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Мета зустрічі 

 

Очікуваний час зустрічі 
~ 1 година 

Обговорити альтернативні варіанти 
розвитку зони відпочинку «Коблеве» та 
шляхи реалізації кожної альтернативи як 
інвестиційного проекту 

Обговорити доцільність отримання 
зоною відпочинку «Коблеве» статусу 
курорт місцевого значення  

Обговорити ефекти від реалізації кожної 
з альтернатив, ризики та сценарії 
реалізації проекту розвитку курорту 
«Коблеве» 

 
ДЖЕРЕЛО: аналітичні документи, 
підготовлені робочою групою 



1. Проблема, що потребує 
вирішення 

2. Істотні фактори розвитку курорту 
«Коблеве» 

3.  Альтернативи розвитку курорту 
«Коблеве» 

4. Ризики та сценарії реалізації 
проекту розвитку курорту 
«Коблеве»  

5. Механізми впровадження 
 
 

ЗМІСТ 



Обмеження та проблеми, що стримують розвиток якісної  
туристичної та курортної пропозиції 

Незадовільний 
санітарний стан пляжів 

та громадських міст 

- Незадовільний санітарний стан пляжів (1,95 балів 
із 5 можливих за оцінками споживачів) та 
санітарний стан громадських місць (2,25 балів); 
- Практично відсутня пляжна інфраструктура 
(переодягальні, душові і т. ін.), не обладнані місця 
для паління; 
- Відсутні набережна, пішохідна зона та інші місця 
відпочинку загального користування (відсутній 
курортний центр, громадський парк, спортивні і 
дитячі майданчики); 
- Центральні вулиці і навіть тротуари вздовж вулиць 
зайняті припаркованими автомобілями 

Низькоякісний 
туристичний продукт 

• відсутність чіткого позиціонування та 
сформованого бренду 

• реклама (особливо зовнішня!) взагалі не 
відповідає сформованому іміджу курорту 
(для сімейного відпочинку) 

• дуже незначна кількість екскурсійних 
програм і турів; 

• відсутня загальна класифікація закладів 
розміщення, що утруднює для споживачів 
вибір місця проживання на відпочинку  
 

ИСТОЧНИК: интервью с рекреантами, представителями бизнеса; анализ рабочей группы 
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ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы, результаты анкетирования 
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В зоні відпочинку Коблеве присутні  всі необхідні фактори для 
розвитку якісної курортної пропозиції 

Ключові  фактори  

Наявність природних 
лікувальних ресурсів та 

інших цінностей 
природних територій 

• морське узбережжя протяжністю більше 20 км зі 
значними площами пляжів (шириною до 50 м); 

• висока сонячна радіація, необхідна для відпочинку та 
оздоровлення; 

• клімат, що дозволяє наступні напрямки 
кліматотерапевтичних процедур: аеротерапія, 
геліотерапія, таласотерапія, кінезотерапія; 

• бальнеологічно цінні ропа та мул Тилігульського  
лиману; 

• об’єкти природно-заповідного фонду (орнітологічний 
заказник місцевого значення «Пониззя 
Тилігульського лиману» та Регіональний 
ландшафтний парк «Тилігульський») 

ИСТОЧНИК: аналитические данные  
УкрНИИМРиК МОЗ Украины за 2007 г. 

Наявність курортно-
рекреаційної 

інфраструктури та статусу  
населеного пункту, 

віднесеного до курортних 

• функціонують курортно-рекреаційні заклади на 
17058 місць, в тому числі пансіонати – 5300 місць, 
готелі – 860 місць; бази відпочинку – 9472 місць; 
спортивно-оздоровчі та дитячі табори – 1026 місць; 

• диференціація закладів відповідає попиту 
постійних споживачів; 

• наявні необхідні складові інфраструктури розваг – 
2 аквапарки, дельфінарій, родео-парк, нічні клуби і 
бари, кіноконцертний комплекс; 

• 100% забезпеченість відпочиваючих місцями у 
закладах харчування; 

ИСТОЧНИК: план зонирования и Генеральный 
план, выполненные УкрНИИПМ 
«Діпромісто»,  интервью с экспертами 

Стабільний туристичний 
потік, лояльний споживач, 

чотири сегменти споживачів 

• 34% від загального туристичного потоку становлять 
лояльні і постійні споживачі; 

• більше 70% споживачів виказують задоволеність 
відпочинком; 

• середня завантаженість закладів розміщення у пік 
туристичного сезону становить 95%;  ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы 
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Інфраструктура розваг 

Місце курорту за співвідношенням факторів 

"Інфраструктура розміщення & Інфраструктура розваг" 
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Бальнеологічна інфраструктура 

Місце курорту за співвідношенням факторів "Природно-

кліматичні умови & Бальнеологічна інфраструктура" 
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Природно-кліматичні умови 

Місце курорту за співвідношенням факторів 

"Природно-кліматичні умови & Умови пляжного 

відпочинку" 
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Транспортна доступність 

