Кіровоградська обласна
державна адміністрація
Департамент економічного
розвитку і торгівлі
Про центрально-український
інвестиційний портал
Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 10 січня
2018 року №9-р "Про функціонування веб-порталу "Центрально-український
інвестиційний портал" надаємо оновлену інформацію.
Розташування області в центрі Українського кристалічного щита зумовлює
утворення крупних родовищ рідкісних металів. На території області
налічується більше 390 родовищ корисних копалин, з яких 303 враховані
державним балансом України.
Надра області характеризуються наявністю ряду унікальних складових,
перед усім для розвитку енергетики (уранові руди, буре вугілля, горючі сланці),
чорної металургії (залізо, хром, нікель, кобальт), нерудних корисних копалин
(каолін, трепел, графіт), декоративно-облицювальних і будівельних матеріалів.
Область посідає провідне місце та займає монопольне становище в Україні
за запасами урану (83% від загальних запасів в Україні) і 100% за його
видобутком.
Розвідано в різній мірі (детально або попередньо) 16 родовищ, з яких
розробляється 4 (Мічурінське і Центральне родовища на території
Кіровоградського району та Ватутінське і Новокостянтинівське родовища - на
території Маловисківського району). У якості сировинної бази в майбутньому
для Смолінської і Новокостянтинівської шахти проводиться геологічне
вивчення Докучаєвського та Партизанського родовищ, Апрельського і
Залісного рудопроявів.
Промислові запаси залізних руд (металічних корисних копалин) складають
470 млн.т. Розробляються Петрівське та Артемівське родовища (загальні запаси
366 млн.т) у Петрівському районі.
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Розробляється Бирзулівське родовище ільменіту (титанові руди) та
готується до розробки Лікарівське родовище титанових руд в
Новомиргородському районі.
Готуються до розробки Полохівське родовище літію (Маловисківський
район), Капітанське родовище хромових руд (Голованівський район),
Клинцівське родовище золота (Кропивницький та Компаніївський райони),
ділянка танталових руд Мостове (Новомиргородський та Маловисківський
райони), Балахівське родовище графіту (Петрівський район).
Виявлено 4 родовища залізистих кварцитів у Олександрівському та
Онуфріївському районах; Молдовське родовище магнетитових руд у
Голованівському районі (попередньо оцінені запаси – 165 млн.т) та
Станкуватське (Добровеличківський район) родовища руд літію.
До паливно-енергетичних корисних копалин відносяться буре вугілля,
горючі сланці, уранові руди.
На території області до складу Олександрійського та Ватутінського
геолого-промислових районів Дніпровського буровугільного басейну входять
43 ділянки бурого вугілля у складі 12 родовищ, по яких розвідані запаси в
кількості 750 млн.т., що становить 1,66 % запасів від загальних по Україні.
На території Олександрівського району виявлене Бовтиське родовище
горючих сланців із значними ресурсами 3,7 млрд.т.
На території області розташовано 5 комплексних родовищ нікелю і
кобальту.
Запаси та прогнозні ресурси корінних руд золота з середнім вмістом золота
6-6,5 г/т оцінені на Юріївському родовищі золота в Компаніївському районі.
Нерудні корисні копалини
Запаси графітової руди на трьох розвіданих родовищах становлять 126,7
млн.т. руди (51,5% від загальних запасів в Україні), або 7,9 млн.т кристалічного
графіту.
Заваллівське родовище експлуатує ТОВ "Заваллівський графітовий
комбінат". Супутньою корисною копалиною на цьому родовищі є абразивна
сировина (гранат), запаси якої оцінені у 20,3 млн.т. Петрівське родовище
графіту не розробляється.
Коноплянське родовище трепелу (крем’яноа сировина) розробляє
ПАТ "Кіровоградський механічний завод".
На території області розвідано 7 родовищ каоліну, які придатні для
використання у якості нерудної сировини для металургії, з них експлуатуються
2 - Обознівське родовище вторинного каоліну (розробляє ПАТ "Кіровоградське
рудоуправління") та Балашівське родовище вторинного каоліну (розробляє
ТОВ "Сонек"), Вікненське родовище (ТОВ "Сермін") готується до експлуатації.
У Компаніївському районі ТОВ "Георесурс" завершило геологічне
вивчення з дослідно-промисловою розробкою Лозуватського родовища
керамічних
пегматитів.
Після
отримання
дозвільних
документів,
передбачається введення в експлуатацію родовища нового для області виду
корисної копалини.
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Кварцити та кварц для вогнетривів представлені Малоскелівським
родовищем, запаси промислових категорій складають 1,95 млн.т.
Корисні копалини для будівництва представлені в області 10 видами, та
налічується 188 родовищ.
Розвідано 18 родовищ будівельного піску з промисловими запасами
56,3 млн.куб.м.; 75 родовищ будівельного каменю з запасами 752 млн.куб.м.;
11 родовищ каменю облицювального з запасами 20,27 млн.куб.м.; 62 родовища
цегельно-черепичної сировини із загальними запасами більш ніж
127,6 млн.куб.м.
Підземні мінеральні води відносяться до типу радонових і
використовуються для зовнішнього застосування у лікувальних цілях, вони
розвідані на двох ділянках, кількість запасів складає 433 куб.м/добу. Петрівська
ділянка експлуатується постійно (Знам’янська обласна бальнеологічна лікарня),
Олександрійська не використовується.
СТОВ "Зоря" здійснює розлив у пляшки мінеральної води (торгова марка –
"Вербівчанка") Вербівського родовища в Новоукраїнському районі.
Промисловість
Промисловіть Кіровоградської області представлена широким спектром
виробництва майже усіх провідних галузей. В області зареєтровано понад 2000
промислових підприємств.
Переробна промисловіть є провідною і у структурі реалізованої
промислової продукції області займає 72,2%, постачання електроенергії, газу,
пари та кондиційованого повітря – 19,3%, добувна промисловіть і розроблення
кар’єрів – 7,0%.
Найбільшу питому вагу у переробній промисловості складають:
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 35,2%;
машинобудування – 13,5%; металургійне виробництво та виробництво готових
металевих виробів – 10,4%.
Промислове виробництво
Показники
Обсяг реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу, млн.грн.
Індекс промислової продукції, %
Обсяг реалізованої промислової продукції
на одну особу, грн.

