
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТА 
ТУРИСТИЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ 

РАЙОНУ



Статус район

Включає 1 місто, 2 селища міського 

типу, 68 сіл

Адміністративний центр м. Генічеськ

Дата утворення 7 березня 1923 року

Мови спілкування українська, російська

Населення всього 59,7 тис. осіб, 5,6%  від населення 

області, в т.ч. міського – 33,6 тис. осіб, 

сільського – 26,1 тис. осіб

населення у працездатному віці – 37,1 тис.осіб

Рівень безробіття 2,2 % (у середньому на рік) 

Щільність населення 20 осіб/км2

Площа району 3,008 тис. км2, 10,6% від  території області



Реалізована промислова продукція

2016 р. – 0,2 % (44,3 млн. грн.)

Сільськогосподарське виробництво

2016 р. – 5,7% (658,2 млн. грн.) 

Обсяг іноземних інвестицій

31.12. 2016 р. – 1,9 % (3,9 млн. дол. США)

Обсяг капітальних інвестицій

2016 р. – 9,7 % (420,4 млн. грн.)

Населення 5,7% 

(59,7 тис. осіб)

Частка Генічеського району в 
економіці Херсонщини

Територія 10,6%

(3,008 тис. км2) Генічеськ

Херсонська 

область

Заробітна плата

2016 р. – 91,0 % (3862 грн.)

Створено та легалізовано нових робочих місць – 848



Вигідне географічне розташування

 108 км морського узбережжя, омивається водами Азовського моря,
Утлюцького лиману та озера Сиваш

 Унікальна пісочна коса Арабатська Стрілка (загальна довжина 115 км, на
території району – 45 км) – найдовший природний пляж у Європі

 півострів Бірючий – Азово Сиваський Національний Природний Парк
(52 тис. га)

 Край тепла і сонця, клімат помірно - континентальний, в середньому до
300 сонячних днів на рік, температура води в морі 25-27°, а деколи до 30 °

 Тривалий рекреаційний сезон (150 днів)

 Екологічно чистий район (відсутність у радіусі 100 км від курортної зони
екологічно шкідливого виробництва

Інвестиційні переваги Генічеського 
району



Високий агрокліматичний потенціал

Земельний фонд

Землі с \ г призначення - 148,3 тис. га, 

в тому числі:

- рілля – 138,8 тис. га, 

- багаторічні насадження - 1,0 тис.га,

- пасовища  8,2 тис.га

Зрошуванні землі

28,3 тис. га, або 19 % від загальної площі земель

с \ г призначення 

Водний фонд

121,1 тис. га, або 81,7% від загальної площі земель

с \г призначення 

Ліса, лісопосадки

2,9 тис. га, або 2,0% від загальної площі земель  

с \ г призначення

Склад ґрунтів - темно-каштанові та каштанові



ПРИРОДНО – РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Корисні копалини: 

 - природна морська сіль сольового озера Генічеське, 
яка придатна для виробництва натуральних біологічно-
активних препаратів для використання у харчовій, 
фармацевтичній, парфюмерно-косметичній 
промисловості;

 значні запаси хлоридно-сульфатно-натрієвих 
мінеральних вод, унікальні геотермальні води  з 36-
відсотковим вмістом йоду. Арабатська мінеральна -
термальна, слабо лужна, йодо-бромна, хлоридно-
натрієва вода містить багато мікроелементів і біологічно 
активних речовин;

 лікувальні грязі Сиваша (район м. Генічеська й поблизу 
с. Салькове), потужність шару грязі досягає 10-15   метрів. 
Запаси лікувальних грязей невичерпні і постійно 
відновлюються;

 родовище глини і суглинку “Генічеське”, які можуть 
використовуватись як цегельно-черепична сировина

 Південно-Утлюкське родовище піску і черепашки



ГЕНІЧЕСЬКИЙ РАЙОН – ТЕРИТОРІЯ 
ЗДОРОВ'Я, КРАСИ ТА СИЛИ
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Активність і готовність співпрацювати та 

надавати підтримку з боку місцевої влади

 Всім інвесторам, що планують або реалізують інвестиційні
проекти на території району, влада району забезпечує
створення інвестиційно-сприятливого середовища. Це
створює прозорий, вигідний і передбачуваний режим роботи
підприємств з податковими, контролюючими,
правоохоронними й іншими державними органами.

