної спадщини. 

Проєктна ідея (так / ні) Так 
Наявність інвестиційного 

проєкту (так / ні) 
Так 

Наявність проєктно-
кошторисної документації (так 

/ ні) 

Так (Необхідно корегування проєктної документації) 

Період реалізації, рік:  
- початок  2022 
- кінець  2023 
Загальний обсяг необхідних 

інвестицій (тис. грн) 
27000,0 

Економічний та / або 

соціальний ефект від 

впровадження проєкту 

Реконструкція створить комфортні умови перебування 

дітей та юнаків міста. 

Фото стану будівлі 

 
 
 
 

http://cnttym.in.ua/nashi-gurtki/sportivno-tehnichni-gurtki/aviamodelyuvannya.html
http://cnttym.in.ua/nashi-gurtki/sportivno-tehnichni-gurtki/sudnomodelyuvannya.html
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Назва інвестиційного проєкту Капітальний ремонт харчоблоку Початкової школи 

№ 11 по вул. Театральна, 26 м. Первомайськ 

Миколаївської області 
Назва підприємства (організації) Початкова школа № 11 (управління освіти міської ради) 
Реквізити підприємства 

(організації): 
Поштова адреса 

Телефон 
Факс 

E-mail 

 
 
55200, м. Первомайськ, вул. Театральна, 26 
(05161) 7 54 98; 7 54 16 
 
economperv@mk.gov.ua   osvitapervomaysk@ukr.net 

Форма власності комунальна 
Керівник підприємства 

(організації):  
Посада 

Прізвище, ім’я та по-батькові 
Телефон  

E-mail 

 
 
Директор 
Вердиш Наталія Борисівна   
(05161) 7 53 37 
perv.skulnomer11@ukr.net 

Контактна особа по 

інвестиційному проєкту: 
Посада 

Прізвище, ім’я та по-батькові 
Телефон  

E-mail 

 
 
Перший заступник міського голови  
Малішевський Дмитро Петрович 
(05161) 7 54 98; 7 51 88 
economperv@mk.gov.ua 

Загальний опис підприємства Початкова школа 
Характеристика / опис 

діяльності підприємства 
Ініціатором проєкту є управління освіти Первомайської 

міської ради  
Основна продукція 

підприємства (перелік товарів і 

послуг) 

Загальноосвітня школа І ступені № 11 – це 

загальноосвітній навчальний заклад. 

Особливості розташування м. Первомайськ. 
Наявність комунікацій  Телефонний зв'язок, Інтернет 
Електрифікація, газифікація, 

вода та водовідведення 
Електрифікація, автономне опалення, вода та 

водовідведення 
Кількість працюючих осіб 27 
Суть інвестиційного проєкту Метою реалізації проєкту є: 

Запобігання руйнування існуючих будівельних 

конструкцій. Покращення естетичного виду приміщень. 
Створення належних умов для приготування їжі. 

Проєктна ідея (так / ні) 
 

Так 

Наявність інвестиційного 

проекту (так / ні) 
Так 

Наявність проєктно-
кошторисної документації (так / 

ні) 

Ні 

Період реалізації, рік:  
- початок  2022 
- кінець  2022 
Загальний обсяг необхідних 
інвестицій (тис. грн) 

1298,0 

Економічний та / або соціальний 

ефект від впровадження проекту 
Діти матимуть можливість приймати їжу в 

комфортному приміщенні, яке відповідає санітарно-

mailto:economperv@mk.gov.ua
mailto:osvitapervomaysk@ukr.net
mailto:economperv@mk.gov.ua


 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАСПОРТ ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

89 

гігієнічним нормам. 
 
 

Назва інвестиційного проєкту Реконструкція частини даху Первомайської гімназії 

№ 5 по вул. Корабельна, 4а в м. Первомайську 

Миколаївської області 
Назва підприємства 

(організації) 
Первомайська гімназія № 5 (управління освіти міської 

ради) 
Реквізити підприємства 

(організації): 
Поштова адреса 

Телефон 
Факс 

E-mail 

 
 
55200, м. Первомайськ, вул. Корабельна, 4 а 
(05161) 7 54 98; 7 54 16 
 
economperv@mk.gov.ua   osvitapervomaysk@ukr.net 

Форма власності комунальна 
Керівник підприємства 

(організації):  
Посада 

Прізвище, ім’я та по-батькові 
Телефон  
  E-mail 

 
 
Директор 
Короткова Наталія Борисівна   
(05161) 3 11 53 
adm_sh5@ukr.net 

Контактна особа по 

інвестиційному проєкту: 
Посада 

Прізвище, ім’я та по-батькові 
Телефон  

E-mail 

 
 
Перший заступник міського голови  
Малішевський Дмитро Петрович 
(05161) 7 54 98; 7 51 88 
economperv@mk.gov.ua  

Загальний опис підприємства Заклад загальної середньої освіти 
Характеристика / опис 

діяльності підприємства 
Ініціатором проєкту є у правління освіти Первомайської 

міської ради  
Основна продукція 

підприємства (перелік товарів і 

послуг) 

Первомайська гімназія № 5 – це загальноосвітній 

навчальний заклад. 

Особливості розташування м. Первомайськ. 
Наявність комунікацій  Телефонний зв'язок, Інтернет 
Електрифікація, газифікація, 

вода та водовідведення 
Електрифікація, автономне опалення, вода та 

водовідведення  
Кількість працюючих осіб 68 
Суть інвестиційного проєкту Метою реалізації проєкту є: 

- приведення експлуатаційних характеристик даху до 

чинних норм; 
- запобігання замочуванню та руйнуванню існуючих 

будівельних конструкцій; 
- поліпшення умов проведення навчального процесу та 

створення комфортних умов для дозвілля школярів в 

стінах гімназії; 
- поліпшення умов праці педагогічного колективу та 

обслуговуючого персоналу гімназії; 
- забезпечення безпеки перебування людей в споруді; 
- покращення естетичного вигляду будівлі. 

Проєктна ідея (так / ні) Так 
Наявність інвестиційного 

проєкту (так / ні) 
Так 

mailto:economperv@mk.gov.ua
mailto:osvitapervomaysk@ukr.net
mailto:economperv@mk.gov.ua
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Наявність проєктно-
кошторисної документації (так 

/ ні) 

Так (Необхідно корегування проєктної документації) 

Період реалізації, рік:  
- початок  2022 
- кінець  2022 
Загальний обсяг необхідних 

інвестицій (тис. грн) 
2291,0 

Економічний та / або 

соціальний ефект від 

впровадження проєкту 

Реалізуючи проєкт, управління освіти міської ради 

ставить перед собою завдання забезпечити: 
- виконання реконструкції даху гімназії № 5; 
- збереження будівлі навчального корпусу гімназії; 
- приведення експлуатаційних характеристик даху до 

чинних норм; 
- поліпшення умов проведення навчального процесу та 

дозвілля школярів в стінах гімназії;                                                                      
- поліпшення умов праці педагогічного колективу та 

обслуговуючого персоналу; 
- безпеку перебування людей в споруді; 
- покращення естетичного вигляду будівлі; 
- продовження процесу реформування інфраструктури та 

благоустрою території міста. 
 
