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Серед найважливіших факторів, які впливають на прийняття інвестором рішення про вибір місця для 

реалізації інвестиційного проекту, є стан інвестиційного клімату та очікування дієвої співпраці з органами влади.  

З поміж різних варіантів інвестор обирає той регіон, місто, громаду, де відчуває доброзичливий діловий клімат та 

переконаний, що отримає сприяння й підтримку. 

В Одеській області у 2020 році здійснюють підприємницьку діяльність 131 592 суб’єкта господарювання, у 

тому числі іноземні компанії та компанії з іноземними інвестиціями. Основними секторами економіки, які є 

привабливими для іноземного інвестора, залишаються промисловість, інфраструктура, операції з нерухомим 

майном та енергетика (у тому числі альтернативна).  

Основними компаніями з іноземними інвестиціями та іноземними компаніями  в Одеській області є:                     

ТОВ «М.В. Карго», ТОВ «Трансінвестсервіс», «СП «Рисоіл Термінал», ТОВ «ОЛСІДЗ Україна»,  СП «Вітмарк-

Україна»,  ТОВ «Дельта Вілмар Україна», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл»,  ТОВ «Бруклін-Київ»,                                     

ДП «Контейнерний термінал Одеса», ТОВ «Овід Вінд ІІ» ТОВ «Овід Вінд ІІІ», ТОВ «Овід Енержі», ТОВ 

«Юкрейн Пауер Ресоурсес», ТОВ «Южне Енерджі», ТОВ «Укратлантік», Компанія «ГЮРІШ ІНШААТ BE 

МЮХЕНДІСЛІК А.Ш.» та інші. 

  



ТОВ «Дельта Вілмар Україна»  

 

ТОВ «Дельта Вілмар Україна» - іноземне підприємство,  частка 

іноземних інвестицій (Сингапур) у статному капіталі якого становить 

100%. Компанія була створена в грудні 2004 року для забезпечення 

внутрішнього та зовнішнього ринку харчовими оліями та жирами. За 

цей час розмір інвестицій у виробництво, яке розташоване в м. Южне 

Одеської області, склав більш ніж 270 мільйонів доларів США. 

Співзасновником компанії є всесвітньо відома Wilmar International 

Limited зі штаб-квартирою в Сингапурі. Підприємство в Україні 

побудувало Комплекс з перевантаження і переробки тропічних олій в 

порту Южний, Переробний Комплекс Олійних Культур, 

Резервуарний парк для імпорту/експорту продукції морем. До групи 

компаній входять такі підприємства: ТОВ «Дельта Вілмар Україна», 

ПрАТ «Чумак», ТОВ «Катеринопільський агропродукт»,                                   

ТОВ «Торговий дім «Дельта Вілмар». 

ТОВ «Дельта Вілмар Україна» включає сучасну інфраструктуру: оліно екстракційний завод з переробки соняшника потужністю 1700 тон на 

добу; комплекс по перевантаженню і переробці тропічних олій в районі порту «Южний» з пропускною спроможністю 2100 тон наливної продукції на 

добу та 900 тон пакетованої продукції; резервуарний парк місткістю 100 тисяч тон, оснащений під'їзними шляхами для обробки залізничних вагонів і 

автоцистерн; цілісну виробничу систему логістичного забезпечення тощо. 

Продукцією і напівфабрикатами підприємства є олійно-жирова продукція, асортимент яких налічує понад 100 найменувань. Кінцева продукція, 

вироблена ТОВ «Дельта Вілмар Україна», поставляється на більш ніж 260 підприємств олійно-жирової галузі, кондитерської, інших підприємств 

харчового комплексу по всій Україні. 

Шрот соняшниковий і ріпаковий є основною сировиною для заводів з виробництва преміксів або кінцевим продуктом для птахофабрик. 

Шротова продукція поставляється на фабрики в Європейському союзі і Китаї. Лузга соняшнику реалізується на ринок України і є ключовою 

сировиною відновлюваної енергетики України, що знижує залежність нашої країни від використання природного газу. 

Підприємство залишається експортером №1 переробленої соняшникової олії із часткою ринку понад 34%.  

 



Найбільші інвестиційні проекти. Обсяг залучених інвестицій 

«Будівництво цеху виробництва і упаковки маргаринової і жирової 

продукції» у тому числі найсучаснішої лабораторії Заплановані інвестиції 

- 756 млн. грн.  (2019-2020 рр.).  

У  2020 році  цей проект завершено та введено в експлуатацію нові 

промислові потужності;   

«Будівництво 2-х ліній з розливу та пакування рафінованої 

дезодорованої олії». Заплановані інвестиції - 91,8 млн. грн. (2020-2021рр.). 

У 2020 році проведено пусконалагоджувальні роботи однієї лінії, роботи 

щодо монтажу та введення в дію другої лінії планується на І півріччя 2021 

року. 

Також, на перспективу планується реалізація наступних проектів: 

«Розширення виробництва рафінованої продукції. Будівництво цеху рафінації та дезодорації олій». 

Орієнтовний обсяг інвестицій -  405 млн грн. (2022-2023рр.) 

«Розширення виробництва гідрогенізованої продукції. Будівництво цеху гідрогенізації рослинних олій». 

Орієнтовний обсяг інвестицій – понад 216 млн грн.  (2022-2023 рр.). 

Розвиток інфраструктури 

З метою покращення умов на трасі Одеса-Южне та забезпечення безпеки водіїв компанією ТОВ «Дельта Вілмар Україна» була встановлена 

система освітлення вздовж близько 500 метрів траси. Територія навколо підприємства регулярно прибирається та контролюється для підтримки 

благоустрою придорожніх територій.  

  



Група компаній «РИСОІЛ С.А.»  (RISOIL S.A.)   

 

 В Україні діє група компаній «РИСОІЛ С.А.»: ТОВ «СП «Рисоіл 

Термінал»,  ТОВ «Рисоіл Порт»,  ТОВ «Рисоіл Руда», засновником 

яких є компанія Risoil S.A.  (Швейцарія). 

За роки своєї діяльності на території України через дочірні компанії 

Risoil S.A. інвестувала в портову галузь більше 3 млрд. грн. 

Група компаній «РИСОІЛ С.А.» надає наступний спектр 

послуг: 

 забезпечення логістики олії, насипних і генеральних вантажів у 

портах Чорного моря; 

 продаж і виробництво рослинних олій; 

 торгівля зерновими та олійними культурами; 

 перевалка, зберігання та переробка агропромислових 

продуктів; 

 перевантаження та зберігання сипучих вантажів навалом. 

 

Компанія розпочала свою діяльність  у 2001 році у порту Чорноморськ з перевалки наливних вантажів і по теперішній час успішно реалізувала 

ряд інвестиційних проектів.  

На сьогодні ТОВ «СП РИСОІЛ ТЕРМІНАЛ»  є одним з найбільших та 

високотехнологічних терміналів у Чорноморському регіоні з перевалки усього спектра харчових 

рослинних олій та зерна вітчизняного виробництва таких великих експортерів, як АДМ, Кернел, 

Каргілл, МХП, Кофко, Олам, Бунге та інших.  

У кінці 2012 року компанія RISOIL S.A. розпочала будівництво нового терміналу 

з перевалки рослинних олій у порту Південному Одеської області.  У 2013 році термінал Рисоіл-

Південь було здано у експлуатацію. 

