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ЗВЕРНЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ ДО ІНВЕСТОРІВ CITY MAYOR'S ADDRESS TO INVESTORS

Шановні підприємці, інвестори та усі зацікавлені 
сторони!

Для мене велика честь познайомити Вас з 
діловими можливостями нашого міста. 

Краматорськ — адміністративний та економічний 
центр Донецької області. Базовими видами 
діяльності для економіки міста є машинобудування, 
енергетика, металургія, транспорт, торгівля, легка 
та харчова промисловість.

Краматорськ має розгалужену інфраструктуру й 
потужний промисловий, кадровий, технологічний 
потенціал. У місті успішно працюють компанії 
зі світовим ім'ям. Багато з них високо оцінюють 
переваги й можливості для ведення тут бізнесу, 
постійно розширюють та збільшують своє 
виробництво. У Краматорську вдало реалізуються 
десятки проєктів міжнародних та вітчизняних 
програм у різних сферах функціонування міста.

Наша мета — перетворити Краматорськ у мегаполіс, 
зручний для життя людей і комфортний для ведення 
бізнесу. Краматорськ відкритий для ініціатив, 
які націлені на підвищення якості життя людей, 
розвиток креативної економіки, IT-галузі, зміцнення 
промислового та інноваційного потенціалу.

Від імені Краматорської міської ради, гарантую 
інвесторам оперативне вирішення питань, 
прозорість процесів та відкритий діалог.  

Запрошуємо Вас до співпраці!

Dear businessmen, investors and all stakeholders!

I am honored to introduce you to business 
opportunities of our city. 

Kramatorsk is the administrative and economic 
center of Donetsk oblast. Main activities of the 
city's economy are mechanical engineering, energy, 
metallurgy, transport, trade, light and food industries.

Kramatorsk has an extensive infrastructure and 
powerful industrial, human, and technological 
potential. Successful and globally recognised 
companies operate in the city. Many of them 
appreciate benefits and opportunities of doing 
business here, constantly expanding and growing 
their production. Dozens of projects of international 
and domestic programs are successfully 
implemented in Kramatorsk in various areas of 
functioning of the city.

Our goal is to transform Kramatorsk into a metropolis, 
which is convenient for people's living as well as 
comfortable for doing business. Kramatorsk is 
open to initiatives aimed at improving the quality 
of people's life, developing a creative economy, 
IT-industry, strengthening industrial and innovative 
potential.

On behalf of Kramatorsk city council, I guarantee 
to our investors prompt resolution of issues, 
transparency of processes and an open dialogue. 

We invite you for cooperation!

З повагою,
Міський голова Андрій Панков

Sincerely
City Mayor Andrii Pankov

Інвестиційний паспорт міста Краматорськ розроблений 
ТОВ «Рейтингове агентство «ІВІ-Рейтинг». Усі розрахунки виконані 
ТОВ «Рейтингове агентство «ІВІ-Рейтинг» на основі матеріалів, 
отриманих від Краматорської міської ради, а також інформації з 
відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

The investment overview of Kramatorsk city has been developed by 
«Rating agency «ІВІ- Rating» LLC. All the calculations have been done 
by «Rating agency «ІВІ-Rating» LLC based on materials received from 
Kramatorsk city council, as well as the information from the open sources, 
which the Rating agency believes to be credible.
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ЗВЕРНЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ ДО ІНВЕСТОРІВ

ТОП-8 КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ДЛЯ БІЗНЕСУ

КЛЮЧОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МІСТО

ТРАНСПОРТНЕ СПОЛУЧЕННЯ

КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ОСВІТА

БЮДЖЕТНІ МОЖЛИВОСТІ

БІЗНЕС-КЛІМАТ

ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО

УМОВИ ЖИТТЯ 

ІНВЕСТИЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ 

МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ-ПАРТНЕРИ МІСТА

ЗМІСТ CONTENTS

Природно-географічні дані 
Адміністративно-територіальний устрій

Автошляхи
Залізничне сполучення
Автобусне сполучення
Авіасполучення

Демографічна ситуація
Ринок праці
Профільні навчальні заклади

Структура бюджету та боргове навантаження
Доходи бюджету
Видатки бюджету

Позиції у рейтингах
Місцеві податки та збори
Державні податки та збори
Сервісна інфраструктура
Підключення до мереж
Фонд нежитлової нерухомості
Енергозбереження
Програми підтримки бізнесу

Економічні дані
Структура економіки
Ключові виробничі підприємства
Торгівля
Сфера послуг

Благоустрій міста 
Громадський транспорт
Охорона здоров'я
Освіта, культура, спорт
Екологія

Земельні ресурси
Інвестиційні пропозиції 

48-52

46

40-44

32-38

18-30

14-16

12-14

10

6-8

4

1 CITY MAYOR'S ADDRESS TO INVESTORS

TOP 8 COMPETITIVE ADVANTAGES FOR BUSINESS

KEY INFORMATION ABOUT THE CITY

TRANSPORT CONNECTIONS

HUMAN RESOURCES POTENTIAL AND EDUCATION

BUDGET CAPACITY

BUSINESS CLIMATE

ECONOMY AND ENTREPRENEURSHIP

LIVING CONDITIONS

INVESTMENT OPPORTUNITIES

INTERNATIONAL ORGANIZATIONS-PARTNERS OF THE CITY

Natural and geographic data
Administrative-territorial division

Highways
Railway connections
Bus connections
Air connections

Demographic situation 
Labor market
Specialized educational institutions

Budget structure and debt burden 
Budget revenues
Budget expenditures

Positions in the ratings 
Local taxes and fees
State taxes and fees
Service infrastructure
Connection to networks 
Non-residential real estate fund 
Energy saving 
Business support programs

Economic data
Structure of the economy
Key manufacturing enterprises
Trade
Service industry

City planning
Public transport 
Health care 
Education, culture, sports 
Environment

Land resources
Investment proposals

49-53

47

41-45

33-39

19-31

15-17

13-15

11

7-9

5

1
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ТОП-8 КОНКУРЕНТНИХ 
ПЕРЕВАГ ДЛЯ БІЗНЕСУ

TOP 8 COMPETITIVE  
ADVANTAGES FOR BUSINESS

 КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ COMPETITIVE ADVANTAGES

Найбільший центр важкого 
машинобудування України: 
промислові бренди 
Краматорська широко відомі  
у всьому світі.

The largest center of heavy 
mechanical engineering of 
Ukraine: Kramatorsk industrial 
brands are widely recognised 
around the world.

Адміністративний, діловий, 
економічний та логістичний 
центр Донецької області.

Administrative, business, 
economic and logistics hub of 
Donetsk region.

Значні кадрові ресурси: на 
території Краматорської 
міської ради проживає 
майже 190 тис. осіб, з яких 
3/4 - економічно активне 
населення.

Significant human resources: 
almost 190 ths people live on 
the territory of Kramatorsk 
city council, of whom 3/4 are 
economically active population.

Нижчі питомі витрати на 
ведення бізнесу в порівнянні 
зі столицею та іншими 
промисловими центрами 
країни.

Lower unit costs of doing 
business compared to the 
capital and other industrial 
centers of the country.

Позитивна динаміка розвитку 
інфраструктури та громадських 
просторів, висока якість 
міського середовища.

Positive dynamics of 
development of the infrastructure 
and public areas, high quality of 
urban environment.

Місто має значний 
індустріальний потенціал,  
а також сервісну 
інфраструктуру для реалізації 
нових інвестиційних проєктів.

The city has significant 
industrial potential as well as 
service infrastructure for the 
implementation of new investment 
projects.

Відсутність адміністративних 
бар’єрів та високий рівень 
прозорості влади.

There are no administrative 
barriers and the level of 
transparency of the authorities  
is high.

Додаткові можливості для 
бізнесу, що забезпечуються 
міжнародними установами-
партнерами Краматорська.

Additional business opportunities 
provided by international 
institutions — partners of 
Kramatorsk.
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84% від 250 до 650 мм, 
середнє значення  — 

420 мм 

UTC+2 зимовий час, 
UTC+3 літній час

пісок, крейда, пігменти 
мінеральні глинисті, 

аргіліт

84% from 250 to 650 mm,  
average value — 420 mm 

UTC+2 winter time,  
UTC+3 summer time

sand, chalk, clay mineral 
pigments, mudstone

Краматорськ Kramatorsk

Маріуполь
229,0 км

Mariupol
229,0 km

Одеса
785,1 км

Odesa
785,1 km

Львів
1 228,6 км

Lviv
1 228,6 km

Ужгород
1 498,8 км

Uzhhorod
1 498,8 km

Росiя Russia
Бiлорусь Belarus

Польща Poland

Словаччина Slovakia

Угорщина Hungary

Румунiя Romania
Молдова Moldova

Детальна 
інформація про 
клімат

Detailed climate 
information

Мінеральні 
ресурси України 
(інтерактивна карта) 

Mineral resources  
of Ukraine 
(interactive map)

Історія міста 
Краматорськ

History  
of Kramatorsk city

- місто обласного 
підпорядкування 

- тимчасовий 
адміністративний центр 

Донецької області

355,7 км2, або 0,06% 
площі території України

 

186,8 тис. осіб,  
2 тис. осіб/км2

помірно-
континентальний

       

- city of regional  
subordination
- temporary  

administrative center  
of Donetsk region

355,7 km2, or 0,06% area 
of the territory of Ukraine

 

186,8 ths people,  
2 ths people/km2

moderately- 
continental

       

рівнинно-хвилястий найхолодніший місяць: 
січень -4-5°C

найтепліший місяць: 
липень +21-22°C

126 – середньорічна 
кількість діб з вітром 

більше 10 м/с

1250 кВт/м на рік, або 
понад 2000 сонячних 

годин на рік

plain-undulating the coldest month: 
January -4-5°C 

the warmest month: 
July +21-22°C

126 – the average annual 
number of days with a 

wind of more than 10 m/s

1250 kW/m per year, or 
more than 2000 solar 

hours per year

ПРИРОДНО-ГЕОГРАФІЧНІ 
ДАНІ

NATURAL AND  
GEOGRAPHIC DATA

Харків
193,9 км

Kharkiv
193,9 km

Дніпро
249,5 км

Dnipro
249,5 km

190 190

690 690

1500 1500

Запоріжжя
279,9 км

Zaporizhzhia
279,9 km

Київ
690,4 км

Kyiv
690,4 km

Відносна вологість 
повітря

Кількість атмосферних 
опадів

Часовий пояс  Корисні копалини Relative air humidity Amount of precipitations Time zone  Minerals

Адміністративний статус Площа (міськрада) Населення (міськрада) Клімат Administrative status Area (city council) Population (city council) Climate

КЛЮЧОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МІСТО KEY INFORMATION ABOUT THE CITY

Рельєф Середня температура Швидкість вітру Рівень сонячної 
інсоляції

Relief Average temperature Wind velocity The level 
of solar insolation
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Краматорська міська 
рада

Красноторська селищна 
рада

Шабельківська селищна 
рада

Ясногірська селищна 
рада

Біленьківська селищна 
рада

м. Краматорськ
сел. Ашуркове
с. Семенівка

смт Красноторка
смт Комишуваха

смт Малотаранівка
с. Привілля

смт Шабельківка
смт Олександрівка

смт Софіївка
смт Ясна Поляна

смт Ясногірка

смт Біленьке
сел. Василівська Пустош

155,8

5,9

7,3

8,9

9,8

78,8

11,7

5,6

11,6

7,4

Kramatorsk  
city council

Krasnotorska  
village council

Shabelkivska   
village council

Yasnohirska  
village council

Bilenkivska  
village council

АДМІНІСТРАТИВНО-
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ

ADMINISTRATIVE  
AND TERRITORIAL DIVISION

Ашуркове Ashurkove

Семенівка Semenivka

Ясногірка Yasnohirka

Софіївка Sofiivka
Ясна Поляна Yasna Poliana

Шабельківка Shabelkivka
Олександрівка Oleksandrivka

Привілля Pryvillia

Красноторка Krasnotorka

Малотаранівка Malotaranivka

Комишуваха Komyshuvakha

Дмитрівка Dmytrivka
Василівська 

Пустош
Vasylivska  
PustoshБіленьке Bilenke

Краматорськ:
- являє собою агломерацію, що включає 1 місто і 
прилеглі до нього території 13 сіл та селищ;

- територіально-адміністративне управління 
здійснюється 5 радами (1 міська та 4 селищні).

Kramatorsk: 
- an agglomeration, including 1 town and adjacent 
territories of 13 villages and settlements;

- territorial-administrative management is carried out 
by 5 councils (1 city council and 4 village councils).

На базі 
Краматорської 
міської ради 
планується 
створення 
ОТГ. До складу 
Краматорської 
ОТГ мають увійти 
населені пункти 
Краматорської 
міської ради та 
с. Дмитрівка з 
чисельністю 
населення 0,7 тис. 
осіб та площею 
0,04 км2.