 
Назва інвестиційного 

проєкту 
«Капітальний ремонт даху Первомайської гімназії № 9 
по вул. Юності, 7 в м. Первомайськ Миколаївської 

області» 
Назва підприємства 

(організації) 
Первомайська гімназія № 9 (управління освіти міської 

ради) 
Реквізити підприємства 

(організації): 
Поштова адреса 

Телефон 
Факс 

E-mail 

 
 
55213, м. Первомайськ, вул. Юності, 7 
(05161) 4 20 22; 4 25 16 
(05161) 4 46 06; 5 54 71 
economperv@mk.gov.ua; osvitapervomaysk@ukr.net  

Форма власності комунальна 
Керівник підприємства 

(організації): 
Посада 

Прізвище, ім’я та по-батькові 
Телефон керівника 

 
 
Директор  
Слюсар Руслан Петрович 
(05161) 5 01 64 

Контактна особа по 

інвестиційному проекту: 
Посада 

Прізвище, ім’я та по-батькові 
Телефон  

E-mail 

 
 
Перший заступник міського голови  
Малішевський Дмитро Петрович 
(05161) 7 54 98; 5 41 88 
economperv@mk.gov.ua  

Загальний опис підприємства Заклад загальної середньої освіти 
Характеристика / опис 

діяльності підприємства 
Ініціатором проєкту є у правління освіти Первомайської 

міської ради  
Основна продукція 

підприємства (перелік товарів 

і послуг) 

- 

mailto:economperv@mk.gov.ua
mailto:osvitapervomaysk@ukr.net
mailto:economperv@mk.gov.ua
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Особливості розташування - 
Наявність комунікацій  - 
Електрифікація, газифікація, 

вода та водовідведення 
- 

Кількість працюючих осіб 53 
Суть інвестиційного проєкту Метою реалізації проєкту є: 

- збереження від руйнування існуючого навчального 

корпусу; 
- поліпшення умов проведення навчального процесу та 

дозвілля учнів в стінах гімназії; 
- поліпшення умов праці педагогічного колективу та 

обслуговуючого персоналу гімназії; 
- безпека перебування людей в приміщенні гімназії. 

Проєктна ідея (так / ні) 
 

Так 

Наявність інвестиційного 

проєкту (так / ні) 
Так 

Наявність проєктно-
кошторисної документації 

(так / ні) 

Так (Необхідно корегування проєктної документації) 

Період реалізації, рік:  
- початок  2022 
- кінець  2022 
Загальний обсяг необхідних 

інвестицій (тис. грн) 
1553,5 

Економічний та / або 

соціальний ефект від 

впровадження проєкту 

Капітальний ремонт даху допоможе зберегти будівлю 

навчального корпусу гімназії та поліпшить умови 

проведення навчального процесу школярів. 
 
 
Назва інвестиційного 

проєкту 
Капітальний ремонт та утеплення огороджувальних 

конструкцій (санація) будівлі ДНЗ № 30 по вул. Надії, 

2 в м. Первомайськ Миколаївської області. 
Назва підприємства 

(організації) 
Дошкільний навчальний заклад ясла-садок 
 № 30 «Краплинка» 

Реквізити підприємства 

(організації): 
Поштова адреса 

Телефон 
Факс 

E-mail 

 
 
55200 Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Надії, 2 
(05161) 4-20-96 
- 
dnz30kraplinka@ukr.net  

Форма власності комунальна 
Керівник підприємства 

(організації):  
Посада 

Прізвище, ім’я та по-батькові 
Телефон  

E-mail 

 
 
Директор 
Ядвічук Ірина Володимирівна 
+380954734857 
dnz30kraplinka@ukr.net  

Контактна особа по 

інвестиційному проєкту: 
Посада 

Прізвище, ім’я та по-батькові 
Телефон  

 
 
Директор 
Ядвічук Ірина Володимирівна 
+380954734857 

mailto:dnz30kraplinka@ukr.net
mailto:dnz30kraplinka@ukr.net
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E-mail dnz30kraplinka@ukr.net  
Загальний опис підприємства Дошкільний навчальний заклад 
Характеристика / опис 

діяльності підприємства 
Надання освітніх послуг  

Основна продукція 

підприємства (перелік товарів і 

послуг) 

Надання освітніх послуг 

Особливості розташування Заклад розташований біля Центрального ринку 
Наявність комунікацій Комунікації в наявності 
Електрифікація, газифікація, 

вода та водовідведення 
Централізовані водопостачання, каналізація, 

електромережа; автономне електричне опалення 
Кількість працюючих осіб 36  
Суть інвестиційного проєкту - Створення комфортних умов перебування дітей в ДНЗ 

№ 30; 
- зменшення витрат на енергоресурси; 
- збереження тепла; 
- покращення технічного стану та естетичного вигляду 

будівлі; 
- економне використання бюджетних коштів на 

енергоносії. 
Проєктна ідея (так / ні) 
 

Так 

Наявність інвестиційного 

проєкту (так / ні) 
Так 

Наявність проєктно-
кошторисної документації 

(так / ні) 

Ні 

Період реалізації, рік:  
- початок  2022 
- кінець  2022 
Загальний обсяг необхідних 

інвестицій (тис. грн.) 
1800,0 

Економічний та / або 

соціальний ефект від 

впровадження проекту 

Замінено старі дерев’яні віконні рами на сучасні 

металопластикові. Капітальний ремонт та утеплення 

огороджувальних конструкцій (стін), утеплення 

перекриття. 
 
 

Назва інвестиційного 

проєкту 
Капітальний ремонт та утеплення огороджувальних 

конструкцій (санація) будівлі ДНЗ № 5 по                             

вул. Корабельна, 21 А в м. Первомайськ 

Миколаївської області 
Назва підприємства 

(організації) 
Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 5 «Золота 

рибка» 
Реквізити підприємства 

(організації): 
Поштова адреса 

 
Телефон 

Факс 
E-mail 

 
 
55200, Миколаївська обл., м. Первомайськ,                                  

вул. Корабельна, 21 А 
(05161) 3-31-28 
- 
zolotaja.ribka72@ukr.net 

Форма власності комунальна 

mailto:dnz30kraplinka@ukr.net
mailto:zolotaja.ribka72@ukr.net
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Керівник підприємства 

(організації):  
Посада 

Прізвище, ім’я та по-батькові 
Телефон  

E-mail 

 
 
Директор 
Маслова Людмила Іванівна 
+380507275526 
zolotaja.ribka72@ukr.net 

Контактна особа по 

інвестиційному проєкту: 
Посада 

Прізвище, ім’я та по-батькові 
Телефон  

E-mail 

 
 
Директор 
Маслова Людмила Іванівна 
+380507275526 
zolotaja.ribka72@ukr.net 

Загальний опис підприємства Дошкільний навчальний заклад 
Характеристика / опис 

діяльності підприємства 
Надання освітніх послуг  

Основна продукція 

підприємства (перелік товарів 

і послуг) 

Надання освітніх послуг 

Особливості розташування Заклад розташований в мікрорайоні «Фрегат» 
Наявність комунікацій Комунікації в наявності 
Електрифікація, газифікація, 

вода та водовідведення 
Централізовані водопостачання, каналізація, 

електромережа; автономне електричне опалення 
Кількість працюючих осіб 52  
Суть інвестиційного проєкту - Створення комфортних умов перебування дітей в ДНЗ 

№ 5; 
- зменшення витрат на енергоресурси; 
- збереження тепла; 
- покращення технічного стану та естетичного вигляду  

будівлі; 
- економне використання бюджетних коштів на 

енергоносії. 
Проєктна ідея (так / ні) Так 
Наявність інвестиційного 

проєкту (так / ні) 
Так 

Наявність проєктно-
кошторисної документації 

(так / ні) 

Ні 

Період реалізації, рік:  
- початок  2022 
- кінець  2022 
Загальний обсяг необхідних 

інвестицій (тис. грн) 
2000,0 

Економічний та / або 

соціальний ефект від 

впровадження проєкту 

Замінено старі дерев’яні віконні рами на сучасні, 

металопластикові. Капітальний ремонт та утеплення 

огороджувальних конструкцій (стін), утеплення 

перекриття. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:zolotaja.ribka72@ukr.net
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Назва інвестиційного 

проєкту 
Реконструкція споруди котельної під фізкультурно-
оздоровчий комплекс з басейном за адресою: 

Миколаївська область. М. Первомайськ, вул. 

