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Розділ І. 

 

ЗВЕРНЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ  

 

Шановні партнери! 

 

 

 
 

 

Раді презентувати Вам можливості нашої 

молодої, але досить прогресивної громади. Тут 

ви знайдете чудову нагоду познайомитися з 

перспективами Коблівської ОТГ, до складу 

якої входять села Коблево, Виноградне,  

Морське, Рибаківка, Лугове, Глибоке, 

Новофедорівка, Федорівка, Українка, 

Бессарабка, Тузли, Анатоліївка. Наша громада 

сьогодні намагається впевнено крокувати у 

ногу із часом, заявляючи про себе хорошими 

справами, розвитком інфраструктури, 

покращенням благоустрою, активним 

залученням до міжнародної співпраці, 

бажанням по-новому жити і працювати, щоб 

стати потужною частиною європейської 

країни.  

На території громади ви знайдете 

надійних партнерів, вигідні   пропозиції,  а   

також  підтримку  влади   у  реалізації   

інвестиційних проектів.  Запрошуємо ВАС до 

взаємовигідної співпраці з метою подальшого 

гармонійного розвитку всіх напрямків 

бізнесу та соціальної сфери громади аби 

забезпечити належне соціально-економічне 

та культурне зростання. 
Ми завжди відкриті для дружнього 

спілкування, ділових та партнерських 

стосунків. 

Переконаний, що спільними зусиллями 

завдяки Вашій ініціативності і 

відповідальності ми отримаємо вагомі 

результати у майбутньому, що дасть нам змогу 

поступово побудувати сильну і заможну 

державу. 

 

 

З повагою, 

 

Сільський голова                                             Володимир ПАНИЧ  
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Розділ ІІ 

  

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРИТОРІЇ 
 

Адміністративний центр громади знаходиться в с. Коблеве , яке розташоване на березі 

Тилігульського лиману, в  27 км на північний захід від районного центру с.Березанка і за 45 

км від найближчої залізничної станції  та аеропорту Одеса. Через територію громади 

проходить автомагістраль М-14 (Е 58) міжнародного та державного значення Одеса – 

Новоазовськ, що є частиною європейського коридору «Чорноморське  економічне 

співтовариство». До складу Коблівської громади входить 10 населених пунктів. Територія 

Коблівської ОТГ складає 26,4 тис. км²( без врахування сіл Анатоліївка та Тузли).   

Час заснування. Поселення Коблеве Херсонської губернії, попередня назва Постове, було 

засноване князем Волконським під час русько-турецької війни 1787 року. 

Відповідно  до  Закону  України  від  5  лютого  2015  року  №  157-VIII  «Про  

добровільне  об’єднання територіальних громад», Коблівська сільська рада оголосила 

проведення громадського обговорення щодо добровільного об’єднання територіальних 

громад.  

Коблівська ОТГ утворена 13 вересня 2016 року, шляхом об’єднання чотирьох сільських 

рад Березанського району. До складу громади в 2016 році увійшли населені пункти: с. 

Коблево, с. Виноградне, с. Морське, с. Рибаківка, с. Лугове, с. Глибоке, с. Новофедорівка, с. 

Федорівка, с. Українка, с. Бессарабка.  

Згідно Розпорядження КМУ від 15 квітня 2020 р. № 480-р  «Про затвердження 

перспективного плану формування територій громад Миколаївської області» 
Перспективного плану об’єднання територіальних громад в 2020 року до Коблівської ОТГ 

віднесено Тузлівська та Анатолівська сільські ради. 

 

 

        
      

Коблівська ОТГ станом на 13.09. 2016 року         Коблівська ОТГ станом на 01.07.2020 року 
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1. Природно-географічні та кліматичні умови 
Територія громади розташована в Південно-Західній частині Миколаївської області, її 

територія є нерозривною, межі визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад 

територіальних громад що об’єдналися: с. Коблеве, села: Українка, Бесарабка, Федорівка, 

Новофедорівка, Морське, Виноградне, Глибоке, Лугове, Рибаківка, Тузли, Анатоліївка. 

* Площа Громади становить близько 266,739 км
2 

(26 673 га)  *з с.Тузли та с.Анатоліївка. 

 Південна частина території Коблівської ОТГ пролягає уздовж Чорного моря, західна 

межа проходить уздовж узбережжя Тилігульського лиману. Межує на заході з Лиманським  

районом Одеської області. Рельєф рівнинний, в найвищій точці не досягає 50 метрів над 

рівнем моря. 

Відстань від адміністративного центру громади до районного центру – 28 км.  

Відстань від адміністративного центру громади до обласного центру – 78 км.  

Мінімальна відстань населених пунктів до адміністративного центру складає 6,3 км, 

максимальна – 47,2 км.  

Центр громади, с.Коблеве, знаходиться за 45 км від найближчої залізничної станції та 

аеропорту Одеса. Через територію громади проходить автомагістраль М-14 (Е 58) 

міжнародного та державного значення Одеса – Новоазовськ, що є частиною європейського 

коридору «Чорноморське  економічне співтовариство». 

 

 
Рис. Карта Коблівської ОТГ 

 

              Порівняльна таблиця площ та кількості населення 
Регіони Площа, км

2
 Населення 

Коблівська ОТГ 266,739 8602 

Миколаївська область 24598,00 1 164 657 
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Кількість населення та відстань від с.Коблеве до населених пунктів громади  
№ Назва населеного пункту Кількість населення Відстань 
1 с. Коблеве 2275  
2 с. Виноградне 486 9,5 
3 с. Морське 139 6,3 
4 с. Рибаківка 1659 20,5 
5 с. Лугове 360 9,6 
6 с. Глибоке 1 12,2 
7 с. Новофедорівка 961 19,9 
8 с. Федорівка 115 18,3 
9 с. Українка 706 15,5 

10 с. Бессарабка 108 16,8 
11 с. Анатоліївка 872 47,2 
12 с. Тузли 920 26,6 

                                   РАЗОМ 8602  
 

Клімат території атлантико-континентальний, обумовлений її розташуванням з однієї 

сторони поблизу Чорного моря, а з іншої в степовій зоні, що характеризується тривалим 

теплим літом, малосніжною м’якою зимою, недостатнім зволоженням і засушливими 

періодами. В липні та серпні переважає сонячна, жарка і суха погода. Зима коротка тепла, з 

частими відлигами і нестійким сніговим покровом. Характеристика кліматичних умов, 

основних метеорологічних показників, необхідних для обґрунтування й прийняття 

планувальних рішень, наведена за даними багаторічних спостережень по метеостанції 

«Очаків» (34 мБС), що розташована на узбережжі Чорного моря, в 26 км на захід від території.  

Температура повітря:  

- середньорічна + 9,9 ºС;  

- абсолютний мінімум – 29 ºС;  

- абсолютний максимум + 38 ºС.  

Тривалість безморозного періоду: - середня 207 днів; - найбільша 237 днів (1934р.).  

Розрахункова температура: - самої холодної п'ятиденки – 18 ºС; - зимова вентиляційна – 

4,9 ºС.  

Опалювальний період: - середня температура + 1,4 ºС; - період – 159 діб. Глибина 

промерзання ґрунту (по МС «Тилігуло-Березанка»): - середня 57 см; - максимальна 95 см.  

Середньорічна відносна вологість повітря – 77%.  

Атмосферні опади: - середньорічна кількість – 353 мм, у т.ч. теплий період – 225 мм, 

холодний – 128 мм. - середньодобовий максимум – 35мм; - спостережений максимум – 74 мм 

(23.06.1956 р.).  

Висота сніжного покриву (по МС «Миколаїв»): - середньодекадна – 9 см, максимальна – 

30 см. Кількість днів зі стійким сніжним покривом – 39.  

Особливі атмосферні явища (прояв днів/рік – середнє число): - тумани – 52 днів; - 

заметілі – 5 дня; - грози – 22 дня; - град – 0,8 дня; - пилові бурі (по МС «Тилігуло-Березанка») 

– 3,0 днів.  

Максимально можлива швидкість вітру: 12 - 21 м/с – щороку; - 24-24 м/с – один раз в 5-

10 років; - 25-25 м/с – один раз в 15-20 років.  

Переважними напрямками вітрів є: для теплого періоду – південно-західний; для 

холодного – переважно східний. З погляду якості кліматичних умов для житлового й 

рекреаційного будівництва район має сприятливі умови. 
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2. Ресурси Коблівської ОТГ 

Земельний фонд 
Загальна  площа  громади  –  266,739  км². *  

*з с.Тузли та с.Анатоліївка. 

 

Рельєф  переважно  рівнинний  та  посічений неглибокими балками. Північна та південно-

східна частини території розташовані на пліоценовій терасі і характеризуються полого-

рівнинним рельєфом з абсолютними відмітками 30-42 мБС, уступ якої в межах с. Коблеве 

переходить в пологий схил. Рівнинна частина тераси обривається в сторону моря і лиману 

крутосхиловим уступом з ярами і балками, який характеризується зсувними процесами. Решта 

території, де розташована рекреаційна територія (зона відпочинку «Коблеве»), знаходиться на 

узбережжі Чорного моря, з західної сторони межує з Тилігульським лиманом, являє собою 

понижені плоскі території з переважними абсолютними відмітками поверхні 1-2 мБС. 

 

Структура земельного фонду(без врахування с.Тузли та с.Анатоліївка): 

 
 

Лісові ресурси 

Громада має також ліси на своїй території. Загальний обсяг лісових ресурсів складає 58,6 

га, що розміщені вздовж берегової лінії від с.Коблеве до с.Рибаківка, в межах якої діє 

Очаківське лісомисливське господарство. 

 

Водні ресурси 

Землі водного фонду громади складають 2474 га, що включають в себе прибережну 

акваторію Чорного моря, Тилігульського та Карабушського лиману, а також площу озера 

Солонець-Тузли і двох ставків у селах Новофедорівка та Федорівка. 

 

Природні ресурси 

Корисні копалини Коблівської ОТГ Миколаївської області представлені головним чином 

нерудним комплексом. В 1952-1954 рр. трестом «Укрсхіднафтогазрозвідка» були пробурені 

скважини біля с.Рибаківка та м.Очаків на предмет пошуку нафти та газу. При дослідженні 

вмісту даних скважин нафтопроявів та структур не встановлено.  
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Нерудні корисні копалини Коблівської ОТГ представлені ресурсами, які 

використовуються в будівельній сфері (Новофедорівське родовище суглинків та глини, паспорт 

№3463), запасами пісків та вапняків, а також Коблівським родовищем підземних мінеральних 

вод (паспорт №101701) з мінеральною бромною водою, Коблівсько-Рибаківським родовищем 

підземних вод (паспорт №415001) з питною водою для господарсько-питних потреб, запасами 

хлоридно-натрієвих і магнезіальних солей (ропа морського типу) - озеро Солонець-Тузли, 

сірководневих (магнієво-натрієвих) грязей Тилігульського лиману. 

Наявні на території громади запаси корисних копалин мають потужну перспективу і 

можливість щодо ефективної їх розробки та використання (родовища вапняків, сировини для 

виготовлення цегли та черепиці, піску будівельного, інших ресурсів(солі озер та лікувальні 

грязі озер та лиманів, мінеральні та питні води). Проте специфіка їх залягання обумовлює в разі 

їх розробки необхідність вилучення цінних земель з сільськогосподарського виробництва. 

 

 
Рис. Родовища мінеральних та питних вод в громаді 

 

Проте, на даний момент відсутні суб’єкти господарської діяльності, які б займались 

видобутком вищезазначених корисних копалин на території громади та мали відповідні 

ліцензії. 

Західна частина території громади межує з Тилігульським лиманом, який представляє 

собою затоплене гирло одноіменної річки Тилігул, довжина якого сягає 60 км, ширина – до 4,5 

км, максимальна глибина – 21 метр, прозорість води – до 7 метрів. Це самий глибокий і 

прозорий лиман, з яким межує наша громада. Прибережні території лиману багаті на 

сірководневі (магнієво-натрієві) грязі, які можуть широко використовуватися для лікування 

захворювань опорно-рухового апарату, нервової системи, шкіри тощо. Тилігульський лиман є 

найбільшим і найвідомішим родовищем цілющих грязей не тільки в Україні, але і в країнах 
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Східної Європи, їх запаси перевищують 14 мільйонів тонн. Тилігульський лиман відділений від 

Чорного моря широким піщаним пересипом протяжністю до 4 км, але їх з'єднує штучний 

несудохідний канал «Чорне море-Тилігул», який має гідротехнічні шлюзові комунікації для 

регулювання надходження води з моря в лиман з метою підтримки оптимального рівня води в 

лимані.  

Дана місцевість особливо цінується як зона зупинки і відпочинку перелітних птахів, а 

також їх харчування та гніздування. Налічується близько 280 різновидів пернатих. Території 

Тилігульського лиману дуже багаті на рідкісних представників флори і фауни, і як не можна 

краще підходять для екологічного туризму. 

З метою віднесення цих угідь до природно–охоронних об’єктів рішенням 

Миколаївського облвиконкому від 20.12.1976 року № 668 на Тилігульскому пересипі в межах 

земель винрадгоспу «Росія» (село Коблеве Березанського району) був утворений один з перших 

в Миколаївській області пам’ятник природи місцевого значення - «Природний комплекс 

низовин південних лиманів» площею 120 га. Пізніше рішенням того ж облвиконкому від 

23.10.1984 року № 448 ця територія отримала статус орнітологічного заказника місцевого 

значення під назвою «Низовина Тилігульського лиману». Цей унікальний природний комплекс 

є місцем розташування степової, болотної і солестійкої рослинності, а також гніздування і 

міграції рідкісних для фауни України видів птахів, де забороняється полювання, риболовство, 

осушення водно-болотних угідь, встановлений режим абсолютної тиші в період гніздування 

птахів. 

