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

Назва проекту

Будівництво малої гідроелектростанції на р. Уборть в м.
Олевськ Житомирської області

Ініціатор проекту

Житомирська обласна державна адміністрація, 10014, м.
Житомир, майдан С.П. Корольова 1, тел.:+380412475014,
факс: +380412475075, e-mail: ztadm@oda.zt.gov.ua, вебсайт: www.oda.zt.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 741433

Замовник проекту
(у разі наявності)

Департамент економічного розвитку, торгівлі та
міжнародного співробітництва Житомирської обласної
державної адміністрації, вул. Мала Бердичівська, 25,
Житомир, Україна, 10014, Тел/факс.:+380412474609, email): economika@zt.ukrtel.net

Програма регіонального розвитку «Інноваційна економіка
та інвестиції». Напрям: Оптимізація структури
регіонального енергетичного балансу, шляхом заміщення
Програма регіонального розвитку
природного газу енергоресурсами, отриманими з
відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів
палива
Назва завдання Державної
стратегії регіонального розвитку
на період до 2020 року, якому
відповідає проект

Диверсифікація джерел енергопостачання та підвищення
рівня енергоефективності в регіонах

Регіони(и), територія(ї) або
Олевська об’єднана територіальна громада та наближені
місто(а), що отримають вигоду від
до неї регіони
реалізації проекту
Тривалість проекту

30 місяців

Загальний бюджет

57 500,0 тис. грн

Очікуваний обсяг фінансування
проекту:

Разом

1 рік

2 рік

3 рік

з державного бюджету

48 000,0

16 000,0

16 000,0

16 000,0

з інших джерел

9 500,0

3 166,7

3 166,7

3 166,7

Загальна (загальні) та конкретна
(конкретні) цілі проекту

Загальна ціль проекту: підвищення рівня економічного
розвитку регіону, за рахунок диверсифікації видів
економічної діяльності, які поширені в ньому.
Конкретна
ціль
проекту:
будівництво
малої
гідроелектростанції на річці Уборть в місті Олевськ
Житомирської області.
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Цільові групи проекту та кінцеві
бенефіціари проекту

Громада регіону, вітчизняні та іноземні інвестори

Очікувані результати проекту

Виробництво електроенергії, за рахунок діяльності малої
ГЕС.
Регулювання рівня води р. Уборть на ділянці с. Лопатичі м. Олевськ.
Диверсифікація виробництва видів діяльності, які наявні в
регіоні;
Створення нових робочих місць з середньою заробітною
платою на рівні вищому, ніж середній по регіону;
Забезпечення потреб Олевської ОТГ електроенергією
власного виробництва;
Енергетична самостійність регіону;
Збільшення надходжень до місцевого бюджету, за рахунок
створення нових робочих місць та продажу «зеленої»
енергії;
Диверсифікація портфелю енергоносіїв регіону.
Створення водосховища сприятиме підвищенню рівня
води в колодязях загального користування;
Формування стратегічного запасу водних ресурсів;
Можливість відкриття підприємств, в виробничому циклі
яких використовуються значні обсяги води.
Створення нових робочих місць в сфері обслуговування;
Можливість організації нових видів дозвілля (спортивне
рибальство, веслування та інших водних видів спорту);
Створення умов для розвитку рибного господарства.
Організація міських святкових та культурних заходів,
пов’язаних з наявністю рекреаційних водних зон.

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

Період окупності МГЕС становить 10 років. Очікувані
додаткові надходження до місцевого бюджету – 380 000
грн/міс.

Інші економічні вигоди
(наскільки дотичне)

Впровадження інвестиційних та інноваційних технологій.
Рентабельне виробництво. Підвищення рівня добробуту
населення.

Соціальний вплив
(наскільки дотичне)

Створення 10- ти нових робочих місць

Екологічний вплив
(наскільки дотичне)

Реалізація проекту несе певне навантаження на
навколишнє природне середовище регіону. Однак, при
реалізації проекту, будуть враховані всі можливі способи
для зменшення цього навантаження.

Основна діяльність за проектом

Будівництво малої гідроелектростанції на р. Уборть в м.
Олевськ;

Актуальність проекту:
обґрунтування необхідності,
соціально-економічної
спрямованості та реалістичності
виконання проекту

Спорудження малої гідроелектростанції на р. Уборть на
території м. Олевськ призведе до: розширення русла р.
Уборть у межах міста і утворення кількох широких заплав,
утворення паркових зон з благоустроєм набережних на
окремих ділянках водосховища, покращення мікроклімату
у місті і створення затишних зон для відпочинку у
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спекотний період року, зникнення численних копанок і
мікроозер вище за течією ріки Уборть, утворення нових
робочих місць, збільшення надходжень до місцевого
бюджету
Спроможність забезпечити стійкий В подальшому, фінансування діяльності проекту
результат реалізації проекту
здійснюватиметься за рахунок власних коштів.
Очікувані витрати на закупівлю
товарів, робіт і послуг
національного виробника, які
використовуються під час
реалізації проекту
(тис. грн., відсотків)

46 000 тис. грн., або 80%

Очікувані витрати на закупівлю
товарів, робіт і послуг іноземного
виробника, які використовуються 11 500 грн., або 20%
під час реалізації проекту
(тис. грн., відсотків)
Експертний звіт до проекту
будівництва (ким, коли виданий)

Попередні напрацювання виконані ВГО «Асоціація
Укргідроенерго»

Потреба та наявність необхідної
дозвільної документації для
реалізації проекту

Потребує дозвільної документації

Телефон, факс, електронна пошта тел. (04135)21152
ініціатора (замовника) проекту
e-mail: olevsk_miskrada@ukr.net

Керівник ініціатора проекту
М.П.

І.П. Гундич

