Додаток 3
до листа обласної державної
адміністрації
13.02.2020 № 15-1554/0/20/315

ІНФОРМАЦІЯ
про результати впровадження в області у 2019 році інвестиційних проектів, які супроводжуються Херсонською обласною
державною адміністрацією та заплановані до реалізації у 2019 – 2021 роках, передбачені додатком 3
до програми розвитку інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва Херсонської області на 2019 – 2021 роки,
затвердженої рішенням XXII сесії Херсонської обласної ради VII скликання від 14 грудня 2018 року № 1080
№
з/п

Інвестор

Назва проекту

1

2

3

1. ТОВ «Віндкрафт
Каланчак»
(Королівство Швеція)

Будівництво Каланчацької
вітрової електростанції
потужністю 300 МВт

Розташування об’єкта

Рік
Загальний обсяг Кількість Інформація про стан реалізації проекту
закінчення фінансування створених
за підсумками 2019 року
реалізації
(тис.грн)
робочих
проекту
місць

4
5
Альтернативна енергетика
Каланчацький
район

2019

6

7

8

15 075 000,0
(450,0 млн євро)

19
постійних

У стані реалізації.
У 2019 році розпочато будівництво
об’єкта, здійснено геологічну
розвідку, збудовано 6 км під’їздних
шляхів до об’єкта та укладено
договір ТОВ «Віндкрафт-Каланчак»
на закупку і постачання
24 вітрових електростанцій
серед 64 запланованих.
Подальша реалізація проекту
продовжуватиметься у 2020 році

57 тимчасових

2. ТОВ «Віндкрафт
Каланчак»
(Королівство Швеція)

Будівництво Чаплинської
вітрової електростанції
потужністю 300 МВт

Чаплинський
район

2019 – 2021

15 075 000,0
(450,0 млн євро)

19
постійних
57 тимчасових

3. ТОВ «Віндкрафт
Таврія»
(Королівство Швеція)

Будівництво Новотроїцької
вітрової електростанції
потужністю 69,3 МВт

Новотроїцький
район

2019 –2020

2 744 280

20

У стані реалізації.
Затверджено детальні плани
територій для будівництва
вітроенергетичних установок
Чаплинської ВЕС та укладено
договори на оренду 20 земельних
ділянок
Реалізовано.
У 2019 році збудовано та введено в
експлуатацію Новотроїцьку вітрову
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4. ТОВ «Віндкрафт
Україна»
(Королівство Швеція)

Будівництво Овер’янівської
вітрової електростанції
потужністю 69,3 МВт

Генічеський
район

2019

2 744 280

20

5. ТОВ
«СивашЕнергоПром»
(ініціатор проекту компанія «NBT AS»,
Норвегія)

Будівництво Сиваської
вітрової електростанції
потужністю
250 МВт

Чаплинський
район

2019

Будівництво Дніпро6. ТОВ «Дніпро-Бузька
вітрова електростанція»
Бузької вітрової
(Королівство Бельгія)
електростанції потужністю
110 МВт

7. ТОВ «Астерія»

Будівництво сонячної
електростанції
«Високівська» потужністю

12 395 000,0
30
(450,0 млн євро) постійних
200
тимчасових

Білозерський
район

2019

5 025 000,0
(150,0 млн євро)