 

Команді терміналу вдалося досягти наступного: 

 загальна місткість резервуарного парку 52 520 тон; 



 норма приймання 1500 мт з залізничних цистерн і 1250 мт з автоцистерн на добу; 

 асортимент оброблюваних олій розширився з 2-х до 7-и: сира екстракційна, пресова, високоолеїнова +82, високоолеїнова +85 соляшникова 

олія; сира, технічна ріпакова олія; сира, харчова канолова олія; соєва гідратована олія; 

 одночасне приймання на термінал, а також завантаження на судно до 4-х видів олій; 

 можливе завантаження одночасно двох танкерів на різних причалах (18‒22 причали); 

 можливе сумісне завантаження танкера з двох терміналів — Рисоіл-Юг і Allseeds Black Sea; 

 обсяг відвантаження олій контейнерами збільшений до 20 одиниць на добу. 

 

Переробна потужність терміналу становить 1 000 000 тон різних олій на рік, обсяг одночасного зберігання 110 000 тон, прийом вантажів 

здійснюється авто цистернами - 2 000 тон, ж/д цистернами - 4 800 тон і безпосередньо олієпроводом - 750 тон на добу. Відвантаження на судно 

здійснюється на 3-ох причалах за допомогою 6-ти магістралей інтенсивністю до 1 000 тон на годину. Термінал сертифікований по ISO 22000: 2018.  

У 2014 на території Чорноморського морського торговельного порту розпочато будівництво універсального зернового терміналу з 

пропускною спроможністю 4,5 млн. тон на рік; введений у експлуатацію у 2016 році. 

У 2019 році реалізували інфраструктурні проекти, що дозволяють виконувати перевалку високоолеїнового та соєвого масла в зимовий період року. 

Також у 2019 році спорудили 8 нових силосів, об’ємом зберігання 150 тисяч м3 зерна. 

Команді терміналу вдалося досягти наступного: 

 придбання німецької суднонавантажувальної машини NEUERO; 

 загальна складська ємність -  260 тис. тон; 

 2 станції вивантаження залізничних вагонів - 200 вагонів на добу; 

 приймання автотранспорту здійснюється на 4-х точках вивантаження та складає  - 400 авто на добу; 

 відвантаження зі складу на суда складає 30 тис. тон на добу; 

 ж/д ваги і 3 автовагів; 

 сертифікована GAFTA лабораторія; 

 2  експрес-лабораторії; 

 відвантаження на судно автотранспортом з ковшами - 8 тис. тон на добу; 

 відвантаження на судно установкою ВАТСО - 2 штуки з пропускною спроможністю - 4тис. тон на добу; 

 зерновий термінал пройшов сертифікацію в системі ISO 22000:2005,GMP+В3 



 

З 2015 року компанія ТОВ «СП Рисоіл Термінал» веде будівництво одного з найпотужніших 

портових терміналів в Україні з перевалки та зберігання зернових вантажів в Чорноморському 

морському торговельному порту. Орієнтовна вартість інвестиційного проекту 1 млрд. грн. 

У 2015 році було затверджено План розвитку Іллічівського (Чорноморського) морського порту, 

яким передбачено Розвиток комплексу по зберіганню рослинних олій і продуктів переробки олійних культур з 

використанням причалу № 11 та будівництво пірсу на стику причалів №№ 10-11 Компанією Risoil S.A. 

Реалізацію проекту було розпочато у 2016 році: компанія Risoil S.A. отримала рішення 

Чорноморської міської ради Одеської області про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва двостороннього пірсу. 

В розвиток проекту у 2017 році  ДП «АМПУ» та ТОВ «СП Рисоіл Термінал», Risoil S.A. підписали 

Меморандум про співробітництво, за яким ТОВ «СП Рисоіл Термінал» збільшує потужності по 

зберіганню вантажів, будує двосторонній пірс та встановлює три сучасні судношваптажувальні машини. В свою чергу АМПУ здійснює 

днопоглиблення, необхідне для ефективної експлуатації портового терміналу на стику причалів №№10-11. 

Проектом передбачано будівництво двостороннього пірсу, який дасть можливість завантажувати одночасно 2 судна, в результаті чого обсяг 

перевалки збільшиться на 60 тис. тон на добу. Реалізація проекту також дозволить збільшити вантажообіг компанії та надходження до бюджетів усіх 

рівнів. Завдяки реалізації інфраструктурного проекту, в порту стане можливою обробка суден типу Panamax, а також збільшиться швидкість обробки 

суден (одночасна постановка кількох суден). 

ТОВ «РИСОІЛ ПОРТ» орендує на території порту Чорноморськ базу наливних вантажів, яка пов'язана з резервуарами для зберігання масла 

терміналу ТОВ «СП РИСОІЛ ТЕРМІНАЛ». Найближчим часом планується реконструкція та модернізація насосної станції та залізничної естакади з 

заміною насосного обладнання на більш продуктивне і сучасне. ТОВ «РИСОІЛ ПОРТ» планується оснастити системою управління технологічним 

процесом, яку інтегрують в АСУТП ТОВ «СП РИСОІЛ ТЕРМІНАЛ». Також планується заміна / будівництво нових берегових резервуарів. 

Покращення для наливного терміналу: 

o сумарний обсяг одночасного зберігання харчових олій тепер склав 110 тис. тон; 

o додаткова естакада на 14 залізничних цистерн; 

o загальна переробна спроможність - 88 залізничних цистерн на добу. 

В цілому, компанія Risoil S.A. планує орієнтовно інвестувати 5,0 млн. дол. США протягом 5-ти років. 

ТОВ «РИСОІЛ РУДА» займається перевалкою і зберіганням сипучих навалювальних вантажів, оперує одним з найперспективніших рудних 

комплексів в порту Чорноморськ. 

Можливості компанії: 



o перевалка навалювальних вантажів - до 2 млн. тон на рік; 

o зважування вантажу і відвантаження на піввагони в режимі імпорту - до 200 піввагонів на добу; 

o одноразова відкрите зберігання - до 200 000 тон навальних вантажів; 

o прийом суден типу Handymax з осадкою до 11,2 м., довжиною до 220 м і вантажопідйомністю до 50 000 тон; 

o інтенсивність обробки флоту - до 20 000 тон на добу. 

Компанією планується інвестувати 20 млн дол. США, в обладнання технологічних ліній для збільшення перевалки і зберігання як імпортних, так і 

експортних вантажів. 

До бюджетів всіх рівнів та  на рахунки державних підприємств, що провадять діяльність пов’язану з функціонуванням та використанням 

портової інфраструктури , зокрема,  Державне підприємство «Адміністрація  морських портів  України»,  Державне  підприємство 

«Морський  торговельний  порт «Чорноморськ»  підприємствами, пов’язаними з RISOIL S.A., за 2014-2019  роки було перераховано платежів та різних 

податків понад 1 млрд. грн. 

