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 Раді вітати Вас у Широківській 
громаді Запорізької області!
 Наша громада націлена на 
економічне зростання, розвиток 
інфраструктури і соціальної сфери, 
покращення благоустрою території, 
співпрацю з міжнародними проектами.  
     Ми дбаємо як про добробут громади в 
цілому, так і добробут кожної родини. 
Широківська  громада  відкрита для всіх 
українських і міжнародних інвесторів, 
які готові чесно вести свій бізнес на 
нашій території: платити офіційну 
зарплату працівникам та податки до 
бюджету. Зі свого боку ми готові надавати 
консультаційну та юридичну підтримку 
усім підприємцям, які хочуть розпочати 
свій бізнес у нашій громаді. Для цього 
готові сприяти пошуку партнерів, 
надавати супровід в отриманні необхідних 
дозволів, залучати до грантових та 
державних програм.
 Серед переваг Широківської 
громади – вигідне географічне   і 
логістичне розташування (знаходиться 
між двома містами обласного значення 
– Запоріжжям та Дніпром), зручне 
транспортне сполучення. 
 Переконаний, що   на території 
нашої громади ви знайдете надійних 
партнерів та вигідні пропозиції. А ми, зі 
свого боку, надаємо всебічну підтримку в 
реалізації ваших проектів.

З повагою,
Голова громади 

Денис Олександрович Коротенко

 Широківська громада одразу після 
створення поставила завдання – шукати і 
залучати додаткове фінансування з різних 
джерел, щоб не лише бюджетні надходження 
були джерелом формування нашої 
фінансової спроможності. Саме з огляду на 
це на початку 2018 року була створена КУ 
«Агенція розвитку Широківської громади». 
 Залучення інвестицій, підготовка 
документів для реалізації інфраструктурних 
та інших проектів, встановлення 
партнерських зв’язків та міжнародна 
співпраця – серед пріоритетів діяльності 
Агенції.
 Протягом цього року ми вже 
розробили і подали на фінансування більше 
10 інфраструктурних проектів, близько 50 
заявок на фінансування проектів за іншими 
напрямами роботи, сприяємо розробленню 
та впровадженню проектів комунальними 
установами і підприємствами. Ми 
навчаємось самі і навчаємо інших сучасним 
інструментам управління розвитком 
громади і залучення коштів.
 Широківська громада завжди 
рада інвесторам та діловим партнерам і в 
подальшому буде створювати всі необхідні 
умови для успішної реалізації інвестиційних 
проектів. 
 Я запрошую до спільної діяльності 
всіх партнерів, які мають зацікавленість 
у співпраці з Широківською громадою та 
нашою Агенцією.

З повагою,
Вікторія Агєнтаєва, 

директор КУ «Агенція розвитку 
Широківської громади» 



   Широківська сільська 
об’єднана територіальна громада 
утворилась 13 жовтня 2016 року 
шляхом добровільного об’єднання 
6 сільських рад Запорізького 
району: Августинівська, Веселівська, 
Володимирівська, Лукашівська, 
Сонячна та Широківська.  Перші 
вибори відбулись 30 квітня 2017 року.

   Протяжність території 
громади від крайньої північної до 
крайньої південної точки – майже 
29 км, з півдня на схід – 22 км.
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Загальна інформація

40 км  берегової лінії р.Дніпро 

Загальна площа Широківської громади  

26 сіл    2 селища

Адміністративний центр – село Широке

36 053 га

Сусідні громади

13 000 осіб

Клімат помірно-континентальний

Рельєф рівнинний
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Азовське море

Чорне море

Населення 



Покращення якості надання 
адміністративних послуг.

Стратегічні цілі
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Підвищення 
привабливості громади 
для молоді та сімей.

Розвиток громадської 
активності.

ЦІЛЬ  1 Зростання економічної спроможності громади

ЦІЛЬ  2 Підвищення якості життя мешканців громади.

ЦІЛЬ  3 Покращення послуг, які надаються в громаді.

оперативні цілі

Створення умов для 
залучення інвестицій 
і розвитку сучасних 
виробничих підприємств.

Збільшення можливостей 
для розвитку малого і 
середнього бізнесу.

Підвищення туристичної 
привабливості території.

оперативні цілі

Розвиток комунальної 
і транспортної 
інфраструктури.

Покращення умов 
надання послуг у сфері 
культури і дозвілля.

Соціалізація та інтеграція 
людей з інвалідністю.

оперативні цілі

Покращення якості освітньої 
галузі.

Покращення якості медичного 
обслуговування.

  Покращення якості соціальних 
послуг.



