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Привітання міського голови 

 

Маю честь представити місто 

славної історії і славних людей, де 

чудово і гармонійно поєднуються 

минуле і сучасність, де народні звичаї 

і традиції переплітаються з 

сьогоденням.  

Наше рідне місто Котовськ - це 

земля наших дідів, прадідів, 

стародавня і свята, старанно 

оброблена працелюбними господарями. 

Ми пишаємось своїми талановитими  

працелюбними земляками, слава про яких звучить далеко за межами 

Котовська. Це завдяки їх дбайливим рукам і творчим поривам, наше 

місто з кожним роком розквітає, відроджуються і стають 

невпізнанними вулиці, парки і сквери. Наше місто - центр 

самобутньої народної творчості, високої культури.  

Котовськ має достатній промисловий потенціал, розгалужену  

транспортну інфраструктуру, високий рівень розвитку 

підприємництва.  

Ми будемо раді, якщо ви вважатимете необхідним 

ознайомитись з інвестиційним паспортом нашого міста. 

Запрошуємо вас до плідної співпраці.        

   

   Міський голова                         А.П.ІВАНОВ  
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СИМВОЛІКА МІСТА 
 

 

Герб міста

  

Герб міста Котовська є 
репрезентативним, 
юридичним та 
опізнавальним символом 
територіальної громади 
міста (символом міста), 
який відображає історію 
міста, соціальний і 
адміністративний статус, 
а також прагнення 
громадян міста. 

Опис Гербу м. Котовськ: на 
червленому полі 
покладені шаблі – 
рівнозначно навхрест, 

срібленими клинками до 
низу та повернуті на 
зовні, із золотими 
ефесами; вверху та внизу 
покладені відповідно 
срібні молот та ключ 
залізничний із золотими 
наверхів’ями. Гербовий 
щит міста за формою 
тарч: увінчаний срібною 
башеною (мурованою) 
тризубою короною із 
срібленим соколом із 
золотими лапами, 
дзьобом та оком; 
обрамляє золотий вінок із 
дубових листів та шести 
колосків - по три з обох 
сторін щита; у підніжжя 
щита – сріблястий 
паровоз зі стрічкою 
кольорів державного 
прапору України, поверх 
якої накладено девізну 
стрічку міста червлену із 
срібним написом «місто 
Котовськ». 

Герб м. Котовськ прийнято 
міською радою 4 жовтня 
2006 року.
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Прапор міста 

  

Гімн міста 
Музика Г.Г. Пятникова  
Із словами твору П.В. Лютенка 
  

Ми Котовська щасливії діти, 
До великої прагнем мети: 
Задля міста творити і жити, 
Його славу високо нести! 
 
Згуртували нас битви й стихії, 
Не поглинув нас час лихоліть, 
Все в тобі: і надії і мрії 
І печалі і радощів мить! 
 
І куди б нас не кликала доля, 
Шлях додому нам легко знайти, 
Бо на те є завжди твоя воля, 
І у кожному серці є ти. 
 
Залізниця, мов мати годує, 
земляків твоїх славних родини. 
Ти тепер на кордоні вартуєш 
Зберігаючи спокій країни. 
 
Твою честь ми завжди захищаєм 
Від жорстоких нежданих негод, 
Це тому, що ми є котовчани – 
Український великий народ!
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ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ 
 

 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ КОТОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

Поштові реквізити: 66300, Одеська обл., м. Котовськ,  
проспект Котовського, 2 

 

Телефон: (04862) 2-45-54, факс 2-45-54 
 

Е-mail gorkotovsk@odessa.gov.ua 
 

Сайт www.kotovsk-city.gov.ua 
 

Міський голова                                  Іванов Анатолій Павлович 
тел. 2-45-54  
 
Перший заступник  
міського  голови                                 Корчовий Анатолій Васильович 
тел. 4-01-56  
 
Заступник міського голови              Гоян Віктор Іванович 
тел. 2-49-50 
 
Заступник міського голови              Музичук Олена Валеріївна 
тел. 2-49-07 
 
Секретар міської ради                      Обертайло Петро Гнатович 
тел. 2-16-83 

 
 

mailto:gorkotovsk@odessa.gov.ua
http://www.kotovsk-city.gov.ua/
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І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 
 

Географічне  положення 
 
 
 
 

Котовськ –  

місто обласного 

підпорядкування і центр 

адміністративного району, 

крупний залізничний та 

автомагістральний вузол на 

півдні України, розміщене 

у північно-західній частині 

Одеської області, на 

відстані 188 км від 

обласного центру. Місто 

розміщене на вододілі річок 

Ягорлик і Тилигул і займає 

площу 2,5 тис. га.  

Розташуванням міста 

на південно-західному 

порубіжжі України, у вузлі 

залізничних та шосейних 

шляхів направленням Київ-Одеса, з виходом на країни Північно-східної 

Європи та Причорномор'я визначило його важливе положення на мапі 

України. 

 
 
 
 

КККОООТТТОООВВВСССЬЬЬККК   
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Населення, національний склад 

 
Населення міста складає 40,6 тис. чоловік, понад 55 національностей, 

де найбільшими національними групами є українці - 33,6 тис. чол., росіяни 
- 4,2 тис. чол., молдовани  - 2,1 тис. чол. 

 
 
 
Чисельність населення окремих вікових груп за статтю та віком: 
 

Вікові групи Обидві статті Чоловіки Жінки 
Всього 40657 19543 21114 
Молодше працездатного віку  
(від 0 до 16 років) 

6751 3583 3168 

Працездатного віку  
(від 16 років  до 65 років) 

24144 13091 11053 

Старше працездатного віку 
(від 65 років та старше) 

9762 2869 6893 

 
 
 
 

національний склад 

33,6 
тис. чол 

 0,7 тис. чол.  2,1 тис. чол. 

 4,2 тис. чол. 

українці росіяни молдовани інші 
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Чисельність населення за віковими групами станом 
на 01.01.2015 р.

молодше 
працездатного 

віку
17%

старше 
працездатного 

віку
24%

працездатного 
віку
59%

 
Чисельність економічно активного населення віком від 15 до 70 років 

складає 11,1 тис. чол., зайнято у всіх сферах економічної діяльності міста 
10,5 тис. чол. Рівень зареєстрованого безробіття в місті становить 2,3%.  

Середньомісячна заробітна плата у 2014 році складала 3236 грн., що 
на 7,2% більше, ніж у 2013 році та на 3,4% більше середнього рівня по 
Одеській області. 

 
ІІ. КОРОТКА ІСТОРИЧНА ДОВІДКА 

 
Місто виникло в середині XVIII в. Вперше Бірзула як поселення 

згадується в турецьких документах, датованих 1779 р., в числі 41 
населеного пункту Дубосарської райі (райя - буквально „толпа”, „паства” – 
так називались в Османській імперії території з немусульманським 
населенням).   

За 235 років свого існування Котовськ (до 1935 р. - Бірзолово, 
Бірзулово, Бірзула) не раз змінював свій статус. Спочатку  це  було село, в 
якому нараховувалось 102 двора з 412 жителями. Населення в основному 
займалося  хліборобством та тваринництвом.  

В 1865 році Бірзула стає залізничною станцією Одесько-Київської 
залізниці з локомотивним депо з парком у 16 пасажирських та 30 товарних 
паровозів та двокласним залізничним училищем. Разом з прогресом 
економіки поселення зростала і кількість мешканців. У травні 1935 року, 
на честь героя громадянської війни Г.І. Котовського, Бірзулу  було 
перейменовано у Котовськ, а у 1938 році Котовськ отримав статус міста.  
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ІІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОНОМІКИ 
 

3.1. Промисловість 
 

Промисловість міста представлена: хлібозаводом, винзаводом, 
алкогольною компанією «Кристал», зерновим елеватором, 
зернопереробним підприємством, меблевою фабрикою, фірмою «Ріпекс» 
по виробництву перо-пухових виробів, друкарнею. 

Річний обсяг реалізації промислової продукції складає понад 140 млн. грн.  
 

