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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 сільської 

територіальної громади, до складу якої входять 

12 самобутніх сіл: Коблеве, Виноградне,  

Морське, Рибаківка, Лугове, Глибоке, 

Новофедорівка, Федорівка, Українка, 

Бессарабка, Тузли, Анатолівка.  

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 

 

1. Місцерозташування та адміністративний устрій 
Адміністративний центр Коблівської сільської територіальної громади (далі – Коблівська 

СТГ) Миколаївської області знаходиться в селі Коблеве, яке розташоване на березі 

Тилігульського лиману, в  11 км від міста Южне, Одеської області, а також в 22 км від 

найглибшого порту в Україні – МТП «ПІВДЕННИЙ» та за 45 км від найближчої залізничної 

станції  й 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 12 населених пунктів: Коблево, Виноградне, Морське, Рибаківка, Лугове, Глибоке, 

Новофедорівка, Федорівка, Українка, Бессарабка, Тузли, Анатолівка. Територія громади - 

41625,7 га.   

 

 

Рис.  Територія Коблівської сільської територіальної громади  

 

Час заснування.  

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 була 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» та 

Перспективного плану об’єднання територіальних громад в 2020 року до Коблівської ОТГ 

віднесено Тузлівська та Анатоліївська сільські ради. 
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Адміністративно-територальний устрій, статус – сільська територіальна громада. 

 

Наявні Генеральні плани та Схеми планування територій:  

Розроблено та затверджено  Генеральні плани для 11 населених пунктів громади, на стадії 

розробки Генеральний план для с.Тузли. 

Розроблена Схема планування території Коблівської громади для 10 населених пунктів, без 

с.Анатолівка та с.Тузли. 

 

Сільська рада, склад, адреса, веб-портал, контакти, кількість депутатів: 

Склад 12 сіл, із них - с. Коблево - адмінцентр, с. Виноградне, с. Морське, с. 

Рибаківка, с. Лугове, с. Глибоке, с. Новофедорівка, с. Федорівка, с. Українка, 

с. Бессарабка, с.Анатолівка, с.Тузли. 

Адреса вул. Одеська, 4, с. Коблеве, Миколаївський район, Миколаївська область, 

57453 

Веб-портал https://koblivska-gromada.gov.ua/ 

Контакти 05153-96142- приймальня ; 05153-96131- секретар ради, виконкому, 05153-

96189- відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності;, 05153-96672- 

відділ соціального захисту сім'ї, дітей та молоді 

Кількість 

депутатів 

22  

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розташування Коблівської СТГ в межах України 
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Мапа відстаней від с. Коблеве до основних міст регіонів України 

 

 

2. Природно-географічні та кліматичні умови 
Коблівська сільська територіальна громада розташована на півдні України, 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 Коблівської територіальної громади становить  - 416,257 км
2
. 

Південна частина території Коблівської СТГ пролягає уздовж Чорного моря, західна межа 

проходить уздовж узбережжя Тилігульського лиману. Межує на заході з Одеським  районом 

Одеської області, на півночі – з Краснопільською сільською радою та на сході – з 

Березанською ОТГ Миколаївської області.  

Рельєф рівнинний, в найвищій точці не досягає 50 метрів над рівнем моря. 

Відстань від адміністративного центру громади (с.Коблеве) до обласного центру 

(м.Миколаїв)  – 78 км.  

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

максимальна – 47,2 км.  

 

Клімат на території Коблівської сільської територіальної громади 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.  
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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. 

 

3. Ресурси громади 

 

Земельний фонд 

 

Структура земель Коблівської СТГ 

 

Категорія земель 

 

Площа земель, га 

Землі сільськогосподарського призначення 34402,31 

Землі житлової і громадської забудови 322,42 

Землі лісогосподарського призначення 1057,88 

Землі промисловості, транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення 

439,87 

Землі водного фонду 3943,67 

Землі рекреаційного призначення 550,21 

Інші землі 909,34 

ВСЬОГО 41625,7 

 

Географічні особливості: водойми, заповідні зони та ін. 

Рельєф  громади 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. 

Західна частина території Коблівської громади межує з Тилігульським лиманом, який 

представляє собою затоплене гирло однойменної річки Тилігул, довжина якого сягає 60 км, 
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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 

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. 

На Східному і Західному берегах Тилігульського лиману на даний 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), «Каіровський» 

(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 

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. 

 

Корисні копалини громади 

Корисні копалини Коблівської СТГ Миколаївської області представлені головним чином 

нерудним комплексом. Нерудні корисні копалини 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 
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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 

 

4. Населення громади 

 
До Коблівської сільської територіальної громади з центром в с. Коблево входять 12 сіл із 

загальною кількістю населення  8165 осіб, а саме:  
 

№ 
п/п 

Назва населеного пункту Кількість населення 
станом на 01.01.2021р. 

 

Відстань 

1 с. Коблеве 2316  
2 с. Виноградне 492 9,5 
3 с. Морське 138 6,3 
4 с. Рибаківка 1668 20,5 
5 с. Лугове 349 9,6 
6 с. Глибоке 1 12,2 
7 с. Новофедорівка 951 19,9 
8 с. Федорівка 123 18,3 
9 с. Українка 690 15,5 

10 с. Бессарабка 122 16,8 
11 с. Анатоліївка 554 47,2 
12 с. Тузли 762 26,6 

                                   РАЗОМ 8165  

 

Порівняльна таблиця площ та кількості населення 

Регіони 
Площа, 

км
2
 

Чисельність населення 

(тис.)  