On the basis of 
Kramatorsk city 
council a territorial 
community is 
envisaged to 
be established. 
Kramatorsk territorial 
community will 
include Kramatorsk 
city council 
settlements and 
Dmytrivka village 
with a population of 
0,7 ths people and 
an area of 0,04 km2.

* За даними «Статистичного паспорту м. Краматорська на 01.01.2019 р.» * According to the data of «Kramatorsk city statistics overview as at 01.01.2019»

Орган самоврядування  Населенні пункти Постійне населення, 
тис. осіб

Площа населених 
пунктів,  км2

Self-government  
body 

СКЛАД КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ* STRUCTURE OF KRAMATORSK CITY COUNCIL*

Адміністративно-
територіальний 
устрій  

Administrative  
and territorial 
division

План зонування 
території  
м. Краматорськ 

Zoning plan  
of Kramatorsk  
city territory

Реєстр 
містобудівних 
умов та 
обмежень 

Register of the 
city building 
conditions and 
restrictions

Краматорськ Kramatorsk

КЛЮЧОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МІСТО KEY INFORMATION ABOUT THE CITY

Kramatorsk city
Ashurkove settlement 

Semenivka village

Krasnotorka urban-type settlement 
Komyshuvakha urban-type settlement 
Malotaranivka urban-type settlement 

Pryvillia village

Shabelkivka urban-type settlement 
Oleksandrivka urban-type settlement 

Sofiiivka urban-type settlement 
Yasna Poliana urban-type settlement

Yasnohirka urban-type settlement

Bilenke urban-type settlement
Vasylivska Pustosh settlement

 Settlements Permanent popula-
tion, ths people

155,8

5,9

7,3

8,9

9,8

78,8

11,7

5,6

11,6

7,4

Area  
of settlements, km2
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 понад 250 рейсів на добу;
 сполучення з населеними 

пунктами Донецької області, 
містами України та містами 
інших країн.

 more than 250 buses run daily; 
 connections with settle-

ments of Donetsk oblast, cities 
of Ukraine and cities of other 
countries.

Відстань автомобільними 
шляхами до аеропортів 
міст:

 Харків - 194 км
 Дніпро - 252 км

Distance by highways to the 
airports of such cities, as:

 Kharkiv - 194 km
 Dnipro - 252 km

Збірник 
тарифів на 
залізничні 
перевезення

Directory of 
tariffs for rail 
transportation

Автобусні 
маршрути 
через 
автостанцію 
«Краматорськ» 

Bus routes 
through  
«Kramatorsk» 
bus station

Автошляхи Highways

Автобусне сполучення 
Автостанція «Краматорськ» 

Bus connections 
«Kramatorsk» bus station 

 Н20 — національного значення;
 Т0510, Т0514 — 

територіального значення;
 М03 — міжнародного 

значення.

 Н20 — national significance;
 Т0510, Т0514 — territorial 

significance;
 М03 — international  

significance.

Інформація 
щодо 
вантажних 
залізничних 
перевезень 
по станції 
«Краматорськ» 

Information 
about cargo 
rail transport at 
«Kramatorsk» 
station

Авіасполучення 
Аеропорт «Краматорськ»

Air connections
«Kramatorsk» Airport

(IATA код: KRQ; ICAO код: UKCK) має військову злітно-посадкову 
смугу класу «Б», тимчасово не обслуговує цивільні повітряні судна. 
До 2021 року планується капітальне оновлення інфраструктури та 
сертифікація.

(IATA code: KRQ; ICAO code: UKCK) has a military runway of «B» class, 
is not temporarily serving civil aircraft. Major infrastructure overhaul and 
certification are envisaged by 2021.

 швидкісне сполучення (IC+) за напрямом Київ-Костянтинівка;
 міжміське пасажирське сполучення з Києвом, Харковом, Одесою, 

Львовом;
 приміське сполучення (28 потягів на добу);
 14 колій/3 платформи; 
 пасажирська, вузлова та вантажна, електрифікована;
 знаходиться у підпорядкуванні Донецької  залізниці.

 high-speed connections (IC+) in the direction Kyiv-Kostiantynivka;
 intercity passenger service of Kyiv, Kharkiv, Odesa, Lviv;
 suburban connections (28 trains per day);
 14 tracks/3 platforms; 
 passenger, hub and cargo, electrified;
 is subordinated to Donetska  railway.

Залізничне сполучення
Залізнична станція «Краматорськ» 

Railway connections
Railway station «Kramatorsk»

Н20 Н20

М03 М03

Т0514 Т0514

Т0510 Т0510

Залізничний
вокзал

Railway  
station

Центр  
міста

Краматорськ Kramatorsk

Харків Kharkiv

Дніпро Dnipro

ТРАНСПОРТНЕ  
СПОЛУЧЕННЯ

TRANSPORT  
CONNECTIONS

ТРАНСПОРТНЕ СПОЛУЧЕННЯ TRANSPORT CONNECTIONS

Автовокзал City  
center

Bus station
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Виробництво машин  
та устаткування 29%

Інші 17%

Енергетика 14%

Постачання пари, гарячої води 
та кондиціонованого повітря 9%

Торгівля 9%

Транспорт 9%

Металургія 8%

Будівельна галузь, інжиніринг,  
оренда 5%

Manufacturing of machinery  
and equipment 29%

Other 17%

Energy 14%

Supply of steam, hot water  
and air conditioning 9%

Trade 9%

Transport 9%

Metallurgy 8%

Construction industry,  
engineering, rent 5%

ДЕМОГРАФІЧНА
СИТУАЦІЯ

DEMOGRAPHIC  
SITUATION

РИНОК ПРАЦІ LABOR MARKET

КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ОСВІТА HUMAN RESOURCES POTENTIAL AND EDUCATION

127,2 тис. осіб (68,1%) – економічно-активне 
населення

46,9 тис. осіб – середньооблікова чисельність 
штатних працівників на підприємствах основного 
кола

11,1 тис. грн – середньомісячна зарплата за 
ІІІ квартал 2019 року

36,3% осіб після звільнення працевлаштовуються 
до набуття статусу безробітного 

1,3 тис. – зареєстрованих вакансій станом на 
01.09.2019 року 

1 тис. осіб – мали статус безробітного станом  
на 01.09.2019 року

127,2 ths people (68,1%) – economically active  
population

46,9 ths people – average number of full-time  
employees in the enterprises of the main circle

11,1 ths UAH – average monthly salary  
for 3Q 2019 

36,3% of persons after release are employed before 
acquiring the status of unemployed

1,3 ths – registered vacancies as at 01.09.2019

1 ths people – had the status of unemployed as at 
01.09.2019

Структура зайнятого населення Structure of the employed populationСтруктура зайнятих на підприємствах Structure of employed in enterprises

Інформація Донецького 
обласного центру зайнятості 
про вакансії та безробітних

Information about jobs  
and unemployed provided  
by Donetsk Regional  
Employment Center

188 тис. осіб – населення Краматорської міської ради,  
ще 47,7 тис. осіб складає кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб.

188 ths people – population of Kramatorsk city council,  
and also 47,7 ths people – the number of the registered internally displaced persons.

45% 45%55% 55%

24% 24%

17% 17%28% 28%

31% 31%
60+ років 60+ y.o.

0-17 років 0-17 y.o.40-59 років 40-59 y.o.

18-39 років 18-39 y.o.

Великі 
підприємства 

57,1%

Large  
enterprises 

57,1%

Середні  
підприємства

Medium-sized 
enterprises

23,9% 23,9%

Малі  
підприємства

Small  
enterprises

 11,1%  11,1%

ФОП
Individual  

entrepreneurs

7,9% 7,9%
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Власні 
надходження

50%

Own  
revenues

50%

Вхідні 
трансферти

50%

Incoming 
transfers

50%

КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ОСВІТА/БЮДЖЕТНІ МОЖЛИВОСТІ HUMAN RESOURCES POTENTIAL AND EDUCATION / BUDGET CAPACITIY

ПРОФІЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ 
ЗАКЛАДИ

SPECIALIZED EDUCATION  
INSTITUTIONS

9 тис. осіб — кількість студентів ВНЗ, що навчались у м. Краматорську (2018-2019 навчальний рік). 9 ths people — the number of students which are studying in Kramatorsk HEI's (2018-2019 academic year).
Розподіл студентів за навчальними закладами: Distribution of students by education institutions:

Доходи та видатки бюджету м. Краматорськ, млрд грн Budget revenues and expenditures of Kramatorsk city, bln UAH

Власні надходження до бюджету на одну особу Own revenues to the budget per person

Консолідований борг та боргове навантаження на дохідну частину бюджету Consolidated debt and debt burden on the budget revenues

ІІІ-IV рівня 
акредитації

45%

І-ІІ рівня 
акредитації 
(середньо-
технічні та 

професійно-
технічні 

училища)

40%
 

Інші 
спеціалізовані 

навчальні 
заклади (у 

т.ч. навчальні 
центри на 

підприємствах 
та заклади 

післядипломної 
освіти)

15%

ІІІ-IV level of 
accreditation

45%

І-ІІ level of 
accreditation 
(secondary 

technical and 
vocational 
schools)

40%
 

Other 
specialized 
educational 
institutions 
(including 
enterprise 

training 
centers and 

postgraduate 
educational 
institutions)

15%

2017 рік 2018 рік 2019 рік 2017 2018 2019

2016 рік 2017 рік 2018 рік 2016 2017 2018 2019
(revised consolidated 

budget plan)*

           1,62    1,61             2,15   2,19           2,37   2,39            2,27   2,37            1,62    1,61             2,15   2,19           2,37   2,39            2,27   2,37

22 млн грн
2017 рік

17,5 млн грн
2018 рік

17,5 млн грн
2019 рік

22 mln UAH
2017

17,5 mln UAH
2018

17,5 mln UAH
2019 

4,7 тис грн 5,7 тис грн 5,9 тис грн 4,7 ths UAH 5,7 ths UAH 5,9 ths UAH

3,2% 1,9% 1,6% 3,2% 1,9% 1,6%

Заклади вищої освіти, 
кількість студентів та 
ліцензовані спеціальності 

Higher education institutions, 
number of students and 
licensed specialties

Заклади професійної  
(професійно-технічної) 
освіти, кількість студентів  
та ліцензовані спеціальності

Institutions of professional 
(vocational-technical) educa-
tion, number of students and 
licensed specialties

Бюджет міста 
Краматорськ  
на 2019 р.

Budget of Kramatorsk 
city for 2019

Навчальні заклади:
4 ВНЗ ІІІ-IV рівня акредитації
7 ВНЗ І-ІІ рівня акредитації (середньо-
технічні та професійно-технічні училища)

Education institutions: 
4 universities of ІІІ-IV level of accreditation 
7 higher educational institutions І-ІІ level of accredi-
tation (secondary technical and vocational schools)

Консолідований 
борг

Боргове 
навантаження

Consolidated 
debt

Debt burden

Доходи 

Видатки

Revenues 

Expenditures

СТРУКТУРА БЮДЖЕТУ  
ТА БОРГОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ 

BUDGET STRUCTURE  
AND DEBT BURDEN

* За даними порталу Міністерства фінансів України (Open Budget) на 11.11.2019 р. * According to the data of portal of the Ministry of Finance of Ukraine (Open Budget) as at 11.11.2019

2019 рік
(уточнений бюджетний 

розпис зведеного бюджету)*
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ДОХОДИ ТА ВИДАТКИ 
БЮДЖЕТУ 

BUDGET REVENUES  
AND EXPENDITURES

Доходи зведеного бюджету на 2019 рік (уточнений бюджетний розпис)* Consolidated budget revenues for 2019 (revised budget plan)*

Видатки зведеного бюджету на 2019 рік (уточнений бюджетний розпис)* Expenditures of the consolidated budget for 2019 (revised budget plan)*

Бюджетна  
звітність

Budget reporting

Громадський 
бюджет 
Краматорської 
міської ради

Public budget  
of Kramatorsk city 
council

1. Соціальний захист (пільги, субсидії, тощо)  475,6 млн грн 21,0%
2. Освіта      204,8 млн грн 9,0%
3. Програма «Відновлення Сходу України»   159,8 млн грн 7,0%
4. Медицина       154,9 млн грн 6,8%
5. Інші        129,2 млн грн 5,7%
6. Соціально-економічний розвиток    9,1 млн грн 0,4%
7. ПДФО       739,2 млн грн 32,6%
8. Податок на майно      115,6 млн грн 5,1%
9. Єдиний податок       94,5 млн грн 4,2%
10. Акцизний податок      80,1 млн грн 3,5%
11. Інші податкові надходження      59,0 млн грн 2,6%
12. Власні надходження бюджетних установ   23,4 млн грн 1,0%
13. Плата за надання адміністративних послуг   8,3 млн грн 0,4%
14. Інші        10,2 млн грн 0,4%
15. Доходи від операцій з капіталом   4,9 млн грн   0,2%

