Інформаційна картка проекту регіонального розвитку, який може
реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від
Європейського Союзу
Назва проекту

Організація комплексної переробки відходів
каменедобувної та каменеобробної галузей
промисловості Житомирської області

Ініціатор проекту

Житомирська обласна державна адміністрація
Майдан імені С.П.Корольва, 1
Код ЄДРПОУ 00022489

Замовник проекту (у разі
наявності)

Програма регіонального
розвитку

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

Управління промисловості, розвитку інфраструктури
та туризму облдержадміністрації
Майдан імені С.П.Корольва, 3/14
Код ЄДРПОУ 20405905
Програма регіонального розвитку «Сільський
розвиток».
Напрями
програми:
Диверсифікація
підприємницької діяльності у сільській місцевості та
підвищення якості життя у сільській місцевості.
Підвищення ефективності використання внутрішніх
факторів розвитку регіонів здійснюватиметься шляхом
виконання таких завдань:
…раціональне використання природно-ресурсного
потенціалу, збереження культурної спадщини та
найцінніших природних територій;
збереження в регіонах біологічного та ландшафтного
різноманіття, відтворення природних комплексів,
земельних та водних ресурсів, формування національної
екомережі;
раціональне використання рекреаційних ресурсів
територій та об’єктів природно-заповідного фонду для
формування економічного середовища та розвитку
сфери зайнятості населення в регіонах; …

Регіон(и), територія(ї) або
місто(а), що отримають
вигоду від реалізації проекту
Тривалість проекту
Загальний бюджет проекту
Очікуваний обсяг
фінансування проекту:
з державного бюджету
з інших джерел

Проект охоплює майже всю територію Житомирської
області,
але
перед
усім
це
Коростишівський,
Хорошівський, Черняхівський та Житомирський райони.

Разом
11806000грн
14783327грн

12 місяців
26589327 грн
1 рік
2 рік
11806000грн
14783327грн

-

3 рік
-

Загальна (загальні) та
конкретна (конкретні) цілі
проекту

Загальна ціль. Вирішення екологічних проблем
шляхом утилізації, переробки та використання
техногенних промислових відходів від діяльності
гірничих та каменеобробних підприємств.
Конкретна ціль. Організація виробничої діяльності
новоствореного
спеціалізованого
комунального
підприємства «Еко-сервіс» Житомирської обласної
ради.

Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту

Цільовими
групами
цього
проекту є
усі
каменеобробні та каменедобувні підприємства області у
яких в результатом виробничо-господарської діяльності
утворюються тверді кам’яні відходи та пульпа.
Мешканці
Коростишівської,
Хорошівської,
Черняхівської та Житомирської територіальних громад,
а у перспективі всієї області, будуть кінцевими
бенефіціарами проекту.

Очікувані результати
проекту

Започаткування
діяльності
підприємства «Еко-сервіс».

комунального

Створення нових робочих місць.
Утилізація відходів.
Використання твердих мінеральних відходів від
переробки природного каменю та шламо-муловідходів,
як вторинну сировину.
Виробництво будівельних матеріалів, вапна, гіпсових
сумішей, буто-щебеневої продукції та залізобетонних
виробів тощо, з їх подальшою реалізацією.
Поліпшення екологічного стану довкілля на
територіях засмічених відходами від діяльності
каменедобувних та каменеобробних підприємств.
Поповнення місцевих бюджетів.
Економічна та/або бюджетна
ефективність реалізації
проекту (наскільки дотичне)

Вироблена та реалізована продукція з відходів від
діяльності
каменедобувних
та
каменеобробних
підприємств сприятиме наповненню місцевих бюджетів.
А відносно не дорога продукція з природних матеріалів
на основі кам’яних відходів складе конкуренцію іншій
продукції з природного каменю та задовольнить
потреби середнього класу населення області.

(наскільки дотичне)

Діяльність КП «Еко-сервіс» сприятиме формуванню
іміджу Житомирського області, як регіону, що дбає про
покращення свого екологічного стану.

Соціальний вплив (наскільки

Діяльність КП «Еко-сервіс» сприятиме створенню
нових робочих місць.