40

Бериславський
район

2019 – 2020

165 300,0

3

8

електростанцію потужністю
72,6 МВт на території Сивашівської
сільської ради Новотроїцього району
області
Реалізовано.
У 2019 році збудовано та введено в
експлуатацію Овер’янівську вітрову
електростанцію потужністю
69,3 МВт (пускового комплексу
потужністю 48,3 МВт у складі
14 вітроенергетичних установок) на
території Новодмитрівської сільської
ради Генічеського району області.
З квітня 2019 року розпочато
генерацію електричної енергії з
передбаченим корисним відпуском
в обсязі 163,188 млн кВт*год/рік
У стані реалізації.
У 2019 році тривало будівництво
об’єкта за рахунок інвестицій
іноземних компаній «NBT AS»
(Норвегія) та «Total Eren» (Франція).
Подальша реалізація проекту
продовжуватиметься у 2020 році
У стані реалізації.
У березні 2019 року відбулося
урочисте відкриття процесу
будівництва Дніпро-Бузької ВЕС
загальною потужністю 110 МВт на
території Олександрівської сільської
ради Білозерського району області за
участю представників іноземних
інвесторів – компаній «Akuo
Energy» (Франція) та «Greenworx
Holding» (Бельгія).
Подальша реалізація проекту
продовжуватиметься у 2020 році
Реалізовано.
У 2019 році збудовано та введено
в експлуатацію сонячну
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5,8 МВт

8. ТОВ «Тавань
Солар – 3»

Будівництво сонячної
електростанції
«Таванська – 3»
потужністю 5,6 МВт

Бериславський
район

2019

159 600,0

3

9. ТОВ «Тавань
Солар – 3»

Будівництво сонячної
електростанції
«Таванська – 4»
потужністю 4 МВт

Бериславський
район

2019 – 2021

114 000,0

2

10. ТОВ «Сонячна Ферма
Плюс»

Будівництво сонячної
електростанції
потужністю 4 МВт

Білозерський
район

2019

114 000,0

2

11. ТОВ «Гуд Енерджи»

Будівництво сонячної
електростанції «Понятівка»
потужністю 10 МВт

Білозерський
район

2019

285 000,0

5

8

електростанцію «Високівська»
потужністю 6,403 МВт на території
Високівської сільської ради
Бериславського району області
з передбаченим корисним відпуском
електроенергії на даному об’єкті в
обсязі 8,648 млн кВт*год/рік
Реалізовано.
У 2019 році збудовано та введено в
експлуатацію фотоелектричну
сонячну електростанцію
«Таванська - 3» потужністю
5,856 МВт на території м. Берислав
Бериславського району області з
передбаченим корисним відпуском
електроенергії на об’єкті в обсязі
7,709 млн кВт*год/рік
Реалізовано.
У 2019 році збудовано та введено
в експлуатацію фотоелектричну
сонячну електростанцію
«Таванська - 4» потужністю 4,0 МВт
на території м. Берислав
Бериславського району області
У стані реалізації.
У 2019 році розпочато процедуру
оформлення дозвільної документації,
зокрема підготовлено до державної
реєстрації договір на оренду
земельної ділянки площею 8 га під
будівництво об’єкта.
Подальша реалізація проекту
продовжуватиметься у 2020 році
Реалізовано.
У 2018 році збудовано та введено в
експлуатацію фотогальванічну
електростанцію «Понятівка»
потужністю 18,8МВт на території
Микільської сільської ради
Білозерського району області
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12. ТОВ «Таврія
Енергобуд»

1

2

Будівництво сонячної
електростанції «Інгулець»
потужністю 10 МВт

Білозерський
район

2019

285 000,0

5

13. ТОВ «Таврія
Енергобуд»

Будівництво сонячної
електростанції «Федорівка»
потужністю 10 МВт

Білозерський
район

2019

285 000,0

5

14. ТОВ «Таврія
Енергобуд»

Будівництво сонячної
електростанції «Широка
Балка» потужністю 10 МВт

Білозерський
район

2019

285 000,0

5

15. ТОВ «Ренджи
Татарбунари»

Будівництво сонячної
електростанції
«Чорнобаївка»
потужністю 9 МВт

Білозерський
район

2019 – 2020

256 500,0

5

16. ТОВ «Е.К. Смарт –
Енерджи»

Будівництво сонячної
електростанції
потужністю 50 МВт

Голопристанський
район

2019 – 2021

1 425 000,0

10

17. ТОВ «Атлас Кепітал
Енерджи» (Туреччина)