У 1995 році з ціллю збереження і раціонального використання в рекреаційних, 

оздоровчих, наукових і просвітницьких заходах узбережжя і прилеглі до нього акваторії 

Тилігульського лиману в розрізі Ташинської, Краснопільської, Анатоліївської, 

Червоноукраїнської і Коблевської сільських рад Миколаївської області було створено 

регіональний ландшафтний парк (РЛП) «Тилігульський» загальною площею 8195,4 га. А 

рішенням IV сесії 22 скликання  Миколаївської обласної ради народних депутатів від 

28.04.1995 року №8 було зарезервовано ще 584,0 га земель Очаківського ДЛМГ, які щільно 

прилягають до території парку. У тому ж 1995 році за № 935 від 24.11.95р. постановою Кабміну 

України було затверджено перелік водно - болотних угідь, які мають міжнародне значення, 

головним чином як середовище існування водоплавних птахів, куди увійшов і Тилігульський 

лиман в межах Миколаївської і Одеської області. 

На східному і західному берегах Тилігульського лиману на данний час розташовані два 

однойменних регіональних ландшафтних парки, які є комунальними підприємствами Одеської і 

Миколаївської обласної державної адміністрації відповідно - Тилігульський регіональний 

ландшафтний парк (Одеська область) і регіональний ландшафтний парк Тилігульський 

(Миколаївська область), до його складу також увійшов орнітологічний заказник місцевого 

значення «Пониззя Тилігульського лиману».  

Парк забезпечує збереження цінних природних комплексів та історико-культурних 

об'єктів Тилігулу, умови для організованого туризму і відпочинку, проведення наукових 

досліджень, пропаганду екологічних знань. На територіях Тилігульського лиману розташована 

велика кількість заповідників, які дозволяють побачити рідкісних представників флори і фауни 

в природньому для них середовищі проживання: «Калинівський» (ботанічний), «Каіровский» 

(ландшафтний); «Тилігульський Пересип» (орнітологічний). Лиман входить в міжнародний 

список водойм Рамсарської конвенції про захист водно-болотних угідь. 

На території громади діє також Рибаківське відділення Національного природного парку 

«Білобережжя Святослава» до складу якого входить озеро Солонець-Тузли, яке має цілющі 
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грязі (лікування нервових захворювань, хвороб суглобів, кісток) та Гідрологічний заказник 

«Солоне озеро» площею 375,0 га.  

На території Коблівської громади в с. Рибаківка знаходиться об’єкт природно-заповідного 

фонду «Джерело» – гідрологічна пам’ятка природи. 

 

Трудові ресурси 
До Коблівської об’єднаної територіальної громади з центром в с. Коблево входять 12 сіл із 

загальною кількістю населення  8602 осіб, а саме:  

Розподіл кількості населення по населеним пунктам громади 

 

№ Назва населеного пункту Кількість населення, 

осіб 

1 с. Коблеве 2275 

2 с. Виноградне 486 

3 с. Морське 139 

4 с. Рибаківка 1659 

5 с. Лугове 360 

6 с. Глибоке 1 

7 с. Новофедорівка 961 

8 с. Федорівка 115 

9 с. Українка 706 

10 с. Бесарабка 108 

11 с. Анатоліївка 872 

12 с. Тузли 920 

РАЗОМ 8602 

 

Населення Коблівської ОТГ (без с.Тузли та с.Анатоліївка) 
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3. Інфраструктура громади  

Транспортна інфраструктура. 

На території об’єднаної громади існує дорожня мережа, яка включає в себе дороги 

місцевого, районного, обласного і державного значення (всього доріг в Коблівській ОТГ – 

145,748 км., *без с.Тузли та с.Анатоліївка) 

Дорожня мережа складається з доріг з твердим, гравійним та грунтовим покриттям. Стан 

доріг місцевого значення, особливо з твердим покриттям, в поганому стані і потребує 

капітального ремонту. Гравійні дороги в задовільному стані, але потребують поточного 

ремонту. Грунтові дороги потребують грейдерування. Наявне автомобільне транспортне 

сполучення з обласним центром (в тому числі й транзитним транспортом). Транспортне 

сполучення між населеними пунктами до адміністративного центру громади  забезпечене 

соціальним автобусом. 

Через територію громади проходить автомагістраль М-14 (Е 58) міжнародного та 

державного значення Одеса – Новоазовськ, що є частиною європейського коридору 

«Чорноморське  економічне співтовариство».  

Села Коблево, Федорівка розташовані на автошляху державного значення Одеса – 

Новоазовськ, села Виноградне, Новофедорівка знаходяться від цієї важливої транспортної 

магістралі на відстані, яка не перевищує 2,5 кілометри. 

 

Карта-схема 

автомобільних доріг на території Коблівської ОТГ 

 

 



 

12 
 

Характеристика автомобільних доріг  Коблівської ОТГ 

 

Дороги загального користування державного значення: 

 
Назва дороги Протяжні

сть в 

межах 

ОТГ, км 

Значення Категорі

я 

Тип 

покриття 

Ширина 

проїзної 

частини 

Середньо

добова 

інтенсивн

ість руху 

1 2 3 4 5 6 7 

М-14  

Одеса-

Мелітополь-

Новоазовськ (на 

м. Таганрог ), км 

55+550 – км 

73+360 

17,81 Міжнародна 

автомобільна 

дорога 

загального 

користування 

державного 

значення 

II Удосконал

ений 

(асфальтоб

етон) 

7,5 м  

(2 смуги 

по 3,75м) 

8108 

авто/добу 

Т-15-15 

Федорівка-

Рибаківка-б/в 

«Лугове», км 

0+000 – км 

5+479, км 

13+400 – км 

25+174 

17,253 

(5,479+ 

11,774) 

Територіальна 

автомобільна 

дорога 

загального 

користування 

державного 

значення 

III Удосконал

ений 

(чорне 

шосе) 

7,0 м  

(2 смуги 

по 3,5м) 

1125 

авт/добу 

Всього 35,063 км      

 

Дороги загального користування місцевого значення: 

 
Назва дороги Індекс Протяжність 

в межах ОТГ, 

км 

Категорі

я 

Тип покриття Середньодобова 

інтенсивність 

руху 

1 2 3 5 6 7 

 (Одеса-

Новоазовськ) - 

Новофедорівка 

О150309  

 

1,5 IV Асфальтобетон 150 авто/годину 

Коблеве – б/в 

«Морська» 

 

О150313 

 

9,4 IV Асфальтобетон 150 авто/годину 

(Федорівка- 

зона відпочинку 

«Лугове») – 

зона відпочинку 

«Рибаківка» 

О150315 

 

1,5 IV Асфальтобетон 150 авто/годину 

(Одеса-

Новоазовськ) - 

Глибоке 

С150305 

 

3,6 IV Біле шосе 150 авто/годину 

(Одеса-

Новоазовськ)- 

Виноградне 

С150306 

 

0,9 IV Асфальтобетон 150 авто/годину 

Рибаківка - 

Лугове 
С150314 5,4 IV Біле шосе 150 авто/годину 

Всього 22,34 км    
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Житлово-комунальна інфраструктура. 

Житлово-комунальна галузь об’єднаної громади представлена КП «Коблівський 

сількомунгосп» Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області та 

ОСББ: Теремок - К, Комфорт - К, Коблеве 2016, Сонячний - К, Пролісок 2008, Надія – 2009, 

Дружба 2008. 

В основному житловий фонд складається з приватного сектору (кількість дворів – 4440). 

Всі населені пункти, крім села Українка, які входять до територіальної громади газифіковані 

(кількість абонентів 2055), електрифіковані (кількість абонентів 3292, довжина мереж понад 

100 км), є централізоване водопостачання (кількість абонентів – 3224, довжина мереж – 76,1 

км). Централізована каналізація є лише в селі Коблеве (кількість абонентів - 1212, довжина 

мереж – 22 км). Населені пункти громади мають загальну довжину мереж вуличного освітлення 

– 75,3 км, кількість точок – 1908 шт. 

 

 
 

4. Освіта, охорона здоров’я, культура 

 
На території Коблівської ОТГ діє 4 навчальних заклади І – ІІІ рівня акредитації та 5 

дошкільних навчальних закладів. Зазначена мережа повністю задовольняє потреби населення. В 

школах працюють досвідчені та кваліфіковані вчителі 72 особи потреба 3 вчителі. В школах 

навчаються 624 учні до дошкільних навчальних закладів ходить 360 дітей. 

 

Назва населеного 

пункту 

Школи Дошкільні навчальні 

заклади 

с. Коблево І-ІІІ ступені + 

с. Рибаківка І-ІІІ ступені + 

с. Новофедорівка І-ІІІ ступені + 

с.Українка І-ІІІ ступені + 

с. Лугове І ступеня (законсервовано не діє) + 

с. Ленінка  + 
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Мережа медичних закладів Коблівської ОТГ: 

На території Коблівської ОТГ створено центр первинної медико-санітарної  допомоги. 

Місце розташування центру – с. Коблеве, в будівлі амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини с. Коблеве. До складу ЦПМСД увійшло 1 пункт «Здоров’я»   та 3 амбулаторіїї 

загальної практики сімейної медицини. В них працює 5 лікарів загальної практики сімейної 

медицини, 3 лаборанти, 16 медичних сестер, 5 молодших медичних сестер, 1 водій. Потреба в 

забезпеченні персоналом складає 1 лікар сімейної медицини.  

 

Медичні послуги  ЦПМСД для надання населенню: 

- Проведення медичних оглядів населення всіх категорій, в т.ч. працівників різного 

професійного спрямування; 

- Надання безкоштовної стоматологічної допомоги інвалідам та людям похилого віку; 

- Сучасне медичне обстеження населення з метою ранньої діагностики серцево-

судинних та онкологічних захворювань. 

 

Заклади культури Коблівської ОТГ        

На території Коблівської ОТГ діє 4 бібліотечних заклади, в яких працює 7 чоловік та 5 

закладів культури в яких працює 7 чоловік. Потреби в додатковому персоналі не виявлено. На 

даний час заклади культури справляються зі своїми завданнями, але є необхідність у 

розміщенні повноцінного будинку культури в с.Коблеве.  

 

5. Економіка громади 

 
  Спеціалізація економіки громади: на південних територіях туристичний сектор, 

північні території зайняті в товарному виробництві сільськогосподарської продукції. Також на 

території с. Виноградне діє виноробне підприємство ПАТ «Коблево» також на значних 

територіях земель сільськогосподарського призначення закладено виноградники. Уздовж 

берега Чорного Моря до входу в Березанський лиман діє значна кількість баз відпочинку, 

пансіонатів, дитячих таборів відпочинку.   

Економіка громади в основному ґрунтується на туристичному секторі для села Коблево, 

Виноградне, Рибаківка, Лугове, Глибоке, Морське де проживає найбільша кількість мешканців, 

в північній частині громади переважає зайнятість населення в агропромисловому комплексі 

села Українка, Бессарабка, Новофедорівка, Федорівка. Села Коблево, Федорівка розташовані на 

автошляху державного значення Одеса – Новоазовськ, села Виноградне, Новофедорівка 

знаходяться від цієї важливої транспортної магістралі на відстані яка не перевищує 2,5 

кілометри. 

 

Туристична галузь 

Спеціалізація економіки громади: на південних територіях – туризм, північні території 

зайняті товарним виробництвом сільськогосподарської продукції. Також на території с. 

Виноградне діє виноробне підприємство ПАТ «Коблево», яке має на значних територіях земель 

сільськогосподарського призначення виноградники, які останнім часом оновлюються. Вздовж 

узбережжя Чорного моря, до входу в Березанський лиман, діє значна кількість баз відпочинку, 

пансіонатів, дитячих таборів, які знаходяться у приватній власності. 
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Основу потужного рекреаційно-туристичного ресурсу Коблівської ОТГ складають 4 

зони відпочинку: Коблево, Рибаківка, Морське і Лугове (найбільші з яких - Коблево і 

Рибаківка), де розміщено більше 200 пансіонатів і баз відпочинку, де щорічно оздоровлюються 

близько 180 тисяч туристів і відпочиваючих з різних регіонів України та країн ближнього 

зарубіжжя. 

Профільовані зони відпочинку на кліматотерапії в комфортних умовах, оздоровленні 

хворих з неінфекційними ураженнями легенів, верхніх дихальних шляхів і серцево-судинними 

захворюваннями. Додатковими факторами рекреації тут служать: виноградолікування, 

дотримання спеціальних дієт для хворих з порушеннями ендокринної системи, спортивне 

рибальство в Чорному морі і Тилігульському лимані. 

На території громади розташовано ряд важливих туристичних об’єктів – 2 аквапарки: 

«Коблево» та «Орбіта», дельфінарій «Немо», кіноконцертний комплекс «Мілленіум», 

регіональний ландшафтний парк «Тилігульський», частина Національного природного парку 

«Білобережжя Святослава», виноробний завод «Коблево». Екскурсії на ці об’єкти пропонують 

туристичні компанії в Коблеве, Миколаєві, Одесі, Очакові, Южному та інших містах. 
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 Загалом курортні населені пункти Коблівської ОТГ мають свою специфіку:  

 с. Коблеве має розвинену інфраструктуру розважальних закладів, найбільший на 

південному заході  країни аквапарк, тому туди приїздить багато молоді;  

 с. Рибаківка – це сімейний, «тихий» відпочинок.  

 інші населені пункти, які знаходяться поблизу узбережжя моря – с. Лугове та с. Морське – 

не мають яскраво вираженої специфіки, а є ніби «транзитними» між Рибаківкою та 

Коблеве.  

