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Загальна характеристикаміста 
Дружківка(анг. Druzhkivka, рос. Дружковка) – місто обласного 
значення Донецької області України. Розташоване на північно-східних 
схилах Донецького кряжа біля злиття річок Кривий Торець і Казенний 
Торець (басейн Сіверського Дінця). 

Час заснування. Перша згадка про Дружківку датується 1781 роком 
("Відомості про землі Катеринославського намісництва").  За однією з 
легенд засновником міста був козак Дружко, який заснував на 
території Олексієво-Дружківки козацький пост приблизно у першій 
половині сімнадцятого століття. 

Загальна площа 46,53 кв. км. 

Населення міста в 2016 р. складає - 68 тис. 330 осіб. 

Адміністративно-територіальний устрій 

№ п/п Міські, селищні, сільські ради та 
населенні пункти в них 

Загальна площа території 
(кв. км) 

Кількість 
населення 

(осіб) 

Міськради 
 1. Дружківська міська рада  58692 
1.1 м. Дружківка 

36,03 58692  с.Дружківське 
Селищні  ради 

 1. Олексієво-Дружківська селищна рада   
1.1 смт Олексієво-Дружківка 5,51 7523 

    

2. Райська селищна рада   
2.1 смт Райське 3,38 892 
2.2 смт Новогригорівка 0,45 376 
2.3 смт Новомиколаївка 0,34 95 
2.4 с. Старорайське 

0,82 752 2.5 с. Красний Кут  
 Усього: 46,53 68330 
Відповідно до Закону України від 5 лютого 2015 року № 157-VIII «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад», Дружківська міська рада оголосила проведення громадського обговорення 
щодо добровільного об’єднання територіальних громад. Крім Дружківської територіальної громади 
до складу об’єднаної територіальної громади пропонується включити ще 19 громад довколишніх 
населених пунктів, а саме с. Червонозоряне, смт. Олексієво-Дружківка, смт. Райське, 
смт. Новогригорівка, смт. Новомиколаївка,  с-ще Новомиколаївка, с. Красний Кут, с-ще Старорайське, 
с. Торське, с. Миколайпілля, с. Петрівка, с. Торецьке, с. Кіндратівка, с-ще Приют, с. Осикове. 

Контактна інформація і WEB-ресурси Дружківської міської ради: 
84205, м.Дружківка, вул. Соборна, 16 
Тел.: +38 (06267) 4-28-26  Факс: +38 (06267)4-23-32 
E-mail: drz.v@dn.gov.ua  Сайт: http://druisp.org.ua/  

mailto:drz.v@dn.gov.ua
http://druisp.org.ua/
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Інвестиційний потенціал міста 
Природно-ресурсний потенціал міста 
Генеральною схемою планування території України намічено формування і розвиток 
загальнодержавної, міжобласних, обласних, міжрайонних і районних систем розселення. Згідно 
проектного плану Схеми планування території Донецької області Дружківська міська рада 
відноситься до Північної підзони урбанізації зони переважно містобудівного розвитку. В підзоні 
виділяються території з переважним розвитком середньо та високотехнологічних галузей 
промисловості машинобудування, фарфоро-фаянсова промисловість, виробництво будівельних 
матеріалів, хімія, технопарки, індустріальні парки з супутніми видами обслуговування). В підзоні 
формується Приторецький промисловий вузол з переважним впровадженням екофільних технологій 
по комплексному використанням сировини та ресурсів, суворим обмеженнямна будівництво 
екологічно небезпечних об’єктів. Формуються території інфраструктури короткочасного відпочинку, 
культурно-пізнавального туризму. 

Згідно з Генеральною схемою в межах Донецької області формуються міжрайоннісистеми 
розселення (МРСР). Дружківка відноситься до Слов’яно-Краматорської системи розселення. 

Дружківська міська рада межує: 

- на півночі та заході – із землями Краматорської міської ради; 

- на півдні та сході – з землями Костянтинівського району. 

Клімат 

Клімат в районі м. Дружківка помірно-континентальний, що характеризуєтьсявисокою літньою 
температурою повітря, недоліком атмосферних опадів, рідкісними сильними дощами і значними 
сухими вітрами переважно східного і південносхідного напрямку, що викликають влітку посуху, 
взимку різке зниження температури. Середньорічна температура повітря 7,8°С … +11,4 °С, 
максимальна +41,0°С,мінімальна - 38,0°С. 

Для Дружківки характерні спекотне літо, помірно-холодна зима, плавна зміна пірроку, недостатня 
вологість, зміни напрямку і швидкість вітру. 

Тривалість зимового періоду з температурою нижче 0 ° С коливається в межах 4місяців, сніговий 
покрив незначний (0,2-0,4 м) тримається 45-115 днів. 

Середня кількість безморозних днів - 176, найменше - 140, найбільше - 210 днів. 

Взимку часто спостерігаються відлиги, іноді повністю сходить сніговий покрив, ана річках у зв'язку з 
цим спостерігаються паводки. 

Переважний напрямок вітру східне, середня швидкість 2,6 м / с. Відносна вологість повітря 84%. Часто 
спостерігається ожеледь. 

Для літнього періоду характерно невелика кількість днів з опадами. Річна сумаопадів - 600 мм. 
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Геологічна будова 

У геоморфологічному відношенні територія Дружківки являє собою стародавнютріасову рівнину, 
покриту згодом морськими юрськими і крейдяними опадами. Припіднятті в різні геологічні періоди 
третинна рівнина перетворилася в високо підняте плато, що піддавалося інтенсивному розмиву. В 
результаті такого розмивуутворилися два основних типи рельєфу Донбасу - гривістий рельєф рівнини 
та довгобалочний рельєф, розчленований ерозією. 

В геологічній будові беруть участь кам'яновугільні, пермські, тріасові, юрські,крейдяні, третинні і 
четвертинні відкладення. Верхньо-кам'яновугільні відкладенняАвилівської свити представлені 
різнозернистими тріщинуватими пісковиками зпрошарками пестроцвітних аргілітів. Описуваний 
район багатий природним мінеральним сировиною: крейдою, піском, цегляно-черепичних 
сировиною, мінеральнимифарбами. 

В районі м. Дружківка є родовище корисних копалин - Дружківське (Краматорське)родовище глин, 
розташоване в 2-3 км на південь від південної околиці м. Краматорська в 0,5 км на захід від автотраси 
Донецьк-Слов'янськ. Родовище розробляється з1968 р Слов'янським цегляним заводом пластичного 
формування Дружківським цегляним заводом. 

Нормативна глибина сезонного промерзання ґрунтів -1 м. 
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Трудовий потенціал 
Розподіл населення за статтю та віком  

на 01.01.2016 р. 
 

№ 
п/п  

чоловіки жінки 

0-17 18-39 40 -59 60 + усього 0-17 18-39 40 - 59 60 + усього 

 1. Дружківська 
міська рада 5505 11104 9929 5810 32348 5106 10023 10662 10691 36482 

1.1 міські 
поселення 5475 10956 9817 5703 31951 5074 9939 10562 10548 36123 

1.2 сільська 
місцевість 30 148 112 107 756 32 84 100 143 359 

            
 Усього: 5505 11104 9929 5810 32348 5106 10023 10662 10691 36482 
 

Міські поселення 

 

Сільська місцевість  
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Зайнятість населення 

на 01.01.2016 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Динаміка середньомісячної заробітної плати працівників у м. Дружківка у порівнянні з 
середнім рівнем по регіону 

 

 
Освітня інфраструктура для населення 

Освіта 

У м. Дружківка працює 13 шкіл, дошкільних установ - 15, будинок - інтернат – 1. 

Середньо-технічні та професійно-технічні училища(державна форма власності): 

 Державний навчальний заклад  «Дружківський професійний ліцей» 
 Дружківський технікум Донбаської державної машинобудівної академії 
 Дружківський  житлово-комунальний коледж Донбаської національної академії будівництва 

та архітектури 

Культура 

Заклади культури в місті: Палац культури Дружківського машинобудівного заводу, Централізована 
бібліотечна система м. Дружківки (8 бібліотек), Державне КП Дружківський міський парк культури і 
відпочинку (входить: кінотеатр «Космос», Міський парк культури і відпочинку), Комунальний 

Усього населення 

 

З числа працездатного населення 

 



 8 
початковий спеціалізований навчальний заклад «Школа мистецтв м. Дружківки», Дружківський 
художній музей. 

Культурні пам’ятки  

На околиці міста поруч із селищем Олексієво-Дружківка знаходиться пам'ятник природи 
"Дружківський скам'янілі дерева" - величезні шматки скам'янілих араукарій -хвойних дерев, які росли 
200 млн. років тому. Такі скам'янілі ліси зустрічаються лише в двох місцях на планеті - в м. Дружківка і 
в Америці. 

