ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ ІДЕЇ ПРОЕКТУ

до Плану реалізації Стратегії
розвитку Івано-Франківської області на період 2015 - 2017 роки
Ваші контакти:

Малецька Ольга Леонідівна

Телефон (стаціонарний і
мобільний):

Тел. (034-34)-2-30-01, моб. 097-33-25-779

Електронна адреса:

Jar_mvk@ukr.net

Номер і назва завдання:

1.5.2. Зменшення негативного впливу на довкілля промислових
та житлово-комунальних об’єктів

Назва проекту:

Будівництво очисних споруд та каналізаційних мереж
продуктивністю 4000м.3/добу в м.Яремче Івано-Франківської
області.

Цілі проекту:

забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідація
негативного впливу господарської діяльності на навколишнє
природне середовище, збереження природних ресурсів,
генетичного фонду живої природи

Територія на яку проект
матиме вплив:

м. Яремче, Івано-Франківської області

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод

П’ять тисяч осіб

Стислий опис проекту:

Проектом передбачається будівництво нових очисних
споруд на території існуючих очисних споруд, які належать
Виробничому
управлінню
водопровідно-каналізаційного
господарства. Підставою для виконання будівництва нових
очисних споруд є незадовільний стан існуючих очисних споруд
і невідповідність ступеню очищення стічних вод вимогам
Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотніми
водами та збільшення кількості стічних вод.
Планується будівництво очисних споруд потужністю
4000м.куб./добу із застосуванням технології " BIOCOS ® "
виробництва фірми " HAFI Project Technology GmbH" (Австрія).
Будівництво очисних споруд передбачається у дві черги
продуктивністю по 2000м /добу кожна.
Для зменшення рівня впливу проектованої діяльності на
природне середовище документацією передбачено :
- застосування новітнього енергозберігаючого обладнання;
- реконструкція і розширення очисних споруд здійснюється в
межах існуючої території очисних споруд;
застосування технологій з використанням анаеробних процесів
очистки стічних вод.
Реалізація проекту дасть такі позитивні ефекти:
- екологічний (зменшення забруднення вод р.Прут,
збереження біорізноманіття риб);
- соціальний (надання населенню можливості
підключення до нових мереж водовідведення, благоустрій і
озеленення території очисних споруд);

Прізвище Ім’я По-батькові:

Очікувані результати:

- економічний (зниження собівартості надання послуг з
водопостачання та водовідведення за рахунок збільшення
кількості абонентів, впровадження новітнього
енергозберігаючого обладнання).
Ключові заходи проекту: - застосування новітнього енергозберігаючого обладнання;
- застосування технологій з використанням анаеробних
процесів очистки стічних вод;
- влаштування водонепроникних днищ і стінок ємнісних
споруд
(аеротенків BIOCOS, контактних
резервуарів,
мулозгущувачів);
- використання разом з біологічною очисткою реагентної
доочистки від сполук фосфору;
- зневоднення надлишкового активного мулу на фільтр –
пресах ;
- моніторинг території зони впливу під час експлуатації
очисних споруд;
- благоустрій і озеленення території очисних споруд;
- всі процеси очистки відбуваються в автоматичному режимі
регулювання і сигналізації технологічного процесу;
- знезараження стічних вод.
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

березень 2015 року – листопад 2017 року:
2015

2016

2017

Разом

17,1

18,6

13,2

48,9

Державний бюджет, обласний та місцевий бюджет, кошти
екологічного фонду
Виробниче управління водопровідно-каналізаційного
господарства м. Яремче

ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ ІДЕЇ ПРОЕКТУ

до Плану реалізації Стратегії
розвитку Івано-Франківської області на період 2015 - 2017 роки
Ваші контакти:

Карпін Юрій Володимирович

Телефон (стаціонарний і
мобільний):

Тел. (034-34)-2-30-11, моб. 067-34-40-681

Електронна адреса:

Jar_mvk@ukr.net

Номер і назва завдання:

1.5.2. Зменшення негативного впливу на довкілля промислових та
житлово-комунальних об’єктів

