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Розділ І. ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ ГРОМАДИ 

Раді презентувати Вам можливості нашої 

прогресивної громади. Тут ви знайдете 

чудову нагоду познайомитися з 

перспективами Кушугумської громади. Наша 

громада сьогодні намагається впевнено 

крокувати у ногу із часом, заявляючи про 

себе хорошими справами, розвитком 

інфраструктури, покращенням благоустрою, 

активним залученням до міжнародної 

співпраці, бажанням по-новому жити і 

працювати, щоб стати потужною частиною 

європейської країни. 

Працюючи на посаді голови громади разом з 

командою однодумців вдалося сформувати 

спроможну та інвестиційно привабливу 

громаду з відновленими і збереженими 

соціальними, інфраструктурними, 

культурними об’єктами. Є що продемонструвати, щоб Ви відчули наше 

ставлення до життя, культури та господарської діяльності. 

Запрошуємо до співпраці представників малого, середнього та великого 

бізнесу, які готові працювати на території нашої громади. 

В свою чергу гарантуємо сприяння у реалізації проектів потенційних інвесторів, 

створювати комфортні умови їхньої діяльності, координувати роботу органів 

виконавчої влади. 

При впровадженні проектів суспільної та соціальної направленості можливий 

розгляд питань пільгових орендних ставок на землю. 

Переконаний, що спільними зусиллями завдяки Вашій ініціативності і 

відповідальності ми отримаємо вагомі результати у майбутньому, що дасть 

змогу поступово побудувати сильну і заможну державу. 

З повагою,  

Голова громади                                                                   

Володимир Сергійович Сосуновський 
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Розділ ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРИТОРІЇ 

1. Інвестиційна привабливість громади. 

Кушугумська територіальна громада є новоствореною, прогресивною 

громадою, зацікавленою у сталому розвитку та плідній довгостроковій 

співпраці з потенційними інвесторами.  

Зручна логістика 

Громада знаходиться на автомобільній дорозі державного значення М18Харків 

– Сімферополь, що є частиною Європейського автомобільного маршруту Е105. 

Населені пункти громади граничать з адміністративним центром. 

Всі 3 населені пункти громади забезпечені під'їзними шляхами з твердим 

покриттям. 

Легкість ведення бізнесу 

Якісний адміністративний супровід та максимальна партнерська взаємодія з 

боку Кушугумської селищної ради. 

Оперативне прийняття рішень (у тому числі позачергові рішення сесій та 

виконкомів). 

Відсутність корупції та рівні правила для всіх. 

Знижені відсоткові ставки орендної плати за землю для стратегічно важливих 

для громади проектів. 

Наявність інвестиційно привабливих об'єктів 

У комунальній власності громади є ряд вільних земельних ділянок та виробничі 

приміщення, вільні для передачі в оренду 

Залучення інвестицій та підтримка розвитку підприємців, які працюють на 

території громади, є одним з ключових пріоритетів роботи Кушугумської 

селищної ради. 

Кваліфіковані трудові ресурси 

Населення громади становить 18 112 осіб. 
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З них економічно активне – 15700 осіб. 

Розвинута соціальна інфраструктура 

На території діють 6 закладів освіти, 1 заклад охорони здоров’я, 1 заклад 

культури, 27 об’єктів торгівлі, та 3 аптеки. 

Населені пункти громади газифіковані та забезпечені якісним покриттям 

телефонного зв'язку та мережі інтернет. 

Адміністративні та муніципальні послуги 

ЦНАП – 4 адміністратори, 1 державний реєстратор.  

Два комунальні підприємства КП «Благоустрій» в смт. Балабине та КП 

«Вічність» в смт. Кушугум.  
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2. Історична довідка / Загальна інформація про населений пункт. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРИТОРІЇ 
 

Кушугумська територіальна громада була утворена 18 листопада 2020 року 

шляхом об’єднання  Балабинської, Кушугумської та Малокатеринівської 

селищних рад з адміністративним центром у смт. Кушугум. Перші вибори 

відбулися 25 жовтня 2020 року. 

Площа громади 321,285 км² 

Склад громади: 

- селище міського типу Балабине 

- селище міського типу Кушугум 

- селище міського типу Малокатеринівка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Географічні та демографічні показники. 

