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АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНА ОДИНИЦ
 

 

Рік заснування   1397 рік 

Населення    65 549  особи

Загальна площа   39,85 км² 

Географічне положення міста  47 54’ північної широти

     31 52’ східної довготи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕРИТОРІАЛЬНА ОДИНИЦЯ – МІСТО ОБЛАСНОГО ЗНАЧ

особи 

північної широти 

східної довготи 
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МІСТО ОБЛАСНОГО ЗНАЧЕННЯ 

СМІЛА 



 

 

 

розташований 

Україна. Станція імені Тараса Шевченка є одним з 

найбільших залізничних вузлів в Україні. 

Невелике місто у самому центрі України має підприємства, значення яких виходить 

не тільки за межі міста, але й України. Великі і малі заводи Сміли мають значний 

виробничий потенціал і за умов сумлінної і творчої праці, удосконалюючись самі, 

зроблять це місто ще красивішим, відомим усьому світові.

В місті знаходяться 35 закладів освіти, культурно

18 закладів культури. Серед них 6 клубних установи. Центром організації дозвілля, 

розвитку народної творчості є міський будинок культури та міський парк культури.  

Скарбницею історичних і мистецьких цінностей та візитною карткою міста є краєзнавчий музей, будівля якого є пам’яткою архітек

регіонального значення. Для надання інформаційних послуг в місті діє 9 бібліотек, об’єднаних в централізовану бібліотечну сис

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Сміла — місто обласного підпорядкування, районний центр Черкаської області

розташований на Придніпровській височині, над річкою Тясмин

Географічне положення міста на перетині важливих транспортних магістралей в центрі 

України дуже сприятливе для подальшого економічного зростання Сміли. Відстань до 

обласного центру не перевищує 29 кілометрів залізницею, асфальтованою автомагістраллю 

— 30 кілометрів. Загальна протяжність вулиць міста перевищує 220 км.

У межах Сміли розміщені дві 

залізничні станції: імені Тараса 

Шевченка та Сміла. Тут 

перетинаються залізничні колії на 

лініях Донбас — Карпати та Росія — 

Україна. Станція імені Тараса Шевченка є одним з 

Невелике місто у самому центрі України має підприємства, значення яких виходить 

України. Великі і малі заводи Сміли мають значний 

виробничий потенціал і за умов сумлінної і творчої праці, удосконалюючись самі, 

зроблять це місто ще красивішим, відомим усьому світові. 

ультурно-просвітницьку роботу здійснюють 

клубних установи. Центром організації дозвілля, 

розвитку народної творчості є міський будинок культури та міський парк культури.   

Скарбницею історичних і мистецьких цінностей та візитною карткою міста є краєзнавчий музей, будівля якого є пам’яткою архітек

регіонального значення. Для надання інформаційних послуг в місті діє 9 бібліотек, об’єднаних в централізовану бібліотечну сис
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

місто обласного підпорядкування, районний центр Черкаської області,що 

Тясмин. 

Географічне положення міста на перетині важливих транспортних магістралей в центрі 

України дуже сприятливе для подальшого економічного зростання Сміли. Відстань до 

асного центру не перевищує 29 кілометрів залізницею, асфальтованою автомагістраллю 

30 кілометрів. Загальна протяжність вулиць міста перевищує 220 км. 

Скарбницею історичних і мистецьких цінностей та візитною карткою міста є краєзнавчий музей, будівля якого є пам’яткою архітектури 

регіонального значення. Для надання інформаційних послуг в місті діє 9 бібліотек, об’єднаних в централізовану бібліотечну систему.  



 

 

 

 Природні ресурси 

Кліматміста Сміла відноситься до помірно

Зима м'яка, з частимивідлигами, літо тепле, алеінодіпосушливе. Період 

з температурою +10 градусів становить 160

Річнакількістьопадівдосягає 450-520 мм. 

Часовий пояс 

EET (UTC+2, літом UTC+3) 

Середньорічна температура повітря складає

низька-усічні (мінус 5,9°С), найбільш висока – у

 Загальна площа земель у межах міста Сміла становить 

яка поділяється на такі види угідь, а саме: 

сільськогосподарські землі - 1303,4 га, ліси та інші лісовкриті площі 

170,1 га,  чагарники - 0,8 га, забудовані землі 

заболочені землі - 117,8 га, відкриті землі без рослинного покриву або з 

незначним рослинним покривом - 125,1 га, води 

Із усіх земель: 

- природоохоронного призначення: 33,2 га; 

- оздоровчого призначення: 12,0 га; 

- рекреаційного призначення: 24,6 га; 

- історико-культурного призначення: 10,6 га. 

Ресурсно-сировинний потенціал міста представлений нерудними корисними копалинами: мергель, топаз, моріон, горючі сланці, поклади 

граніту, темно-сірий гранодіорит, сієніт, гіпс, каолінові глини, графіт, фосфорити та осадові залізні руди.

Наявне Смілянське міське водосховище розташоване в центральній частині м.

підприємств та місцем відпочинку мешканців міста. Наповнення водосховища здійснюється  верхньою течією р.

водами. 

РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МІСТА 

помірно-континентального. 

інодіпосушливе. Період 

з температурою +10 градусів становить 160-170 днів. 

кладає 7,7 °С, найбільш 

улипні (19,8 °С). 