У місті відкрито парк кам'яних фігур (близько 50 шт.), створений громадською організацією 
"Слов'янський спортивний екологічний центр «Святогор». 
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Економічний потенціал 
Економіка міста 

У Дружківці діють 6 великих промислових підприємств, понад 300 підприємств малого та середнього 
бізнесу.Кількість інноваційно активних підприємств у м. Дружківка у 2015 році складає 16,7% від 
загальної кількості промислових підприємств. 

Обсяг реалізованої промислової продукції за 2015 рік 

  
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та 

акцизу 
тис. грн. у % до всієї реалізованої продукції 

Донецька область 171 055 081,7 100,0 
м. Дружківка 4 028 623,7 2,4 

 

Фінансові результати підприємств до оподаткування, млн. грн. 

 Рік Фінансовий   
результат  
(сальдо) 

Підприємства, які  
одержали прибуток 

 

Підприємства, які  
одержали збиток 

 у відсотках  
до загальної  

кількості  
підприємств 

фінансовий  
результат 

у відсотках  
до загальної  

кількості  
підприємств 

фінансовий  
результат 

Донецька 
область 

2010 10 059,3 62,3 22 217,8 37,7 12 158,5 
2011 12 168,5 69,3 30 684,0 30,7 18 515,5 
2012 2 247,4 68,4 25 184,6 31,6 22 937,2 
2013 –2 170,8 67,6 23 409,7 32,4 25 580,7 
2014 –42 482,1 63,4 13 836,9 36,6 56 319,0 
2015 –61 530,0 73,5 9 660,0 26,5 71 190,0 

       

м. 
Дружківка 

2010 429,0   73,7   437,5   26,3   8,5 
2011 269,4   73,5   324,5   26,5   55,1 
2012 336,8   71,6   364,7   28,4   27,9 
2013 293,4   76,9   325,0   23,1   31,6 
2014 370,8   71,0   545,8   29,0   175,0 
2015 259,0   81,5   986,7   18,5   727,7 

 

Протягом останніх років у місті збільшується питома вага підприємств, які одержали прибуток з 71,0% 
у 2014 році до 81,5% у 2015 році та відповідно зменшується питома вага підприємств, які одержали 
збиток. Питома вага підприємств міста,  які одержали прибуток, до загальної  кількості підприємств у 
2015 році на 8 пунктів перевищує середній показник по Донецькій області. Загалом фінансовий   
результат  підприємств м. Дружківка є позитивним, у той час як в цілому по Донецькій області 
фінансовий результат є від’ємним і сума збитків перевищувала у 2013 – 2015 роках суми прибутків.  

Дебіторська заборгованість підприємств, на кінець року; млн. грн. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Донецька область 210 529,7   244 772,3   276 982,8   268 373,3   200 798,4   230 452,9 
м. Дружківка 1454,1   2613,2   3632,2   4784,3   5520,9   8461,4 

 



 10 
Дебіторська заборгованість підприємств м. Дружківка зростає протягом 2010 – 2015 
років.Дебіторська заборгованість має значну питому вагу в складі поточних активів і впливає на 
фінансовий стан підприємства. У разі перевищення допустимих порогів показниками дебіторської 
заборгованості, можуть виникнути проблеми з ліквідністю підприємства. 

 

 

 

Кредиторська заборгованість підприємств, на кінець року; млн. грн. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Донецька область 238 795,7   299 462,2   327 380,2   333 997,9   199 780,3   246 970,8 
м. Дружківка 1064,2   2162,0   2964,0   4486,6   3004,4   5024,5 
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Кредиторська заборгованість підприємств м. Дружківка також має тенденцію до зростання. Питома 
вага кредиторської заборгованості міста у загальній сумі кредиторськоїзаборгованості по області 
зросла з 0,4% на кінець 2010 року до 2% на кінець 2015. 

На кінець 2015 року кредиторська заборгованість підприємств міста склала 5024,5млн.грн.  та 
виросла відносно кінця 2012 року у 1,7 разів, що свідчить про  підвищення ймовірності виникнення 
кризи з платоспроможністю підприємств. 

 

Кількість малих підприємств  та обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) у 2015 році 

 

Кількість малих 
підприємств, од 

У тому числі 
мікропідприємств 

Обсяг 
реалізованої 

продукції 
(товарів, 
послуг), 
млн.грн. 

Частка 
продукції 

малих 
підприємств 
у загальному 

обсязі 
реалізованої 

продукції 
(товарів, 
послуг), 

% 

усього 

у 
розрахунку 
на 10 тис. 

осіб 
наявного 

населення 

усього 

у 
розрахунк

у 
на 10 тис. 

осіб 
наявного 

населення 

Донецька область 10 850 25 9 169 21 21 267,3 7,1% 
м. Дружківка 321       47 279 41 791,4   10,2 
 

Кількість як малих підприємств,  так і мікропідприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного 
населення більш ніж у 1,8рази  перевищує  середній показник по Донецькі області. Частка продукції 
малих підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) по місту 
Дружківкаскладає10,2%,  що суттєво вище середнього показника по Донецькій області (7,1%). 
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Кількість працівників та витрати на персонал  на малих підприємствах у 2015 році 

 

Кількість зайнятих  
працівників, осіб 

 

Кількість найманих  
працівників, осіб 

 Витрати  
на персонал,  

млн.грн малих  
підприєм

ств 

у т.ч.  
 мікро-  

підприємств 

малих  
підприє

мств 

у т.ч.  
 мікро-  

підприємств 
Донецька область 45 284 19 708 42 705 17 389 1 691,2 
м. Дружківка 1540         602 1488 559 51,5 
 

Середня кількість зайнятих працівників, що приходяться на одне мале підприємство м. Дружківка 
складає 4,8 осіб при середньобласному показнику  4,2 особи. У 2015 році середні витрати на одного 
зайнятого працівника на рік на малих підприємствах міста складали 33,4 тис. грн. (або 2,78 тис. грн. 
на місяць), що на 3,9 тис.грн. на рік менше середньообласного показника (37,3 тис.грн.) 

Фінансові результати малих підприємств до оподаткування у 2015 році, млн. грн. 

 Фінансовий   
результат  
(сальдо) 

Підприємства, які  
одержали прибуток 

 

Підприємства, які  
одержали збиток 

у відсотках  
до загальної  

кількості  
підприємств 

фінансовий  
результат 

у відсотках  
до загальної  

кількості  
підприємств 

фінансовий  
результат 

Донецька область –4 705,1 74,8 2 360,3 25,2 7 065,4 
м. Дружківка –188,1   82,6   34,4   17,4   222,5 

 

Фінансові результати малих підприємств до оподаткування у 2015 роціміста та мають від’ємне 
значення. При цьому 82,6% малих підприємств одержали прибуток на загальну суму 34,4 млн. грн. 
Однак 17,4% малих підприємств закінчили свій рік зі збитками на загальну суму 222,5 млн. грн. 

Капітальні інвестиції, тис. грн. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Донецька область 14993896 26 802044 31 721911 27 912408 13 155270 8304350 
м. Дружківка 71523          131775 305293 423876 156488 198258 

0,5% 0,5% 1,0% 1,5% 1,2% 2,4% 
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Капітальні інвестиції в розрахунку на одну особу, грн. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Донецька область 3 379,3 6 084,2 7 248,4 6 421,4 3 054,0 1 945,6 
м. Дружківка 1008,0   1868,5   4353,9   6076,2   2252,2   2869,5 
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Найбільший розмір капітальних інвестицій в розрахунку на одну особу по м. Дружківка був у 2013 
році та складав 6 076,2 грн., однак він був меншим ніж аналогічний середній показник по Донецькій 
області. 

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств м. Дружківка, які здійснювали діяльність із роздрібної 
торгівлі, млн. грн. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Донецька область 24 608,9 30 354,6 36 600,5 39 121,1 27 630,1 15 109,2 
м. Дружківка 191,8   286,2   327,0   323,4   284,5   361,9 

0,8% 0,9% 0,9% 0,8% 1,0% 2,4% 
 

 

Сума реалізованих товарів та послуг народного споживання через роздрібну торгівлю підприємств 
м. Дружківка постійно збільшується протягом 2010 – 2015 років та займає від 0,8 до 2,4% у 
загальному обсязі роздрібного товарообороту області. Зростання вартісної суми обсягів роздрібного 
товарообороту підприємств може також пояснюватися інфляційними процесами, що наявні в 
економіці останні роки. Щодо фізичних обсягів роздрібного товарообороту підприємств, то вони у 
2013 – 2015 роках навпаки знижуються: індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту 
підприємств, які дають кількісну характеристику змін обсягів товарообороту у відсотка до 
попереднього року, по м. Дружківка показують зменшення обсягів реалізації. 

Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Донецька область 114,7   113,3   117,2   105,4   60,9   37,9 
м. Дружківка 121,1   137,1   111,0   97,5   75,8   88,2 
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Роздрібний товарооборот підприємств у розрахунку  на одну особу населення, грн.  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Донецька область 5530           7091 8339 8973 6395 3529 
м. Дружківка 2711   4145   4677       4649 4106 5254 
 

 

Наявність магазинів роздрібної торгівлі підприємств  на 1 січня 2016 року 

 Кількість  
магазині

в,  
од 

У тому числі Торгова  
площа,  

м2 

У тому числі 
продо-  

вольчих,  
од 

непродо-  
вольчих,  

од 

продо-  
вольчих,  

м2 

непродо-  
вольчих,  

м2 
Донецька область 1 334 563 771 251 587 131 719 119 868 
м. Дружківка 25 9 16 6888   5050 1838 

 

Загальна кількість магазинів м. Дружківка25 од., тобто всього 1,9% від загальної кількості магазинів у 
Донецькій області (в тому числі продовольчих – 9, непродовольчих – 16). Торгова площа магазинів 
міста – 2,7% в загальній площі магазинів Донецької області (в тому числі продовольчих – 3,8%  
непродовольчих – 1,5%). 
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Основні підприємства м. Дружківка 

 

ТОВ «Гірничі машини –Дружківський машинобудівний завод» є найбільшим в СНД виробником 
гірничошахтного обладнання, а за окремими його видами (механізовані кріплення, шахтні й 
гірничорудні вагонетки) є монополістом у Східній Європі. 

Завод заснований в 1893 році акціонерами «Донецького товариства залізоутворювального і 
сталеливарного виробництв» як металургійне підприємство, а з 1936 року спеціалізується на випуску 
гірничошахтного обладнання. 

Багаторічний досвід дружківських машинобудівників, підкріплений потужною виробничою базою 
механообробного, зварювально-складального, ливарного і ковальсько-пресового виробництва 
дозволяє випускати продукцію, що відповідає найвищим вимогам споживачів і світовим стандартам. 
Цьому сприяє проведена на заводі модернізація обладнання, кінцевою метою якої є повне технічне 
переозброєння підприємства. 

Основним напрямком діяльності ПАТ «Дружківський машинобудівний завод» в даний час є 
виробництво механізованих кріплень і агрегатів для роботи в різних гірничо-геологічних умовах з 
потужністю пласта від 0,8 м до 4,5 м для пологих, похилих і крутих пластів, стругових установок, 
стругових комплексів, скребкових конвеєрів, вагонеток шахтних, електровозів рудничних, гіровозів, 
дизелевозів, верхняків металевих, стійок посадочних, устаткування механізації поверхні шахти і 
приствольних дворів, запасних частин гірничошахтного обладнання та іншої продукції для 
задоволення потреб вугільної промисловості. 

Також підприємство спеціалізується в ремонті, відновленні і сервісному обслуговуванні 
гірничошахтного обладнання; наданні інженерних послуг, виконанні робіт у сфері проектування та 
програмного забезпечення промислового і непромислового характеру для власних потреб і 
стороннім замовникам; розробці, виготовленні і реалізації товарів народного споживання; здійсненні 
навчальної діяльності. 

ТОВ «Гірничі машини –Дружківський машинобудівний завод» сертифікований за міжнародною 
системою якості ISО 9001:2000. 

Підприємство є експортером в наступні країни: Білорусь, Казахстан, Російська Федерація, В'єтнам, 
Туреччина. 

Імпортує товари з наступних країн: Німеччина, Італія, Російська Федерація. 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) – 120,0 млн. грн. 

Керівник - Калугіна Т.І. 
Адреса: 84205, Україна, Донецька область,  

м. Дружківка, вул. Соборна, 7. 
Тел.: +38 (06267) 4-21-29, (06267) 4-34-04 

Факс: +38 (06267)4-21-49 
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ПрАО «Дружківський завод металевих 
виробів», заснований 80 років тому, 
спеціалізується виключно на виробництві 
метизної продукції і є найбільшим в Україні 
підприємством виробляють залізничний 

кріплення. 

У 1993 році на заводі проведено комплекс заходів щодо випуску кріпильних виробів відповідно до 
європейського стандарту якості DIN. 

Машинобудівні кріпильні вироби виготовляються від М6 до М42 (підвищеної, нормальної і грубої 
точності). 

Освоєно виробництво високоміцних болтів (від М22 до М27) методом холодної висадки для 
будівельних конструкцій (в тому числі мостових) і металургійних конструкцій, що застосовуються у 
важкому машинобудуванні. 

Налагоджено виробництво шурупа колійного за стандартами Європейського Союзу Залізничників - 
864 - 1. 

Тринадцять видів продукції мають сертифікат відповідності по системі сертифікації УкрСЕПРО, а також 
сертифікат і систему якості ISO 9001. 

На сьогоднішній день діловими партнерами ПрАТ «Дружківський метизний завод» є такі країни: 
Росія, Білорусія, Грузія, Іран, Англія, Казахстан, Киргизія, Латвія, Литва, Молдова, Польща, Туреччина, 
Узбекистан, Нова Зеландія. 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)  – 200,7млн. грн. 

Керівник - Степанов Я.Ю. 
Адреса: 84205, Україна, Донецька область,  

м. Дружківка, вул. Соборна, 3. 
Факс: +38 (06267) 4-47-11, (06267) 4-39-47 

Е-mail: dmf@dmf.com.ua 
Сайт: http://dmf.com.ua/ 

 
  

mailto:dmf@dmf.com.ua
http://dmf.com.ua/
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ПАТ «ГРЕТА» за свою більш ніж півстолітню 
історію став добре відомим підприємством як в 
Україну, так і далеко за її межами. Сьогодні 
Дружківські газові та електричні плити 

уособлюють собою сімейний затишок для мільйонів українців, справно служать мешканцям Росії, 
Білорусі, країн Балтії і далекого зарубіжжя.  

Історія заводу почалася в далекому військовому 1943 році. Відразу після звільнення Дружківки в місті 
було створено горпромкомбінат для відновлення зруйнованого господарства міста. Долаючи 
труднощі після війни, колектив заводу героїчними зусиллями нарощував обсяги виробництва. 

 У 1959 році визначилося пріоритетний напрямок його діяльності - охоплена стрімкою газифікацією 
країна потребувала побутової газової техніки. Першою пішла в серію плита моделі ПГ-4, і вже до кінця 
року їх було випущено близько 4 тисяч. 

За роки існування СРСР підприємство стало одним з найбільших у галузі. 

У 1995 році Дружківський завод газової апаратури отримав статус Відкритого акціонерного 
товариства, акції якого придбало РАТ «Газпром». Сьогодні контрольним пакетом акцій ВАТ «Грета» 
володіє вітчизняна компанія «Комінвест».  

Нинішня історія заводу складається з безперервної модернізації виробничих процесів. За останні 
роки проведено перепланування та реконструкція цеху газових плит: створені нові ділянки вузлової 
зборки, встановлені французька лінія фарбування деталей («GEMA»), дві італійські лінії для 
грунтового та білого порошкового покриття деталей («Wagner»), аналогом яких немає в світі. 
Придбано й змонтована малоінерційна піч випалу емалі («NewFurnace»), виконані монтаж і пуск 
нових ділянок вузлової зборки колектора і дверці духової шафи. Встановлено суперсучасний 
штампувальний комплекс. 

 Всі ці нововведення забезпечили стрімке зростання виробництва: якщо в 2004 році підприємство 
виготовило 160 000 плит, в 2005 - 210 тисяч плит, в 2006 року ця цифра становила - 290, 2007 - 350, у 
2008 - 400 тисяч плит. 

 

Всі деталі плит ТМ «GRETA» - від ручки до кнопок - зроблені з міцних матеріалів, які не нагріваються і 
не деформуються в процесі приготування їжі. Спеціально для них була розроблена нова конструкція 
духової шафи з екологічно безпечним супертонким волокном теплоізоляції духової шафи забезпечує 
рівномірне нагрівання, зберігаючи тепло всередині духовки. Внутрішня дверця духовки плит «GRETA» 
зроблена з високоякісного термостійкого подвійного скла, воно безпечне і забезпечує хорошу 
теплоізоляцію під час приготування їжі. Механізм відкривання фіксує дверцю духовку в трьох 
положеннях. 
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Надійні газові крани фірми «CAPRECI» (Іспанія) і «BSI» (Франція), забезпечують максимально 
ефективне горіння, при цьому, що дуже важливо, елементи конструкції повністю виключають 
ймовірність витікання газу. 