Одним з найстаріших підприємств міста є 
Меблева фабрика, яка випустила свою 
першу продукцію у 1934 році. 
Реконструкція підприємства дозволила 
вийти йому на рівень найкращих в галузі. 
Під торгівельною маркою «Югмебель» 
виробляється більше 160 найменувань 
корпусних 

та м’яких меблів. Налагоджено виробництво 
«єврощита» та меблів з масиву деревини. 
Якість та точність обробки деталей 
досягається на сучасному обладнанні 
провідних європейських фірм. Вся 
продукція сертифікована. Меблі ПАТ 
«Котовська меблева фабрика» нагороджені 
24 дипломами за якість виконання, дизайн 
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та оригінальні конструктивні рішення. Підприємство постійно працює над 
оновленням асортименту, використанням нових технологій, нових видів 
тканин, лаків та красок. Для виготовлення продукції за індивідуальними 
замовленнями працює окрема ділянка. Котовська меблева фабрика 
експортує меблі в Казахстан та Молдову. Ведеться робота по розширенню 
експорту в інші країни.  

 
В 1974 році випустив свою першу 

продукцію реконструйований міський 
Хлібозавод, з розрахунковою потужністю 56 т 
хлібобулочної продукції на добу. 
Підприємство входить до холдингу “Золотий 
урожай”, який включає ПАТ «Одеський 
коровай», ТОВ «Білгород-Дністровська 
паляниця» та ТОВ «Котовський хлібозавод». 
Котовський хлібозавод спеціалізується на 

виробництві хліба і кондитерських виробів. В асортименті випускаємої 
продукції більше 50 видів. Продукція 
випускається під торговою маркою 
«Булкін». Продукція постійно приймає 
участь в різних виставках-ярмарка, 
конкурсах. Печиво «Домашнє» та сухарики 
«Топтига» стали переможцями обласного 
конкурсу «Одеська якість» в номінації 
продовольчих товарів, Всеукраїнського 
конкурсу якості продукції – «100 кращих 
товарів України». Підприємство нагороджено грамотою ДП 
«Одесастандартметрологія» за виробництво високоякісної та 
конкурентоспроможної продукції. Географія ринків збуту Котовського 
хлібозаводу постійно розширюється, продукція реалізується в багатьох 
областях України, а також експортується до Молдови. У грудні 2014 року 
проведено реорганізацію підприємства, в результаті якої ТОВ „Котовський 
хлібозавод” припинив випуск продукції, всі діючі приміщення та 
обладнання передано в оренду виробничій площадці №1 ПАТ “Одеський 
коровай”. 

 
На ТОВ «Котовський винзавод» проведено 

реконструкцію з заміною застарілого 
обладнання на більш технологічне, введено в 
експлуатацію новий цех по розливу вина в 
пакети «Тетра-Пак». Підприємство випускає 
біля 20 видів різноманітних плодових та 
виноградних вин.  
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Визначною подією для економіки 
міста стало відкриття нового 
підприємства — зернового елеватора 
ТОВ “ПАНДА”, яке було введено в 
експлуатацію у серпні 2013 року. 
Потужний зерновий елеватор ТОВ 
“ПАНДА” дозволяє одночасно зберігати 
70 тис. тон зерна. На підприємстві 
застосовується найсучасніше обладнання, 

яке дає можливість досягти високої продуктивності технологічного 
процесу, що включає: приймання та переробку двох різних зернових 
культур та одночасне відвантаження до 350 тон зерна на годину. 
Застосовується напільне зберігання зерна за аргентинською технологією в 
поліетиленових пакетах “Бігбег” методом вакуумного зберігання до 200 
тон кукурудзи та сої або 100 тон соняшника в одному пакеті. Лабораторія 
елеватора оснащена новітнім обладнанням кращих виробників США та 
Європи. Підприємство має тепловоз, власне депо та пожежне депо. 

 
Зернопереробне підприємство міста має багатогалузевий характер та 

включає в себе заготовку, зберігання, помел зерна та виробництво 
комбікормів. На даний час підприємство здає в оренду склади для 
зберігання зерна, місткістю 51,5 тис. тон. 

 
ТОВ “Ремонтник” здійснює 

обслуговування та ремонт 
сільськогосподарської техніки. На заводі 
встановлено сучасне обладнання, яке 
дозволяє обслуговувати всі види техніки 
вітчизняних та іноземних марок.  

 
Перо-пухова фабрика збудована у 1974 році за проектом фірми „Лорх” 

(Німеччина) з повним автоматизованим виробничим процесом. Потужність 
фабрики понад 400 пухових одіял, 5000 подушок та 100 покривал на добу.  
На даний час продовжує виробництво перо-пухових виробів МПВКП 
фірма „Ріпекс”. Продукція  користується попитом в м. Київ та інших 
містах країни. 

 
ТОВ „Котовська друкарня” випускається 8 друкарських видань на 

територію п'яти районів області. Підприємство випускає власне друковане 
видання – газету “Эхо недели”. Надає повний комплекс поліграфічних 
послуг на професійному поліграфічному обладнанні. Наявність новітнього 
обладнання дозволяє розширювати перелік послуг, а саме: нанесення 
зображення на тканини, виготовлення зовнішньої реклами (вивіски, 
банери, таблички), тощо.  
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3.2. Транспортно-комунікаційний комплекс  
 
Котовськ являється крупним 

залізничним вузлом трьох направлень: на 
Жмеринку, Первомайськ та Одесу, який 
представляють 9 підприємств 
залізничного транспорту: Локомотивне та 
Вагонне депо, Дистанція колії, Дистанція 
сигналізації та зв’язку, Дистанція 
енергопостачання, Дистанція 
лісозахисних насаджень, Станція 

Котовськ,  БМЕУ-2, Котовська філія  ПАТ 
„Київ – Дніпровське МППЗТ”, на яких 
працюють понад 3 тис. чоловік. 
Підприємства залізничного транспорту 
обслуговують біля 250 км головного шляху 
та біля 150 км станційних шляхів, а також 
забезпечують енергопостачання та зв’язок на 
залізниці Одеської, Миколаївської та 
Вінницької областей.  

 
Одним з найвагоміших 

залізничних підприємств Котовська є 
локомотивне депо, яке почало свою 
роботу 21 жовтня 1868 року, після 
введення в експлуатацію залізниці 
Одеса-Балта через Бірзулу (колишня 
назва Котовська). Тоді в депо 
експлуатувалося 6 паровозів. 
Сьогодні локомотивне депо Котовськ 

входить в п’ятірку найбільших депо залізниць України, є базовим на 
Одеській залізниці з утримання і ремонту електровозів змінного струму 
серії ВЛ80с, ВЛ80т, ВЛ60п/к, ВЛ40у, а також виробництва технічного 
обслуговування ТО-3 і поточного ремонту ПР-1 маневрових тепловозів 
серії ЧМЕ3. На підприємстві експлуатується 152 одиниці рухомого складу, 
з них 130 електровозів. Загальна площа 
тягової території складає 14,8 тис.кв.м, 
площа цехів відділень – 19,4 тис.кв.м. 
Щорічно підприємство виконує біля 20 
млрд. тон/км перевезень. Одним із 
важливих пріоритетних напрямків 
підприємства є ремонт буксових вузлів 
колісних пар всіх серій ТПС. У кабінеті 
технічного навчання учбового корпусу 
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локомотивного депо Котовськ Одеської залізниці з 2013 року на новому 
макеті-тренажері електровозу 2ЭС5к успішно проходять навчання 
працівники локомотивних бригад. Пульт тренажера у натуральну величину 
створено силами працівників депо. Завдяки спеціальному програмному 
забезпеченню та монітором діагоналлю 42 дюйми створюється повне 
враження ведення вантажних та пасажирських поїздів. Для перевірки знань 
та тренування локомотивних бригад у складних умовах існує навіть 
можливість створення нестандартних ситуацій на шляху прямування та 
ведення поїзда при виявленні несправностей у роботі електровозу. 
Створення нестандартних ситуацій, максимально наближених до реальних, 
допомагає виявити рівень підготовки локомотивної бригади, про що 
свідчитиме як швидко вони подолають ту чи іншу ситуацію на шляху 
прямування. Обладнання кабінету новими діючими тренажерами і 
комп’ютерною технікою значно підвищує якість проведення навчання, 
відповідно рівень знань та професіоналізм локомотивних бригад депо 
Котовськ.  