Назва проекту:

Розумний менеджмент у поводженні із твердими побутовими
відходами на території Яремчанської міської ради

Цілі проекту:

- Зниження навантаження на бюджети
- Своєчасне вивезенням сміття
- Позитивні враження про регіон
- Запобігання можливій екологічній та санітарній катастрофі

Прізвище Ім’я По-батькові:

Територія на яку проект Яремчанський регіон
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод

22,0 тис. – місцевого населення, 800 тис.- туристи регіону

Стислий опис проекту:

Загальною метою проекту - cкоротити надмірний фінансовий
тиск який завдає менеджмент твердих побутових відходів (ТПВ)
на органи місцевого самоврядування Яремчанщини
Завдання проекту: 1. Скоротити кількість ТПВ які йдуть з
Яремчанщини на сміттєзвалища; 2. Зменшити об'єм сміття яке
викидається в контейнери через запровадження системи
роздільного збору; 3. Ліквідувати негативний фінансовий баланс
системи менеджменту ТПВ в Яремчанщині

Очікувані результати:






Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.

2015

2016

2017

Разом

2 000,0

2 000,0

2 000,0

6 000,0

Економія коштів громадян та місцевих бюджетів
Покращення благоустрою територій та екологічної ситуації
Підняття іміджу регіону серед туристів
Створення моделі для повторення іншими районами
України
 Підвищення екологічної культури місцевих жителів
- Запровадження методу роздільного збору сміття;
Ключові заходи проекту:
- Проведення еко-освіти із населенням регіону;
- Будівництво цеху та сортувальної лінії;
- Зменшення вивезення ТПВ на полігон;
- Реалізація сировини.
Період здійснення:
лютий 2015 року – жовтень 2017 року

Джерела фінансування:

Бюджети вітчизняних установ, іноземні донори

Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:

Комунальне підприємство"Благоустрій",Міське комунальне
підприємство м.Яремче,
Селищна та сільські ради

Інше:

ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ ІДЕЇ ПРОЕКТУ

до Плану реалізації Стратегії
розвитку Івано-Франківської області на період 2015 - 2017 роки
Ваші контакти:

Малецька Ольга Леонідівна

Телефон (стаціонарний і мобільний):

Тел. (034-34)-2-30-01, моб. 097-33-25-779

Електронна адреса:

Jar_mvk@ukr.net

Номер і назва завдання:

4.2.4. Забезпечення гострих потреб охорони
здоров’я та формування здорового способу життя

Назва проекту:

Будівництво амбулаторії загальної практики
сімейної медицини в с. Татарів.
- Забезпечити належний лікувальнодіагностичний процес в сільській місцевості.
- Підвищити
якість
діагностики
та
ефективність лікування.
- Забезпечити необхідними приміщеннями.
- Залучити населення до профілактики
захворюваності.
- Виявлення захворюваності на ранніх стадіях.

Прізвище Ім’я По-батькові:

Цілі проекту:

Територія на яку проект матиме вплив: с.Татарів, Івано-Франківської області
Орієнтовна кількість отримувачів
вигод

1 700 осіб

Стислий опис проекту:

Приміщення в якому розташована Татарівська
амбулаторія загальної практики сімейної медицини
побудоване в 1922 році. Тому на сьогоднішній день
в зв’язку із застарілими конструкціями дане
приміщення не придатне для експлуатації.
Опалення в закладі пічне та реконструкції не
підлягає. Фундамент під несучими зовнішніми
стінами просів. В середині приміщення наявні
тріщини стін, які поширюються. Коробки дверні і
віконні трухляві. Дахові конструкції протікають.
Відсутнє окреме приміщення для маніпуляційного
відділення та реєстратури, що значно ускладнює
процес надання лікарської допомоги хворим.

Очікувані результати:

Забезпечення
потреби громади в отриманні
необхідних лікувально-діагностичних послуг з
метою профілактики та раннього виявлення
захворювань. Окрім того, забезпечить медперсонал
належними умовами для надання медичної
допомоги населенню в сільській місцевості.
Введення в експлуатацію сучасного закладу –
збільшення потужностей діагностичних кабінетів.