Будівництво сонячної
електростанції
потужністю 50 МВт

Голопристанський
район

2020

1 425 000,0

10

18. ТОВ «ФЕС Агаймани»

Будівництво сонячної
електростанції
потужністю 20 МВт

Іванівський
район

2019 – 2020

570 000,0

7

У стані реалізації.
У 2019 році забезпечувалося
розроблення дозвільної документації.
Подальша реалізація проекту
продовжуватиметься у 2020 році
У стані реалізації.
У 2019 році забезпечувалося
розроблення дозвільної документації.
Подальша реалізація проекту
запланована на 2020 рік
У стані реалізації.
У 2019 році забезпечувалося
розроблення дозвільної документації.
Подальша реалізація проекту
продовжуватиметься у 2020 році
У стані реалізації.
У 2019 році погоджено детальний
план території та розпочато
розроблення проектної документації
для впровадження проекту у
2020 році
У стані реалізації.
У 2019 році тривало розроблення
проектно-дозвільної документації
для реалізації даного проекту
у 2020 – 2021 роках
У стані реалізації.
У 2019 році розпочато будівництво
об’єкта на земельній ділянці площею
110 га на території с. Нова Збур’ївка
Голопристанського району області за
рахунок коштів інвестора – компанії
«Scatec Solar» (Норвегія)
У стані реалізації.
У 2019 році тривало розроблення
проектно-дозвільної документації та
отримання технічних умов на
приєднання до електромереж
АТ «Херсонобленерго».
Оформлено договір оренди на
отримання земельної ділянки для
подальшої реалізації проекту у
2020 році
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Будівництво сонячної
електростанції
«Благодатне»
потужністю 10 МВт

Іванівський
район

2019 – 2020

285 000,0

5

Будівництво сонячної
електростанції «Брилівка»
потужністю 9,8 МВт

Іванівський
район

2019

279 300,0

5

21. ТОВ «Фрі-Енерджи»

Будівництво сонячної
електростанції
потужністю 2,6 МВт

Каланчацький
район

2017 – 2019

69 200,0

2

22. ТОВ «Санлайт»

Будівництво сонячної
електростанції
потужністю 20 МВт
Будівництво сонячної
електростанції
потужністю 8,8 МВт
Будівництво сонячної
електростанції
потужністю 8 МВт

Нижньосірогозький
район

2019 – 2020

570 000,0

5

Нижньосірогозький
район

2020

256 500,0

10

Нижньосірогозький
район

2019 – 2020

228 000,0

2

19. ТОВ «Ренджи
Татарбунари»

20. ТОВ «Юкрейніа Солар
Груп Брилівка»

23. ТОВ «Пошта-Маркет»
24. ТОВ «Енергія III-го
тисячоліття»

8

У стані реалізації.
У 2019 році передано в суборенду
ТОВ «НОВ СОЛАР» (м. Київ)
земельну ділянку на території
с.Тимофіївка Іванівського району
області для впровадження проекту.
Розпочато процедуру з отримання
технічних умов на приєднання
до електромереж
АТ «Херсонобленерго»
Реалізовано.
У 2019 році завершено будівництво
та введено в експлуатацію I чергу
СЕС «Брилівка» потужністю
4,8 МВт на території смт Брилівка
Олешківського району області
Реалізовано.
У 2019 році збудовано та введено в
експлуатацію наземну сонячну
електростанцію потужністю
2,981 МВт на території Привільської
сільської ради Каланчацького району
області з передбаченим корисним
відпуском електроенергії на об’єкті
в обсязі 3,849 млн кВт*год/рік
У стані реалізації.
У 2019 році тривало будівництво
об’єкта
У стані реалізації.
У 2019 році розпочато реалізацію
проекту
У стані реалізації.
У 2019 році розпочато реалізацію
проекту, укладено договір оренди на
земельну ділянку площею 6,3547 га
між ТОВ «Енергія третього
тисячоліття» та Сірогозькою
сільською радою
Нижньосірогозького району області
під розміщення, будівництво,
експлуатацію та обслуговування
будівель і споруд енергогенеруючих
підприємств