 
У 1930 році почало свою історію ще 

одне потужне підприємство 
залізничного вузла - Вагонне депо. 
Вагонне депо Котовськ є 
експлуатаційним вагонним депо, 
основними функціями якого є технічне 
обслуговування вантажних та 
пасажирських вагонів, підготовка 
вагонів під навантаження, технічне 

обслуговування з відчепленням вантажних вагонів, виконання ремонту 
колійної техніки в об’ємі середнього та капітального ремонтів. На сьогодні 
підприємство за рік в змозі виконати роботи по експлуатації більше 2 млн. 
приведених вагонів, провести технічне обслуговування біля 2 тис. 
фізичних вагонів. У червні 2013 року відкрито новий колісно-роликовий 
цех, де проводиться повне обстеження буксових вузлів колісних пар. 
Отримано ліцензію на ремонт дрезин ДГКу. Наступним етапом розвитку 
вагонного депо стало впровадження в експлуатацію восени 2013 року 
візкового відділення та отримання 
свідоцтв на роботу всіх дільниць 
вагонного депо, які повинні 
забезпечувати необхідну якість при 
виконанні деповського ремонту 
вантажних вагонів. Поєднання роботи 
всіх дільниць дало змогу розпочати 
ремонт вантажних вагонів в обсязі 
деповського ремонту. На даний час 
вагонне депо Котовськ єдине депо на 
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Одеській залізниці, яке ремонтує колійну техніку. У квітні 2014 року 
експлуатаційне вагонне депо Котовськ Одеської залізниці отримало дозвіл 
«Ради залізничного транспорту країн учасниць співдружності» на 
виконання деповського ремонту вантажних вагонів з правом курсування їх 
по всій залізничній мережі країн співдружності.  

 
Котовська дистанція 

електропостачання з 1944 р. по 1960 
р. іменувалась „Електростанція 
станції Котовськ" Котовського 
відділення Одеської залізниці.  З 
1986 р. Котовська дільниця 
енергопостачання перейменована в 
Котовську дистанцію 
електропостачання. З 1997 року по 

теперішній час відповідно до наказу начальника залізниці №44-Н 
Котовська дистанція електропостачання підпорядкована службі 
„Електропостачання" Одеської залізниці. Основними завданнями та 
функціями дистанції електропостачання є забезпечення безперебійного 
електропостачання споживачів залізничного транспорту, в першу чергу 
споживачів які забезпечують процес перевезень також промислових 
підприємств та організацій. До складу Котовської дистанції 
електропостачання входять: 11 районів контактної мережі, 9 тягових 
підстанцій, 3 райони електропостачання, ремонтно ревізійна дільниця, 
енергодиспетчерський пункт та дистанційні майстерні. Райони контактної 
мережі обслуговують 400,5 км експлуатаційної довжини та 1198,82 км 
розгорнутої довжини контактної мережі.  

 
Котовська дистанція сигналізації та 

зв’язку одна з найбільших на Одеській 
залізниці – до її складу входять 38 
цехів, які розташовані в межах трьох 
областей на дільницях Вапнярка–
Котовськ, Обхідна–Орлик. Загальна 
експлуатаційна довжина дистанції 
становить – 303,7 км, з них обладнано 
пристроями автоблокування – 274,2 км. 
На її території розташовані 22 
залізничні станції та 9 колійних постів, 
які обладнані пристроями електричної централізації. Загальна кількість 
стрілок, що обслуговують працівники дистанції - 591, світлофорів – 1242, 
переїздів – 60, засобів контролю рухомого складу – 22, АТС – 19,          
1347 радіостанцій.  
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Одним з підприємств залізничного транспорту є будівельно-монтажне 
експлуатаційне управління №2, яке надає послуги з тепло- та 
водопостачання; здійснює будівництво, ремонт та експлуатацію основних 
фондів залізниці; виготовляє будівельні матеріали та деталі для цивільного 
і промислового будівництва (металопластикові, залізобетонні та столярні 
вироби). В цеху по розливу столової води «Бірзульська» встановлено 
автоматизовану лінію розливу води, української фірми «Термопак», 
потужністю 3 тис. пляшок на годину.  За випуск високоякісної 
конкурентоспроможної продукції - води під торговою маркою 

«Бірзульська» підприємство 
нагороджене дипломом переможця 
всеукраїнського конкурсу «Кращий 
продукт року «Програми «Національна 
конкурентоспроможність»». Нещодавно 
на підприємстві освоїли виробництво 
бетонної тротуарної плитки. Наразі 
виробництво напівавтоматичне. 
Виробнича потужність лінії становить 

220 кв.м за зміну. Кожні два дні з цеху відвантажують вантажівку на один 
із структурних підрозділів, де ведуться роботи з благоустрою території. 
Вартість плитки середня на ринку, проте для підрозділів залізниці 
купувати її вигідніше, адже у вартість не входить ПДВ. Саме тому для 
залізниці вигідніше виготовляти плитку 
самостійно, ніж купувати у сторонніх 
організацій. До того ж створення нової 
виробничої лінії дозволило створити нові 
робочі місця. Структурний підрозділ має 
також кілька напрямків виробництва – 
тут виготовляють металопластикові 
вікна, двері, столярні вироби, бетонну 
плитку, м’які та корпусні меблі.  

 
В місті розташовано два автопідприємства: ТДВ 

”Пасавтотранссервіс”, ТОВ „АТП - 15171”.  
 
ТДВ “Пасавтотранссервіс” - здійснює перевезення пасажирів на 

міських, приміський та міжміських маршрутах, здійснює технічне 
обслуговування транспортних засобів, надає послуги по ремонту 
автотранспорту, паркування приватного транспорту та інше. Налагоджені 
регулярні автобусні рейси в Київ, Одесу, Кишинів, Вінницю, Миколаїв. 
Автопарк підприємства налічує 27 автобусів таких марок, як БАЗ, МАН, 
Нісан, Еталон. У 2014 році проводилась робота по оновленню рухомого 
складу, придбано 3 нових комфортабельних автобуси, які обладнані 
сучасним устаткуванням для міжміського сполучення. Створено новий цех 



 

Інвестиційний паспорт міста Котовська Одеської області сторінка 16 
 

по механічній обробці деталей, який оснащено різними видами токарних, 
фрезерних, шліфувальних станків та обладнанням для термічної обробки 
металу, який дає можливість виготовлення найрізноманітніших деталей та 
відновлення зношених. Введено в експлуатацію мийку для 
великогабаритного автотранспорту.  

 
Роботу по перевезенню пасажирів на 

10 міських маршрутах здійснюють 43 
автобуси приватних підприємців та 
автотранспортного підприємства. На 
маршрутах міста працюють автобуси 
марки «Богдан», «Антон», «БАЗ», 
«ХАЗ», «МЕРСЕДЕС».  

У нічний час з 22.00 до 6.00 години 
ранку працює автобус по маршруту 

«Цукровий завод - Каштан», відкриття якого було пов’язано з відсутністю 
транспорту у нічний час та дорожнечею таксоперевезень.  

З 2005 року діє Асоціація власників приватних мікроавтобусів    
„ЕКСПРЕС”, яка вирішує проблемні питання стосовно роботи транспорту.  

 
В місті послуги зв’язку надають: Цех телекомунікаційних послуг №15 

Одеської дирекції ПАТ «Укртелеком», Дистанція сигналізації та зв’язку 
Одеської залізниці, Котовський центр поштового зв’язку №7, два 
телекабельних центра та два комп’ютерних клуба з доступом до мережі 
Інтернет. В місті працює Візит - Центр з обслуговування абонентів 
мобільного зв’язку Kyivstar Північного куста Одеської області.  

 
За допомогою найсучаснішого обладнання з застосуванням 

скловолоконного кабелю здійснюється міжміський та міжнародний зв'язок, 
застосовується широкополосний доступ до мережі Інтернет, переадресація 
дзвінків на вказаний номер, реєстрація вхідних дзвінків і багато іншого. 
Цех телекомунікаційних послуг №15 Одеської дирекції ПАТ 
«Укртелеком» обслуговує біля 12 тис. міських абонентів телефонного 
зв'язку та 4,7 тис. абонентів мережі Інтернет. Забезпеченість телефонними 
апаратами складає 27,6 апаратів на 100 жителів міста. 

 
Обслуговування населення 

послугами поштового зв’язку 
здійснюють 7 міських відділень. Поштові 
відділення, крім основних послуг, 
надають широкий спектр додаткових 
послуг, серед яких: реалізація карток 
мобільного зв’язку та телефонних карток 
„Укртелеком”, реалізація продовольчих 



 

Інвестиційний паспорт міста Котовська Одеської області сторінка 17 
 

товарів, побутової техніки, фото послуги та інше. Крім цього, 
функціонують пересувні відділення поштового зв’язку – це спеціально 
обладнані автомобілі, які відповідно до затвердженого маршруту 
здійснюють надання послуг в населених пунктах, де відсутні стаціонарні 
відділення поштового зв’язку. Налагоджено співпрацю з Центром надання 
адміністративних послуг, а саме мешканці міста та району через відділення 
поштового зв`язку мають можливість переслати необхідні документи та 
отримати певну адміністративну послугу.  