Ключові заходи проекту:
Період здійснення:
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові потенційні учасники
реалізації проекту:
Інше:

квітень 2015 року – листопад 2017 року:

2015

2016

2017

Разом

3 000,0
2 000,0
2 000,0
7 000,0
Державний бюджет, обласний та місцевий бюджет
Татарівська сільська рада

ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ ІДЕЇ ПРОЕКТУ

до Плану реалізації Стратегії
розвитку Івано-Франківської області на період 2015 - 2017 роки
Ваші контакти:

Малецька Ольга Леонідівна

Телефон (стаціонарний і
мобільний):

Тел. (034-34)-2-30-01, моб. 097-33-25-779

Електронна адреса:

Jar_mvk@ukr.net

Номер і назва завдання:

2.1.3. Розвиток спортивно-туристичної інфраструктури

Назва проекту:

Створення нової та відновлення існуючої спортивнотуристичної інфраструктури в смт.Ворохта

Цілі проекту:

Залучення необхідних інвестицій для створення нової та
відновлення
існуючої
спортивно-туристичної
інфраструктури - Об’єднання громадян «Навчальноспортивної бази «Україна» всеукраїнського фізкультурноспортивного
товариства
«Колос»
агропромислового
комплексу України» з метою підвищення рівня підготовки
спортсменів до участі в змаганнях та олімпіадах, покращення
якості умов відпочинку спортсменів та туристів, розвитку
туризму в регіоні.

Прізвище Ім’я По-батькові:

Територія на яку проект Яремчанський регіон, Івано-Франківська область, Україна
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод

8 тисяч осіб

Стислий опис проекту:

Основним напрямком діяльності навчально-спортивної бази
«Україна» є надання послуг з організації та проведення
змагань, навчально-тренувальних зборів з літніх і зимових
видів спорту, оздоровлення дітей шкільного віку, відновнореабілітаційна діяльність спортсменів.
З часу заснування (1964 р.) навчально-спортивна база
«Україна» була одним із провідних центрів розвитку
зимових видів спорту. Наявність лижних трас для
проведення змагань з лижних перегонів, двоборства та
біатлону в урочищі «П’ятихатки» надавало можливість
організовувати спортивні заходи на міжнародному рівні.
Реконструкція канатно-крісельної дороги та створення
належної інфраструктури спортивних послуг дасть поштовх
на розвиток підприємництва в смт.Ворохта, підвищення
рівня підготовки спортсменів до участі в державних та
міжнародних змаганнях, олімпіадах; оздоровлення дітей в
період зимових та літніх канікул; організація туристичних
походів в Карпатах. В якості потенційних споживачів
надаваних послуг можна розглядати все населення України,
ближнього та далекого зарубіжжя.

Очікувані результати:

 Збільшення туристичного потенціалу Яремчанщини
 Підвищення рівня підготовки спортсменів для участі
їх в змаганнях та олімпіадах: учнів ДЮСШ, членів
збірних команд, товариства «Колос» та інших
товариств,провідних спортсменів України.
 Організація
спортивного
дозвілля
молоді,

підтримання належного стану їхнього здоров’я
 Створення додаткових робочих місць
 Збільшення надходження до селищного бюджету
Ключові заходи проекту: Реконструкція:

- канатно-крісельної дороги
Відновлення:
- лижного стадіону,
- біатлонних трас
Будівництво:
- трампліну для фрістайлу,
- санної траси
Створення належної інфраструктури послуг для підготовки
спортсменів та тренувальних зборів.
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.

лютий 2015 року – жовтень 2017 року
2015

2016

2017

Разом

9 400,0

6 600,0

6 380,0

22 380,0

Джерела фінансування:

Державний бюджет – 50 %, залучені - 50 %

Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:

Міністерство агропромислового комплексу – 5%
Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство «Колос»5%
Навчально-спортивна база «Україна» - 10%
Інвестор – ТОВ «Континентал холідей» - 30%

Інше:

