
 

Створення тепличного господарства 

 

Опис проекту 

Ініціатор 

проекту 
Олександрівська селищна рада 

Суть проекту  Створення тепличного господарства з вирощування овочевих культур 

Мета проекту 
Отримання високоякісної продукції для реалізації на внутрішньому і зовнішньому 

ринках. 

Відповідність 

стратегічним 

документам та 

обґрунтування 

пріоритетності 

Запланована діяльність проєкту відповідає  Стратегії розвитку Донецької області на 

період до 2027 року. 

Завданню 1.2.4. «Розвиток сучасної системи переробки сільгосппродукції відповідно 

до потреб ринку» операційної цілі 1.2. «Розумна спеціалізація, заснована на знаннях 

та інноваціях» Стратегічної цілі 1 «Оновлена  конкурентоспроможна економіка» 

Стратегії розвитку Донецької області  на період до 2027 року.та Стратегії розвитку 

Олександрівської селищної територіальної громади на період до 2027 року. 

 Стратегічна ціль А.1. « Створення ефективної системи підтримки та надання послуг 

для бізнесу» 

Оперативна ціль А.2.3 «Сприяння сільськогосподарському виробництву та 

переробці із високою доданою вартістю» 

 

Дослідження 

проблеми, яку 

буде вирішено 

в рамках 

реалізації 

проекту  

Олександрівська селищна територіальна громада у своєму складі має 42 населених 

пункта.. Населення громади  станом на 01.01.2021 року становить 12711 осіб. 

Сільське населення-8574.  Загальна площа земель складає -73295 га з них 

сільськогосподарських угідь- 63779 га, в тому числі 52464 га ріллі. Рівень 

безробіття серед сільського населення високий.  Середній рівень доходів на одного 

мешканця зайнятого сільським господарством становить близько 2500-3000 грн. на 

місяць, що приводить до постійного відтоку населення, активної трудової міграції 

та зростанню соціальної напруги. 

На території громади переважно поширені культури – зернові, соняшник, рапс. 

Така структура сільськогосподарського виробництва містить значні потенційні 

загрози для його розвитку в громаді на перспективу. 

. 

 

Орієнтовна 

вартість 

проекту, тис. 

грн. 

8000,0  

Механізм 

реалізації 

проекту  

приватні інвестиції,  грантові кошти  

Основні 

фінансові 

показники 

реалізації 

проекту 

Не визначалися 

Термін 

реалізації 

проекту 

2022-2023 



Орієнтовні 

джерела 

фінансування 

проекту  

Інвестиційні та грантові кошти  

Стадія 

реалізації 

проекту 

Проектна ідея 

Зацікавлені 

сторони та 

очікуваний 

результат 

реалізації 

проекту 

Цільові групи: 

- мешканці громади,  

- орган місцевого самоврядування.  

Очікувані результати: 

- можливість зайнятості населення  у сфері вирощування плодоовочевої продукції 

із застосуванням технологій господарювання на закритих ґрунтах; 

- зменшення рівня безробіття та підвищення якості життя мешканців ; 

-  підвищення середньомісячного прибутку власника земельної ділянки, 

зростання податкових надходжень до бюджету громади. 

 

Характеристики об’єкту (існуючого чи новоствореного) 

Місце 

розташування 

об’єкту 

с. Дмитроколине,  Олександрівська СТГ, Краматорський район, Донецька область, 

Україна. 

 

Опис існуючих 

об’єктів або тих 

що 

пропонуєтсья 

створити в 

рамках 

реалізації 

проекту 

Земельна ділянка вільна від забудови. 

В результаті реалізації проєкту буле встановлено конструкції тепличного 

комплексу. 

Форма 

власності 
комунальна , приватна ( в залежності від джерел фінаннсування) 

Опис суміжної 

інфраструктури 

Доступ до земельної ділянки здійснюється по дорозі з твердим покриттям, відстань 

до точка з’єднання електрифікації 100 м, до точки з’єднання водопостачання 300 м 

Площа 

земельної 

ділянки, га 

 9,1402 га 

Статус 

земельної 

ділянки 

Земельна ділянка, сільськогосподарського призначення 

Планування 

території 
 

 

 

Контактні данні   

Дівульська  Ірина Миколаївна, 0999447988, начальник відділу економічного розвитку, 

інвестицій та регуляторної політики oleksr_eko@i.ua 

Кисловський Володимир Анатолійович, 0501382576, начальник відділу земельних відносин 

та АПК oleksrzem@gmail.com 

mailto:oleksr_eko@i.ua