 Інвестор може розраховувати на підтримку щодо:

 - реєстрації бізнесу на території району;

 - отримання в спрощеному режимі дозвільно-погоджувальних
документів;

 - сприяння у підборі кваліфікованого персоналу, налагодженні
контактів з місцевими постачальниками.

 Генічеська районна адміністрація очікує від інвесторів
продуманого, економічно-обґрунтованого, орієнтованого на
довгострокову перспективу, раціонального використання
наявних у районі природних, трудових і технічних ресурсів.



ІСТОРІЯ УСПІХУ –
реалізовані інвестиційні проекти

- у сфері зберігання сільськогосподарської продукції: 

 ТОВ «Дніпро» реалізовано 2 проекти, а саме: «Будівництво холодильника для
зберігання плодово-ягідної продукції» потужністю 900 тонн та «Будівництво
холодильника для зберігання овочевої продукції» потужністю 3000 тонн. Обсяг
капітальних інвестицій - 9,1 млн. грн.

 Фермерським господарством «Время» збудовано овочесховище для
збереження цибулі потужністю 1000тонн (площею 800 кв.м) з використанням
голландського обладнання. Обсяг капітальних інвестицій - 2,2 млн. грн.

 Проекти реалізовано за рахунок власних коштів підприємств.

- у сфері відновлення меліоративних мереж у районі:

 ТОВ «АЗОВ ДОН» проведено реконструкцію систем зрошення протяжністю
410метрів. Залучено 421,0тис. грн. капітальних інвестицій.

 ПАП «Чонгар» проведено реконструкцію внутрішньо - господарської мережі
загальною протяжністю 1180метрів на суму 251,6тис. грн.

 Проекти реалізовано за рахунок власних коштів підприємств.

 Обслуговуючим кооперативом «Співдружність - Павлівка» виконано
проект міжнародної технічної допомоги «Вода для агросектору», донором якого
виступив уряд США. Відновлено зрошення на площі 429 га в адміністративних
межах Павлівської сільської ради, збудовано 4,7 км трубопроводів, прокладено
4 ділянки поливального водогону, встановлено 8 дощувальних установок
«Фрегат». Фактична вартість проекту - 4,1 млн. грн., в тому числі 1,8 млн.грн.
спонсорської допомоги.



ІСТОРІЯ УСПІХУ –
реалізовані інвестиційні проекти

- у сфері відновлення тваринницької галузі:

 З метою відновлення роботи вівцеферм у районі на базі ТОВ
"Агроспівдружність" створено племінне господарство із
збільшенням поголів'я овець з 175 до 500 голів (асканійської
м'ясо-вовняної породи з кроссбредною вовною). За рахунок
власних коштів освоєно 450,0 тис. грн. капітальних
інвестицій.

 Реалізовано проект з розширення існуючих потужностей
м'ясо-молочного виробництва, який впроваджувався з
2009 року ПП «Агрофірма «Промінь».

Всього під час реалізації проекту вкладено 12,6 млн.грн.
капітальних інвестицій, створено 11 нових робочих місць,
збудовано сучасний молочно - товарний комплекс, який
забезпечує виробництво молока класу «екстра» для ТМ
"DANONE" в обсягах до 2,2тис.тонн щорічно.



ІСТОРІЯ УСПІХУ –
реалізовані інвестиційні проекти

- у сфері промислового виробництва:

- відкрито Генічеську філію ТОВ «Швейна
фабрика «ВіД», яка здійснює пошив

- спеціального одягу,

- одягу для повсякденного життя і
активного відпочинку (всього більше
300 найменувань виробів),

- комплектів військового одягу для
підрозділів МВС і Нацгвардії України.



ІСТОРІЯ УСПІХУ –
реалізовані інвестиційні проекти

- у сфері рекреації району:

ТОВ «ОСКАР ГЕНІЧЕСЬК» реалізовано інноваційний
інвестиційний проект з будівництва дельфінарію, який
розраховано на 800 місць для відвідувачів. Залучено 4,2 млн. грн.
власних капітальних інвестицій.