Михайла Грушевського, 52-Б. 
Назва підприємства 

(організації) 
Управління житлово-комунального господарства міської 

ради 
Реквізити підприємства 

(організації): 
Поштова адреса 

 
Телефон 

Факс 
E-mail 

 
 
55213, Миколаївська обл., м. Первомайськ,                                  

вул. Михайла Грушевського, 3 
(05161) 7 53 18 
- 
gkhpervomaisk@ukr.net 

Форма власності комунальна 
Керівник підприємства 

(організації):  
Посада 

 
Прізвище, ім’я та по-батькові 

Телефон  
E-mail 

 
 
Начальник управління житлово-комунального 

господарства міської ради 
Лисий Олександр Григорович 
(05161) 7 53 18 
gkhpervomaisk@ukr.net 

Контактна особа по 

інвестиційному проєкту: 
Посада 

Прізвище, ім’я та по-батькові 
Телефон  

E-mail 

 
 
Перший заступник міського голови 
Малішевський Дмитро Петрович 
(05161) 7 54 98, 7 51 88 
economperv@mk.gov.ua 

Характеристика / опис 

діяльності підприємства 
Ініціатором проєкту є Первомайська міська рада 

Основна продукція 

підприємства (перелік товарів 

і послуг) 

- 

Особливості розташування Центр міста Первомайськ 
Наявність комунікацій - 
Електрифікація, газифікація, 

вода та водовідведення 
- 

Кількість працівників - 
Суть інвестиційного проєкту Формування здорової нації та створення належних умов 

для розвитку системи закладів фізичної культури і спорту, 

в тому числі для осіб з інвалідністю. 
Проєктна ідея (так / ні) Так 
Наявність інвестиційного 

проєкту (так / ні) 
Так 

Наявність проєктно-
кошторисної документації 

(так / ні) 

Так 

Період реалізації, рік:  
- початок  2022 
- кінець  2024 
Загальний обсяг необхідних 

інвестицій (тис. грн) 
41715,889 

Економічний та / або 

соціальний ефект від 

Створено комфортні та безпечні умови для заняття 

плаванням; збільшено кількість охочих займатися 

mailto:gkhpervomaisk@ukr.net
mailto:gkhpervomaisk@ukr.net
mailto:economperv@mk.gov.ua
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впровадження проєкту плаванням – 13,7 тис. осіб; збільшено кількість людей, які 

мають навики плавання та поводження на воді – 9,7 тис. 

осіб; покращено інфраструктуру міста; покращено 

інвестиційний клімат та розвиток туризму у місті. 
 
 

Назва інвестиційного 

проєкту 
Реконструкція будівель по вул. Олександра 

Коротченка, 37 в місті Первомайськ Миколаївської 

області під спортивні комплекси (виготовлення 

проєктно-кошторисної документації) 
Назва підприємства 

(організації) 
Управління житлово-комунального господарства міської 

ради 
Реквізити підприємства 

(організації): 
Поштова адреса 

 
Телефон 

Факс 
E-mail 

 
 
55213, Миколаївська обл., м. Первомайськ,                                  

вул. Михайла Грушевського, 3 
(05161) 7 53 18 
- 
gkhpervomaisk@ukr.net 

Форма власності комунальна 
Керівник підприємства 

(організації):  
Посада 

 
Прізвище, ім’я та по-батькові 

Телефон  
E-mail 

 
 
Начальник управління житлово-комунального 

господарства міської ради 
Лисий Олександр Григорович 
(05161) 7 53 18 
gkhpervomaisk@ukr.net 

Контактна особа по 

інвестиційному проєкту: 
Посада 

Прізвище, ім’я та по-батькові 
Телефон  

E-mail 

 
 
Перший заступник міського голови 
Малішевський Дмитро Петрович 
(05161) 7 54 98, 7 51 88 
economperv@mk.gov.ua 

Характеристика / опис 

діяльності підприємства 
Ініціатором проєкту є Первомайська міська рада 

Основна продукція 

підприємства (перелік товарів 

і послуг) 

- 

Особливості розташування Центр міста Первомайськ 
Наявність комунікацій - 
Електрифікація, газифікація, 

вода та водовідведення 
- 

Кількість працівників - 
Суть інвестиційного проєкту Формування здорової нації та створення належних умов 

для розвитку системи закладів фізичної культури і спорту, 
в тому числі для осіб з інвалідністю. 

Період реалізації, рік:  
- початок  2022 
- кінець  2022 
Загальний обсяг необхідних 

інвестицій (тис. грн) 
1200,0 

Економічний та / або 

соціальний ефект від 

Наявність сучасного спортивного комплексу сприятиме 

залученню до занять спортом підростаючого покоління та 

mailto:gkhpervomaisk@ukr.net
mailto:gkhpervomaisk@ukr.net
mailto:economperv@mk.gov.ua
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впровадження проєкту покращенню здоров’язбережувальних показників. 

Бажання займатися спортом надасть можливість 

обдарованій молоді, завдяки їх досягненням, створити 

культ спорту в громаді, а також реалізувати різноманітні 

програми з фізичної культури. 
 
 

Назва інвестиційного 

проєкту 
Будівництво сучасного багатопрофільного 

спортивного комплексу на території ДЮСШ по вул. 

Театральна, 7 а в м. Первомайськ Миколаївської 

області 
Назва підприємства 

(організації) 
Управління освіти міської ради 

Реквізити підприємства 

(організації): 
Поштова адреса 

 
Телефон 

Факс 
E-mail 

 
 
55213, Миколаївська обл., м. Первомайськ,                                  

вул. Михайла Грушевського, 1 
(05161) 7 54 16 
- 
osvitapervomaysk@ukr.net 

Форма власності комунальна 
Керівник підприємства 

(організації):  
Посада 

Прізвище, ім’я та по-батькові 
Телефон  

E-mail 

 
 
Начальник управління освіти міської ради 
Остапенко Галина Феліксівна 
(05161) 7 54 16 
osvitapervomaysk@ukr.net 

Контактна особа по 

інвестиційному проєкту: 
Посада 

Прізвище, ім’я та по-батькові 
Телефон  

E-mail 

 
 
Перший заступник міського голови 
Малішевський Дмитро Петрович 
(05161) 7 54 98, 7 51 88 
economperv@mk.gov.ua 

Характеристика / опис 

діяльності підприємства 
Ініціатором проєкту є Первомайська міська рада 

Основна продукція 

підприємства (перелік товарів 

і послуг) 

 

Особливості розташування Центр міста Первомайськ 
Наявність комунікацій  
Електрифікація, газифікація, 

вода та водовідведення 
 

Кількість працівників  
Суть інвестиційного проєкту Формування здорової нації та створення належних умов 

для розвитку системи закладів фізичної культури і спорту, 

в тому числі для осіб з інвалідністю. 
Наявність проєктно-
кошторисної документації 

(так / ні) 

Ні 

Період реалізації, рік:  
- початок  2022 
- кінець  2024 
Загальний обсяг необхідних 55200,0 

mailto:osvitapervomaysk@ukr.net
mailto:osvitapervomaysk@ukr.net
mailto:economperv@mk.gov.ua
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інвестицій (тис. грн) 
Економічний та / або 

соціальний ефект від 

впровадження проєкту 

Наявність сучасного спортивного комплексу сприятиме 

залученню до занять спортом підростаючого покоління та 

покращенню здоров’язбережувальних показників. 

