
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК 

«КРИВБАС» 



Кривий Ріг - ефективний майданчик для 

інвестування 

Чому саме Кривий Ріг?  

Вигідне економіко-географічне 
розташування міста 

Наближеність до ринків збуту Східної 
Європи  

Перше місце в Україні за 
обсягами виробництва 
промислової продукції в регіоні 

Потужний науково-промисловий, 
фінансовий та торгово-
логістичним потенціал 

Успішні зовнішньоторговельні 
відносини більше ніж з 100 країнами 
світу 

Готовність міської влади сприяти 
співробітництву з інвестором 



Відстані між автомобільними дорогами 

до центру (м. Київ) 415 км 

до обласного центру  (м. Дніпро)  146 км 

до морського порту  (м. Одеса) 309 км 

до Республіки Молдова  (м. Кишинів) 445 км 

до Румунії (м. Бухарест) 879 км 

до Республіки Білорусь  (м. Мінськ) 942 км 

до Республіки Грузія  (м. Тбілісі) 1 446 км 

до Республіки Польща (м. Варшава) 1 180 км 

до Республіки  Болгарія  (м. Софія) 1 240 км 

до Угорської  Республіки  (м. Будапешт) 1 347 км 

до Турецької  Республіки (м. Анкара) 1 500 км 

до Словацької  Республіки  (м. Братислава) 1 547 км 

до Чеської Республіки  (м. Прага) 1 680 км 

Всі шляхи ведуть до Кривого Рогу 

Транспортна інфраструктура міста Кривого Рогу є потужною та 

розвиненою. Кривий Ріг об’єднує в собі залізничний, автомобільний і 

повітряний транспорт, який зв’язує його з багатьма регіонами 

України, країнами СНД та світу 



Всі шляхи ведуть до Кривого Рогу 

Міжнародний аеропорт Кривий Ріг  

Цілодобово працюють служби митного, 

прикордонного контролю та інші 

контрольні служби 

Розмір злітно-посадкової смуги 

2 500 х 42 м 
покриття - армобетон 

Стоянка для  

12  
повітряних суден 

Пропускна спроможність аеровокзалу  

100 осіб/год. 

Аеропорт підготовлений до міжнародних  

перевезень, має необхідну інфраструктуру  

для обслуговування, відправлення  

та прийому вантажів та пасажирів. 

 

33 км 

Відстань від 

аеропорту до 

Індустріального 

парку “Кривбас” 

Аеродром забезпечений необхідними засобами радіо-технічного 

управління польотами та метеозабезпечення. Повітряні судна 

можуть здійснювати посадку цілодобово, аеродром оснащено 

світлосигнальною системою вогнів високої інтенсивності полоси.  



Всі шляхи ведуть до Кривого Рогу 

Залізничне сполучення 
Кривий Ріг є важливим залізничним вузлом  

та має такі станції:  

♦ Кривий Ріг – Головний, ♦ Рокувата, ♦ Вечірній Кут, ♦ Шмаково,            

♦ Кривий Ріг – Західний, ♦ Новоблочна, ♦ Мудрьона, ♦ Батуринська,     

♦ Кривий Ріг – Сортувальний 

Найближча залізнична станція  

Кривий Ріг Сортувальний  

- сучасна мережа колій, 

обладнана надійною системою 

безпеки руху 

- послуги прийому та видачі 

вантажів повагонними та малими 

відправленнями 

Для забезпечення пасажирських перевезень курсує 

фірмовий поїзд «Криворіжжя» та «Інтерсіті»  

Придніпровська залізниця забезпечує щільні 

промислові зв’язки Кривбасу, відкриває 

шляхи товарам на внутрішні та зовнішні 

ринки, мільйонам пасажирів, становить 

собою ланку міжнародного транспортного 

коридору Європа-Азія. 

Основні користувачі послуг залізничних 

перевезень промислові підприємства міста 

 

7,1 км 

Відстань від 

Індустріального 

парку “Кривбас”  



Всі шляхи ведуть до Кривого Рогу 

Автомобільний транспорт займає одну з 

провідних ролей як для міських, так і для 

зовнішніх зв'язків  

Транспортування 

автомобільними шляхами є 

доповнюючим та обслуговуючим 

для залізничних та морських 

перевезень.  