Кушугумська територіальна громада з півночі межує з м. Запоріжжя, а зі сходу 

з Новоолександрівською ОТГ. 

Через громаду проходить автомагістраль М18 Харків – Сімферополь та 

залізничне сполучення Придніпровської залізниці. 
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Найближчий аеропорт – Міжнародний аеропорт «Запоріжжя», 15 км. 

Найближчий морський порт - Бердянський морський торгівельний порт,200 

км. Найближчий річковий порт – Запорізький річковий порт, 25 км. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Населення громади становить 18 112 осіб, з яких економічно активне 

населення 15 700 осіб. Більшість жителів проживає у адміністративному центрі 

громади – смт. Кушугум. Населення у радіусі 25 км від громади більш ніж 150 

000 осіб. 

Рівень безробіття 12% 

Відношення чоловіки/жінки 48:52 

Рівень освіти 

 - 35 % - вища освіта 

 - 40 % - технічна освіта 

 - 10 % - середня освіта 
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4. Економічні показники населеного пункту 

Сфера зайнятості на селення 
 

 
 

Зайнятість за видами діяльності 

 

25%

20%

10%

45%

Виробнича сфера

Торгівельно-обслуговуюча 
сфера

Сільськогосподарська сфера

Соціальна сфера

10%

3%

20%

2%
10% 20%

10%

25%

сільське господарство

транспорт і зв'язок

торгівля

культура

охорона здоров'я

освіта

органи місцевого 
самоврядування

виробнича сфера
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Галузева структура сільського господарства 

Структура видатків бюджету громади в 2021 році (прогноз)                       
(Всього - 118,784 млн. грн.) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

100%

Рослинництво

20,093

75,389

2,268

1,162

2,518 6,774

10,58

Органи місцевого 
самоврядування

Освіта

Охорона здоров’я

Культура

Соціальний захист

Благоустрій

Інші видатки
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15,417
7,54

0,68

2,542

0,628

7,025

78,401

1,467
Прибутковий податок з громадян/ 
Податок з доходів фізичних осіб

Єдиний податок (крім с/г 
виробників)

Єдиний податок від с/г виробників

Плата за землю

Податок на нерухомість

Акцизний збір

Офіційні трансферти

Інші видатки

 

Доходи бюджету за 2021 рік (прогноз) 

(всього 113,7 млн. грн.) 
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5. Ключові навчальні заклади 

Комунальний заклад загальної середньої освіти "Балабинська гімназія "Престиж 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області 

Комунальний заклад загальної середньої освіти "Кушугумська гімназія 

"Інтелект" Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької 

області 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комунальний заклад загальної середньої освіти "Малокатеринівська гімназія 

"Мрія" Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області. 
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Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Кушугумської селищної 

ради Запорізького району Запорізької області. 

 

Балабинський комунальний дошкільний навчальний заклад "Теремок" 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області. 

 

 

Кушугумський комунальний дошкільний навчальний заклад "Ромашка" 

Кушугумської селищної ради, Запорізького району Запорізької області. 
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Малокатеринівський комунальний дошкільний навчальний заклад 

"Рукавичка"Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької 

області 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Організації, з якими співпрацює громада. 

Сусідні громади: Новоолександрівська ОТГ та Степненська ОТГ, ГО «Соціальна 

взаємодія», ГО «Міський центр допомоги». Кушугумська територіальна громада 

у співпраці з ГО «Соціальна взаємодія» вперше взяла участь у грантовому 

конкурсі від міжнародного донора, організованого Програмою ULEAD з 

Європою та Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ 

й отримала перемогу з поміж більше, ніж сотні заявок. Наразі проходить 

реалізація проєкту в громаді. 
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7. Основні підприємства громади. 

№ Назва підприємства Логотип/ 

фото 

Вид діяльності 

(основний) 

Контактні дані 

1 ТОВ «Індустрія»  Вапняний завод, 

переробка вапна 

смт. Кушугум 
вул. Леваневського, 2 
тел.: (068) 845-69-91 
тел.: (095) 865-78-08 
https://industr.com.ua/ 

2 ТОВ НВО «Радуга»  Переробка 

соняшника 

смт. Кушугум, вул. Гоголя, 

будинок 2-В 

тел.: (061) 223-42-77 

тел.: (061) 223-50-90 

3 ТОВ «Діабаз» 

 