Бажання займатися спортом надасть можливість 

обдарованій молоді, завдяки їх досягненням, створити 

культ спорту в громаді, а також реалізувати різноманітні 

програми з фізичної культури. 
 
 
Назва інвестиційного проєкту 
 

Реконструкція діючої бази відпочинку «Дубровка» 

Назва підприємства (організації) ПП «Гард-Тур» 
Реквізити підприємства 

(організації): 
поштова адреса: 

 
телефон 

E-mail 

 
 
с. Грушівка, вул. Новогрушівська, 4 а, Первомайський 

р-н, Миколаївської області, 55225 
+380503948939 
dubrovka.mk@gmail.com 

Форма власності Приватна 
Частка державної власності (%) - 
Керівник підприємства 

(організації): 
посада: 

прізвище, ім’я, по батькові: 
телефон керівника: 

 
 
Директор 
Гирля Андрій Іванович 
+380503948939 

Контактна особа по 

інвестиційному проєкту: 
посада: 

прізвище, ім’я, по батькові: 
телефон: 

 
 
Директор 
Гирля Андрій Іванович 
+380503948939 

Характеристика/опис діяльності пі

дприємства 
Еко-туризм 

Основна продукція підприємства Надання послуг з проживання, харчування та 

оздоровлення населення 
Особливості розташування Національний природний парк «Бузький Гард» 
Наявність комунікацій ТП – 0,63 кВа 

Свердловина – 1, 2. 
Котельня 

Електрифікація, газифікація, вода 
та водовідведення 

Наявні 

Кількість працівників 5 
Позиція на ринку Без конкуренції 
Короткострокові та довгострокові 
плани підприємства 

Створення умов для відпочинку, оздоровлення та 

розважальних програм. 
Створення умов для проведення змагань із водного 

спорту. 
Надання послуг у сфері оздоровлення населення та 

проведення різного роду психотерапії. 
Суть інвестиційного проєкту Створення безпечного та комфортного середовища для 

туризму, оздоровлення та відпочинку осіб різної 

вікової категорії, осіб з обмеженими фізичними 

можливостями. 

mailto:dubrovka.mk@gmail.com
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Рівень готовності інвестиційного 

проєкту 
50 % 

Загальний обсяг необхідних 

інвестицій, у тому числі: 
- інвестовано власних коштів; 
- потреба у інвестиційних коштах 

 
 
300,0-500,0 тис. грн 

Спосіб залучення інвестицій Кошти інвестора 
Стисле обґрунтування доцільності 

проєкту, соціальний ефект від 

впровадження 

Різноманіття туристичних продуктів та наданих послуг 

збільшить кількість туристів-відвідувачів. 

Термін окупності проєкту (років) 3 роки 
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6.2 

 
Інвестиційні пропозиції Greenfield 

 

Локалізація 

Назва вулиці вул. 8-ої Повітряно-Десантної 

Дивізії / вул. Будівельна 
Район (в місті), місцевість м. Первомайськ, Миколаївська 

область 
Географічні координати 48.025250,30.848600 

Властивості 

місцевості 

Максимально доступна для 

розвитку площа (як одна 

ділянка), га 

0,0805 
 

Можливості для розвитку 

(короткий опис) 
Для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі 

Інформація про 

власність 

Орієнтовна ціна землі, грн/м² 670,71 від нормативної грошової 

оцінки 
Власник(и) Територіальна громада міста 

Первомайськ в особі Первомайської 

міської ради 
Наявність актуального 

концептуального дизайну 

(Так/Ні) 

Ні 

Зонування Зона Ж-1; зона житлової забудови 

садибного типу переважно до 3-х 

поверхів 

Характеристика 

землі (ділянки) 

Вид ґрунту на ділянці, га   
Різниця в рівні землі, м  
Використання землі на сьогодні Вільна земельна ділянка 
Забрудненість ґрунтових та 

підґрунтових вод (Так/Ні) 
Ні 

Рівень підґрунтових вод, м Не відомо 
Чи були проведені геологічні 

дослідження ділянки (Так/Ні) 
Ні 

Ризик затоплення чи зсувів 

землі (Так/Ні) 
Ні 

Підземні перешкоди (Так/Ні) Не відомо 
Наземні та повітряні 

перешкоди (Так/Ні) 
Ні 

Екологічні обмеження (Так/Ні) Ні 
Будинки чи інші конструкції на 

ділянці (Так/Ні) 
Ні 

Транспортне 

положення 

Доступ доріг до ділянки (вид та 

ширина доступної дороги) 
1 м 

Найближча 

автомагістраль/дорога 

національного значення, км 

1,000 км 

Морські та річкові порти в 

радіусі до 200 км 
Морський порт – м. Одеса, 220 км 
Річковий порт – м. Миколаїв, 167 км 

Залізнична колія, км 2.000 км 
Залізнична під’їзна колія, км - 
Найближчий діючий аеропорт, 

км 
м. Одеса, 220 км 
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Найближчий морський порт, км м. Одеса, 220 км 

Наявна 

інфраструктура 

Електрифікація (Так/Ні) До точки 13 м 
 точка з’єднання (відстань 

від кордону ділянки), м 
- 

 напруга електричного току, 

кВт 
- 

 допустима електрична 

ємність, MW 
- 

Газифікація (Так/Ні) - 
 точка з’єднання (відстань 

від кордону ділянки), м 
- 

 показник теплотворної 

здатності, MJ/Nm³ 
- 

 діаметр труби, мм - 
Водопостачання (Так/Ні) - 
 точка з’єднання (відстань 

від кордону ділянки), м 
- 

 допустима пропускна 

здатність, м³/24г 
- 

Очисні споруди (Так/Ні) - 
Телекомунікації (Так/Ні) - 
 точка з’єднання (відстань 

від кордону ділянки), м 
- 

 

Орієнтовна вартість 

підведення інженерних мереж 

(вказуються витрати на 

підведення необхідних 

комунікацій) 

- 

Поточний стан 

справ (наявність 

необхідних 

дозволів, 

результати зміни 

призначення 

земельної ділянки 

тощо) 

В наявності технічна документація із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки. 
Кадастровий номер: 4810400000:07:018:0010. 
Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі. 