 
Телекомпанія “Котовське ефірне телебачення” у 2013 році отримала 

ліцензію Національної Ради з питань телебачення і радіомовлення на право 
виходу в ефір у форматі Т-2. Це означає, що ТК “КЕТ” має свій 
телевізійний канал, що транслює передачі протягом 24 годин на території 6 
районів Одеської області: Котовський, Красноокнянський, Кодимський, 
Балтський, Ананьївський, Любашівський. 

Діяльність телерадіокомпанії “КЕТ” забезпечує висвітлення життя 
міста в усіх його сферах, діяльності органів місцевого самоврядування, 
операційне інформування населення, оприлюднення офіційних 
повідомлень, роз'яснення нормативно-правових документів органів 
законодавчої, виконавчої та судової влади, виготовлення та трансляція 
економічних, публіцистичних, культурно-освітніх, науково-популярних, 
розважальних, спортивних програм, а також програм для дітей та юнацтва, 
тощо. 

 
Враховуючи сучасний темп життя, експрес-доставка товарів, 

документів та іншої кореспонденції стає все більш затребуваною 
послугою. На території міста працюють оператори експрес-доставки “Нова 
пошта”, “Ін-Тайм”, “Автолюкс”, “Ночной экспресс”, “Делівері”, які 
надають послуги швидкої, зручної та надійної доставки документів, 
посилок та вантажів в будь-яку точку України. 
 

3.3. Капітальне будівництво 
 

У 2014 р. підприємствами, що працювали за будівельними 
контрактами, виконано робіт на суму 21,4 млн.грн., що на 12,8% менше, 
ніж у минулому році. Обсяги виконаних робіт з капітального ремонту 
складають — 13,9 млн.грн., по поточному ремонту — 4,6 млн.грн., в т.ч. 
ремонтних робіт будівель виконано на 15,1 млн.грн., інженерних споруд — 
на 6,3 млн.грн. 

 
Житловий фонд м. Котовська станом на 01.01.2015 року налічує 762,9 

тис.м2 загальної площі, з них житлової — 499,1 тис.м2. Забезпеченість 
населення житлом становить 18,8 м2  
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3.4. Підприємницька діяльність 
 

Роль підприємництва в нашому місті надзвичайно велика. Малий та 
середній бізнес залишається найбільш динамічним сектором економіки, 
який суттєво впливає на соціально-економічний розвиток міста. Саме цей 
сектор зосереджує практично усі напрями життєзабезпечення населення 
міста, у цій сфері відбувається формування конкурентного середовища та 
створення нових робочих місць. На сьогодні нараховується близько 3,5 
тис. працюючих у сфері малого та середнього підприємництва, що складає 
33,4% від всього зайнятого населення. Питома вага малого і середнього 
підприємництва в доходній частині міського бюджету — 38,4%.  

 
На території міста станом на 01.01.2015 р. здійснювали діяльність 

1761 суб'єкт малого і середнього підприємництва: фізичних осіб-
підприємців – 1618; юридичних осіб – 143 мале і середнє підприємство. 

 
Щорічно збільшується мережа об’єктів торгівлі, ресторанного 

господарства та надання послуг. Станом на 01.01.15 р. в місті працювало 
698 об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та надання послуг, а саме: 
485 об’єктів роздрібної торгівлі, 57 ресторанного господарства, 108 
надання послуг, 46 оптово-роздрібних баз та 2 об'єкти фірмової торгівлі. 
На території міста діють 3 ринки та 5 встановлених місць для торгівлі. 

 
Фактична забезпеченість населення міста торговою площею в 

торговій мережі, крім ринків, складає 34,56 тис.кв.м в розрахунку на 1000 
осіб, перевищує діючий норматив у 6,8 рази. Фактична забезпеченість 
населення місцями в закладах ресторанного господарства складає 3031 
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посадочне місце в розрахунку на 1000 осіб, перевищує діючий норматив у 
2,2 рази. 

 
Обсяг роздрібного товарообороту у 2014 році склав 823,5 млн.грн., 

оптовий товарооборот слав 265,3 млн.грн. 
        
За останні роки 

відкриваються 
об’єкти сфери 
торгівлі та надання 
послуг, на яких 

використовуються 
сучасні будівельні 

матеріали, що створюють неповторний дизайн приміщення, 
використовуються торгівельне обладнання, холодильні камери і вітрини, 
технічний стан приміщень, будівлі та устаткування  відповідають усім 

вимогам нормативних 
документів щодо 
зберігання та продажу 
відповідних товарів, 
наприклад Універсами 
торгової мережі 
«Копійка», універсам 
«Айсберг», магазин 

жіночого одягу «Для тебе», чоловічого - «Моnte Кristo», дитячого – 
«Дитячий світ», «Ромка» , Аптечний «Маркет»,  ювелірні магазини 
«Діамант», «Рубін», «Золото», магазини з реалізації складно-побутової 
техніки «Фокстрот», «Ельдорадо», «Техніка для дому», «Стінол», «Техно-
плюс», магазин з реалізації меблів «Олімп»,  сантехники «Красивий дім», 
«Сантехнік»,  магазини «Квіти», «Оазис», «Інтер’єр» та інші.  

 
Побутове обслуговування населення 

забезпечують 108 об’єктів, послуги надаються 
більш ніж по 35 видах діяльності, а саме: 
широкий спектр перукарських та косметичних 
послуг (28 одиниць); майстерень (70 один.) по 
виготовленню виробів із металу, деревини, 
металопластику, бетону, граніту; комп’ютерній 
діагностиці та ремонту автомобілів; з пошиву 
одягу та штор; ремонту складно-побутової техніки та мобільних телефонів; 
виготовлення та ремонту меблів, ювелірних виробів; ремонту взуття, 
годинників; нарізка скла; реставрації перо–пухових виробів; виготовленні 
світлових рекламних вивісок, головних уборів, ключів; послуги фотосалонів 
та комп’ютерної обробки фотографій (7), комп’ютерних клубів з можливістю 
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використання Інтернету (4), послуги лазні, пральні, авто мийки, кабельного 
телебачення; ритуальні послуги та інше.  

 
Продовжує зберігатися тенденція активного розвитку підприємництва, 

що є наслідком забезпечення стабільних сприятливих умов для його 
функціонування, удосконалення регуляторних процесів, зняття штучних 
бар'єрів виходу на ринок нових підприємців, розширення сучасної 
інфраструктури підтримки підприємництва. 

 
Розвинута інфраструктура підтримки підприємництва складається зі 

Спілки підприємництва, Школи підприємців, Координаційного комітету з 
питань розвитку підприємництва, молодіжного центру праці, Асоціації 
власників приватних мікроавтобусів „ЕКСПРЕС”.  

 
Активно працює Котовська спілка підприємців, основними 

завданнями якого є реалізація програми розвитку підприємництва, 
фінансово-кредитна підтримка бізнес-планів підприємців, залучення 
вітчизняних та міжнародних інвестицій в економіку міста, надання 
методичних, юридичних консультацій підприємцям міста, проведення 
практичних семінарів і тренінгів, організація виставок-ярмарок.  

 
З метою забезпечення 

необхідного рівня доступності і 
якості надання адміністративних 
послуг проведено велику роботу 
щодо відкриття Центру надання 
адміністративних послуг Котовської 
міської ради. Урочисте відкриття 
Центру надання адміністративних 
послуг відбулося 29 червня 2013 р. 
Надання адміністративних послуг 
надається не лише мешканцям міста, 

а й району. Центр надає більше 100 видів адміністративних послуг та в 
подальшому планує розширювати їх коло. Центр співпрацює з 
реєстраційною службою, міграційною службою, управліннями 
держземагентства, державної архітектурно-будівельної інспекції, 
держгірпромнагляду, державної санітарно-епідеміологічної служби, 
органами внутрішніх справ, поштою та іншими організаціями.  

 
3.5. Зовнішньоекономічна та інвестиційна діяльність 

 

По загальному обсягу експорту та імпорту товарів у 2014 р. 
спостерігалось зменшення обсягу експорту товарів міста відносно 
відповідного періоду минулого року на 43,4% та збільшення імпорту – на 
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45,8%, загальний обсяг яких становив 380 тис.дол. США та 847 тис.дол. 
США. Зовнішня торгівля міста у 2014 р. характеризувалась негативним 
сальдо в розмірі 467 тис.дол. США.  

