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

Замовник проекту

Будівництво станції водних видів спорту в місті Житомирі
Житомирська обласна державна адміністрація,
10014, м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 1
код згідно з ЄДРПОУ 00022489
Управління сім’ї, молоді та спорту Житомирської обласної
державної адміністрації,
10014, м. Житомир, вул. Мала Бердичівська, 25,
код згідно з ЄДРПОУ 33644009
Розвиток туризму

Програма регіонального
розвитку
Підвищення конкурентоспроможності регіонів та зміцнення
Назва завдання Державної
їх ресурсного потенціалу
стратегії регіонального
розвитку на період до 2020
року, якому відповідає
проект
Місто Житомир
Регіон(и), територія(ї) або
місто(а), що отримають
вигоду від реалізації проекту
12 місяців
Тривалість проекту
9 143 600,00 грн.
Загальний бюджет проекту
Очікуваний обсяг
Разом
1-й рік
2-й рік
3-й рік
фінансування проекту:
6 500 000,00 6 500 000,00
0,00
0,00
з державного бюджету
з інших джерел
2 643 600,00 2 643 600,00 1 346 000,00* 1 346 000,00*
(кошти міського бюджету
міста Житомира)
ВСЬОГО
9 143 600,00 9 143 600,00 1 346 000,00* 1 346 000,00*
* – витрати на поточне утримання бази водних видів спорту (після проектні витрати)
Загальна ціль проекту – комерціалізація туристичного
Загальна (загальні) та
потенціалу
міста
Житомира,
розвиток
конкретна (конкретні) цілі
конкурентоспроможного на внутрішньому та світовому
проекту
ринках туристичного продукту, розширення внутрішнього та
збільшення в’їзного туризму.
Конкретна ціль – ревіталізація (відновлення життя) бази
фізкультурно-спортивного товариства «Спартак» міста
Житомир для розвитку веслувальних, водних видів спорту та
створення унікального туристичного продукту.
- територіальна громада міста Житомира;
Цільові групи проекту та
- місцеві спортсмени, в тому числі аматори (веслувальні
кінцеві бенефіціари проекту
та водні види спорту: байдарки, тріатлон, "Дракон"
тощо);
- місцевий бізнес;
- проектні та будівельні організації;
- муніципалітет (Житомирська міська рада).
Сучасна спортивна база водних видів спорту в місті
Очікувані результати
Житомирі
проекту

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

Cоціальний вплив
(наскільки дотичне)

Eкологічний вплив
(наскільки дотичне)
Основна діяльність за
проектом

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

Зростання доходів місцевого бізнесу, що працює у сфері
послуг та бюджетів усіх рівнів за рахунок збільшення
кількості туристів.
Створення додаткових 5-ти робочих місць, як прямий
наслідок впровадження проекту. Розвиток веслувальних та
водних видів спорту, збільшення кількості майстрів спорту,
в тому числі міжнародного класу – підвищення рівня
спортивного іміджу міста та країни.
Реалізація Проекту сприятиме задоволенню соціальних
потреб мешканців міста через можливість їх участі у
масових
культурно-спортивних
заходах.
Створення
належних умов для тренування веслувальними та водними
видами спорту на відкритій воді сприятиме популяризації
цих видів спорту, здорового способу життя і як наслідок
скороченню ризиків захворювань населення на серцевосудинні хвороби (їх профілактики).
Скорочення рівня захворювань в свою чергу сприятиме
підвищенню продуктивності праці та скороченню видатків
держаного бюджету на виплати по тимчасовій втраті
працездатності.
Нейтральний вплив
Будівництво 2-ох об’єктів нерухомості (будівля бази водних
видів спорту та будівля боксу для зберігання плав-засобів)
загальною площею забудови 1085,58 м2, озеленення
території (3405,0 м2) та закупівля товарів (меблі,
комп’ютерна техніка, спортивний інвентар: тренажери,
байдарки, човни аутрігер та "Дракон" і т.д.)

В умовах глобалізації економіки туризм набуває ознак однієї
з провідних, високоприбуткових та однієї із найбільш
динамічних галузей світового господарства.
Туризм формує 8% сукупного ВВП країн Європейського
Союзу і забезпечує близько 11% їх економічного зростання.
Кількість робочих місць у туристичній індустрії держав
співдружності становить 12% від загальної чисельності
працюючих.
За прогнозами фахівців Всесвітньої туристської організації у
2020 році число мандрівників становитиме 1,5 млрд. осіб, які
витрачатимуть 2,0-3,0 трлн. дол. США на туристичний
продукт – сукупність речових (предметів споживання) та
неречових (у формі послуг) споживчих вартостей,
необхідних для задоволення потреб туриста, які виникають у