Виготовлення 

мармурових плит та 

виробів з граніту 

 смт. Кушугум 
вул. Колгоспна 1/19 

 тел.: (067) 618-30-63,  
тел.: (098) 675-85-99 
http://www.diabaz.zp.ua 

4 ТОВ НВФ 

«Агротехнологія» 

 Вирощування семен смт. Кушугум 

вул. Межева, буд. 1 

тел.: (061) 223-42-93 

5 ПВП «Каскад-2001» 

 

Виготовлення оцту  смт. Кушугум 
вул. Колгоспна 1Д 

 тел.: (050) 960-65-47 
тел.: (066) 162-05-12 
https://chpp-kaskad 2001.prom.ua/ 

6 ПП «Корсар»  Технічне 

обслуговування та 

ремонт 

автотранспортних 

засобів 

смт. Кушугум 

вул. Калинова 28-А 

тел.: (061) 223-50-90 

7  ПП «Дарія»  Виробництво 

гофрованого паперу 

та картону, 

паперової та 

картонної тари 

смт. Малокатеринівка 

вул. Хортицька, 12-Б 

тел.: (050) 341-86-16 

8  КСК “Centaur” 

 

Кінно-спортивний 

комплекс 

смт. Малокатеринівка 
вул. Хортицька, 12-Б 
тел.: (095) 770-07-47 
тел.: (097) 970-07-47 
http://centaur.com.ua/ 

tel:+380688456991
tel:+380958657808
tel:30612234277
tel:30612235090
tel:+380612235090
tel:0503418616
http://centaur.com.ua/
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8. Наявність культурних об’єктів. 

На території громади успішно функціонує КЗ «Центр культури, спорту та 

дозвілля», планується відкриття молодіжного хабу, які свого роду стануть 

культурним, мистецьким та творчим простором для молоді.  У громаді з 

особливою повагою ставляться до пам’яті загиблих воїнів. У всіх трьох селищах 

є пам’ятники скорботної матері, воїнам-визволителям, загиблим льотчикам, а 

також встановлені меморіальні дошки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Туристичні об'єкти. 

Найцікавіші маршрути на байдарках сапах або каное - це по Кушугумським 

плавнях, з виходом у Каховське водосховище. Це справжні «запорізькі джунглі». 

Окрім того у нашій громаді чудові краєвиди, зокрема Малокатеринівка 

знаходиться на лівому березі Каховського водосховища. А Балабинська коса є  
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одним з найулюбленіших місць відпочинку. Красива природа, альтанки, 

зручний вихід до води.  

Більшість не здогадуються що у них під носом, в передмісті, розкинулося 

буйство живої природи з усім рослинним і тваринним різноманіттям! Тут 

можна усамітнитися з кращими друзями і однодумцями на невизначений 

термін, далеко від цивілізації з її незаперечними перевагами. Якщо Ви завзятий 

рибалка, то гріх втратити можливість порибалити з байдарки або з берега. 

Кушугумські плавні давно облюбували міські та місцеві рибалки, що 

промишляють тут ловом судака, окуня, карася, йоржа, щуки, ляща, в'яза, сома, 

краснопірки та тарані. 
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10. Транспортна логістика 

(Транспортна інфраструктура). 

Через Кушугумську громаду 

проходить автомагістраль М18 

Харків – Сімферополь (загальна 

довжина -  5,7 км)а також залізничне 

сполучення Придніпровської 

залізниці. 

На території Кушугумської громади 

налічується доріг загального 

користування з твердим покриттям 

протяжністю -  65 км.  

Найближчий аеропорт – Міжнародний аеропорт «Запоріжжя», 15 км. 

Найближчий морський порт - Бердянський морський торгівельний порт,200 

км. Найближчий річковий порт – Запорізький річковий порт, 25 км. 

В межах Кушугумської територіальної громади проходять 3 приміські автобусні 

маршрути (№384, №201 та №202). Послуги з пасажирського перевезення 

надають перевізники ТОВ «Юністар» та ТОВ «Профтаксі». 

В кожному селищі є відділення логістичної компанії «Нова пошта». Загалом три 

відділення на громаду. 

11. Екологічна ситуація. 

Екологічна ситуація на території Кушугумської селищної ради, 

характеризується відносною стабільністю показників. Серед головних факторів, 

що негативно впливають на екологічну ситуацію є: 

Несанкційоване розміщення твердих побутових відходів. 
 