Інші економічні вигоди

дотичне)

Екологічний вплив
(наскільки дотичне)

Основна діяльність за
проектом

Діяльність КП «Еко-сервіс» позитивно впливатиме на
екологічний стан довкілля області за рахунок очищення
площ земельних ділянок від стихійних звалищ відходів
від діяльності камеобробних підприємстів. Крім того
зменшуватимуться площі відвалів скельних пород на
самих підприємствах. Пульпа не зливатиметься у
водоймища, що дозволить зберегти та покращити
водний фонд області.
Державна реєстрація КП «Еко-сервіс» та підбір
персоналу.
Відведення
полігонів.

земельної

ділянки

під

розміщення

Будівництво полігону та промислового майданчика.
Будівнитцво
металевого
промислових ділянок.

ангару.

Будівництво

Закупка, профілактичні роботи, обслуговування та
введення в дію основних фондів (будівельнотранспортного модуля).
Ведення
виробничо-господарської
діяльності
з
відходами
від
діяльності
каменедобувних
та
каменеобробних підприємств.
Актуальність проекту:
обґрунтування необхідності,
соціально- економічної
спрямованості та
реалістичності виконання
проекту

Спроможність забезпечити
стійкий результат реалізації

За підрахунками спеціалістів в рік понад
50 тис.м.куб. пульпи зливається у водоймища,
котловани, рівчаки навколо міст та селищ де
зосереджені каменеобробні підприємства. Ситуація
навколо цих місць та у прилеглих лісах наближена до
екологічної катастрофи.
Несанкціоновані звалища твердих відходів, з майже
необмеженим терміном їх природного руйнування,
виводять сільськогосподарські угіддя та лісові масиви
до категорії порушених земель.
До цього часу в області було відсутнє спеціалізоване
технологічно обладнане підприємство з видалення та
утилізації небезпечних відходів (НВ), а також
спеціально обладнаних місць (сховищ) для накопичення
та зберігання або утилізації НВ.
Каменедобувні та каменеобробні підприємства порізному самотужки вирішували цю проблему, часто
всупереч існуючим екологічним нормам.
Рішенням сесії обласної ради від 25.05.2017 №682 в
області створено нове спеціалізоване комунальне
підприємство «Еко-сервіс», виробнича діяльність якого
буде направлена саме на вирішення проблеми утилізації
відходів.
Після закінчення терміну реалізації проекту подальше
забезпечення діяльності КП буде здійснюватися за
рахунок коштів обласного бюджету та власних коштів

проекту

Очікувані витрати на
закупівлю товарів, робіт і
послуг національного
виробника, які
використовуються під час
реалізації проекту (тис.
гривень, відсотків)
Очікувані витрати на
закупівлю товарів, робіт і
послуг іноземного
виробника, які
використовуються під час
реалізації проекту (тис.
гривень, відсотків)
Експертний звіт до проекту

комунального
підприємства.
Власником
майна
підприємства є Житомирська обласна рада. КП також
зможе бути співвиконавцем заходів у сфері туризму,
передбачених Програмою економічного і соціального
розвитку Житомирської області.
23% відсотків техніки для здійснення перевезення відходів
від діяльності каменедобувних та кеменеобробних
підприємств національного виробництва загальною
вартістю 3427000 грн.

77% спеціалізованої техніки та устаткування, що
передбачається закупити в рамках реалізації Проекта, для
здійснення збирання та переробки відходів від діяльності
каменедобувних та кеменеобробних підприємств, будуть
іноземного виробництва загальною вартістю 8046000 грн.
Відсутній

будівництва (ким, коли
виданий)
Потреба та наявність
необхідної дозвільної

КП «Еко-сервіс» здійснюватимуться заходи щодо
оформлення дозвільної документації для здійснення
виробничо-господарської діяльності відповідно до норм
чинного законодавства.

документації для реалізації
проекту
Телефон, факс, електронна

Тел.: (0412) 47-50-14, факс: 47-50-75,
e-mail: ztadm@oda.zt.gov.ua

пошта ініціатора (замовника)
проекту

Керівник ініціатора проекту

І.П.Гундич