Понад 700  фахівців  мають  стабільну роботу  у підприємствах RISOIL S.A. Так, кількість  заповнених  робочих  місць  становить  тільки у  ТОВ 

«СП  РИСОІЛ ТЕРМІНАЛ» більше 350 та у ТОВ «РИСОІЛ РУДА» більше 200 робочих місць, решта фахівців працевлаштовані на інших  дочірніх 

підприємствах  RISOIL S.A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТОВ «ТРАНСІНВЕСТСЕРВІС» 

 

Група морських терміналів «ТІС» - іноземне 

підприємство,  частка іноземних інвестицій 

(Монако) у статному капіталі якого становить 

49,5%.  Найбільша приватна стивідорна компанія 

України реалізує проект зі створення 

індустріального парку iPark та запрошує інвесторів 

усіх форм власності до співпраці. 

iPark – це облаштована усією необхідною  

інфраструктурою територія, яка знаходиться поряд 

з найбільшим приватним портом України та 

дозволяє створити виробничий або логістичний 

комплекс використовуючи усі можливості 

потужного транспортного вузла. Порт «ТІС» – це 5 

спеціалізованих терміналів, які забезпечують 

перевантаження мінеральних добрив, зерна, 

вугілля, залізної руди та контейнерів, загальною 

потужністю близько 30 млн т та 130 тис. TEU на 

рік. Глибина біля причалів порту сягає 16 м, а їх 

загальна довжина – близько 1900 м. Крім того 

«ТІС» має власну залізничну станцію пропускною 

здатністю більше 1000 вагонів на добу.  

Група морських терміналів «ТІС» має успішний досвід реалізації спільних проектів з іншими компаніями. За період  існування підприємства  

загальний обсяг залучених інвестицій перевищив 550 млн. дол. США, а кількість створених  робочих місць досягла 4000. 

Індустріальний парк   iPark знаходяться між м. Одеса  та м. Южний, загальна чисельність населення яких перевищує 1 млн осіб, має усі 

необхідні інженерні мережі (власна енергетична підстанція потужністю 32 МВА, власні водогінні та каналізаційні мережі загальною довжиною 45 км, 

будується власна станція очистки стічних вод), доступ до розвиненої мережі автомобільних та залізничних доріг. 

 

 



Грубов М.С.,  фінансовий директор                                               

ТОВ «ТРАНСІНВЕСТСЕРВІС»: 

«Одеська область є однією з найбільших  областей  України.  

Для нашого підприємства надзвичайно важливим є її приморське 

розташування. Більше 25 років тому на березі Малого Аджалицького 

лиману почав працювати наш порт, який сьогодні перетворився на 

найбільшу приватну стивідорну компанію України. Впродовж чверті 

століття ми росли та розвилися разом з Одеським регіоном. 

Ефективний  розвиток став можливим зокрема  завдяки значному  

трудовому  потенціалу області,   який  характеризується не тільки 

великою чисельністю населення, але й чудовою  мережею вищих 

навчальних закладів, що готують спеціалістів високої кваліфікації.  

Тепер наше підприємство – це постійне місце роботи для  4 тис. одеситів 

та мешканців області.  

Життєво важливим для нас є й наявність транспортної  

інфраструктури, яка сьогодні налічує більше 8 тис. км автомобільних 

та 4 тис. км залізничних шляхів. Ця мережа та вихід до Чорного моря 

пов’язують  Україну з десятками країн світу, забезпечуючи рух великої 

кількості вантажів в інтересах  підприємств та населення нашої 

держави. Значна частка цих товарів проходить через наш порт. 

За часів свого існування група морських терміналів «ТІС» інвестувала  більше 550 млн дол. США та реалізувала  кілька успішних проектів з провідними 

компаніями України та світу. Ми продовжуємо застосовувати свій досвід задля сталого розвитку національної економіки та запрошуємо інвесторів до співпраці в одному з 

найбільш динамічних регіонів України». 

  



ТОВ «М. В. Карго» 

 

 

ТОВ «М.В. Карго» -  створена у 2004 році компанія з іноземними інвестиціями 

(Нідерланди), яка реалізувала у порту «Південний» масштабний проект з 

будівництва зернового терміналу «Нептун» (Neptune) - одного з найбільших та 

найсучасніших зернових терміналів в Україні. Планова технічна потужність 

перевалки терміналу - 5 млн. тон зернових на рік, що забезпечує 10% всього 

українського експорту зернових. 

Зерновий термінал «Нептун» (Neptune) – це спільний проект ТОВ «М.В. Карго» 

із найбільшою американською корпорацією Cargill.  

Стартував проект у 2015 році з підписання американською компанііє Cargill,           

ТОВ «М.В. Карго» та ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ) 

меморандуму про наміри реалізувати інвестиційний проект з будівництва 

зернового терміналу в порту «Південний». В рамках проекту передбачалося, що 

ТОВ «М.В. Карго» здійснюватиме будівництво наземного термінального 

комплексу, ДП «АМПУ» – забезпечить створення судноплавної операційної 

акваторії причалу №25 і судноплавного підхідного каналу до причалу №25, а 

компанія Cargill вкладе у реалізацію проекту інвестиції у розмірі 100 млн.дол. США. 

Фінансувався проекту також здійснювалося за рахунок кредитних коштів  міжнародних фінансових інституцій – ЄБРР та Міжнародної фінансової 

корпорації (IFC). 

Будівництво терміналу стало найбільшим інвестиційним проектом в Україні за останні роки. Обсяг інвестицій у його будівництво оцінюється у                         

150 млн. дол. США. 

Зерновий термінал почав працювати у тестовому режимі в червні 2018 року, а урочисте відкриття першого пускового комплексу з відбулося у вересні 

2019 року, в рамках якого терміналу було присвоено ім’я «Нептун». 

Зерновий термінал «Нептун» (Neptune) має сумарну потужність зберігання 290 тис. т  і склад для підлогового зберігання на 80 тис. т. 

Станції розвантаження автомобілів і залізничних вагонів можуть обробити майже 800 автомобілів і  понад 250 вагонів на добу відповідно, що є одним з 

кращих показників швидкості обробки серед зернових терміналів України. 

За зерновий маркетинговий рік 2019/2020 вантажообіг терміналу склав 2,5 млн т. 

Сьогодні ТОВ «М.В. Карго»  активно розвиває експортний потенціал для українських аграріїв, створює робочі місця, відкриває нові можливості для 

суміжного бізнесу. 

 



 

ТОВ «Бруклін-Київ» 
 

 ТОВ «Бруклін-Київ» - іноземне підприємство, частка іноземних інвестицій 

(Великобританія) у статному капіталі якого становить 100%. Компанія здійснює свою 

діяльність на ринку транспортних послуг з 1992 року. Компанія є одним з провідних 

підприємств транспортної галузі України. Виробнича діяльність ТОВ «Бруклін-Київ» 

здійснюється на базі перевантажувального комплексу №5, розташованого в Хлібній гавані 

Одеського морського торгового порту. 

ТОВ «Бруклін-Київ» забезпечує перевалку генеральних, навалочних і тарно-

штучних вантажів та надає такі види послуг: 

1. Стивідорні послуги: приймання-вивантаження вантажів з 

вагонів/автотранспорту/контейнерів; розміщення вантажу на складах 

відкритого/закритого типу; навантаження/вивантаження суден 

2. Зберігання вантажів 

3. Швартові операції 

4. Агентування суден 

5. Внутрішньопортове експедирування вантажів. 