Відкрито заклад відпочинку «Пасаж Резорт» на 260 ліжко -
місць , який відповідає сучасному європейському рівню. Проект
реалізовано ПП «Турист Азов», вкладено 7,0 млн. грн.
капітальних інвестицій.

Розпочато роботу аквапарку «Оазіс» (збудовано І чергу бази
відпочинку з елементами гірок та басейнів), вкладено
18,4 млн. грн. капітальних інвестицій.

Збудовано та розпочато роботу торгово-готельного
комплексу “Аіст” на 180 ліжко – місць (95 номерів), який
впроваджено МПП «Аіст».



ІСТОРІЯ УСПІХУ –
реалізовані інвестиційні проекти

- у сфері розвитку альтернативної енергетики:

На території Новолексіївської селищної ради ТОВ
«Велитон Солар» та ТОВ «Велиген Солар» збудовані дві
фотоелектричні станції потужністю 6МВт та 2,5МВт.

Загальний обсяг внесених інвестицій – 206,0 млн.грн.

За підсумками 2016 року вже вироблено 6,67 МВт
екологічно чистої електроенергії.

забезпечено покращення іміджу регіону за рахунок 
впровадження  сучасних енергоефективних технологій, 
та зроблено внесок у підвищення енергетичної безпеки 

держави на довготривалу перспективу



Інвестиційні проекти, 
що реалізуються, або готові до реалізації

 У стадії реалізації:

- Будівництво комплексу 
бальнеологічної лікарні міжнародної 
клініки, що розрахована на  одночасний 
прийом  120 осіб \ зміну або 360 осіб на 
місяць

- Будівництво котеджного комплексу  
«Білий Лебідь» місткістю 266 ліжко-
місць

- Будівництво сафарі-парку – постійно 
діючої експозиції диких тварин

- Будівництво пансіонату котеджного
типу «Саторія» на 198 ліжко-місць



Інвестиційні проекти, 
що реалізуються, або готові до реалізації

 Готові до реалізації:

- Будівництво перевантажувального терміналу на
морський та залізничний транспорт з обсягом
зберігання зерна 75,0 тис.тонн. Ініціатор проекту –
ТОВ “НІБУЛОН”. До інвестиційного проекту включено
інвестування у днопоглиблювальні роботи
судохідного каналу до Генічеського портопункту

- Будівництво об'єкту альтернативної енергетики
потужністю 15 МВт на території Партизанської
селищної ради. Ініціатор проекту – ТОВ «ФРІ-Енерджі
Генічеськ»

- Будівництво Овер’янівської ВЕС потужністю
69,3 МВт на території Новодмитрівської сільської
ради. Ініціатор проекту - ТОВ «Віндкрафт Україна».
Вітроелектростанція вироблятиме екологічно чисту
електроенергію в обсягах 270 ГВт-год / рік.



Пріоритетні напрямки залучення інвестицій 

 Розвиток екологічно чистого сільського господарства 

 Розвиток туристичного та рекреаційного комплексу

 Розвиток альтернативної енергетики (використання 
енергії сонця та вітру)

 Відновлення виробничої діяльності підприємств 
державної власності (солезавод, морпорт), які 
розташовано на території району



ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТЕ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Будівництво тепличного господарства

 Ініціатор проекту – районна державна
адміністрація

 Місія проекту – задоволення потреб населення
району та відпочиваючих ранніми овочами

 Характеристика земельної ділянки:

- площа - 3,0 га (розмір 300 м х 100 м)

- місце знаходження – с. Чонгар Чонгарської сільської
ради, в межах населеного пункту

- інженерні комунікації: (водопостачання,
електропостачання) прилягають до ділянки,
газостачання – відсутнє, каналізація – локальні
споруди (будівництво)

- на ділянці знаходиться джерело термальних вод

- технічна документація на землю потребує
виготовлення

 Вартість проекту – 2953,4 тис.дол.США

 NPV проекту – 1610,5 тис. дол.США

 IRR проекту – 32 %

 Термін окупності проекту – 2,16 року (28 місяців)



Комплексна програма замкнутого 

циклу горіхового бізнесу

Комплексна програма передбачає:
• закладку горіхового саду
• переробку горіху (лущення, калібрування, 

