ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА ПРОЕКТУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ,
ЯКИЙ МОЖ Е РЕАЛІЗОВУВАТИСЯ ЗА РАХУНОК КОШ ТІВ
ДЕРЖ АВНОГО БЮ ДЖ ЕТУ, ОТРИМАНИХ
ВІД ЄВРО П ЕЙ СЬКО ГО СОЮ ЗУ

Н азва проекту

Ініціатор проекту

Замовник проекту
(у разі наявності)
П рограма
регіонального
розвитку
Н азва завдання
Державної стратегії
регіонального
розвитку на період
до 2020 року, якому
відповідає проект
Регіон(и), територія
або місто(а), що
отримаю ть вигоду
від реалізації
проекту
Тривалість проекту
Загальний бю дж ет
проекту
Очікуваний обсяг
фінансування
проекту:
з держ авного
бюджету
з інших джерел
Загальна (загальні)

Зпровадження технології теплоакумуляційного обігріву на
об’єктах бю дж етної сфери з використанням
альтернативних джерел енергії (пілотний проект)
Запорізька обласна державна адміністрація
69107, Запорізька обл., м іс т о Запоріжжя, просп.Соборний,
164, ЄДРПОУ 00022504
adm @ zoda.gov.ua , (061)233-11-91, 224-61-23
Зідділ освіти, молоді та спорту П ологівської районної
державної ад м ін істрац ії,
70600, Запорізька область, м. Пологи, вул. Єдності, 32,
тел./факс (06165)22946, ЄДРПОУ 02136258
«Сільський розвиток» •
Напрям «Підвищення якості життя у сільській місцевості»
«Розвиток сільської місцевості»
Надання державної підтримки для підвищення рівня
облаштування сільської місцевості як сфери життя,
діяльності та побуту селян,, розмежування політики щодо
підтримки сільського господарства та розвитку сільських
територій
с. Вербове П ологівського району Запорізької області
і
16 місяців
13 033 160 гри
Разом
1 рік
13 033 160
13 033 160 грн
грн

2 рік

3 рік

12 146 460
12 146 460 грн
грн

грн

(грн)

886 710
886 710 грн
грн
(грн)
грн
Загальна.ціль проекту - підвищення ефективності
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енергетичного споживання на о б ’єкті та надійності системи
енергопостачання. Конкретними цілями проекту є:
• забезпечення належного температурного режиму у
комунальній установі «В ербівськ а загальноосвітня
ш кола
І-ІІІ
ступенів»
П ологівського
району
Запорізької області
• створення
демонстраційної
зони
високої
ефективності з використанням сучасних технологій,
• економія грош ових кош тів та енергоресурсів при
забезпеченні комфортних ум ов перебування людей у
будівлі.
Цільовими групами проекту є учні та працівники у
Цільові групи
комунальній установі «В ербівська загальноосвітня школа Iпроекту та кінцеві
бенефіціари проекту III ступенів» П ологівського району Запорізької області
Кінцевими бенефіціарами проекту є Запорізька обласна
держ авна адміністрація, П ологівська районна державна
адміністрація
Зменшення собівартості виробництва теплової енергії і
Очікувані
результати проекту зниження питомої енергоємності на 1 Гкал
Очікуються додаткові надходження до місцевого бюджету
Економічна та/або
с. Вербове від створення 6 нових робочих місць операторів
бюджетна
ефективність
котельні та скорочення видатків місцевого бюджету на
626,7 тис. грн. на рік.
реалізації проекту
(наскільки дотичне)
Економія витрат на утримання о б ’єкта 626,7 тис. грн/рік
Інші економічні
вигоди (наскільки
Упровадження
інновацій
у
вигляді
використання
теплоакумумляційного обігріву з нічним тарифом та
дотичне)
накопичувальними баками, щ о здеш евлю є собівартість
1 Гкал тепла на 15%
Перехід на новий технологічний рівень(уклад) досягається
за рахунок реалізації проекту не самостійно, а з залученям
керую чої компанії.
Соціальний вплив
Проект матиме значний соціальний вплив на жителів
(наскільки дотичне) с. Вербове Пологівського району Запорізької області у
з в ’язку з підвищенням рівня якості надання послуги з
теплопостачання.
Кількість населення, яке отримає вигоду від проекту
складає 20 223 чол.
Кількість створених робочих місць 6 од.
Екологічний вплив Під час реалізації проекту зменш ується обсяг викидів
(наскільки дотичне) забрудню ю чих
речовин
в
атмосферу,
оскільки
припиняється використання твердого палива,
Зменшення рівня викидів С 0 2 та інших забруднюючих
речовин на 37,5 тонн на рік.