 

ТОВ «Бруклін-Київ»  – довгостроковий партнер ОМТП з досвідом реалізації  великомасштабних проектів реконструкції та будівництва 

портових терміналів та гідротехнічних споруд.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Починаючи з 1994 року ТОВ «Бруклін-Київ» реалізував такі інвестиційні проекти: 

1. «Реконструкція відкритої складської площі в тилу причалу № 

42 під експлуатацію кранів RTG». Для реалізації даного проекту були  придбані та 

змонтовані два крани RTG, виконані будівельно-монтажні роботи з  укладанням 

з/б плит. Загальна вартість проекту становить 101,7 млн. грн.; 

2. «Реконструкція дорожнього покриття автошляхів, покриття 

технологічних проїздів і складських майданчиків в районі Хлібної гавані 

Одеського порту». Було замінено та відремонтовано 8 400 м2 дорожнього 

покриття. Вартість проекту становить 12 млн. грн.; 

3. «Відкритий складський майданчик для зберігання 

генеральних вантажів і контейнерів у тилу причалу №39 ДП ОМТП у м. Одеса». 

При реалізації даного проекту була створена відкрита складська площа для 

зберігання контейнерів S= 27 115 м2 з укладанням понад 2 080 з/б плит, що 

дозволяє одноразове зберігання в чотири яруси 2575 контейнерів або 100 тис.т. 

генеральних вантажів. Вантажообіг відкритого складського майданчика - 750 тис. 

тонн/рік (75 тис.TEU/рік по контейнерах). Вартість проекту становить 101,1 млн. 

грн.  

4. «Реконструкція частини відкритого складського майданчика (інв. № 

057091), площею S=2 995,00 кв.м. ДП ОМТП». Вартість проекту становить 6,4 млн.грн.                                                                                                                                         

 

Найбільш важливий інвестиційний проект компанії – «Будівництво перевантажувального комплексу зерна в тилу причалу №1-з в районі 

Андросівського молу» (ЗПК). Загальна вартість проекту складає 103,8 млн. дол. США. Проект фінансується за підтримки «Європейського банку 

реконструкції і розвитку» в сумі 60 млн. дол. США. Партнером виступає міжнародний швейцарський оператор-зернотрейдер компанія «Louis Dreyfus 

Company Suisse S.A.». З боку держави партнером проекту виступає ДП «АМПУ», яке реалізує будівництво причалу №1-з.  У червні 2020 року було 

введено в експлуатацію 5-ту чергу ЗПК.  

Ємності ЗПК (силосу) забезпечують обсяг одночасного зберігання зернових вантажів 250 000 тон (при перерахунку на зерно пшениці) 

 Річна проектна потужність перевантаження зерна насипом і зерна в контейнерах - до 4,5 млн. тонн. 

 Місячний оборот ЗПК за зерновими вантажами – до 450000 тонн.  



Накопичення суднових партій зерна здійснюється в зерносховищах силосного типу, які складаються з 33 металевих ємностей (силосів) 

виробництва компанії Symaga (Іспанія). До складу ЗПК входить стафірувальний вузол, який дозволяє виконувати стафірування контейнерів з 

зерновими вантажами до 80 TEU на добу. 

Успішна реалізація проекту ЗПК матиме наступні переваги в 

соціальній сфері: 

 Cприятиме зростанню експорту зернових з України, 

підтримуючи економічний розвиток усього ланцюжка 

виробництва та логістики зернових.  Збільшення обсягів 

експорту сприятиме стабілізації платіжного балансу країни.  

 Проект може стати виключно успішним прикладом 

державно-приватного партнерства у портовій галузі, що 

матиме позитивні демонстраційні ефекти та сприятиме 

збільшенню інвестицій з боку приватних операторів, що 

відповідає цілям реформи портової галузі.  

 Проект є вигідною інвестицією для АМПУ, оскільки 

термінал забезпечить стабільну кількість заходів суден, а 

повернення інвестицій здійснюватиметься зі спеціальних портових зборів.  

 Проект сприяє регіональному розвитку шляхом підтримки інвестицій та зайнятості в Одесі, яка є основним морським портом країни. 

 Додатково забезпечуються надходження від довгострокової оренди, оновлення активів, створення сучасної портової інфраструктури, додаткові 

надходження від обслуговування вагонів та траків.   
 

У грудні 2020 року  ДП «АМП» завершено будівництво гідротехнічної споруди - причалу 1-з. Будівельні роботи на ділянці берегової лінії біля СРЗ 

№1 було розпочато ще у 2012 році. Новий причал має довжину - 254 метри та розрахований на обробку суден класу «панамакс». Інженерною 

службою Одеської філії ДП «АМПУ» ведуться роботи з підготовки відомостей для оформлення правовстановлюючих та дозвільних документів на 

експлуатацію нового причалу.  

Причал 1-з є ключовою технологічною ланкою зерноперевантажувального комплексу ТОВ «Бруклін- Київ», пропускною здатністю 4 млн тонн 

зернових вантажів на рік.  

У  2020 році ТОВ «Бруклін-Київ»   реалізовано проект «Відкриття складського майданчику для зберігання генеральних вантажів і контейнерів у 

тилу причалу №39 ДП ОМТП у м. Одеса», обсяг інвестицій по проекту – 101,15 млн. грн.; 

 

 



ДП «Контейнерний термінал ОДЕСА» 
 

Основним видом діяльності Дочірнього підприємства Контейнерний 
термінал термінал (ДП «КТО»), із 100% часткою іноземного інвестора 
(Німеччина) є транспортно - експедиторська діяльність в портах Одеського 
регіону, з повним комплексом послуг з прийому та відвантаження вантажів. 

ДП «КТО» є оператором найбільшого в Україні контейнерного терміналу в 
Одеському порту і входить в німецький логістичний холдинг HHLA, лідера галузі 
в Європі. 

ДП «КТО» оперує контейнерним терміналом на Карантинному молу 
Одеського порту з 2001 року. Проект розширення терміналу компанія реалізує 
спільно з ДП «Адміністрація морських портів України»  з 2009 року.  Перший і 
другий пускові комплекси проекту, в який входять, у тому числі  нові  причали 1-к і 
2-к, були введені в експлуатацію восени 2014 року.  За підсумками 2019 року  ДП 
«КТО» посів друге місце в міжнародному рейтингу лідерів Чорноморських 
контейнерних терміналів. 

У 2020 компанія успішно завершила черговий етап інвестування в рамках 
проекту розширення контейнерного терміналу на Карантинному молу, який додав 

пропускної спроможності терміналу у 300 тис. TEU. 
27 жовтня 2020 року, в рамках міжнародного транспортного форуму TRANS EXPO-2020,  ДП «КТО» було презентовано проект  (з будівництва 

4-го пускового комплексу нового контейнерного терміналу на Карантинному молу. Цей проект - один з найбільших в морській галузі,  реалізація якого 
здійснювалася спільно з ДП «АМПУ». 

4-й пусковий комплекс - це 6-смуговий майданчик для зберігання і обробки контейнерів, з усіма комунікаціями та освітленням, оснащений 
сучасними контейнерними перевантажувачами на пневматичному ходу. За даними німецької сторони, загальна сума інвестицій в даний об'єкт склала 
понад 20 млн. євро. 