 

Показники місткості туристичної інфраструктури Коблівської ОТГ   

Населений пункт Кількість баз відпочинку Кількість ліжкомісць 

(орієнтовна) 

Коблеве 106 16 650 

Рибаківка 87 7 500 

Морське 4 450 

Лугове 12 1 300 

 209 25 900 

 

Сільське господарство, тваринництво.  

 

 

 

Експортні товари громади – це продукція сільського господарства: зернові, олійні 

культури. Єдиним підприємством, яке здійснює прямі експортні поставки продукції за кордон, 

є ПАТ «Коблево». Його експортним товаром виступають вина та коньяки торгової марки 
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«Коблево». ПАТ  «Коблево»  –  це  найбільший  в  Україні  завод  з  виробництва  вина.  В 

асортименті заводу представлено близько 30 видів вин. 

 

Галузева структура сільського господарства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промисловість.  
Промисловість громади представлена підприємствами харчової та переробної 

промисловості.  

Основною промисловою продукцією громади є: 

- виноробна продукція; 

- олія соняшникова нерафінована; 

- борошно; 

- крупи; 

- макаронні вироби; 

- хлібобулочні вироби; 

- ковбасні вироби.  

 

Промислову групу представляють такі підприємства (орієнтовна кількість працівників – 

302 осіб): 

 ВАТ «Коблево» (Основна товарна продукція: вино, коньяк); 

 Ковбасний цех ПП Крецу О.Р. (Основна товарна продукція: сосиски, сардельки, 

ковбаса, паштет, копчене м’ясо та сало); 

 ПП «Калина» (Основна товарна продукція: камінь, тротуарна плитка, забори); 

 ПП «Л. Шмідта» (Основна товарна продукція: морепродукти). 

 

Основна товарна структура експорту – сільськогосподарська сировина, імпорту – готові 

продукти харчування, паливно-енергетичні товари, сільськогосподарська техніка та 

автотранспорт, побутова техніка та вироби з полімеру (пластмаси), текстильні матеріали та 

вироби, лікарські засоби.  

Основними платниками до бюджету сільської ради є: 67 юридичних осіб, 160 суб’єктів 

підприємницької діяльності, 30 квартиро-здавачів, 1 105 фізичних осіб-підприємців. 

Серед промислових та переробних сільськогосподарських підприємств у громаді є тільки 

декілька: лісгосп,  цех з обробки граніту та ПАТ «Коблево» (винзавод). ПАТ «Коблево» доволі 

відоме підприємство, вина якого розповсюджуються як в Україні, так і за кордоном. На 

підприємстві зайнято біля 200 чол., з них, половина місцевих. 

 

 

 

70% 

30% 
Рослинництво 

Тваринництво 
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Найбільші роботодавці 
 

Підприємство, організація, установа Вид діяльності (основний) 

ПАТ Коблево – продукція виноробної промисловості, експортним 

товаром є вино «Коблево» 
ДП Агро- Коблево –  вироблення  продукції  сільського  господарства 

(зернові культури, олійні культури, виноград). 
ПАТ Прикордоник –  вироблення  продукції  сільського  господарства 

(зернові культури, олійні культури, виноград). 

База відпочинку «Зоря – Машпроект» - надає послуги в сфері рекреації 

 

Система поводження з ТПВ в громаді 

В громаді  відсутні спеціалізовані підприємства у сфері поводження з побутовими 

відходами, що призводить до стихійного накопичення побутових відходів у природних 

рельєфних утвореннях – балках, ярах на території громади. 

Існуюча структура санітарного очищення населених пунктів громади недосконала через її 

фрагментарність, роз’єднаність та різнорідність, відсутності достатнього контролю за 

санітарним станом територій, збиранням, вивезенням, знешкодженням та захороненням 

побутових відходів, внаслідок чого є утворення несанкціонованих сміттєзвалищ.  

У населених пунктах Коблівської ОТГ та 4 зонах відпочинку продукується значна 

кількість твердих побутових відходів, що захороняються на сміттєзвалищі. Послуги по 

вивезенню сміття надають КУ «Коблівський сількомунгосп» та  КП ДОЗ «Причорномор’є».  

Відходи вивозяться з населених пунктів тракторами на загальнозональне звалище твердих 

побутових відходів, яке діє на території громади поблизу с. Лугове. Паспортна потужність 

сміттєзвалища становить 120000 м3, процент заповнення - 85%, розрахунковий термін 

експлуатації – 50 років, початок експлуатації -1975 рік. Обсяг накопичених відходів 

сміттєзвалища - 23402,0 т, площа - 4,0 га, зберігання - поверхневе, насипне. Можуть 

захоронюватися відходи діяльності установ громадського харчування, технічного 

обслуговування та ремонту устаткування, приладів та виробів інших, відходи комунальні та 

аналогічні неспецифічні промислові інші, 77 група, ІV клас. Перелік населених пунктів, що 

вивозять сміття: с. Коблеве, с. Лугове, с. Рибаківка, с. Морське. 

Перелік населених пунктів, що вивозять сміття: с. Коблеве, с. Лугове, с. Рибаківка, с. 

Морське.  

Кількість вивезених ТПВ в Коблівській ОТГ: 

2018 рік - 11 887 м3: Бази відпочинку - 6 432 м3, села Коблівської ОТГ - 5 455 м3. 

2019 рік - 13 120 м3: Бази відпочинку - 6 920 м3,  села Коблівської ОТГ - 6 200 м3. 

 

Очисні споруди на території громади знаходяться в с.Лугове. Частково стоки Коблевської 

зони відпочинку надходять на очищення до очисних споруд каналізації у с.Лугове, які 

експлуатуються КП ДОЗ «Причорномор’є». Біологічні очисні споруди у с. Лугове побудовані в 

1984 році у складі двох блоків окислення. Після реконструкції 2001 року потужність очистки 

зменшилась у 2 рази і склала 2,4 тис. м3 /добу. Система очистки стоків не передбачає скид до 

поверхневих водойм, стоки накопичуються у спеціально створеному ставку-накопичувачу. 

Мережа водовідведення є тільки в селі Коблеве, комплекс мережі водовідведення та 

очисних споруд на даний час справляється зі своєю роботою,  але потребує реконструкції. 
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6. Показники соціально-економічного розвитку Коблівської  ОТГ за 2017-2019 роки 

 

№ Найменування показника Одиниця 

виміру 

2017 2018 2019 

1 Кількість дітей віком до 16 років 

 

Осіб 1337 1262 1222 

2 Кількість підприємств малого та 

середнього бізнесу розташованих на 

території ОТГ 

Одиниць 56 56 58 

3 Доходи загального фонду бюджету 

об’єднаної територіальної громади без 

трансфертів на 1 особу 

Грн. 5973 7319 8401 

4 Об’єкти надходжень до бюджету 

об’єднаної територіальної громади від 

сплати податку на доходи фізичних осіб на 

1 особу 

Грн. 1970,62 2662,15 3027,80 

5 Охоплення дітей дошкільними 

навчальними закладами 

% 21 21 37 

6 Частка дітей охоплених позашкільною 

освітою у загальній кількості дітей 

шкільного віку 

% 21 21 37 

7 Частка домогосподарств забезпечених 

централізованим водопостачанням у 

загальній кількості домогосподарств ОТГ 

% 99 99 100 

8 Частка населених пунктів у яких 

впроваджено роздільне збирання твердих 

побутових відходів, у загальній кількості 

населених пунктів ОТГ 

% 0 0 0 

9 Кількість проектів регіонального розвитку , 

що реалізується на території об’єднаної 

територіальної громади у тому числі за 

рахунок коштів державного фонду 

одиниць 0 1 1 

10 Частка відремонтованих доріг комунальної 

власності 

% 1,4 1,4 0,6 

11 Природний приріст (скорочення) населення осіб -225 -258 +25 

12 Частка домогосподарств, що мають доступ 

до мережі Інтернет у загальній кількості 

домогосподарств об’єднаної територіальної 

громади 

% 314 434 570 

13 Кількість розроблених бізнес-планів та 

інвестиційних пропозицій органами 

місцевого самоврядування 

одиниць 57 65 28 

14 Кількість міжнародних проектів технічної 

допомоги, що реалізовані на території 

Громади 

одиниць 0 0 1 

15 Кількість створених місць масового 

відпочинку 

одиниць 12 16 16 
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ОСНОВНІ  ПОКАЗНИКИ 

ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ КОБЛІВСЬКОЇ ОТГ 

 

Показники Одиниця 

виміру 

2019 рік  

 

2020 рік 

прогноз 

Обсяг реалізованої промислової продукції, у % 

до попереднього року 

% 110,0 110,7 

Індекс обсягу сільськогосподарського 

виробництва, у % до попереднього року 
% 

107,0 110,0 

Фонд оплати праці робітників і службовців, 

працівників сільського господарства, малих 

підприємств (без військовослужбовців) 

млн. грн. 41,0 46,8 

Середньомісячна заробітна плата одного 

штатного працівника  

грн 6271 6898 

Обсяг обороту роздрібної торгівлі, у % до 

попереднього року 

% 109,0 112,0 

 

 

ІНДИКАТИВНІ ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ БЮДЖЕТУ НА 2019-2020 РОКИ  

тис. грн. 

Назва показника 

 

2019 рік 2020 рік 

Доходи: 61597,641 60480,170 

у тому числі:   

Податки і збори 56507,684 60480,170 

- податок на доходи фізичних осіб 20816,188 22575,300 

Власні надходження бюджетних установ 737,017 1080,000 

Міжбюджетні трансферти з державного та 

обласного бюджету 

29867,247 20519,900 

Видатки 101151,762 87412,537 

із них:   

- державне управління 12787,358 13963,522 

- освіта 50201,266 51945,707 

- охорона здоров’я 1169,386 1021,655 

- соціальний захист населення 3661,889 3062,682 

- культура і мистецтво 2239,113 2692,110 

- фізична культура і спорт 39,874 41,900 

- міжбюджетні трансферти районному бюджету 7635,585 3373,868 

- інші 23417,291 11311,093 
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7. Розвиток території громади 

Аналіз сильних сторін, можливостей розвитку, слабких сторін та загроз розвитку 

Коблівської сільської ради ( SWOT – аналіз ) 

SWOT-аналіз дає змогу виявити ті галузі та види діяльності,де територіальна громада має 

потенціал розвитку,а також сформулювати конкретні завдання та цілі,необхідні для реалізації 

цього потенціалу. 

 

SWOT-аналіз Коблівської громади 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Розміщення на кордоні двох областей, на 

оптимальній відстані від обласних центрів 

Миколаєва та Одеси 

2. Добрі кліматичні та географічні умови для 

розвитку туризму: велика кількість 

сонячних днів, західна частина громади 

омивається водами Тилігульського лиману, 

південна - Чорним морем. 

3. Наявність туристичної інфраструктури в 

Коблево-Рибаківській рекреаційній зоні (2 

аквапарки, дельфінарій, бази відпочинку). 

4. Наявність земель за межами населених 

пунктів, які потенційно можуть бути 

інвестиційними ділянками. 

5. Наявність об’єктів природоохоронного 

фонду: РЛП «Тилігульський», Рибаківське 

відділення НПП «Білоберіжжя 

Святослава». 

6. Порівняно велика кількість підприємців, 

які швидко адаптуються в нових 

економічних умовах. 

7. Наявність об‘єктів, доступних для 

інвестування. 

8. Природно-кліматичні умови для розвитку 

виноградарства та садівництва (аналог – 

Франція). 

9. Високий рівень інсоляції та зручна роза 

вітрів дозволяють розвивати альтернативну 

енергетику. 

10. Високий рівень розвитку спортивної та 

культурної сфери дозволяють 

використовувати їх для брендингу 

території та залучення тристів. 

1. Сезонність курортного бізнесу (в 

більшості баз відпочинку – не більше 100 

днів «високого» сезону). 

2. Недостатня кількість 

викокваліфікованих працівників у сфері 

освіти та медицини. 

3. Відсутність сучасної системи 

поводження з ТПВ (велика кількість 

стихійних сміттєзвалищ, невизначеність з 

поігоном ТПВ). 

4. Дефіцит житлових приміщень. 

5. Низька безпека дорожнього руху 

(відсутність тротуарів, велодоріжок, 

світлофорів на трасі Е-58). 

6. Відсутність внутрішнього 

транспортного сполучення. 

7. Слабо розвинутий дрібний бізнес та 

система побутового обслуговування, 

недостатня легалізація зайнятості 

населення. 

8. Відсутність центрів розвитку 

особистості та недостатня кількість 

спортивних майданчиків. 

9. Високий рівень криміногенної ситуації 

через відсутність центру безпеки громади та 

велику кількість туристів. 

10. Низька громадська активність 

мешканців громади. 

11. Обмежені фінансові ресурси громади 

для виконання власних та делегованих 

повноважень. 

 

Можливості Загрози 

1. Зростання популярності сільського, 1. Кліматичні зміни та погіршення екологічної 
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зеленого, культурного, світоглядного 

туризму серед населення України та 

Європи, розвиток внутрішнього туризму. 

2. Продовження діяльності в Україні проектів 

міжнародної технічної допомоги, що 

будуть підтримувати об’єднані громади. 

3. Зростання світового попиту на 

продовольство, в том числі органічне, 

стимулюватиме розвиток АПК. 

4. Продовження реформ в Україні сприятиме 

покращенню бізнес клімату. 

5. Легалізація зайнятості населення та виплат 

заробітних плат. 

6. Поглиблення інтеграції з ЄС (відкриття 

ринків ЄС для продукції, що виробляється 

в громаді) 

7. Продовження децентралізації влади 

(самостійність розвитку громади) з 

відповідною бюджетною підтримкою 

об’єднаних громад. 