період його туристичної подорожі.
За підрахунками фахівців Української туристської асоціації,
щороку іноземці, які подорожують Україною, залишають
близько 600,0
млн. дол. США. Натомість українці
залишають за кордоном більше 5,0 млрд. дол. США.
При цьому курорти та рекреаційні території України сягають
9,1 млн. га (15% території). Експлуатаційні запаси
мінеральних вод – 64 тис. куб. м. на добу.
На державному обліку перебуває 130,0 тис. пам’яток, у тому
числі 57,0 тис. пам’яток археології, 51,0 тис. пам’яток історії,
6,0 тис. пам’яток монументального мистецтва, 16,0 тис.
пам’яток архітектури, містобудування та садово-паркового
мистецтва.
В Україні функціонує 60 історико-культурних заповідників,
у тому числі 15 національних. У списку всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО – сім вітчизняних об’єктів.
Усі регіони України мають можливості для розвитку
туристичного бізнесу, однак через різні історичні та
ландшафтні
передумови
існує
значна
регіональна
диференціація за видами туризму. Безпосередньо місто
Житомир та Житомирський район через унікальне
ландшафтне різноманіття (каскад водосховищ річки Тетерів
та її скелясті покриті лісами береги) створюють умови для
розвитку різного роду спортивного туризму (водних видів
спорту, тріатлону, альпінізму, орієнтування на місцевості
тощо).
З 30-х років ХХ-го століття на Житомирщині почали
проводити змагання з водних видів спорту (тріатлон,
веслування на байдарках і каное тощо). Територія
Житомирщини багата на ріки, озера ставки. У межах
Житомирської області тільки довжина річки Тетерів
становить 177 кілометрів.
У 70-х роках місто Житомир став ареною республіканських,
всесоюзних і міжнародних змагань з веслування на
байдарках і каное.
На водно-веслувальній базі фізкультурно-спортивного
товариства «Спартак» тренувалися спортсмени з різних
областей України, збірні команди СРСР і Кореї. Влітку цього
ж року у Житомирі вперше було розіграно медалі чемпіонів
республіки.
Дистанція на річці Тетереві була збудована за всіма
правилами: рівні доріжки однакової глибини, надійно
захищені від вітрів, створювали рівноцінні умови для
боротьби. Ось чому цю нову трасу згодом було обрано
місцем проведення змагань на Кубок СРСР, чемпіонату
країни, міжнародних стартів «Дружба».
Після розпаду Радянського Союзу водно-веслувальні бази
Житомирщини через брак фінансування почали занепадати.
Лише завдяки відданості та зусиллям окремих тренерів
веслування на байдарках і каное в місті Житомирі
продовжило своє існування і за часів незалежності України.
На сьогодні водосховища річки Тетерів в межах міста
Житомира є місцем для проведення всеукраїнських та
міжнародних змагань з тріатлону (в місті Житомирі щороку

Спроможність забезпечити
стійкий результат реалізації
проекту

Очікувані витрати на
закупівлю товарів, робіт і
послуг національного
виробника, які використовуються під час реалізації
проекту (тис. грн., %)
Очікувані витрати на
закупівлю товарів, робіт і
послуг національного
виробника, які використовуються під час реалізації
проекту (тис. грн., %)
Експертний звіт до проекту
будівництва (ким, коли
виданий)
Потреба та наявність
необхідної дозвільної
документації для реалізації
проекту
Телефон, факс, електронна
пошта ініціатора
(замовника) проекту

проводяться етапи чемпіонату та кубку України) серед
кадетів, юнаків, юніорів та дорослих.
З 2015 року в місті Житомирі на річці Тетерів проводяться
Всеукраїнські змагання з веслування на байдарках і каное
«Меморіал пам’яті МСМК С.З. Ліміновича», участь в яких
приймає участь понад 300 учасників.
Останні роки в місті Житомирі (на спортивній базі
«Спартак») активно та успішно розвивається веслування на
човнах
«Дракон»
(спортивно-оздоровчий
фестиваль
«Поліський дракон»). На човнах-драконах веслують не лише
професіонали, а і аматори. Пересічні мешканці та гості міста
без особливої підготовки мають змогу випробувати власні
сили в командному веслуванні (команда на човнах-драконах
складається з 20-22 осіб).
Разом з тим існуючий стан матеріально-технічної бази
фізкультурно-спортивного товариства «Спартак» міста
Житомира не забезпечує існуючий попит мешканців і гостей
міста в спортивно-культурному дозвіллі, не дозволяє
проводити міжнародні та Всеукраїнські змагання з
веслувальних та водних видів спорту на належному рівні.
Будівництво станції водних видів спорту в місті Житомирі
сприятиме розвитку веслувальних і водних видів спорту та
водного туризму в місті Житомирі.
Утримання бази водних видів спорту міста Житомира буде
здійснюватися за рахунок коштів міського бюджету міста
Житомир.
Доходи міського бюджету міста Житомира є достатніми для
утримання майбутньої бази водних видів спорту міста
Житомира.
5 645 496,00 грн.
61,74 %

3 498 100,00 грн.
38,26 %

№3086 від 22.07.2016
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Експертиза МВК»
Не потребує

ІНІЦІАТОР
Житомирська обласна державна адміністрація,
10014, м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 1
код згідно з ЄДРПОУ 00022489
тел.: +38 0412 47-50-14, тел./факс: +380 412 47-50-75

e-mail: ztadm@oda.zt.gov.ua
веб-сайт: oda.zt.gov.ua
ЗАМОВНИК
Управління сім’ї, молоді та спорту
Житомирської обласної державної адміністрації,
10014, м. Житомир, вул. Мала Бердичівська, 25,
код згідно з ЄДРПОУ 33644009
тел.: +38 0412 47-44-36
e-mail: zhtdsms@ukr.net
веб-сайт: ztums.gov.ua
Департамент економічного розвитку
Житомирської міської ради
тел.: +38 0412 48-11-94, моб.: +38 063 145-72-74
e-mail: navigator.pbb@gmail.com
веб-сайт: zt-rada.gov.ua

Голова Житомирської
обласної державної адміністрації
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