Загальна площа земель у межах міста Сміла становить - 3985,0 га, 

1303,4 га, ліси та інші лісовкриті площі - 

0,8 га, забудовані землі - 1881,5 га, відкриті 

117,8 га, відкриті землі без рослинного покриву або з 

125,1 га, води - 387,1 га. 

тенціал міста представлений нерудними корисними копалинами: мергель, топаз, моріон, горючі сланці, поклади 

сірий гранодіорит, сієніт, гіпс, каолінові глини, графіт, фосфорити та осадові залізні руди. 

розташоване в центральній частині м. Сміла, служить джерелом водопостачання промислових 

підприємств та місцем відпочинку мешканців міста. Наповнення водосховища здійснюється  верхньою течією р.
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тенціал міста представлений нерудними корисними копалинами: мергель, топаз, моріон, горючі сланці, поклади 

Сміла, служить джерелом водопостачання промислових 

підприємств та місцем відпочинку мешканців міста. Наповнення водосховища здійснюється  верхньою течією р. Тясмин, зливовими та талими  



 

 

 Трудові ресурси 

81 324

65 549

27 981

23 626

16 595

м. Черкаси

м. Умань

м. Сміла

м. Золотоноша

м. Канів

м. Ватутіне

Чисельність населення міст Черкаської області, осіб

по місту Сміла

по Черкащині

по Україні

Середньомісячна заробітна плата працівників, грн.

271 066

Чисельність населення міст Черкаської області, осіб Вікова структура, %

8 629

9 797

14 179

Середньомісячна заробітна плата працівників, грн.
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Вікова структура, %

0-14

18 і старше

16-59

60 і старше

14 179



 

 

 Економічний потенціал 

Промисловий потенціал міста представляють: 

23 промислових підприємств основного кола,

2 - державної форми власності,  

3 - комунальної форми власності; 

         18 - приватної форми власності. 
 

 
Провідні підприємства міста Сміла:  
 
 

 

 ТОВ «Смілянський 

електромеханічний завод»

www.semz.info 

 

 

ТОВ фірма «Технокомплекс

www.tcomplex.com.ua

 

 

ПАТ «Смілянський 

машинобудівний завод»

www.smelamash.com

 

 

ДП «Оризон - Навігація»

www.orizon-navigation.com

  

НВПП «ДАК Електропром»

www.dakelectro.com

311

Чисельність діючих суб'єктів господарювання,  

промислових підприємств основного кола, з яких: 

 

«Смілянський 

електромеханічний завод» 

 

 

ПП «Салон Сніжана»

www.salon-sn

ТОВ фірма «Технокомплекс»  

www.tcomplex.com.ua 

 

ТОВ «Смілянський ливарний завод»

www.slz.com.ua

 

ілянський 

машинобудівний завод» 

www.smelamash.com  

ТОВ «Меблі 

www.livs.com.ua

Навігація» 

navigation.com 

 ПАТ «Спектр

www.spektr-

НВПП «ДАК Електропром» 
com.ua 
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2 891

Чисельність діючих суб'єктів господарювання,  

тис.осіб
Фізичні особи

Юридичні особи

ПП «Салон Сніжана» 

snijana.com.ua 

 

ТОВ «Смілянський ливарний завод» 

slz.com.ua 

ТОВ «Меблі -ЛІВС» 

www.livs.com.ua 

ПАТ «Спектр-Сміла» 
-smela.com.ua 



 

 

 

 1 587.7 млн.грн. 

обсяг продукції (товарів, послуг) 

великих, середніх, малих та 

мікропідприємств міста

 2 364,4 тис.дол.США

обсяг імпорту товарів 

промисловими підприємствами 

міста 
 

(товарів, послуг) 

малих та 

мікропідприємств міста 
 4

тис.дол.США

о

підприємствами міста

тис.дол.США 

бсяг імпорту товарів 

промисловими підприємствами 
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4 716,6 
тис.дол.США 

обсяг експорту товарів 

підприємствами міста 



 

 

ІНВЕСТИЦІЇ

 

60,1

99,4

64,2

2016 2017 2018

Капітальні (млн.грн.)

ІНВЕСТИЦІЇ 

 

 

 

99,5

22,9

2019 2021

Капітальні (млн.грн.)

1,5

1,1

1,4

2015 2016 2017

Прямі іноземні (млн.дол.США)
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1,4 1,4 1,5

2018 2019

Прямі іноземні (млн.дол.США)



 

 

 

 Об’єкти інвестування 

ОБ’ЄКТИ ІНВЕСТУВАННЯ 

Можуть бути використані інвестором для здійснення підприємницької діяльності

 3 654,6 м2
, загальна площа

 3 од., кількість 

                                                                     

ВІЛЬНІ ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ (комунальна власність) 

Можуть бути придбані та орендовані суб’єктами господарювання 

 0,25 га, загальна площа

 1 од., кількість 

 

 

 

 

 

 

 

 

ожуть бути використані інвестором для здійснення підприємницької діяльності 

загальна площа 

                                                                      

ВІЛЬНІ ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ (комунальна власність)  

Можуть бути придбані та орендовані суб’єктами господарювання    

загальна площа 
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КОНТАКТНІ ДАНІ 

Виконавчий комітет Смілянської міської ради 

 (04733) 2-06-59; 2-03-02 

  cancelar@smila-rada.gov.ua 

  
 

Управління економічного розвитку виконавчого комітету Смілянської міської ради 

  (04733) 2-04-09 

  eko_analiz@ukr.net 

  
 

  
 
 

Ми відкриті до співпраці! 