 Завдяки такому підходу до якості продукції, плити TM «GRETA» користуються популярністю не тільки 
на Україну, де компанія давно є одним з лідерів ринку, а також у Росії і країнах СНД. 

Сьогодні Дружківський завод газової апаратури є володарем двадцяти міжнародних нагород, у тому 
числі Міжнародної Золотої Зірки за високу якість та імідж. У 2006 році підприємство отримало 
сертифікат ISO 9001:2000, що підтверджує високу якість своєї продукції. А в березні 2011 року був 
отриманий сертифікат відповідності продукції вимогам євростандарту (СЄ).  

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)  – 129,2 млн. грн. 

Керівник - Аннєнков В.З. 
Адреса: 84205, Україна, Донецька область,  

м. Дружківка, вул. Чайковського,1. 
тел.: +38 (06267) 5-40-10 

E-mail: commerce@greta.donetsk.ua 
Сайт: http://greta.ua/ 

 
 

  

mailto:commerce@greta.donetsk.ua
http://greta.ua/
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Дружківський фарфоровий завод є одним з найстаріших і 
найвідоміших виробників фарфорового посуду на території 
України. Заснований в 1971 році завод і до теперішнього часу 
є одним з лідерів у виробництві високоякісної столового 
фарфорового і керамічного посуду, так само на заводі існує 

єдина в Україні, лінія по виробництву ресторанного фарфору. Дружківський фарфоровий завод 
знаходиться в одному з найбагатших ресурсних регіонів України - Донбас. Густо заселена територія, 
якій постійно був потрібен посуд, дало поштовх для будівництва заводу. Вибір місця будівництва в 
Донбасі, м. Дружківка, був не випадковий. Близькість заводу до сировинної бази, зручні транспортні 
шляхи дозволили створити виробництво недорогого високоякісного фарфорового посуду. За 
розпорядженням Ради Міністрів СРСР в березні місяці 1968, було розпочато будівництво заводу, яке 
віднесли до числа особливо важливих будівництв країни.  

Перший фарфор був отриманий 4 листопада 1971 року. В основу технології були закладені традиційні 
принципи і рішення виробництва фарфорових виробів. Природа Донбасу з її широкими степами, 
м'якістю пагорбів, звивистими річками і величними териконами підказали художникам такі форми як 
«Степной», «Донской» і т.д. Скульптори заводу, завдяки унікальним властивостям фарфору 
створюють гарні і різноманітні форми сучасних елітних виробів, що відрізняються абсолютною 
екологічною чистотою і високою міцністю. У розробці конструкторів заводу постійно знаходяться як 
нові форми виробів, так і вдосконалення старих моделей. Художники і дизайнери регулярно 
працюють над новими і сучасними малюнками-деколів. Технологи підприємства вдосконалюють 
якість і технологію виробництва.  

Протягом багатьох років Дружківський фарфоровий завод радує населення України, Росії, Молдавії, 
Азербайджану, Казахстану своїм широким вибором і якістю продукції.  

На виробництві використовується сировина як імпортного, так і вітчизняного виробництва: 
Український і англійський каолін,  

Український і турецький пегматит,  

Іспанський, український і російський польовий шпат.  

Контроль якості сировини, що надходить ретельно перевіряється у власній сертифікованій 
лабораторії та службою ВТК (відділ технічного контролю). Виробництво маси і глазурі відбувається з 
найсуворішим дотриманням рецептури, який був розроблений спеціально для Дружківського 
фарфорового заводу, рецепт зберігається в таємниці. Завод має власне гіпсоливарне господарство 
для відливання гіпсових форм. Форми виробляються шляхом лиття, з гіпсу виробництва Німеччина 
фірма «KNAUF», Франція «Lafarge». 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)  – 25,6  млн. грн. 

Керівник - Локтенко Р.А. 
Адреса: 84201, Україна, Донецька область,  

м. Дружківка, вул. Педагогічна, 18 
Тел.: +38 (06267) 5-35-88, (050) 425-93-79 

Е-mail:  sale@ukrfarfor.com 
Сайт: http://www.ukrfarfor.com/ 

  

mailto:sale@ukrfarfor.com
http://www.ukrfarfor.com/
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ПАТ «Веско», ПАТ «Дружківське рудоуправління» є 
глиновидобувними підприємствами, що входять до UMG. 
UMG заснований в 2006 році компанією 
SystemCapitalManagement, найбільшою промислово-
фінансовою групою в Україні.UMG — холдинг, що ефективно 
реалізовує сировинний потенціал України і світу. 

Сьогодні глиновидобувні підприємства сировинного UMG є одними з найбільших у світі за обсягами 
реалізації білих пластичних глин. Виробнича потужність глиновидобувних активів складає близько 4 
млн. т на рік. 

UMG розробляє 11 кар'єрів, з яких видобувається понад 100 сортів глин. 

 

ПАТ «Веско» 

Історія підприємства починається з травня 1967 року. 
На сьогоднішній день добуває близько 1,7 млн. тонн глини на рік. 
Значні складські площі дають можливість створювати зимові запаси товарної продукції й практично 
протягом усього року відвантажувати споживачам продукцію необхідної якості. 
Власний вагонний парк надає додаткові гарантії сировинної безпеки клієнтів підприємства. 
Глина підприємства є еталоном в керамічному виробництві. 
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)  – 840,7млн. грн. 
 

ПАТ «Дружківське рудоуправління»  
Підприємство cтворене в 1961 році. 
Обсяг видобутку складає близько 0,3 млн. тонн на рік. 
Розробляє унікальні родовища пластичних глин з високим вмістом алюмінію. 
Окрім глини Дружківське рудоуправління виробляє формувальний пісок, який використовується в 
металургійній промисловості України. 
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)  – 226,0млн. грн. 

 
Керівник - Цимарман Є.В. 

Адреса: 84205, Україна, Донецька область,  
м. Дружківка, вул. Індустріальна, 2 

Тел.: +38 (06267) 3-45-42 
E-mail: secretary@vesco.donetsk.ua 

Сайт: http://www.ua.umgukraine.com/glino_dobyvauchee_napr  

mailto:secretary@vesco.donetsk.ua
http://www.ua.umgukraine.com/glino_dobyvauchee_napr
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Інфраструктурний потенціал міста 
Транспортна інфраструктура 

Через все місто, розділяючи його на дві частини, проходить залізниця Ясинувата - Лозова.  

 Адреса Режим роботи Основні маршрути  Графік  
руху 

Залізнична 
станція 
Дружківка 

м. Дружківка, 
вулиця 
Привокзальна, 1 

цілодобово Рейс Відпра
влення Прибуття 

Костянтинівка –  Одеса 15:16 15:58 
Костянтинівка  –  Київ 16:42 16:44 
Костянтинівка  –  Київ 20:30 20:32 
Костянтинівка  –  Київ 21:00 21:02 

Південний напрямок 
Одеса – Костянтинівка   05:11 05:13 
Київ – Костянтинівка   07:17 07:19 
Київ – Костянтинівка   12:33 12:35 
Київ – Костянтинівка   13:04 13:06 

Приміські поїзди 
Північний напрямок 

Костянтинівка –Лиман 
(Красний Лиман) 05:33 05:34 

Фенольна –Лиман – Ізюм 06:32 06:33 
Фенольна – Слов’янськ –
Лиман 13:06 13:07 

Фенольна - Гаврилівка 15:25 15:27 
Костянтинівка – 
Слов’янськ –Лиман 17:58 17:59 

Фенольна –Лиман 20:41 20:42 
Фенольна – Слов’янськ 23:00 23:01 

Південний напрямок 
Слов’янськ  – Фенольна 03:53 03:54 
Лиман – Фенольна 05:33 05:34 
Слов’янськ  – Фенольна 07:38 07:39 
Близнюки – Фенольна 14:44 14:45 
Лиман – Фенольна 17:19 17:20 
Гаврилівка – Фенольна 21:07 21:08 

 

 

 

 

 

 

 

http://rasp.yandex.ua/thread/084DV_tis/?station_to=9617254&point_from=c142&departure=2013-12-16&point_to=c23053&station_from=9617215
http://rasp.yandex.ua/thread/084DV_tis/?station_to=9617254&point_from=c142&departure=2013-12-16&point_to=c23053&station_from=9617215
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Уздовж залізниці проходить автотраса республіканського значення Донецьк - Слов'янськ. 