Завершення будівництва 4-го пускового комплексу - це ще один крок до здійснення стратегічного плану компанії зі створення в Одеському 
порту високотехнологічного контейнерного терміналу з пропускною спроможністю понад 1,2 млн TEU на рік. Загалом, з початку реалізації проекту 
німецькою стороною вже вкладено  більше 120 млн євро. Крім інфраструктурних інвестицій, з метою підвищення якості сервісу для клієнтури і 
досягнення максимальної ефективності і технологічності в роботі, ДП «КТО»  вкладає кошти в інноваційні технології. Так, компанією впроваджується 
найсучасніший веб-портал для переходу на електронний документообіг і максимальної оптимізації основних процедур для клієнтів терміналу, 
включаючи кардинальне скорочення часу на оформлення в'їзду вантажного автотранспорту та інші переваги. Новий сервіс з використанням веб-
порталу відповідає передовим європейським стандартам і сертифікований Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. 
         Незважаючи на складний у фінансові сенсі 2020 рік німецький холдинг HHLA не змінює планів подальшого інвестування в економіку України. 
Так, крім інвестування в розширення контейнерного терміналу на Карантинному Молу, у 2020 році німецькі партнери оголосили про створення 
"Української інтермодальних Компанії" (UIC), яка буде розвивати контейнерні залізничні перевезення, у т.ч. і з Одеського порту. Для цього 
«Контейнерний термінал Одеса» реалізує інвестиційний проект щодо подвоєння потужностей терміналу для обробки регулярних контейнерних 
поїздів. 



 
ТОВ «УКРАТЛАНТІК» 

 

ТОВ «УКРАТЛАНТІК», підприємство зі 100-відсотковими іноземними інвестиціями, входить 

до складу Groupe Atlantic (Франція), одного з європейських лідерів у галузі обладнання кліматичного 

комфорту. У 2018 році оборот Groupe Atlantic становив 1,85 млрд євро.  

Продукція компанії реалізується у більш як 70 країнах світу і призначається для обладнання 

індивідуальних помешкань, колективного сектору та приміщень сфери послуг. 

На сьогоднішній день Groupe Atlantic нараховує загалом 8000 співробітників (з котрих 3000 за межами Франції) та 25 виробничих підприємств. 

 

Починаючи з певного етапу свого розвитку, Groupe Atlantic розширює свою присутність за межами Франції з метою наближення до кінцевих 

споживачів та з урахуванням специфіки умов у відповідних регіонах. Так, з метою підтримки розвитку своєї торгівельної компанії Atlantic Geyser в 

рамках спільного підприємства з групою Téra, Groupe Atlantic  заснувала під Києвом у 2007 році підприємство для збирання електричних 

водонагрівачів з імпортних компонентів, що отримало назву «Укратлантік». Наступним етапом, Groupe Atlantic придбала колишній завод 

«Теплосервіс» в Одесі, де з 2009 року організує повний цикл виробництва електроводонагрівачів, та, згодом, конвекторів. 

Від 2007 року і по сьогодні, загальний обсяг інвестицій у підприємство складає більше 40 M€. У 2011 році, завдяки інвестиції у побудову нового 

цеху з виробництва конвекторів у обсязі 12 M€, завод увійшов до переліку стратегічно важливих підприємств області.  

 

Випуск водонагрівачів та конвекторів у 2019 році: 

Електроводонагрівачі: ˃ 30% ринку України 

Загальне виробництво 273 022 шт., з котрих  для продажу в Україні через СП «Атлантік Гейзер»: 202971; на експорт : 71433. 

Конвектори: ˃ 20% ринку України 

Загальне виробництво 256347 шт., з котрих для продажу в Україні через СП «Атлантік Гейзер»: 61610; на експорт : 200139. 

 

На початку на підприємстві працювало 68 осіб, з котрих значна частка приїхали з Франції для запуску роботи різних підрозділів. На 

сьогоднішній день штат підприємства складає 225 співробітників, з котрих тільки три французьких експатріанти, що є свідченням того, що Groupe 

Atlantic віддає перевагу працевлаштуванню місцевих кадрів, що мають високий рівень технічної підготовки.  

 

 

 



  

ТОВ «ОЛСІДЗ Блек Сі» 
 

ТОВ «ОЛСІДЗ Блек Сі – підприємство засноване компанією ОЛСІДЗ ІНДАСТРІАЛ ЕС.ЕЙ. 

(ALLSEEDS INDUSTRIAL S.A., (Люксембург), частка якої у статутному капіталі становить 99,0% 

На території Одеської області  діють філії підприємства: «ТОВ «ОЛСІДЗ Блек Сі» Термінал 

Рослинних олій» та  «ТОВ «ОЛСІДЗ Блек Сі» Олійно-екстракційний завод». 

Розвиток підприємства на території регіону здійснювався поетапно: 2010 - 2011 рр. – це вихід і 

становлення   ТОВ «Олсідз Блек Сі» на ринку,  як одного з найбільших незалежних трейдерів 

сирої соняшникової олії (вже у перший рік роботи – 250,0 тис. тон); у 2011-2012 рр. 

здійснювалася діяльність з переробки давальницької сировини, зокрема насіння олійних культур 

за давальницькою схемою. 

У 2013 році компанія завершила будівництво та ввела в експлуатацію термінал з перевалки 

рослинних олій потужністю 700000 т / рік при 43000 тон одночасного зберігання. 

У липні 2015 року відбулося урочисте відкриття першої черги маслоекстракційного заводу в порту «Південний». Це надсучасне мультифункціональне  

підприємств потужністю 2400 т / добу на насінні соняшнику, 1800 т / добу на насінні ріпаку, 1500 т/добу на соєвих бобах. Завдяки іноземним 

інвестиціям (понад 200 млн. дол. США) завод оснащений сучасним високотехнологічним італійським, німецьким, бельгійським та швейцарським 

обладнанням.  

За даними профільної асоціації Укроліяпром, олійноекстракційний завод Групи Allseeds у м. Южному є одним із найсучасніших високотехнологічних 

підприємств, за якими майбутнє галузі. 

 У 2017 році група ОЛСІДЗ розпочато реалізацію другого етапу свого глобального проекту у порту «Південний» - будівництва 

мультифункціонального, орієнтованого на переробку сої, олійноекстракційного заводу потужністю 5000 тонн на добу. Нарощування переробних 

потужностей дасть можливість компанії ОЛСІДЗ отримати синергетичний ефект, підвищити ефективність свого бізнесу шляхом суттєвої економії 

умовно-постійних витрат на одиницю продукції, що виробляється і в кінцевому підсумку – підвищити  конкурентоспроможність.  

 ОЛСІДЗ також надає послуги з перевалки рослинних олій і шротів олійних культур на своїх терміналах у порту «Південний», де можуть 

обслуговуватися танкери з дедвейтом понад 100 тис.тон з осадкою до 14,6 м. Можливість одночасного зберігання рослинних олій - понад 100 000 тон, 

шротів - 30 000 тон. 

У 2020 році компанією проводилася робота щодо  розробки містобудівної документації;  розробки, затвердження та експертизи частини проекту з 

будівництва цехів рафінації і бутилювання; реалізацію проекту планується завершити  у 2021 році.  Також   у 2020 році здійснювалася  розробка 

проектної документації з будівництва магістрального олієпроводу; термін реалізації проекту: 2021-2022 роки. 



ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» 
 

Стивідорна компанія ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» зі 100% часткою іноземних інвестіцій (Республіка Кіпр) у статутному капіталі 

утворена у 1995 році  на базі ППК-7 Одеського морського торгового порту. Компанія  оперує причалами № 3, № 4.   Працюючи як в експортному, так 

і в імпортному та транзитному напрямках, за прямим варіантом і через склад, надаючи споживачам широкий спектр послуг. У номенклатурі вантажів 

переважають навалочні та насипні вантажі. Також на комплексі здійснюється обробка/переробка металопрокату, чавуну у чушках навалом, металу у 

злитках, металевого ломо і відходів чорних металів, зернових, залізорудної сировини, тощо. 

Основний вид діяльності - перевантаження вантажів у змішаному залізнично (автомобільно) - водному сполученні. 

Маючи у своєму розпорядженні стабільну вантажну  базу, продуктивною 

вантажною технікою і висококваліфікованими фахівцями, здійснюючи 

ефективний менеджмент,  компанія завжди   працювала на результата і 

стабільно нарощуючи  вантажообіг. 

Основні послуги, що надаються: 

- стивідорні роботи; 

- перевалка навалювальних вантажів, металопрокату та металобрухту; 

- перевалка зернових вантажів як за прямим варіантом, так і через елеватор; 

- надання повного комплексу експедиторських послуг; 

- сформлення всього комплексу вантажних документів; 

- послуги митних брокерів; 

- портове агентування судів; 

- фрахтування судів; 

       - транзитний залізничне експедирування 

 
 
 
 
 
 
 



СП «Вітмарк- Україна» ТОВ   
 

СП «Вітмарк-Україна»  - підприємство зі 100% часткою іноземних інвестицій (Республіка Кіпр) у статутному 

капіталі, що є лідером  на українському ринку за обсягами продажів у категорії фруктово-овочевих соків і пюре для дитячого харчування й один з 

лідерів у категорії соків і нектарів.  

Діяльність компанії розпочалася у   1994 році з  модернізації основної виробничої бази  - «Одеського заводу дитячого харчування»: 

підприємство оснащується новітнім європейським обладнанням, а у травні 1995 року на полицях магазинів вперше з’явилися  продукція компанії  - 

соки торгової марки  Jaffa. Сьогодні, у портфелі компанії надзвичайно широкий асортимент – це соки та смузі «Jaffa», вода «Aquarte», і сім`я брендів від 

Одеського заводу дитячого харчування: «Наш Сік», дитяче харчування «Чудо-Чадо», соки прямого віджиму «Прямосік». У 2019 році «Вітмарк-Україна» і 

компанія Nestlé  уклали стратегічну угоду про партнерство в рамках якої вітчизняний виробник одержав ліцензію на виробництво і дистрибуцію  

холодного чаю NESTEA® в Україні та Молдові. 

 Окрім сокової продукції, у 2020 році СП «Вітмарк-Україна» введено в експлуатацію нові промислові потужності з повним циклом виробництва 

рослинного молока під торговою маркою Vega Milk (інвестиції склали близько 5,0 млн євро).Також, у 2020 році бренд «Чудо-Чадо» випустив 

преміальну лінійку натуральних моно-пюре в упаковках-фруктах. Продукт для малюків виготовляється з відбірних фруктів без додавання цукру, 

крохмалю й консервантів. Унікальність продукту полягає не лише у використанні відбірних фруктів, а й у легкому та нестандартному пакуванні.  

У холдингу налагоджені тісні партнерські відносини з найбільшими сільськогосподарськими підприємствами України. Під контролем 

підприємства знаходиться вирощування і збір вітчизняних овочів і фруктів. У число зарубіжних постачальників входять компанії з більш ніж 10 країн 

світу, в яких вирощуються  екзотичні для України фрукти. 

Впродовж останніх років ринок українських соків активно змінюється. Подібна трансформація обумовлена головним трендом сьогодення – 

здоровим способом життя. Споживачі все більше звертають увагу на якість продуктів, їх склад та користь для організму. Враховуючи запит від 

споживачів та піклуючись про мільйони українських родин, бренд «Наш сік» навесні 2020 року, випустив найширшу лінійку 100% соків у доступній 

ціновій категорії. «Наш Сік» – це бренд, який сформувався відповідно до українських цінностей і традицій харчування та створений на базі ідеального 

поєднання класичних рецептур, високих стандартів якості та інноваційних технологій виробництва.  Виготовляється продукт переважно з локальних 

південних фруктів та овочів власної переробки, тому більша  частина лінійки – це соки зі свіжих фруктів, а не з концентрату. Густі, насичені соки з 

м’якоттю стали «візитною карткою» бренду «Наш Сік» і полюбилися мільйонам українців. 

Продукція компанії експортується у 48 країн світу.  

 

 

https://latifundist.com/kompanii/1419-nestle


Група компаній «Кернел» 
 
 ТОВ «КЕРНЕЛ ГРУП»  - вертикально інтегрована національна компанія, що працює в 

агропромисловому секторі України, першими активами якої стали зернові елеватори.. 

ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД" – зареєстровано у 2001 році, у статутному капіталі якого частка 

іноземних інвестицій становить 15,9% (Люксембург); основним видом діяльності є оптова 

торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. 

«Кернел» щорічно підтверджує безперечне лідерство в усіх напрямках діяльності в регіонах 

присутності і світових рейтингах. Підприємство є членом Американської торгової палати в 

Україні, Європейської бізнес асоціації, GAFTA, Федерації асоціацій торгівлі олійними 

культурами, насінням та жирами (FOSFA), «Укроліяпром», Української зернової асоціації, 

U.S.-Ukraine Business Council, UNIC. 

Торгові марки: «Щедрий Дар», «Стожар», «Чумак», «Любонька», «QLIO», «Le Blanc», «маринад», «KERNEL», «Premi». 

Основні напрямки  виробництва:  виробництво, експорт та внутрішній продаж соняшникової олії. 

На частку компанії припадає близько 8,0% світового виробництва соняшникової олії. Свою продукцію «Кернел» поставляє в більш ніж 80 країн 

світу, серед основних ринків збуту - Індія, країни Євросоюзу, Єгипет і Туреччина. Переробні потужності Кернел становлять 3,0 млн. тон  насіння 

соняшнику на рік, що дозволяє отримати 1,3 млн т соняшникової олії і близько 1,2 млн т соняшникової шроту. 

Щорічно «Кернел» поставляє на міжнародні ринки близько 5 млн т кукурудзи, пшениці, ячменю, сої та ріпаку, закуповуючи сільгосппродукцію 

у більш ніж 5 тисяч виробників, а також вирощує власну продукцію. Логістику експорту забезпечують власні портові термінали компанії. 

За підсумками сезону 2019/20 МГ «Кернел» експортував рекордні 8 млн т зерна. За два роки компанія збільшила експорт продукції вдвічі. 