6
1

2

25. ТОВ «Екологічна
енергія»
26. ТОВ «Екологічна
енергія»
27. ТОВ «Грін Агро
Сервіс»

3
Будівництво сонячної
електростанції
«Нововоскресенка»
потужністю 18 МВт
Будівництво сонячної
електростанції
«Миролюбівка»
потужністю 10 МВт
Будівництво сонячної
електростанції
«Новотроїцьке»
потужністю 8,8 МВт

6

7

Нововоронцовський 2019 – 2020
район

4

5

513 000,0

10

Нововоронцовський 2019 – 2020
район

285 000,0

7

Новотроїцький
район

2019 – 2020

256 500,0

7

Будівництво сонячної
електростанції
«Новотроїцьке-2»
потужністю 6 МВт

Новотроїцький
район

2019

171 000,0

3

Будівництво сонячної
електростанції «Подове»
потужністю 3 МВт

Новотроїцький
район

2019

85 500,0

2

30. ТОВ «Совелектра»

Будівництво сонячної
електростанції
потужністю 21,7 МВт

Олешківський
район

2019

627 000,0

10

31. ТОВ «Фрі-Енерджі»

Будівництво сонячної
електростанції
потужністю 18 МВт

Олешківський
район

2019 – 2021

513 000,0

10

32. ТОВ «Нива-Солар»

Будівництво сонячної
електростанції
потужністю 17 МВт

Олешківський
район

2019

484 500,0

10

33. ТОВ «Солар Енерджи
Костогризове»

Будівництво сонячної
електростанції
«Костогризове»
потужністю 15 МВт

Олешківський
район

2019

427 500,0

7

28. ТОВ «АРС-Енерджи»

29. ТОВ «Геліос Стратегія»

8

Не реалізовувався.
У 2019 році роботи з реалізації
проекту суб’єктом інвестиційної
діяльності не виконувалися
Не реалізовувався.
У 2019 році роботи з реалізації
проекту суб’єктом інвестиційної
діяльності не виконувалися
У стані реалізації.
У 2019 році тривало будівництво
об’єкта з передбаченим введенням
його в експлуатацію у I кварталі
2020 року
У стані реалізації.
У 2019 році тривало будівництво
об’єкта з передбаченим введенням
його в експлуатацію у I кварталі
2020 року
Не реалізовувався.
У 2019 році роботи з реалізації
даного проекту в адміністративнотериторіальних межах
Новотроїцького району області
не виконувалися
Реалізовано.
Збудовано та введено
в експлуатацію СЕС «Олешки-1»
потужністю 21,7 МВт у IV кварталі
2018 року
Не реалізовувався.
У 2019 році суб’єктом інвестиційної
діяльності призупинено реалізацію
даного проекту
Реалізовано.
Збудовано та введено в експлуатацію
об’єкт потужністю 21,8 МВт
у IV кварталі 2018 року
Реалізовано.
Збудовано та введено в експлуатацію
об’єкт потужністю 15 МВт
у IV кварталі 2018 року
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34. ТОВ «Нива Інвест»

1

2

Будівництво сонячної
електростанції «Олешки»
потужністю 14 МВт

Олешківський
район

2019

399 000,0

8

35. ТОВ «Олешківська
СЕС»

Будівництво сонячної
електростанції «Олешки»
потужністю 12 МВт

Олешківський
район

2019

342 000,0

7

36. ТОВ «Юкрейніа Солар
Груп-Виноградове»

Будівництво сонячної
електростанції «Олешки»
потужністю 4 МВт

Олешківський
район

2019

114 000,0

2

37. ТОВ «Енерджи Вуд»

Будівництво сонячної
електростанції
потужністю 7 МВт

Скадовський
район

2019 – 2020

199 500,0

3

38. ТОВ «ФЕС Красне»