Місце курортів за співвідношенням факторів 

"Транспортна доступність & Інформаційна складова 

курорту" 

Затока 

Залізний порт 

Євпаторія 

Коблево 
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Інфраструктура розміщення 

Місце курорту за співвідношенням факторів 

"Інфраструктура розміщення & Зонування курорту" 
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Очевидними перевагами отримання 
статусу «курорт місцевого значення» є: 

 • можливість упорядкування використання 
території, створення концепції та плану її 
системного освоєння відповідно до       
інтересів місцевої громади; 

• залучення великих портфельних інвесторів для 
будівництва рекреаційних об’єктів, 
інженерного забезпечення та          
благоустрою курортних місцевостей з 
можливістю їх пайової участі у реалізації 
проекту; 

• створення Регламенту функціонування курорту 
та обмеження господарської діяльності. 

 



Критерії визначення альтернативних 
варіантів розвитку зони відпочинку Коблеве:  

 • відповідність пріоритетним напрямам соціально-
економічного розвитку Миколаївської області і 
Березанського району та Генеральному плану         
розвитку території Коблевської сільської ради;  

• ступінь підвищення конкурентоспроможності внаслідок 
реалізації альтернативи;  

• орієнтовні обсяги необхідного бюджетного    
фінансування;  

• можливість диверсифікації джерел фінансування;  

• орієнтовні обсяги залучених приватних інвестицій;  

• ступінь витратності отримання статусу, позиціонування і 
подальшого просування курорту;  

• ступінь приросту доходу від функціонування курорту;  

• наявність конфлікту інтересів заінтересованих сторін. 



АЛЬТЕРНАТИВИ  

1. Створення грязьового і 
кліматичного приморського 
курорту – позиціонування           
«SPA курорт»; 

2. Створення кліматичного 
приморського курорту – 
позиціонування «бюджетний 
сімейний відпочинок». 

 



Альтернатива 1. «SPA курорт» 
ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ОСНОВНІ НЕДОЛІКИ 

- раціональне використання наявних 
природних лікувальних ресурсів; 

- значне розширення туристичного сезону 
(«4 сезони»); 

- різке збільшення доходів внаслідок 
створення і функціонування 
високодохідних закладів розміщення; 

- можливе унікальна для півдня України 
пропозиція – винний SPA; 

- наявний досить значний сегмент 
курортно-рекреаційних закладів, що 
придатний до переходу в категорію SPA 
заклади із незначними 
капіталовкладеннями (курортні готелі і 
пансіонати); 

- задіяний значний сегмент споживачів 
(сім’ї з дітьми та споживачі з високим 
рівнем доходів); 

- можливий вихід на міжнародний 
туристичний ринок 

- необхідне фінансування створення 
загальнокурортного SPA центру; 

- виникне конфлікт інтересів з 
базами відпочинку рівню «економ» 
внаслідок різкого падіння попиту на 
їх послуги; 

- необхідні досить значні витрати на 
просування курорту, в тому числі не 
репозиціонування; 

- необхідні досить значні витрати на 
проведення досліджень 
лікувальних властивостей грязей і 
ропи Тилігульського лиману та 
створення умов для їх добичу і 
обробки для подальшого 
використання з лікувальними і 
оздоровчими цілями 



Альтернатива 2. «Бюджетний сімейний 
відпочинок» 

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ОСНОВНІ НЕДОЛІКИ 

- відсутня різка зміна іміджу, тому 
витрати на позиціонування курорту 
будуть незначними; 

- не зменшиться потік постійних і 
лояльних споживачів; 

- реалізується на базі існуючої 
інфраструктури розміщення і розваг; 

- основні «союзники» - пансіонати і 
бази відпочинку рівню «комфорт», 
тобто більша частина закладів 
розміщення; 

- захоплення найбільшого сегменту 
українських туристів (сім’ї з дітьми від 
дошкільного до старшого шкільного 
віку); 

- за умов вирішення загальних 
(системних) проблем зменшиться 
кількість незадоволених відпочинком 
туристів 

- незначний приріст доходів від 
функціонування курорту, оскільки він 
залишиться місцем бюджетного 
відпочинку; 

- існуючі природні лікувальні ресурси не 
будуть використані повною мірою; 

- необхідні капіталовкладення на розвиток 
курортної інфраструктури (в тому числі на 
будівництво набережної, курортного 
центру і пр.); 

- можливий конфлікт інтересів з базами 
відпочинку рівню «економ», які будуть 
відчувати досить різке падіння попиту; 

- можливий конфлікт інтересів із нічними 
клубами і дискотеками внаслідок 
необхідності введення більш прийнятного 
для сімейного відпочинку режиму 
роботи; 

- незначні можливості для розширення 
туристичного сезону 



Орієнтовні витрати бюджету на 
отримання статусу курорту і створення 

базової інфраструктури становлять: 

 Для реалізації альтернативи 1: 
створення грязьового і кліматичного 

приморського курорту з 
позиціонуванням «SPA курорт» 

Для реалізації альтернативи 2: 
створення кліматичного 
приморського курорту з 

позиціонуванням «бюджетний 
сімейний відпочинок» 

442731,42 тис. грн. (за цінами на 

базовий період – 2015 р.) без 

урахування інфляції; 

441709,51 тис. грн. (за цінами на 

базовий період – 2015 р.) без 

урахування інфляції; 

849492,85 тис. грн. на період з 2015 по 

2023 рік з урахуванням інфляції 

793650,22 тис. грн. на період з 2015 по 

2023 рік з урахуванням інфляції 
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Розподіл інвестиційних бюджетних витрат за роками 



Орієнтовні бюджетні 
надходження  

У випадку реалізації альтернативи 1: 
створення грязьового і кліматичного 

приморського курорту з 
позиціонуванням «SPA курорт» 

У випадку реалізації альтернативи 2: 
створення кліматичного 
приморського курорту з 

позиціонуванням «бюджетний 
сімейний відпочинок» 

152 629,233 тис. грн. на рік (за цінами 

на базовий період – 2015 р.) без 

урахування інфляції; 

99 157,512 тис. грн. на рік (за цінами 

на базовий період – 2015 р.) без 

урахування інфляції; 

2 619 445,79 тис. грн. за період з 2018 

по 2027 роки з урахуванням інфляції 

1 857 244,99 тис. грн. за період з 2018 

по 2027 роки з урахуванням інфляції 
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у випадку реалізації альтернативи 1 у випадку реалізації альтернативи 2 

Розподіл бюджетних надходжень за роками 



Основні показники ефективності 
бюджетних інвестицій наступні: 

 У випадку реалізації альтернативи 1: 
створення грязьового і кліматичного 

приморського курорту з 
позиціонуванням «SPA курорт» 

У випадку реалізації альтернативи 2: 
створення кліматичного 
приморського курорту з 

позиціонуванням «бюджетний 
сімейний відпочинок» 

чистий дисконтований дохід – 

1 282 434,714 тис. грн.; 

чистий дисконтований дохід – 

747 728,887 тис. грн.; 

індекс прибутковості – 8,72; індекс прибутковості – 4,26; 

термін окупності – 8,63 років; термін окупності – 9,27 років; 

внутрішня норма дохідності – 41,97% внутрішня норма дохідності – 27,91% 



Ефекти від реалізації 

Показник Альтернатива 1 Альтернатива 2 

Кількість знов створених 

робочих місць 4,302 тис. місць 4,091 тис. місць 

Кількість цілорічних робочих 

місць 
1,97 тис. місць 0,864 тис. місць 

Загальна місткість знов 

створених курортно-

рекреаційних установ 
15 тис. місць 15 тис. місць 

Загальна площа знов 

створених курортно-

рекреаційних установ 
1 842 400 м2 654 000 м2 



1. Проблема, що потребує 
вирішення 

2. Істотні фактори розвитку курорту 
«Коблеве» 

3.  Альтернативи розвитку курорту 
«Коблеве» 

4. Ризики та сценарії реалізації 
проекту розвитку курорту 
«Коблеве»  

5. Механізми впровадження 
 
 

ЗМІСТ 



Ступінь ризикованості реалізації проекту 
розвитку зони відпочинку Коблеве 

 Показники 
Сценарії 

Песимістичний Базовий Оптимістичний 

Чистий дисконтований дохід 
бюджету 

-35 364,7782 
тис. грн. 

1 282 434,714 
тис. грн. 

1 993 645,549 
тис. грн. 

Ймовірності реалізації 
сценаріїв 

35% 50% 15% 

Середній чистий 
дисконтований дохід бюджету 927886,517 тис. грн. 

Середньоквадратичне 
відхилення чистого 
дисконтованого доходу 
бюджету 

715567,5047 

Коефіцієнт варіації чистого 
дисконтованого доходу 
бюджету 

0,771179979 (77,11%) 

Ціна ризику проекту 2146702,514 тис. грн. 
Рівень інвестиційного ризику 1655494 тис. грн. 
Відносний рівень 
інвестиційного ризику 

29,08992415% 



1. Проблема, що потребує 
вирішення 

2. Істотні фактори розвитку курорту 
«Коблеве» 

3.  Альтернативи розвитку курорту 
«Коблеве» 

4. Ризики та сценарії реалізації 
проекту розвитку курорту 
«Коблеве»  

5. Механізми впровадження 
 
 

ЗМІСТ 



Механізми впровадження 

• Інституціональний механізм - Оголошення 
території курортом місцевого значення 

• Організаційний механізм - Управляюча 
компанія 

• Інформаційний механізм - Позиціонування 
курортної території 

• Фінансовий механізм – Багатоканальна 
модель фінансування та Державно-
приватне партнерство 



Наступні кроки 

Варіанти управління 
розвитком курорту 

• Громадські слухання з 
метою обговорення 
Концепції 
•Затвердження Концепції 
•Отримання статусу курорт 

місцевого значення  
•Розроблення техніко-

економічного обгрунтування 
реалізації Концепції  

 