 
Розвиток економіки визначається обсягом вкладених інвестицій. 

Інвестиційна активність підприємств нашого міста підтримувалась за 
рахунок основного джерела зростання інвестицій – власних коштів 
підприємств, які вкладали кошти у модернізацію виробництва з метою 
збільшення його ефективності та зростання конкурентоспроможності. В 
першу чергу, інвестиційні кошти спрямовувались на оновлення основних 
фондів та капітальний ремонт. За 2014 р. у розвиток економіки міста 
суб’єктами господарювання за рахунок усіх джерел фінансування було 
вкладено 12,2 млн.грн. капітальних інвестицій (проти 9,5 млн.грн. у 2013 
році), в т.ч. власні кошти підприємств та організацій — 4,4 млн.грн., кошти 
місцевого бюджету — 2,9 млн.грн.   

 
Головним напрямком інвестиційної політики міста Котовська є 

створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, подальше 
поліпшення інвестиційного клімату, допомога в реалізації економічно-
значущих інвестиційних проектів із залученням усіх джерел фінансових 
ресурсів, створення та просування привабливого інвестиційного та 
брендового іміджу Котовська, максимального використання науково-
технічного та інтелектуального потенціалу міста. 

 
На території міста в перспективі, за умов покращення економічної 

ситуації в країні, планується реалізувати декілька інвестиційних проектів, 
серед яких:  

• технічне переоснащення світильників на основі ламп розжарювання 
на світильники на основі LED технологій для скорочення викидів 
парникових газів; 

• налагодження стосунків з Китайською компанією Shanghai Shengong 
Enyironmental, яка мала намір створити в місті сучасне підприємство 
у галузі глибокої переробки сільськогосподарської продукції; 

• будівництво на території міста біоетанольного заводу. Інформацію 
щодо наявності на території міста майданчика, який би відповідав 
критеріям створення виробництва біоетанолу було направлено до 
обласної державної адміністрації; 

• будівництво заводу по виробництву добрив, під будівництво заводу 
міська рада планує виділити 3 га землі; 

• Фірма “СНГ - солар груп” на території міста планує побудувати 
сонячну електростанцію на фотоелементах, потужність до 20 МВат 
електричної енергії, під будівництво якої міська рада планує 
виділити 10 га землі. 
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Планується продовжити транскордонне співробітництво по реалізації 
заходів гранд-контракту по проекту “Чисте довкілля для нашого 
майбутнього”, в ході реалізації спільної операційної програми “Басейн 
Чорного моря 2007-2013”. В рамках програми в парках та скверах нашого 
міста було висаджено 3000 дерев, для охорони навколишнього природного 
середовища на вулицях та прибудинкових територіях встановлено 40 
контейнерів для збору сміття. 

 
3.6. Житлово-комунальне господарство 

 
 Місто Котовськ відрізняється 

розвиненою житлово-комунальною 
сферою. Реформування житлово-
комунального господарства нашого 
міста розпочалося більше десяти 
років тому. Розроблена комплексна 
програма реформування житлово-
комунального господарства, по якій 
ми працюємо і сьогодні. Як 

наслідок проведеної роботи на території міста функціонують 8 самостійних 
житлово-комунальних підприємств, з них 4 - комунальної власності міста, 
1 - відомче, 3 - приватні.  Обслуговуються 192 багатоквартирних житлових 
будинків. Створено 92 квартальних та будинкових комітетів, 79 об'єднань 
співвласників багатоквартирних будинків.  

Сьогодні, житлово-комунальні служби міста - це єдиний розвинутий 
комплекс, який займається обслуговуванням житла, поточним утриманням 
міста, надає послуги з тепло-, водопостачання та водовідведення, займається 
благоустроєм і озелененням, санітарним станом, охороною навколишнього 
середовища і багатьма іншими питаннями життєдіяльності нашого міста. 

 
На території міста функціонують слідуючі підприємства: 

 
Комунальні: 

 
• комунальна організація «Котовськ-благоустрій» - займається утриманням 

доріг, автобусних зупинок, зливною каналізацією, міським сміттєзвалищем, 
утриманням міських кладовищ, братських могил; 

• комунальна організація «Компанія «Горсвет»» - займається зовнішнім 
освітленням міста; 

• виробниче-експлуатаційне підприємство «Котовськтеплокомуненерго» - 
надавач тепла; 

• виробниче-експлуатаційне підприємство «Котовськводоканал» - надавач 
води і водовідведення, займається озелененням міста. 
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Відомче: 
 

• будівельне монтажно-експлуатаційне управління  №2 Одеської залізниці - 
надає послуги  водо- і тепловодопостачання населенню західної частини 
міста. 

Приватні: 
 

• мале приватне підприємство «Курінь», ПП «Городок-КВП», ПП «НА-
Добробут» - надають послуги з утримання будинків та прибудинкової 
території. 

 
У сфері теплопостачання працюють КВЕП  
«Котовськтеплокомуненерго» та БМЕУ №2 Одеської 
залізниці. На балансі підприємств 10 котелень, 
загальною потужністю 70,3 Гкал/год, які працюють 
на газовому паливі. 
Підприємства обслуговують 
86,1 км теплових мереж. 
Надають послуги 5478 
абонентам. Перехід на нові 
форми господарювання, 

впровадження 
енергозберігаючих технологій забезпечує стабільне 
та якісне теплопостачання. Так, встановлення 
експериментальних струйно-нішевих горілок, 
тарифікаторів підвищило ККД котлів до 98%. 

 
У сфері водопостачання працюють КВЕП 

«Котовськводоканал» та БМЕУ №2 Одеської 
залізниці. Водопостачання забезпечується 
трьома водозаборами з 17 артезіанських 
свердловин,  глибиною 100-211 м. Загальна 
потужність водозаборів 480 м3/год.  Протяжність 
водопровідних мереж 

164,9 км. Функціонує 7 ВНС. Стоки по 
самотечним та напірним каналізаційним мережам 
довжиною 90,6 км подаються на 2 каналізаційні 
очисні споруди повної біологічної очистки, одна з 
яких - «Південна» потребує капітального ремонту 
та реконструкції. Потужність очисних споруд 14,5 
тис.м3/добу.  На мережі функціонує 11 КНС.  

 
Наше місто вже багато років приємно дивує місцевих та приїжджих 

громадян своєю красою, особливо у вечірні години. Освітлення та 
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ілюмінація вулиць стали візитною карткою 
Котовська. Кожного вечора дерева, увінчані 
гірляндами, та опори ЛЕП не тільки освітлюють, 
а й прикрашають вулиці нашого міста 
різноманітними світловими візерунками. Всю 
роботу по зовнішньому освітленню міста 
забезпечує комунальна 
організація «Компанія 

«Горсвет». Довжина мереж зовнішнього 
освітлення – 169,3 км, на яких встановлено 3288 
світильники. Ілюмінацію забезпечують 620 
одиниць на опорах вздовж центральних доріг 
міста та на деревах у парковій зоні. Світловий 
дизайн надає естетичне сприяння міського 
середовища в нічний час.  

Через м. Котовськ проходять автодороги обласного і місцевого 
значення. Довжина міських автодоріг загального користування становить 
171,8 км, з них доріг з твердим покриттям – 106 км.  

 
Квітучим килимом 

вкрито 42 га вулиць, 
парків та скверів міста. 
З ранньої весни до 
пізньої осені квітнуть 
поперемінно: шавлії, 
лаватерії, тюльпани, 
васильки, чорнобривці, 
троянди, всього понад 
20 видів квітів. Велику 
увагу звернено до 
розвитку ландшафтного 

дизайну, створення комплексного екологічно-
дизайнерського ансамблю. В різних 
мікрорайонах міста розташовано 4 фонтана, 
74 обладнаних дитячих майданчики.  

 
Напрями розвитку житлово-комунального господарства: 

 
• оптимізація виробничої та територіальної інфраструктури житлово-

комунального господарства відповідно до потреб населення; 
• оновлення виробничої бази житлово-комунальних господарств з 

урахуванням новітніх досягнень науково-технічного прогресу; 
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• стимулювання приватної підприємницької ініціативи у виконані 
завдань використання житлового фонду та комунальної 
інфраструктури; 

• розширення мереж по наданню послуг з централізованого 
водопостачання та водовідведення у приватному секторі; 

• реновація об’єктів централізованого теплопостачання, у тому числі 
з використанням альтернативних джерел енергії та видів палива; 

• сприяння утворенню об’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків та їх асоціацій. 