Будівництво сонячної
електростанції «Красне»
потужністю 3 МВт

Скадовський
район

2020 – 2021

85 500,0

2

39. ТОВ «Санлайт НК»

Будівництво сонячної
електростанції
потужністю 10 МВт

м. Нова Каховка

2019

285 000,0

5

Реалізовано.
Збудовано та введено в експлуатацію
СЕС «Олешки-2» потужністю
17,9 МВт у IV кварталі 2018 року
Реалізовано.
У 2019 році збудовано та введено в
експлуатацію 1,2,3 та 4 черги об’єкта
виробничою потужністю 14,504 МВт
з передбаченим корисним
відпуском електричної енергії
14,048 млн кВт*год/рік на території
Виноградівської об’єднаної
територіальної громади
Олешківського району області
Реалізовано.
Збудовано та введено в експлуатацію
СЕС «Виноградово» встановленою
потужністю 3,9МВт у IV кварталі
2018 року
Не реалізовувався.
У 2019 році суб’єктом інвестиційної
діяльності тимчасово призупинено
реалізацію проекту у зв’язку
з невирішеними земельними
питаннями
Не реалізовувався.
У 2019 році суб’єктом інвестиційної
діяльності прийнято рішення щодо
призупинення процесу реалізації
проекту на невизначений термін
у зв’язку з відсутністю наявних
вільних потужностей для
підключення об’єкта до
загальнодержавної електричної
мережі
Реалізовано.
У 2019 році збудовано та введено в
експлуатацію СЕС «Нова Каховка»
потужністю 12,973 МВт на території
м. Нова Каховка з передбаченим
корисним відпуском електроенергії
на об’єкті в обсязі
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16,209 млн кВт*год/рік

40. ТОВ «Ваттенкрафт
Україна» (Королівство
Швеція)

Будівництво
гідроелектростанції на
території
Малоолександрівської
сільської ради

Великоолександрів- 2019 – 2021
ський район

Усього:

Не визначено

4

64 830 960,0

336

У стані реалізації.
У 2019 році затверджено детальний
план території та виготовлено
проекту документацію щодо проекту
«Будівництво електростанції з
вироблення електричної енергії з
відновлювальних джерел
(гідроелектростанції) потужністю
200 кВт» на території
Малоолександрівської сільської ради
Великоолександрівського району
області (за межами населеного
пункту)». Укладено договір оренди
земельної ділянки загальною площею
0,26 га для реалізації даного проекту.
Заплановано розпочати будівництво
об’єкта у I кварталі 2020 року з
орієнтовним терміном його
завершення до кінця 2020 року

Сільське господарство
41.

ТОВ «Корн Фудз
Інтернешнл»

Будівництво комплексу по
зберіганню, первинній
обробці та глибокій
переробці зернових

м. Херсон

2019 – 2021

3 004 000,0
(91,0 млн євро)

50

Не реалізовувався.
У 2019 році суб’єктом інвестиційної
діяльності тимчасово призупинено
реалізацію проекту у зв’язку з
неврегульованістю
внутрішньогосподарських питань

42.

ТОВ «ТерраТарса
Будівництво комплексу для
Україна» (Королівство
приймання, зберігання,
Нідерланди)
змішування та фасування
мінеральних добрив

м. Каховка

2019 – 2020

199 500,0
(7,0 млн
дол.США)

50

У стані реалізації.
У лютому 2020 року планується
реалізація частини ІІ черги
комплексу – першої черги проекту з
реконструкції нежитлової будівлі, що
е комплексом будівель та споруд для
зберігання мінеральних добрив,
з будівництвом складу

43.

