Інформаційна картка проекту регіонального розвитку, який може реалізовуватися
за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу
Реконструкція
Південно-Бузької
в Миколаївській області.

Назва проекту

Ініціатор проекту

Замовник
(у разі наявності)

зрошувальної

системи

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

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

ОДА,

Програма регіонального розвитку “Сільський розвиток” .
Напрям - 4.1. Диверсифікація підприємницької діяльності у сільській
місцевості.
Диверсифікація сільськогосподарського виробництва.

20,7 тис. га зрошуваних угідь у Миколаївському, Веселинівському та
Регіон(и), територія(ї) або
Березанському районах.
місто(а), що отримають
вигоду від реалізації
проекту
24 місяці

Тривалість проекту

31 893 642 грн.

Загальний бюджет проекту
Очікуваний обсяг
фінансування проекту:
з державного бюджету

з інших джерел

Разом

1 рік

2 рік

31 893 642 грн.

19 670 000 грн.

12 223 642 грн.

-

-

-

Загальна ціль: «Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів.
Загальна (загальні) та
Конкретні цілі: Створення умов для поширення позитивних процесів
конкретна (конкретні) цілі
розвитку міст на інші території, розвиток сільської місцевості шляхом
проекту
реконструкції та модернізації зрошувальних систем (площа поливу
20,7 тис. га), диверсифікація сільськогосподарського виробництва,
розвиток альтернативних видів економічної діяльності у сільській
місцевості що сприятиме привабливості територій для інвестицій та
активізації економічної діяльності.
Існуючі водокористувачі на площі 3,3 тис. га.
Цільові групи проекту та
Потенційні водокористувачі-сільгосптоваровиробники у
кінцеві бенефіціари
Миколаївському, Веселинівському та Березанському районах на площі
проекту
20,7 тис. га.
Забезпечення поливу на площі 20,7 тис. га., уникнення підтоплення
Очікувані результати
близько 1000 га приканальних земельних угідь, створення

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

Інші економічні вигоди
(наскільки дотичне)

можливостей для зростання переробної галузі.
Проект має не є самоокупним, однак після його реалізації
передбачена сплата споживачами коштів за послуги з подачі води на
зрошення.
Економічна чиста приведена вартість (ENPV) - 209 405,3 тис. грн.
Внутрішня норма дохідності (ERR) - 77,98%.
Індекс прибутковості (PI) - 7,69.
Дисконтований термін окупності (DPP) - 3 роки.
Співвідношення вигід та витрат - 1,38.
За час реалізації інвестиційного проекту надходження до бюджету
кладуть 6960,3 тис.грн., в тому числі:
У 2018 році - 4232,4 тис. грн.
У 2019 році - 2727,9 тис. грн.
Надходження від послуг з подачі води на зрошення прогнозно
складатимуть 52,9 млн.грн./рік.
Технічні ріш ення передбачають улаш тування системи плавного
пуску насосно-силового обладнання, що є енергоефективним.
Використання зрош уваних земель дасть змогу збільш ити
урожайність сільгоспкультур та рентабельність зрош уваного
землеробства в цілому. Збільш ення виробництва
валової
продукції в регіоні. Зменш ення цін на овочі в регіоні.

Соціальний вплив
(наскільки дотичне)

Створення 885 робочих місць в сільгосппідприємствах,
та
збереження існуючих 252 робочих місць управління водного
господарства.

Екологічний вплив
(наскільки дотичне)

Уникнення підтоплення близько 1000 га приканальних земельних
угідь та 1 населеного пункту в зв’язку з поривами на напірному
трубопроводі.

1.Коригування та виготовлення проектно-кошторисної документації, її
затвердження.
2.
Проведення публічних закупівель на будівельні роботи передбаче
робочим проектом, підписання договору.
3. Проведення будівельних робіт з реконструкції головної насосної
станції Південно-Бузької зрошувальної системи .
4. Проведення реконструкції напірного трубопроводу.
5. Проведення капітального ремонту магістрального каналу.
6. Забезпечення контролю будівництва.
7. Введення об’єктів будівництва в експлуатацію .
8. У кладання договорів на послуги з подачі води на зрошення.
Миколаївська область є територією ризикованого землеробства.
Актуальність проекту:
починаючи з 60-х років ХХ століття, в області було розпочато
обґрунтування
великомасштабне спорудження меліоративних об’єктів, побудовано
необхідності, соціально- зрошувальні системи: Інгулецьку, Південно-Бузьку, Явкинську,
економічної
Спаську, Білоусівську. Зрошувані землі Миколаївської області
спрямованості та
займають 190,3 тис. га, що складає 10% у загальній площі
реалістичності виконання сільськогосподарських угідь області.
проекту
Однією
з
основних
проблем
на
шляху
становлення
високопродуктивного агропромислового виробництва є незадовільний
технічний стан зрошувальних систем, спричинений недостатністю
фінансування їх реконструкції та модернізації.
Південно-Бузька зрошувальна система, одна з найбільших в області,
розташована на території Миколаївського району. Будівництво
розпочате у 1968 році, в експлуатацію введена у 1972 році.
Основна діяльність за
проектом

Облицювання магістрального каналу за роки експлуатації знаходиться
у незадовільному стані. Фактичні фільтраційні втрати води при її
транспортуванні виросли у 8-10 разів порівняно з проектними.
Насосно-силове обладнання головної насосної станції потребує
капітального ремонту та модернізації. Напірний трубопровід потребує
проведення санації, в зв’язку з частими поривами.
Миколаївським МУВГ буде забезпечуватись експлуатація ПівденноСпроможність забезпечити
Бузької зрошувальної системи за рахунок коштів отриманих від послуг
стійкий результат
з подачі води.
реалізації проекту
Очікувані витрати на
закупівлю товарів, робіт і
послуг національного
виробника, які
використовуються під час
реалізації проекту (тис.
гривень, відсотків)

31 893 642 грн. (100%)

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
Отримано позитивний експертний звіт від 24.05.17р. №15-0183-17
проекту будівництва (ким, щодо розгляду першочергових заходів з реконструкції Південноколи виданий)
Бузької зрошувальної системи на загальну суму 8 млн. грн..
Потреба та наявність
необхідної дозвільної
документації для
реалізації проекту

Держ авна будівельна експертиза проекту.
Дозволи на виконання земляних робіт.
Дозвіл про початок будівельних робіт.
Сертифікат введення в експлуатацію.

Ініціатор: Миколаївська облдержадміністрація, тел. 0512-37-01-36,
Телефон, факс, електронна
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:

М.П.

В.В.Бонь

