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

Касетний проект «Агроекологічний розвиток Київського
Полісся»

Ініціатор проекту

Міністерство аграрної політики та продовольства України,
м. Київ, вул. Хрещатик, 24, код ЄДРПОУ 37471967

Замовник проекту
(у разі наявності)

Державна установа «Інститут охорони ґрунтів України»
Юридична адреса: 04112, м. Київ, вул. Олени Теліги, 8, оф. 404.
Фактична адреса: 03190, м. Київ, пров. Бабушкіна, 3, корпус 3.
код ЄДРПОУ: 25835792

Програма регіонального
розвитку

Сільський розвиток

Назва завдання Державної - створення рівних умов для підтримки сільськогосподарських
стратегії регіонального
виробників незалежно від їх виду, типу, розміру, форми власності
розвитку на період до
та господарювання (забезпечується доступність результатів
2020 року, якому
моніторингу та інформації щодо інвестиційних об’єктів через
відповідає проект
надання матеріалів у сільські ради);
- раціоналізація структури сільськогосподарського виробництва
для зростання його доданої вартості (матеріали моніторингу –
агрохімічні паспорти, картограми забезпеченості ґрунтів,
рекомендації та технології управління рівнем ефективної
родючості будуть доступні у сільських радах);
- диверсифікація сільськогосподарського виробництва, розвиток
альтернативних видів економічної діяльності у сільській
місцевості (рекомендації матеріалів моніторингу вміщують
широкий спектр напрямків технологій рослинництва, проектна та
дозвільна документація забезпечить створення інфраструктури
для диверсифікації альтернативних видів економічної
діяльності).
- пріоритетний розвиток сфери сільської соціальної інженерної
інфраструктури (насамперед автомобільних доріг, об’єктів
комунального господарства);
- стимулювання зайнятості населення в сільській місцевості поза
сферою сільськогосподарського виробництва, включаючи
розвиток аграрного бізнесу, сільського туризму, народних
ремесел і промислів, підприємств сфери послуг, збору та
переробки дикорослих ягід і грибів, лікарської сировини тощо;
- створення умов для соціального розвитку села, стійкої мотивації
до соціальної відповідальності бізнесу в аграрному секторі,
суміжних секторах виробництва і сфері послуг.
Регіон(и), територія(ї) або Іванківський район, Київська область, Україна
місто(а), що отримають
вигоду від реалізації
проекту

Тривалість проекту

36 місяців

Загальний бюджет
проекту
Очікуваний обсяг
фінансування проекту:
з державного бюджету,
грн

51 512 915 грн

29 665 395

29 665 395

залучені кошти, грн

21 847 520

7 733 270

Разом

1 рік

2 рік

5 979 750

3 рік

8 134 500

в т.ч. бюджет Замовника, 1 827 520
1 550 770
117 250
159 500
грн
Загальна (загальні) та
Загальна ціль К.1. Проекту «Диверсифікація підприємницької
конкретна (конкретні) цілі діяльності» - підвищення інвестиційної привабливості
проекту
Київського Полісся. Конкретними цілями К.1. Проекту є: 1)
інформування потенційних інвесторів та активізація
підприємницької ініціативи через дослідження ресурсного
природного потенціалу сільських територій району; 2)
забезпечення умов для інвестицій та диверсифікації діяльності у
сільській місцевості району через розроблення проектної та
дозвільної документації; 3) підписання та реалізація договорів
державно-приватного партнерства.
Загальна ціль К.2. Проекту «Облаштування сільської
місцевості» - підвищення привабливості Київського Полісся, як
території для життя. Конкретна ціль К.2. Проекту є оновлення
інженерної інфраструктури сільських територій Іванківського
району Київської області
Загальна ціль К.3. Проекту «Людський та соціальний
розвиток» - Розвиток соціального та людського капіталу
Київського Полісся, як території інноваційного підприємництва.
Конкретна ціль К.3. – Створення навчально-практичного центру
з агроекологічного розвитку в Іванківському районі Київської
області.
Цільові групи проекту та Цільові групи: органи місцевої влади та самоврядування,
кінцеві бенефіціари
суб’єкти господарської діяльності сільської місцевості
проекту
Іванківського району Київської області. Беніфіціари: 1)
економічно активне населення Іванківського району через
можливість працевлаштування на додатково створених робочих
місцях, підвищення їх заробітної плати, зростання добробуту; 2)
інші верстви населення через зацікавленість в отриманні
інформації про стан природних ресурсів та навколишнього
середовища; 3) суб’єкти господарської діяльності Іванківського
району Київської області, суб’єкти господарської діяльності
інших регіонів України, власники та орендарі земель через
можливість вкладення інвестицій в розвиток сільського
господарства та інших видів підприємницької діяльності; 4)
населення інших районів та міст Київської області, інших
областей України через можливість відвідування нових
туристичних центрів; 5) органи місцевої влади та місцевого
самоврядування через збільшення надходжень податкові і зборів
до місцевих бюджетів; 6) органи центральної виконавчої влади
через реалізацію державних програм регіонального розвитку; 7)