ТОВ «Перша зернова
компанія»

Білозерський
район

2019 – 2021

260 000,0

50

У стані реалізації.
У 2019 році тривало будівництво
об’єкта (включаючи монтаж
виробничого обладнання)

Будівництво підприємства з
виготовлення комбікормів
у с. Чорнобаївка
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з виготовлення комбікормів
продуктивністю 60т/год. на території
с. Чорнобаївка Білозерського району
області (152-й км залізничної колії
«Одеса – Херсон») на базі
ТОВ «Перша зернова компанія»
(ПАТ «Компанія «РАЙЗ»).
Передбачено подальше продовження
реалізації проекту у 2020 році
суб’єктом інвестиційної діяльності –
компанією «UkrLandFarming»
(м. Дніпро)

44.

ФГ «Сапераві»

Будівництво комплексу із
шокової заморозки
плодоовочевої продукції
власного виробництва

Голопристанський
район

2019

10 100,0

20

У стані реалізації.
Розпочато будівництво приміщень
для зберігання плодоовочевої
продукції. Проводиться поетапне
покращення матеріальної бази
шляхом придбання устаткування та
обладнання для шокової заморозки.
Придбано та установлено
трансформатор КТП потужністю
252 кВт. Тривають роботи по
реконструкції під’їзної дороги

45.

ТОВ «Дженіче-Мол»

Створення
молокопереробного
комплексу

Генічеський
район

2019

53 000,0

50

У стані реалізації.
У 2019 році розпочато роботи з
реалізації проекту з передбаченим
терміном його продовження у
2020 році

46.

ТОВ «Таврія-Груп»

Будівництво тепличного
господарства

Генічеський
район

2019

85 500,0

20

У стані реалізації.
У 2019 році тривали підготовчі
роботи для початку реалізації
проекту у 2020 році

47.

ПП «Агрофірма
«Промінь»

Розширення існуючих
потужностей
тваринницького комплексу
ВРХ

Генічеський
район

2019

13 000,0

3

У стані реалізації.
Підготовлено до реалізації
інвестиційний проект з будівництва
приміщення для утримання
ремонтного молодняку ВРХ на
240 головомісць на базі
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48.

2

ФГ «Данііл та СД»,
Новотроїцький район
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Будівництво цеху з
виробництва паливних
брикетів

Новотроїцький
район

2019

600,0

4

3 614 000,0

247

Усього:

8

ПП «Агрофірма «Промінь» (з метою
збільшення виробництва молока
на 1 000 тонн на рік).
Заплановано впровадження проекту у
2020 році з використанням залучених
інвестицій з державного бюджету
Не реалізовувався.
У 2019 році суб’єктом інвестиційної
діяльності здійснювався пошук
додаткових фінансових ресурсів для
подальшого впровадження проекту

Інфраструктура
Будівництво об’єкта
транспортної
інфраструктури «Гирловий
спеціалізований річковий
термінал з відвантаження
вантажів на річковий та
морський транспорт»

Білозерський
район

2019 – 2023

11 400 000,0
(400,0 млн
дол.США)

800

У стані реалізації.
У 2019 році забезпечувалося
розроблення проектно-кошторисної
документації для впровадження
проекту на території с. Олексндрівка
Білозерського району області

ТОВ «Швейна фабрика
«ВіД»

Створення філій у
Чаплинському та
Новотроїцькому районах,
Асканія-Нова об’єднаній
територіальній громаді

Не визначено

2019 – 2020

Не визначено

60

У стані реалізації.
У 2020 році заплановано відкриття
філій підприємства – ТОВ «Швейна
фабрика «ВіД», на територіях
Новотроїцького та Чаплинського
районів області

Спільний проект
обласної державної
адміністрації, компаній
Shenwu та
China Western Power
Industrial Co.

Будівництво
сміттєпереробного
комплексу

Олешківський
район

2019 – 2021

1 980 000,0
(60,0 млн євро)

100

Для можливості запровадження
проекту в адміністративних межах
Херсонської міської ради учасниками
інвестиційного процесу очікується
внесення змін до Закону України
«Про відходи» у частині
передбачення державі як суб’єкту
права власності на відходи
додаткових правових відносин,
встановлених статтею 9 даного
Закону. При цьому, за результатами

49.

ТОВ СП «НІБУЛОН»

50.

