Інформаційна картка
проекту регіонального розвитку, який може реалізовуватися за рахунок коштів державного
бюджету,отриманих від Європейського Союзу
Реконструкція Казанківського групового водопроводу Миколаївської
області

Назва проекту
Ініціатор проекту

Замовник
(у разі наявності)

Миколаївська обласна державна адміністрація,
м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22,
ЄДРПОУ : 00022579
Департамент агропромислового розвитку Миколаївської
проекту
м. Миколаїв, вул. Спаська, 1, ЄДРПОУ 36384583.

Програма регіонального
розвитку

Програма регіонального розвитку «Сільський розвиток»,
напрям - п.4.2 «Підвищення якості життя у сільській місцевості».

Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку на період до
2020 року, якому
відповідає проект

Завдання: «Надання державної підтримки для підвищення рівня
облаштування сільської місцевості як сфери життя, діяльності та
побуту селян, розмежування політики щодо підтримки сільського
господарства та розвитку сільських територій»

ОДА,

105 населених пунктів Новобузького, Казанківського та Баштанського
Регіон(и), територія(ї) або
районів
місто(а), що отримають
вигоду від реалізації
проекту
Тривалість проекту
Загальний бюджет
проекту
Очікуваний обсяг
фінансування проекту:

24 місяці
11 891 864 грн.
Разом

1 рік

2 рік

з державного бюджету

11 891 864 грн.

7 550 000 грн.

4 341 864 грн.

з інших джерел

-

-

-

Загальна ціль: «Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів».
Загальна (загальні) та
конкретна (конкретні) цілі Конкретні цілі:
проекту
1. Забезпечення централізованого питного водопостачання сільських
населених пунктів.
2. Реконструкція водоскидної споруди Софіївського водосховища.
Цільові групи проекту та - 46,2 тис. жителів у 105 населених пунктах Казанківського,
Новобузького та Баштанського районів
кінцеві бенефіціари
проекту
- об’єкти соціальної інфраструктури, зокрема: шкільні та дошкільні
заклади, лікарні, фельдшерські пункти, будинки культури, бібліотеки,
оздоровчі центри, центри культури і відпочинку, заклади торгівлі,
фермерські господарства, хлібоприймальні підприємства, поштові
відділення.
Очікувані результати
1. Забезпечення питним водопостачанням 30,2 тис. жителів населених
проекту
пунктів Казанківського та Новобузького районів.
2. Уникнення підтоплення 12 населених пунктів, територій
регіонального ландшафтного парку «Приінгульський» та 6100 га угідь.

Економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
(наскільки дотичне)

Інші економічні вигоди
(наскільки дотичне)

Соціальний вплив
(наскільки дотичне)

Екологічний вплив
(наскільки дотичне)

Основна діяльність за
проектом

Проект має соціальний ефект (спрямованість), не є самоокупним,
однак після його реалізації передбачена сплата споживачами коштів за
послуги з подачі води .
Економічна чиста приведена вартість (ENPV) - 3 230 974 тис. грн.
Внутрішня норма дохідності (ERR) - 252,87%.
Індекс прибутковості (PI)- 202,03.
Дисконтований термін окупності (DPP)- 1,09 років .
Співвідношення вигід та витрат - 9,96.
За час реалізації інвестиційного проекту надходження до бюджету
складуть 3127,7 тис.грн., в тому числі:
У 2018 році - 1833,1 тис. грн.
У 2019 році - 1294,6 тис. грн.
Надходження від послуг з подачі води прогнозно складатимуть
32,85 млн. грн./рік.
Соціальні вигоди для населення в результаті економії порівняно з
привозною водою (вартість привізної води більше, ніж у 7 разів
дорожча за подану централізовано).
Технічні рішення передбачають заміну насосно-силового обладнання
з більшим коефіцієнтом корисної дії, встановлення частотних
перетворювачів, встановлення 2-ох бактерицидних установок,
цозаторної установки для гіпохлориду натрію.
У зв’язку зі збільшенням обсягів поданої води зросте рентабельність
водопроводу, зменшиться навантаження на державний бюджет,
надходження від подачі води будуть частково або повністю покривати
витрати на її подачу.
Забезпечення доступності та покращення якості послуг з питного
водопостачання для 46,2 тис. жителів.
Створення 145 робочих місць в організації, що обслуговує груповий
водопровід та збереження існуючих 90 робочих місць.
Уникнення затоплення:
- 12 населених пунктів Новобузького району;
- 6100 га земельних угідь;
- 9 автодорожніх мостів;
- 3 тис. га регіонального ландшафтного парку «Приінгульський»;
- подача питної води населенню, що відповідає нормам ДСаНПіН
2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною".
- підготовка фінансування з державного бюджету;
- коригування та виготовлення проектно-кошторисної документації, її
затвердження;
- проведення публічних закупівель на будівельні роботи передбачені
робочим проектом, підписання договору;
- проведення будівельних робіт з реконструкції 4-ох насосних станцій,
площадки очисних споруд та попередніх фільтрів;
- проведення будівельних робіт по заміні 3,1 км магістральних
водогонів;
- забезпечення контролю будівництва;
- введення об’єктів будівництва в експлуатацію;
- укладання договорів на централізоване питне водопостачання зі
споживачами;
- проведення реконструкції водоскидної споруди Софіївського
водосховища та 15 льодорізних бичків;

//
Актуальність проекту:
обґрунтування
необхідності, соціальноекономічної
спрямованості та
реалістичності виконання
проекту
Спроможність
забезпечити стійкий
результат реалізації
проекту

Близько 75% населених пунктів, які знаходяться в зоні дії
Казанківського групового водопроводу, користуються привізною
водою, 5% - користується водою із свердловин, яка не відповідає
санітарним вимогам.
Існує загроза затоплення 12 населених пунктів та 6100 земельних
угідь внаслідок прориву водоскидної споруди Софїївського
водосховища.
Експлуатацію насосних станцій, водопровідних мереж, водоскидної
споруди
Софіївського
водосховища
буде
забезпечувати
балансоутримувач - Новобузька дільниця групового водопроводу за
рахунок кошті в, отриманих від подачі води.

Очікувані витрати на
закупівлю товарів, робіт і
послуг національного
11 891 864 грн. (100%)
виробника, які
використовуються під час
реалізації проекту (тис.
гривень, відсотків)
Очікувані витрати на
*У разі участі та перемозі у публічних закупівлях на проведення
закупівлю товарів, робіт і
будівельних робіт.
послуг іноземного
виробника, які
використовуються під час
реалізації проекту (тис.
гривень, відсотків)
Експертний звіт до
проекту будівництва (ким,
коли виданий)
Потреба та наявність
Держ авна будівельна експертиза проекту.
необхідної дозвільної
Дозволи на виконання земляних робіт.
документації для
Дозвіл про початок будівельних робіт.
реалізації проекту
Сертифікат введення в експлуатацію.
Телефон, факс, електронна Ініціатор: Миколаївська облдержадміністрація, тел. 0512-37-01-36,
0512-37-30-57, 0512-37-01-46, cancelar@mk.gov.ua
пошта ініціатора
(замовника) проекту
Замовник: Департамент АПК, тел. 0512377802, reform@mk.gov.ua
—

Перший заступи
голови облдер
виконувач фун
голови облдер

В.В.Бонь

