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Інформаційна картка проекту регіонального розвитку, який може
реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від
Європейського Союзу
«Відродження галузі переробки та заготівлі
сільгосппродукції та лісових ресурсів Олевщини»
Житомирська обласна державна адміністрація,
Ініціатор проекту
м. Житомир, код згідно з ЄДРПОУ 00022489
Департамент економічного розвитку, торгівлі та
міжнародного співробітництва Житомирської
Замовник проекту
обласної державної адміністрації, вул. Мала
(у разі наявності)
Бердичівська, 25, Житомир, Україна, 10014,
Тел/факс.:+380412474609, email): economika@zt.ukrtel.net
Програма
«Сільський розвиток». Напрям: диверсифікація
регіонального розвитку підприємницької діяльності у сільській місцевості
Назва завдання
Розвиток сільської місцевості:
Державної стратегії
- диверсифікація сільськогосподарського
регіонального розвитку
виробництва, розвиток альтернативних видів
на період до 2020 року,
економічної діяльності у сільській місцевості
якому відповідає проект
Регіони(и),
територія(ї) або
Олевська ОТГ
місто(а), що отримають
Житомирська область
вигоду від реалізації
проекту
Тривалість проекту
34 місяць
Загальний бюджет
60080119 грн.
Очікуваний обсяг
Разом
1 рік
2 рік
3 рік
фінансування проекту:
з державного
46000000
27000000
10000000
9000000грн.
бюджету
грн.
грн.
грн.
14080119
7080119
4000000
з інших джерел
3000000грн.
грн.
грн.
грн.
Загальна ціль: використання потужної ресурсної
Загальна (загальні) та
бази шляхом створення потужного заготівельноконкретна (конкретні)
переробного підприємства на території Олевської
цілі проекту
ОТГ.
Назва проекту
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Конкретні
цілі:
Будівництво
високотехнологічного підприємства по переробці
сільськогосподарської продукції, лісових ягід та
грибів в с. Кишин Олевської ОТГ.
Населення Олевської ОТГ
Цільові групи проекту Населення житомирської області
та кінцеві бенефіціари
Бенефіціари – місцевий та державний бюджети,
проекту
підприємці та підприємства, які прийматимуть участь
у співфінансуванні (в разі наявності)
Будівництво та запуск підприємства по переробці
Очікувані результати
сільськогосподарської продукції, лісових ягід та
проекту
грибів
- Збільшення надходжень в місцевий та
Економічна та/або
державний бюджети;
бюджетна ефективність
- Збільшення обсягів валютних надходжень в
реалізації проекту
економіку країни, шляхом збільшення обсягу
(наскільки дотичне)
виробництва експортоорієнтованої продукції.
- Диверсифікація видів економічної діяльності на
Інші економічні
території Олевської ОТГ;
вигоди
- Підвищення інвестиційної привабливості
(наскільки дотичне)
аграрного сектору регіону.
Соціальний вплив
Зменшення соціальної напруги шляхом зниження
(наскільки дотичне) рівня безробіття в регіоні
Виходячи з того, що 95% відходів виробництва
мають органічне походження, та можуть
використовуватись як добрива, вода після
використання на виробництві, не містить механічних
Екологічний вплив
та хімічних забруднювачів і може використовуватись
(наскільки дотичне)
для поливу, а викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря мінімальний, негативне
навантаження на екологію від реалізації даного
проекту не значний.
Основна діяльність за
Проведення будівельно-монтажних робіт.
проектом
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Наявність потужної сировинної бази, трудових
ресурсів, зручного територіального розміщення
сприяє розвитку та високої ліквідності розміщення
підприємств
з
глибокої
переробки
Актуальність
сільськогосподарської продукції. В силу кризових
проекту: обґрунтування явищ, в 90-ті роки минулого століття
припинив
необхідності, соціально- діяльність Олевський консервний завод, продукція
економічної
якого користувалась попитом в Україні та за її
спрямованості та
межами. Це призвело до зменшення обсягів та
реалістичності
переліку
вирощуваних
сільськогосподарських
виконання проекту
культур, та скорочення 320 штатних працівників
підприємства. На сьогоднішній день На території
Олевської ОТГ
Житомирської області відсутні
підприємства з переробки
сільськогосподарської
продукції, дикорослих ягід, грибів.
Спроможність
В подальшому фінансування впровадження
забезпечити стійкий
результатів проекту здійснюватиметься за рахунок
результат реалізації
коштів отриманих у вигляді прибутку від діяльності
проекту
даного підприємства.
Очікувані витрати на
закупівлю товарів, робіт
40313,759тис.грн
і послуг національного
67,1 %
виробника, які
використовуються під
час реалізації проекту
(тис. грн., відсотків)
Очікувані витрати на
закупівлю товарів, робіт
19766,359тис.грн
і послуг іноземного
32.9%
виробника, які
використовуються під
час реалізації проекту
(тис. грн., відсотків)
Експертний звіт до
проекту будівництва
(ким, коли виданий)
Потреба та наявність
необхідної дозвільної
Дозвільна документація потребує розробки.
документації для
реалізації проекту
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Телефон, факс,
електронна пошта
ініціатора (замовника)
проекту

Тел.: +380412475014, факс: +380412475075
E-mail: ztadm@oda.zt.gov.ua

Керівник ініціатора проекту

І.П. Гундич