 

ситуації призведуть до зменшення 

туристичного потоку. 

2. Зростання міграції (неповернення молоді в 

громаду, відтік кваліфікованих спеціалістів) 

призведе до нестачі кваліфікованих кадрів. 

3. Перекладання на місцеве самоврядування 

державних фінансових зобов’язань щодо 

забезпечення соціальних стандартів. 

4. Корупція в органах влади та органах 

місцевого самоврядування будуть 

пригнічувати розвиток бізнесу. 

5. Нестабільність національної валюти та 

інфляція призведе до зменшення потоку 

туристів  

6. Продовження військового конфлікту на сході 

України. 

7. Зростання цін на енергоносії зменить 

прибутковість ведення бізнесу та зменшить 

реальні доходи населення. 

8. Високі процентні ставки при отриманні 

кредитних ресурсів будуть пригнічувати 

розвиток економіки. 

 

Порівняльні переваги, виклики і ризики Коблівської громади 

 

Переваги: 

Прогнозоване продовження євроінтеграційних процесів та реформ в Україні 

сприятимуть покращенню бізнес-клімату та зростанню зацікавленості інвесторів до України та 

її регіонів і громад. З урахуванням таких сильних сторін Коблівської громади, як наявність 

зручного географічного розміщення (близкість до обласних центрів Миколаєва та Одеси), 

наявності достатньої кількості трудових ресурсів та достатньої кількості родючих та екологічно 

чистих сільськогосподарських земель (для ведення сучасного агробізнесу), такі можливості 

стимулюватимуть розвиток сільського господарства та переробної промисловості, розвиток 

транспортно-логістичної інфраструктури та, як результат, підвищення доходів населення, 

покращення якості життя мешканців сільської місцевості. 

Оскільки передбачається зростання серед населення України та Європи популярності 

сільського, зеленого, культурного, внутрішнього та зовнішнього туризму, врахувавши наявність 

значних якісних рекреаційних ресурсів територій (включаючи ландшафтні парки та заповідні 

території) відкривається можливість розвитку наявної та створення нової туристичної 

інфраструктури (об’єкти туризму, транспортне сполучення, нові туристичні маршрути тощо), а 

також популяризація культурних і спортивних досягнень громади повинно забезпечити 

розвитковий потенціал Коблівської ОТГ у цій сфері. 

Зростання попиту на продовольство на світовому ринку може привабити інвесторів в 

аграрний сектор на сільських територіях громади, стимулюватиме розвиток наявних у громаді 

підприємств виробників та переробників агропродукції, а також харчової промисловості. 

Особливості території та традиції агрокультури дають можливість використовувати масштабні 
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ділянки відкритого та закритого ґрунту для вирощування саджанців декоративних, плодово-

ягідних дерев та кущів,а також винограду. 

Географічне розташування та транспортна інфраструктура є зручними для розвитку 

агротуристичного (агрорекреаційного) кластеру. Плани Уряду щодо створення першого в 

Україні цілорічного агрорекреаційного кластеру «Курорт «Коблеве»» здатні суттєво посилити 

наступні сильні сторони громади: наявність об‘єктів, доступних для інвестування та 

туристичної інфраструктури в Коблево-Рибаківської рекреаційної зоні, а також розміщення на 

кордоні двох областей, на оптимальній відстані від обласних центрів Миколаєва та Одеси. 

Підприємницька активність представників місцевої громади сприяє підвищенню 

зайнятості населення та наповненні місцевого бюджету. 

Наявність потенціалу геліо- та вітро-енергетики дасть можливість залучити зовнішніх 

інвесторів до побудови СЕС та ВЕС, створенню нових робочих місць та збільшенню доходів 

місцевого бюджету.  

 

Виклики: 

Погане забезпечення питною водою у більшості сільських поселеннях громади, висока 

зношеність інженерно-технічних комунікацій, неналежна якість, або відсутність дорожнього 

покриття між населеними пунктами в середньостроковій перспективі можуть бути частково 

усунуті завдяки бюджетній підтримці, що надається для об’єднаних громад, а також залученням 

сторонніх коштів (державних – ДФРР, іноземних – кошти міжнародної технічної допомоги, або 

внутрішніх – через залучення інвестицій). 

Інвестиційна активність та покращання бізнес-клімату може сприяти підвищенню 

підприємницької активності у громаді. Це також повинно призвести до підвищення 

громадянської активності, що дозволить набути досвіду у залученні позабюджетних коштів. 

Підвищення підприємницької активності також може збільшитися за рахунок зростання 

популярності сільського, зеленого, зимового, культурного, світоглядного туризму. 

 

Ризики: 

Згортання реформ та, як наслідок цього, скорочення обсягів фінансової підтримки 

громади обмежуватиме реконструкцію інженерно-технічних комунікацій, доріг та забезпечення 

питною водою населених пунктів громади. 

Зміна кліматичних умов та погірення екологічної ситуації можуть призвести до 

зменшення туристичного потоку та погіршать життя мешканців громади. 

Сильні сторони: 

Добре організована система дошкільної, шкільної та позашкільної освіти і культури 

(наявність творчих та спортивних колективів, що популяризують громаду) не лише підвищує 

рівень освіти мешканців громади, а й збільшує шанси на притік сімей молодих спеціалістів. 

Наявність земельних ділянок для підприємницької діяльності, бази для туристично-

рекреаційної галузі та розсадників дерев та кущів, природних ресурсів, достатньої кількості 

родючих та екологічно чистих сільськогосподарських земель, наявність вільної робочої сили та 

значної кількісті підприємців, які швидко адаптуються в нових економічних умовах дають 

можливість створити виробничо-господарські об’єкти кооперативного характеру та 

комунальної власності, сприяють залучанню інвесторів. 

Велика кількість сонячних днів та наявність вітрів робить привабливим розвиток 

альтернативної енергетики. 



 

24 
 

Здатність мешканців громади об’єднуватись у громадські організації, зокрема, у сфері 

культури та спорту, наявність талановито-професійних колективів творчої самодіяльності, 

увага до талановитої молоді сприяють створенню та розповсюдженню позитивного іміджу 

Коблівської громади. 

На території громади є можливості для розвитку об’єктів зеленого туризму, що 

підтверджується  прикладами та наявною базою. 

Наявність потужних підприємств (ПАТ «Коблеве») безумовно позитивно впливає на 

економіку громади. 

 

Загрози: 

Зростання еміграційних процесів, продовження або замороження військового конфлікту 

на сході України, зростання цін на енергоносії, перекладання на місцеве самоврядування 

державних зобов’язань щодо забезпечення соціальних стандартів без передачі належного 

фінансового забезпечення, загострення проблеми водопостачання в зв’язку із зневодненням 

ґрунтів через недостатню кількість опадів, зменшення ефективності землекористування через 

неправильну агротехнологію, високі процентні ставки при отриманні кредитів на ведення 

бізнесу, а також можливість виникнення надзвичайних ситуацій внаслідок природних 

катаклізмів та наявність потенційно небезпечних об’єктів (ДП "Морський 

Торговельний Порт «Південний», ПАТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ) ), з високою 

ймовірністю, негативно відобразяться на соціально-економічному розвитку громади.  

 

Основні ресурси для розвитку громади 

Основними ресурсами для розвитку Коблівської громади в ході опитування були 

визначені наступні (4 основних ресурси покривають 84% шкали): 

1. Вигідне географічне положення 

2. Прогресивна та дієва місцева влада 

3. Хороша доступність до основних міст та ринків 

4. Приваблива природа 
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СХЕМА ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ГРОМАДИ 

  
 

РОЗДІЛ ІІІ 

1. ПРОЄКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ ІНВЕСТОРІВ 

 
Агенція місцевого розвитку Коблівської об’єднаної територіальної громади  

підготувала інвестиційні пропозиції, які  нададуть можливість для створення нових робочих 

місць на території громади та перспективу розвитку її території.  
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АНКЕТА №1 

інвестиційного проєкту, який плануються до реалізації за умови залучення 

інвестиційних ресурсів 

Назва інвестиційного проекту «Будівництво Південно-Бузького групового 

водопроводу Березанського району, Миколаївської 

області, Україна» 

Назва підприємства (організації) Коблівська сільська рада об’єднаної територіальної 

громади Березанського району Миколаївської області 

Реквізити підприємства 

(організації): 

поштова адреса: 

 

телефон: 

 

 

вулиця Одеська,4, с.Коблеве, Березанського району, 

Миколаївської області, 57453 

Тел./факс:+38 (05153) 9-61-09 

Форма власності Комунальна 

Частка державної власності (%) - 

Керівник підприємства 

(організації): 

Посада: 

прізвище, ім'я, по-батькові: 

телефон керівника: 

 

 

Сільський голова 

Панич Володимир Михайлович 

+38 (05153) 9-61-09 

Контактна особа по інвестиційному 

проекту: 

Посада: 

 

прізвище, ім'я, по-батькові: 

телефон: 

e-mail: 

 

 

Голова правління Установи "Агенція місцевого 

розвитку Коблівської ОТГ" 

Киливник Володимир Петрович                                                 

+38 (067) 92-202-45, +38 (093) 6467789. 

Ldakutc@gmail.com 

Загальний опис підприємства Орган місцевого самоврядування 

Характеристика / опис діяльності 

підприємства 

Представляє сільську територіальну громаду та 

здійснює від її імені та в її інтересах функції та 

повноваження місцевого самоврядування, визначені 

законодавством України 

Основна продукція, згідно проєкту Питна вода. 

Особливості розташування Траса водоводів пролягатиме по найкоротшій відстані 

загальною довжиною 89 км між населеними пунктами, 

переважно уздовж автомагістралі М-14 (Е 58), що 

зумовлено вимогами експлуатації об’єктів. 

Наявність комунікацій Проектом передбачено 

Електрифікація, газифікація, вода та 

водовідведення 

Будівництво Південно-Бузького групового водопроводу 

від Нечаянського водосховища до с. Коблеве 

Миколаївської області загальною довжиною 89 км 

пластиковими трубами діаметром 500 і 700 мм та 

встановлення 18 водопровідних технологічних 

колодязів, обладнаних запірно-регулюючою 

арматурою.  

Загальна протяжність водоводів складає 89 км, з них: 
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діаметром - 500 мм - 39500 м (в дві нитки), діаметром 

500 мм (в одну нитку) - 2950 м, діаметром 700 мм - 90м. 

Кількість працюючих осіб 67 

Позиція на ринку - Забезпечення якісним питним водопостачанням 

населення та вирішення проблем її дефіциту в 

населених пунктах Коблівської громади та курортних 

зонах с. Коблево та с.Рибаківка; 

- Підвищення стандартів життя в сільській місцевості; 
- Надання якісних житлово-комунальних послуг;  

- Забезпечення сталого розвитку систем 

водопостачання та водовідведення; 

- Відновлення  і подальший розвиток зрошення на 
прилеглих територіях; 

- Збереження навколишнього природного середовища. 
- Отримання прибутку від реалізації проекту. 

Короткострокові та довгострокові 

плани підприємства 

Короткострокові плани оформлені в Плані 

перспективного розвитку Коблівської ОТГ на 2019-

2021 роки. 

Довгострокові плани передбачені в Стратегії розвитку 

Коблівської ОТГ на період 2021-2027 роки. 

Суть інвестиційного проекту Проведення будівельних робіт по будівництву 89 км 

магістральних водогонів. 

Проведення будівельних робіт по встановленню 18 

водопровідних технологічних колодязів, обладнання  їх 

запірно-регулюючою арматурою.  

Проведення будівельних робіт з реконструкції 

насосних станцій, площадки очисних споруд та 

попередніх фільтрів. 

Введення в експлуатацію. 

Укладання договорів на централізоване 

водопостачання. 

Рівень готовності інвестиційного 

проекту 

Виконано:  

- Розроблена та затверджена проектна та кошторисна 

документація. 

Необхідно отримати: 

- Державну будівельну експертиза проекту. 

- Дозволи на виконання земляних робіт. 

- Дозвіл про початок будівельних робіт. 

- Сертифікат введення в експлуатацію. 

Загальний обсяг необхідних 

інвестицій (тис. дол. США), у тому 

числі: 

- інвестовано власних коштів; 

- потреба у інвестиційних коштах 

 

 

 

14, 492 

27 609,128 

Спосіб залучення інвестицій Джерела фінансування проекту: 

- Державний бюджет; 

- Місцевий бюджет; 

- Інвестиційні кошти,кредитні кошти, прямі інвестиції. 

 Можливі форми співпраці:  
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- проектне фінансування; 

- державно-приватне партнерство. 

Цільове використання 

інвестиційних коштів 

89 км побудованих магістральних водогонів. 

4 реконструйованих насосних станцій. 

18 водопровідних технологічних колодязів. 

Поліпшено умови проживання населення, подачу 

якісної питної води безпосередньо до споживача.       

8,900 тис. мешканців Коблівської громади та 100 

тис. чоловік курортної зони сіл Коблеве та Рибаківка 

буде забезпечено якісною  питною водою, що 

відповідає нормам  ДСаНПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні 

вимоги до води питної, призначеної для споживання 

людиною".   

Технічна схема водопостачання охопить села 

Коблівської громади, в кількості 10 населених пунктів 

та курортної зони сіл Коблеве й  Рибаківка.  

Розвиток меліоративної інфраструктури та 

зрошення на прилягаючих до водогону земельних 

ділянках  з метою розвитку та ведення сільського 

господарства. 

Укладання договорів на водопостачання з новими 

споживачами. 