Частка «Кернел» в загальному експорті зернових з України зросла з 11,6% до 13,3%. З 2013 року компанії приносить прибутки ще один напрямок 

діяльності – тваринництво. Сьогодні «Кернел» входить в п'ятірку лідерів за кількістю поголів'я і валу молока в країні. До складу виробничих активів 

компанії належить «Трансгрейтермінал» та «Трансбалктермінал» (ТБТ), яуий з з 2008 року став частиною «Кернел». У 2015 році «ТБТ» отримав своє 

друге «народження» після технічної модернізації. «ТБТ» оперує причалами №15, №16, №17, а «Трансгрейтермінал – причалом №15 Чорноморського 

морського порту.                    У вересні 2020 року ДП «АМПУ» розпочато днопоглиблювальні роботи по збільшенню глибини операційної акваторії 

біля причалів №14-17 до                        14 м. Причали дозволяють вантажити судна водотоннажністю до 80 тис. т.                        

Комплекс розміщений поруч зі станцією Чорноморськ-Порт, має чотири станції розвантаження вагонів, дві судно-навантажувальні машини.  

З 2018 року на терміналі проводиться навантаження суден класу «over-panamax» - можливість приймати і ефективно обробляти судна такого класу є 

одним з конкурентних переваг «Трансбалктермінала». 

 



Компанія «ГЮРІШ ІНШААТ BE МЮХЕНДІСЛІК А.Ш.» 

 

Компанія «ГЮРІШ ІНШААТ BE МЮХЕНДІСЛІК А.Ш.» була заснована в Туреччині в 1958 році і з того часу активно працює майже в 

кожному секторі будівельного бізнесу. Компанія реалізує проекти будівництва промислових об'єктів (металургійні заводи, нафтохімічні споруди та 

нафтопереробні заводи, цементні заводи, папір, нитяні та шинні 

споруди), водних споруд (дамби, очисні споруди, гавані тощо), 

інфраструктури та транспортних об'єктів (трубопроводи і 

мікротунелі, дороги, залізничні системи), енергетичних об'єктів 

(теплові електростанції, гідроелектростанції, 

вітроелектростанції, геотермальні електростанції), а також готелей, 

лікарень, університетських будівель та гуртожитків, бізнес-центрів 

та адміністративних будівель. 

В Україні діяльність компанії в основному направлена на 

реалізацію проектів у галузі відновлювальної енергетики 

(будівництво та експлуатація вітроелектростанцій (надалі - ВЕС) 

та сонячних електростанцій (надалі - СЕС). 

 

Найбільші інвестиційні проекти: 

1. ЗО МВт ВЕС «Овід Вінд», розташована в Овідіопольському районі Одеської Області (за межами населених пунктів), статус - на стадії 

експлуатації (діюча), дата введення в експлуатацію - 01.05.2019; 

2. 66 МВт ВЕС «Овід Норс», розташована в Овідіопольському районі Одеської Області (за межами населених пунктів), статус - на стадії 

розробки (планована дата введення в експлуатацію - кінець 2021 р.). 

Обсяг залучених інвестицій - 56 000 000 $. 

 

Відновлювана енергетика довела свою ефективність як галузь, що сприяє створенню робочих місць. Наприклад, енергія, що створюється за 

рахунок енергії вітру, сонячних фотоелектричних панелей, біогазу або біомаси, має більшу кількість робочих місць, які створенні на одиницю 

виробленої енергії, ніж енергія, вироблена за рахунок звичних джерел енергії, таких як паливно-енергетичні корисні копалини. 

На етапі будівництва кожного проекту Компанія забезпечує можливість працевлаштування не менше ніж для 100-150 осіб з подальшим 

постійним працевлаштуванням на етапі експлуатації об’єкту - для 15-20 осіб. 



Як інвестор у секторі відновлювальної енергетики України, ГЮРІШ ІНШААТ BE МЮХЕНДІСЛІК А.Ш. робить великий внесок у 

збереження довкілля країни, оскільки вітрові та сонячні електростанції є джерелом енергії з низьким вмістом вуглецю, уникаючи, на відміну від 

теплових електростанцій, атомних електростанцій та інших подібних енергогенеруючих об’єктів, забруднення повітря значними викидами 

вуглекислого газу (СО2). 

Енергетичні об'єкти Компанії на етапі експлуатації постачають електроенергію тисячам українських осель (ВЕС «Овід Вінд» - приблизно 33 

000; ВЕС «Овід Hopс» після введення в експлуатацію - близько 70 000). 

Вітроелектростанції, на відміну від застарілих, звичних електростанцій (вугільні, природний газ, атомні), які використовують значну кількість 

води для охолодження станції, також заощаджують мільярди літрів води щороку. 

3 початку реалізації своїх проектів в Одеській області ГЮРІШ ІНШААТ BE МЮХЕНДІСЛІК А.Ш. інвестує в розвиток інфраструктури 

району: реконструкція та будівництво місцевих доріг, реконструкція місцевої електричної підстанції, будівництво місця для паркування техніки 

місцевого сільськогосподарського підприємства, а також благоустрій території, тощо на загальну суму інвестицій приблизно 100 млн. грн. 

Окрім інвестицій у розвиток інфраструктури району, Компанія відома своєю благодійною діяльністю, наприклад наданням стипендій 

талановитим студентам, що допомагає їм досягти своїх освітніх цілей та стати цінними членами суспільства. 

3 метою подолання пандемії коронавірусу Covid-19 та зменшення рівня захворюваності в регіоні та, як наслідок, по всій країні, Компанією було 

поставлено 15000 масок місцевим медичним працівникам, а також зроблено благодійний внесок в розмірі 1,1 млн. грн. до місцевого благодійного 

фонду з метою протистояння пандемії. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТОВ «Соратано Україна» 
 

 

ТОВ «Соратано Україна»   - іноземне підприємство,  частка 

іноземних інвестицій (Кіпр) у статному капіталі якого становить 100%. 

У 2018 році між ТОВ «Соратано Україна» і Одеською обласною 

державною адміністрацією було підписано Меморандум про співпрацю в 

галузі вітроенергетики. 

Меморандумом передбачалося  будівництво на території області  

вітроелектростанції потужністю біля 100 МВт розрахованої на 26 

вітрогенераторів, загальна сума інвестицій – понад 200 млн. євро.   

В рамках реалізації проекту у 2020 році на території Старокозацької 

сільської об’єднаної територіальної громади Білгород-Дністровського 

району побудовано підстанцію на 3 вітряка загальною потужністю 11,4 

МВт, ведуться роботи з їх налаштування та тестування. В ході подальшої 

реалізації проекту (2021 рік) планується будівництво ще 7 вітряків, 

загальною потужністю понад 35 МВт. Після завершення проекту на 

території Старокозацької  громади буде розташовуватися підстанція на 10 

вітряків загальною потужністю 46,4 МВт. 

Із запланованих по проекту 10 вітроустановок потужністю біля 30 МВт на території Маяківської сільської об’єднаної територіальної громади 

Біляївського району у 2020 році встановлено 7 вітряків потужністю 26 МВт, реалізація проекту продовжуватиметься у  2021 році. 

На території Мологівської сільської об’єднаної територіальної громади Білгород-Дністровського району планується будівництво 6 вітряків 

загальною потужністю близько 20 МВт (у 2020 році будівельні роботи не розпочато).  

 

 

 

 

 
 



 
ТОВ «Юкрейн Пауер Ресоурсес» 

 
 

ТОВ «Юкрейн Пауер Ресоурсес»  - іноземне підприємство  з часткою 

іноземних інвестицій (США) у  статутному капіталі – 100%. 