Коблівська СТГ 416,257 8165 

Миколаївська область 24598,00 1 109,9 
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Структура населення Коблівської СТГ за селами на 01.01.2021 року: 

 

 

 

Демографічна ситуація в Коблівській СТГ 

 

 

 

 РАЗОМ по всій ТГ  Адміністративний 

центр ТГ  

 

Населення 

1 Разом 8165 2316 

2 Чоловіків 3717 966 

3 Жінок 4446 1350 

Віковий 

розподіл 

4 0 – 18 1604 562 

5 19 – 35 2007 558 

6 35 – 60 2928 930 

7 61 і вище 1626 266 

Економічні 

фактори 

8 Рівень міграції (%) +2,07% +3,32% 

9 Рівень бідності (%) 44,85% 33,94% 

10 Кількість безробітних 9,05% 3,28% 

 11 Співвідношення 

працюючих і 

непрацюючих  

1,2 до 1 працюючого  

 12 Демографічне 

навантаження на 1000 

осіб працездатного віку 

544,6 435,8 

Уразливі 

групи 

13 ВПО/Біженці 19 12 

Інваліди 449 176 

Пенсіонери 2132 762 

Ветерани (в т.ч. АТО) 150 39 
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Гендерний розподіл населення, працездатність, соціальний склад 
1. Чисельність населення (оперативна інформація за станом на 01 січня 

2021 року) 

8165 

у тому числі дітей: 1574 

дошкільного віку  360 

шкільного віку 1214 

 у тому числі за гендерним розподілом:  

чоловіків 3717 

жінок 4446 

2.  Уразливі групи населення, у т.ч.:  

ВПО/Біженці 19 

Інваліди 449 

Пенсіонери 2132 

Ветерани (в т.ч. АТО) 150 

3. Всього трудових ресурсів 4192 

 В тому числі:  

3.1 Працездатне населення у працездатному віці, в т.ч.: 4124 

 Населення у працездатному віці (чоловіки та жінки від 16 до пенсійного 

віку згідно з законодавством) 
4721 

 Непрацездатні пенсіонери, інваліди I, II та III груп  у працездатному віці 597 

3.2 Особи старшого віку (чоловіки і жінки пенсійного віку) зайняті в 

економіці  
68 

4 Зайнято у всіх сферах економічної діяльності 3088 

4.1 В тому числі:   

4.2 Працівники на підприємствах, в установах, організаціях 1480 

4.3 Працівники, зайняті за договорами цивільно – правового характеру 161 

4.4 Фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності та самозайняті 

(нотаріуси) 
203 

4.5 Наймані працівники у фізичних осіб – суб’єктів підприємницької 

діяльності 
213 

4.6 Зайняті в особистому селянському господарстві, для яких ця робота є 

основною 
609 

4.7 Служителі релігійних культів тощо (працездатного віку) 6 

5 Безробітні в працездатному віці, зареєстровані в державній службі 

зайнятості 
70 

6 Особи (учні) у працездатному віці зареєстровані в державній службі 

зайнятості 
27 

7 Незайняті через вагітність, пологи та догляд за дітьми до 3(6) років, 

догляд за інвалідами 1 гр., особами старше 80 років тощо. 
149 

8 Незайняте працездатне населення у працездатному віці 1161 

9 Розділ зайнятих в усіх сферах економічної діяльності за видами - 

всього 

3088 

 В тому числі:  

 Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 1062 

 Промисловість 837 

 Будівництво 115 



 

12 
 

 Оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і 

мотоциклів 

218 

 Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність  67 

 Тимчасове розміщення й організація харчування 43 

 Інформація та телекомунікації 4 

 Фінансова та страхова діяльність 10 

 Операції з нерухомим майном  

 Професійна, наукова та технічна діяльність  

 Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 145 

 Державне управління і оборона, обов’язкове соціальне страхування 38 

 Освіта 390 

 Охорона здоровя та надання соціальної допомоги 32 

 Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 14 

 Надання інших видів послуг 113 

 

 
Рис. Структура зайнятих в усіх сферах економічної діяльності за видами 

 

5. Інфраструктура громади.  
Транспортна інфраструктура. 

Авіасполучення 

На достатньо зручній відстані від с. Коблеве  функціонують два міжнародних аеропорти – 

Одеський та Миколаївський, міжнародний аеропорт Одеса розташований на відстані 61 км, 

міжнародний аеропорт Миколаїв розташований на відстані 91 км. 
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Залізничне сполучення 

Коблеве не має прямого залізничного сполучення. На достатньо зручній відстані від с. 

Коблеве  функціонують два залізничних вокзали – Центральний залізничний вокзал в м. Одеса, 

розташований на відстані 58 км та Центральний залізничний вокзал в м. Миколаїв, що 

розташований на відстані 84 км.  

Автомобільне сполучення 

Карта-схема 

автомобільних доріг на території Коблівської ТГ 

 

 
 

Дорожня мережа громади 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».  



 

14 
 

Характеристика автомобільних доріг  Коблівської СТГ 

 

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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Таблиця. Наявність міжміського сполучення, внутрішні пасажирські перевезення 

№ 
з/п 

 

Найменування населених 

пунктів, що входять до складу 

територіальної громади 

Відстань до  

адміністративного  

центру 

територіальної 

громади (км) 

Наявність 

автобусного 

сполучення з 

адміністративним 

центром громади 

(так/ні) 

Наявність 

міжміського 

сполучення 

1

1 
с.Рибаківка 35,5/25,2 так 

так 

2

2 
с.Лугове 13,8 так 

так 

3

3 
с.Глибоке 7,7 ні 

ні 

4

4 
с.Новофедорівка 14,9 так 

так 

5

5 
с.Федорівка 13,8 так 

так 

6

6 
с.Морське 10,6 так 

так 

7

7 
с.Виноградне 5 так 

так 

8

8 
с.Українка 15,5 так 

ні 

9

9 
с.Бессарабка 11,8 так 

ні 

1

10 
с. Тузли 26,7/32,1 так 

так 

1

11 
с. Анатолівка 47,2 так 

ні 

1

12 
с.Коблеве   

так 

 

Житлово-комунальна інфраструктура. 