спеціалісти з розвитку сільських територій місцевих органів
виконавчої влади України – через можливість вивчення досвіду з
агроекологічного сільського розвитку та його масштабування в
інших областях України. Надання інформації беніфіціарам
реалізується через проведення інформаційних кампаній.
Очікувані результати
проекту
Економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
(наскільки дотичне)

Щорічне збільшення обсягів виробництва продукції
тваринництва; створення нових робочих місць; щорічне
зростання обсягів наданих готельних послуг; щорічне
збільшення надходжень до місцевих бюджетів, підписання та
реалізації договорів державно-приватного партнерства на
інвестування в розвиток «нішевих» сільськогосподарських та
інших видів діяльності.

Інші економічні вигоди
(наскільки дотичне)

- слугуватиме поштовхом для розвитку галузей сільського
господарства, переробної промисловості, громадського
харчування, готельного бізнесу, зеленого (сільського) туризму
тощо; формуванню та впровадженню механізмів соціальноекономічної самодостатності місцевих громад, району (регіону);
- впровадження інноваційних технологій, методик та практик,
переходу на новий технологічний уклад;
- створення нових та збереження існуючих робочих місць,
зокрема у підприємницькій діяльності на сільських територіях
понад 44 нових робочих місця;
- покращення якості та доступності послуг, товарів для
населення Іванківського району в кількості 29,5 тис. осіб,
підвищення зацікавленості туристів та їх щорічне відвідування
центрів економічного сільського розвитку в кількості понад 100
тис. осіб;
- сприяння підтримці місцевих виробників товарів та надавачів
послуг, нарощуванню експорту товарів та послуг;
- сприятиме підвищенню екологічно-безпечного іміджу
території.

Cоціальний вплив
(наскільки дотичне)

Формування позитивної думки серед населення про відновлення
інвестиційної привабливості Київського Полісся після наслідків
техногенної катастрофи 1986 року та можливість використання
природного ресурсного потенціалу прилеглих до
Чорнобильської зони сільських територій. Покращення якості
життя сільського населення, а саме збільшення чисельності
населення на 3147 осіб, що проживатимуть в облаштованих
сільських населених пунктах

Eкологічний вплив
(наскільки дотичне)

Підвищення екологічної обізнаності та екологічних знань
місцевої громади; створення рекреаційних зон; введення в обіг
земель сільськогосподарського призначення. Відремонтовані
дороги протяжністю – 18,5 км; збільшення вулиць на яких
відновлено вуличне освітлення енергоощадливими лампами

протяжністю - 15,8 км; оновлення водогону протяжністю – 5,9
км та підвищення якості питної води для населення.
Основна діяльність за
проектом
Актуальність проекту:
обґрунтування
необхідності, соціальноекономічної
спрямованості та
реалістичності виконання
проекту

Проект спрямований на реалізацію стратегічної мети державної
регіональної політики щодо створення умов для динамічного,
збалансованого розвитку найбільшого району України з метою
забезпечення соціальної та економічної єдності з іншими
областями України, підвищення рівня конкурентоспроможності
території, активізації економічної діяльності, підвищення рівня
життя населення

Спроможність
забезпечити стійкий
результат реалізації
проекту

Реалізація Проекту сприятиме: - залученню інвестицій в
розвиток «нішевих» видів сільського господарства та
підприємницької діяльності в сільській місцевості під час дії
Проекту та в довгостроковій перспективі;
- покращенню життя в сільській місцевості, залучення
економічно активного населення на постійне проживання,
залученню кваліфікованих фахівців на роботу та постійне
проживання;
- забезпечить підвищення рівня підприємницької ініціативи,
змінить мислення і поведінку сільського населення, що
сприятиме розв’язанню проблем самозабезпечення,
працевлаштування, задоволення побутових та соціальнокультурних потреб

Очікувані витрати на
33 958 759 грн; 65,9% загальної вартості Проекту
закупівлю товарів, робіт і
послуг національного
виробника, які
використовуються під час
реалізації проекту (тис.
гривень, відсотків)
Очікувані витрати на
11 318 757 грн; 22,0% загальної вартості Проекту
закупівлю товарів, робіт і
послуг іноземного
виробника, які
використовуються під час
реалізації проекту (тис.
гривень, відсотків)
Експертний звіт до
проекту будівництва (ким,
коли виданий)
Потреба та наявність
необхідної дозвільної
документації для
реалізації проекту

Дозвільні документи є в наявності

Телефон, факс,
електронна пошта
ініціатора (замовника)
проекту

Державна установа «Інститут охорони ґрунтів України»
тел./факс: (044) 337-69-81, e-mail: info@iogu.gov.ua

Перший заступник Міністра аграрної
політики та продовольства України

М.П. Мартинюк