 

 

 

Вантажні перевезення автомобільним транспортом за 2015 рік 

 
Перевезено вантажів Вантажооборот 

тис.т у % до 2014р. млн.ткм у % до 2014р. 

Донецька область1 25203,8 55,8 662,6 30,6 
м. Дружківка 13540,5 90,1 63,0 68,2 
 

 

Пасажирські перевезення автомобільним транспортом за 2015 рік 

 Перевезено пасажирів   Пасажирооборот  

тис. у % до 2014р. млн.пас.км у % до 2014р. 

Донецька область 1 115927,7 30,6 1332,3 31,7 
м.Дружківка …2 95,3 …2 93,0 

 

Перевезення пасажирів здійснюють маршрутне таксі , 8 міжміських маршрутів, легкове таксі, міський 
трамвай. 

На 14 міських  маршрутах працюють 28 мікроавтобусів 12 перевізників, на 8 приміських маршрутах 
працюють 3 автобуси і 10 мікроавтобусів восьми перевізників.   

 

                                                           
1Без урахування частини зони проведення антитерористичної операції. 
  З урахуванням нерозподіленої частини вантажних перевезень, виконаних фізичними особами- 
підприємцями. 
 
2Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України  "Про державну статистику" щодо 
конфіденційності інформації 

Карта доріг міста Дружківка   
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 Адреса Режим роботи Станція призначення Час відправлення 
Автовокзал 
Дружківка 

м. Дружківка,  
вулиця 
Московська, 231 

6.00 – 18.00 Бахмут (Артемівськ) 6:10; 7:35; 9:00;11:38; 
14:05:15:20:16:15 

Барвенково 13:45 
Бердянськ 6:20; 8:50 

   Дзержинськ (Торецк) 11:50 
   Дніпро 

(Дніпропетровськ) 6:40; 8:00 

   Добропілля 6:10; 11:30 
   Запоріжжя 7:20 
   Ізюм 6:50; 13:00 
  

 

Костянтинівка 6:05; 6:40; 7:00; 7:20; 
7:30; 7:35; 7:40; 8:00; 

8:45; 10:12; 11:38; 
12:40; 14:30; 15:00; 
15:15; 16:00; 16:15; 

16:45 
  

 

Краматорськ 6:20; 6:50; 7:30; 8:15; 
8:45; 9:50; 9:58; 

10:40; 11:00; 11:35; 
12:00: 12:25; 13:00; 
13:50; 14:13; 15:00; 

16:50 
  

 

Покровськ 
(Красноармійськ) 

5:45; 6:40; 7:25; 7:30; 
7:40; 8:00; 8:20; 8:50; 
10:12: 12:30; 14:30; 
15:15; 15:30; 16:30 

   Лиман (Красний Лиман) 7:30; 14:30 
   Кривий Ріг 8:00 
  

 
Курахово 5:45; 6:20; 7:20; 8:20; 

10:10; 14:30; 15:304 
16:00 

   Маріуполь 5:45; 6:20; 8:20; 8:50; 
10:10; 13:20; 15:30 

   Москва 13:00; 15:30 
   Новогродівка 12:30 
   Новомосковськ 8:00 
   Петропавлівка 6:40; 8:00 
   Павлоград 6:40; 8:00 
   Ростов 15:30 
   Санкт-Петербург 9:00 (щосереди та 

щонеділі) 
   Святогірськ 6:20; 9:50; 10:50; 

11:15; 14:30 
  

 

Слов’янськ 6:20; 6:50; 7:30; 
8:15;8:45; 9:50; 10:40; 

11:00; 12:00; 12:25; 
13:00; 14:30; 15:00; 

17:00 
   Соледар 6:10; 14:10 
   Вугледар 8:20; 8:50; 10:10: 

15:30; 16:30 
   Харків 6:50; 8:45; 13:00 
   Часів Яр 6:10; 14:10 
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Фінансова інфраструктура міста 

Банківські відділення 

Назва Адреса Керівник  
(П.І.П., тел.) 

Перше Дружківське 
відділення АТ 
«Райфайзен Банк Аваль» 

м. Дружківка, вул.Соборна, 20 Сніжко Наталія  Борисівна,  
+38 (06267) 4-22-51 

АТ Укрсиббанк  
Дружківське відділення   

м. Дружківка, вул.Соборна, 15 Мишков Сергій Михайлович,  
+38 (06267) 5-40-14  

Дружківське відділення 
ПАТ «Укрсоцбанк» 

м. Дружківка, вул.Соборна,24 Бобкова Наталія Віталіївна,  
+38 (06267) 4-21-15 

ПАТ КБ «Приватбанк» 
Дружківське відділення 

м. Дружківка, вул.Соборна, 22 Гарькавий Олексій Вікторович,  
+38 (06267) 4-34-58 

ПАТ Державний ощадний 
банк України 

м.Дружківка, вул. Соборна,13 Блошенко Олег Анатолійович, 
+38 (06267) 4-31-54 

ПАТ «Сбербанк» м.Дружківка, вул. Соборна,22 Мартиненко Олексій Олександрович 
+38 (06267) 4-20-93 
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Інституційний потенціал міста 
Інституція підтримки підприємництва – це організація, створена представниками приватного 
та/або державного секторів для надання ресурсної підтримки наявному бізнесу, для 
започаткування підприємницької діяльності, задоволення потреб бізнесу в розвитку, просуванні 
інтересів підприємницьких структур у відносинах з органами публічної влади та суспільством. 

Діяльність інституцій підтримки підприємництва проявляється як на мікрорівні (через встановлення 
зв’язків з компаніями, взаємний обмін інформацією, а також шляхом налагодження зв’язків з 
органами державної влади та місцевого самоврядування), так і на макрорівні (через зв’язки з 
регіональними органами державної влади і безпосередньо з розробниками державних програм і 
проектів у міністерствах та інших установах). Утворення мережевих зв’язків, як з компаніями та 
державними установами, так і між собою, суттєво впливає на якість послуг, котрі пропонують 
інституції підтримки підприємництва, а також на якість програм і проектів, які розробляють і 
впроваджують на державному рівні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецька торгово-промислова палата 

Торгово-промислова палата (ТПП) є недержавною неприбутковою самоврядною організацією, що 
об’єднує юридичних осіб, які створені і діють відповідно до законодавства України, атакож громадян 
України, зареєстрованих як підприємці, та їх об’єднання. 

У 2015 році Донецька торгово-промислова палата стала провідником і бізнес-консультантом для 
багатьох з регіональних експортерів на ринки ЄС. Центром експорту Export UA були розроблені 
програми супроводу підприємств, проводились навчальні семінари, видані посібники для 
експортерів. За фінансової підтримки ПРООН та Уряду Японії в 2015 році Донецькою ТПП 
реалізований проект зі створення умов для розвитку експортного потенціалу підприємств МСБ 
Донецької області. Мета – надалі втілювати в життя нові інноваційні підходи для розвитку малого та 
середнього бізнесу. 

Місія  

Підвищення конкурентоспроможності бізнесу на внутрішньому і зовнішньому ринках шляхом 
надання комплексу послуг та представництва інтересів. 

Відповідно до чинного законодавства України, інституції підтримки підприємництва можуть 
працювати як суб’єкти публічного, так і приватного права. Основними організаційно-правовими 
формами юридичних осіб, які можуть належати до інституцій підтримки підприємництва, є: 

 торгово-промислова палата; 
 організація роботодавців; 
 об’єднання організацій роботодавців; 
 державне / комунальне підприємство; 
 державна / комунальна установа; 
 господарське товариство; 
 благодійна організація; 
 громадське об’єднання; 
 консультативні, дорадчі та інші допоміжні утворення при органах державної влади та 

місцевого самоврядування 
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Стратегічні напрямки розвитку Донецької ТПП  

 впливнабізнес-кліматтапредставництвоінтересів 
 системнепросуванняекспортутарозвитокекспортного потенціалу бізнесу регіону  
 наданняефективних (конкурентоспроможних) послугдлябізнесу 
 статикращоюплатформоюдлякомунікаціїбізнесу 
 вдосконалення організаційного розвитку 

Адреса: 84301, Україна, Донецька обл.,  
м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, 48-а 
Тел.: +38 (050) 477-01-11, +38 (067) 567-01-11 

Факс: +38 (06264) 7-10-76 
E-mail:dcci@donetskcci.com 

Сайт: http://donetskcci.com/ 

Інституції підтримки підприємництва місцевого рівня – м. Дружківка 

Дружківський міський союз підприємців малого та середнього бізнесу 
тип інституції – місцеве об’єднання підприємців 
територія діяльності– м. Дружківка 
засновники– приватні особи 
організаційна форма- громадське об’єднання 
рік заснування–1999 

 
Володимир Гриньов, засновник, керівник 

Адреса: 84200, Україна, Донецька обл.,  
м. Дружківка, вул. Соборна, 15/ 34  

Тел.: +38 (06267) 4-23-37 
 

Інституції підтримки підприємництва регіонального рівня у Донецькій області 

Громадська організація «Взаємодія» (м. Краматорськ) 

тип інституції - бізнес-центр (центр послуг для бізнесу) 
територія діяльності– Донецька область 
засновники– приватні особи 
організаційна форма- громадське об’єднання 
рік заснування– 2008 
 

Спрямування діяльності  Основні послуги 
1. Захист прав і представництво 
інтересів; 
2. Аналітична й експертна підтримка; 
3. Консультаційна та юридична 
підтримка. 