1. Social protection (benefits, subsidies, etc.)   475,6 mln UAH 21,0%
2. Education      204,8 mln UAH 9,0%
3. Program «Restoration of the East of Ukraine»    159,8 mln UAH 7,0%
4. Health care        154,9 mln UAH 6,8%
5. Other       129,2 mln UAH 5,7%
6. Socio-economic development    9,1 mln UAH 0,4%
7. PIT        739,2 mln UAH 32,6%
8. Property tax        115,6 mln UAH 5,1%
9. Single tax        94,5 mln UAH 4,2%
10. Excise tax       80,1 mln UAH 3,5%
11. Other tax revenues        59,0 mln UAH 2,6%
12. Own revenues of budget institutions    23,4 mln UAH 1,0%
13. Fee for provision of administrative services   8,3 mln UAH 0,4%
14. Other       10,2 mln UAH 0,4%
15. Revenues from capital operations   4,9 mln UAH   0,2%

1. Освіта     616,7 млн грн 26,1%
2. Соціальний захист     547,3 млн грн 23,1%
3. ЖКГ      366,3 млн грн 15,5%
4. Економічна діяльність    300,8 млн грн 12,7%
5. Охорона здоров’я      279,3 млн грн 11,8%
6. Загальнодержавні функції     195,1 млн грн 8,2%
7. Духовний та фізичний розвиток    54 млн грн 2,3%
8. Інші       6,1 млн грн 0,3%

1. Education     616,7 mln UAH 26,1%
2. Social protection     547,3 mln UAH 23,1%
3. Housing and Utilities    366,3 mln UAH 15,5%
4. Economic activity     300,8 mln UAH 12,7%
5. Health care       279,3 mln UAH 11,8%
6. General government functions   195,1 mln UAH 8,2%
7. Spiritual and physical development    54 mln UAH 2,3%
8. Other       6,1 mln UAH 0,3%

Трансферти 
(дотації та субвенції)

50,0%

Transfers (subsidies 
and subventions)

50,0%

Податкові 
надходження

 

48,0%

Tax  
revenues

 

48,0%

Неподаткові 
надходження

  

1,8%

Non-tax  
revenues

  

1,8%

Доходи від 
операцій  

з капіталом  

0,2%

Revenues 
from capital 
operations  

0,2%

2 2

3 3

4 4
5 56 67 7

8 8

9 9
10 1011 11

12 1215 15
13 13

14 14

1 1

1 1

2 2

3 3

4 45 5

6 6

7 7
8 8
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*За даними порталу Міністерства фінансів України (Open Budget) на 11.11.2019 р. *According to the data of portal of the Ministry of Finance of Ukraine (Open Budget) as at 11.11.2019
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Рейтинг публічності місцевого самоврядування Publicity rating of local self-government

БІЗНЕС-КЛІМАТ BUSINESS CLIMATE

ПОЗИЦІЇ  
У РЕЙТИНГАХ 

POSITIONS  
IN THE RATINGS

займає Краматорськ у Донецькій області 
(підконтрольна територія) за: кількістю діючих 
підприємств в реальному секторі; ключовими 

показниками промисловості, торгівлі, 
вантажо- та пасажирообороту; кількістю 
населення; кількістю штатних працівників.

Kramatorsk holds the second place in Donetsk 
region (controlled territory) by: the number 
of active enterprises in the real sector; key 

indicators of industry, trade, cargo and 
passenger traffic; number of population; number 
of full-time employees.

2 
місце

2 
place

*За незалежною оцінкою (Національна рейтингова шкала) уповноваженого рейтингового агентства IBI-Rating
(від 19.06.2019 р.)

*According to an independent opinion (National Rating Scale) of an authorized rating agency IBI-Rating (as of 19.06.2019)

Довгостроковий кредитний рейтинг  відповідає інвестиційному класу uaBBB+, 
прогноз «стабільний»*.

Long-term credit rating corresponds to the investment grade uaBBB+,  
with a «stable» outlook*.

Рейтинг інвестиційної привабливості відповідає рівню invВВВ  
(достатня інвестиційна привабливість порівняно з іншими об’єктами оцінки)*.

The investment attractiveness rating corresponds to invВВВ grade (sufficient 
investment attractiveness compared to other entities of assessment)*.

Інвестиційні рівні Investment-gradeСпекулятивні рівні Speculative-grade

Інформація 
стосовно рейтингів 
Агентства  
IBI-Rating 

Information about 
ratings of IBI-Rating 
Agency

Рейтинг публічності 
місцевого 
самоврядування

Publicity rating  
of local self- 
government

Рейтинг 
прозорості 100 
міст України  
(Transparency  
International)

Transparency  
rating of 100 cities 
in Ukraine  
(Transparency  
International)

Рейтинг 
прозорості 
інвестиційного 
сектору  
(Transparency  
International)

Investment  
sector transparency 
rating (Transparency 
International)

Рейтинг 
прозорості 
місцевих бюджетів

Local budget  
transparency rating

Індекс 
демократичності 
міст

Democracy index 
for cities

67% 67%73% 73%

Рейтинг прозорості 100 міст України (Transparency International) Transparency rating of 100 cities in Ukraine (Transparency International)

Рейтинг прозорості інвестиційного сектору (Transparency International) Investment sector transparency rating (Transparency International)

Рейтинг прозорості місцевих бюджетів Local budget transparency rating

Індекс демократичності міст Democracy index for cities

2017 рік
9 місце

2017
9 position

2017 рік
33 місце

2017
33 position

18 місце 18 position

3 місце 3 position

5 місце 5 position

2018 рік
8 місце

2018
8 position

2018 рік
34 місце

2018
34 position

33,41 балів 33,41 points44,16 балів 44,16 points

48,7 балів 48,7 points

58% 58%

48 балів 48 points

24 24

37 37

100 100

20 20

48 48

100% 100%

100% 100%

100 100

100 100

100 100

обласні
центри

regional 
centers

міст cities

міст cities

міст cities

міст cities

Брало 
участь

Participated

Брало 
участь

Participated

Брало 
участь

Participated

Брало 
участь

Participated

Брало 
участь

Participated

Максимальна 
оцінка

Maximum 
score 

Максимальна 
оцінка

Maximum 
score 

Максимальна 
оцінка

Maximum 
score 

балів points

балів points

балів points

Максимальна 
оцінка

Maximum 
score 

Максимальна 
оцінка

Maximum 
score 
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0,03% — рекреаційного 
призначення та житлової 
забудови;

0,1% — лісогосподарського 
призначення;

0,1-1% — громадської забудови;

0,3% — сільськогосподарського 
призначення;

1% — водного фонду, 
промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики;

3% — які перебувають у 
постійному користуванні 
суб’єктів  
господарювання (крім 
державної та комунальної 
форм власності).

0,03% — recreational  
purpose and residential  
development;

0,1% — forestry purpose;

0,1-1% — civil construction;

0,3% — agricultural use;

1% — water resources, industry, 
transport, communications, 
energy;

3% — are in constant use by 
economic entities (except for 
state and municipal property).

0% — для фізичних осіб, які є 
власниками об’єктів житлової 
нерухомості;

0,2% — для фізичних та 
юридичних  осіб, які є 
власниками об’єктів житлової 
нерухомості;

0,5% — для юридичних  осіб, 
які є власниками об’єктів 
житлової нерухомості.

0% — for individuals who own 
residential real estate  
properties;

0,2% — for individuals  
and legal entities that  
own residential real estate  
properties;

0,5% — for legal entities  
that own residential real estate 
properties.

0,3% — для внутрішнього 
туризму;

3% — для в’їзного туризму. 0,3% — for domestic  
tourism;

3% — for inbound tourism.

2-10% — прожиткового 
мінімуму для платників 
І групи (залежно від виду 
господарської діяльності);

2-16% — мінімальної зарплати 
для платників ІІ групи (залежно 
від виду господарської 
діяльності).

2-10% — of living wage for tax 
payers of group І (depending  
on the type of business  
activity);

2-16% — of living wage for tax 
payers of group ІІ (depending 
on the type of business  
activity).

Відсоток від мінімальної заробітної плати за 1 м2 бази 
оподаткування для всіх типів об’єктів нерухомості та всіх видів 
територіальних зон міста:

Percentage of the minimum wage per 1 m2 of the tax base for all types 
of real estate and all types of territorial zones of the city:

У відсотках до бази справляння: Percentage to the base of collection:

У відсотках до бази справляння: Percentage to the base of collection:

БІЗНЕС-КЛІМАТ BUSINESS CLIMATE

МІСЦЕВІ ПОДАТКИ 
ТА ЗБОРИ  

LOCAL TAXES  
AND FEES

Рішення від 
26.06.2019  
№ 55/VII-349 

Resolution dated 
26.06.2019  
No. 55/VII-349

Рішення від 
22.02.2017  
№ 19/VII-46  

Resolution dated 
22.02.2017  
No. 19/VII-46

Рішення від 
30.01.2019  
№ 49/VII-06 

Resolution dated 
30.01.2019  
No. 49/VII-06

Рішення 29.03.2017 
№ 20/VII-109

Resolution dated 
29.03.2017  
No. 20/VII-109

Рішення від 
06.03.2017  
№ 19/VII-77

Resolution dated 
06.03.2017  
No. 19/VII-77

Нормативна 
грошова оцінка 
земель 

Regulatory  
monetary valuation 
of land

Земельний податок Land tax

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки Real estate tax other than a land plot

Туристичний збір Tourist tax  

Єдиний податок Unified

З 01.01.2020 р. відсоток від нормативної грошової оцінки  
для земель:

From 01.01.2020, percentage of regulatory monetary valuation  
of lands of:
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МІСЦЕВІ ПОДАТКИ 
ТА ЗБОРИ  

LOCAL TAXES  
AND FEES

Рішення від 
11.12.2013 №34/VI-9

Resolution dated 
11.12.2013  
No. 34/VI-9

Пайова участь Share contribution

Транспортний податок Vehicle tax

Відсоток від загальної кошторисної вартості об’єктів будівництва: Percentage of the total estimated cost of construction objects:

Для окремих транспортних засобів відповідно до норм податкового 
кодексу 25 тис. грн.

For some vehicles in accordance with the tax code norms 25 ths UAH.

Ставка податку на доходи юридичних осіб 18%

Ставка податку для нерезидентів 15%

Ставка податку на доходи фізичних осіб 18%

Ставка податку на утримання відсотків  15%

Ставка податку на дивіденди:

   нараховані нерезидентом 9%

   нараховані резидентом 5%

Податок на додану вартість (ПДВ):

   базова 20%

   імпорт та постачання фармацевтичних виробів 7%

   на експорт 0%

Ставка соціального внеску:

   для роботодавця 22%

   для працівника 4%

Військовий збір (з доходів працівника) 1,5%

Corporate income tax rate  18%

Tax rate for non-residents 15%

Personal income tax rate 18%

Tax rate on interest  15%

Dividend tax rate: 

   accrued by a non-resident 9%

   accrued by a resident 5%

Value added tax (VAT):

   base 20%

   import and supply of pharmaceuticals 7%

   for export 0%

Social contribution rate:

   for an employer 22%

   for an employee 4%

Military levy (on employee’s income) 1,5%

ДЕРЖАВНІ ПОДАТКИ  
ТА ЗБОРИ  

STATE TAXES  
AND FEES

1% — для житлових будинків 
та об’єктів промисловості при 
реконструкції, капітальному 
ремонті, модернізації та 
реконструкції об’єкта зі 
збільшенням площі;

2% — для об’єктів 
комерційного призначення при 
реконструкції, капітальному 
ремонті, модернізації та 
реконструкції об’єкта зі 
збільшенням площі;

3% — при будівництві 
нежитлових приміщень і 
споруд площею до 1000м2;

4% — при будівництві 
нежитлових приміщень і 
споруд площею від 1000м2 до 
2000м2;

6% — при будівництві 
нежитлових приміщень і 
споруд площею від 2000м2.

1% — for residential buildings 
and industrial sites when 
reconstructing, major 
overhaul, modernization and 
reconstruction of the object 
given the increase in their area;

2% — for objects of commercial 
use when reconstructing,  
major overhaul, modernization  
and reconstruction of  
the object given the increase  
in their area;

3% — when constructing non-
residential premises and facilities 
of an area of up to 1000m2;

4% — when constructing 
non-residential premises and 
facilities of an area from 1000m2 
up to 2000m2;

6% — when constructing 
non-residential premises and 
facilities of an area from 2000m2.
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На території міста діють  
50 інформаційно-консультативних  
установ з питань комерційної 
діяльності.

There are 50 agencies which provide 
information and advice on commercial 
activities in the city.

БІЗНЕС-КЛІМАТ BUSINESS CLIMATE

СЕРВІСНА  
ІНФРАСТРУКТУРА

SERVICE  
INFRASTRUCTURE

Відділ адміністративних 
послуг виконавчого комітету 
Краматорської міської ради

Administrative services division 
of the Executive committee of 
Kramatorsk city council 

Єдиний реєстр 
нотаріусів 

Unified Registry  
of Notaries

 Донецька обласна державна  
   адміністрація.