Через місто пролягають 

стратегічні напрямки 

Дніпро -  

Софіївка -  

Кривий Ріг -   

Казанка 

Н11 Дорога національного  

значення 

5,5 км 

Кропивницький -   

Кривий Ріг -  

Нікополь -   

Запоріжжя 

Н23 Дорога національного  

значення 

11,5 км 

П’ятихатки -   

Кривий Ріг - 

Н11 

Р74 Дорога регіонального  

значення 

6,3 км 

Кривий Ріг перетинають  

1742  

автошляхи 

Індустріальний 

парк «Кривбас» 



Індустріальний парк “Кривбас” – ми 

створюємо найкраще 

У грудні 2013 року Криворізька міська рада створила на території міста індустріальний парк, який 
вже включено до Реєстру індустріальних парків України 
 
Основною метою створення індустріального парку є залучення інвестицій в економіку міста шляхом 
формування механізмів ефективного задоволення попиту інвесторів на майданчики, підготовлені 
для розміщення об’єктів інвестицій 

Логістичний центр 

Пріоритетні напрями діяльності  
ІП “Кривбас” 

Будівельні матеріали 

Машинобудування 
Інформаційні технології 



Індустріальний парк “Кривбас” – Ваш 

вибір – запорука успіху 

Інженерна інфраструктура ІП “Кривбас” 

Цільове призначення: 
землі промисловості  

 
 
 
Кадастровий номер: 
1211000000:04:381:0056 
 
Розпорядник: 
Криворізька міська рада 

Площа 

26,03  

га 

водопостачання - потенційна точка підключення до 

існуючого водогону Ø225 мм, 1 Мпа – 1 км 

водовідведення - підключення до очисних споруд 

м.Кривий Ріг – 2 км 

газопостачання - під’єднання до існуючої мережі – 

пропускна спроможність  5 500 м³/год – 2 км 

електропостачання - під’єднання до 

трансформаторної підстанції  ШПФ-150 – 2,5 км. 

Дані про земельну  
ділянку 



Індустріальний парк «Кривбас» – 

ідеальне місце для вашого проекту  

 Мінімізація матеріальних, фінансових, трудових і часових 

ресурсів, необхідних для  започаткування господарської 

діяльності  

 Прибуток від успішно функціонуючого бізнесу 

 Формування міцного позиціонування компанії для 

подальшого розширення бізнесу в Україні 

 Використання логістичних можливостей Кривого Рогу для 

сполучення із будь-яким регіоном України та інших країн 

Що отримує інвестор 

9 

1 

2 

3 

8 

4 

5 

6 

7 

Склад закритого типу 

Склад відкритого типу 

Трансформаторна підстанція 

Адміністративно-побутовий комплекс 

Виробничий комплекс 

Вантажно-рейковий кран 

Насосна станція 

Автостоянка для легкового транспорту 

Автостоянка для вантажного транспорту 

Територія індустріального парку може бути  

умовно розділена на 9 ділянок: 



Зовнішньоторгівельні можливості: 

• Звільнення від сплати ввізного 

мита за устаткування, 

обладнання та матеріалів для 

облаштування індустріального 

парку  

• Розстрочення сплати податку на 

додану вартість (ПДВ) на період 

60 днів на ввезення обладнання і 

устаткування 

Податкові можливості: 

• Звільнення від податку на 

прибуток на перші п’ять років і на 

50% в наступні п’ять років 

o Пільгова ставка  оподаткування 

за використання землі 

o Пільгова ставка оподаткування  

плати за нерухомість (рішення 

міськради №1775 від 27.06.2017) 

o Звільнення від плати за пайову 

участь  

Фінансові можливості: 

o Можливість отримання коштів з 

державного, обласного та 

місцевого бюджетів на 

облаштування парку 

(співфінансування) 

o Державна підтримка у вигляді 

надання безвідсоткових кредитів  

o Часткова компенсація відсотків 

за кредитами у разі створення 

робочих місць (рішення 

міськради №253 від 23.05.2017) 

Адміністративні можливості: 

o Повний документальний супровід 

інвестора 

o Інформаційно-консультаційна 

підтримка 

o Спрощене отримання дозвільних 

документів 

o Спрощення доступу до земельних 

ділянок промислового 

призначення 

Враховуючи державну підтримку, Криворізька міська влада зацікавлена у залученні 

інвестиційних ресурсів, тому в місті створено максимально сприятливі умови для інвесторів 

Пільгові можливості для інвестора 



ПОЛТАВЕЦЬ 

Андрій Анатолійович 
Заступник міського голови 

ПІДПАЛЬКО 

Тетяна Анатоліївна 
Начальник управління економіки 

виконкому Криворізької міської ради 

КАСЬЯНЕНКО 

Костянтин Володимирович 
Директор КП «Інститут розвитку    

міста Кривого Рогу» 

м. Кривий Ріг, 50101, пл. Молодіжна 1, кiм. 305 

Тел. +38 0564 92-25-87 

E-mail: poland.kr@gmail.com 

  

м. Кривий Ріг, 50101, пл. Молодіжна 1, кiм. 222 

Тел. +38 0564 74 73 32 

E-mail: u.economy@kr.gov.ua 

м. Кривий Ріг, 50101, вул Героїв АТО, 30  

Тел: +38 0564 92 29 79 

Факс: +38 0564 92 29 79 

E-mail: cdi.irm@gmail.com 

Контактна інформація 
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