Можливості 

державної 

підтримки 

- 

Можливості 

місцевої 

підтримки 

Підтримка в межах чинного законодавства 

Інші актуальні 

коментарі 
- 

Пропозиція 

підготовлена 

Петрова Яна Миколаївна, головний спеціаліст відділу земельних 

відносин управління комунальної власності та земельних відносин 

Первомайської міської ради (05161) 7 52 99, kom.vlasnist@gmail.com 

Контактна особа  
Артем’єва Олена Вікторівна, начальник відділу земельних відносин  

управління комунальної власності та земельних відносин 

Первомайської міської ради, (05161) 7 52 99, kom.vlasnist@gmail.com 
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Фотографічне зображення ділянки по вул. 8-ої Повітряно-Десантної Дивізії / 

вул. Будівельна: 
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Локалізація 

Назва вулиці вул. Вознесенська, 2-а 
Район (в місті), місцевість м. Первомайськ, Миколаївська 

область 
Географічні координати 48.063810,30.859935 

Властивості 

місцевості 

Максимально доступна для 

розвитку площа (як одна 

ділянка), га 

1,2850 
 

Можливості для розвитку 

(короткий опис) 
Для здійснення підприємницької 

діяльності (для будівництва та 

обслуговування інших будівель 

громадської забудови) 

Інформація про 

власність 

Орієнтовна ціна землі, грн/м² 182,56 грн від нормативної грошової 

оцінки 
Власник(и) Територіальна громада міста 

Первомайськ в особі Первомайської 

міської ради 
Наявність актуального 

концептуального дизайну 

(Так/Ні) 

Ні 

Зонування Зона ЗС; зона спеціальних зелених 

насаджень 

Характеристика 

землі (ділянки) 

Вид ґрунту на ділянці, га  - 
Різниця в рівні землі, м - 
Використання землі на 

сьогодні 
Вільна земельна ділянка 

Забрудненість ґрунтових та 

підґрунтових вод (Так/Ні) 
Ні 

Рівень підґрунтових вод, м Не відомо 
Чи були проведені геологічні 

дослідження ділянки (Так/Ні) 
Ні 

Ризик затоплення чи зсувів 

землі (Так/Ні) 
Ні 

Підземні перешкоди (Так/Ні) Не відомо 
Наземні та повітряні 

перешкоди (Так/Ні) 
Ні 

Екологічні обмеження (Так/Ні) Ні 
Будинки чи інші конструкції 

на ділянці (Так/Ні) 
Ні 

Транспортне 

положення 

Доступ доріг до ділянки (вид 

та ширина доступної дороги) 
1 м 

Найближча 

автомагістраль/дорога 

національного значення, км 

1,000 км 

Морські та річкові порти в 

радіусі до 200 км 
Морський порт – м. Одеса, 220 км 
Річковий порт – м. Миколаїв, 167 км 

Залізнична колія, км 2.000 км 
Залізнична під’їзна колія, км - 
Найближчий діючий аеропорт, 

км 
м. Одеса, 220 км 

Найближчий морський порт, 

км 
 

м. Одеса, 220 км 
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Наявна 

інфраструктура 

Електрифікація (Так/Ні) До точки 13 м 
 точка з’єднання (відстань 

від кордону ділянки), м 
- 

 напруга електричного току, 

кВт 
- 

 допустима електрична 

ємність, MW 
- 

Газифікація (Так/Ні) - 
 точка з’єднання (відстань 

від кордону ділянки), м 
- 

 показник теплотворної 

здатності, MJ/Nm³ 
- 

 діаметр труби, мм - 
Водопостачання (Так/Ні) - 
 точка з’єднання (відстань 

від кордону ділянки), м 
- 

 допустима пропускна 

здатність, м³/24г 
- 

Очисні споруди (Так/Ні) - 
Телекомунікації (Так/Ні) - 
 точка з’єднання (відстань 

від кордону ділянки), м 
- 

 

Орієнтовна вартість підведення 

інженерних мереж (вказуються 

витрати на підведення 

необхідних комунікацій) 

- 

Поточний стан 

справ (наявність 

необхідних 

дозволів, 
результати зміни 

призначення 

земельної ділянки 

тощо) 

В наявності проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення. 
Кадастровий номер: 4810400000:03:007:0029. 
Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі. 

Можливості 

державної 

підтримки 

- 

Можливості 

місцевої 

підтримки 

Підтримка в межах чинного законодавства 

Інші актуальні 

коментарі 
- 

Пропозиція 

підготовлена 

Петрова Яна Миколаївна, головний спеціаліст відділу земельних 

відносин управління комунальної власності та земельних відносин 

Первомайської міської ради (05161) 7 52 99, kom.vlasnist@gmail.com 

Контактна особа 
Артем’єва Олена Вікторівна начальник відділу земельних відносин 

управління комунальної власності та земельних відносин 

Первомайської міської ради, (05161) 7 52 99, kom.vlasnist@gmail.com 
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Фотографічне зображення ділянки по вул. Вознесенська, 2-а: 
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Локалізація 

Назва вулиці вул. Максиміліана Робесп’єра, 35-
б /3 

Район (в місті), місцевість м. Первомайськ, Миколаївська 

область 
Географічні координати 48.050262,30.863400 

Властивості 

місцевості 

Максимально доступна для 

розвитку площа (як одна 

ділянка), га 

0,0040 

Можливості для розвитку 

(короткий опис) 
Для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі 

Інформація про 

власність 

Орієнтовна ціна землі, грн/м² 640,15 грн від нормативної грошової 

оцінки 
Власник(и) Територіальна громада міста 

Первомайськ в особі Первомайської 

міської ради 
Наявність актуального 

концептуального дизайну 

(Так/Ні) 

Ні 

Зонування Зона Ж-1; зона житлової забудови 

садибного типу переважно до 3-х 

поверхів 

Характеристика 

землі (ділянки) 

Вид ґрунту на ділянці, га  - 
Різниця в рівні землі, м - 
Використання землі на сьогодні Вільна земельна ділянка 
Забрудненість ґрунтових та 

підґрунтових вод (Так/Ні) 
Ні 

Рівень підґрунтових вод, м Не відомо 
Чи були проведені геологічні 

дослідження ділянки (Так/Ні) 
Ні 

Ризик затоплення чи зсувів 

землі (Так/Ні) 
Ні 

Підземні перешкоди (Так/Ні) Не відомо 
Наземні та повітряні 

перешкоди (Так/Ні) 
Ні 

Екологічні обмеження (Так/Ні) Ні 
Будинки чи інші конструкції на 

ділянці (Так/Ні) 
Ні 

Транспортне 

положення 

Доступ доріг до ділянки (вид та 

ширина доступної дороги) 
1 м 

Найближча 

автомагістраль/дорога 

національного значення, км 

1,000 км 

Морські та річкові порти в 

радіусі до 200 км 
Морський порт – м. Одеса, 220 км 
Річковий порт – м. Миколаїв, 167 км 

Залізнична колія, км 2.000 км 
Залізнична під’їзна колія, км - 
Найближчий діючий аеропорт, 

км 
м. Одеса, 220 км 

Найближчий морський порт, км м. Одеса, 220 км 

Наявна 

інфраструктура 

Електрифікація (Так/Ні) До точки 10 м 
 точка з’єднання (відстань 

від кордону ділянки), м 
- 



 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАСПОРТ ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

106 

 
 
 
 

 напруга електричного току, 

кВт 
- 

 допустима електрична 

ємність, MW 
- 

Газифікація (Так/Ні) - 
 точка з’єднання (відстань 

від кордону ділянки), м 
- 

 показник теплотворної 

здатності, MJ/Nm³ 
- 

 діаметр труби, мм - 
Водопостачання (Так/Ні) - 
 точка з’єднання (відстань 

від кордону ділянки), м 
- 

 допустима пропускна 

здатність, м³/24г 
- 

Очисні споруди (Так/Ні) - 
Телекомунікації (Так/Ні) - 
 точка з’єднання (відстань 

від кордону ділянки), м 
- 

 

Орієнтовна вартість підведення 

інженерних мереж (вказуються 

витрати на підведення 

необхідних комунікацій) 

- 

Поточний стан 

справ (наявність 

необхідних 

дозволів, 

результати зміни 

призначення 

земельної ділянки 

тощо) 

В наявності технічна документація із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки. 
Кадастровий номер: 4810400000:03:030:0020. 
Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі. 

