
РИСОІЛ-ХЕРСОН
Проект концесії Херсонського морського торгівельного порту

До уваги:
- Й.В. Прем’єр-міністра України – Гончарука О.В.
- Й.В. Міністра інфраструктури – Криклій В.А.



Зміст

❖ Огляд Georgian Industrial Group;

❖ Огляд RISOIL;

❖ Прогноз розвитку Херсонського морського
торгівельного порту.
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❖ Georgian Industrial Group (GIG) здійснює свою діяльність ще з 1994 року та з 2006 
року є найбільшим промисловим холдингом Грузії з різноманітним діловим 
портфоліо та 25-річним бізнес-досвідом.

❖ Основними видами діяльності GIG є:
❖ генерація енергії (ГЕС, природний газ, СЕС); 
❖ торгівля газом та енергією;
❖ комерційна власність, діяльність страхових компаній;
❖ медицина, фармакологія;
❖ харчова промисловість;
❖ машинобудування. 

❖ GIG представлена в Україні декількома інвестиційними проектами, має віру в 
країну та бажання разом рости далі;

❖ GIG у стратегічному партнерстві з Risoil досягнула успіху у відкритому, прозорому
та добре організованому тендері на концесію Херсонського морського
торгівельного порту у січні 2020 року.
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GIG в2020 +

❖ GIG орієнтується на кращі західні
практики ведення бізнесу;

❖ GIG передбачає розширення своїх
інвестиційних кейсів в Україні та
Казахстані;

❖ GIG уважно розглядає плани
уряду України щодо приватизації
та концесій;

❖ GIG ще раз підтверджує свою
прихильність бути справедливим, 
стабільним та надійним партнером
України та зробити суттєвий внесок
у її економіку.
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❖ Компанія RISOIL S.A. заснована в 2000 році
в Женеві, Швейцарія.

❖ RISOIL S.A. 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.

6



7

❖ Існуюча структура та ресурси компанії 
дозволяють їй бути стабільною, ефективною, 
динамічно розвиватися та чітко розуміти 
перспективи та мати можливість реагування 
на зміни світового ринку;

❖ Освоєно інвестицій на суму 170 млн. доларів 
США;

❖ Щорічне збільшення надходжень у бюджети 
всіх рівнів;

❖ Розвиток інвестиційного проекту ще на 70 
млн. доларів США; 

❖ Щорічне збільшення вантажообігу; 

❖ Більш ніж 800 робочих місць;

❖ Страхування кожного співробітника та 
регулярний медичний огляд.

❖ Два олійних термінали, 1 - у Чорноморську та 
1 - у Південному, щорічно перевантажують
близько 1,5 млн. тон;

❖ Зерновий термінал у Чорноморську, який
щорічно перевантажує близько 3 млн. тон
зерна та продуктів його переробки;

❖ Завод з переробки олії Одеського регіону з 
щорічної переробкою 200 000 тон соняшнику
та ріпаку.

❖ Планується будівництво двустороннього
пірсу у порту «Чорноморськ». Цей проект 
розрахований на інвестиції у розмірі близько
40 млн. доларів США

RISOIL вчислах



❖ єдиноразове зберігання
сипучих вантажів 360 000 m³;

❖ єдиноразове зберігання; 
наливних вантажів 120 000 m³;

❖ обсяг перевалки 6 млн. тонн
вантажу на рік;

❖ екологічно безпечна техніка;

❖ нові потужності
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RISOIL в2020+



ЛОГІСТИЧНИЙХАБ ХЕРСОН
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RISOIL-Kherson
зростання зарахунок інвестицій
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Першауспішнаконцесія вУкраїні
RISOIL-Kherson

❖ Перший успішний прецедент концесії в 
Україні, прозорий і добре організований
завдяки зусиллям Міністерства
інфраструктури України, офісу SPILNO 
та міжнародних фінансових організацій;

❖ Консорціум GIG/RISOIL з гордістю
може бути оголошений переможцем
концесії оскільки:

❖ запропоновано у 10 разів більше
ставки концесії;

❖ може подвоїти необхідний внесок
місцевих муніципалітетів;

❖ гарантована зайнятість співробітників
протягом 5 років з пізнішим
збільшенням кількості на 20%; 95% 
українських працівників.
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RISOIL-Kherson
операційні тафінансові прогнози
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RISOIL-Kherson
зростання зарахунок інвестицій

❖ Модернізація існуючої
інфраструктури:

❖ підвищення продуктивності
сховищшляхом оновлення;

❖ придбання нової техніки та
кранів;

❖ просування інформаційних
технологій в операціях.

❖ Розвиток нової та
існуючої інфраструктури:

❖ завод з переробки висівок;
❖ завод з переробки сої.
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Дякуємоза увагу!
RISOIL Kherson