2017 рік

2018 рік

2019 рік

25409,6

29678,4

32192,3

104,2

101,7

102,2

26210,2

30882,7

34500,1

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності
у 2019 році
Обсяг реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу
тис.грн.
у % до всієї реалізованої продукції
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Промисловість
Добувна та переробна промисловість
Добувна промисловість і розроблення
кар’єрів
Переробна промисловість
з неї
виробництво харчових продуктів,
напоїв і тютюнових виробів
текстильне виробництво, виробництво
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших
матеріалів
виготовлення виробів з деревини,
виробництво паперу та поліграфічна
діяльність
виробництво хімічних речовин і
хімічної продукції
виробництво основних
фармацевтичних продуктів і
фармацевтичних препаратів
виробництво гумових і пластмасових
виробів, іншої неметалевої мінеральної
продукції
металургійне виробництво,
виробництво готових металевих
виробів, крім машин і устатковання
машинобудування, крім ремонту і
монтажу машин і устатковання
Постачання електроенергії, газу, пари
та кондиційованого повітря

32192324,7
25494451,8

100
79,2

2239131,5

7,0

23255320,3

72,2

11345590,5

35,2

133560,1

0,4

518732,1

1,6

612460,8

1,9

28286,5

0,1

1132741,9

3,5

3351819,0

10,4

4358972,2

13,5

6217677,5

19,3

Транспортна інфраструктура
Залізничні колії, км
Залізничних підприємств, одиниць
Залізничних станцій, одиниць
Автошляхи, км
Аеропорти
Авіакомпаній, одиниць
Порти
у тому числі
морські
річкові
Трубопроводи

Заступник директора

Олександр Білко 32 14 01
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892,9
2
148
6326,1
0
2
0
0
0
-

Ганна ПАВЛЕНКО