 Донецький апеляційний  
   адміністративний суд.

 Відділ державного  
   архітектурно-будівельного  
   контролю (має повноваження  
   ДАБІ).

 Донецька торгово-промислова  
   палата.

 Головне територіальне  
   управління юстиції  
   у Донецькій області.

 Краматорська ДПІ.

 Управління ПФУ в  
   м. Краматорську.

 Донецький обласний та  
   Краматорський центри  
   зайнятості.

 Міжміське управління  
   Держгеокадастру.

 Краматорський відділ поліції  
   ГУНП в Донецькій  
   області та ін.

 Donetsk Regional State 
Administration.

 Administrative Court of Appeal
of Donetsk.

 Department of State Architectural 
and Construction Control (has the 
authority of State Architectural 
and Construction Inspectorate).

 Donetsk Chamber of Commerce 
and Industry.

 Main Territorial  
Administration of Justice  
in Donetsk region. 

 Kramatorsk State Tax Inspectorate. 

 Department of the Pension Fund 
of Ukraine in Kramatorsk city.

 Donetsk Regional and 
Kramatorsk employment centers. 

 Intercity Department of the State 
Geocadastre. 

 Kramatorsk Police Department  
of the General Directorate  
of National Police in Donetsk 
region, etc.

 Надає 82 види послуг для  
   населення та бізнесу,    
   з яких 34 — надаються  
   виконавчими органами  
   міської ради, 33 —  
   територіальними підрозділами  
   центральних органів виконавчої   
   влади, 15 — Донецькою   
   обласною держадміністрацією.

 Понад 13 тис. послуг надано  
   у 2018 році.

 За 2 роки планується 
завершити зведення нової 
споруди ЦНАПу (2,5 тис. м2), 
що дасть можливість збільшити 
кількість наданих послуг у 4 
рази.

 Provides 82 types of services 
for individuals and businesses, 
of which 34 types of services 
are provided by the executive 
bodies of the city council, 33 
types of services are provided 
by the territorial units of central 
executive authorities, 15 types of 
services are provided by Donetsk 
Regional State Administration.

 More than 13 ths services were 
provided in 2018. 

 It is envisaged in 2 years to have 
completed the construction 
of the new building of the ASC 
(2,5 ths m2), which will allow to 
increase the number of services 
provided by 4 times.

 8 приватних нотаріусів.  3 державні нотаріальні контори.  8 private notaries.  3 state notary offices.

 58 відділень банків.  9 страхових компаній (11 офісів  
   продажу).

 72 підрозділи небанківських  
   фінансових установ  
   із надання позик (кредитів).

 58 branches of banks.  9 insurance companies (11 sales 
offices).

 72 divisions of non-banking 
financial institutions for granting 
loans (credits).

 15 громадських об’єднань  
   підприємців.

 Клуб підприємців Краматорська.  15 public business associations.  Kramatorsk entrepreneurs club.

Краматорськ є центром ухвалення рішень у Донецькій області.
У місті знаходяться:

Kramatorsk is a decision-making center in Donetsk oblast (region).  
In the city are located:

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП): Administrative Service Centre (ASC), which:

Нотаріальні послуги надають: Notary services are provided by:

Фінансові установи: Financial institutions:

Об’єднання підприємців: Business associations:

Центр інформаційної підтримки 
бізнесу у м. Краматорськ, 
заснований на базі Донецької ТПП 

Business Information Support 
Center in Kramatorsk (based on 
Donetsk Chamber of Commerce 
and Industry)
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                Електромережі

 

Обслуговуюча компанія —  
АТ «ДТЕК Донецькі електромережі»

У Краматорську є резерв потужності для підключення 
споживачів зі значним обсягом споживання —  
наявні ЛЕП та розподільчі станції потужністю  
від 0,4 кВ до 110 кВ. 

                Power grids

 

Service company —  JSC «DTEK Donetsk power grids»

In Kramatorsk there is a reserve of capacity for 
connection of consumers with a considerable volume 
of consumption - available transmission lines and 
switchgears with a capacity from 0,4 kV to 110 kV. 

                Водопостачання та водовідведення

 

Обслуговуюча компанія —  
КВП «Краматорский водоканал»

Водовід Ø1000 мм і Ø1200 мм (питна вода), а також 
канал «Сіверський Донець-Донбас» (технічна вода). 
Технічна вода по магістральному водопроводу 
протяжністю 18,8 км в обсязі 40-45 тис.м3/доба 
подається на фільтрувальну станцію продуктивністю 
50 тис.м3/доба. 
Водовідведення здійснюється системою колекторів 
протяжністю 238,9 км з подальшим очищенням 
виробничою потужністю 96 тис.м3/доба.

                Water supply and drainage

 

Service company —  Municipal production enterprise 
«Kramatorsk water utility»

Water pipeline Ø1000 mm and Ø1200 mm (potable 
water), as well as a channel «Siverskyi Donets-Donbas» 
(technical water). Technical water through the main water 
pipeline 18,8 km long in the volume of 40-45 ths m3/day 
is supplied to the filter station of 50 ths m3/day capacity. 
Water drainage is carried out by the system of 
collectors 238,9 km long with subsequent purification of 
production capacity 96 ths m3/day.

БІЗНЕС-КЛІМАТ BUSINESS CLIMATE

ПІДКЛЮЧЕННЯ  
ДО МЕРЕЖ

CONNECTION  
TO NETWORKS

                Газопостачання

 

Обслуговуюча компанія — ПАТ «Донецькоблгаз» 
(Краматорське управління по газопостачанню і 
газифікації).

Система газопостачання міста 3-ступенева: 
високого, середнього і низького тиску. Джерелом 
природного газу є Шебелинське газоконденсатне 
родовище. Подача здійснюється від магістрального 
газопроводу високого тиску через газопровід-
відвід і газорозподільну станцію, розташовану на 
південний схід від міста. Технологічну оперативність 
забезпечує магістральний газопровід високого тиску 
Амвросіївка-Горлівка-Краматорськ. 

                Gas supply

 

Service company — Public Company «Donetskoblgaz» 
(Kramatorsk Department for Gas Supply  
and Gasification).

The city gas supply system is 3-stage: high, medium 
and low pressure. The source of natural gas is the 
Shebelynske gas condensate field. The supply is carried 
out from a high-pressure main gas pipeline through a gas 
outlet and a gas distribution station located southeast 
of the city. Technological efficiency is provided by the 
high-pressure main gas pipeline Amvrosiivka-Gorlivka-
Kramatorsk. 

               Інтернет та зв’язок

 

У місті діють 24 інтернет оператори та провайдери. 
Швидкість провідного інтернет зв’язку — 100 Мбит/с. 
Вартість інтернету для населення від 3 USD/мiс. 
Послуги мобільного інтернету надають:
- Київстар, Vodafone, Lifecell (3G/4G)
- Тримоб та Інтертелеком (CDMA).
На усій території міста забезпечений якісний 
мобільний зв'язок.
Послуги провідного телефонного зв’язку надають: 
Укртелеком, VEGA.

               Internet and communications

 

The city has 24 internet operators and providers. Speed 
of wired internet connection — 100 Mbit/s. The cost of 
the Internet for population – from 3 USD/month. 
Mobile Internet services are provided by: 
- Kyivstar, Vodafone, Lifecell (3G/4G)
- Trimob and Intertelecom (CDMA).
Quality mobile communication is provided throughout 
the entire territory of the city. 
Wired telephone services are provided by: Ukrtelecom, 
VEGA.

Тарифи Tariffs

Інформація стосовно 
підключення 
до мережі

Network connection 
information

Краматорське 
управлiння по 
газопостачанню  
та газифiкацiї

Kramatorsk 
Department for 
Gas Supply and 
Gasification

Тарифи Tariffs
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ФОНД НЕЖИТЛОВОЇ 
НЕРУХОМОСТІ

NON-RESIDENTIAL  
REAL ESTATE FUND

200 тис. м2 — загальна площа складських приміщень.

106 тис. м2 — загальна площа торгівельних приміщень    
(44% — промтоварні заклади торгівлі,   
40% — продуктові заклади торгівлі,  16% — інші).

200 ths m2 — total area of warehouse premises.

106 ths m2 —  total area of trade premises (44% — 
industrial commodity trade facilities, 40% — foodstuff 
trade facilities, 16% — other).

 Систему енергетичного моніторингу 
«ФІАТУ»; запланований перехід на АІС 
«Енергосервіс: облік, контроль, економія».

 Програму «теплих кредитів» — процедура 
часткового відшкодування відсоткових 
ставок з міського бюджету за кредитами на 
заходи з енергозбереження. Запланований 
обсяг відшкодування у 2019 році - 2 млн грн. 

 Energy monitoring system «FIATU»; 
transition to AIS is envisaged «Energy service: 
accounting, control, economy».

 The program of «warm loans» — a procedure 
of partial reimbursement of interest rates 
from the city budget on loans for energy 
saving measures. The planned amount of 
reimbursement in 2019 is 2 mln UAH. 

 791,1  тис. кВт електроенергії 
 101 Гкал теплової енергії
 186,5 тис. м3 природного газу

 791,1  ths kW of electricity 
 101 Gcal of thermal energy
 186,5 ths m3 of natural gas

Офісні й торгівельні площі

Виробничі та складські приміщення

Office and retail space

Production and warehouse premises

 SA&GA – 5-поверхове обладнане приміщення 
загальною площею 5060 м2 з автостоянкою  
та необхідною інфраструктурою. Клас «А».

 Офісний центр готелю «Краматорськ» (2 та 3 
поверх; близько 100 офісних приміщень площею 
від 15 до 45 м2; конференц-зал).

 Офісний центр «Слава» – 5-поверхове 
приміщення загальною площею 4000 м2 розділених 
на 110 офісних приміщень. Клас «А». 

 SA&GA – 5-storey equipped building of a total 
area 5060 m2 with a parking lot and the necessary 
infrastructure. Class «A». 

 Office center of «Kramatorsk» hotel (2nd and 3rd 
floor; about 100 office premises of area from 15  
to 45 m2; conference room). 

 Office center «Slava» – 5-storey building of  
a total area 4000 m2 divided into 110 office premises. 
Class «A».  

 FreeUA.
 «УМНЫЙ КУБИК».
 Geek Bunker. 

 FreeUA.
 «SMART CUBE».
 Geek Bunker. 

Фонд нежитлової нерухомості  
міста Краматорськ представлений:

Kramatorsk non-residential real estate 
fund is represented by:

Запроваджено: Implemented:
Економія споживання 
вподовж 2016-2018 рр.:

Consumption savings  
over 2016-2018:

Середня вартість оренди/продажу 
комерційної нерухомості 

The average cost of renting /  
selling of commercial real estate 

Бізнес-центри: Business centers: 

Коворкінг центри: Coworking Centers: 

У комунальній власності Краматорської 
міськради знаходиться 381 об‘єкт нерухомості 
(нежитлові приміщення, будівлі комунальних 
підприємств та виконавчих органів влади, 
гуртожитки, об‘єкти охорони здоров‘я та 
освіти). 

The communal property of Kramatorsk city 
council comprises 381 real estate objects (non-
residential premises, buildings of communal 
enterprises and executive authorities,  
dormitories, facilities of health care  
and education).

Вільні нежитлові 
приміщення 
комунальної власності 

Free non-residential 
premises of communal 
property

Муніципальний 
енергетичний план 
Краматорська 

Municipal energy plan  
of Kramatorsk

Оренда  
USD/м2/місяць 

4-13
1-2

Rent 
USD/m2/month 

4-13
1-2

5-15 5-15

0,4-10 0,4-10

Продаж  
USD/м2

20-150
50-100

Sale
USD/m2

20-150
50-100

Оголошення оренди 
офісних приміщень 
у Краматорську

Advertisement  
of office space lease  
in Kramatorsk

Характеристика об'єктів 
бюджетної сфери 

Characteristics of facilities 
of the public sector

План дій сталого економічного 
розвитку м. Краматорськ 2015-2030 рр.

Sustainable Economic Development  
Action Plan of Kramatorsk city 2015-2030

склав обсяг фінансування 
заходів енергозбереження у 

2016-2018 рр. за рахунок коштів 
бюджету та підприємств. 

the amount of financing of 
energy saving measures in 

2016-2018 at the expense of the 
budget and enterprises. 34,2 

млн грн
34,2 

mln UAH

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ENERGY SAVING

USD/година USD/hour
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ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ 
БІЗНЕСУ

BUSINESS SUPPORT  
PROGRAMS

Передбачає фінансування з міського бюджету:

 4 млн грн на фінансово-кредитну  
   та інвестиційну підтримку, створення  
   нових  робочих місць;

 200 тис. грн на популяризацію  
   підприємницької культури та розвиток  
   підприємницьких навичок;

 40 тис. грн на створення сприятливого  
   середовища для розвитку малого  
   і середнього підприємництва.