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

сількомунгосп» Коблівської сільської ради Миколаївської області, КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ДИРЕКЦІЯ ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРИЧОРНОМОР'Є» та Об'єднання 

співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ): «Теремок – К», «Комфорт – К», «Коблеве 

2016», «Сонячний – К», «Пролісок 2008», «Надія – 2009», «Дружба 2008». 

Комунальне підприємство «Коблівський сількомунгосп» Коблівської сільської ради 

створене в 2004 році та надає послуги з централізованого  водопостачання та водовідведення. 

Додаткова діяльність підприємства: 

1.Виконання будівельних робіт. 

2.Вивезення твердих побутових відходів. 

3.Надання транспортних послуг (екскаватора-навантажувача, трактора, вантажного 

автомобіля,  асенізаційного автомобіля. 

4.Ремонт та технічне обслуговування електричного обладнання. 

5.Приєднання до мереж водопроводу та каналізації. 

6.Послуги з надання технічних умов на приєднання до централізованих систем 

водопостачання та каналізації. 

7.Обслуговування абонентів. 
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КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДИРЕКЦІЯ ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ 

ПРИЧОРНОМОР'Є» надає платні послуги із перевезення та очистки рідких не каналізованих, 

перевезення тпв та їх захоронення відходів; очистка не каналізованих стоків. Комунальне  

підприємство  «ДОЗ «Причорномор’є» надає послуги тільки базам  відпочинку  розташованим 

на території Чорноморського узбережжя. 

 

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. 

В даний час водопостачання сіл Коблівської громади здійснюється з водозабірних 

свердловин, розташованих біля населених пунктів Коблеве – 8шт., с. Виноградне – 3 шт. Вода 

використовується тільки для потреб населених пунктів. 

Відповідно до паспортизації водозабірного комплексу, поточне водопостачання 

курортних зон відпочинку базується на експлуатації існуючих 46 водозабірних свердловин, з 

яких в літній період працюють 37 шт.: 

- Зона відпочинку Коблево – 15 свердловин; 

- Зона відпочинку Морське-Лугове – 8 свердловин; 

- Зона відпочинку Рибаківка – 14 свердловин. 

Окремі  курортні установи здійснюють водопостачання частково за рахунок привізної води. 

Всі 12 населених пунктів Коблівської ОТГ мають мережу водопостачання, яка загалом 

справляється з водопостачанням населення питною водою.     

Коблівська сільська рада – 27,1 км мережа водопостачання реконструйована, задовільний 

стан.      

Рибаківський старостинський округ – 18,6 км мережа водопостачання реконструйована, 

задовільний стан.  

Новофедорівський старостинський округ – 14,4 км мережа водопостачання в дуже 

поганому стані.  

Український старостинський округ – 16 км мережа водопостачання в дуже поганому стані. 

Тузлівський старостинський округ – 15 км мережа водопостачання реконструйована, 

задовільний стан.  

Анатолівський старостинський округ – 13,3 км мережа водопостачання в дуже поганому 

стані.   

Побутові відходи вивозяться з населених пунктів тракторами на загальнозональне 

звалище твердих побутових відходів, яке діє 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, 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. 

Очисні споруди на території громади знаходяться в с.Лугове, а головна каналізаційна 

насосна станція: Миколаївська область, с.Коблеве, вул..Миколаївська, 3. 

Очисні споруди каналізації: Миколаївська область, с.Рибаківка, Шостий Квартал,буд. 21. 

Очисні споруди потребують повної   реконструкції з проведеням заходів по відновленню 

роботи біореакторів, намулових площадок, пісколовки очисних споруд, піскових площадок, 

приміщення решіток, хлораторної та очищення пруда накопичувача.   

Проблема забруднення Чорноморського узбережжя ускладнюється відсутністю у 

Коблево–Рибаківській зоні системи централізованого водовідведення. Каналізаційні стоки баз 
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відпочинку накопичуються у вигрібних ямах. Частково стоки Коблево-Рибаківської 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 у 

1984 році у складі двох блоків окислення. Після реконструкції 2001 року обладнання одного 

блоку окислення демонтовано і 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. 

 

6. Освіта, охорона здоров’я, культура 
Кількість установ освіти Коблівської сільської ради на початок  2021 року становить 17, а 

саме: 7 закладів дошкільної освіти,  6 закладів загальної середньої освіти, інклюзивно-

ресурсний центр, центр позашкільної освіти, центр професійного розвитку педагогічних 

працівників та  централізована бухгалтерія при відділі освіти, молоді та  спорту. 