51.
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робочої зустрічі керівництва
Херсонської обласної державної
адміністрації та міста Херсона з
представниками китайської компанії
Shenwu Technology Group
Corporation, яка відбулась 27 серпня
2019 року, у 2019 році проведено
аналіз земельних ділянок, потенційно
придатних під будівництво
майбутнього об’єкта

52.

Центр креативних
індустрій «Артплатформа «Турбіна»

Створення виставкового
простору, конференц-залів,
коворкінгу, костелу,
творчих майстерень, офісів
кращих представників
креативних індустрій

м. Херсон

2019 – 2020

Усього:

42 000,0

20

13 422 000,0

980

712 000,0
(25 млн
дол.США)

700

У стані реалізації.
З метою впровадження проекту Артплатформа «Турбіна» у 2019 році
отримано грантову підтримку в
обсязі 112 тис.дол.США в рамках
проекту «Зміцнення громадської
довіри» (UCBI II), що фінансується
Агентством США з міжнародного
розвитку (USAID).
За донорські кошти заплановано
здійснити ремонт 1-го поверху та
даху будівлі колишнього
вентиляційного цеху, в приміщенні
якому по завершенні реалізації
проекту розташовуватиметься та
постійно працюватиме Центр
креативних індустрій «Артплатформа «Турбіна».
Відкриття зазначеного об’єкта
заплановано на червень 2020 року

Туризм, рекреація
53.

ТОВ «Міжнародна
клініка відновного
лікування»

Створення
багатофункціонального
реабілітаційного центру

Генічеський
район

2019 – 2023

У стані реалізації.
З метою залучення додаткових
обсягів інвестиційних джерел для
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«InterMedicalEcoCity» на
території Арабатської
Стрілки

8
продовження реалізації проекту у
2019 році укладено Меморандум про
співробітництво між Херсонською
обласною державною адміністрацією
та ТОВ «Міжнародна реабілітаційна
клініка Козявкіна» у сфері
впровадження інвестиційного
проекту «Створення
багатофункціонального
реабілітаційного центру
«InterMedicalEcoCity» на території
Генічеського району Херсонської
області (15 листопада 2019 року,
с. Веселе Бериславського району
Херсонської області)

54.

ТОВ «Вимірювальна
техніка»

Будівництво котеджного
комплексу «Білий Лебідь»

Генічеський
район

2019

25 000,0

30

У стані реалізації.
Тривало будівництво оздоровчого
комплексу, спроектованого у складі
5 будівель. У 2019 році завершено
будівництво 2-х будівель.
Передбачено продовження реалізації
проекту у 2020 році

55.

ТОВ «Саторія»

Будівництво пансіонату
котеджного типу» (ІІ черга
проекту)

Генічеський
район

2019

23 000,0

57

У стані реалізації.
У 2019 році тривало будівництво
II черги пансіонату котеджного типу
«СаторіЯ» на 198 ліжко-місць.
Передбачено продовження реалізації
проекту у 2020 році

56.

ТОВ «АРАБАТ-ГРУП»
(Канада)

Будівництво курортного
комплексу

Генічеський
район

2019 – 2021

Не визначено

40

57.

СТК «СічКарт»

Будівництво сучасного
картодрома

50 000,0

50

У стані реалізації.
У 2019 році тривали підготовчі
роботи для початку реалізації
проекту з будівництва готельнооздоровчого комплексу та аквапарку
за межами населеного пункту
с. Щасливцево на території
Генічеського району області (на
земельній ділянці площею 20 га)
У 2019 році здійснювався пошук
інвестиційних джерел для
впровадження проекту.

Олешківський район 2019 – 2021
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58.

ПП Гетта О.С.

59.

ТОВ «Морські ворота»
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Будівництво сафарі-парку

Генічеський
район

2019 – 2021

28 000,0

Не
визначено

Будівництво готельнотуристичного комплексу

Скадовський
район

2019 – 2021

240 000,00

200
постійних
400
сезонних

60.