Envisages financing from the city budget: 

 4 mln UAH for financial, credit and investment 
support, job creation;

 200 ths UAH to promote entrepreneurial culture 
and develop entrepreneurial skills; 

 40 ths UAH to create an enabling environment 
for the development of small and medium-sized 
enterprises.

 У 2019-2021 рр. 
ПРООН за фінансової 
підтримки ЄС, уряду 
Польщі та уряду Японії 
планує надати гранти 
на запуск, оновлення 
чи розширення мікро-, 
малих та середніх 
підприємств в 
районах Донецької та 
Луганської областей, 
які контролюються 
урядом України. 
Максимальна сума 
фінансування за 
окремими проєктами - 
250 тис. грн. Програма 
реалізується у 
співпраці з «Творчим 
центром ТЦК». 

 Грантові проєкти 
та програми 
бізнес-тренінгів 
для підприємців 
від Данської ради у 
справах  біженців, від 
Чеської неурядової 
організації «Людина в 
біді», від Міжнародної 
організації з міграції 
в Україні при 
фінансовій підтримці 
ЄС, від БФ «Карітас 
Краматорськ». 
Обсяг фінансування 
визначається 
індивідуально за 
кожним проєктом.

   

 Проєкт «Соціальне 
підприємництво: 
досягнення 
соціальних змін за 
ініціативою «знизу», 
який реалізується 
при фінансовій 
підтримці ЄС з метою 
отримання фінансової 
і менторської 
підтримки. Учасники 
мають можливість 
пройти навчання та 
отримати грант на 
розвиток власної 
справи до 60 тис. грн 
за кожним проєктом.

 Грантові проєкти 
DG-East та ERA 
для бізнесу при 
підтримці Агентства 
США з міжнародного 
розвитку USAID. 
Обсяг фінансування 
визначається 
індивідуально за 
кожним проєктом.   

 In 2019-2021, the UNDP 
envisages to provide 
grants with the financial 
support of the EU, the 
Government of Poland 
and the Government 
of Japan, in order to 
upgrade or expand 
micro, small and medium-
sized enterprises in 
Donetsk and Luhansk 
oblasts controlled by the 
Government of Ukraine. 
Maximum amount of 
funding for individual 
projects amounts 
to 250 ths UAH. The 
program is implemented 
in cooperation with 
«CCC Creative Center». 

 Grant projects 
and business 
training programs 
for entrepreneurs 
from the Danish 
Refugee Council, 
from the Czech NGO 
«Man in Need», from 
the International 
Organization for 
Migration in Ukraine 
with the EU financial 
support, from CF 
«Caritas Kramatorsk». 
The amount of 
funding is determined 
individually for each 
project.

   

 The project «Social 
Entrepreneurship: 
Achieving Social 
Change from «The 
Bottom Up», which is 
implemented with the 
financial support of the 
EU in order to receive 
financial and mentoring 
support. Participants 
have the opportunity 
to study and receive a 
grant to develop their 
business in the amount 
up to 60 ths UAH for 
each project.

 DG-East and ERA 
Business Grant Projects 
with support of the US 
Agency for International 
Development - 
USAID. The amount of 
funding is determined 
individually for each 
project.   

Реалізується коштом бюджету  
м. Краматорська (30% обсягу 
фінансування у 2018 році) та Донецької 
облдержадміністрації (70%). 2,5 млн грн 
заплановано в міському бюджеті  
на 2019 рік в рамках співфінансування 
проєкту. Максимальний обсяг 
фінансування одного проєкту складає 
500 тис. грн.

It is implemented through the budget 
of Kramatorsk (30% of the volume of 
financing in 2018) and Donetsk Regional 
State Administration (70%). 2,5 mln UAH 
is envisaged in the city budget for 2019 
under the co-financing of the project. 
The maximum amount of funding for one 
project amounts to 500 ths UAH.

Програма сприяння розвитку малого  
і середнього підприємництва  
у м. Краматорську на 2019-2020 рр.

Small and Medium Business Development  
Assistance Program in Kramatorsk  
for 2019-2020:

Грантові та навчальні програми для підприємців 
від міжнародних організацій та установ

Grant and training programs for entrepreneurs 
from international organizations and institutions

Грантова програма  
«Український донецький куркуль»

Grant program  
«Ukrainian Donetsk Kurkul»

У Краматорську функціонує Центр інформаційної 
підтримки бізнесу за ініціативи EU4Business. 
Завданням установи є надання консультацій 
та зміцнення потенціалу, а також підготовка до 
фінансування від ЄБРР та інших фінансових установ.

In Kramatorsk, the business information support center 
operates on the initiative of EU4Business. The center's 
mission is to provide advice and capacity building, as 
well as to prepare for funding provided by the EBRD 
and other financial institutions.

Програма 
розвитку малого 
і середнього 
підприємництва 
міста 

Program of 
development of 
small and medium 
business of the city

Центри підтримки 
бізнесу  
(EU4Business) 

Business  
Support Center 
(EU4Business)

ГО «Український 
донецький куркуль»

NGO «Ukrainian 
Donetsk Kurkul»

1 1

3 3

2 2
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Великі

Середні

Малі та мікропідприємства

Фізичні особи-підприємці

Large

Medium

Small & Micro Enterprises

Individuals-Entrepreneurs

ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО ECONOMY AND ENTREPRENEURSHIP

ЕКОНОМІЧНІ ДАНІ ECONOMIC DATA

Відомості 
з Єдиного 
державного 
реєстру 
підприємств та 
організацій України

Data from the Unified 
State Register of Le-
gal Entities, Individu-
al Entrepreneurs and 
Public Organizations 
of Ukraine

Краматорськ є центром важкого машинобудування України. 
Економіка міста — диверсифікована.

Kramatorsk is the center of heavy mechanical engineering of Ukraine. 
The city's economy is diversified.

Обсяг капітальних інвестицій, млн грн Volume of capital investments, mln UAH

Класифікація бізнесу Classification of business

Кількість підприємств Частка зайнятих Number of enterprises Share of employees

>10 тис.

підприємств 
та підприємців 
зареєстровано 

на території 
Краматорської 
міської ради на 

початок 2019 року

>3/4
підприємств 

працюють 
прибутково

+1,4 тис.

нових суб'єктів 
господарювання 
зареєстровано  
у Краматорську  

за 2018 рік

>2,2 грн

складає 
середньомісячний 

обсяг реалізації 
промислової 

продукції*

>22 грн

складає 
середньомісячний 

обсяг 
реалізованих 

послуг*

>10 ths

enterprises and 
entrepreneurs 

were registered 
in the Kramatorsk 
city council at the 
beginning of 2019

>3/4
enterprises are 

profitable

+1,4 ths

new business 
entities were 
registered in 

Kramatorsk in 2018

>2,2 UAH

is the average 
monthly volume of 

the industrial output 
sold*

>22 UAH

is the average 
monthly volume of 

services provided *

млрд blnмлн mln

млрд грн склав товарообіг  
підприємств роздрібної торгівлі   
у 2018 році 

bln UAH is the amount of the retail trade 
turnover in 2018 

млн грн склав обсяг виконаних 
будівельних робіт у 2018 році

mln UAH is the amount of construction 
works completed in 2018

за 6 міс.  
2019 року**

over 6 months 
2019**

за 6 міс.  
2019 року**

over 6 months 
2019**

3,0 3,0
508,9 508,9

+16,9% +16,9% 
+80% +80% 

+202% до 2017 року +202% up to 2017

* у розрахунку за 2018 рік
** зміна показника за 6 місяців 2019 року відповідно до аналогічного періоду 2018 року

* calculated for 2018
** change in the indicator for 6 months 2019 compared to the same period in 2018

2016 2017 2018 2016 2017 2018

13

72

3 352

6 639

13

72

3 352

6 639

57,1%

23,9%

11,1%

7,9%

57,1%

23,9%

11,1%

7,9%

872,5 1360,4 2754,3 872,5 1360,4 2754,3
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СТРУКТУРА
ЕКОНОМІКИ

STRUCTURE  
OF THE ECONOMY

Галузева структура економіки Краматорська за доходами підприємств Sectoral structure of Kramatorsk economy by enterprise income

Обсяг реалізованої промислової продукції  
у розрахунку на 1 особу за 6 місяців 
2019 року, тис. грн

Volume of industrial output sold per person  
for 6 months 2019, ths UAH

Виробництво машин  
та устаткування для 

металургії
26,2%

Постачання пари, 
гарячої води 

та кондиціонованого 
повітря 

9,4%

Розподілення 
газоподібного палива

через локальні 
трубопроводи 

9%

Інші галузі 
27,2%

Manufacturing of 
machinery and 

equipment for metallurgy
26,2%

Supply of steam,  
hot water  

and  
air conditioning 

9,4%

Distribution  
of gaseous fuel  

through local  
pipelines 

9%

Other industries 
27,2%

Розподілення 
електроенергії 

14%

Виробництво чавуну, сталі  
і феросплавів 

9%

Торгівля  
та посередництво 

8%

Electricity  
distribution 

14%

Production of pig iron, steel 
and ferroalloys 

9%

Trade and  
mediation 

8%

Краматорськ Україна Kramatorsk Ukraine

46,4 30,4 46,4 30,4Основні види промислової продукції, 
що виробляються підприємствами 
м. Краматорськ: 
гірничо-транспортне устаткування, 
будівельні металеві конструкції та їх частини, 
комбайни прохідницькі, промислові млини та 
дробарки, шахтно-підйомні машини, крани, 
верстати, електроенергія, теплоенергія.

The main types of industrial products 
produced by enterprises of Kramatorsk city: 
mining and transport equipment, construction 
metal structures and their parts, tunneling 
machines, industrial mills and crushers,  
mine-lifting machines, cranes, machine tools, 
electricity, heat.

Виробництво основних видів промислової продукції Production of main industrial products

Показник 2018 рік 6 місяців 
  2019 року
Електроенергія, млн. кВт/год 204,7 124,4
Теплоенергія, тис. Гкал 372,5 252,6
Сталь, тис. тонн 62,4 27,5
Феромарганець, тис. тонн 70,3 40,0
Прокатне та металургійне обладнання, тис. тонн 1,9 1,2
Валки прокатні, тис. тонн 18,4 11,1
Гідротехнічне та енергетичне обладнання, тис. тонн 1,5 0,3
Гірничо-транспортне устаткування, тис. тонн 3,5 1,6
Запасні частини до устаткування, тис. тонн 11,0 4,9
Будівельні металеві конструкції  
та частини конструкцій, тис. тонн 2,5 1,2
Комбайни прохідницькі, шт. 13 3
Млини та дробарки шт. 35 20
Машини шахтно-підйомні, шт. 1 1
Крани, шт. 3 3
Верстати, шт 3 2

Indicator    2018 6 months 
       2019
Electricity, million kW/h 204,7 124,4
Heat energy, ths Gcal 372,5 252,6
Steel, ths tons 62,4 27,5
Ferromanganese, ths tons 70,3 40,0
Rolling and metallurgical equipment, ths tons  1,9 1,2
Rolling rolls, ths tons 18,4 11,1
Hydrotechnical and power equipment, ths tons 1,5 0,3
Mining and transport equipment, ths tons 3,5 1,6
Spare parts to equipment, ths tons 11,0 4,9
Construction metal structures  
and parts of structures, ths tons 2,5 1,2
Roadheaders, pcs 13 3
Mills and crushers pcs 35 20
Mine-lifting machines, pcs 1 1
Cranes, pcs 3 3
Machine tools, pcs 3 2

Програма 
економічного і 
соціального розвитку 
міста

Program of economic 
and social development 
of the city

Стратегічний план 
розвитку міста 
Краматорськ

Strategic Development 
Plan of Kramatorsk city
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Найбільше в Європі підприємство індивідуального 
важкого машинобудування. Продукція реалізується 
у 79 країн світу. Виробляє прокатне, металургійне, 
ковальсько-пресове, гірничорудне та підйомно-
транспортне устаткування.

Europe's largest individual heavy machinery company. 
Products are sold in 79 countries. Produces rolling, 
metallurgical, forging and press, mining, lifting and 
transport equipment.

Один з найбільших українських виробників 
високовуглецевого доменного феромарганцю. 
Продукція реалізується у понад 40 країн світу. 
Основна номенклатура продукції: феросплави, 
доменний феромарганець.

One of the largest Ukrainian producers of high-
carbon blast furnace ferromanganese. Products are 
sold in more than 40 countries. Main product range: 
ferroalloys, blast furnace ferromanganese.

Найбільший український виробник спеціальних 
литих і кованих виробів індивідуального і 
дрібносерійного виробництва для металургії, 
суднобудування, енергетики (вітро-, паро-, гідро-, 
атомної) і загального машинобудування. 

The largest Ukrainian manufacturer of special cast 
and forged products of individual and small-scale 
production for metallurgy, shipbuilding, energy  
(wind-, steam-, hydro-, nuclear) and general 
mechanical engineering.