 

Загальна характеристика закладів освіти громади 

№ 
Навчальний 

заклад 

Кількість 

вчителів 

Потреба у 

вчителях 
Потужність 

Кількість 

учнів 

  ЗЗСО І-ІІІ ст.. 112 10 1791 843 

1 Коблівський  31 2 360 334 

2 Рибаківський  25 2 463 161 

3 Новофедорівський  18 1 392 144 

4 Український  14 4 192 76 

5 Анатолівський  11 1 192 41 

6 Тузлівський  13 0 192 87 

  ЗДО  43 9 394 285 

7 Коблівський  19 0 160 122 

8 Рибаківський  6 4 50 47 

9 Новофедорівський  8 2 65 44 

10 Український  2 0 16 17 

11 Виноградненський  5 3 40 33 

12 Анатолівський  1 0 12 6 

13 Тузлівський  2 0 51 16 

  Всього 155 19 2185 1128 

 

Заклади освіти на території Коблівської СТГ 

Назва населеного 

пункту 

Школи Дошкільні навчальні 

заклади 

с. Коблеве 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. Виноградне - + 

с. Тузли І-ІІІ ступені + 

с. Анатолівка І-ІІІ ступені + 
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Заклади культури Коблівської СТГ      

 На території Коблівської територіальної громади створений Комунальний заклад 

“Коблівський центр дозвілля та розвитку особистості” Коблівської сільської ради складаться з: 

• Рибаківського СБК-філії, що розташований за адресою: 

57460, Миколаївська область, Березанський район, село Рибаківка, вул. Очаківська, 23 а 

• Лугівського СК-філії, що розташований за адресою: 

57463,  Миколаївська область, Березанський район, село Лугове, вул. Морська, 14 

• Українського СК-філії, що розташований за адресою: 

57451,  Миколаївська область, Березанський район, село Українка, вул. Тилігульська, 46 

• Новофедорівського СБК-філії, що розташований за адресою: 

57437,  Миколаївська область, Березанський район, село Новофедорівка, вул. Садова, 21 

• Опорний комунальний заклад “КЦДтаРО”: 57453,  Миколаївська область, Березанський 

район, село Коблеве, вул. Одеська, 4 

На території СТГ сформовано 48 аматорських формувань, в тому числі вокально-хорові, 

музично-інструментальні, театральні, хореографічні, фольклорні та  любительські об’єднання.

 В громаді діє 4 бібліотечних заклади. 

 

Мережа медичних закладів Коблівської СТГ: 
На території Коблівської СТГ 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. 

 

Територіальний центр соціального обслуговування Коблівської сільської ради 
утворений рішенням №1 ХХІІ сесії 8 скликання Коблівської сільської ради від 16.02.2018 року 

для надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах, 

не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги.  

В територіальному центрі функціонують три відділення, в тому числі: догляду вдома, 

відділення адресної натуральної допомоги та грошової допомоги, відділення стаціонарного 

догляду для постійного проживання. Робота центру охоплює 12 населених пунктів Коблівської 

об’єднаної територіальної громади. 

Відділення стаціонарного догляду для постійного проживання/перебування осіб похилого 

віку та інвалідів, що розташоване в селі Тузли, розраховане на 22 ліжко-місця, де на 

цілодобовому догляді  знаходиться 16 пенсіонерів, з них 6 інвалідів. Утримання  підопічних 

проводиться за  рахунок коштів місцевого бюджету. Підопічні отримують соціальні послуги 

стаціонарного догляду та відповідно встановлених норм забезпечуються: раціональним 

чотирьох разовим харчуванням, одягом, постільною білизною, столовим посудом, цілодобовим 

медичним обслуговуванням, засобами пересування. 
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7. 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.   

 

Послуги 
В громаді з 2019 року функціонує відділ "Центр надання адміністративних послуг" 

Коблівської сільської ради (ЦНАП), який надає 150 різноманітних адміністративних послуг. На 
віддалених робочих місцях адміністратори ЦНАП можуть надавати 80 адміністративних 

послуг. 

В Коблівській ТГ Миколаївської області також створена Установа «Агенція місцевого 

розвитку Коблівської об’єднаної територіальної громади», яка з 2017 року успішно співпрацює 

з  ОМС, бізнесом та громадськістю над питаннями ідентифікації проблем і можливостей 

розвитку територій громади; розробки Стратегій, програм, проектних пропозицій розвитку 

громади та її інфраструктури; сприяння залученню інвестицій, грантів, міжнародної технічної 

допомоги, формування позитивного іміджу громади;  розвитку міжнародної співпраці; надання 

консультативних послуг.  

Перелік показників соціально-економічного розвитку   

 
Найменування показника 

Одиниця 

виміру 

Значення 

показника у 

2019 

Значення 

показника у 

2020 

Звітний рік у 

відсотках до 

попереднього 

року (%) 

I Демографічна ситуація     

1 Чисельність постійного населення осіб 6810 8165 +19,9 

2 Чисельність постійного населення віком 

18 - 60 років 
осіб 4079 4935 +20,99 

3 Кількість дітей віком до 18 років осіб 1332 1604 +20,42 

4 Демографічне навантаження на 1000 осіб 

працездатного віку 
осіб 669,53 544,65 -18,7 

5 Природний приріст (скорочення) 

населення 
осіб -73 -76 +1,04 

6 Загальний коефіцієнт вибуття сільського 

населення (на 1000 осіб наявного 

сільського населення) 
проміле 10,36 10,29 -0,68 

7 Міграційний приріст (скорочення) 

населення об'єднаної територіальної 

громади 
осіб 152 169 +11,18 

II Економічна ефективність 
    

8 Обсяг капітальних інвестицій на 1 особу грн. 1641,29 1110,87 -32,32 

9 Кількість підприємств малого та 

середнього бізнесу  
одиниць 141 141 0 

11 Площа відремонтованих у звітному році 

доріг з твердим покриттям місцевого 

значення 
кв.м 

 
3427,78 

 

12 Кількість проектів регіонального 

розвитку, що реалізуються на території  

громади у тому числі за рахунок: 

 

одиниць 2 →2 
 

коштів державного фонду регіонального 

розвитку     
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коштів субвенцій з державного бюджету 

місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури територіальних громад 

