
Інвестування при 
децентралізації 

 
 

м. Берислав, Херсонська область (14.12.2018) 





Перевантажувальний термінал для перевалки зернових та олійних культур (м. Миколаїв) 

ЗАЛЬНИЙ ОБСЯГ ІНВЕСТИЦІЙ КОМПАНІЇ У РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ – 
2 МЛРД ДОЛ. США 



ВАНТАЖНИЙ ТА ПАСАЖИРСЬКИЙ ФЛОТ КОМПАНІЇ  НАЛІЧУЄ 71 СУДНО 













 смт Козацьке (Бериславський р-н) 
Загальна сума інвестицій – 600 млн грн 

 

 20 МЛН ГРН У СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ (капремонт дитячих садків і шкіл, 

укомплектування їх необхідними новими меблями, мультимедійним 

обладнанням; дитячий ігровий комплекс для селищної громади 

Козацького; 

 встановлення вуличного освітлення та ремонт дорожнього покриття; 

 99 постійних робочих місць; 

 11,7 мільйонів грн/рік заробітної плати; 

 2,4 мільйони грн/рік податків та зборів у місцевий бюджет. 
 



  





ПЛАНИ  
 

 - об’їзний шлях; 
 -  залізничний переїзд. 
 

БУДІВНИЦТВО ЯКИХ ВИКЛЮЧИТЬ В’ЇЗД 
ВАНТАЖІВОК ІЗ ЗЕРНОМ У СМТ КОЗАЦЬКЕ  

 
 



м. Гола Пристань (Голопристанський р-н) 
Загальна сума інвестицій – 600 млн грн 

 

 20 млн грн на реалізацію різних соціальних проектів; 

 105 постійних робочих місць; 

 близько 10 мільйонів грн/рік заробітної плати; 

 2,2 мільйони грн/рік податків та зборів у місцевий бюджет. 



Плани: II черга будівництва філії 
«Голопристанська» 

 

 - збільшення потужностей термінала на 20 тис. тонн; 
 - розширення потужностей підприємства з приймання 
рису; 
- надання херсонським аграріям можливості корис-
туватися послугами термінала з  сушіння, очистки, 
доведення до необхідних кондицій і зберігання рису;  
 - поштовх для розвитку рисівництва в Україні. 

 
 



Плани: довести обсяги річкових перевезень  
до 4 млн т/рік 

 
Необхідна умова – потрібно інвестувати: 

 

$400 млн – у суднобудування; 
$50 млн – у реконструкцію суднобудівного заводу; 
$400 млн – у будівництво перевантажувальних терміналів 
лише на Дніпрі. 
 
Таким чином, для перевезення внутрішніми водними шляхами 4 млн 
тонн вантажів на рік компанії необхідно інвестувати $850 млн, що 
становить $212/тонну. 



Роль нашої компанії в розвитку економіки України 
 
 
 
     
   
1 млн тонн вантажів    мінус 800 млн грн на 
  річкою             ремонті доріг 
 
 

Держава заощаджує на ремонті доріг майже  
$130 млн/рік. 

 

  



 
 звільнення суднового пального від оподаткування акцизним податком або 

відшкодування власнику частини вартості пального у розмірі  акцизного податку, що, у 
свою чергу, відповідає міжнародній практиці та зробить недоцільним бункерування за 
12-мильною зоною; 

 скасування плати за проходження суден шлюзами Дніпровського каскаду, а також за 
розведення ферм мостів;  

 звільнення судновласників від сплати рентної плати за використання водних ресурсів;  
 введення компенсації з Державного бюджету України першому власнику судна частини 

первісної вартості судна, що побудоване в Україні, та (або) частини відсотків банківської 
ставки за банківськими кредитами, кредитами міжнародних фінансових організацій на 
будівництво судна в Україні для стимулювання розвитку внутрішнього водного 
транспорту; 

 звільнення від митних платежів операції з ввезення на митну територію України товарів і 
обладнання для суднобудування, судноремонту, експлуатації та модернізації суден, 
задля стимулювання розвитку внутрішнього водного транспорту і суднобудівної галузі. 

 

РОЗВИТОК РІЧКОВИХ ВАНТАЖНИХ ТА ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 
МОЖЛИВИЙ ЗА УМОВ: 

 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 
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