Єдине підприємство на території пострадянського 
простору, яке виробляє вітроенергетичні 
установки мультимегаватного класу.
Спеціалізація: виробництво, монтаж, запуск 
в експлуатацію та сервісне обслуговування 
вітроенергетичних установок потужністю від  
2,05 МВт до 4,5 МВт.

The only enterprise in the post-Soviet space which 
produces multi-megawatt-class wind power plants. 
Specialization: production, installation, commissioning 
and maintenance of wind power plants of capacity 
from 2,05 MW to 4,5 MW.

Провідний виробник верстатів для металургійної, 
енергетичної промисловості, машинобудування 
і залізничного транспорту, а також єдине 
підприємство в Україні, що виробляє башти 
вітроенергетичних установок.

Leading machine tool manufacturer for metallurgy, 
energy, machine building and rail transport, as well as 
the only enterprise in Ukraine to produce wind turbine 
towers.

Засноване у 1896 році. Спеціалізується на 
виробництві прокатного обладнання, машин для 
будівництва, ремонту та діагностики залізничної 
колії.

Founded in 1896. Specializes in rolling production 
equipment, machinery for construction, repair and 
diagnostics of railway tracks.

Спеціалізується на виробництві металоконструкцій 
для об’єктів промислового та цивільного 
будівництва.

Specializes in the manufacturing of metal structures 
for industrial and civil construction facilities.

ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО ECONOMY AND ENTREPRENEURSHIP

КЛЮЧОВІ ВИРОБНИЧІ 
ПІДПРИЄМСТВА

KEY MANUFACTURING  
ENTERPRISES

ПрАТ  «Новокраматорський 
машинобудівний завод»

PrJSC «Novokramatorskyi  
Mashinobudivnyi Zavod»

ТОВ «Краматорський 
феросплавний завод»  

LLC «Kramatorsk  
Ferroalloy Plant»

ПАТ «Енергомашспецсталь» PJSC «Energomashspetsstal»

ТОВ «Фурлендер 
Віндтехнолоджі»

LLC «Fuhrlaender  
Wind Technology»

ПрАТ «Краматорський завод 
важкого верстатобудування» 

PrJSC «Kramatorsk heavy duty 
machine tool building plant»

ПрАТ  «Старокраматорський 
машинобудівний завод»

PrJSC «Starokramatorskyi  
machine-building plant»

ТОВ «Краматорський завод 
металевих конструкцій» 

LLC «Kramatorsk metal  
construction plant»
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ТОРГІВЛЯ TRADE

Станом на 01.07.2019 р. у Краматорську функціонують: As of 01.07.2019 in Kramatorsk is operating:

922 

об’єкти торгівлі 

632
магазини торговельною площею 

105,8 тис.м2

79
підприємств оптової торгівлі

922 

objects of trade 

632
shops of retail space  

of 105,8 ths m2

79
wholesale trade enterprises

549 

об’єктів з надання побутових 
послуг 

245
підприємств ресторанного 
господарства на 25,4 тис. 

посадкових місця

137
перукарень та салонів краси

549 

facilities providing domestic  
services 

245
restaurant industry enterprises for 

25,4 ths seats

137
hairdressers and beauty salons

15
ринків на 3,5 тис.  

торговельних місць 

196
підприємств дрібно-роздрібної 

торгівлі

568,3
м2/1000 мешканців складає 

забезпеченість торговою площею

15
markets for 3,5 ths  

of sales point  

196
enterprises  

of retail trade

568,3
m2/1000 provision  

of residents with retail space

95
СТО, автомийок та автостоянок

 

66
об’єктів з виготовлення та 

ремонту взуття

33
ательє з шиття одягу

95
service stations, car washes  

and parking lots 

66
shoe manufacturing  
and repair facilities

33
tailoring  ateliers

34
підприємства з ремонту 

побутової техніки
 

34
household appliances repair 

enterprises 
 

10
готелів на 322 місця

 

10
hotels for 322 places

 

Роздрібний товарообіг у розрахунку на 1 особу  
за 6 місяців 2019 року, тис. грн

Retail turnover per person  
for 6 months 2019, ths UAH

Краматорськ Україна Kramatorsk Ukraine

9,5 8,7 9,5 8,7

СФЕРА ПОСЛУГ SERVICE INDUSTRY

Торговельні мережі, які 
працюють у місті:  
Епіцентр, Алло, Комфі, 
Фокстрот, Ельдорадо, Елма-
сервіс, Цитрус, Територія 
Твоєї Техніки, Фреш Маркет 
ОК, Чудо маркет, Гурман, 
Свіжина, Гості.

Shopping Networks  
Working in the City:   
Epicenter, Allo, Comfy, Foxtrot, 
Eldorado, Elmaservice, Citrus, 
TTT, OK Fresh Market, Miracle 
Market, Gourmet, Svizhyna, 
Guests.

Підрозділи кур’єрських служб 
та доставки:  
Нова Пошта, Укрпошта, 
Транспортна компанія САТ, 
Автолюкс, Делівері, DHL, EMS, 
КСД, Ін Тайм, Ваш Час, PONY 
EXPRESS.

Departments of courier services 
and delivery:  
Nova Poshta, Ukrposhta, SAT 
Transport Company, Autolux, 
Delivery, DHL, EMS, ATC, In Time, 
Your Time, PONY EXPRESS.
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БЛАГОУСТРІЙ 
МІСТА 

CITY  
PLANNING

УМОВИ ЖИТТЯ LIVING CONDITIONS

На 345,8 млн грн планується профінансувати заходи благоустрою міста впродовж 2019 року To the amount of 345,8 mln UAH it is envisaged to finance the city improvement measures during 2019

 426 вулиць, 2 бульвари, 
2 проспекти, 47 провулків, 
3 майдани;

 144,3 км – складає загальна 
протяжність проїзної частини з 
удосконаленим покриттям; 

 339,1 тис. м2 – загальна площа 
тротуарів з удосконаленим 
покриттям;

 19,1 тис. м2 – загальна площа 
майданів міста.

 67% складає забезпеченість 
населення централізованим 
газопостачанням;

 237 км – загальна протяжність 
газопроводів високого та 
середнього тиску.

 90% складає забезпеченість 
населення централізованим 
водопостачанням;

 60% складає забезпеченість 
населення централізованою 
каналізацією;

 613,4 км  – загальна протяжність 
водопровідних мереж 
(знос – 24%);

 241,1 км – загальна протяжність 
каналізаційних мереж (знос – 33%).

 426 streets, 2 boulevards, 
2 avenues, 47 lanes,  
3 squares;

 144,3 km – is the total length 
of the roadway with improved 
coating;

 339,1 ths m2 – the total area  
of sidewalks with improved 
coating;

 19,1 ths m2 – total area of the city 
squares.

 67% – provision of the 
population with centralized gas 
supply;

 237 km – total length of high and 
medium pressure pipelines.

 90% – provision of population 
with centralized water supply;

 60% – provision of population 
with centralized sewerage;

 613,4 km – total length of water 
supply networks (24% obsolete);

 241,1 km – total length of sewer 
networks (33% obsolete).

 2 полігони та понад 1,5 тис. 
майданчиків збору побутових 
відходів;

 понад 20 одиниць техніки, 
сміттєвозів для механізованого 
збирання ТПВ.

 2 landfills and over 1,5 ths 
collection sites for household 
waste;

 more than 20 units of machinery, 
garbage trucks for mechanized 
collection MSW.

 26,5 м2 на 1 мешканця складає забезпеченість населення міста 
житловою площею;

 124,5 тис. м2 – площа спортивних закладів; 
 500 тис. м2 – площа автостоянок;
 322 місця – номерний фонд готелів;
 5 тис. учнів – потужність ліцеїв та ПТУ;
 10 тис. студентів – потужність вищих та середніх навчальних 

закладів всіх рівнів;
 5,7 тис. місць – потужність дошкільних навчальних закладів;
 24 тис. учнів – потужність загальноосвітніх навчальних закладів.

 26,5 m2 per capita is the provision of living space of the city population;
 124,5 ths m2 – area of sports facilities;
 500 ths m2 – parking area;
 322 places – hotel room fund;
 5 ths students – capacity of the lyceums and vocational schools;
 10 ths students – capacity of higher and secondary schools of all levels;
 5,7 ths places – capacity of pre-school educational institutions;
 24 ths students – capacity of secondary schools.

Дорожня інфраструктура Road infrastructure

Централізоване вивезення 
ТПВ

Centralized removal  
of MSW

Газопостачання Gas supply

Житлова та громадська 
забудова

Residential and public  
construction 

Централізоване 
водопостачання  
та водовідведення

Centralized water supply  
and drainage

Багатоквартирні будинки та гуртожитки

Будинки приватного сектору

Apartment buildings and dormitories

Private sector houses

Структура житлового фонду Structure of housing stockКількість будинків

1 034
28 000

Number of houses

1 034
28 000

Площа, тис м2

1 621,8
3 372,0

Area, ths m2

1 621,8
3 372,0

У 2018 році запущена 
в роботу нова тягова 
підстанція, яка забезпечує 
роботу міського 
електротранспорту. 
Проєкт вартістю 
€ 1,2 млн профінансовано 
коштом ЄС (80%) та 
міського бюджету (20%). 
Реалізація дозволила 
зменшити викиди 
СО2 та споживання 
електроенергії на 15%. 

In 2018, a new traction 
substation was put into 
operation to provide for 
the operation of urban 
electric transport. The 
project worth 1,2 mln 
EUR has been funded 
by the EU (80%) and 
the city budget (20%). 
The implementation 
has reduced CO2 
emissions and electricity 
consumption by 15%.

Розклад руху 
тролейбусів  
КП «КТТУ» 

Schedule of 
movement of 
trolley buses CE 
«KTTU»

Інформація про 
роботу автобусів 
на основних 
міських 
маршрутах 

Information on 
bus operations of 
major city routes

 204 зупинки міського транспорту;
 42 тролейбусні та автобусні    

   маршрути, що обслуговуються  
   муніципальним автоперевізником  
   й 2 приватними підприємствами; 

 у 2016 -2019 рр. придбано 10  
    нових автобусів середньої   
    місткості та 25 сучасних тролейбусів;

 міський комунальний  
   пасажирський транспорт  
   оснащено GPS-трекерами;

 впроваджується автоматизована  
   система оплати проїзду (АСОП)  
   та контролю й обліку рухомого  
   складу (АСДУ); 

 запущено мобільний додаток  
   Dozor City (дозволяє  
   відслідкувати рух в онлайн режимі);

 на зупинці «Привокзальна  
   площа» функціонує інформаційне  
   табло прогнозування часу  
   прибуття громадського транспорту.

 204 public transport stops;
 42 trolleybus and bus routes 
operated by a municipal carrier and 
2 private enterprises;

 in 2016 -2019, 10 new medium-
capacity buses and 25 modern 
trolleybuses were purchased;

 urban public passenger transport 
equipped with GPS-trackers;

 automated toll payment system 
(ASOP) and rolling stock control 

and accounting (ASDU) are under 
implementation;

 mobile application Dozor City has 
been launched (allowing to track 
traffic movement online);

 there is a public transport arrival 
time dashboard at the stop 
«Pryvokzalna ploshcha».

ГРОМАДСЬКИЙ 
ТРАСПОРТ

PUBLIC  
TRANSPORT
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ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я HEALTH CARE

УМОВИ ЖИТТЯ LIVING CONDITIONS

275,5 млн грн складають заплановані видатки бюджету Краматорської міської ради у 2019 році  
на оновлення матеріальної бази медичних закладів. 

275,5 mln UAH is the amount expenditures envisaged in Kramatorsk city council budget in 2019 for updating the 
facilities of health care institutions. 

Навчальні заклади на території Краматорської міської ради, 2019/2020 н.р. (у т.ч. з інклюзивними класами):
Educational institutions on the territory of Kramatorsk city council, 2019/2020 academic year  
(including inclusive classes):

Спортивна інфраструктура: Sports infrastructure:

Мережа закладів культури налічує: Network of cultural institutions comprises:

У Краматорську функціонує широка мережа закладів охорони здоров’я первинного та вторинного рівнів: A wide network of primary and secondary level healthcare institutions is operating in Kramatorsk:

17 

закладів охорони 
здоров’я міського, 
регіонального та 

національного 
підпорядкування  

1000
ліжко-місць для 
стаціонарного 

лікування

107
закладів роздрібної 
торгівлі лікарськими 

засобами

17 

local, regional and 
national health 

institutions  

1000
beds  

for inpatient care

107
retail establishments 

for medicines

34 

дошкільні
  

31
загальноосвітні 

5,7тис.  

дітей відвідує 
ДНЗ

17,5 тис.  