23 червня 2018 року було підписано Меморандум про співпрацю між 

Одеською державною адміністрацією та ТОВ «Юкрейн Пауер Ресоурсес». Документ 

засвідчив співробітництво у сфері реалізації проектів з будівництва 

вітроелектростанцій у Лиманському районі Одеської області. 

Згідно з Меморандумом передбачалося, що  вітроенергетичний проект 

компанії  включатиме 26 вітрових турбін на території Визирської, Любопільської та 

Першотравневої територіальних громад Лиманського району загальною потужністю 

близько 120 МВт. Плановий обсяг інвестицій – 140,0 млн. євро. 

У 2020 році проект перебував на стадії розробки, експертизи та оформлення 

земельних ділянок. Фінансування будівельних робіт не здійснювалося через зниження вартості «зеленого» тарифу, за яким закуповується 

електроенергія, вироблена з відновлюваних джерел.  

У разі прийняття  інвестором рішення щодо реалізації проекту за чинних «зелених» тарифів будівельні роботи розпочнуться  у 2021 році.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ТОВ «Южне Енерджі» 
 
ТОВ «Южне Енерджі» - підприємство з іноземними інвестиціями у 

статутному капіталі (16,9%, Гонконг). 

23 червня 2018 року між ТОВ «Южне Енерджі» та Одеською обласною державною 

адміністрацією було підписано Меморандум про співробітництво у сфері 

вітроенергетики, зокрема встановлення на земельних ділянках Сичавської і 

Любопільськлї сільських рад Лиманського району 17 вітроустановок загальною 

потужністю 76,5 МВт. Плановий обсяг інвестицій – 90 млн. євро.  

У 2020 році проводилася активна робота щодо реалізації проєкту, зокрема 

будівництва фундаментів, технологічних доріг та часткового монтажу обладнання. 

Усі монтажні роботи планується завершити  у лютому 2021 року. 

 

 
ТОВ  «Арциз – Солар» 

 

ТОВ  «Арциз - Солар» - підприємство  засноване іноземними інвесторами  з 

Республіки Кіпр  (5,6%) та  Республіки Польща  (94,4%), яке у 2019 році реалізувало 

проєкт з будівництва сонячної електростанції на території с. Павлівка Арцизького 

району. 

 Електростанція введена в експлуатацію у 2019 році зі встановленою потужністю – 

17,73 МВт.  

Компанія одержала ліцензію на виробництво електроенергії 24.12.2019 та отримала 

«зелений» тариф 15.03 євроцентів в гривневому еквіваленті починаючи з 03.01.2020. 

 

 

 

 

 



«NOTUS Energy» 
 

 
У березні 2020 року  між Одеською обласною державною адміністрацію, 

Овідіопольською районною державною адміністрацією, відповідними 

територіальними громадами області та німецькою компанією «NOTUS 

Energy», а також компаніями, які безпосередньо реалізують інвестиційні 

проекти в області (ТОВ «Овід Вінд ІІ», ТОВ «Овід Вінд ІІ», ТОВ «Овід 

Енержі»)  було підписано меморандуми  у сфері вітроенергетики загальною 

потужністю 302 Мвт та вартістю понад  360,0 млн. євро.  

Компанія «NOTUS Energy», заснована у 2001 році у м. Потсдам (Німеччина) 

вже майже 20 років ініціює, планує, впроваджує та реалізовує проекти у галузі 

вітроенергетики. Основна увага приділяється ініціації та розвитку власних 

проектів. Крім того, «NOTUS Energy» працює як постачальник послуг у таких 

сферах: управління та нагляд за будівництвом, генпідряд та комерційне 

управління проектами. «NOTUS Energy» представлена в Німеччині зі штаб-

квартирами в Потсдамі та філіями в Анкламі, Кельні, Котбусі, Фельдберзі та Шенвальде. Компанія має представництва/компанії у м. Варні (Болгарія) 

та у м. Київ (Україна). 
 

В Одеській області «NOTUS Energy» інвестує кошти у реалізацію  3-х інвестиційних проектів,  зокрема: 
 

ТОВ «Овід Вінд ІІ»  (частка іноземних інвестицій у статутному капіталі 

становить 100% (Республіка Кіпр)) здійснюється  будівництво вітрової 

електростанції потужністю 88 МВт (орієнтовний обсяг інвестицій – 105,6 

млн. євро) за межами населених пунктів  Дальницької сільської  

територіальної громади Овідіопольського району. 

Впродовж 2020 року  погоджено робочий проект землеустрою (зняття 

родючого шару ґрунту під фундаменти вітротурбін) та  отримано 

дозволи Головного управління Держгеокадастру в Одеській області на 

проведення  цих робіт; отримано дозвіл на встановлення договорів 

сервітуту під опори ЛЕП від Одеського центру ПТО ДНЗ,  підписано біля 50 договорів сервітуту із власниками земельних ділянок для розміщення 



ЛЕП; розпочато розроблення детальної геодезії для проектування доріг і кранових майданчиків, а також розпочато проектування підстанції ВЕС. 

Проведено інвентаризацію земельних ділянок Дальницької сільської територіальної громади. 

 ТОВ «Овід Вінд ІІІ» засновником якого є іноземна компанія 

(Республіка Кіпр») з часткою у статутному капіталі 100%) 

здійснюється будівництво вітрової електростанції потужністю 93,5 

МВт (орієнтовний обсяг інвестицій 112,2 млн. євро) за межами 

Овідіопольської селищної ради. 

З початку 2020 року було проведено роботи щодо: погодження 

робочого проекту землеустрою (зняття родючого шару ґрунту під 

фундаменти вітротурбін); отримано дозволи на проведення 

відповідних робіт від Головного управління Держгеокадастру в 

Одеській області; підписано біля 50 договорів сервітуту із власниками 

земельних ділянок для розміщення ЛЕП, розпочато розроблення 

детальної геодезії для проектування доріг і кранових майданчиків; 

ропочато проектування підстанції ВЕС. Проведено інвентаризацію 

земельних ділянок для Овідіопольської селищної територіальної 

громади. 

ТОВ «Овід Енержі»  будує  вітрові електростанціі за межами 

населених пунктів Петродолинської, Йосипівської, Мар’янівської сільських рад та Авангардівської селищної ОТГ Овідіопольського району 

потужністю 120 МВт (орієнтовний обсяг інвестицій – 144,0 млн.євро). 

У 2020 році було проведено роботи щодо: погодження робочого проекту землеустрою (зняття родючого шару ґрунту під фундаменти 

вітротурбін) та отримано дозволи від Головного управління Держгеокадастру в Одеській області на проведення  робіт. Також отримано дозвіл на 

встановлення  опор ЛЕП, підписано 69 договорів сервітуту із власниками земельних ділянок для розміщення ЛЕП. Ведеться робота щодо 

розроблення детальної геодезії для проектування доріг і кранових майданчиків;  почалося проектування підстанції ВЕС та НЕК Укренерго. Проведено 

інвентаризацію земельних ділянок для Авангардівської селищної та Маяківської сільської територіальних громад (проект реалізується на території 

колишньої Йосипівської сільської ради, що ввійшла до складу Маяківської сільської ОТГ).  

Девелопмент проектів буде закінчено у 2021 році, завершення будівництва планується до кінця 2022 року. 

 

 