Стисле обґрунтування доцільності 

проекту, соціальний ефект від 

впровадження 

- Забезпечення якісним питним водопостачанням 

населення та вирішення проблем її дефіциту в 

населених пунктах Коблівської громади та курортних 

зонах с. Коблево та с.Рибаківка; 

- Підвищення стандартів життя в сільській місцевості; 
- Надання якісних житлово-комунальних послуг;  

- Забезпечення сталого розвитку систем 

водопостачання та водовідведення; 

- Відновлення  і подальший розвиток зрошення на 
прилеглих територіях; 

- Збереження навколишнього природного середовища. 
- Отримання прибутку від реалізації проекту. 

Термін окупності проекту (років) Вкладення у будівництво водогону та розвиток 

зрошення окуплюються за кілька років при 

краплинному зрошенні і мінімум за 6-7 років в 

залежності від обраного джерела інвестування.  

Термін реалізації 2 роки 

Інша інформація щодо проєкту (за 

потреби) 

Проєкт входить до переліку заходів реалізації Стратегії 

розвитку Коблівської ОТГ на період 2021-2027 роки. 
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АНКЕТА №2 

Інвестиційного проєкту типу Greenfield, який плануються до реалізації за умови 

залучення інвестиційних ресурсів 

 

Назва інвестиційного проекту Вільна земельна ділянка для розміщення  заводу  

комплексного сортування та переробки  твердих 

побутових відходів в Коблівській ОТГ, 

Березанського району, Миколаївської області 

Назва підприємства (організації) Коблівська сільська рада об’єднаної територіальної 

громади Березанського району Миколаївської області 

Реквізити підприємства 

(організації): 

поштова адреса: 

 

телефон: 

 

 

вулиця Одеська,4, с.Коблеве, Березанського району, 

Миколаївської області, 57453 

+38 (05153) 9-61-09 

Форма власності Комунальна 

Частка державної власності (%) - 

Керівник підприємства 

(організації): 

Посада: 

прізвище, ім'я, по-батькові: 

телефон керівника: 

 

 

Сільський голова 

Панич Володимир Михайлович 

+38 (05153) 9-61-09 

Контактна особа по інвестиційному 

проекту: 

Посада: 

 

прізвище, ім'я, по-батькові: 

телефон: 

e-mail: 

 

 

Голова правління Установи "Агенція місцевого 

розвитку Коблівської ОТГ" 

Киливник Володимир Петрович                                                 

+38 (067) 92-202-45, +38 (093) 6467789. 

Ldakutc@gmail.com 

Загальний опис підприємства Орган місцевого самоврядування 

Характеристика / опис діяльності 

підприємства 

Представляє сільську територіальну громаду та 

здійснює від її імені та в її інтересах функції та 

повноваження місцевого самоврядування, визначені 

законодавством України 

Основна продукція, згідно проєкту На заводі з сортування та переробки твердих побутових 

відходів буде проходити процес сортування сміття на 

бум агу, поліетилен, пластик, ПЕТ-пляшки, скло, метал. 

ПЕТ-пляшки, поліетилен, пластик та скло будуть 

проходити подальшу обробку для отримання сировини, 

яку буде використовуватися в подальшому 

виробництві. 

Особливості розташування Земельна ділянка має такі привабливі ознаки для 

потенційних інвесторів: 

- площа ділянки 4 га, яка  розташована одночасно в 

межах санітарних зон населеного пункту с.Лугове, 

Миколаївської області й на певній відстані від житлової 

забудови; 
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- рельєф ділянки чистий і рівний, територія не 

заболочена; 

- будівель, споруд, насаджень  на ділянці не має; 

- земельна ділянка має одноосібного власника 

(комунальна власність) і вільна від зобов'язань; 

- земля ніколи не використовувалася в промислових або 

військових цілях; 

- близькість до морських кордонів (порт Південний, 

порт Одеса, порт Очаків, порт Миколаїв); 

- помірні і привабливі для інвестора значення 

нормативної грошової оцінки земельних ділянок; 

- можливість розміщення обслуговуючих об’єктів; 

- можливість розташування нетрадиційних 

енергоджерел; 

- відсутність небезпечних виробництв; 

- рельєф  земельної ділянки спокійний з незначним 

ухилом з півночі  на південь, конфігурація багатокутна. 

Наявність комунікацій Доступ до транспортної інфраструктури: 

- зручна транспортна розв'язка (наявна під’їзна дорога 

для вантажних автомобілів з насипним покриттям); 

- відстань до с.Коблево - 10 км; 

- відстань до автомагістралі М-14 (Е 58)  – 9 км; 

- відстань до залізничної дороги: вузлова станція 

«Хімі чна»(порт»ТІС»), «Берегова» (порт «Південний») 

- 38 км; 

- відстань до аеропорту Одеса – 77 км. 

- близькість до морських портів (порт Південний, порт 

Одеса, порт Очаків, порт Миколаїв). 

Електрифікація, газифікація, вода та 

водовідведення 

Наявність і відстань до інженерної інфраструктури: 

Відстань до діючого газопроводу – 1,5 км; 

Відстань до діючої лінії електропередач –0,5 -1 км; 

Відстань до можливого місця підключення до діючого 

водопроводу та систем водовідведення – 0,5 км та 1,0 

км. 

Кількість створених робочих місць 30 

Позиція на ринку Буде створено нове підприємство. 

Короткострокові та довгострокові 

плани підприємства 

Короткострокові плани: 

1. Підписання інвестиційної угоди / договору. 

2. Підготовка проекту будівництва заводу, його 

експертиза, громадські обговорення. 

3. Будівництво заводу  комплексного сортування та 

переробки  ТПВ, виконання будівельно-монтажних 

робіт. 

4. Введення об’єкта в експлуатацію. 

  

Довгострокові плани:  

1. Заключення договорів на утилізацію/ комплексне 

сортування та переробку  твердих побутових відходів з 

підприємствами та установами в радіусі до 100 км. 
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Суть інвестиційного проекту Проєкт передбачає спорудження екологічно чистого 

заводу з комплексного сортування та переробки  

твердих побутових відходів  як свіжих, які надходять 

щодня, так і тих  які знаходяться на звалищах та 

полігоні. 

   Проєктом передбачається організація  виробництва з 

переробки побутових відходів з виділенням з них 

цінних фракцій, придатних для вторинної переробки. 

Впроваджувана технологія дозволяє забезпечувати 

повернення в товарний обіг цінних вторинних ресурсів, 

а саме пластик, папір, скло, поліетилен, скоротити 

кількість сміттєвих звалищ на території громади.  

Проєкт також направлений на економічне і екологічне 

оздоровлення територій громади. Будівництво 

зазначеного заводу вирішить ряд економічних, 

екологічних та соціальних проблем, пов’язаних зі 

збором та утилізацією твердих побутових 

відходів(ТПВ) на території громади, в т.ч. зонах 

відпочинку та активної туристичної діяльності. 

Рівень готовності інвестиційного 

проекту 

- Розроблена інвестиційна пропозиція; 

- Здійснено відбір земельної ділянки. 

- Проєкт входить до переліку заходів реалізації 

Стратегії розвитку Коблівської ОТГ на період 2021-

2027 роки. 

Загальний обсяг необхідних 

інвестицій (тис. дол. США), у тому 

числі: 

- інвестовано власних коштів; 

- потреба у інвестиційних коштах 

 

 

 

- 

~ 4 365,00  

Спосіб залучення інвестицій Джерела фінансування проекту: 

- Державний бюджет; 

- Місцевий бюджет; 

- Інвестиційні кошти,кредитні кошти, прямі інвестиції. 

 Можливі форми співпраці:  

- проектне фінансування; 

- державно-приватне партнерство. 

Цільове використання 

інвестиційних коштів 

Створення заводу з переробки твердих побутових 

відходів (ТПВ) із використанням  сучасних та 

екологічно безпечних технологій. 

Стисле обґрунтування доцільності 

проекту, соціальний ефект від 

впровадження 

- Поліпшено якість послуг зі збору, вивезення, 

переробки   та  утилізації  ТПВ  на  території  

Коблівської ОТГ;                                                                                               

- організовано збір та переробку ТПВ з прилеглих 

територій –  м.Южне, з Березанського району та 

частково з Лиманського;  

- ліквідовано стихійні звалища, поліпшено екологічний 

стан території громади; 

- зменшено на 40 % обсяги складування ТПВ на 

існуючому полігоні ТПВ;  

- покращено імідж та інвестиційна привабливість 
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місцевості для розвитку туризму;                                                                                                                                                                      

- зменшено рівень безробіття завдяки  створенню 30 

нових робочих місць.                                                                                                         

Термін окупності проекту (років) Період окупності проєкту - 3,8 роки в залежності від 

обраного джерела інвестування.  

Термін реалізації Строки будівництва  (введення в експлуатацію 

обладнання) -18 місяців 

Інша інформація щодо проєкту (за 

потреби) 

Площа земельної ділянки для будівництва заводу ~ 4  

га, комунальна  форма власності. На сусідній ділянці 

розташований діючий полігон ТПВ.  Трудові ресурси в 

наявності. 

Наявні правовстановлюючі документи власника(статут 

територіальної громади). 

Наявний генеральний план с.Лугове.  

Можливості місцевої підтримки: 

- Здійснюється комплекс робіт з підготовки до 

інвестування та супроводу інвестора: 

Інформаційно-консультаційна підтримка (надання 

аналітичної інформації про громаду, пошук та 

демонстрація інвестиційних можливостей, підбір 

необхідних ділянок, організація візитів інвесторів, 

пошук потенційних постачальників), допомога в 

оформленні документів – від державної реєстрації до 

проходження всіх дозвільно-погоджувальних процедур. 

 

Карта ділянки (включаючи інфраструктуру на ділянці та транспортну розв’язку) 

 
 

_________________  земельна ділянка орієнтовною площею 4,00 га для розміщення  заводу  

комплексного сортування та переробки  твердих побутових відходів в Коблівській ОТГ, 

Березанського району, Миколаївської області. 
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АНКЕТА  №3 

Інвестиційного проєкту типу Greenfield, який плануються до реалізації за умови 

залучення інвестиційних ресурсів 

 

Назва інвестиційного проекту Вільна земельна ділянка для розміщення 

індустріального парку в с. Новофедорівка 

Березанського району Миколаївської області, 

Україна                                         

Назва підприємства (організації) Коблівська сільська рада об’єднаної територіальної 

громади Березанського району Миколаївської області 

Реквізити підприємства 

(організації): 

поштова адреса: 

 

телефон: 

 

 

вулиця Одеська,4, с.Коблеве, Березанського району, 

Миколаївської області, 57453 

+38 (05153) 9-61-09 

Форма власності Комунальна 

Частка державної власності (%) - 

Керівник підприємства 

(організації): 

Посада: 

прізвище, ім'я, по-батькові: 

телефон керівника: 

 

 

Сільський голова 

Панич Володимир Михайлович 

+38 (05153) 9-61-09 

Контактна особа по інвестиційному 

проекту: 

Посада: 

 

прізвище, ім'я, по-батькові: 

телефон: 

e-mail: 

 

 

Голова правління Установи "Агенція місцевого 

розвитку Коблівської ОТГ" 

Киливник Володимир Петрович                                                 

+38 (067) 92-202-45, +38 (093) 6467789. 

Ldakutc@gmail.com 

Загальний опис підприємства Орган місцевого самоврядування 

Характеристика / опис діяльності 

підприємства 

Представляє сільську територіальну громаду та 

здійснює від її імені та в її інтересах функції та 

повноваження місцевого самоврядування, визначені 

законодавством України 

Основна продукція підприємства Створення індустріального парку дозволить 

концентрувати промислове виробництво на обмежених 

площах за межами житлових, історико-культурних та 

рекреаційних територій. 

Особливості розташування Земельна ділянка розташована   в західній частині 

с.Новофедорівка на вільних від забудови землях. 

Обмеження території: 

-З півночі – приватні сільськогосподарські будівлі та 

угіддя; 

-Зі сходу – сільськогосподарські угіддя (пасовища), за 

ними під’їзна автомобільна дорога до с.Новофедорівка; 

-З півдня – автомагістраль М-14 (Е 58) міжнародного та 

державного значення Одеса – Новоазовськ; 
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-З заходу – сільськогосподарські угіддя; 

  Земельна ділянка має такі привабливі ознаки для 

потенційних інвесторів: 

- розташована одночасно в межах населеного пункту і 

на певній відстані від житлової забудови; 

- рельєф ділянки чистий і рівний, територія не 

заболочена; 

- земельна ділянка має одноосібного власника 

(комунальна власність) і вільна від зобов'язань; 

- земля ніколи не використовувалася в промислових або 

військових цілях; 

- близькість до морських кордонів (порт Південний, 

порт Одеса, порт Очаків, порт Миколаїв); 

- помірні і привабливі для інвестора значення 

нормативної грошової оцінки земельних ділянок; 

- можливість розміщення обслуговуючих об’єктів; 

- можливість розташування нетрадиційних 

енергоджерел; 

- відсутність звалищ, очисних споруд  та небезпечних 

виробництв; 

- рельєф  земельної ділянки спокійний з незначним 

ухилом з півночі  на південь, конфігурація багатокутна. 

Наявність комунікацій Доступ до транспортної інфраструктури: 

• Відстань до автомагістралі міжнародного значення М-

14 (Е 58) Одеса – Новоазовськ – 0,1 км  

• Відстань до найближчої залізничної станції: станція 

«Хімі чна» (порт»ТІС»), «Берегова» (порт «Південний») 

- 35 км  

• Відстань до аеропорту: «Одеса» - 73 км,  «Миколаїв» – 

80 км 

• Відстань до річкового порту – Миколаївський 

річковий порт - 70 км  

• Відстань до морського порту – ДП "МТП «Південний» 

- 34 км  

• Відстань до обласного центру – м.Миколаїв - 66 км 

• Відстань до адміністративного центру ОТГ – с. 