сільськогосподарські 

забудовані земліприродно-
заповідний 
фонд

лісогосподарського 
призначення

землі під водою

загалом

га
36 053

752 га

1593 га

468,2 га

167 га

31 594 га

Структура земель

    Грунти – переважно 
чорноземи південні малогумусні на 
легкоглинистих лесах (65% загальної 
площі)

  Наявність транспортного 
сполучення між населеними 
пунктами громади та обласним 
центром  – м. Запоріжжя

  Близькість розташування 
двох міжнародних аеропортів у 
м. Запоріжжі та м. Дніпрі

  Через територію громади 
проходить автошлях національного 
значення Н-08 Бориспіль-Запоріжжя
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   Транспортна мережа 
загального користування:  320 км, 
з яких автомобільних доріг місцевого 
і державного значення – 70 км, 
обласного значення – 40 км.

Природно-географічні та кліматичні умови



забудовані землі

лісогосподарського 
призначення

загального населення  
Запорізького району 13 000 

населення

 В інших населених пунктах 
громади проживають від  100  до  
700  осіб.

працездатного населення

безробіття по селах
(середнє значення)

СФЕРИ ЗАЙНЯТОСТІ

ТОРГІВЛЯ

ПОБУТОВЕ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ

СІЛЬСЬКЕ 

ГОСПОДАРСТВО
     ТРАНСПОРТ

МІСЦЕВЕ 

САМОВРЯДУВАННЯ

Найбільші села громади (кільк. осіб): 

Володимирівське  2081
Відрадне 1424

Широке 1205

Лукашеве 1203
Августинівка 962

Сонячне 836

10 сіл мають населення менше
100 осіб

Гурського, Петропавлівка, 
Новоселище, Придніпровське, 
Нововознесенівка, Івангород, 
Лемешинське, Водяне, 
Новодніпровка, Привільне.

Соціальний капітал
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23% 
55%
29% 



сільських будинків культури та клубів

 Розвиток благоустрою та санітарне 
утримання території, організований збір 
і вивезення побутових та інших відходів, 
надання комунальних послуг населенню 

 Соціальні послуги мешканцям надає 
комунальна установа «Центр соціальних 
послуг Широківської громади» Широківської 
сільської ради. 

КП «Благводсервіс Широківської громади»

«Центр первинної медико-санітарної 
допомоги «Сімейний лікар»

гуртки та секції різного творчого 
спрямування – вокальні, театральні, 
танцювальні, літературні та художні

сільських бібліотек 

молодіжний Space HUB –
відкритий простір для молоді 

Соціальна інфраструктура

ОСВІТА 

МЕДИЦИНА

КУЛЬТУРА

КОМУНАЛЬНІ 
ПОСЛУГИ

5  

2  

7

амбулаторій загальної практики – 
сімейної медицини

фельдшерсько-акушерські пункти 

фельдшерських пунктів 

Августинівська, Відраднівська, Володимирівська, 
Широківська загальноосвітні школи, Лукашівський 
навчально-виховний комплекс і Петропільський 
опорний заклад загальної середньої освіти

6
6

23

1

6
шкіл

4
дитячі 

садочки

Августинівський, Відраднівський, Володимирів-
ський та Широківський комунальні заклади 
дошкільної освіти

8
СОЦІАЛЬНІ

ПОСЛУГИ
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Доходи бюджету

 Підсумки виконання місцевого бюджету підтверджують, що реалізація 
реформи міжбюджетних відносин у контексті децентралізації дала позитивні 
результати. Найбільш вагомим результатом є перерозподіл фінансового 
ресурсу на користь місцевого бюджету громади. 

 На сьогодні Широківська 
об’єднана територіальна громада 
перебуває на прямих бюджетних 
відносинах з Державним 
бюджетом країни, самостійно 
обирає і розподіляє значну 
частину податків.

  Одним із бюджето-
наповнюючих видів доходів є 
податок на доходи фізичних 
осіб (ПДФО). Його питома вага 
найбільша в місцевому бюджеті 
і складає 44,0% від загальних 
надходжень. 

 Оскільки ОТГ стала 
самостійною, більше уваги 
приділяється надходженню до 
бюджету власних доходів, які 
повністю залежать від роботи 
громади. За результатами 
проведеного аналізу виконання 
бюджету ОТГ за доходами 9-ти 
місяців 2018 року, громада 
вдвічі збільшила надходження 
до бюджету у порівнянні з 
відповідним періодом минулого 
року. 

 Серед основних завдань 
Широківська ОТГ визначила 
покращення інвестиційного 
іміджу та реалізацію інвестиційних 
проектів у пріоритетних 
напрямах: енергозбереження та 
енергобезпека, термомодернізація, 
водопостачання, водовідведення, 
захист навколишнього середовища, 
агропромисловий комплекс, 
транспортна галузь. 