Можливості 

державної 

підтримки 

- 

Можливості 

місцевої 

підтримки 

Підтримка в межах чинного законодавства 

Інші актуальні 

коментарі 
- 

Пропозиція 

підготовлена 

Петрова Яна Миколаївна, головний спеціаліст відділу земельних 

відносин управління комунальної власності та земельних відносин 

Первомайської міської ради (05161) 7 52 99, kom.vlasnist@gmail.com 

Контактна особа 
Артем’єва Олена Вікторівна начальник відділу земельних відносин 

управління комунальної власності та земельних відносин 

Первомайської міської ради, (05161) 7 52 99, kom.vlasnist@gmail.com 
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Фотографічне зображення ділянки по вул. Максиміліана Робесп’єра, 35-б /3: 
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Локалізація 

Назва вулиці вул. Максиміліана Робесп’єра, 35-б 

/4 
Район (в місті), місцевість м. Первомайськ, Миколаївська 

область 
Географічні координати 48.050262,30.863400 

Властивості 

місцевості 

Максимально доступна для 

розвитку площа (як одна 

ділянка), га 

0,0040 

Можливості для розвитку 

(короткий опис) 
Для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі 

Інформація про 

власність 

Орієнтовна ціна землі, грн/м² 640,15 грн від нормативної грошової 

оцінки 
Власник(и) Територіальна громада міста 

Первомайськ в особі Первомайської 

міської ради 
Наявність актуального 

концептуального дизайну 

(Так/Ні) 

Ні 

Зонування Зона Ж-1; зона житлової забудови 

садибного типу переважно до 3-х 

поверхів 

Характеристика 

землі (ділянки) 

Вид ґрунту на ділянці, га  - 
Різниця в рівні землі, м - 
Використання землі на 

сьогодні 
Вільна земельна ділянка 

Забрудненість ґрунтових та 

підґрунтових вод (Так/Ні) 
Ні 

Рівень підґрунтових вод, м Не відомо 
Чи були проведені геологічні 

дослідження ділянки (Так/Ні) 
Ні 

Ризик затоплення чи зсувів 

землі (Так/Ні) 
Ні 

Підземні перешкоди (Так/Ні) Не відомо 
Наземні та повітряні 

перешкоди (Так/Ні) 
Ні 

Екологічні обмеження (Так/Ні) Ні 
Будинки чи інші конструкції 

на ділянці (Так/Ні) 
Ні 

Транспортне 

положення 

Доступ доріг до ділянки (вид 

та ширина доступної дороги) 
1 м 

Найближча 

автомагістраль/дорога 

національного значення, км 

1,000 км 

Морські та річкові порти в 

радіусі до 200 км 
Морський порт – м. Одеса, 220 км 
Річковий порт – м. Миколаїв, 167 км 

Залізнична колія, км 2.000 км 
Залізнична під’їзна колія, км - 
Найближчий діючий аеропорт, 

км 
м. Одеса, 220 км 

Найближчий морський порт, 

км 
 

м. Одеса, 220 км 
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Наявна 

інфраструктура 

Електрифікація (Так/Ні) До точки 10 м 
 точка з’єднання 

(відстань від кордону 

ділянки), м 

- 

 напруга електричного 

току, кВт 
- 

 допустима електрична 

ємність, MW 
- 

Газифікація (Так/Ні) - 
 точка з’єднання 

(відстань від кордону 

ділянки), м 

- 

 показник теплотворної 

здатності, MJ/Nm³ 
- 

 діаметр труби, мм - 
Водопостачання (Так/Ні) - 
 точка з’єднання 

(відстань від кордону 

ділянки), м 

- 

 допустима пропускна 

здатність, м³/24г 
- 

Очисні споруди (Так/Ні) - 
Телекомунікації (Так/Ні) - 
 точка з’єднання 

(відстань від кордону 

ділянки), м 

- 

 

Орієнтовна вартість 

підведення інженерних 

мереж (вказуються витрати 

на підведення необхідних 

комунікацій) 

- 

Поточний стан 

справ (наявність 

необхідних дозволів, 

результати зміни 

призначення 

земельної ділянки 

тощо) 

В наявності технічна документація із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки. 
Кадастровий номер: 4810400000:03:030:0021. 
Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі. 

Можливості 

державної 

підтримки 

- 

Можливості місцевої 

підтримки 
Підтримка в межах чинного законодавства 

Інші актуальні 

коментарі 
- 

Пропозиція 

підготовлена 

Петрова Яна Миколаївна, головний спеціаліст відділу земельних 

відносин управління комунальної власності та земельних відносин 

Первомайської міської ради (05161) 7 52 99, kom.vlasnist@gmail.com 

Контактна особа  
Артем’єва Олена Вікторівна, начальник відділу земельних відносин  

управління комунальної власності та земельних відносин 

Первомайської міської ради, (05161) 7 52 99, kom.vlasnist@gmail.com 
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Фотографічне зображення ділянки по вул. Максиміліана Робесп’єра, 35-б /4: 
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Локалізація 

Назва вулиці вул. Максиміліана Робесп’єра, 35-б 

/1 
Район (в місті), місцевість м. Первомайськ, Миколаївська 

область 
Географічні координати 48.050262,30.863400 

Властивості 

місцевості 

Максимально доступна для 

розвитку площа (як одна 

ділянка), га 

0,0040 

Можливості для розвитку 

(короткий опис) 
Для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі 

Інформація про 

власність 

Орієнтовна ціна землі, грн/м² 640,15 грн від нормативної грошової 

оцінки 
Власник(и) Територіальна громада міста 

Первомайськ в особі Первомайської 

міської ради 
Наявність актуального 

концептуального дизайну 

(Так/Ні) 

Ні 

Зонування Зона Ж-1; зона житлової забудови 

садибного типу переважно до 3-х 

поверхів 

Характеристика 

землі (ділянки) 

Вид ґрунту на ділянці, га  - 
Різниця в рівні землі, м - 
Використання землі на 

сьогодні 
Вільна земельна ділянка 

Забрудненість ґрунтових та 

підґрунтових вод (Так/Ні) 
Ні 

Рівень підґрунтових вод, м Не відомо 
Чи були проведені геологічні 

дослідження ділянки (Так/Ні) 
Ні 

Ризик затоплення чи зсувів 

землі (Так/Ні) 
Ні 

Підземні перешкоди (Так/Ні) Не відомо 
Наземні та повітряні 

перешкоди (Так/Ні) 
Ні 

Екологічні обмеження (Так/Ні) Ні 
Будинки чи інші конструкції 

на ділянці (Так/Ні) 
Ні 

Транспортне 

положення 

Доступ доріг до ділянки (вид 

та ширина доступної дороги) 
1 м 

Найближча 

автомагістраль/дорога 

національного значення, км 

1,000 км 

Морські та річкові порти в 

радіусі до 200 км 
Морський порт – м. Одеса, 220 км 
Річковий порт – м. Миколаїв, 167 км 