Коблеве - 12 км. 

• Наявність залізничної під’їзної колії – ні. 

Електрифікація, газифікація, вода та 

водовідведення 

Існує можливість інженерного забезпечення від 

інженерних систем с.Новофедорівка. Створення 

індустріального парку включає детальну забудову 

відведеної земельної ділянки з облаштуванням сучасної 

інженерно-транспортної інфраструктури для 

розміщення на ній виробничих, складських та 

адміністративних приміщень.  

Кількість створених робочих місць 450, визначається прогнозним методом із розрахунку 30 

працівників на 1 Га площі індустріального парку. 

Позиція на ринку Нове підприємство 

Короткострокові та довгострокові 

плани підприємства 

1. Підписання інвестиційної угоди / договору. 

2.Розробка та затвердження детального плану території 
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Новофедорівського індустріального парку. 

3. Підготовка ПКД на побудову інженерних мереж. 

4. Розбудова першої черги інженерних мереж. 

5. Відбір керуючої компанії. 

6. Здійснення пошуку та залучення резидентів парку. 

7. Будівництво внутрішніх автомобільних доріг, 

пішохідних доріжок та місць для паркування. 

В часовому вимірі: 

1. «Реєстраційний» (2020 р.). 

2. «Конкурсний» (2020 –2021 рр.). 

3. «Облаштування індустріального парку» (2021-2022р.) 

4. «Наповнення індустріального парку» (2021- 2022 р.) 

5. «Функціонування індустріального парку» (2023 р. – 

2050 р., з можливістю подальшої  пролонгації терміну 

функціонування індустріального парку). 

Суть інвестиційного проекту Мета: Створення нових виробничих потужностей 

індустріального, техно- або логістичного парку для 

залучення інвестицій у виробничу діяльність з 

використанням  інноваційних технологій, високим 

рівнем конкурентоспроможності. 

Завдання: 

- забезпечити соціально-економічний розвиток 

громади та підвищення конкурентоспроможності 

території через оптимальне використання її вигідного 

транзитного розташування, шляхом створення нових 

точок зросту -  індустріального, техно- або логістичного 

парку, залучення до цього інвестицій, що забезпечить 

освоєння нових технологічних процесів та наявних 

матеріальних та трудових ресурсів, створення нових 

робочих місць, збільшення надходжень до всіх рівнів 

бюджету та поліпшення інвестиційного іміджу 

громади; 

- облаштувати індустріальний парк інженерно-

транспортними мережами; 

- створення нових виробничих потужностей  з 

використанням  інноваційних технологій, високим 

рівнем конкурентоспроможності; 

- зменшення безробіття завдяки  створенню нових 

робочих місць; 

- створення умов для підвищення добробуту й 

купівельної спроможності населення; 

- забезпечення сприятливих умов для розвитку  

бізнесу, який, в тому числі  спеціалізується на наданні 

супутніх послуг резидентам індустріального парку;  

- насичення ринку новою вітчизняною 

конкурентоспроможною продукцією; 

- збільшення надходжень до місцевих бюджетів, у 

першу чергу, за рахунок створення додаткових робочих 

місць (податок на доходи фізичних осіб); 

- забезпечення стабільних умов інвестиційної 

діяльності протягом усього періоду створення, 

облаштування та функціонування індустріального 
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парку; 

- розвиток інженерно-транспортної та логістичної 

інфраструктури громади. 

Рівень готовності інвестиційного 

проекту 

- Розроблена інвестиційна пропозиція; 

- Здійснено відбір земельної ділянки; 

- Розробляється концепція індустріального парку. 

Загальний обсяг необхідних 

інвестицій (тис. дол. США), у тому 

числі: 

- інвестовано власних коштів; 

- потреба у інвестиційних коштах 

 

 

 

- 

22 500,00 з розрахунку ~ 1,5 млн. дол. США на 1 га 

індустріального парку 

Спосіб залучення інвестицій Джерела фінансування проекту: 

- Державний бюджет; 

- Місцевий бюджет; 

- Інвестиційні кошти,кредитні кошти, прямі інвестиції. 

 Можливі форми співпраці:  

- проектне фінансування; 

- державно-приватне партнерство. 

Цільове використання 

інвестиційних коштів 

Створення нових виробничих потужностей 

індустріального, техно- або логістичного парку з 

використанням  інноваційних технологій, високим 

рівнем конкурентоспроможності. 

Стисле обґрунтування доцільності 

проекту, соціальний ефект від 

впровадження 

Очікувані результати функціонування 

індустріального парку: 

- Збільшення надходження   до бюджетів всіх рівнів. 
- Створення нових робочих місць для мешканців 
Коблівської ОТГ. 

- Підвищення рівня ділової активності бізнес-

середовища в Коблівській ОТГ. 

- Підвищення інвестиційного, ділового та 

економічного іміджу Коблівської ОТГ. 

- Забезпечення реалізації державних програм щодо 
залучення інвестицій, підтримки підприємництва, 

соціальних програм. 

- Збільшення обсягу залучених у реальний сектор 
економіки громади інвестицій. 

- Залучення новітніх технологій виробництва товарів 
та послуг. 

- Розвиток міжгалузевої кооперації між учасниками 
індустріального парку та підприємствами 

Коблівської ОТГ, а також представниками малого та 

середнього бізнесу. 

- Підвищення соціальних стандартів життя мешканців 
Коблівської ОТГ та регіону. 

- Розвиток малого і середнього бізнесу.  

Термін окупності проекту (років) Період окупності 4,5 - 4,6 роки в залежності від 

обраного джерела інвестування.  
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Термін реалізації 30 років 

Інша інформація щодо проєкту (за 

потреби) 

Площа земельної ділянки під ІП ~ 15 га з 

перспективою довідведення земельних ділянок або 

викупу приватних. Пріоритетними  для розміщення 

галузями діяльності є підприємства  з виробництва 

керамічних виробів(цегли, черепиці), харчових 

продуктів, напоїв, виробництва одягу, 

машинобудування,  а також об’єкти логістики, 

сервісного обслуговування та іншого.  

Індустріальний парк створюється строком на 30 

років. 

Наявні правовстановлюючі документи 

власника(статут територіальної громади). 

Наявний генеральний план с.Новофедорівка. Схемою 

планування територій Коблівської ОТГ передбачено 

розміщення поблизу с.Новофедорівка індустріального 

парку. 

 Можливості місцевої підтримки: 

- Здійснюється комплекс робіт з підготовки до 

інвестування та супроводу інвестора: 

Інформаційно-консультаційна підтримка (надання 

аналітичної інформації про громаду, пошук та 

демонстрація інвестиційних можливостей, підбір 

необхідних ділянок, організація візитів інвесторів, 

пошук потенційних постачальників), допомога в 

оформленні документів – від державної реєстрації до 

проходження всіх дозвільно-погоджувальних процедур. 

Проєкт входить до переліку заходів реалізації 

Стратегії розвитку Коблівської ОТГ на період 2021-

2027 роки. 

 

Карта ділянки (включаючи інфраструктуру на ділянці та транспортну розв’язку) 

            
_________________  земельна ділянка орієнтовною площею 15,00 га для розміщення  

індустріального парку в с. Новофедорівка Березанського району Миколаївської області. 
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АНКЕТА  №4 

Інвестиційного проєкту типу Greenfield, який плануються до реалізації за умови 

залучення інвестиційних ресурсів 

Назва інвестиційного проекту Вільна земельна ділянка для будівництва курортно-

рекреаційних установ за межами села Коблеве 

Березанського району Миколаївської області  

Назва підприємства (організації) Коблівська сільська рада об’єднаної територіальної 

громади Березанського району Миколаївської області 

Реквізити підприємства 

(організації): 

поштова адреса: 

 

телефон: 

 

 

вулиця Одеська,4, с.Коблеве, Березанського району, 

Миколаївської області, 57453 

+38 (05153) 9-61-09 

Форма власності Комунальна 

Частка державної власності (%) - 

Керівник підприємства (організації): 

Посада: 

прізвище, ім'я, по-батькові: 

телефон керівника: 

 

Сільський голова 

Панич Володимир Михайлович 

+38 (05153) 9-61-09 

Контактна особа по інвестиційному 

проекту: 

Посада: 

 

прізвище, ім'я, по-батькові: 

телефон: 

e-mail: 

 

 

Голова правління Установи "Агенція місцевого 

розвитку Коблівської ОТГ" 

Киливник Володимир Петрович                                                 

+38 (067) 92-202-45, +38 (093) 6467789. 

Ldakutc@gmail.com 

Загальний опис підприємства Орган місцевого самоврядування 

Характеристика / опис діяльності 

підприємства 

Представляє сільську територіальну громаду та 

здійснює від її імені та в її інтересах функції та 

повноваження місцевого самоврядування, визначені 

законодавством України 

Основна продукція, згідно проєкту Будівлі курортно-рекреаційного призначення  

Особливості розташування 46.630098, 31.222343 

Земельна ділянка має такі привабливі ознаки для 

потенційних інвесторів: 

- площа ділянки 82,00 га, яка  розташована одночасно 

за межами с.Коблеве, Миколаївської області й поряд з 

курортною зоною відпочинку «КОБЛЕВО»; 

- рельєф  земельної ділянки спокійний, конфігурація 

багатокутна; 

- будівель, споруд, насаджень  на ділянці не має; 

- земельна ділянка має одноосібного власника 

(комунальна власність) і вільна від зобов'язань; 

- земля ніколи не використовувалася в промислових або 

військових цілях; 

- близькість до морських портів (порт Південний, порт 

Одеса, порт Очаків, порт Миколаїв); 
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- помірні і привабливі для інвестора значення 

нормативної грошової оцінки земельних ділянок; 

- можливість розміщення обслуговуючих об’єктів; 

- можливість розташування нетрадиційних 

енергоджерел; 

- відсутність небезпечних виробництв; 

- рельєф  земельної ділянки спокійний, конфігурація 

багатокутна. 

Наявність комунікацій Доступ до транспортної інфраструктури: 

- зручна транспортна розв'язка (під'їзна дорога); 

- відстань до автомагістралі М-14 (Е 58)  – 1 км; 

- відстань до залізничної дороги: вузлова станція 

«Хімі чна»(порт»ТІС»), «Берегова» (порт «Південний») - 

26 км; 

- відстань до аеропорту Одеса – 65 км. 

Електрифікація, газифікація, вода та 

водовідведення 

Наявність і відстань до інженерної інфраструктури: 

Електрика – присутня на відстані – 50 м.  

Газифікація – відсутнє (відстань до газопроводу- 550 м). 

Водопостачання – відсутнє (відстань до водопроводу – 

350 м). 

Каналізація – відсутня. 

Кількість створених робочих місць - 

Позиція на ринку Буде створено нове підприємство. 

Короткострокові та довгострокові 

плани підприємства 

Короткострокові плани: 

1. Підписання інвестиційної угоди / договору. 

2. Підготовка проекту будівництва, його експертиза, 

громадські обговорення. 

3. Будівництво, виконання будівельно-монтажних робіт. 

4. Введення об’єкта в експлуатацію. 

Суть інвестиційного проекту Проєкт передбачає створення нового будівництва 

курортно-рекреаційних установ для підприємницької 

діяльності 

Рівень готовності інвестиційного 

проекту 

- Здійснено резервування земельної ділянки. 

- Проєкт входить до переліку заходів реалізації 

Стратегії розвитку Коблівської ОТГ на період 2021-

2027 роки. 

Загальний обсяг необхідних 

інвестицій (тис. дол. США), у тому 

числі: 

- інвестовано власних коштів; 

- потреба у інвестиційних коштах 

 

 

 

- 

Згідно інвестиційного договору 

Спосіб залучення інвестицій Джерела фінансування проекту: 

- Державний бюджет; 

- Місцевий бюджет; 

- Інвестиційні кошти,кредитні кошти, прямі інвестиції. 

 Можливі форми співпраці:  

- проектне фінансування; 

- державно-приватне партнерство. 
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Цільове використання інвестиційних 

коштів 

Будівництво об’єктів та курортно-рекреаційних 

установ для підприємницької діяльності 

Стисле обґрунтування доцільності 

проекту, соціальний ефект від 

впровадження 

- покращено імідж та інвестиційна привабливість 

місцевості для розвитку туризму;                                                                                                                                                                      

- зменшено рівень безробіття завдяки  створенню нових 

робочих місць.                                                                                                         

Термін окупності проекту (років) Період окупності проєкту в залежності від обраного 

джерела інвестування та умов інвестиційного договору.  

Термін реалізації Строки будівництва  згідно інвестиційного договору 

Інша інформація щодо проєкту (за 

потреби) 

Наявні правовстановлюючі документи власника(статут 

територіальної громади). 

Наявний генеральний план с.Коблеве. 

Можливості місцевої підтримки: 

- Здійснюється комплекс робіт з підготовки до 

інвестування та супроводу інвестора: 

Інформаційно-консультаційна підтримка (надання 

аналітичної інформації про громаду, пошук та 

демонстрація інвестиційних можливостей, підбір 

необхідних ділянок, організація візитів інвесторів, 

пошук потенційних постачальників), допомога в 

оформленні документів – від державної реєстрації до 

проходження всіх дозвільно-погоджувальних процедур. 