  навчання (тренінги, семінари, курси); 
 збір, обробка та поширення інформації; 
 консультаційні послуги та 
посередництво; 
 розробка бізнес-планів та проектів. 

 

Тетяна Шашкова, голова правління 
Адреса: 02095, Україна, м. Київ,  

вул. Урлівська 1/8, кв. 306,  
Тел.: +38 (050) 543-26-21, (099) 722-37-13 

E-mail: shashkova@dn.farlep.net 
Сайт: http://ngovz.com.ua 

mailto:dcci@donetskcci.com
http://donetskcci.com/
mailto:shashkova@dn.farlep.net
http://ngovz.com.ua/
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Клуб підприємців Краматорська (м. Краматорськ) 
тип інституції –місцеве об’єднання підприємців 
територія діяльності– м. Краматорськ та Донецька 
область 
засновники– приватні особи 
організаційна форма- громадське об’єднання 
рік заснування– 2008 

 
Спрямування діяльності  Основні послуги 
1. Інформаційна та комунікаційна 
підтримка; 
2. Аналітична й експертна підтримка; 
3. Консультаційна та юридична 
підтримка. 

  навчання (тренінги, семінари, курси); 
 організація роботи бізнес-клубів; 
 збір, обробка та поширення інформації. 
 

 
 

Сергій Кондратюк, засновник, директор 
Адреса: 84301, Україна, Донецька обл.,  

м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, 48-а  
Тел.: + 38(099)508-16-31 

E-mail: info@businessclub.com.ua 
Сайт: http://businessclub.com.ua/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:info@businessclub.com.ua
http://businessclub.com.ua/
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Пріоритети розвитку міста 
 

  Пріоритети розвитку  у ХХ сторіччі  

машинобудування  

виробництво гірничошахтного обладнання 

видобування неенергетичних матеріалів 
(глина вогнетривка, пісок формувальний, 
глина тугоплавка артемівського родовища, 
глина тугоплавка, керамічні маси) 

1 

2 

3 

СТРАРОПРОМИСЛОВЕ МІСТО ДРУЖКІВКА 

Пріоритети розвитку  у ХХІ сторіччі  

модернізація виробництв та експортна 
орієнтованість на ЄС 

 
харчова промисловість 

сільське господарство  

 

1 

2 

3 

СУЧАСНЕ КОНКУРЕНТОЗДАТНЕ МІСТО ДРУЖКІВКА 

4 будівництво 

 

Цілі розвитку: 

1. Створення точок росту економіки міста 
2. Стимулювання малого та середнього бізнесу 
3. Відновлення та розбудова інфраструктури забезпечення життєдіяльності міста 
4. Залучення іноземних інвестицій 
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Індустріальний парк 
У місті Дружківка виділена земельна ділянка для формування індустріального парку. Розвиток 
індустріального парку передбачається здійснювати в неурбанізованій зоні шляхом формування 
сучасного комплексу експортноорієнтованого промислового виробництва. 

Як приклад, можливі сфери діяльності в індустріальному парку: 

 підприємства з переробки сільськогосподарської продукції близько до зон її виробництва (що 
буде забезпечено подальшими процесами децентралізації в регіоні і створенням об'єднаної 
територіальної громади спільно з сільськими громадами та приєднанням земель 
сільськогосподарського призначення), 

 підприємства з виробництва будівельних матеріалів, тісно пов'язаних з утилізацією відходів 
вугільної промисловості та металургії. 

 

  
Ініціювання створення Індустріального парку 

Виділення земельної ділянки 

Розробка КОНЦЕПЦІЇ Індустріального парку та 
її затвердження на сесії Міської ради (рішення 

«Про створення індустріального парку» *) 

Реєстрація Індустріального парку в 
Мінекономрозвитку, включення в реєстр 

Подаються: 
1) заява про включення індустріального парку 
до Реєстру індустріальних парків; 
2) рішення ініціатора про створення 
індустріального парку*; 
3) концепція індустріального парку; 
4) витяг з Державного земельного кадастру 
щодо земельної ділянки та правовстановлюючі 
документи на розташовані на ній об'єкти 
нерухомого майна; 
5) найменування керуючої компанії та 
учасників (за наявності). 

Вибір Керуючої компанії  
шляхом проведення відкритого конкурсу 

Пошук 
інвесторів 

Пошук учасників  
Індустріального парку 

Управління Індустріальним парком 
відповідно до КОНЦЕПЦІЇ 

Підготовка площадки та облаштування 
інфраструктури  Індустріального парку 

 (підведення комунікацій та ін.) 
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Кращі практики реалізації проектів 
розвитку у місті 
 
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиць м. Дружківка, з використанням 
енергозберігаючих технологій 
 

ПІВНІЧНОЮ ЕКОЛОГІЧНОЮ ФІНАНСОВОЮ КОРПОРАЦІЄЮ (NEFCO)3 (як розпорядником Фонду “ФОНД 
“ПІВНІЧНА ІНІЦІАТИВА ГУМАНІТАРНОЇ ПІДТРИМКИ ТА  ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ (УКРАЇНА)) було надано 
грантову підтримку Дружківській міській раді у розмірі до 456 000 євро на реалізацію проекту 
«Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиць м. Дружківка, з використанням 
енергозберігаючих технологій» 

Метою проекту було покращення енергоефективності та умов перебування у місті, шляхом 
впровадження комплексних заходів енергоефективності у вуличному освітленні. Проектом було 
передбачено заміну ртутних ДРЛ ламп на нові енергоефективні натрієві газорозрядні лампи. 

Короткий опис проекту: 

Вуличне освітлення Дружківки є важливою складовою інженерної інфраструктури міста. На сьогодні у 
місті на використанні знаходиться 1 731 точок вуличного освітлення, що оснащені ртутними ДРЛ 
лампами, 80% із них є зношеними та застарілими. Ці лампи перебували у використанні 20-30 років, і 
не забезпечують стабільного освітлення із-за застарілих технологічних характеристик та вищі сучасні 
вимоги до вуличного освітлення. На сьогодні, довжина вулиць із освітленням становить 72 км 
включно із 57 км повітряних ліній – неізольованих стальних або алюмінієвих проводів. Практично вся 
мережа зовнішнього освітлення потребує капітального оновлення. Через значне зношення системи 
вуличного освітлення, частка обладнання у робочому стані становить 60%. Розрахунковий час 
функціонування ламп – 3400 годин/рік, 3000 годин обраховуються за нічним тарифом.  

Використання ДРЛ ламп їх постійна заміна, а також велика частка стовпів, повітряних та кабельних 
проводів, що уже завершили свій експлуатаційний період, призводили до збільшеної експлуатаційної 
вартості і тому потребує оновлення. 

В рамках проекту на 46 вулицях міста було здійснено заміну: 

 енергозатратних ДРЛ ламп із потужністю 250 Вт на нові енергоефективні натрієві газорозрядні 
лампи, потужністю 150 Вт у кількості 1 531 шт. 

 старого неізольованого металічного проводу на СІП – 57,12 км 
 бетонних стовпів у аварійному стані – 112 шт. 
 30-ти приладів обліку електроенергії на нові із диференціацією 

                                                           
3Північна екологічна фінансова корпорація – міжнародна фінансова організація, яка створена відповідно до 
угоди між країнами Північної Європи Данією, Фінляндією, Ісландією, Норвегією й Швецією, зі штаб-квартирою в 
м. Гельсінкі, Фінляндія 
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В цілому реалізація проекту призведе до скорочення викидів CO2 на 416,5 тон/рік 

 

Підвищення якості медичного обслуговування у комунальних лікувально-профілактичних закладах 
ІІ рівня м. Дружківки  
 
Проект «Підвищення якості медичного обслуговування у комунальних лікувально-профілактичних 
закладах ІІ рівня м. Дружківки» був реалізований у 2016 році за рахунок коштів Державного Фонду 
Регіонального Розвитку.  