Накопичення побутового сміття в лісонасадженнях, в водоохоронних зонах 

річок, в зоні житлової забудови - є одним з потенційних джерел забруднення 

довкілля, що призводить до негативного впливу на земельні, водні та лісові 

ресурси селищної ради і здоров'я людей. Одним з пріоритетних питань захисту 

навколишнього природного середовища на території ради є організація робіт з 

вивезення побутових відходів, локалізація стихійних звалищ. 
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Стан зелених насаджень на території селищної ради  
 

В умовах постійного зростання цін на 

природний газ та електроенергію, 

більшість домогосподарств 

використовують опалення дровами.   

Незаконна вирубка старорослих  

дерев, що призводить до зменшення 

зелених насаджень на території 

ради. Розвиток зеленого 

господарства можливий за рахунок 

створення нових локальних зелених 

зон та паркових насаджень. 

 

Основними завданнями та пріоритетними напрямками екологічної політики 

селищної ради є: 

 Розвиток сфери поводження з твердими побутовими відходами. 
 Озеленення, благоустрій населених пунктів, збереження природно-

заповідного фонду. 
 Виконання робіт по ліквідації карантинних рослин.  
 Покращення санітарно-екологічного стану водних об'єктів. 
 Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів. 

 

12. Заходи, які проходять в громаді 

Ні дня без свята. На території нашої громади постійно проходять фестивалі, 

ярмарки, благодійні, культурні заходи, ярмарки, спортивні фестивалі та змагання. 

Керівництво територіальної громади систематично проводить освітні та навчальні 

заходи, зокрема з підприємцями, такі заходи спрямовані на розвитку та підтримку 

бізнесу. 
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Розділ ІІІ. ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ ІНВЕСТОРІВ 

1. Привабливі інвестиційні об’єкти. 
Об’єкт інвестування 1 

Загальна інформація 

Розташування об’єкту - смт. Кушугум 

Тип об’єкту - земельна ділянка 

Загальна площа ділянки – 2,5765 га 

Будівлі і споруди на ділянці відсутні. 

Правовий статус 

Власник – Кушугумська селищна рада 

Форма власності – комунальна 

Кадастровий номер - 2322155600:05:005:1001 

 

Наявна інфраструктура 

Електропостачання – Наявне 

Газопостачання – Наявне 

Водопостачання – Наявне 

Відстань до м. Запоріжжя –7,5 км 
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Об’єкт інвестування 2 

Загальна інформація 

Розташування об’єкту - смт. Кушугум 

Тип об’єкту - земельна ділянка 

Загальна площа ділянки – 6465,85 м2 

Будівлі і споруди на ділянці – одна капітальна будівля, загальною площею 130 

м2 

Правовий статус 

Власник – Кушугумська селищна рада 

Форма власності – комунальна 

Кадастровий номер - 2322155600:05:011:0598 

 

Наявна інфраструктура 

Електропостачання – Наявне 

Газопостачання – Наявне 

Водопостачання – Наявне 

Відстань до м. Запоріжжя – 9 км 
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Об’єкт інвестування 3 

             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна інформація 

Розташування об’єкту - смт. Кушугум 

Тип об’єкту - земельна ділянка 

Загальна площа ділянки – 2.2466 га 

Будівлі і споруди на ділянці відсутні 

Правовий статус 

Власник – Кушугумська селищна рада 

Форма власності – комунальна 

Кадастровий номер - 2322155600:05:001:0314 

Наявна інфраструктура 

Електропостачання – Наявне 

Газопостачання – Відсутнє 

Водопостачання – Наявне 

Відстань до м. Запоріжжя – 6 км 
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Розділ IV. КОНТАКТИ 

Адреса: 

70450, смт. Кушугум, вул. Соборна, 23 

Кушугумська селищна рада, Запорізький район, Запорізька область 

Електронна пошта: 

kushugum_selrada@ukr.net 

Телефони: +38 (061) 223-43-22, +38 (061) 223-43-45 

 

Сайт Кушугумської селищної ради: 

http://kushugum-rada.gov.ua 

Facebook 

www.facebook.com/kushugumskarada 

http://kushugum-rada.gov.ua/
http://www.facebook.com/kushugumskarada