 

 

Карта ділянки (включаючи інфраструктуру на ділянці та транспортну розв’язку) 

 
 

_________________  Зарезервована  земельна ділянка орієнтовною площею 82,00 га для 
будівництва курортно-рекреаційних установ за межами села Коблеве Березанського району 
Миколаївської області, згідно рішення LIII сесії 8 скликання №21 від 26 червня 2020 року.  
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АНКЕТА  №5 

Інвестиційного проєкту типу Greenfield, який плануються до реалізації за умови 

залучення інвестиційних ресурсів 

Назва інвестиційного проекту Вільна земельна ділянка для будівництва курортно-

рекреаційних установ за межами с.Виноградне 

Березанського району Миколаївської області  

Назва підприємства (організації) Коблівська сільська рада об’єднаної територіальної 

громади Березанського району Миколаївської області 

Реквізити підприємства 

(організації): 

поштова адреса: 

 

телефон: 

 

 

вулиця Одеська,4, с.Коблеве, Березанського району, 

Миколаївської області, 57453 

+38 (05153) 9-61-09 

Форма власності Комунальна 

Частка державної власності (%) - 

Керівник підприємства 

(організації): 

Посада: 

прізвище, ім'я, по-батькові: 

телефон керівника: 

 

 

Сільський голова 

Панич Володимир Михайлович 

+38 (05153) 9-61-09 

Контактна особа по інвестиційному 

проекту: 

Посада: 

 

прізвище, ім'я, по-батькові: 

телефон: 

e-mail: 

 

 

Голова правління Установи "Агенція місцевого розвитку 

Коблівської ОТГ" 

Киливник Володимир Петрович                                                 

+38 (067) 92-202-45, +38 (093) 6467789. 

Ldakutc@gmail.com 

Загальний опис підприємства Орган місцевого самоврядування 

Характеристика / опис діяльності 

підприємства 

Представляє сільську територіальну громаду та здійснює 

від її імені та в її інтересах функції та повноваження 

місцевого самоврядування, визначені законодавством 

України 

Основна продукція, згідно проєкту Будівлі курортно-рекреаційного призначення  

Особливості розташування 46.698972, 31.215770 

Земельна ділянка має такі привабливі ознаки для 

потенційних інвесторів: 

- площа ділянки 12,00 га, яка  розташована одночасно за 

межами с.Виноградне, Миколаївської області й поряд з 

курортною зоною відпочинку «КОБЛЕВО»; 

- рельєф  земельної ділянки спокійний, конфігурація 

багатокутна; 

- будівель, споруд, насаджень  на ділянці не має; 

- земельна ділянка має одноосібного власника 

(комунальна власність) і вільна від зобов'язань; 

- земля ніколи не використовувалася в промислових або 

військових цілях; 

- близькість до морських портів (порт Південний, порт 
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Одеса, порт Очаків, порт Миколаїв); 

- помірні і привабливі для інвестора значення 

нормативної грошової оцінки земельних ділянок; 

- можливість розміщення обслуговуючих об’єктів; 

-можливість розташування нетрадиційних енергоджерел; 

- відсутність небезпечних виробництв; 

- рельєф  земельної ділянки спокійний, конфігурація 

багатокутна. 

Наявність комунікацій Доступ до транспортної інфраструктури: 

- зручна транспортна розв'язка (під'їзна дорога); 

- відстань до с.Коблево –  5 км; 

- відстань до автомагістралі М-14 (Е 58)  – 2 км; 

- відстань до залізничної дороги: вузлова станція 

«Хімі чна»(порт «ТІС»), «Берегова» (порт «Південний») - 

27 км; 

- відстань до аеропорту Одеса – 66 км. 

Електрифікація, газифікація, вода та 

водовідведення 

Наявність і відстань до інженерної інфраструктури: 

Відстань до діючого газопроводу – 1 км; 

Відстань до діючої лінії електропередач –0,5 -1 км; 

Відстань до можливого місця підключення до діючого 

водопроводу та систем водовідведення – 0,5 км та 1 км. 

Кількість створених робочих місць - 

Позиція на ринку Буде створено нове підприємство. 

Короткострокові та довгострокові 

плани підприємства 

Короткострокові плани: 

1. Підписання інвестиційної угоди / договору. 

2. Підготовка проекту будівництва, його експертиза, 

громадські обговорення. 

3. Будівництво, виконання будівельно-монтажних робіт. 

4. Введення об’єкта в експлуатацію. 

Суть інвестиційного проекту Проєкт передбачає створення нового будівництва 

курортно-рекреаційних установ для підприємницької 

діяльності 

Рівень готовності інвестиційного 

проекту 

- Здійснено резервування земельної ділянки. 

- Проєкт входить до переліку заходів реалізації Стратегії 

розвитку Коблівської ОТГ на період 2021-2027 роки. 

Загальний обсяг необхідних 

інвестицій (тис. дол. США), у тому 

числі: 

- інвестовано власних коштів; 

- потреба у інвестиційних коштах 

 

 

 

- 

Згідно інвестиційного договору 

Спосіб залучення інвестицій Джерела фінансування проекту: 

- Державний бюджет; 

- Місцевий бюджет; 

- Інвестиційні кошти,кредитні кошти, прямі інвестиції. 

 Можливі форми співпраці:  

- проектне фінансування; 

- державно-приватне партнерство. 

Цільове використання Будівництво об’єктів та курортно-рекреаційних 
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інвестиційних коштів установ для підприємницької діяльності 

Стисле обґрунтування доцільності 

проекту, соціальний ефект від 

впровадження 

- покращено імідж та інвестиційна привабливість 

місцевості для розвитку туризму;                                                                                                                                                                      

- зменшено рівень безробіття завдяки  створенню  нових 

робочих місць.                                                                                                         

Термін окупності проекту (років) Період окупності проєкту в залежності від обраного 

джерела інвестування та умов інвестиційного договору.  

Термін реалізації Строки будівництва  згідно інвестиційного договору 

Інша інформація щодо проєкту (за 

потреби) 

Наявні правовстановлюючі документи власника(статут 

територіальної громади). 

Наявний генеральний план с.Виноградне.  

Можливості місцевої підтримки: 

- Здійснюється комплекс робіт з підготовки до 

інвестування та супроводу інвестора: 

Інформаційно-консультаційна підтримка (надання 

аналітичної інформації про громаду, пошук та 

демонстрація інвестиційних можливостей, підбір 

необхідних ділянок, організація візитів інвесторів, пошук 

потенційних постачальників), допомога в оформленні 

документів – від державної реєстрації до проходження 

всіх дозвільно-погоджувальних процедур. 

 

Карта ділянки (включаючи інфраструктуру на ділянці та транспортну розв’язку) 

 
 

______  Зарезервована  земельна ділянка орієнтовною площею 12,00 га для будівництва 
курортно-рекреаційних установ за межами с.Виноградне  Березанського району Миколаївської 
області, згідно рішення LIII сесії 8 скликання №21 від 26 червня 2020 року.  
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АНКЕТА №6 

Інвестиційного проєкту типу Greenfield, який плануються до реалізації за умови 

залучення інвестиційних ресурсів 

Назва інвестиційного проекту Вільна земельна ділянка для будівництва курортно-

рекреаційних установ за межами с.Бесарабка, 

с.Українка Березанського району Миколаївської 

області  

Назва підприємства (організації) Коблівська сільська рада об’єднаної територіальної 

громади Березанського району Миколаївської області 

Реквізити підприємства 

(організації): 

поштова адреса: 

 

телефон: 

 

 

вулиця Одеська,4, с.Коблеве, Березанського району, 

Миколаївської області, 57453 

+38 (05153) 9-61-09 

Форма власності Комунальна 

Частка державної власності (%) - 

Керівник підприємства (організації): 

Посада: 

прізвище, ім'я, по-батькові: 

телефон керівника: 

 

Сільський голова 

Панич Володимир Михайлович 

+38 (05153) 9-61-09 

Контактна особа по інвестиційному 

проекту: 

Посада: 

 

прізвище, ім'я, по-батькові: 

телефон: 

e-mail: 

 

 

Голова правління Установи "Агенція місцевого розвитку 

Коблівської ОТГ" 

Киливник Володимир Петрович                                                 

+38 (067) 92-202-45, +38 (093) 6467789. 

Ldakutc@gmail.com 

Загальний опис підприємства Орган місцевого самоврядування 

Характеристика / опис діяльності 

підприємства 

Представляє сільську територіальну громаду та здійснює 

від її імені та в її інтересах функції та повноваження 

місцевого самоврядування, визначені законодавством 

України 

Основна продукція, згідно проєкту Будівлі курортно-рекреаційного призначення  

Особливості розташування 46.717558, 31.208350 

Земельна ділянка має такі привабливі ознаки для 

потенційних інвесторів: 

- площа ділянки 41,00 га, яка  розташована одночасно за 

межами с.Бесарабка, с.Українка, Миколаївської області й 

поряд з курортною зоною відпочинку «КОБЛЕВО»; 

- рельєф  земельної ділянки спокійний, конфігурація 

багатокутна; 

- будівель, споруд, насаджень  на ділянці не має; 

- земельна ділянка має одноосібного власника 

(комунальна власність) і вільна від зобов'язань; 

- земля ніколи не використовувалася в промислових або 

військових цілях; 

- близькість до морських портів (порт Південний, порт 
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Одеса, порт Очаків, порт Миколаїв); 

- помірні і привабливі для інвестора значення 

нормативної грошової оцінки земельних ділянок; 

- можливість розміщення обслуговуючих об’єктів; 

- можливість розташування нетрадиційних енергоджерел; 

- відсутність небезпечних виробництв; 

- рельєф  земельної ділянки спокійний, конфігурація 

багатокутна. 

Наявність комунікацій Доступ до транспортної інфраструктури: 

- зручна транспортна розв'язка (під'їзна дорога); 

- відстань до с.Коблево – 7 км; 

- відстань до автомагістралі М-14 (Е 58)  – 4,4 км; 

- відстань до залізничної дороги: вузлова станція 

«Хімі чна»(порт «ТІС»), «Берегова» (порт «Південний») - 

29 км; 

- відстань до аеропорту Одеса – 68 км. 

Електрифікація, газифікація, вода та 

водовідведення 

Наявність і відстань до інженерної інфраструктури: 

Відстань до діючого газопроводу – 3 км; 

Відстань до діючої лінії електропередач – 2,5 км; 

Відстань до можливого місця підключення до діючого 

водопроводу та систем водовідведення –  3 км. 

Кількість створених робочих місць - 

Позиція на ринку Буде створено нове підприємство. 

Короткострокові та довгострокові 

плани підприємства 

Короткострокові плани: 

1. Підписання інвестиційної угоди / договору. 

2. Підготовка проекту будівництва, його експертиза, 

громадські обговорення. 

3. Будівництво, виконання будівельно-монтажних робіт. 

4. Введення об’єкта в експлуатацію. 

Суть інвестиційного проекту Проєкт передбачає створення нового будівництва 

курортно-рекреаційних установ для підприємницької 

діяльності 

Рівень готовності інвестиційного 

проекту 

- Здійснено резервування земельної ділянки. 

- Проєкт входить до переліку заходів реалізації Стратегії 

розвитку Коблівської ОТГ на період 2021-2027 роки. 

Загальний обсяг необхідних 

інвестицій (тис. дол. США), у тому 

числі: 

-інвестовано власних коштів; 

- потреба у інвестиційних коштах 

 

 

 

- 

Згідно інвестиційного договору 

Спосіб залучення інвестицій Джерела фінансування проекту: 

- Державний бюджет; 

- Місцевий бюджет; 

- Інвестиційні кошти,кредитні кошти, прямі інвестиції. 

 Можливі форми співпраці:  

- проектне фінансування; 

- державно-приватне партнерство. 

Цільове використання Будівництво об’єктів та курортно-рекреаційних 
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інвестиційних коштів установ для підприємницької діяльності 

Стисле обґрунтування доцільності 

проекту, соціальний ефект від 

впровадження 

- покращено імідж та інвестиційна привабливість 

місцевості для розвитку туризму;                                                                                                                                                                      

- зменшено рівень безробіття завдяки  створенню  нових 

робочих місць.                                                                                                         

Термін окупності проекту (років) Період окупності проєкту в залежності від обраного 

джерела інвестування та умов інвестиційного договору.  

Термін реалізації Строки будівництва  згідно інвестиційного договору 

Інша інформація щодо проєкту (за 

потреби) 

Наявні правовстановлюючі документи власника(статут 

територіальної громади). 

Наявний генеральний план с.Бесарабка, с.Українка.  

Можливості місцевої підтримки: 

- Здійснюється комплекс робіт з підготовки до 

інвестування та супроводу інвестора: 

Інформаційно-консультаційна підтримка (надання 

аналітичної інформації про громаду, пошук та 

демонстрація інвестиційних можливостей, підбір 

необхідних ділянок, організація візитів інвесторів, пошук 

потенційних постачальників), допомога в оформленні 

документів – від державної реєстрації до проходження 

всіх дозвільно-погоджувальних процедур. 

 

Карта ділянки (включаючи інфраструктуру на ділянці та транспортну розв’язку) 

 
______  Зарезервована  земельна ділянка орієнтовною площею 41,00 га для будівництва 
курортно-рекреаційних установ за межами с.Бесарабка, с.Українка Березанського району 
Миколаївської області, згідно рішення LIII сесії 8 скликання №21 від 26 червня 2020 року.  
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АНКЕТА №7 

Інвестиційного проєкту типу Greenfield, який плануються до реалізації за умови 

залучення інвестиційних ресурсів 

Назва інвестиційного проекту Вільна земельна ділянка для будівництва курортно-

рекреаційних установ за межами с.Рибаківка 

Березанського району Миколаївської області  

Назва підприємства (організації) Коблівська сільська рада об’єднаної територіальної 

громади Березанського району Миколаївської області 

Реквізити підприємства 

(організації): 

поштова адреса: 

 

телефон: 

 

 

вулиця Одеська,4, с.Коблеве, Березанського району, 

Миколаївської області, 57453 

+38 (05153) 9-61-09 

Форма власності Комунальна 

Частка державної власності (%) - 

Керівник підприємства 

(організації): 

Посада: 

прізвище, ім'я, по-батькові: 

телефон керівника: 

 

 

Сільський голова 

Панич Володимир Михайлович 

+38 (05153) 9-61-09 

Контактна особа по інвестиційному 

проекту: 

Посада: 

 

прізвище, ім'я, по-батькові: 

телефон: 

e-mail: 

 

 

Голова правління Установи "Агенція місцевого розвитку 

Коблівської ОТГ" 

Киливник Володимир Петрович                                                 

+38 (067) 92-202-45, +38 (093) 6467789. 