Метою проекту було покращення здоров’я мешканців міста Дружківки, довколишніх селищ та 
тимчасово переміщених осіб, підвищення якості надання спеціалізованих медичних послуг. 
Створення адекватної матеріально-технічної бази для надання спеціалізованої медичної допомоги та 
підвищення якості діагностики тяжкої патології, розширення спектру медичних послуг, впровадження 
прогресивних методів лікування на реабілітації хворих в умовах закладів охорони здоров’я міста. 

Завданням проекту  булопридбання медичного обладнання для відділення мікрохірургії ока та ЛОР-
органів комунальної лікувально-профілактичної установи «Дружківська міська лікарня №1», 
операційної хірургічного відділення комунального лікувального закладу «Центральна міська 
лікарня», діагностичного обладнання для поліклінічного відділення комунального лікувального 
закладу «Центральна міська лікарня», фізіотерапевтичного обладнання для комунальної лікувально-
профілактичної установи  «Дружківська міська лікарня № 2». 

Короткий опис проекту: 

Заклади охорони здоров’я міста  надають медичну допомогу 69155  мешканцям міста. В тому числі 
спеціалізовану медичну допомогу: хірургічну, травматологічну, офтальмологічну медичну допомогу 
вагітним, роділлям та породіллям. У зв’язку з бойовими діями, що розгорнулися на території 
Донецької області, у місті Дружківка на сьогоднішній день зареєстровано більше 18 тис. внутрішньо 
переміщених осіб. Відповідно до Закону України від 5 лютого 2015 року № 157-VIII «Про добровільне 
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об’єднання територіальних громад», Дружківська міська рада оголосила проведення громадського 
обговорення щодо добровільного об’єднання територіальних громад. Крім Дружківської 
територіальної громади до складу об’єднаної територіальної громади пропонується включити ще 19 
громад довколишніх населених пунктів, а саме с.Червонозоряне, смт.Олексієво-Дружківка, 
смт.Райське, смт.Новогригорівка, смт.Новомиколаївка, с-ще Новомиколаївка, с.Красний Кут, с-ще 
Старорайське, с.Торське, с.Миколайпілля, с.Петрівка, с.Торецьке, с.Кіндратівка, с-ще Приют, с. 
Осикове. Таким чином, об’єм надання медичних послуг закладами охорони здоров’я міста  може 
значно збільшитися, що буде потребувати додаткового медичного обладнання. 

У місті бракувало деякого діагностичного, лікувального та реабілітаційного  медичного обладнання, у 
зв’язку з чим мешканці міста повинні були звертатися до закладів охорони здоров’я інших міст. 

В м. Дружківка працює відділення мікрохірургії ока та ЛОР-органів комунальної лікувально-
профілактичної установи «Дружківська міська лікарня №1». Воно обслуговує населення ряду міст 
Донецької області: Дружківки, Костянтинівки, Артемівська, Часов Яру, Дзержинську та селищ, що 
знаходяться поруч з ними, які не мають власного відділення мікрохірургії ока, або такі відділення не 
здійснюють високотехнологічних операцій. Щорічно установою проводяться більше чотирьохсот 
операцій, більшість з яких – високотехнологічні.  

На сьогодні в Донецькій області відсутні хірургічні центри, де практикується хірургія заднього відрізку 
ока, що ускладнює допомогу хворим на цукровий діабет (до 95% від усіх хворих за даними ВОЗ) та 
інші захворювання з патологією сітківки, роблять неможливими невідкладне надання хірургічної 
допомоги хворим з проникними пораненнями ока, які здебільшого пов’язані з виробництвом та 
військовими діями, і тому поширені в регіоні. При несвоєчасному наданні допомоги такі травми і 
захворювання призводять до незворотної сліпоти та інвалідізації. 

Для покращення діагностики та лікування хірургічної патології переднього відрізку та запровадження 
допомоги хворим з патологією заднього відрізку ока, було необхідне придбання додаткового 
сучасного медичного обладнання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У місті Дружківка, у комунальному лікувальному закладі  
«Центральна міська лікарня»,  існує єдине  хірургічне  відділення 
на 70 ліжок (у складі якого 30 травматологічних ліжок),  зі штатом 
медичних працівників – 83,25 штатних одиниць, усі лікарі 
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переважно вищої  та першої кваліфікаційної категорії. За рік в хірургічному відділенні КЛЗ «ЦМЛ» 
здійснюється близько 900 оперативних втручань. У зв’язку з тим, що відділення було недооснащене 
сучасним обладнанням та потребувало технічного переоснащення, були зафіксовані високий рівень 
летальності - 1,8 за 2014 рік, що перевищує обласний показник - 1,7, низький відсоток хірургічної 
активності – 49,2%.  Для більш ефективної роботи відділення необхідним було переобладнання 
операційної хірургічного відділення. Таке переобладнання дозволило поліпшити хірургічну допомогу 
населенню міста і прилеглих сіл Костянтинівського та Добропільського районів, знизити рівень 
летальності, зменшити терміни перебування пацієнтів у хірургічному відділенні з 9-12, що існувало до 
сьогодні, до 5 днів, дозволить у подальшому більш раціонально використовувати бюджетні кошти. 
Було придбано  сучасне медичне операційне обладнання.  

Завдяки відсутності в закладах охорони здоров’я міста деякого діагностичного обладнання 
неможливо в повному обсязі виконання Наказу МОЗ України від 27.08.2010 року № 728 «Про 
диспансеризацію населення». Так, через відсутність мамографа жіноче населення  міста не мало 
можливості отримати повноцінне обстеження та було вимушене обстежуватись в інших містах. 
Оскільки не всі жінки мають можливість це зробити, тому захворювання частіше виявляють вже у 
пізніх  стадіях. 

Відсутнє обладнання для візуального обстеження кішківника, що в свою чергу обтяжувало виявлення 
патології і призводило до росту онкологічної захворюваності. Придбання відеоколоноскопу та 
ректоскопу у подальшому надасть змогу діагностувати захворювання на ранніх стадіях та проводити 
оперативні втручання методом ендоскопії. 

У біохімічному  відділі  клініко-діагностична лабораторії КЛЗ «Центральна міська лікарня», яка 
обслуговує все населення міста,   за рік проводиться близько 300 000 лабораторних аналізів, в тому 
числі близько 100 000 біохімічних аналізів. 

Лабораторія вже довгий час потребувала технічного переоснащення. Для більш ефективної роботи 
підрозділу  було придбане  сучасне медичне діагностичного обладнання, що значно розширить 
перелік досліджень, надасть змогу проводити імуноферментний аналізу, що підвищить якість 
діагностики захворювань та забезпечить своєчасне, ефективне  лікування. 

Обладнання фізіотерапевтичного відділення комунальної лікувально-профілактичної установи  
«Дружківська міська лікарня № 2» також технічно і морально застаріло, в більшій своїй частині 
експлуатується з 1980 року, тому відділення не мало змоги надавати якісну медичну допомогу 
мешканцям громади. Придбання фізіотерапевтичних апаратів лазерної та магнітотерапії, 
гальванізації, УВЧ терапії з сучасною технологією, комп’ютерним забезпеченням у подальшому 
надасть змогу якісно лікувати пацієнтів з різноманітними захворюваннями та проводити їх 
реабілітацію. 

Обсяг фінансування проекту з Державного Фонду Регіонального Розвитку – 13 589,534 тис. грн. 

Обсяг співфінансування проекту з місцевого бюджету – 1 509,948 тис. грн.  

 

 

 

СУЧАСНИЙ ЦЕНТР ДРУЖКІВКИ  
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Вперше орган місцевого самоврядування міста Дружківка самостійно виступив  ініціатором і автором  
одного з проектів Програми Розвитку ООН (далі – ПРООН), реалізація якого на практиці довела 
ефективність такої співпраці: проект Дружківської міської ради «Сучасний центр Дружківки» у 2015 
році був підтриманий на конкурсі  проектів «Розвиток інфраструктури підтримки бізнесу в Донецькій 
та Луганській областях», що реалізовувався ПРООН в рамках проекту «Економічне і соціальне 
відновлення Донбасу».  