 
 

1 
  

інших джерел 
 

1 2 
 

13 Обсяг фінансування проектів 

регіонального розвитку, що реалізуються 

на території громади 
тис.грн. 4813,557 1265,642 -73,71 

за рахунок державного бюджету 
 

3410,000 
  

за рахунок місцевого бюджету 
 

559,000 1265,642 +126,41 

за рахунок інших джерел 
 

844,557 
  

III Фінансова самодостатність 
 

   

14 Доходи загального фонду бюджету  

територіальної громади (без 

трансфертів) на 1 особу 
грн. 9477,88 11786,27 +24,36 

15 Капітальні видатки бюджету 

територіальної громади (без 

трансфертів) на 1 особу 
грн. 967,43 68,88 -92,88 

16 Частка базової дотації в доходах 

загального фонду бюджету 

територіальної громади (без урахування 

субвенцій) 

% 7,2 0,4 -6,8 

18 Обсяг надходжень до бюджету 

територіальної громади від сплати 

податку на доходи фізичних осіб на 1 

особу 

грн. 3243,51 3984,23 +22,84 

19 Обсяг надходжень до бюджету 

об'єднаної територіальної громади від 

плати за землю на 1 особу 
грн. 2050,66 2547,63 +24,23 

20 Обсяг надходжень до бюджету  

територіальної громади від сплати 

єдиного податку на 1 особу 
грн. 800,10 1019,64 +27,44 

21 Обсяг надходжень до бюджету 

територіальної громади від сплати 

акцизного податку на 1 особу 
грн. 1045,95 1040,76 -0,50 

22 Обсяг надходжень до бюджету  

територіальної громади від сплати 

податку на нерухоме майно на 1 особу 
грн. 1905,83 2295,14 +20,43 

IV Якість та доступність публічних 

послуг  
   

23 Частка населених пунктів, що мають 

доступ до фіксованої широкосмугової 

мережі Інтернет, у загальної кількості 

населених пунктів територіальної 

громади 

% 90 83,3 -6,7 

24 Забезпеченість населення лікарями 

загальної практики - сімейними лікарями 

на 1000 осіб наявного населення на 

кінець року 

осіб 0,59 0,49 -0,17 

25 Середня наповнюваність групи 

дошкільного навчального закладу 

територіальної громади 
осіб 20,7 19,6 -5,52 

26 Частка дітей дошкільного віку охоплена 

дошкільними навчальними закладами, у 

загальній кількості дітей дошкільного 

віку 

% 54,9 55,2 +0,36 

27 Середня наповнюваність класів 

загальноосвітньої школи територіальної 

громади 
осіб 11,3 11,6 +2,9 
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28 Частка дітей, для яких організовано 

підвезення до місця навчання і додому, у 

загальній кількості учнів, які того 

потребують 

% 50 62 +12 

29 Частка дітей, охоплених позашкільною 

освітою, у загальній кількості дітей 

шкільного віку 
% 29,8 28,3 -1,5 

30 Частка випускників загальноосвітніх 

навчальних закладів, які отримали за 

результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання з іноземної мови 160 балів і 

вище, у загальній кількості учнів, що 

проходили тестування з іноземної мови 

% 3 8 +5 

31 Частка випускників загальноосвітніх 

навчальних закладів, які отримали за 

результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання з української мови 160 балів 

і вище, у загальній кількості учнів, що 

проходили тестування з української 

мови 

% 10,6 20,4 +9,8 

32 Частка випускників загальноосвітніх 

навчальних закладів, які отримали за 

результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання з математики 160 балів і 

вище, у загальній кількості учнів, що 

проходили тестування з математики 

% 4 14 +10 

V Створення комфортних умов для 

життя     
33 Частка домогосподарств, забезпечених 

централізованим водопостачанням, у 

загальній кількості домогосподарств 

територіальної громади 

% 92,7 73,9 -18,8 

34 Частка домогосподарств, забезпечених 

централізованим водовідведенням, у 

загальній кількості домогосподарств 

територіальної громади 

% 13,5 10,1 -3,4 

37 Частка населених пунктів, які уклали 

договори з обслуговуючими 

організаціями на вивезення твердих 

побутових відходів, у загальній кількості 

населених пунктів територіальної 

громади 

% 100 83,3 -16,7 

 

Рис. Динаміка планових та фактичних надходжень до бюджету громади  
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Рис. Планові видатки за сферами господарювання Коблівської СТГ  

 
У планах на 2021 рік найбільшу  долю витрат займають витрати на «Забезпечення 

діяльності закладів освіти» 61% та «Організаційне, інформаційно аналітичне та матеріально 

технічне забезпечення діяльності сільської ради, керівництво та управління» 16%, далі йде 

«Забезпечення діяльності закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» 

8%., «Організація благоустрою населених пунктів» та «Заходи з організації рятування на 

водах, пожежної охорони, мобілізаційної підготовки; водопровідно- каналізаційне 

господарство» по 4% та інше. 

 

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, Анатолівка, Тузли. 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 ТГ 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.  

 

Курортні населені пункти Коблівської СТГ 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.  
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Показники місткості туристичної інфраструктури Коблівської СТГ   

Населений пункт Кількість баз відпочинку Кількість ліжкомісць 

(орієнтовна) 

Коблеве 146 19 865 

Рибаківка 89 7 500 

Морське 4 450 

Лугове 12 1 300 

 251 29 115 

 

Економічну діяльність на території громади також здійснюють різноманітні 

підприємства та установи.  
Промисловість громади представлена підприємствами харчової, переробної 

промисловості та вітроенергетики.  

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). 