учнів навчається  
у ЗОШ 

34 

preschool educational 
institutions  

31
comprehensive 

educational institutions 

5,7 ths 

children attend 
preschools

17,5 ths

students study at 
comprehensive schools 

2 

стадіони
  

1
басейн площею 400 м2

 

2,5 тис місць

 спортивні зали 
загального 

користування  
та дитячі-юнацьки 
спортивні клуби 

площею 12,5 тис. м2

4 га

комплекси відкритих 
спортивних споруд у 
житлових кварталах 

(2 га – футбольні поля 
зі штучним покриттям; 

2 га – майданчики 
з тренажерами 

у антивандальному 
виконанні

2 

stadiums
  

1
pool of 400 m2 area

 

2,5 ths places

public gyms  
and youth sports clubs  

of area of 12,5 ths m2 

4 hа

outdoor sports 
complexes in residential 

areas (2 hectares – 
artificial football pitches; 
2 hectares - anti-vandal 

training grounds)

4 

будинки  
культури  

на понад 1,7 тис. 
місць 

  15
бібліотек  

з книжковим 
фондом 

 у майже 800 тис. 
екземплярів

2
музеї колекцією 

понад 25 тис. 
експонатів

1
кінотеатр

15
парків та скверів

4 

houses of culture 
with over  

1,7 ths seats 

  15
libraries with  
book stock  

of almost 800 ths 
copies

2
museums with a 

collection of over 
25 ths exhibits

1
cinema

15
parks and public 

gardens

понад over

Інформація 
про центри 
медико-
санітарної 
допомоги

Information 
about health 
care centers

ОСВІТА, КУЛЬТУРА, 
СПОРТ

EDUCATION, CULTURE, 
SPORTS 
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Категорії Г – надзвичайно небезпечні
Категорії В - небезпечні
Категорії Б – помірно небезпечні

Category Г - extremely hazardous
Category B – hazardous
Category Б - moderately hazardous

ЕКОЛОГІЯ ENVIRONMENT

УМОВИ ЖИТТЯ LIVING CONDITIONS

Екологічний 
паспорт 
Донецької 
області 

Environmen-
tal overview 
of Donetsk 
region

Оперативна 
інформація щодо 
стану довкілля  
за даними ОАПС

Operational in-
formation on the 
environment ac-
cording to OAPS

Перелік 
територій 
і об’єктів 
природно-
заповідного 
фонду 

List of territories 
and objects 
of the nature 
reserve fund

412  га

площа сучасних зелених 
насаджень загального 

користування м. Краматорська 

119,4 га

площа парків культури  
та відпочинку

7,2
індекс забруднення 

атмосферного повітря  
на 01.07.2019 року

412  hа

of modern green space for public 
use in Kramatorsk city

119,4 hа

the area of parks of culture  
and recreation

7,2
the atmospheric air pollution index 

as at 01.07.2019 

2 247,8 га 
регіональний ландшафтний парк 

«Краматорський»

 0,4 га

геологічна пам'ятка природи 
місцевого значення 

«Скелеподібне оголення 
верхньої крейди»

130 га

ландшафтний заказник місцевого 
значення «Зміїна гора»

2 247,8 hа 
regional landscape park 

«Kramatorskyi»

 0,4 hа

geological landmark of nature of 
local significance «Rocky outcrop 

of Upper Cretaceous»

130 hа

landscape reserve of local 
significance «Snake Mount»

14,3% 
домогосподарств 

охоплено заходами 
з роздільного 
збирання ТПВ

 2
полігони ТПВ

 

2
сміттєсортувальні 

станції

14,3% 
households included 

in separate MSW 
collection schemes

 2
MSW landfills

 

2
waste sorting stations

Об'єкти природно-заповідного фонду Objects of the nature reserve fund

Із 2018 року 
запроваджено роздільне 
збирання ТПВ. Схему 
санітарного очищення 
м. Краматорськ 
затверджено Рішенням 
Краматорської міської 
ради від 17.04.2018 №370.

Since 2018 separate MSW 
collection schemes have 
been implemented. The 
scheme of sanitary clean-
ing in Kramatorsk city was 
approved by the resolution 
of Kramatorsk city council 
dated 17.04.2018 No.370.

Полігони ТПВ на території м. Краматорськ MSW landfills in territory of Kramatorsk city

Інфраструктура місць видалення відходів м. Краматорськ за критерієм екологічної безпеки: Infrastructure of waste disposal sites in Kramatorsk by criteria of environmental safety:

Назва МВВ
Рік початку експлуатації
Наявність Державного акту  
на землю, або договору оренди
Наявність паспорту МВВ
Проєктна площа, га
Проєктний обсяг видалення  
відходів, тис. тонн
Щорічний обсяг надходження  
відходів, тис. тонн

Waste disposal site name
Year of entry into service
State act on land or lease  
agreement available 
Certificate of waste disposal 
site available
Project area, ha
Projected volume of waste  
disposal, ths tons
Annual volume  of waste  
accumulation, ths tons

Регіональний полігон м. Краматорськ 
2010
ЯЯ №060823 від 08.06.2010 виданий 
Управлінням Держкомзема м. Краматорськ
№246 від 02.03.2016
6,1

1 260,0

117,2

Kramatorsk city regional landfill 
2010
ЯЯ No.060823 dated 08.06.2010 issued by the 
State Land Administration of Kramatorsk
No.246 dated 02.03.2016

6,1
1 260,0 

117,2

Діючі 
0
7
3

Current 
0
7
3

Закриті 
0
1
1

Closed 
0
1
1

Всього 
0
8
4

Total 
0
8
4

У т.ч. паспортизовані 
0
8
4

Incl. certified 
0
8
4

Полігон ТПВ м.Краматорськ
1956

ДН № 009894 від 06.03.2000

№41 від 23.06.2003
15,8

6 114,6

75,0

MSW Landfill of Kramatorsk city
1956
ДН No 009894 dated 
06.03.2000 
№41 dated 23.06.2003

15,8
6 114,6

75,0
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ПАРТНЕРИ МІСТА PARTNERS OF THE CITY

МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ-ПАРТНЕРИ МІСТА INTERNATIONAL ORGANIZATIONS-PARTNERS OF THE CITY

Краматорськ активно співпрацює з ООН 
(UNDP, UN-Women, IOM),USAID, GIZ, NEFCO, 
EIB, EBRD, The World Bank, European Union. 
У місті відкрито офіси GIZ, агенцій ООН, 
партнерів USAID.

Kramatorsk actively cooperates with the UN 
(UNDP, UN-Women, IOM), USAID, GIZ, NEFCO, 
EIB, IBRD, The World Bank, European Union. 
Offices of GIZ, UN agencies, USAID partners 
are open in the city.

Окрім того, установам та бізнесу міста 
доступне фінансування від донорів 
за національними та міжнародними 
програмами (COSME, HORIZON-2020, 
гранти від ЄС, фондів, посольств окремих 
країн та ін.).

In addition, donor funding is available 
for the city institutions and businesses 
by national and international programs 
(COSME, HORIZON-2020, grants from the 
EU, foundations, embassies of individual 
countries, etc.).

Міська рада виступає підписантом «Угоди 
мерів», «Мери за економічне зростання», 
членом Асоціації «Енергоефективні міста 
України» й «Асоціації міст України».

The city council is a signatory of «Covenant 
of Mayors», «Mayors for economic growth», 
member of the Association «Energy efficient 
cities of Ukraine» and «Ukrainian Cities 
Association». 

У 2018 році було затверджено 
Фандрейзингову стратегію 
м. Краматорська, що передбачає 
залучення значного обсягу коштів від 
міжнародних донорських та фінансових 
установ на розвиток міста.

In 2018, the Fundraising Strategy of 
Kramatorsk city was approved, which 
envisages attracting a large amount of 
funds from international donor and financial 
institutions for the development of the city.

1 1
3 3

2 2

4 4

Фандрайзингова стратегія 
м. Краматорська

Fundraising Strategy of 
Kramatorsk  city

 Проєкт «Економічна підтримка Східної 
України», що реалізується DAI Global.
Надає технічну допомогу та інвестиційну 
підтримку мікро-, малим та середнім 
підприємствам, місцевим неурядовим 
установам, навчальним закладам, містам 
та об’єднаним територіальним громадам.

 Проєкт «Демократичне врядування 
у Східній Україні», що реалізується 
компанією Кімонікс Інтернешнл.
Спрямований на розширення участі 
громадян у процесах врядування на 
основі інклюзивних і демократичних 
громадянських цінностей, підвищення 
ефективності надання державних послуг, 
інтеграцію відокремлених, уразливих 
та ізольованих спільнот, прискоренню 
економічного зростання, просуванню 
антикорупційних зусиль та зміцненню 
громадської ідентичності.

 Project «Economic support of Eastern 
Ukraine», which is implemented by DAI 
Global. It provides technical assistance 
and investment support to micro, small and 
medium-sized enterprises, local non-
governmental organizations, educational 
institutions, cities and consolidated 
communities. 

 Project «Democratic Governance 
in Eastern Ukraine», implemented by 
Chemonics International Inc. It is aimed at 
increasing the participation of citizens in 
governance processes through inclusive 
and democratic civic values, improving the 
efficiency of public service delivery,
integrating segregated, vulnerable and 
isolated communities, accelerating 
economic growth, promoting 
anticorruption efforts, and strengthening 
public identity.

Основні заходи проєкту ЄС «Підтримка 
політики регіонального розвитку в 
Україні» в м. Краматорськ: капітальний 
ремонт 3 гуртожитків та їх підключення до 
комунальних систем, ремонт каналізаційних 
очисних споруд, впровадження 
технології знезараження стічних вод та 
реконструкція каналізаційно-насосної 
станції, проведення навчальних семінарів 
для ВПО з професійної перепідготовки 
та подальшого працевлаштування, 
проведення спільних заходів та 
інформаційної роботи для інтеграції ВПО у 
культурне та соціальне життя міста.

The main activities of the EU project 
«Support to Ukraine's Regional 
Development Policy» in Kramatorsk  city 
are: overhaul of 3 dormitories and their 
connection to municipal systems, repair of 
sewage treatment facilities, introduction 
of wastewater disinfection technology 
and reconstruction of sewage pumping 
station, conducting training seminars for 
IDPs on vocational retraining and further 
employment, conducting joint events and 
outreach work to integrate IDPs into the 
cultural and social life of the city.

Місто підпадає під дію програми 
«Програма ООН із відновлення та 
розбудови миру», що включає в себе 
3 компоненти. Загальний бюджет 
на 2019 – 2022 рр. складає понад 
50 мільйонів доларів США.

 The city is included in the program 
«The United Nations Recovery and 
Peacebuilding Programme», which has 
three components. The total budget for 
2019 - 2022 is over 50 mln USD.

У рамках реалізації Надзвичайної 
кредитної програми для відновлення 
України Європейського інвестиційного 
банку, у м. Краматорську реалізовано 
33 проєкти: 

 капремонт 29 закладів освіти;
 реконструкція будівлі під житло для 

переселенців;
 капремонт будівлі клубу, реконструкція 

центру медико-санітарної допомоги;
 капремонт будівлі центральної 

бібліотеки.
Загальна сума фактичного фінансування 
перевищила 107 млн грн. Загальна 
вартість відповідних проєктів складає 
майже 400 млн грн. 
За рахунок коштів ІІ траншу ЄІБ в 
рамках реалізації Проєкту «Надзвичайна 
кредитна програма для відновлення 
України» планується реалізувати 
39 проєктів. Майже 320 млн грн 
заплановано отримати у 2019 році за 
відповідною програмою в бюджет 
м. Краматорськ для подальшого 
інвестування в інфраструктурні об’єкти. 

As part of the implementation of the 
European Investment Bank Emergency 
Credit Program to Restore Ukraine, 33 
projects were implemented in Kramatorsk 
city: 

 overhaul of 29 educational institutions; 
 reconstruction of a building for housing 

of the displaced people; 
 repair of the club building, reconstruction 

of the health care center; 
 overhaul of the central library building. 

The total amount of actual funding 
exceeded 107 mln UAH. The total cost 
of the respective projects amounts to 
almost 400 mln UAH. At the expense of 
the second tranche of the EIB under the 
Project «Emergency Credit Program to 
Restore Ukraine» 39 projects are envisaged 
to be implemented. Almost 320 mln UAH 
are envisaged to be received in the 
budget of Kramatorsk for further investment 
in infrastructure facilities in 2019 under the 
appropriate program. 

Інформація про ключові проєкти: Information on key projects:
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ЗЕМЕЛЬНІ 
РЕСУРСИ 

LAND  
RESOURCES

35,6 тис. га

складає загальна площа 
земель Краматорської 
міської ради (включає 

м. Краматорськ, 
Біленківську, 

Красноторську, 
Шабельківську та 
Ясногірську ради)

14,4 тис. га

площа населених 
пунктів

7,7 тис. га

площа  
Краматорська

1,12 тис. 