 
Котовськ газифікований з магістрального газопроводу Ананьїв, 

Чернівці, Богаречани, газорозподільна станція м. Котовська. В місті 
встановлено два ГРП та 42 ШРП. Для зниження тиску по місту побудовані 
газопроводи: високого тиску – 25,3 тис. п/м, середнього тиску – 100,6 тис. 
п/м та низького тиску – 148,6 тис. п/м. Газифіковано 127 багатоповерхових 
будинків, 5884 квартири, 6826 будинків приватного сектору. Газифікація 
міста дала змогу покращити його екологічний стан, значно зменшити 
гранично допустимі викиди забруднюючих речовин у атмосферу та 
покращити благоустрій міста.  

 
Основним джерелом енергопостачання м. Котовськ є підстанція  

110/35/10 кВ «Північна», яка розташована на території Котовських 
районних електричних мереж, що забезпечує електричною енергією 16527 
побутових споживачів, 697 підприємств та організацій міста. Електрична 
енергія споживачам постачається через розподільчі мережі 10/04 кВ, а 
саме: ТП 140/0,4 кВ – 80 шт., РП 10/04 кВ – 4 шт., КЛ-10 кВ – 36,737 км, 
КЛ-0,4 кВ – 32,232 км, ПЛ-10 кВ – 150,7 км, ПЛ-04 кВ – 193,77 км. 

 
3.7. Фінансова інфраструктура 

 
Розвинута фінансова-кредитна інфраструктура міста представлена 

низкою філій комерційних банків, які прагнуть задовольнити потреби 
своїх клієнтів, використовуючи сучасні банківські технології, розвинуту 
філіальну мережу та високопрофесійну команду працівників. Гнучка 
тарифна політика та комплексне обслуговування спрямовані на 
максимальне задоволення потреб клієнтів. Для населення надаються 
послуги по виплаті миттєвих безготівкових переказів через мережу 
кореспондентських рахунків за системою S.W.I.F.T., прийом комунальних 
платежів, обмін валюти, обслуговування міжнародних пластикових карт 
Visa Elektron, Mastercard та інше. Мережа банків представлена слідуючими 
філіалами АКБ: Ощадбанк, Укргазбанк, Експрес-банк, Приватбанк, 
Райфайзенбанк “Аваль”, банк “Південний”, Укрсиббанк та інші.      
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3.8. Фінансові ресурси          

Основними бюджетоутворюючими джерелами в місті залишаються: 
податок на прибуток підприємств, прибутковий податок з громадян, 
акцизний збір, податок на додану вартість, плата за землю, єдиний податок 
для суб’єктів малого підприємництва, місцеві податки та збори. 
Надходження до міського бюджету становлять понад 160 млн.грн., з них 
власні надходження — понад 50 млн.грн. 

 
ІV. СОЦІАЛЬНА СФЕРА 

 
 

У місті працюють 9 денних і одна 
вечірня загальноосвітня школа з 
заочною формою навчання, школа-
інтернат, професійний ліцей, медичне 
училище, 12 дитячих дошкільних 
закладів та 1 приватна початкова 
школа з поглибленим вивченням 
іноземних мов. 

Надати можливість всестороннього 
розвитку дітей покликані установи позашкільної освіти: станція юних 
техніків, станція юних натуралістів, центр дитячої творчості, дитячо-
юнацька спортивна школа та музична школа.  

Проводять роботу 3 дитячо-юнацьких 
спортивних школи, 12 клубів за місцем 
проживання, працює шахово-шашковий 
клуб, діє стадіон на 1,5 тис. місць, 18 
спортивних залів, 44 спортивні 
майданчики, з них 2 майданчика з 
синтетичним покриттям, 1 тренажерний 
майданчик на спорткомплексі  
«Локомотив» - з 10 тренажерами для 
фізичної підготовки. З 01.04.2014 р. діє Котовський міський Центр 

фізичного здоров’я населення «Спорт 
для всіх». Спортсмени міста беруть 
участь в обласних і міжнародних 
змаганнях по  легкій атлетиці і греко-
римській боротьбі. На території 
колишнього військового містечка 
планується створення спортивно-
оздоровчого комплексу з басейном (25 
м), загальною площею 2 тис.кв.м.  
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Мережа закладів культури міста налічує 3 бібліотеки, з книжковим 
фондом 38,9 тис. книг, 2 клубних заклади, 2 музеї, 2 школи естетичного 
виховання. Міський будинок культури гостинно приймає глядачів на 
змістовні і цікаві заходи, проведення яких значно покращилось із 
придбанням комплексу світлової та звукової апаратури. 

Культурне життя міста насичене і 
різноманітне. З метою забезпечення 
духовних потреб населення міста 
проводиться чимало святкових концертів. 
Кожного року феєричною подією є 
святкування Дня міста з проведенням 
нічного карнавалу та грандіозним 
феєрверком. Щорічно проводяться 

фестивалі 
аматорського мистецтва - «Зоряний дощ», 
«Ранкова зірка», працюють два творчі 
поетичні об'єднання «Ліра» і «Промінь». 
Гордістю міста є муніципальний духовий 
оркестр, ансамбль народного інструменту 
«Експромт», вокальний ансамбль 
«НЕПОСЕДЬІ», дитячо-юнацький клуб 
бальних танців “Глорія” та спортивних 
танців «Престиж». 

Активно працюють клуби за інтересами. Особливо набрали розвиток 
клуби «Зустріч» для літніх людей, 
«Українська скарбничка» та Клуб 
вихідного дня «Дозвілля», який працює 
по мікрорайонах міста та має на меті 
змістовну організацію дозвілля 
громадян. При міському Будинку 
культури функціонує 4 народних 
колективи та працює 6 студій за видами 
мистецтва. Активно працюють 5 творчих 

студій для дітей. Створено та постійно оновлюється 
банк даних творчо обдарованих людей, який 
нараховує  200 осіб. Представники міста приймають 
участь в обласних конкурсах дитячої творчості, 
виставках народних майстрів, конкурсах малюнків. 
Один із прикладів талановитості котовчан є 7-річна 
дівчинка, Аня Ткач, яка в 2013 році стала 
переможницею "Голос. Діти" та 13-річний Данило 
Рувинський, який досяг серйозних успіхів у 
вокальному шоу країни «Х - фактор».  
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Медична допомога населенню 
надається: Котовською міською лікарнею, 
Центром первинної медико-соціальної 
допомоги, до якого відноситься 12 
амбулаторій ЗПМС, 7 ФАПів та 29 ФП.  

Робота Центру первинної медико-
санітарної допомоги полягає в забезпеченні 
населення доступною, безперервною, 
своєчасною, якісною та ефективною 

первинною медико-санітарною допомогою.  
До складу Котовської міської лікарні входять 10 стаціонарних 

відділень, загальною чисельністю 365 ліжок, надається медична допомога 
за 16 профілями. До її структури входить: консультативна поліклініка з 
стоматологічним відділенням, жіночою консультацією, допоміжні 
відділення, служби, загалом з 55 
спеціальностей. 

З 2008 року працює відділення 
гемодіалізу, яке призначено для надання 
амбулаторної допомоги пацієнтам з 
хронічною нирковою недостатністю. З 
2011 року в Котовській міській лікарні 
працює сучасний кабінет комп’ютерної 
томографії.  

Екстрену допомогу надає станція екстреної медичної допомоги, яка 
створена 01.04.2014 року шляхом перепрофілювання відділень швидкої 
допомоги Котовської та сусідніх лікарень. 

Працюють спеціалізовані медичні кабінети, медичний центр здоров’я 
«Сатурн», які здійснюють діагностику та лікування кардіологічних, глазних,  
гінекологічних, урологічних, дермовенерологічних захворювань, 
зубопротезування, 31 аптечний заклад. 