 

Аграрну групу представляють більше 60 сільгосп-підприємств (орієнтовна кількість 

працівників – 670 осіб). 

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 

«Коблево». ПАТ  «Коблево»  –  це  найбільший  в  Україні  завод  з  виробництва  вина.  В 

асортименті заводу представлено близько 30 видів вин. 

 

Галузева структура сільського господарства громади: 

 

 

 

 

 

 

 
70% 

30% 
Рослинництво 

Тваринництво 
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Вітроенергетика 

На території громади вже практикується добування вітряної енергії, шляхом використання 

вітроелектричних установок (ВЕУ), їх кількість постійно зростає та на даний час складає 10 

одиниць, розміщених в с.Тузли: 

- 2 ВЕУ  - ТОВ «Сінга Енерджі»; 

- 3 ВЕУ  - ТОВ «Вітряний парк Причорноморський»; 

- 5 ВЕУ  - ПрАТ «Вітряний парк Очаківський».  

 

 
 

Також планується розміщення на території Коблівської громади в с.Анатолівка 

вітроелектростанції ДТЕК Тилігульська ВЕС потужністю 250 МВт. 

 

Підприємства зв’язку: 

Поштові відділення на території громади знаходяться за такими адресами: 

Нова Пошта: 

- Вантажне відділення №1. с. Коблеве, Степна, 4, Коблеве, Миколаївська область, 57453 

- Поштове відділення №1. с.Новофедорівка, Миколаївська обл. вул. Приморська, 34, 57437 

- Поштове відділення №1.  с.Рибаківка, Миколаївська обл.  вулиця Очаківська, 61,  

- Поштове відділення №1. с. Виноградне, Миколаївська обл. 

 

Укрпошта:  

- вулиця Одеська, 4, с.Коблеве, Миколаївська область, 57453 

- вулиця Шкільна, 38, с.Тузли, Миколаївська область, 57436 

- вулиця Очаківська, 57, с.Рибаківка, Миколаївська область, 57460 

- вулиця Горького, 46, с.Новофедорівка, Миколаївська область, 57437 

- вулиця Ювілейна, буд. 8 , кв. 1, с. Українка, Миколаївська область, 57451 

- Пересувне відділення №13, Садова, 37, с. Анатолівка, Миколаївська область,57450 

- вулиця Морська 6а, с. Лугове, Миколаївська область, 57463 

 

На території громади працюють філії підприємств звязку: Укртелеком, BFG-NET, Лиман ТВ, 

Інфозв'язок, TENET, ФРІНЕТ. 
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Забезпеченість доступом до інтернету на території громади 

 

Населений пункт 

Наявні інтернет-провайдери з 

використанням волоконо-

оптичних технологій 

Наявність мобільного 

інтернету 

с. Коблеве -BFG-NET; -Лиман ТВ; 

-TENET; -Інфосвязь; 

2G, 3G, 4 G 

с. Морське -BFG-NET; 2G, 3G, 4 G 

с. Виноградне -BFG-NET; 2G, 3G, 4 G 

с. Новофедорівка -BFG-NET; 2G, 3G, 4 G 

с. Федорівка -BFG-NET; 2G, 3G, 4 G 

с. Рибаківка -BFG-NET; -Фрінет; 2G, 3G, 4 G 

с. Лугове -BFG-NET; 2G, 3G, 4 G 

с. Глибоке  2G, 3G, 4 G 

с. Українка -BFG-NET; 2G, 3G, 4 G 

с. Бессарабка -BFG-NET; 2G, 3G 

с. Тузли -BFG-NET; Фрінет; 2G, 3G, 4 G 

с. Анатолівка  2G, 3G, 4 G 

 

Сталим швидкісним інтернетом володіють майже усі села громади, крім с. Анатолівка та 

с.Глибоке. Загалом доступом до мережі інтернет, різними типами з’єднання, охоплено 100% 

населених пунктів Коблівської територіальної громади. 

Будівельні організації, кількість, форма власності: 

На території громади працює 4 приватні будівельні організації:  

- ФОП «Мхеян  Рубик Балабекович» (діяльність - укладання дорожнього покриття);  

- ПП «Калина» (діяльність – виробництво та укладання  тротуарної плитки, заборів);  

- ФОП «Марченко О.І» (діяльність – укладання  тротуарної плитки та заборів);  

- МПП «Квінта-Т» (діяльність – будівельні роботи) 

 

Торгівля, магазини, підприємства громадського харчування, підприємства побуту: 

На території громади працюють приватні підприємці, у яких основними видами діяльності 

є торгівля промисловими та продовольчими товарами: 

 

- на території села Коблеве – 47. 

- на території села Виноградне – 3. 

- на території села Морське – 1. 

- на території Лугівського старостинського округу – 2.  

- на території Українського старостинського округу – 6. 

- на території Новофедорівського старостинського округу – 9. 

- на території Рибаківського старостинського округу – 25. 

- на території Анатолівського старостинського округу – 6. 
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РОЗДІЛ ІІІ 

1. ПРОЄКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ ІНВЕСТОРІВ 

 
АНКЕТА №1 

інвестиційного проєкту, який плануються до реалізації за умови залучення 

інвестиційних ресурсів 

Назва інвестиційного проекту «Будівництво Південно-Бузького групового 

водопроводу» 

Назва підприємства (організації) Коблівська сільська рада Миколаївської області 

Реквізити підприємства 

(організації): 

поштова адреса: 

 

телефон: 

 

 

вулиця Одеська,4, с.Коблеве, 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" 

Федосєєв Сергій Миколайович                                                 

+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 Інвестиційним проектом передбачено нове 

будівництво Південно-Бузького групового водопроводу 

від Нечаянського водосховища до с. Коблеве 

Миколаївської області на рівні європейських та 

світових вимог. 