передпродажна підготовка)
• виготовлення горіхового масла.
Переваги бізнесу:
- безвідходне виробництво (сировина для харчової, 

легкої, хімічної та фармацевтичної промисловості
- багаторічний прибуток
- тривалий термін зберігання продукту
- прості умови упаковки і транспортування.
ПРОПОНУЄТЬСЯ використання як сидерата гарбуза (до 
змикання крони)
Характеристика земельної ділянки:
- площа - 33,3 га 
- місце знаходження – Новодмитрівська сільської рада, 
прилягає до с. Новодмитрівка
- інженерні комунікації: (водопостачання, 
електропостачання) прилягають до ділянки 
- технічна документація на землю потребує 
виготовлення
Вартість проекту – 52,7 тис. євро
Термін окупності проекту – 5 –й рік (+42,8 тис.євро)



Відродження вівчарства  у  районі

Земельні ділянки на території                    
Новодмитрівської сільської ради:

№ 1 – 37,3 га, № 2 – 36,8 га

№ 3 - 33,9 га

№ 4 - 138,1 га, № 5 - 9,6 га, № 6 -20,3 га,  № 7 – 7 га

№ 8 -14 га

Всього площею 300,8 га для організації пасовищ та
будівництва приміщень для вівчарства.

Земельні ділянки  на території                           
Чонгарської сільської ради:

№ 1 – 9,5 га, № 2-30,1 га, № 3-12,3 га,   № 4-123,8 
га 

№ 5- 63,1 га, № 6-40,0 га, № 7-30,0 га, №8 6,2 га, 
№ 9 -7,4 га, № 10-11,2 га, № 11-26,1 га

№ 12-227,5 га, № 13-39,8 га

№ 14-36,5 га, № 15-43,1 га, № 16-38,3 га, 

№ 17-62,1 га

№ 18-59,7 га, № 19- 41,9 га

№ 20-23,3 га, № 21- 28,0 га.

Всього  площею 960 га для організації пасовищ та 
приміщення колишньої ферми у с. Новий Труд, які 
можуть бути використані для будівництва  об’єктів 
для  вівчарства та під пасовища. 
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ТУРИСТИЧНО – РЕКРЕАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС

Будівництво санаторно –
курортних закладів та закладів
оздоровлення та відпочинку
європейського рівня за сучасними
технологіями з використанням
місцевих природних ресурсів
(морська сіль, ропа, грязі,
термальні води) для цілорічного
прийому відпочивальників

Будівництво готельно - розважальних
комплексів

набуття  Арабатською  Стрілкою статусу 
курорту



Резерв вільних земельних ділянок для розміщення 
рекреаційно-оздоровчих закладів 

Місця реалізації 

проектів

Місце реалізації 

проекту

“Світанок”

МРЦ “Золотий берег”



Резерв вільних земельних ділянок для 
розміщення рекреаційно-оздоровчих закладів 



Розвиток активного виду туризму -
вейкбордингу

 Місія проекту – створення 

учбової бази для отримання 

практичних навиків з 

вейкбордингу

 Вейкбординг (wakeboarding) –
екстремальний вид спорту, що 

поєднує в собі елементи 

воднолижного слалому, 

акробатику і стрибки. Являє 

собою комбінацію водяних лиж, 

сноуборда, скейта і серфінгу. 



АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА 
Земельні ділянки під будівництво об'єктів 

альтернативної енергетики

Місце розташування земельної
ділянки – територія Чонгарської
сільської ради
Ділянка № 1 – площа 65,48 га,
ділянка № 2 – площа 47,3 га
Статус землі – колишні господарчі
двори
Характеристика ділянки - рельєф
рівний, інженерні комунікації
відсутні
Ділянка № 1 знаходиться за межами
населеного пункту (с. Миколаївка)
Ділянка № 2 знаходиться в межах
населеного пункту (с. Чонгар).