 
Для забезпечення подальшого розвитку дітей та 

молоді з функціональними обмеженнями та 
інтеграції їх в суспільство створений та понад 15 
років працює центр соціально-психологічної 
реабілітації дітей 
та молоді з 
функціональними 

обмеженнями. В 
центрі 

перебувають на 
денному та 

амбулаторному cтaцioнapi 17 дітей 
зазначеної категорії та 1 молода особа з 
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функціональними обмеженнями за індивідуальними програмами 
реабілітації. Для надання консультативної допомоги дітям-iнвалідам при 
центрі працюють залучені спеціалісти: психолог, педагог, інструктор з 
лікувально-фізичної культури. Крім реабілітаційних послуг клієнти ЦСПР 
отримують триразове гаряче харчування та користуються послугою 
автоперевезення з дому до центру вранці та з центру додому ввечері. 

 
Функціонують дитячі будинки сімейного типу: «Лелека» на базі сім’ї 

Заруцьких, в якому виховується 9 дітей-сиріт та “БлагоДать” на базі сім’ї 
Січко, в якому виховується 5 дітей; прийомна сім’я Гульчаків, в якій 
виховується 2 дитини; прийомна сім’я Власюк, в якій виховується 1 
дитина; прийомна сім’я Пірожкових, в якій виховується 1 дитина, 
прийомна сім'я Кресюн, в якій виховується 1 дитина. 

 
З метою захисту майнових та 

житлових прав дітей-сиріт та дітей 
позбавлених батьківського піклування 
забезпечено функціонування  соціального 
гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування – 
випускників шкіл-інтернатів. В 2014 році в 
гуртожитку проживало 15 неповнолітніх. 
Тут створено прекрасні умови для 
проживання, відпочинку та дозвілля молодих сиріт, в яких відсутнє власне 
житло. 

 
Завдяки реалізації обласної та міської програми забезпечення житлом 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в м.Котовську 
своє житло від держави отримали дві сироти: Бєлов І. та Балтян Г. 

 
Функціонує Котовський міський 

територіальний центр соціального 
обслуговування, в якому обслуговується 
близько 1000 громадян. Послуги, які 
надає центр, спрямовані на підтримку 
життєдіяльності та соціальної активності 
інвалідів, одиноких та одиноко 
проживаючих пенсіонерів і сімей, які 
опинилися в кризових ситуаціях. В 
центрі надаються послуги в вигляді 

гарячих обідів, пошиву та ремонту одягу, прання білизни, перукарня, 
прокат засобів пересування та реабілітації інвалідів, надання грошової та 
натуральної допомоги.  
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В перспективі - створення студмістечка для студентів Котовського 
медичного училища, професійного ліцею, «Будинку милосердя» для 
одиноких бездомних громадян. 

 
Сьогодні є всі передумови для розбудови сучасного парку культури 

та відпочинку по вулиці Калініна. 
 
 

V. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МІСТА 

1. Недостатня кількість дитячих садків.  
2. Застарілість матеріально-технічної бази закладів освіти, охорони 

здоров'я та відсутність коштів на капітальний ремонт. 
3. Відсутність спортивно-оздоровчого комплексу з басейном. 
4. Відсутність коштів на капітальний ремонт житлового фонду. 
5. Зношеність мереж тепло-, водопостачання та водовідведення. 
6. Передача доріг загального користування, які проходять по території 

міста, з міського підпорядкування до державного та капітальний 
ремонт. 

7. Передача земель та незадіяних об’єктів Міністерства оборони у 
комунальну власність міста. 

8. Потреба у будівництві комплексу по переробці твердих побутових 
відходів. 

9. Припинення виробничої діяльності ряду важливих для економіки 
міста промислових підприємств. 
Вирішення цих питань потребує капітальних вкладень та державних 

інвестицій. 
 

VІ. ПРОПОЗИЦІЇ ДО СПІВРОБІТНИЦТВА 
 

Місто Котовськ в змозі запропонувати фірмам 
шукаючим нові можливості для свого бізнесу: 
сприятливе навколишнє середовище, вільні 
земельні ділянки під промислову забудову – 
20га та виробничі площі, досвідчені кадри, 
вигідний транспортний вузол, розвинену 
інфраструктуру, можливість надання пільг. 
Широкими можливостями володіє місто в 
харчовій та переробній промисловості, сфері 
підприємницької діяльності, малому та 

середньому бізнесі. Місто знаходиться на території аграрної області в 
центрі сільськогосподарського виробництва. Велику врожайність дають 
зернові культури, соняшник, кукурудза, цукровий буряк та овочеві 
культури.  
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Визначено три стратегічні напрями розвитку міста:  
 

• територія вільного підприємництва 
• територія здорового довкілля 
• територія розвиненої міської інфраструктури 

 

Пріоритетні напрямки інвестиційної діяльності: 
 
• відновлення роботи колишніх підприємств, модернізація існуючих; 
• будівництво молочного заводу, цехів по виробництву ковбасних 

виробів, макаронних виробів та консервної продукції; 
• виробництво залізобетонних виробів, екологічно-чисте виробництво 

паливо-мастильних матеріалів, виробництво та переробка гумових 
виробів; 

• будівництво заводу по переробці твердих побутових відходів; 
• модернізація та розвиток житлово-комунального господарства; 
• впровадження енергозберігаючих технологій та альтернативних 

джерел енергії; 
• впровадження інноваційних технологій на промислових 

підприємствах; 
• розвиток транспортної інфраструктури; 
• підвищення екологічної безпеки; 
• реалізація соціально значущих для міста інвестиційних проектів. 

 
Котовськ відкритий для партнерства і співпраці, готовий для приходу 

інвестора. Ми радо зустрічаємо всіх, хто бажає працювати на збільшення 
добробуту міста. Котовчани завжди були гостинними і зараз раді всім, хто 
приїжджає до нас з добрими і дружніми намірами. 
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ІСТОРИЧНІ ПАМ’ЯТКИ 
 

 
 

 
 

Братська могила загиблих воїнів  
у сквері «Вічний вогонь» 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пам'ятник воїнам-визволителям 

(пушка ЗиС-3) 

 

 
 

Пам'ятник Т.Г.Шевченко 
на Привокзальній площі 

 

 

 

 
 

Пам'ятник залізничнику-машиністу 
біля залізничного вокзалу 
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Пам'ятний знак жертвам Голодомору 
біля міського будинку культури 

 

 
 

Пам'ятник загиблим працівникам міліції 

 
 

Меморіал воїнам – інтернаціоналістам 
 

 

 
 

Пам'ятник воїнам - 
інтернаціоналістам 

 
Пам’ятний знак воїнам-землякам, які 

загинули в Афганістані 
 

 
Братська могила  учасників опору та 

членів підпільних організацій «Чайка» і 
«Крила рад»;  Пам’ятний знак  загиблим 

на ЧАЕС 



 

Інвестиційний паспорт міста Котовська Одеської області сторінка 34 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пам'ятний знак загиблому в зоні АТО 
Рожкову  Дмитру Анатолійовичу 
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ОСОБИСТОСТІ 
 
У місті народилися: 

• Гліб Васильович Ватагін (03.11.1889 р. - 10.10.1986 р.) — українець 
за походженням, уродженець с. Бірзули (нині Котовськ), італійський 
фізик, член Академії деї Лінчеї в Римі. Створив велику наукову 
школу в Бразилії, де жив у 1939–1956 рр. і організував Інститут 
фізики космічних променів. Запропонував статистичну теорію 
множинної генерації частинок космічних променів. У 1920 р. 
емігрував до Італії, де в 1922 р. з відзнакою отримав ступінь з фізики, 
а в 1924 р. — з математики. У 1934 р. Гліб Ватагін приймає 
запрошення університету Сан-Паулу та переїздить до Бразилії. Там 
він виплекав цілу плеяду фізиків: Ч. Латтес, О. Сала, М. Шенберг та 
ін.  

• Ладієв Ростислав Якович (16.12.1914 р. - 29.09.1977 р.) — 
український вчений в галузі автоматизації хімічних виробництв, 
доктор технічних наук, професор.  

• Шустерман Лариса (1939 р.н.)— заслужений майстер народної 
творчості України. Професійно займається вишивкою картин 
гладдю. Автор безлічі робіт, учасник виставок, з них 20 
персональних. Картини Шустерман Л.Н. демонструвалися на 
виставках в Україні та за кордоном, вони також знаходяться в 
приватних колекцій шанувальників мистецтва вишивки на Україні, в 
Греції, Австрії, США, Німеччини, Італії, Росії 

• Володимир Мунтян (нар. 14.09.1946 р.) — заслужений майстер 
спорту з футболу, півзахисник київського «Динамо» і збірної СРСР. 
Сім разів ставав чемпіоном СРСР, що є рекордом радянського 
футболу (разом з Олегом Блохіним). Двічі вигравав Кубка СРСР, 
володар Кубка Кубків УЄФА та Суперкубка УЄФА, учасник 
чемпіонату світу 1970 р. Після завершення кар'єри гравця тренував 
українські та закордонні футбольні клуби, під його керівництвом 
збірна Гвінеї пробилася у фінальну частину Кубка Африки 1998 р.  