Завдання: 

- забезпечення водопостачанням населення громади 

водою у необхідному обсязі та належної якості; 

- вирішення проблем дефіциту води в населених 

пунктах Коблівської ОТГ та курортних зон «Коблево» 

та «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. 

Траса водоводів пролягатиме по найкоротшій 

відстані між населеними пунктами, переважно уздовж 

шляхів з покриттям, що зумовлено вимогами 

експлуатації об’єктів. 

Водопостачання Південно-Бузького групового 

водопроводу, що відноситься до 1 категорії 

забезпеченості, передбачається з двох джерел: 

з підземних джерел - 31 свердловин Коблевсько - 

Рибаківського родовища. 

та альтернативного джерела - поверхневого з 

використанням існуючого водозабору Нечаянського 

водосховища з використанням зрошувальної Чапаєво - 
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Петровської насосної станцій. 

Необхідна кількість води для забезпечення якісною 

питною водою на перспективний розвиток курортної 

зони та сіл становить 19951,2 м / добу. 

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:  

- проектне фінансування; 

- державно-приватне партнерство. 

Цільове використання 

інвестиційних коштів 

Проектом передбачається основні об’єкти 

призначення: 

- водозабірна споруда НС 1-го підйому; 

- майданчик водопровідних очисних споруд; 

- насосна станція підкачки у с.Коблеве; 

- насосна станція підкачки у с.Рибаківка; 

- водозабір з підземних джерел Коблевсько-

Рибаківського родовища; 

- магістральний водогін від майданчика НСП у 

с.Коблеве до майданчика НСП у с.Рибаківка діаметром 

500 мм  в одну нитку довжиною 14500 м; 

- магістральний водовід від майданчика НСП 

підземного водозабору до водопровідних очисних 

споруд діаметром 300 мм  в одну нитку довжиною 

20000 м; 

- магістральний водовід від водопровідних очисних 

споруд  до майданчика НСП у с.Коблеве діаметром 500 

мм  в дві нитки довжиною 15000 м; 

- магістральний водовід від НС 1-го підйому  до 

водопровідних очисних споруд діаметром 500 мм  в дві 

нитки довжиною 39500 м. 

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. 



 

30 
 

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. 

 
Схема Південно-Бугської зрошувальної системи: 
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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, 

Миколаївської області 

Назва підприємства (організації) Коблівська сільська рада Миколаївської області 

Реквізити підприємства 

(організації): 

поштова адреса: 

 

телефон: 

 

 

вулиця Одеська,4, с.Коблеве, 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" 

Федосєєв Сергій Миколайович                                                 

+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; 

- рельєф ділянки чистий і рівний, територія не 

заболочена; 
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- 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. 

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 
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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 

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.  
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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, 

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 

Миколаївського району Миколаївської області, 

Україна                                         

Назва підприємства (організації) Коблівська сільська рада Миколаївської області 

Реквізити підприємства 

(організації): 

поштова адреса: 

 

телефон: 

 

 

вулиця Одеська,4, с.Коблеве, 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" 

Федосєєв Сергій Миколайович                                                 

+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; 

-З заходу – сільськогосподарські угіддя; 

  Земельна ділянка має такі привабливі ознаки для 
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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 

Новофедорівського індустріального парку. 

3. Підготовка ПКД на побудову інженерних мереж. 

4. Розбудова першої черги інженерних мереж. 
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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» (2021 р.). 

2. «Конкурсний» (2021 –2022 рр.). 

3. «Облаштування індустріального парку» (2021 –2022 

р.р.). 

4. «Наповнення індустріального парку» (2022 – 2023 р.). 

5. «Функціонування індустріального парку» (2023– 

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 

парку; 

- розвиток інженерно-транспортної та логістичної 

інфраструктури громади. 



 

38 
 

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.  

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 
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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 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 

Миколаївської області  

Назва підприємства (організації) Коблівська сільська рада Миколаївської області 

Реквізити підприємства 

(організації): 

поштова адреса: 

 

телефон: 

 

 

вулиця Одеська,4, с.Коблеве, 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" 

Федосєєв Сергій Миколайович                                                 

+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); 

- помірні і привабливі для інвестора значення 

нормативної грошової оцінки земельних ділянок; 
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- 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. 

Цільове використання інвестиційних 

коштів 

Будівництво об’єктів та курортно-рекреаційних 

установ для підприємницької діяльності 

Стисле обґрунтування доцільності - покращено імідж та інвестиційна привабливість 
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проекту, соціальний ефект від 

впровадження 

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 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 

Миколаївської області  

Назва підприємства (організації) Коблівська сільська рада Миколаївської області 

Реквізити підприємства 

(організації): 

поштова адреса: 

 

телефон: 

 

 

вулиця Одеська,4, с.Коблеве, 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" 

Федосєєв Сергій Миколайович                                                 

+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 

Одеса, порт Очаків, порт Миколаїв); 

- помірні і привабливі для інвестора значення 
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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 

інвестиційних коштів 

Будівництво об’єктів та курортно-рекреаційних 

установ для підприємницької діяльності 

Стисле обґрунтування доцільності 

проекту, соціальний ефект від 

- покращено імідж та інвестиційна привабливість 

місцевості для розвитку туризму;                                                                                                                                                                      
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впровадження - 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  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, Миколаївської області  

Назва підприємства (організації) Коблівська сільська рада Миколаївської області 

Реквізити підприємства 

(організації): 

поштова адреса: 

 

телефон: 