договорів оренди 
земельних ділянок 

комунальної власності 
було укладено на 
початок 2019 року

35,6 ths ha

is the total area of lands 
of Kramatorsk city 

council (comprising 
Kramatorsk city, 

Bilenkivska, Krasnotorska, 
Shabelkivska and 

Yasnohirska
 councils)

14,4 ths ha

is the area of settlements

7,7 ths ha

is the area  
of Kramatorsk city

1,12 ths 

lease agreements of 
land plots in communal 

property were 
concluded as at the 
beginning of 2019 

Структура земельного фонду Краматорської міської ради Structure of the land fund of Kramatorsk city council

Сільськогосподарські 
землі 

71%

Agricultural  
lands 

71%

Забудовані  
землі 

19%

Built-up 
lands 

19%

Ліси та інші 
лісовкриті 

площі

Forests and 
other forest-

covered areas

Інші  
землі

Other 
lands

5% 5%

5% 5%

Планується оновлення генерального плану 
м. Краматорська (аерофотозйомка, каталог 
координат і висот, цифрова модель рельєфу і 
цифрові ортофотоплани міста). У бюджеті міста 
передбачено відповідне фінансування.

The Master Plan of Kramatorsk city is envisaged 
to be updated (aerial photography, catalogue 
of coordinates and altitudes, digital elevation 
models and digital orthophotomaps of the city). 
The city budget provides for adequate funding.

Основні положення 
генерального плану 
Краматорська 

Basic provisions of the 
Master Plan of Kramatorsk

Реєстр містобудівних 
умов та обмежень станом 
на 15.10.2019 р.

Register of the city 
planning conditions and 
restrictions as at 15.10.2019

План зонування 
території 
Краматорська 

Zoning plan of the 
territory of Kramatorsk
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ІНВЕСТИЦІЙНІ 
ПРОПОЗИЦІЇ 

INVESTMENT  
PROPOSALS

ІНВЕСТИЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ INVESTMENT OPPORTUNITIES

Інтерактивна карта 
проєктів соціально-
економічного 
розвитку

An interactive map 
of socio-economic 
development 
projects

БУДІВНИЦТВО  ВОДОРОЗБІРНИХ СПОРУД З ВИКОРИСТАННЯМ 
МІСЦЕВИХ ПЕРСПЕКТИВНИХ  ДЖЕРЕЛ  ДЛЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО 
ВОДОПОСТАЧАННЯ МІСТА КРАМАТОРСЬК

CONSTRUCTION OF WATER INTAKE STRUCTURES WITH THE USE 
OF LOCAL PERSPECTIVE SOURCES FOR ALTERNATIVE WATER 
SUPPLY OF KRAMATORSK CITY

БУДІВНИЦТВО БІОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ НА ПОЛІГОНІ  
ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ  
МІСТА КРАМАТОРСЬК

CONSTRUCTION OF A BIOGAS COMPLEX  
ON THE LANDFILL FOR PROCESSING OF MUNICIPAL  
SOLID WASTE OF KRAMATORSK CITY

Розрахована сума інвестицій

Термін реалізації 

Форма власності

Статус проєкту

Суть проєкту

Контактна інформація

Контактна особа

Estimated investment amount

Implementation period 

Form of ownership

Status of the project

Project description

Contact information

Contact person

Розрахована сума інвестицій

Термін реалізації 

Форма власності

Статус проєкту

Суть проєкту

Контактна інформація

Контактна особа

Estimated investment amount

Implementation period 

Form of ownership

Status of the project

Project description

Contact information

Контактна особа

5,5 млн EUR

36 місяців

Комунальна

Предпроєктна пропозиція

Покращення забезпечення населення міста Краматорськ та прилеглих 
територій якісною питною водою та зменшення втрат води шляхом 
реалізації 6 проєктів з будівництва та реконструкції нових водозаборів і 
фільтрувальних станцій, а також проєкт щодо повторного використання 
води каналізаційних очисних споруд для технологічних потреб.

м. Краматорськ, площа Миру, 2

Ніконенко Світлана, заступник міського голови
Грідасов Вадим, начальник відділу інвестиційної діяльності та зовнішніх зв’язків 
+380626485490, invest@krm.gov.ua

5,5 mln EUR

36 months

Municipal

Pre-project proposal

Improvement of providing the population of Kramatorsk and surrounding 
territories with quality drinking water and reduction of water losses through 
implementation of 6 projects on construction and reconstruction of new water 
intakes and filter stations, as well as the project on re-use of water sewage 
treatment facilities for technological purposes.

Kramatorsk city, 2 Myru Square

Nikonenko Svitlana, Deputy Mayor 
Gridasov Vadym, Head of Investment and External Relations Department  
+380626485490, invest@krm.gov.ua

Не визначено

24 місяці

Комунальна

Предпроєктна пропозиція

Краматорський міський полігон для переробки твердих побутових відходів 
(далі – ТПВ), був введений в експлуатацію в 1956 році. На сьогоднішній день 
на полігоні розміщено більше 4,9 млн тонни ТПВ. Полігон знаходиться на 
відстані 3,1 км від м. Краматорськ та на віддаленні 1,1 км від річки Казений 
Торець. Площа, яка зайнята відходами – 13 га. Виконані розрахунки (з 
урахуванням терміну функціонування полігону, обсягів захоронення 
ТПВ, ємності полігону, вмісту ТПВ, що захоронюються, харчових та інших 
органічних відходів) показують, що використання навіть частки полігону 
для збору та утилізації ТПВ дає можливість встановлення біоелектростанції 
потужністю 1 МВт, яка орієнтовно може виробляти електроенергію в обсязі 
8700 МВт·год/рік по «зеленому» тарифу.

м. Краматорськ, площа Миру, 2

Ніконенко Світлана, заступник міського голови
Грідасов Вадим, начальник відділу інвестиційної діяльності  
та зовнішніх зв’язків
+380626485490, invest@krm.gov.ua

Indeterminate

24 months

Municipal

Pre-project proposal

Kramatorsk city landfill for municipal solid waste processing (hereinafter – 
MSW) was commissioned in 1956. Currently, more than 4,9 mln tones of MSW 
have been placed on the landfill. The landfill is located at a distance of 3,1 
km from Kramatorsk city and 1,1 km from the river Kazenyi Torets. The area 
occupied by waste is 13 ha. The performed calculations (operating period of 
the landfill, the volumes of MSW burial, capacity of the landfill, formula of MSW 
which are buried, food and other organic waste) indicate that the use of even 
a part of the landfill for collection and disposal of MSW makes possible to 
install a bioelectric power plant with a capacity of 1 MW, which can tentatively 
generate about 8700 MW·h/year electricity by the «green tariff».

Kramatorsk city, 2 Myru Square

Nikonenko Svitlana, Deputy Mayor
Gridasov Vadym, Head of Investment and External Relations Department
+380626485490, invest@krm.gov.ua

Інвестиційні проєкти з 
економічного та соціального 
розвитку Краматорська 
систематизовані та оприлюднені 
в мережі Інтернет. Інтерактивна 
карта постійно оновлюється та 
знаходиться у вільному доступі. 

Kramatorsk economic and social 
development investment projects 
are systematized and published in 
the Internet. The interactive map is 
systematically updated and freely 
available.
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ІНВЕСТИЦІЙНІ 
ПРОПОЗИЦІЇ 

INVESTMENT  
PROPOSALS

ІНВЕСТИЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ INVESTMENT OPPORTUNITIES

ОБЛАШТУВАННЯ ЄДИНОГО СИТУАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ
В РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ «КРАМАТОРСЬК -  
КОМФОРТНЕ ТА БЕЗПЕЧНЕ МІСТО НА 2018-2023 РОКИ»

CONSTRUCTION OF A UNITED SITUATION CENTER  
WITHIN THE PROGRAM «KRAMATORSK IS A COMFORTABLE  
AND SAFE CITY FOR 2018-2023»

ПРИДБАННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА КРАМАТОРСЬК

PURCHASE OF SPECIAL EQUIPMENT FOR MAINTENANCE  
OF COMMUNAL INFRASTRUCTURE OF KRAMATORSK CITY

Розрахована сума інвестицій

Термін реалізації 

Форма власності

Статус проєкту

Суть проєкту

Контактна інформація

Контактна особа

Estimated investment amount

Implementation period

Form of ownership

Status of the project

Project description

Contact information

Contact person

Розрахована сума інвестицій

Термін реалізації 

Форма власності

Статус проєкту

Суть проєкту

Контактна інформація

Контактна особа

Estimated investment amount

Implementation period 

Form of ownership

Status of the project

Project description

Contact information

Contact person

300 тис. EUR

48 місяців

Комунальна

Предпроєктна пропозиція

Покращення умов безпеки та комфортності міського середовища шляхом 
облаштування та запуску єдиного ситуаційного центру у м. Краматорськ. 
На сьогоднішній день у Краматорську існує достатньо місць та об’єктів, які 
потребують посиленого захисту та контролю над ситуацією. Проведення 
збору, моніторингу, зберігання, візуалізації та аналізу даних, отриманих 
з різних джерел (відеокамери, датчики, інші джерела даних) призведе 
до запобігання неправомірних дій громадян, своєчасного оповіщення 
операторами центру служб міста, оперативного реагування на екстрені 
чи нештатні ситуації, коригування роботи патрульних служб на масових 
заходах тощо. Можливість фіксації та збору доказів з місць скоєння 
правопорушень сприятиме розкриттю злочинів, їх профілактиці та 
попередженню, а також захисту прав громадян.

м. Краматорськ, площа Миру, 2

Ніконенко Світлана, заступник міського голови
Грідасов Вадим, начальник відділу інвестиційної діяльності  
та зовнішніх зв’язків
+380626485490, invest@krm.gov.ua

300 ths EUR

48 months

Municipal

Pre-project proposal

Improvement of safety and comfort of the urban environment by construction 
and launch of a united situational center in Kramatorsk city. Currently, there are 
enough places and facilities in Kramatorsk city, which need enhanced security 
and control over the situation. Collecting, monitoring, storing, visualizing and 
analyzing data from various sources (camcorders, sensors, other data sources) 
will lead to the prevention of citizen misconduct, timely notification by operators 
of the city services center, rapid response to emergency or contingency 
situations, adjusting the work of patrol services at public events, etc. The ability 
to capture and collect evidence from crime scenes will facilitate to solve crimes, 
their prophylactic and prevention, as well as protect citizens' rights.

Kramatorsk city, 2 Myru Square

Nikonenko Svitlana, Deputy Mayor
Gridasov Vadym, Head of Investment and External Relations Department
+380626485490, invest@krm.gov.ua

1,1 млн EUR

6 місяців

Комунальна

Предпроєктна пропозиція

Придбання спеціальної техніки для обслуговування комунальної 
інфраструктури міста Краматорськ дозволить підвищити якість надання 
житлово-комунальних послуг та оновить парк транспортних засобів 
комунальних підприємств міста, зміцнить їх матеріально-технічну базу. 
Проєкт спрямовано на придбання 12 одиниць спеціальної техніки та 
компостерів для отримання органічних добрив з відходів рослинництва 
та деяких видів сміття. Реалізація проєкту покращить стан зеленого 
господарства міста, створить умови для якісної санітарної очистки та 
належного благоустрою території міста Краматорськ.

м. Краматорськ, площа Миру, 2

Ніконенко Світлана, заступник міського голови
Грідасов Вадим, начальник відділу інвестиційної діяльності  
та зовнішніх зв’язків
+380626485490, invest@krm.gov.ua

1,1 mln EUR

6 months

Municipal

Pre-project proposal

Purchase of special equipment for maintenance of the communal infrastructure 
of Kramatorsk city will improve the quality of housing and communal services 
and upgrade the vehicle park of the city's municipal enterprises, strengthen 
their material and technical base. The project is aimed at the purchase of 12 
units of special machinery and composters for the production of organic 
fertilizers from plant waste and certain types of debris. Implementation of the 
project will improve the state of the city greening, create conditions for quality 
sanitation and proper provision of urban amenities of Kramatorsk city.

Kramatorsk city, 2 Myru Square

Nikonenko Svitlana, Deputy Mayor
Gridasov Vadym, Head of Investment and External Relations Department
+380626485490, invest@krm.gov.ua
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ДЛЯ НОТАТОК



ЗАПРОШУЕМО ДО СПІВПРАЦІ
ВІДДІЛ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА 
ЗОВНІШНІХ ЗВ’ЯЗКІВ
Адреса: пл.Миру 2, каб. 414-415, 
м. Краматорськ, Україна, 84313
Тел.: +380 (6264) 8-54-90
E-mail: invest@krm.gov.ua
Facebook: @invest.krm.gov.ua
http://www.krm.gov.ua/

WELCOME FOR COOPERATION
DEPARTMENT OF INVESTMENT ACTIVITY AND 

FOREIGN ECONOMIC RELATIONS
Address: Myra square 2, office 414-415,  

Kramatorsk, Ukraine, 84313
Phone: +380 (6264) 8-54-90

Email: invest@krm.gov.ua
Facebook: @invest.krm.gov.ua

http://www.krm.gov.ua/