Бюджетонаповнюючі податки місцевого бюджету ОТГ

акцизний податок 

20,1%

плата за землю 
(включаючи орендну 

плату) складає 
12,4%

єдиний податок 

9,5%



вирощування олійних 
культур (соняшник, ріпак 
озимий, льон, гірчиця), 

Провідні сільськогосподарські 
підприємства, що працюють на 
території Широківської громади

Основні галузі

вирощування зернових 
(озима пшениця, ячмінь 
(ярий та озимий), кукурудза, 
просо)

овочівництво 
(помідори, капуста, 
буряки столові)

Сільське господарство
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товарне с/г
виробництво

садівництво

особисті 
підсобні 
господарства

присадибні 
ділянки

659 га

871 га

3 321 га

342 га

1 394 га

селянські 
(фермерські) 
господарства

ЗЕМЛІ У КОРИСТУВАННІ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ

ТОВ «Александр-агро», 
ТОВ «Сонячне 2007», 
ТОВ «НАІ», 
ТОВ «Оріс-нива», 
ПП «АФ «Славутич», 
ФГ «Марія»



Для стимулювання розвитку місцевого підприємництва 
започатковані зустрічі представників органів місцевого 
самоврядування та підприємців у форматі «Бізнес-
діалогів». У першому заході, що відбувся в березні 2018 
року, взяли участь понад 25 підприємців і фермерів, що 
ведуть свою діяльність на території громади.

  Загалом у користуванні 
промислових підприємств 

перебуває близько 128,35 
га землі громади. 

     Торговельні послуги на 
території громади надають 

62 торгові точки

48 магазинів

4 АЗС.

Промисловість

11

Промисловий потенціал  підприємств на територіїї громади

харчова та переробна 
галузі

машинобудування

виробництва будівельних 
матеріалів

виробництва та розподілу 
електроенергії 

Найбільші підприємства: 

ПП «ЕЛТІЗ»
(виробництво 

трансформаторів, 
електрореакторів, дросерів)

«Виробничо-комерційна 
фірма «Берегиня» 

(виготовлення меблів)

«Металоінвест» 
(будівельні 

металоконструкції)



  Кемпінги та будинки відпочинку 
займають 109  га. Розвиток зеленого 
туризму та зон відпочинку, а також 
будівництво закладів і об’єктів 
відпочинку й оздоровлення є одним з 
пріоритетних напрямів для залучення 
інвестицій.

   Широківська громада має 
значний туристичний потенціал, 
що обумовлений природною 
багатоманітністю, наявністю пам’яток 
історії, археології та архітектури, а також 
зручним географічним розташуванням. 

   На території громади 
розміщуються ландшафтні заказники 
місцевого значення – об’єкти природно-
заповідного фонду:

«Володимирівський заказник»
біля с. Володимирівське 18 га

«Балка Малишевська»
на схід від с. Малишівка 49 га

«Томаківський заказник»
в околицях с. Ручаївка

78,8 га

«Балка Ручаївська»
в околицях с. Ручаївка 112,6 га

«Балка Лукашева»
біля с. Малишівка
має статус комплексної пам’ятки 
природи місцевого значення

46 га

«Балка Гадюча»

16,8 габіля села
Володимирівське

      У межах громади діють два 
об’єкти зеленого туризму – центр 
зеленого туризму «AQUAZOO–
Петрополь» і фермерське господарство 
«Широкий простір 2008». 

«Балка Хуторська»

7 гана північ від 
села Сонячне

Туристичний потенціал
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Інвестиційний розвиток
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 Схвалено ДФРР 
та міжнародними 
донорськими організаціями 
(реалізовані або на 
фінальній стадії реалізації)

 Підготовлено та 
подано на різноманітні 
конкурси грантової 
підтримки та міжнародної 
технічної допомоги

Німецьке товариство міжнародного 
співробітництва GIZ GmbH

National Endowment for Democracy

Агентство США з міжнародного розвитку USAІD

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych

IREX (Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів)

Фундація українсько-польської співпраці PAUCI

Асоціація міст України

Благодійний фонд «Менонітський центр» 

ГО «Міський центр допомоги»

Запорізький центр місцевого самоврядування. 

10
програм

1,5 млн. гривень
загальний обсяг залучених коштів

50
заявок

Запорізька міська молодіжна громадська 
організація "СТЕП" 



Близькість до обласного центру, що надає можливість користуватись 
додатковими ресурсами (залучення фахівців, інформаційні та інші сервіси).

