
 

Створення цеху з переробки тепличної овочевої продукції 
 

Опис проекту 

Ініціатор 

проекту 
Олександрівська селищна рада 

Суть проекту  Створення цеху з переробки тепличної овочевої продукції 

Мета проекту 

Збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції мешканцями 

сільських територій, об’єднання виробників в кооперативи, створення доданої 

вартості на овочеву продукцію шляхом закупівлі обладнання для первинної 

переробки овочів. 

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. 

 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  

В громаді  виробництвом овочевої продукції займаються в основному  господарства 

населення (більше 90%). Через недостатню фінансову спроможність порівняно з 

підприємствами, недостатньо розвинуту інфраструктуру заготівлі та збуту 

продукції, особисті селянські господарства не здатні забезпечити високу якість та 

конкурентоспроможність виробленої продукції. Продукція реалізовується за 

низькими цінами, оскільки нема об’єкта, на якому вона могла б очищатися, митися, 

калібруватися, фасуватися та як результат – реалізовуватись із доданою вартістю. В 

подальшому проєкт надасть можливість виробникам овочів стимулювати інших 

сільськогосподарських виробників до об’єднання в кооперативи та створення 

власної переробки для отримання доданої вартості на продукцію. 

Проект не потребує проведення процедури оцінки впливу на довкілля. 

 

Орієнтовна 

вартість 

проекту, тис. 

грн. 

15000,0 тис. грн 

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:  створення робочих місць, кількість діючих кооперативів, 

наявність обладнання для первиної переробки овочів. 

Характеристики об’єкту (існуючого чи новоствореного) 

Місце 

розташування 

об’єкту 

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

Україна. 

 

Опис існуючих 

об’єктів або тих 

що 

пропонуєтсья 

створити в 

рамках 

реалізації 

проекту 

Виробнича площа, офісні приміщення – 478 м2, загальна площа земельної ділянки 

2200 м2.  

Пропонується реконструкція приміщення, придбання обладнання для первиної 

переробки овочів. 

Форма 

власності 
Комунальна , приватна 

Опис суміжної 

інфраструктури 

Під’їзні шляхи для вантажного транспорту 

- автомобільна дорога з твердим покриттям 

- залізнична гілка станція Краматорськ- 60 км 

Послуги – можливість під’єднання до електрики 

вода – свердловина, система каналізації – септик. 

Площа 

земельної 

ділянки, га 

 0,22 га 

Статус 

земельної 

ділянки 

Земельна ділянка, загального призначення 

Планування 

території 
 

 

Контактні дані:   

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