Ldakutc@gmail.com 

Загальний опис підприємства Орган місцевого самоврядування 

Характеристика / опис діяльності 

підприємства 

Представляє сільську територіальну громаду та здійснює 

від її імені та в її інтересах функції та повноваження 

місцевого самоврядування, визначені законодавством 

України 

Основна продукція, згідно проєкту Будівлі курортно-рекреаційного призначення  

Особливості розташування 46.624596, 31.408280 

Земельна ділянка має такі привабливі ознаки для 

потенційних інвесторів: 

- площа ділянки 27,00 га, яка  розташована одночасно за 

межами с.Рибаківка, Миколаївської області й поряд з 

курортною зоною відпочинку «РИБАКІВКА»; 

- рельєф  земельної ділянки спокійний, конфігурація 

багатокутна; 

- будівель, споруд, насаджень  на ділянці не має; 

- земельна ділянка має одноосібного власника 

(комунальна власність) і вільна від зобов'язань; 

- земля ніколи не використовувалася в промислових або 

військових цілях; 

- близькість до морських портів (порт Південний, порт 
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Одеса, порт Очаків, порт Миколаїв); 

- помірні і привабливі для інвестора значення нормативної 

грошової оцінки земельних ділянок; 

- можливість розміщення обслуговуючих об’єктів; 

- можливість розташування нетрадиційних енергоджерел; 

- відсутність небезпечних виробництв; 

- рельєф  земельної ділянки спокійний, конфігурація 

багатокутна. 

Наявність комунікацій Доступ до транспортної інфраструктури: 

- зручна транспортна розв'язка (під'їзна дорога); 

- відстань до с.Коблево - 36 км; 

- відстань до автомагістралі М-14 (Е 58)  – 20 км; 

- відстань до залізничної дороги: вузлова станція 

«Хімі чна»(порт «ТІС»), «Берегова» (порт «Південний») - 

57 км; 

- відстань до аеропорту Одеса – 96 км. 

Електрифікація, газифікація, вода та 

водовідведення 

Наявність і відстань до інженерної інфраструктури: 

Відстань до діючого газопроводу – 1,5 км; 

Відстань до діючої лінії електропередач –0,5 -1 км; 

Відстань до можливого місця підключення до діючого 

водопроводу та систем водовідведення – 0,5 км та 1,0 км. 

Кількість створених робочих місць - 

Позиція на ринку Буде створено нове підприємство. 

Короткострокові та довгострокові 

плани підприємства 

Короткострокові плани: 

1. Підписання інвестиційної угоди / договору. 

2. Підготовка проекту будівництва, його експертиза, 

громадські обговорення. 

3. Будівництво, виконання будівельно-монтажних робіт. 

4. Введення об’єкта в експлуатацію. 

Суть інвестиційного проекту Проєкт передбачає створення нового будівництва 

курортно-рекреаційних установ для підприємницької 

діяльності 

Рівень готовності інвестиційного 

проекту 

- Здійснено резервування земельної ділянки. 

- Проєкт входить до переліку заходів реалізації Стратегії 

розвитку Коблівської ОТГ на період 2021-2027 роки. 

Загальний обсяг необхідних 

інвестицій (тис. дол. США), у тому 

числі: 

- інвестовано власних коштів; 

-потреба у інвестиційних коштах 

 

 

 

- 

Згідно інвестиційного договору 

Спосіб залучення інвестицій Джерела фінансування проекту: 

- Державний бюджет; 

- Місцевий бюджет; 

- Інвестиційні кошти,кредитні кошти, прямі інвестиції. 

 Можливі форми співпраці:  

- проектне фінансування; 

- державно-приватне партнерство. 

Цільове використання Будівництво об’єктів та курортно-рекреаційних 



 

49 
 

інвестиційних коштів установ для підприємницької діяльності 

Стисле обґрунтування доцільності 

проекту, соціальний ефект від 

впровадження 

- покращено імідж та інвестиційна привабливість 

місцевості для розвитку туризму;                                                                                                                                                                      

- зменшено рівень безробіття завдяки  створенню  нових 

робочих місць.                                                                                                         

Термін окупності проекту (років) Період окупності проєкту в залежності від обраного 

джерела інвестування та умов інвестиційного договору.  

Термін реалізації Строки будівництва  згідно інвестиційного договору 

Інша інформація щодо проєкту (за 

потреби) 

Наявні правовстановлюючі документи власника(статут 

територіальної громади). 

Наявний генеральний план с.Рибаківка. Можливості 

місцевої підтримки: 

- Здійснюється комплекс робіт з підготовки до 

інвестування та супроводу інвестора: 

Інформаційно-консультаційна підтримка (надання 

аналітичної інформації про громаду, пошук та 

демонстрація інвестиційних можливостей, підбір 

необхідних ділянок, організація візитів інвесторів, пошук 

потенційних постачальників), допомога в оформленні 

документів – від державної реєстрації до проходження 

всіх дозвільно-погоджувальних процедур. 

 

Карта ділянки (включаючи інфраструктуру на ділянці та транспортну розв’язку) 

 
 

______  Зарезервована  земельна ділянка орієнтовною площею 27,00 га для будівництва 
курортно-рекреаційних установ за межами с.Рибаківка Березанського району Миколаївської 
області, згідно рішення LIII сесії 8 скликання №21 від 26 червня 2020 року.  
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АНКЕТА №8 

Інвестиційного проєкту типу Greenfield, який плануються до реалізації за умови 

залучення інвестиційних ресурсів 

Назва інвестиційного проекту Вільна земельна ділянка для будівництва курортно-

рекреаційних установ за межами с.Лугове та  

с.Морське Березанського району Миколаївської 

області  

Назва підприємства (організації) Коблівська сільська рада об’єднаної територіальної 

громади Березанського району Миколаївської області 

Реквізити підприємства 

(організації): 

поштова адреса: 

 

телефон: 

 

 

вулиця Одеська,4, с.Коблеве, Березанського району, 

Миколаївської області, 57453 

+38 (05153) 9-61-09 

Форма власності Комунальна 

Частка державної власності (%) - 

Керівник підприємства (організації): 

Посада: 

прізвище, ім'я, по-батькові: 

телефон керівника: 

 

Сільський голова 

Панич Володимир Михайлович 

+38 (05153) 9-61-09 

Контактна особа по інвестиційному 

проекту: 

Посада: 

 

прізвище, ім'я, по-батькові: 

телефон: 

e-mail: 

 

 

Голова правління Установи "Агенція місцевого розвитку 

Коблівської ОТГ" 

Киливник Володимир Петрович                                                 

+38 (067) 92-202-45, +38 (093) 6467789. 

Ldakutc@gmail.com 

Загальний опис підприємства Орган місцевого самоврядування 

Характеристика / опис діяльності 

підприємства 

Представляє сільську територіальну громаду та здійснює 

від її імені та в її інтересах функції та повноваження 

місцевого самоврядування, визначені законодавством 

України 

Основна продукція, згідно проєкту Будівлі курортно-рекреаційного призначення  

Особливості розташування 46.625820, 31.272371 

Земельна ділянка має такі привабливі ознаки для 

потенційних інвесторів: 

- площа ділянки 40,00 га, яка  розташована одночасно за 

межами с.Лугове та  с.Морське, Миколаївської області й 

поряд з курортною зоною відпочинку «ЛУГОВЕ» та 

«МОРСЬКЕ»; 

- рельєф  земельної ділянки спокійний, конфігурація 

багатокутна; 

- будівель, споруд, насаджень  на ділянці не має; 

- земельна ділянка має одноосібного власника 

(комунальна власність) і вільна від зобов'язань; 

- земля ніколи не використовувалася в промислових або 

військових цілях; 
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- близькість до морських портів (порт Південний, порт 

Одеса, порт Очаків, порт Миколаїв); 

- помірні і привабливі для інвестора значення нормативної 

грошової оцінки земельних ділянок; 

- можливість розміщення обслуговуючих об’єктів; 

- можливість розташування нетрадиційних енергоджерел; 

- відсутність небезпечних виробництв; 

- рельєф  земельної ділянки спокійний, конфігурація 

багатокутна. 

Наявність комунікацій Доступ до транспортної інфраструктури: 

- зручна транспортна розв'язка (під'їзна дорога); 

- відстань до с.Коблево – 11 км; 

- відстань до автомагістралі М-14 (Е 58)  – 11,4 км; 

- відстань до залізничної дороги: вузлова станція 

«Хімі чна»(порт «ТІС»), «Берегова» (порт «Південний») - 

33 км; 

- відстань до аеропорту Одеса – 72 км. 

Електрифікація, газифікація, вода та 

водовідведення 

Наявність і відстань до інженерної інфраструктури: 

Відстань до діючого газопроводу – 1,5 км; 

Відстань до діючої лінії електропередач –0,5 -1 км; 

Відстань до можливого місця підключення до діючого 

водопроводу та систем водовідведення – 0,5 км та 1,0 км. 

Кількість створених робочих місць - 

Позиція на ринку Буде створено нове підприємство. 

Короткострокові та довгострокові 

плани підприємства 

Короткострокові плани: 

1. Підписання інвестиційної угоди / договору. 

2. Підготовка проекту будівництва, його експертиза, 

громадські обговорення. 

3. Будівництво, виконання будівельно-монтажних робіт. 

4. Введення об’єкта в експлуатацію. 

Суть інвестиційного проекту Проєкт передбачає створення нового будівництва 

курортно-рекреаційних установ для підприємницької 

діяльності 

Рівень готовності інвестиційного 

проекту 

- Здійснено резервування земельної ділянки. 

- Проєкт входить до переліку заходів реалізації Стратегії 

розвитку Коблівської ОТГ на період 2021-2027 роки. 

Загальний обсяг необхідних 

інвестицій (тис. дол. США), у тому 

числі: 

- інвестовано власних коштів; 

-потреба у інвестиційних коштах 

 

 

 

- 

Згідно інвестиційного договору 

Спосіб залучення інвестицій Джерела фінансування проекту: 

- Державний бюджет; 

- Місцевий бюджет; 

- Інвестиційні кошти,кредитні кошти, прямі інвестиції. 

 Можливі форми співпраці:  

- проектне фінансування; 

- державно-приватне партнерство. 
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Цільове використання 

інвестиційних коштів 

Будівництво об’єктів та курортно-рекреаційних 

установ для підприємницької діяльності 

Стисле обґрунтування доцільності 

проекту, соціальний ефект від 

впровадження 

- покращено імідж та інвестиційна привабливість 

місцевості для розвитку туризму;                                                                                                                                                                      

- зменшено рівень безробіття завдяки  створенню  нових 

робочих місць.                                                                                                         

Термін окупності проекту (років) Період окупності проєкту в залежності від обраного 

джерела інвестування та умов інвестиційного договору.  

Термін реалізації Строки будівництва  згідно інвестиційного договору 

Інша інформація щодо проєкту (за 

потреби) 

Наявні правовстановлюючі документи власника(статут 

територіальної громади). 

Наявний генеральний план с.Лугове та  с.Морське. 

Можливості місцевої підтримки: 

- Здійснюється комплекс робіт з підготовки до 

інвестування та супроводу інвестора: 

Інформаційно-консультаційна підтримка (надання 

аналітичної інформації про громаду, пошук та 

демонстрація інвестиційних можливостей, підбір 

необхідних ділянок, організація візитів інвесторів, пошук 

потенційних постачальників), допомога в оформленні 

документів – від державної реєстрації до проходження 

всіх дозвільно-погоджувальних процедур. 

 

Карта ділянки (включаючи інфраструктуру на ділянці та транспортну розв’язку) 

 
 

______  Зарезервована  земельна ділянка орієнтовною площею 40,00 га для будівництва 
курортно-рекреаційних установ за межами с.Лугове та  с.Морське Березанського району 
Миколаївської області, згідно рішення LIII сесії 8 скликання №21 від 26 червня 2020 року.  
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РОЗДІЛ IV 

 

КОНТАКТИ 

 
Контактна інформація і WEB-ресурси:  

 

- Коблівська сільська рада (код ЄДРПОУ 04375748): 

57453, Миколаївська область, Березанський район, с. Коблеве, вул. Одеська, 4, 

Тел./факс (05153) 9-61-42, тел. 9-61-31, 9-61-09 

E-mail: koblevorada@ukr.net      

www.koblivska-gromada.gov.ua 

 
 

- Установа «Агенція місцевого розвитку Коблівської об’єднаної територіальної 

громади» (код ЄДРПОУ 41287757): 

57453, Миколаївська область, Березанський район, с. Коблеве, вул. Одеська, 4, 

Тел: +380-67-9220245, +380-93-6467789. 

E-mail: Ldakutc@gmail.com     

www.kamr.org.ua 
 

 

Інвестиційний паспорт громади розроблений: 
- Установою «Агенція місцевого розвитку Коблівської об’єднаної територіальної 

громади».                            

 

© Установа «АМР Коблівської ОТГ», 2020 

 

 

 

 

Коблівська ОТГ - 

територія розвитку, 

регіон для життя 

 
 

www.koblivska-gromada.gov.ua 
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