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«Для нас дуже важливо, щоб 

ми з вами були єдиною командою... 

У кожному місті, області 

ми будуємо якийсь «магніт» для 

туризму, фанатів спорту, бізнесу. 

Багато цікавих проектів 

по всій країні…»

Президент України

Володимир Зеленськийhttps://www.president.gov.ua/news/kultura-nauka-ta-sport-mozhut-spriyati-ne-lishe-populyarizac-57929

Інформація з Офіційного інтернет-представництва Президента України

https://www.president.gov.ua/news/kultura-nauka-ta-sport-mozhut-spriyati-ne-lishe-populyarizac-57929


спорт

фітнес 

реабілітація

оздоровлення

дозвілля

ПРИЗНАЧЕННЯ  ТА  МОЖЛИВОСТІ



відпочинок

тренування

змагання
РЕЖИМИ  ВИКОРИСТАННЯ

o спортивні змагання у відповідності до стандартів 

Міжнародної федерації плавання 

o індивідуальні та групові тренування, спеціальні 

програми для дітей з плавання 

o підготовка спортсменів для участі в Олімпійських 

та Параолімпійських іграх, Чемпіонатах і Кубках 

світу та Європи

o тренування та змагання обласного та національного 

рівнів з понад 20 видів спорту

o заняття фізичною культурою та спортом для 

населення з супутніми послугами

o водні свята та дозвілля, виставки, конференції тощо 

2 млн. людино-годин на рік спортивних послуг

1 млн. людино-годин на рік рекреаційних послуг



 Площа земельної ділянки – 14,95 га

 Площа забудови – 7994 кв.м

 Загальна площа – 12382 кв.м

 Корисна площа – 12304 кв.м

 Спортивна площа – 6445 кв.м

 Кількість поверхів – 3 

 Кількість створених робочих місць – 76

 Пропускна спроможність – 379 осіб на годину

 Тривалість будівництва – 36 місяців

 Загальна кошторисна вартість будівництва 

(в поточних цінах станом на 10.12.2019 року) – 434,8 млн.грн

ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ:
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o малий олімпійський басейн на 8 доріжок 

(25 х 21 м)

o басейн для навчання плаванню (12 х 4 м)

o зала для змагань з ігрових видів спорту 

з розсувними трибунами

o зали для боротьби, боксу, важкої атлетики

o тренувальна зала-трансформер 

для стрільби з лука 

o тренажерна зала

o балкон-бігова доріжка

o спортивний SPA-центр

o сімейний кафетерій

o конференц-зала

МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНИЙ 

СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС



ПРИНЦИПИ РОБОТИ СПОРТКОМПЛЕКСУ

o прибутковість

o доступність послуг для членів громади

o соціальні програми

o реабілітаційні програми здоров'я

o пільгові умови для пенсіонерів

o взаємовигідна співпраця зі спортивними 

федераціями

o програми занять учнів спортивних шкіл 

та закладів загальної середньої освіти

o задоволення щоденних потреб жителів 

у здоровому способі життя

o доступність послуг для осіб з обмеженими 

можливостями



o залучення коштів Державного 

фонду регіонального розвитку

o співпраця з бізнесом в рамках 

програми державно-приватного 

партнерства

o приватні інвестиції, залучення 

«дешевих» кредитів, кошти 

компаній зі сфери спортивного бізнесу

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ 

«Будівництво Центру Олімпійських видів спорту

«Н2О Нова Каховка»



o територія для будівництва 

аквапарку

o територія для спорудження 

парку відпочинку та розваг

o будівництво готельного комплексу

o умови для ведення малого бізнесу

ПЕРСПЕКТИВИ НА МАЙБУТНЄ

(Генеральним планом міста 

передбачено)

ДПТ Затверджено рішенням виконавчого комітету  

Новокаховської міської ради №53 від 27.02.2018 року



ВПЛИВ ПРОЕКТУ НА РОЗВИТОК ПІВДНЯ УКРАЇНИ

 додатковий фактор забезпечення 

розвитку регіону та малого і середнього бізнесу

 створення потужної

бази для підготовки 

спортсменів та проведення 

масштабних спортивних турнірів

 позиціонування 

Херсонщини як унікальної 

території для рекреації, 

оздоровлення, спорту, 

туризму та активного 

відпочинку

 посилення  

міжнародного іміджу 

держави

Нова Каховка

КИЇВ
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 4 млн.грн на рік податків до місцевого бюджету (орієнтовно)

 5 млн.грн на рік податків до державного бюджету (орієнтовно)

 9 млн.грн – річний фонд заробітної плати (орієнтовно)

 можливість 

для кримчан 

скористатися 

послугами 

центру

«Т О Ч К А  Р О С Т У»



ОТРИМАНО ПІДТРИМКУ НАЦІОНАЛЬНИХ СПОРТИВНИХ ФЕДЕРАЦІЙ

листи про підтримку проекту від понад 20 федерацій ще очікуються 



НОВОКАХОВСЬКА  МРІЯ  ЗДІЙСНИТЬСЯ!