Залізнична колія, км 2.000 км 
Залізнична під’їзна колія, км - 
Найближчий діючий аеропорт, 

км 
м. Одеса, 220 км 

Найближчий морський порт, 

км 
 

м. Одеса, 220 км 



 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАСПОРТ ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

112 

 
 

Наявна 

інфраструктура 

Електрифікація (Так/Ні) До точки 10 м 
 точка з’єднання (відстань 

від кордону ділянки), м 
- 

 напруга електричного току, 

кВт 
- 

 допустима електрична 

ємність, MW 
- 

Газифікація (Так/Ні) - 
 точка з’єднання (відстань 

від кордону ділянки), м 
- 

 показник теплотворної 

здатності, MJ/Nm³ 
- 

 діаметр труби, мм - 
Водопостачання (Так/Ні) - 
 точка з’єднання (відстань 

від кордону ділянки), м 
- 

 допустима пропускна 

здатність, м³/24г 
- 

Очисні споруди (Так/Ні) - 
Телекомунікації (Так/Ні) - 
 точка з’єднання (відстань 

від кордону ділянки), м 
- 

 

Орієнтовна вартість підведення 

інженерних мереж (вказуються 

витрати на підведення 

необхідних комунікацій) 

- 

Поточний стан 

справ (наявність 

необхідних 

дозволів, 

результати зміни 

призначення 

земельної ділянки 

тощо) 

В наявності технічна документація із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки. 
Кадастровий номер: 4810400000:03:030:0018. 
Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі. 

Можливості 

державної 

підтримки 

- 

Можливості 

місцевої 

підтримки 

Підтримка в межах чинного законодавства 

Інші актуальні 

коментарі 
- 

Пропозиція 

підготовлена 

Петрова Яна Миколаївна, головний спеціаліст відділу земельних 

відносин управління комунальної власності та земельних відносин 

Первомайської міської ради (05161) 7 52 99, kom.vlasnist@gmail.com 

Контактна особа 
Артем’єва Олена Вікторівна, начальник відділу земельних відносин 

управління комунальної власності та земельних відносин 

Первомайської міської ради, (05161) 7 52 99, kom.vlasnist@gmail.com 
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Фотографічне зображення ділянки по вул. Максиміліана Робесп’єра, 35-б /1: 
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Локалізація 

Назва вулиці вул. Максиміліана Робесп’єра, 35-б 

/2 
Район (в місті), місцевість м. Первомайськ, Миколаївська 

область 
Географічні координати 48.050262,30.863400 

Властивості 

місцевості 

Максимально доступна для 

розвитку площа (як одна 

ділянка), га 

0,0040 

Можливості для розвитку 

(короткий опис) 
Для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі 

Інформація про 

власність 

Орієнтовна ціна землі, грн/м² 640,15 грн від нормативної грошової 

оцінки 
Власник(и) Територіальна громада міста 

Первомайськ в особі Первомайської 

міської ради 
Наявність актуального 

концептуального дизайну 

(Так/Ні) 

Ні 

Зонування Зона Ж-1; зона житлової забудови 

садибного типу переважно до 3-х 

поверхів 

Характеристика 

землі (ділянки) 

Вид ґрунту на ділянці, га  - 
Різниця в рівні землі, м - 
Використання землі на 

сьогодні 
Вільна земельна ділянка 

Забрудненість ґрунтових та 

підґрунтових вод (Так/Ні) 
Ні 

Рівень підґрунтових вод, м Не відомо 
Чи були проведені геологічні 

дослідження ділянки (Так/Ні) 
Ні 

Ризик затоплення чи зсувів 

землі (Так/Ні) 
Ні 

Підземні перешкоди (Так/Ні) Не відомо 
Наземні та повітряні 

перешкоди (Так/Ні) 
Ні 

Екологічні обмеження (Так/Ні) Ні 
Будинки чи інші конструкції 

на ділянці (Так/Ні) 
Ні 

Транспортне 

положення 

Доступ доріг до ділянки (вид 

та ширина доступної дороги) 
1 м 

Найближча 

автомагістраль/дорога 

національного значення, км 

1,000 км 

Морські та річкові порти в 

радіусі до 200 км 
Морський порт – м. Одеса, 220 км 
Річковий порт – м. Миколаїв, 167 км 

Залізнична колія, км 2.000 км 
Залізнична під’їзна колія, км - 
Найближчий діючий аеропорт, 

км 
м. Одеса, 220 км 

Найближчий морський порт, 

км 
 

м. Одеса, 220 км 
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Наявна 

інфраструктура 

Електрифікація (Так/Ні) До точки 10 м 
 точка з’єднання 

(відстань від кордону 

ділянки), м 

- 

 напруга електричного 

току, кВт 
- 

 допустима електрична 

ємність, MW 
- 

Газифікація (Так/Ні) - 
 точка з’єднання 

(відстань від кордону 

ділянки), м 

- 

 показник теплотворної 

здатності, MJ/Nm³ 
- 

 діаметр труби, мм - 
Водопостачання (Так/Ні) - 
 точка з’єднання 

(відстань від кордону 

ділянки), м 

- 

 допустима пропускна 

здатність, м³/24г 
- 

Очисні споруди (Так/Ні) - 
Телекомунікації (Так/Ні) - 
 точка з’єднання 

(відстань від кордону 

ділянки), м 

- 

 

Орієнтовна вартість 

підведення інженерних 

мереж (вказуються витрати 

на підведення необхідних 

комунікацій) 

- 

Поточний стан 

справ (наявність 

необхідних дозволів, 

результати зміни 

призначення 

земельної ділянки 

тощо) 

В наявності технічна документація із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки. 
Кадастровий номер: 4810400000:03:030:0019. 
Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі. 

Можливості 

державної 

підтримки 

- 

Можливості місцевої 

підтримки 
Підтримка в межах чинного законодавства 

Інші актуальні 

коментарі 
- 

Пропозиція 

підготовлена 

Петрова Яна Миколаївна, головний спеціаліст відділу земельних 

відносин управління комунальної власності та земельних відносин 

Первомайської міської ради (05161) 7 52 99, kom.vlasnist@gmail.com 

Контактна особа  
Артем’єва Олена Вікторівна, начальник відділу земельних відносин 

управління комунальної власності та земельних відносин 

Первомайської міської ради, (05161) 7 52 99, kom.vlasnist@gmail.com 
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Фотографічне зображення ділянки по вул. Максиміліана Робесп’єра, 35-б /2: 
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Локалізація 

Назва вулиці вул. Підгороднянське Шосе, 4-г 
Район (в місті), місцевість м. Первомайськ, Миколаївська 

область 
Географічні координати 48.063934,30.858132 

Властивості 

місцевості 

Максимально доступна для 

розвитку площа (як одна 

ділянка), га 

0,1120 

Можливості для розвитку 

(короткий опис) 
Для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі 

Інформація про 

власність 

Орієнтовна ціна землі, грн/м² 521,60 грн від нормативної 
грошової оцінки 

Власник(и) Територіальна громада міста 

Первомайськ в особі Первомайської 

міської ради 
Наявність актуального 

концептуального дизайну 

(Так/Ні) 

Ні 

Зонування Зона ЗС; зона спеціальних зелених 

насаджень 

Характеристика 

землі (ділянки) 

Вид ґрунту на ділянці, га  - 
Різниця в рівні землі, м - 
Використання землі на сьогодні Вільна земельна ділянка 
Забрудненість ґрунтових та 

