Інформаційна картка
Назва проекту
Ініціатор проекту

Замовник проекту (у разі
наявності)

Програма регіонального
розвитку
Назва завдання
Державної стратегії
регіонального розвитку
на період до 2020 року,
якому відповідає проект
Регіон(и), територія(ї) або
місто(а), що отримають
вигоду від реалізації
проекту
Тривалість проекту
Загальний бюджет
проекту
Очікуваний обсяг
фінансування проекту:
з державного бюджету
з інших джерел
Загальна (загальні) та
конкретна (конкретні)
цілі проекту

«Сучасний санаторій – громаді Демидівського
району»
Рівненська обласна державна адміністрація
Рівненська обл., м. Рівне, майдан Просвіти, 1
ЄДРПОУ 13986712
Демидівська районна державна адміністрація
Рівненська обл., Демидівський р-н,
смт. Демидівка, вул. Луцька, 3
ЄДРПОУ 22586294
Розвиток туризму
Створення якісного туристичного продукту на основі
раціонального використання туристичних ресурсів,
визначення зон пріоритетного розвитку туризму
шляхом туристичного районування регіонів
Демидівський район, сусідні райони Рівненської,
Волинської та Львівської областей
12 місяців
6204,050 тис грн
Разом

1 рік

2 рік

3 рік

6126,194 тис грн 6126,194 тис грн 77,856 тис грн
77,856 тис грн
Загальна ціль проекту – сприяти розвитку медичному
туризму у Демидівському районі Рівненської області
завдяки розширенню діяльності Дитячого санаторію
«Хрінники».
Конкретна ціль 1: збільшення туристичної
привабливості Демидівського району в межах
України.
Конкретна ціль 2: перепідготовка персоналу Дитячого
санаторію
«Хрінники»
шляхом
проведення
триденного тренінгу.
Конкретна ціль 3: розширення сфери діяльності КП
«Дитячий санаторій «Хрінники» на грязелікування і
круглорічний цикл роботи.

Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари
проекту

Очікувані результати
проекту
Економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
(наскільки дотичне)

Безпосередніми бенефіціарами проекту стануть
жителі Демидівського району, які отримають
додаткові робочі місця завдяки розширенню Дитячого
санаторію «Хрінники» (очікується збільшення
чисельності персоналу з 50 до 100 осіб), при цьому
працевлаштування набуде не сезонно-орієнтованого
характеру, а постійного. Населення, яке має
захворювання опорно-рухового апарату та потребує
санаторно-курортного лікування зможе отримувати
необхідне лікування. Протягом наступних років
кількість оздоровлених зростатиме.
Збільшення туристичної привабливості
Демидівського району, підвищення інвестиційної
привабливості регіону та посилення позицій в
соціально-культурному розвитку Західного регіону.
Економічна ефективність реалізації проекту полягає в
зростанні надходжень до районного бюджету від
оздоровлення відпочиваючих на 10-15%.

Інші економічні вигоди
(наскільки дотичне)
Cоціальний вплив
(наскільки дотичне)
Eкологічний вплив
(наскільки дотичне)

Основна діяльність за
проектом

Очікується збільшення чисельності персоналу з 50 до
100 осіб
В результаті провадження діяльності з видобутку
грязей в околиці р. Стир покращиться екологічна
картина місцевості, зважаючи на значні запаси
лікувальних грязей негативного ефекту не
спостерігатиметься.
Передбачено
встановлення
охоронної зони родовища, забезпечення належного
режиму природокористування та комплексного
контролю за видобутком лікувальної сировини.
Згідно з останніми оцінками, ресурс торфородовища
може забезпечити безперебійну роботу санаторію
більш ніж на 50 років.
Розроблення стратегії розвитку медичного туризму у
районі
Проведення триденного тренінгу з перепідготовки
обслуговуючого і медичного персоналу санаторію
Проведення
капітального
ремонту
дитячого
санаторію «Хрінники» (ремонт приміщень першого
поверху, котельні і зовнішніх тепломереж)
Придбання медичного обладнання, меблів та
інвентарю

Актуальність проекту:
обґрунтування
необхідності, соціальноекономічної
спрямованості та
реалістичності виконання
проекту

Одним із важливих напрямків розвитку регіону є
медичний
туризм.Враховуючи
загальносвітову
тенденцію до якіснішого і профільного туризму, ми
можемо включитись до проекту медичного туризму,
унікального у своєму роді, який передбачає, разом з
традиційним відпочинком, надання послуг в медичній
сфері. Йдеться про те, що відпочинок на курортах
туристи можуть поєднувати з профілактикою і
лікуванням, відвідинами бальнеологічних центрів та
лікарень, які всесвітньо відомі з доісторичної епохи,
спеціальними програмами в спортивних клубах і
фітнес-центрах.
Найбільш потрібними медичними послугами, які
відпочиваючі можуть отримати в Демидівському
районі є санаторно-курортне лікування, зокрема
можливість використання лікувальних грязей. В
Рівненській області швидкими темпами розвивається
не
тільки
загальнодержавний,
але
і
внутрішньообласний медичний туризм.
Саме в цьому напрямку потрібно розвивати Дитячий
санаторій «Хрінники», який працює з 1996 року.
Санаторій розрахований на цілорічне обслуговування
відпочиваючих, які мають можливість проживати у 23-місних кімнатах з усіма зручностями. Передбачено
можливість
одночасно
розмістити
до
250
відпочиваючих. Колектив санаторію набув чималого
досвіду в оздоровлені жителів із забруднених
радіацією районів. У лікуванні широко застосовується
фітотерапія.

Спроможність
забезпечити стійкий
результат реалізації
проекту

Спроможність досягнення результатів проекту
забезпечуватиметься
діяльністю
комунального
підприємства Дитячий санаторій «Хрінники», робота
якого лише розшириться. Здобуті і придбані
матеріальні продукти перейдуть у спільну власність
громад району.

Очікувані витрати на
закупівлю товарів, 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)
Експертний звіт до
проекту будівництва
(ким, коли виданий)
Потреба та наявність
необхідної дозвільної
документації для
реалізації проекту
Телефон, факс,
електронна пошта
ініціатора (замовника)
проекту

6204050,0 грн (100%)

-

Проект проходить експертизу
Не потрібно

тел. 0362-264788, факс 0362-260835
e-mail: roda@rv.gov.ua ЄДРПОУ 13986712

Голова Рівненської обласної
державної адміністрації
М.П. (за наявності)

______________ Муляренко О. В.
(підпис)