ТОВ «Акварель»

61.

Спільний проект
обласної державної
адміністрації з
ПП «Компанія
«Майстер Фіш»

Будівництво міжнародного
лікувального центру
реабілітації та відпочинку
на базі дельфінарію
«Акварель»

м. Скадовськ

2019 – 2022

40 000,00

50

Розбудова туристичнорекреаційної зони на
Чорноморському
узбережжі «La Perla
Azzurra» (між селищами
с. Приморське та
смт Лазурне)

Скадовський
район

2020 – 2025

17 100 000
(600 млн
дол.США)

Не
визначено

8

Розроблено резюме проекту
У стані реалізації.
У 2019 році тривало будівництво
об’єкта, зокрема споруджено вал’єр
з басейном для тварин, дитячий
майданчик з атракціонами та
сформовано експозицію тварин
Припинено реалізацію.
Розроблено попереднє технікоекономічне обґрунтування та бізнесплан проекту.
Водночас з ініціативи суб’єкта
інвестиційної діяльності у 2019 році
припинено реалізацію проекту
Не реалізовувався.
Існує проблемне питання щодо
оформлення додаткової земельної
ділянки для можливості
впровадження даного проекту на
території Скадовського району
області
У стані реалізації.
Розроблено містобудівну
документацію місцевого рівня
«Детальний план території земельної
ділянки на будівництво культурнооздоровчих, лікувальних,
рекреаційних, спортивних і
туристичних закладів на території
Лазурненської селищної ради у
Скадовському районі Херсонської
області (за межами населеного
пункту)» (на підставі розпорядження
голови Скадовської районної
державної адміністрації від 17 серпня
2018 року № 318), якою пройдено
процедуру громадського обговорення
щодо врахування громадських
інтересів згідно з вимогами статті 21
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Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності».
При цьому, у 2019 році проект
містобудівної документації
розглянуто архітектурномістобудівною радою при управлінні
містобудування та архітектури
обласної державної адміністрації
(з наданням рекомендаційного
висновку щодо затвердження даного
проекту) та затверджено детальний
план території земельної ділянки на
будівництво культурно-оздоровчих,
лікувальних, рекреаційних,
спортивних та туристичних закладів
на території Лазурненської селищної
ради у Скадовському районі
Херсонської області (за межами
населеного пункту) відповідним
розпорядженням голови Скадовської
районної державної адміністрації від
15 травня 2019 року № 165

62.

Спільний проект
обласної державної
адміністрації з
ГО «Приморське»

Розбудова туристичнорекреаційної зони на
Чорноморському
узбережжі «Costa Azzurra»
(між селами Залізний Порт
та Приморське)

Голопристанський
район

2020 – 2025

11 400 000
(400 млн
дол.США)

Не
визначено

У стані реалізації.
У 2019 році здійснювався пошук
інвестиційних джерел для
впровадження даного проекту.
Зокрема, у лютому 2019 року
Департаментом інвестиційної та
промислової політики обласної
державної адміністрації подано
проектну заявку на участь у Спільній
операційній програмі
транскордонного співробітництва
Європейського Інструменту
Сусідства «Басейн Чорного
моря 2014 – 2020» з метою
отримання додаткового фінансування
для реалізації даного проекту (для
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проведення заходів з
берегоукріплення узбережжя
Чорного моря в с. Приморське на
території Круглоозерської сільської
ради Голопристанського району
області), якою пройдено перший
етап відбору.
Разом з тим, у наданні фінансової
підтримки для реалізації даного
проекту у 2019 році в рамках
Програми транскордонного
співробітництва Європейського
Інструменту Сусідства «Басейн
Чорного моря 2014 – 2020»
уповноваженою організацієюдонором було відмовлено з огляду на
не проходження поданою проектною
документацією другого етапу
конкурсного відбору

Усього:
РАЗОМ:

29 618 000,0
111 484 960

879
2442