підґрунтових вод (Так/Ні) 
Ні 

Рівень підґрунтових вод, м Не відомо 
Чи були проведені геологічні 

дослідження ділянки (Так/Ні) 
Ні 

Ризик затоплення чи зсувів 

землі (Так/Ні) 
Ні 

Підземні перешкоди (Так/Ні) Не відомо 
Наземні та повітряні 

перешкоди (Так/Ні) 
Ні 

Екологічні обмеження (Так/Ні) Ні 
Будинки чи інші конструкції на 

ділянці (Так/Ні) 
Ні 

Транспортне 

положення 

Доступ доріг до ділянки (вид та 

ширина доступної дороги) 
1 м 

Найближча 

автомагістраль/дорога 

національного значення, км 

1,000 км 

Морські та річкові порти в 

радіусі до 200 км 
Морський порт – м. Одеса, 220 км 
Річковий порт – м. Миколаїв, 167 

км 
Залізнична колія, км 2.000 км 
Залізнична під’їзна колія, км - 
Найближчий діючий аеропорт, 

км 
м. Одеса, 220 км 

Найближчий морський порт, км м. Одеса, 220 км 

Наявна 

інфраструктура 

Електрифікація (Так/Ні) До точки 10 м 
 точка з’єднання (відстань 

від кордону ділянки), м 
- 

 напруга електричного току, - 



 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАСПОРТ ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

118 

 
 
 
 
 

кВт 
 допустима електрична 

ємність, MW 
- 

Газифікація (Так/Ні) - 
 точка з’єднання (відстань 

від кордону ділянки), м 
- 

 показник теплотворної 

здатності, MJ/Nm³ 
- 

 діаметр труби, мм - 
Водопостачання (Так/Ні) - 
 точка з’єднання (відстань 

від кордону ділянки), м 
- 

 допустима пропускна 

здатність, м³/24г 
- 

Очисні споруди (Так/Ні) - 
Телекомунікації (Так/Ні) - 
 точка з’єднання (відстань 

від кордону ділянки), м 
- 

 

Орієнтовна вартість підведення 

інженерних мереж (вказуються 

витрати на підведення 

необхідних комунікацій) 

- 

Поточний стан 

справ (наявність 

необхідних 

дозволів, 

результати зміни 

призначення 

земельної ділянки 

тощо) 

В наявності проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення. 
Кадастровий номер: 4810400000:02:070:0074. 
Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі. 

Можливості 

державної 

підтримки 

- 

Можливості 

місцевої 

підтримки 

Підтримка в межах чинного законодавства 

Інші актуальні 

коментарі 
- 

Пропозиція 

підготовлена 

Петрова Яна Миколаївна, головний спеціаліст відділу земельних 

відносин управління комунальної власності та земельних відносин 

Первомайської міської ради (05161) 7 52 99, kom.vlasnist@gmail.com 

Контактна особа  
Артем’єва Олена Вікторівна, начальник відділу земельних відносин 

управління комунальної власності та земельних відносин 

Первомайської міської ради, (05161) 7 52 99, kom.vlasnist@gmail.com 
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Фотографічне зображення ділянки по вул. Підгороднянське Шосе, 4-г: 
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Локалізація 

Назва вулиці вул. Трудової Слави, 23-в 
Район (в місті), місцевість м. Первомайськ, Миколаївська 

область 
Географічні координати 48.055275, 30.863217 

Властивості 

місцевості 

Максимально доступна для 

розвитку площа (як одна 

ділянка), га 

0,0805 
 

Можливості для розвитку 

(короткий опис) 
Для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (для будівництва 

капітальних об’єктів з метою 
здійснення підприємницької 

діяльності) 

Інформація про 

власність 

Орієнтовна ціна землі, грн/м² 796,90 грн від нормативної грошової 

оцінки 
Власник(и) Територіальна громада міста 

Первомайська в особі Первомайської 

міської ради 
Наявність актуального 

концептуального дизайну 

(Так/Ні) 

Ні 

Зонування Зона Ж-2; зона багатоквартирної 

житлової забудови переважно до 9-ти 

поверхів 

Характеристика 

землі (ділянки) 

Вид ґрунту на ділянці, га  - 
Різниця в рівні землі, м - 
Використання землі на сьогодні Вільна земельна ділянка 
Забрудненість ґрунтових та 

підґрунтових вод (Так/Ні) 
Ні 

Рівень підґрунтових вод, м Не відомо 
Чи були проведені геологічні 

дослідження ділянки (Так/Ні) 
Ні 

Ризик затоплення чи зсувів 

землі (Так/Ні) 
Ні 

Підземні перешкоди (Так/Ні) Не відомо 
Наземні та повітряні 

перешкоди (Так/Ні) 
Ні 

Екологічні обмеження (Так/Ні) Ні 
Будинки чи інші конструкції на 

ділянці (Так/Ні) 
Ні 

Транспортне 

положення 

Доступ доріг до ділянки (вид та 

ширина доступної дороги) 
1 м 

Найближча 

автомагістраль/дорога 

національного значення, км 

1,000 км 

Морські та річкові порти в 

радіусі до 200 км 
Морський порт – м. Одеса, 220 км 
Річковий порт – м. Миколаїв, 167 км 

Залізнична колія, км 2.000 км 
Залізнична під’їзна колія, км - 
Найближчий діючий аеропорт, 

км 
м. Одеса, 220 км 

Найближчий морський порт, км 
 

м. Одеса, 220 км 
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Наявна 

інфраструктура 

Електрифікація (Так/Ні) До точки 10 м 
 точка з’єднання (відстань 

від кордону ділянки), м 
- 

 напруга електричного току, 

кВт 
- 

 допустима електрична 

ємність, MW 
- 

Газифікація (Так/Ні) - 
 точка з’єднання (відстань 

від кордону ділянки), м 
- 

 показник теплотворної 

здатності, MJ/Nm³ 
- 

 діаметр труби, мм - 
Водопостачання (Так/Ні) - 
 точка з’єднання (відстань 

від кордону ділянки), м 
- 

 допустима пропускна 

здатність, м³/24г 
- 

Очисні споруди (Так/Ні) - 
Телекомунікації (Так/Ні) - 
 точка з’єднання (відстань 

від кордону ділянки), м 
- 

 

Орієнтовна вартість підведення 

інженерних мереж (вказуються 

витрати на підведення 

необхідних комунікацій) 

- 

Поточний стан 

справ (наявність 

необхідних 

дозволів, 

результати зміни 

призначення 

земельної ділянки 

тощо) 

В наявності проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення. 
Кадастровий номер: 4810400000:03:007:0029. 
Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі. 

Можливості 

державної 

підтримки 

- 

Можливості 

місцевої 

підтримки 

Підтримка в межах чинного законодавства 

Інші актуальні 

коментарі 
- 

Пропозиція 

підготовлена 

Петрова Яна Миколаївна, головний спеціаліст відділу земельних 

відносин управління комунальної власності та земельних відносин 

Первомайської міської ради (05161) 7 52 99, kom.vlasnist@gmail.com 

Контактна особа  
Артем’єва Олена Вікторівна, начальник відділу земельних відносин 

управління комунальної власності та земельних відносин 

Первомайської міської ради, (05161) 7 52 99, kom.vlasnist@gmail.com 
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Фотографічне зображення ділянки по вул. Трудової Слави, 23-в: 
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