 

 

вулиця Одеська,4, с.Коблеве, 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" 

Федосєєв Сергій Миколайович                                                 

+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 

Одеса, порт Очаків, порт Миколаїв); 

- помірні і привабливі для інвестора значення 

нормативної грошової оцінки земельних ділянок; 
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- 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 

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 
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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 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 

Миколаївської області  

Назва підприємства (організації) Коблівська сільська рада Миколаївської області 

Реквізити підприємства 

(організації): 

поштова адреса: 

 

телефон: 

 

 

вулиця Одеська,4, с.Коблеве, 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" 

Федосєєв Сергій Миколайович                                                 

+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 

Одеса, порт Очаків, порт Миколаїв); 

- помірні і привабливі для інвестора значення нормативної 
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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 

інвестиційних коштів 

Будівництво об’єктів та курортно-рекреаційних 

установ для підприємницької діяльності 

Стисле обґрунтування доцільності 

проекту, соціальний ефект від 

- покращено імідж та інвестиційна привабливість 

місцевості для розвитку туризму;                                                                                                                                                                      
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впровадження - 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 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 Миколаївської області  

Назва підприємства (організації) Коблівська сільська рада Миколаївської області 

Реквізити підприємства 

(організації): 

поштова адреса: 

 

телефон: 

 

 

вулиця Одеська,4, с.Коблеве, 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" 

Федосєєв Сергій Миколайович                                                 

+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; 

- близькість до морських портів (порт Південний, порт 

Одеса, порт Очаків, порт Миколаїв); 

- помірні і привабливі для інвестора значення нормативної 
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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. 

Цільове використання 

інвестиційних коштів 

Будівництво об’єктів та курортно-рекреаційних 

установ для підприємницької діяльності 

Стисле обґрунтування доцільності 

проекту, соціальний ефект від 

- покращено імідж та інвестиційна привабливість 

місцевості для розвитку туризму;                                                                                                                                                                      
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впровадження - 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 Миколаївської області, згідно 
рішення LIII сесії 8 скликання №21 від 26 червня 2020 року.  
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ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ КОБЛІВСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

- ЗОНА ВІДПОЧИНКУ «КОБЛЕВО» 

 

Загальний план розміщення об’єктів зони відпочинку «КОБЛЕВО» 

 

 
 

 

 

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ  ОБ’ЄКТІВ  ІНВЕСТПРОПОЗИЦІЙ  №1- 4 
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ІНВЕСТПРОПОЗИЦІЯ №1 

Загальна площа: 25,750 м². 
Площа забудови: 2,700 м². 
Площа ділянки: 38,625 м². 
На першому поверсі будівлі  
вхід в конференц-центр, гастрономія як 
всередині, так і зовні, а нагорі - 
конференц-центр. У вежі розташована 
велика тераса з басейном, бар в готелі, 
кафе і СПА. Готель пропонує своїм 
гостям люкси і звичайні номери. 
На верхніх поверхах знаходиться ресторан 
з панорамнною терасою з видом на яхтпорт, 

 море, каньйон і весь курорт Коблево.
 

 

ІНВЕСТПРОПОЗИЦІЯ №2 

Загальна площа: 8.400 м² 

Площа забудови: 645 м² 

Площа ділянки: 12.600 м² 

На нижніх поверхах комплексу 

оздоровлення та терапії відбуватимуться 

громадські заходи, а на верхніх 

поверхах проводяться приватні процедури. 

Терапія в пентхаусі буде незабутнім 

досвідом. 

 

 

 

 

 

 

ІНВЕСТПРОПОЗИЦІЯ №3 

Загальна площа: 4.450 м² 

Площа забудови: 1.350 м² 

Площа ділянки: 6,675 м² 

У культурному центрі, який знаходиться  

біля води, можна організовувати заходи як  

всередині будівлі, так і зовні, на новій  

головній площі, як взимку, так і влітку.  

Завдяки різним виставкам, запрошення  

танцюристів та артистів для виступів,  

організації концертів, будівля стане  

привабливим для всього регіону. 

 

 

ГОТЕЛЬ З 
КОНФЕРЕНЦ-ЦЕНТРОМ 

ОЗДОРОВЧА 
ВЕЖА 

К у л ь ту рн и й  
ц ен т р  
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ІНВЕСТПРОПОЗИЦІЯ №4 

Загальна площа: 41,015 м²  

Площа забудови: 13,726 м² 

Площа ділянки: 115,752 м² 

Медична клініка буде розташована 

поруч з Коблево, в кінці проспекту,що 

з'єднує комплекс безпосередньо 

з морем. Площа запропонує можливості 

взаємодії, виставок і концертів. 

Другий, приватний двір призначений для 

лікувальних процедур, а третій двір 

призначений для сімей, щоб 

возз'єднатися з родичів,що проходять  

лікування, і провести час з ними.  

Клініка буде виконувати різні медичні  

функції і пропонувати додаткове  

проживання з оздоровленням, кафе і  

бібліотеку. Три будівлі - це пансіонати  

з власними оздоровчими зонами для 

сімейного відпочинку. 

 
 

РОЗДІЛ  IV. 

 

КОНТАКТИ 

 
Контактна інформація і WEB-ресурси:  

- Коблівська сільська рада (код ЄДРПОУ 04375748): 

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

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

E-mail: Ldakutc@gmail.com     

www.kamr.org.ua 
 

Коблівська громада - 

територія для інвестицій та розвитку!  

 

 

 

Інвестиційний паспорт громади розроблений: 
© Установа «АМР Коблівської ОТГ», 2021 

М ЕД И Ч НА  
К Л І Н ІКА  
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