Логістична зручність розташування громади (проходження автомагістралі 
Бориспіль-Запоріжжя, близькість до м. Дніпро, до транспортних розв’язок у 

напрямках Південь-Північ, Схід-Захід).

Наявність узбережжя Дніпра протяжністю 40 км (потенціал для розвитку 
поливного і тепличного сільгоспвиробництва; розвитку туристично-

рекреаційної сфери та ін.).

Наявність земельних ділянок та інших умов
 для реалізації інноваційних проектів.

Відносна екологічна безпечність стану більшості природних ресурсів, 
наявних на території громади.

Збережена базова соціальна інфраструктура (дошкільні заклади, школи, 
ФАП, бібліотеки тощо) в основних населених пунктах, 

які розподілені на території громади.

Створена спеціалізована комунальна установа – 
Агенція розвитку Широківської громади.

Відкритість керівництва і громадського активу до співпраці 
на регіональному, національному та міжнародному рівнях.

Досвід участі у грантових програмах та інших партнерських проектах.

Активна інформаційна і промоційна діяльність громади (сайти, сторінки 
у соціальних мережах, регулярні публікації тощо).

1
2
3

5
4

6
7
8
9
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Конкурентні переваги
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Місце розташування:

Запорізький район, с. Відрадне

під будівництво 
автозаправної станції0,7 га

Місце розташування:

Запорізький район, с. Сонячне

під будівництво спортивно- 
оздоровчого комплексу

4 га

Місце розташування:

Запорізький район, с. Сонячне

під будівництво торговельно-
логістичного центру

1,5 га

Земельні ресурси для інвестиційної діяльності
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Будівництво гуртово-роздрібного ринку на трасі державного значення 
Н-08 «Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь»

 Метою проекту є облаштування гуртово-
роздрібного ринку для зберігання, переробки 
та реалізації сільськогосподарської продукції, 
місце купівлі-продажу конкурентоспроможної 
сільськогосподарської сировини і продовольства 
оптовими і роздрібними торговельними 
підприємствами і приватними торговцями.

Розвиток зеленого туризму та зон відпочинку 

  Створення умов для відпочинку в 
приватних господарствах сільської місцевості 
з використанням майна та трудових ресурсів 
особистого селянського, підсобного або 
фермерського господарства, природно-
рекреаційних особливостей місцевості а також 
культурної, історичної та етнографічної спадщини 
громади

Будівництво закладів і об’єктів відпочинку та оздоровлення

  Інфраструктура спорткомплексу включає: 
критий спортивний комплекс (для ігрових 
видів спорту) з майданчиком розміром 50х25 
м.; два футбольні поля класичного стандарту з 
глядацькими трибунами; тенісні корти; волейбольні 
та баскетбольні майданчики; столи для малого 
тенісу; ресторан; місця для влаштування літніх 
таборів-кемпінгів; будівництво критого басейну.  
Для прийому великої кількості гостей необхідно 
збудувати готельний комплекс.

Пропозиції для інвесторів
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Будівництво заводу комплексного сортування та переробки твердих 
побутових відходів

 Проектом передбачається організація   
виробництва з переробки побутових відходів з 
виділенням з них цінних фракцій, придатних для 
вторинної переробки.

Створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу 
зі збору ягід, фруктів та переробки молочної продукції 

 Надання  сільськогосподарських та 
комунальних послуг, техніки населенню громади  
для обробітку присадибних ділянок (оранка, 
культивація), транспортні послуги. 

Енергія води

 Забезпечення потреб  в якісній питній 
воді  жителів сіл Широківської ОТГ. Проведення 
капітального ремонту  та реконструкція мереж 
центрального водопостачання.

Розвиток садівництва та ягідництва

  Передбачено оновлення садів і 
інфраструктури плодово-ягідного ринку, технічне 
оснащення садів та ягідників на території громади.

Розвиток сонячної енергетики і будівництво
 сонячних електростанцій

    Проект передбачає будівництво сонячної 
електростанції та отримання електроенергії 
з відновлювального джерела (альтернативна 
енергетика).

Пропозиції для інвесторів
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Адреса: 
69089 м. Запоріжжя, вул. Героїв 37 батальйону, 137, 
Широківська сільська рада, Запорізький район, Запорізька область

Електронна пошта: 
shyroke.otg@gmail.com, shyroke.ad@gmail.com

Телефон:  
+380612862120, +380612236210 (факс)
+380504545600 (Агенція розвитку Широківської громади)

Сайт Широківської громади: 
shyroke.org.ua

Сайт Агенції розвитку Широківської громади:
shyroke-agency.com.ua

Facebook: 
www.facebook.com/shyroke.org.ua

КОНТАКТИ ДЛЯ ІНВЕСТОРІВ