та конкретна
(конкретні) цілі
проекту

з
Протягом реалізації проекту планується:
розробка проектно-кошторисної документації та
отримання висновків експертизи;
встановлення теплоакумумляційного обігріву у
комунальній установі «В ербівська загальноосвітня школа I
II ступенів» П ологівського району Запорізької області;
проведення інформаційної кампанії щодо результатів
впровадження проекту.
3 будівлі, що досліджується, середньодобова температура
Актуальність
не
перевищує
показника
15 °С
протягом
всього
проекту:
опалювального сезону. Це напряму пов'язано з лімітами на
обґрунтування
природний газ, які удоводять кожному закладу перед
необхідності,
початком опалювального сезону, а також із закупівлями
соціальнообмеженої кількості твердого палива на опалювальний
економічної
сезон.
спрямованості та
У з в ’язку з цим протягом опалю вального сезону
реалістичності
виконання проекту спостерігається значний негативний вплив на здоров'я
учнів та вчителів у комунальній установі «В ербівська
загальноосвітня школа І-ІИ ступенів» Пологівського
зайону Запорізької області, порушується безперервність
учбового процесу, а у найхолодніші місяці доводиться
припиняти заняття у з в ’язку з температурою повітря у
деяких класах нижче 10°С.
Вказані фактори призводять до зниження якості надання
освіти у с. Вербове П ологівського району Запорізької
області.
У разі використання технології теплоакумуляційного
обігріву та відмови від газового опалення проявляється
відсутність лімітів на споживання, які можуть бути
обмежені лише потужністю електричних мереж, та
збільш ується ефективність використання енергоресурсів за
рахунок високого ККД встановлю ваного обладнання.
Технологія використання тепло акумуляційного обігріву
має всі необхідні висновки і сертифікати, є простою у
монтажі та експлуатації та не поребує надання додаткових
дозвільних документів.
Передача повноважень щодо фінансування о б ’єктів освіти
обумовлю є
необхідність
ефективного
використання
енергетичних
ресурсів
у
з в ’язку
із
обмеженістю
фінансового ресурсу місцевих бюджетів.
У з в ’язку з децентралізацією владних повноважень заклади
Спроможність
забезпечити стійкий освіти фінансуються на місцевому рівні, протягом 2 0 16 —
результат реалізації 2017 років видатки на опалення були профінансовані у
повному обсязі, що свідчить про спромож ність подальшого
проекту

Основна діяльність
за проектом
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утримання вказаного об’єкту.
Очікувані витрати на Під час реалізації проекту буде проведено закупівлю
товарів на суму
закупівлю товарів,
8 244,9тис. грн. , послуг на суму 768,5 тис. грн. та робіт на
робіт і послуг
суму
національного
3 133,1 тис. грн. у національних виробників
виробника, які
Відсоток використання товарів, робіт та послуг від
використовуються
національних виробників 100%
під час реалізації
проекту (тис.
гривень, відсотків)
Очікувані витрати на
закупівлю товарів,
«
робіт і послуг
іноземного
виробника, які
використовуються
під час реалізації
проекту (тис.
гривень, відсотків)
Експертний звіт до Планується отримання у процесі реалізації проекту.
*
проекту будівництва
(ким, коли виданий)
Потреба та наявність Право власності на земельну ділянку, на якій розташований
необхідної
о б ’єкт підтверджено
дозвільної
документації для
реалізації проекту
Запорізька обласна державна адміністрація
Телефон, факс,
69107, Запорізька обл., місто Запоріжжя, просп.Соборний,
електронна пош та
ініціатора
164, ЄДРПОУ 00022504
(замовника) проекту adm @ zoda.gov.ua , (061)233-11-91, 224-61-23
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