• Лариса Руснак (нар. 28.01.1962 р.) — актриса, знімається переважно 
у телевізійних серіалах та кіно, актриса Київського національного 
українського театру ім. І. Франка. Працює телеведучою ("Лото-
Забава") на українському телеканалі "1 + 1", активно займається 
озвученням і дубляжем закордонних фільмів. 

• Ткач Аня (нар. 27.01.2006 р.) — переможниця дитячого вокального 
шоу «Голос країни. Діти». Виступає в проектах видатного 
українського рок-музиканта Олега Скрипки та одеського джазмена 
Юрія Кузнецова.  

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Гліб_Васильович_Ватагін&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ладієв_Ростислав_Якович
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Шустерман_Лариса&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/Володимир_Мунтян
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Лариса_Руснак&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Ткач_Ануся&action=edit&redlink=1
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Основні показники соціально-економічного розвитку міста
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Показники Одиниця 
виміру 2014 рік 

   
Розвиток сфери матеріального  
виробництва 

  

   
Обсяг реалізованої продукції 
промисловими 
підприємствами 

млн. грн. 140,9 

   
Фінансові показники   
   
Доходи міського бюджету  тис. грн. 166699,3 
   
Видатки міського бюджету  тис. грн. 168748,8 
   
Обсяг зовнішньоторговельного 
обороту 
 

тис. дол. США 1227,0 

у % до попереднього року % 97,9 
   
Обсяг експорту тис. дол. США 380,0 
у % до попереднього року % 56,6 
   
Обсяг імпорту тис. дол. США 847,0 
у % до попереднього року % 145,8 
   
Показники рівня життя і розвитку   
соціальної сфери   

   
Обсяг роздрібного товарообороту 
підприємств - всього млн. грн. 198,6 

   
Роздрібний товарооборот 
підприємств на одну особу грн. 4880 

   
Обсяг реалізованих платних послуг у 
діючих цінах відповідних років - 
всього 

млн. грн. 559,7 

   
Обсяг реалізованих платних послуг  
на одну особу грн. 13758 

   
Середня забезпеченість населення 
житлом 
 ( у середньому на 1 жителя) 

кв. м 18,6 
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Показники Одиниця 
виміру 2014 рік 

   
Введення в експлуатацію загальної 
площі житлових будинків за рахунок 
усіх джерел фінансування 

кв. м 1113 

   
Забезпечення населення лікарняними 
закладами у розрахунку на 10 тис. 
жителів 

ліжок 53 

   
Забезпеченість населення  закладами 
ПМСД у розрахунку на 10 тис. 
населення 

відв. за зміну 500 

   
Охоплення дітей дошкільними 
закладами в % до кількості дітей 
відповідного віку 

% 90 

   
Питома вага учнів загальноосвітніх 
навчально-виховних закладів, які 
навчаються в другу зміну (у % до 
загальної кількості учнів) 

 
% 16,2 

   
Показники фонду оплати праці та 
середньомісячної заробітної плати   

   
Фонд оплати праці штатних 
працівників - всього млн. грн. 316,2 

   
Середньомісячна заробітна плата 
робітників і службовців грн. 3236 
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Перелік найбільших підприємств міста

 
 
Локомотивне  депо 
м. Котовськ, вул. Дзержинського, 1, тел.7-22-08 
начальник - Яворський Сергій Михайлович 
 
Вагонне  депо 
м. Котовськ, вул. Комсомольська, 121, тел.7-31-37 
начальник - Созанський Володимир Дем’янович  
 
Дистанція колії 
м. Котовськ, вул. 10 років Жовтня, 57 а, тел. 7-37-37 
начальник - Євсєєв Віктор Анатолійович 
  
Дистанция сигналізації та зв`язку 
м. Котовськ, вул. К.Заслонова, 66 а, тел. 7-22-40 
начальник - Жилінков Сергій Євгенович 
 
Дистанция енергопостачання 
м. Котовськ, вул. Радянсько армії, 4 а, тел. 7-35-83 
начальник - Гнатюк Миколай Миколайович 

   
Будівельне монтажно-експлуатаційне управління №2  
м. Котовськ, пров. Польовий, 1, тел. 7-22-40 
начальник - Драгомарецький Віталій Леонідович  
 
Товариство з додатковою відповідальністю „Пасавтотранссервіс” 
м. Котовськ, вул. 50 років Жовтня, 192, тел. 2-37-51 
керівник – Коваль Сергій Олександрович 
 
Товариство з обмеженою відповідальністю „Котовське АТП-15171” 
м. Котовськ, вул. 50 років Жовтня, 273, тел. 5-50-20 
директор - Білоус Олексій Андрійович 
 
Публічне акціонерне товариство „Котовська меблева фабрика” 
м. Котовськ, вул. 50 років Жовтня, 204, тел. 3-01-96 
голова правління — Шитря Василь Гаврилович  
                              
Виробнича площадка №1 ПАТ “Одеський коровай” 
м. Котовськ, проспект Перемоги, 14, тел. 2-37-52 
директор - Стойчев Олександр Миколайович 
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Товариство з обмеженою відповідальністю „Котовський винзавод” 
м. Котовськ, вул. 50 років Жовтня, 220, тел. 5-51-39 
директор – Березін Руслан Олександрович 
 
Зерновий елеватор ТОВ “Панда”  
м. Котовськ, вул. 50 років Жовтня, 218 
директор – Тетерчук Максим Анатолійович 
 
Товариство з обмеженою відповідальністю „Котовське ЗПП” 
м. Котовськ, вул. 50 років Жовтня, 200, тел. 2-14-70 
голова правління – Вороніна Наталія Володимирівна  
 
Товариство з обмеженою відповідальністю  
„Українська алкогольна компанія «Кристал»” 
м. Котовськ,   вул. 50 років Жовтня, 188, тел. 4-01-53 
директор – Чугай Юрій Артурович 
 
Товариство з обмеженою відповідальністю „Котовська друкарня” 
м. Котовськ, вул. Сільськогосподарська, 1, тел. 2-15-69 
директор – Яроцький Алім Анатолійович 
 
Товариство з обмеженою відповідальністю „Ремонтник” 
м. Котовськ,  вул. 50 років Жовтня, 206, тел. 5-60-40 
директор – Боть Михайло Михайлови 

  
Мале приватне виробничо-комерційне підприємство фірма „Ріпекс” 
м. Котовськ,  вул. 50 років Жовтня, 288, тел. 2-13-00 
директор – Пономарьова Раїса Миколаївна 
 
Комунальне виробничо-експлуатаційне підприємство 
„Котовськводоканал” 
м. Котовськ, вул. Некрасова, 8, тел. 2-15-45 
директор – Кашульський Володимир Пантелійович 
 
Комунальне виробничо-експлуатаційне підприємство 
„Котовськтеплокомуненерго”  
м. Котовськ, провулок Куяльницький, 28 а, тел. 2-33-93   

    директор – Перлей Максим Вікторович 
 

Котовські електричні мережі ПАТ “Одесаобленерго” 
м. Котовськ, вул. 40 років Перемоги, 12, тел. 2-37-28   

    директор – Твердохліб Анатолій Гаврилович 
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Цех телекомунікаційних послуг №15 Одеської дирекції ПАТ 
«Укртелеком» 
м. Котовськ, вул. 50 років Жовтня, 72, тел. 2-37-14   

    начальник – Родіков Олександр Григорович 
 

Котовський центр поштового зв’язку №7 
м. Котовськ, вул. 50 років Жовтня, 72, тел. 2-42-09   
начальник – Яловицька Ірина Петрівна



 

 

 
Запрошуємо  
до співпраці! 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ КОТОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
пр. Котовського, 2,  м. Котовськ, Одеська обл., 66300  

тел. (04862) 2-45-54, факс 2-45-54 
 

Е-mail gorkotovsk@odessa.gov.ua 
 

Сайт www.kotovsk-city.gov.ua 
 

 
 
Паспорт підготовлено  
управлінням економічного розвитку 

mailto:gorkotovsk@odessa.gov.ua
http://www.kotovsk-city.gov.ua/
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