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Мета проекту - створення і запуск індустріального парку Ровеньки-
Свердловськ

• Розробка та затвердження концепції створення ІП 
• Організація проектного офісу і залучення компетентного персоналу
• Залучення та запуск роботи керуючої компанії 
• Розробка ТЕО та підготовка проектно-будівельної документації 
• Будівництво та запуск ІП (реалізація концепції)
• Пошук і залучення інвесторів для ІП 
• Пошук додаткового фінансування проекту 
• Публічне висвітлення проекту

Завдання 
проекту

Мета 
проекту

Створення нових робочих місць в регіоні, через: 
• створення і введення в експлуатацію ІП 
• надання підтримки місцевій владі у запуску роботи керуючої компанії

Поточна 
ситуація

• Концентрація економіки регіону переважно на важкій промисловості
• Низька конкурентоспроможність Луганській області ( 20 - е місце в рейтингу 

конкурентоспроможності регіонів України в 2012 р.)
• ДТЕК сприяє місцевій владі у створенні альтернативних робочих місць та 

диверсифікації економіки регіону в рамках програми розвитку територій своєї 
діяльності

• Створено « Фонд регіонального розвитку Луганщини» при Луганській обл. 
адміністрації

• Проведено технічний та юридичний  аудити  земельної ділянки для створення ІП
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Ролі місцевої влади, ДТЕК, Консультантів в реалізації проекту

• Виділення земельної ділянки 
• Сприяння у вирішенні адміністративних питань 
• Пошук та організація роботи керуючої компанії 
• Пошук додаткового фінансування проекту (держ. бюджет, гранти, інвестори)
• Пошук і залучення інвесторів (спільно з ДТЕК) 
• Підготовка об'єктів інфраструктури (при необхідності)

Роль 
місцевої 

влади

Роль 
ДТЕК

• Розробка та затвердження ключових рішень по проекту 
• Взаємодія з місцевою владою на міському та обласному рівні 
• Публічне висвітлення проекту і реалізація PR кампанії 
• Фінансування проекту (в рамках свого бюджету) та підтримка в пошуку додаткового 

фінансування 
• Підтримка і контроль місцевої влади у запуску роботи керуючої компанії 
• Пошук і залучення інвесторів (спільно з місцевою владою)

• Технічна експертиза
• Розробка концепції створення ІП
• Пошук і залучення інвесторів для ІП
• Підтримка в реалізації концепції (при необхідності) 
• Підтримка у запуску роботи керуючої компанії (при необхідності)

Роль 
консульта

нтів
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• Включення ІП до державного реєстру ІП
• Забезпечення державної підтримки створення та роботи ІПРоль 

держави
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3.1. Управління 
ІП

2.2. Створення 
ІП 

   2.1. Підготовка 
до реалізації

• Цілі і результати 
• Строки
• Склад і ролі 
учасників команди 

• Аналіз земельних 
ділянок 

• Підготовка ТЗ для 
Технічного Аудиту 
та Юридичного 
аудиту (ТА, ЮА) 

• Тендер і вибір 
виконавця ТА та 
ЮА

• Проведення ТА та 
ЮА

1.2. Розробка 
Концепції

1.1. Підготовка до 
проекту

• Підготовка ТЗ 
для Концепції 

• Визначення 
списку (longlist) 
виконавців 

• Аналіз 
пропозицій 

• Складання 
списку фіналістів 
(shortlist) 

• Тендер і вибір 
виконавця 

• Розробка та 
затвердження 
Концепції

• Створення 
проектного офісу 

• Запуск керуючої 
компанії 

• Розробка 
організаційної, 
юридичної, 
фінансової 
структур 

• Підготовка плану 
реалізації 

• Вибір 
консультанта для 
підтримки 
реалізації*

Кр
ок

и*
*

Ет
ап

и

1. Підготовка Концепції 2. Реалізація Концепції 3. Управління

• Проектування 
• Оформлення 
землі 

• Будівництво 
• Підведення 
інфраструктури

• Введення в 
експлуатацію 

• Підготовка 
інвестиційних 
пропозицій

• Маркетинг ІП 
• Супровід 
інвесторів: 

• Допомога в 
отриманні дозволів 

• Оформлення 
договорів 

• Адміністрування 
відносин 

• Утримання та 
ремонт ІП 

• Вибір консультанта 
для управління ІП *

За
да

ч
и

*при необхідності                                    ** деякі кроки проекту можливо виконувати паралельно

Пошук та залучення інвесторів

PR та висвітлення проекту
Фінансування проекту

Звіт ТА, ЮА Концепція ПО та план Запуск ІП Функціонуючий 
ІП
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Підхід до реалізації проекту по створенню Індустріального парку включає 
в себе три етапи
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6.6.14 6.6.14
Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun

2.2. Створення Індустріального Парку

Етапи проекту

Ключові кроки PR кампанії

Зустрічі Координаційної Ради

Зустрічі Керуючого Комітету 

Запуск роботи керуючої компанії

Підготовка плану реалізації Концепції

Організація проектного офісу

2.1. Підготовка до реалізації

Розробка та затвердження Концепції

Вибір виконавця розробки Концепції 

Підготовка ТЗ для Концепції

1.2. Розробка Концепції ІП

Проведення ТА та ЮА

Вибір виконавця ТА та ЮА

Аналіз земельних ділянок 

Затвердження концепції проекту

1.1. Підготовка до проектуПідготовка до проекту Підготовка до проекту  

1

2

Попередній план проекту (ілюстративно)

5

Jul
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