Земельні ділянки можуть бути
використані під будівництво
об'єктів альтернативної
енергетики (ВЕС або ФЕС)

Автошлях М18
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Земельні ділянки під будівництво об'єктів 
альтернативної енергетики

Місце розташування земельної ділянки –
територія Новоолексіївської селищної ради

Кадастровий номер: 6522155400:02:001:0009

Площа: 3.8771 га

Тип власності: Державна власність

Цільове призначення:

11.05 Для цілей підрозділів 11.01 - 11.04 та для 
збереження та використання земель природно-
заповідного фонду
Характеристика ділянки - рельєф рівний,
знаходиться в межах смт Новоолексіївка

Земельна ділянка можє бути
використана під будівництво об'єктів
альтернативної енергетики (ВЕС або
ФЕС)

смт Новоолексіївка



Відновлення солепромислу 
у Генічеському районі на базі  

озера Генічеське (Сиваш)

Місія проекту: екологічно чисте виробництво для отримання
морської садочної солі та біологічно активних препаратів,
використання природних можливостей для грязе- та солелікування

 Основне виробництво:

 сіль харчова садочна, сіль кормова (для тварин), сіль морська для ванн натуральна та з 
ароматизаторами (24 види), сіль столова, сіль лікувально-профілактична (косметична, з 
радіопротектором, фторована, йодована).

 Виробнича потужність – 20 – 60 тис.тонн на рік.  

 Необхідний обсяг капіталовкладень: відбудова басейнового господарства - 4,5 млн. доларів 
США), будівництво помоло-фасувального цеху - 1,2 млн. доларів США. 



Відновлення солепромислу 
у Генічеському районі на базі  

озера Генічеське (Сиваш)

 Нові види продукції:

 -Бішофіт – морський концентрат, що складається з хлоридів магнію та частково натрію. Застосовується 

при лікуванні хворіб органів кровообігу, нервової системи, опорно-рухового апарату та ін.

 Виробнича потужність 500-5000 куб.м. 

 Необхідний обсяг капіталовкладень для встановлення лінії розливу – 200 тис. доларів США.

 - β-каротин (провітамін А) – застосовується у фармакології, медицині, харчовій та парфюмерній

промисловості. Виробляється з каротиновмістної мікроводорості, що  розмножується у соляних басейнах. 

Ринкова вартість 1 граму – 2-8 доларів США.

 Промислова потужність – 600-2000 кг (у перерахуванні на сухий продукт).

 Необхідний обсяг капіталовкладень для виробництва – 1,2 млн. доларів США.

 - Артемія – природний живий корм для риб (постачальник природного білку).

 Необхідний обсяг капіталовкладень для виробництва – 200 тис. доларів США.

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ 

СОЛЕПРОМИСЛУ, становить 7,3 млн. доларів США.



Відновлення виробничої діяльності Генічеського 
морського порту

Місія проекту: будівництво Генічеського морського 
перевантажувального комплексу

Мета проекту: СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ЛОГІСТИЧНОЇ ТА 
ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ, ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТРАНЗИТНИХ 
ВАНТАЖІВ В НАПРЯМКУ ЕВРОПА – АЗІЯ ТА ПІВНІЧ – ПІВДЕНЬ

Проект передбачає

створення об’єкту транспортної інфраструктури у західній 
частині Азовського моря

будівництво Сухого порту  для прийому та переробки світлих 
нафтопродуктів та скрапленого газу

комплексну переробку морського родовища кормової 
черепашки та піску (видобуток, переробка, продаж)

освоєння Північно-Сиваського родовища термальних вод 
(виробництво та реалізація електроенергії за «зеленим тарифом»)

ВИХІД НА ПРОЕКТНУ ПОТУЖНІСТЬ – 6 РОКІВ

ОБСЯГ НЕОБХІДНИХ ІНВЕСТИЦІЙ:

ВСЬОГО - 285287 тис. дол.США

Внутрішня норма дохідності – IRR – 11.7 %

Чиста поточна вартість – NPV – 16063 тис.дол.США

Термін окупності – PB – 108 міс. (4,5 роки)

Ставка дисконтування – DR – 12 %



КОНТАКТИ
Генічеська районна державна  адміністрація

75500, Херсонська область, м. Генічеськ,
вул. Центральна, 5 
телефони: 
приймальня  +38 (05534) 3 23 94
факс +38 (05534) 3 56 40 
управління економічного розвитку 
+38 (05534) 3 28 87 (тел. / факс)

E-mail: gen.up-econ@meta.ua

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ!


