Інформаційна картка проекту регіонального розвитку, який може реалізовуватися за
рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу

Назва проекту

Ініціатор проекту

Замовник проекту
(у разі наявності)

Програма регіонального
розвитку

Капітальний ремонт студентського гуртожитку
Чортківського гуманітарно-педагогічного коледжу
ім.О.Барвінсього по вул.Млинарській, 14-Б в м.Чорткові
Тернопільської області

Тернопільська обласна державна адміністрація
Адреса: 46021 Україна, м.Тернопіль,
вул. Грушевського, 8
Код згідно з ЄДРПОУ: 00022622

Управління освіти і науки
Тернопільської обласної державної адміністрації
Адреса: 46021 Україна, м.Тернопіль,
вул. Грушевського, 8
Код згідно з ЄДРПОУ: 02145903

«Розвиток людського потенціалу»
4.1 Люди

1.1.1

Назва завдання Держ авної стратегії

легеневих
регіонального розвитку на період до
2020 року, якому відповідає проект

Зниження
та

здійснення

інших

серцево-судинних,
захворювань

профілактичних

впровадження

здорового

шляхом

заходів
способу

та
життя.

Зменшення втрат паливо енергетичних ресурсів,
запровадження ефективних технологій.
Регіон(и), територія(ї) або місто(а), що
отримають вигоду від реалізації

місто Чортків, Чортківський район,
Тернопільська область

проекту
Тривалість проекту

9 місяців

Загальний бюджет проекту

5836589 грн.

Очікуваний обсяг фінансування

Разом

1 рік

2 рік

3 рік

проекту:
з державного бюджету
з інших джерел
Загальна
(загальні)
та
конкретна
(конкретні) цілі проекту

5836589
5836589
грн.
грн.
Загальною ціллю
-

енергоефективності

-

-

являється

будівлі

збільшення

студентського

гуртожитку через скорочення витрат на опалення,
використовуючи сучасні енергозбережувальні та
екологічно безпечні технології. Утеплення фасаду
будівлі гуртожитку дасть можливість економити
бюджетні

кошти *на

оплату

енергоносіїв

і

дозволить забезпечити стабільний температурний
режим згідно з санітарними нормами в кімнатах.
Конкретні цілі:
1. Забезпечення економії коштів обласного
бюджету через скорочення витрат на опалення.
2. Використання сучасних енергозбережувальних
та екологічно безпечних технологій з метою
забезпечення належної температури та санітарногігієнічних умов перебування студентів у
гуртожитку.
3. Створення належних умов для комфортного
проживання та навчання студентів.
4.Збільшення терміну експлуатації будівлі та

покращення її естетичного вигляду.
Працівники та студенти коледжу

Цільові групи проекту та кінцеві
бенефіціари проекту

Покращення екстер’єру будівлі та захист

Очікувані результати проекту
стін

від

атмосферних

впливів.

Економія

бюджетних коштів та палива 30-40%. Створяться
умови для впровадження і розширення новітніх
технологій,

що

забезпечить

кращі

умови

проживання студентів.
Після

Економічна та/або бюджетна ефективність

проведення

реалізації проекту

студентського

(наскільки дотичне)

витрата коштів
буде

гуртожитку

по

утепленню

суттєво зменшаться

на його опалення. Ця економія

довготривалою,

утримання

робіт

постійною.

студентського

Економніше

гуртожитку

буде

проводитися за рахунок коштів обласного бюджету
і спец коштів коледжу.
Інші економічні вигоди
■

(наскільки дотичне)

Суттєво покращаться умови проживання у

Соціальний вплив
(наскільки дотичне)

гуртожитку

студентської

молоді.

Результат

реалізації проекту матиме позивний соціальний
вплив

на

батьків

студентів,

громаду

міста

Чорткова.
При

Екологічний вплив
(наскільки дотичне)
«

вжито

виконанні

усі

будівельних робіт буде

необхідні

заходи

із

захисту

навколишнього середовища.
Капітальний

Основна діяльність за проектом

студентського

ремонт

-

гуртожитку

гуманітарно-педагогічного

утеплення
Чортківського

коледжу

імені

Олександра Барвінського
Дуже

Актуальність проекту: обґрунтування

актуальне

питання

економії

необхідності, соціально-економічної

енергоносіїв і позбуття енергетичної залежності від

спрямованості та реалістичності виконання

країни - агресора

проекту
Реалізація

Спроможність забезпечити стійкий
результат реалізації проекту

проекту повністю

спроможна

забезпечити стійкий результат від його реалізації
5836589 грн.

Очікувані витрати на закупівлю товарів,
2

робіт і послуг національного виробника,
які використовуються 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)
У стадії виготовлення

Експертний звіт до проекту будівництва
(ким, коли виданий)

Згідно

Потреба та наявність необхідної дозвільної
документації для реалізації проекту

чинного

законодавства,

чинних

будівельних норм

Телефон, факс, електронна пошта

Телефон:+38(0352)52-07-88; Факс: 52-31-92

ініціатора (замовника) проекту

Електронна адреса: oda@te.gov.ua

Телефон:+38(0352)52-23-53; Факс: 25-27-28
Електронна адреса: ІоЬІо8уиа@икгроі1. иа

з