Метою проекту було  

 створення сприятливого середовища для сталого розвитку підприємництва 
 удосконалення, модернізація роботи Центру надання адміністративних послуг м. Дружківка 

(далі – ЦНАП), що забезпечить належні умови, прозорість та рівність доступу підприємцям, 
громадянам,  переселенцям з зони АТО 

 зміцнення спроможності органу місцевого самоврядування 

Завданнями проекту  було  

 активізація та забезпечення інформаційної підтримки суб’єктів підприємництва, фізичних та 
юридичних осіб 

 підвищення якості обслуговування суб'єктів 

В рамках реалізації проекту були 

 придбані інформаційні кіоски 
 придбана системи керування чергою 
 встановлені металопластикові вікна 
 придбана комп’ютерна та орг. техніка 

В результаті проекту був удосконалений, модернізований ЦНАП,  що сприятиме отриманню 
суб'єктами підприємництва, громадянами та ВПО максимуму інформації щодо адміністративних 
послуг в одному приміщенні 

 
 
Реконструкція будівлі їдальні під Центр надання адміністративних послуг м. Дружківка  

Проект «Реконструкція будівлі їдальні під Центр надання адміністративних послуг м. Дружківка» був 
реалізований у 2016 році за рахунок коштів Державного Фонду Регіонального Розвитку.  

 

 

Метою проекту було  

 удосконалення, модернізація роботи Центру надання адміністративних послуг, що 
забезпечить належні умови, прозорість та рівність доступу підприємцям, громадянам,  
переселенцям з зони АТО; 

 зміцнення спроможності органу місцевого самоврядування; 
 створення сприятливого середовища для сталого розвитку підприємництва. 

Завданнями проекту  було  
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 створення  для фізичних осіб, юридичних осіб, які звертаються за отриманням 

адміністративних послуг, комфортних умов для отримання адміністративних  послуг та 
облаштування необхідної кількості робочих місць для адміністраторів; 

 підвищення якості обслуговування суб'єктів підприємництва, фізичних та юридичних осіб; 
 активізація та забезпечення інформаційної підтримки суб’єктів підприємництва, фізичних та 

юридичних осіб. 

Короткий опис проекту:  

Сьогодні перед суспільством стоїть одна із найбільших проблем - потреба в розвитку та підтримці 
довіри громадян, суб'єктів підприємництва до органів місцевого самоврядування та інших органів 
влади. Складовою частиною цього напряму є забезпечення виконання вимог Закону України «Про 
адміністративні послуги», своєчасне, повне і якісне надання адміністративних послуг населенню.  

Центр надання адміністративних послуг м. Дружківки створено для належної організації роботи із 
суб'єктами звернення (суб'єктами підприємництва, фізичними особами, юридичними особами) в 
одному приміщенні з метою надання якісних адміністративних послуг. До Центру звертаються також 
багато переселенців з зони АТО.  

Для забезпечення ефективного надання адміністративних послуг суб'єктам звернення потрібні 
належні умови: доступність до інформації, покращення якості надання адміністративних послуг, 
просторий, комфортний офіс, можливість звернення в електронній формі. 

З урахуванням того, що кількість адміністративних 
послуг, які надаються постійно зростає, зростає і 
кількість суб'єктів звернення. Отже, загальна 
площа приміщення ЦНАП була вже недостатньою 
для якісного надання адміністративних послуг 
населенню.  Крім цього, в приміщенні ЦНАП не 
було реалізовано принцип відкритого простору, 
було відсутнє місце для рецепції, недостатня 
площа секторів інформування, очікування. В 
приміщенні було обладнано лише 5 робочих 
місць для адміністраторів. 

 

 

В рамках реалізації проекту було здійснено: 

 роботи для архітектурно-будівельних рішень; 
 роботи по опаленню та вентиляції; 
 роботи по внутрішньому водопроводу та каналізації в тому числі встановлення сантехнічних 

приладів;   
 електромонтажні роботи в тому числі встановлення та  підключення освітлювальних точок                                         

В результаті: 

 введено в експлуатацію нове приміщення ЦНАП; 
 збільшено пропускну здатність ЦНАП  впродовж одного робочого дня фізичних осіб, 

юридичних осіб, які звертаються за отриманням адміністративних послуг; 
 зменшено на 15 % терміну надання адміністративної послуги; 
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 покращено доступність та якість надання адміністративних послуг. 

Обсяг фінансування проекту з Державного Фонду Регіонального Розвитку – 5 746,4 тис. грн. 

Обсяг співфінансування проекту з місцевого бюджету – 638,489 тис. грн.  
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Довідкові дані для розрахунків та 
обґрунтувань інвестиційної 
діяльності 
Ставка земельного податку 

Рішенням Дружківської міської ради від 08.07.2015 р. №6/57-2 затверджено Положення про механізм 
справляння та порядок сплати плати за землю на території м. Дружківка, що вступило в діюз 01 січня 
2016 року. 

Платниками земельного податку є: 

 власники земельних ділянок, земельних часток (паїв); 
 землекористувачі 

Базою оподаткування земельним податком є: 

 нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації; 
 площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено. 

Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим 
законодавством.  

Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у 
наступному розмірі : 

– за земельні ділянки, у тому числі які знаходяться у постійному користування, що зайняті 
житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, 
які використовуються без отримання прибутку, гаражно-будівельними, дачно-будівельними 
та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками 
фізичних осіб, а також за земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського 
виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-
побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами – 0,03% від їх нормативної 
грошової оцінки 

– за інші земельні ділянки, у т.ч. які перебувають  у постійному користуванні - 1% від їх 
нормативної грошової оцінки. 

Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, встановлюється у 
розмірі 5% від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області. 

Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб 

Від сплати податку звільняються: 

 інваліди першої і другої групи; 
 фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; 
 пенсіонери (за віком); 
 ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту"; 
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 фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи. 
 учасники  антитерористичної операції та члени їх сімей, члени сімей загиблих (померлих) 

учасників АТО. 

Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних 
осіб, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних 
норм: 

 для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари; 
 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара, в селищах - не більш як 0,15 гектара, 
в містах - не більш як 0,10 гектара; 

 для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара; 
 для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара; 
 для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара. 

Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних 
ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та 
земельних часток (паїв) в оренду платнику фіксованого сільськогосподарського податку. 

Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб 

Від сплати податку звільняються: 

 санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні 
установи громадських організацій інвалідів; 

 громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані 
громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх 
повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які 
мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової 
чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких 
інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат 
на оплату праці. 

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати 
цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим 
органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні". 

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та 
організації зобов'язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням 
інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством; 

 бази олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом 
Міністрів України. 

 органи державної влади, органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, 
підприємства, установи, організації, громадські організації, дошкільні та загальноосвітні 
навчальні заклади (незалежно від форм власності і джерел фінансування), заклади культури, 
науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю 
утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів. 
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Орендна плата за землю 

Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної 
ділянки. 

Платником орендної плати є орендар земельної ділянки. 

Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду. 

Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем 
(власником) і орендарем. 

Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати. 

Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, річна сума платежу може перевищувати 
граничний розмір орендної плати, встановлений у підпункті 288.5.2 п.288.5 ст. 288 Податкового 
кодексу України, у разі визначення орендаря на конкурентних засадах 

Положенням про механізм справляння та порядок сплати плати за землю на території м. 
Дружківкавстановлений розмір орендної плати у відсотках від їх грошової оцінки. 

 
Цільове використання земельної ділянки Площа, м² 

Відсоток 
орендної 

плати 
1 Тимчасові маліархітектурні форми (торговікіоски, 

павільйони,тощо) 
 

не більше 100 
 

10 
2 Тимчасові маліархітектурні форми (літні майданчики, 

торгові ряди, павільйони, тощо) більше 100 4 

3 Об’єкти капітального будівництва:  
3.1. Комерційне призначення (магазины, АЗС, банки, платні 

стоянки, склади, тощо) не більше 300 5 

3.2 Комерційне призначення більше 300 4 
3.3. Промисловість без обмежень 3 
3.4. Транспорт, зв'язок  без обмежень 3 
3.5. Технічна інфраструктура без обмежень 5 
3.6. Громадська забудова без обмежень 3 
3.7. Вільні землі, землі зайняті поточним будівництвом і 

перебудовою  без обмежень 5 

3.8 Зареєстровані релігійні, організації і благодійні фонди без обмежень 3 
3.9. Житлова забудова без обмежень 3 
3.10. Землісільськогосподарського призначення без обмежень 3 
3.11. Земельні ділянки надані для розміщення, будівництва, 

обслуговування та експлуатації об’єктів енергетики, які 
виробляють електричну енергію  з відновлюваних 
джерел енергії, включаючи технологічну інфраструктуру 
таких об’єктів (виробничі приміщення, бази, розподільчі 
пункти (пристрої), електричні підстанції, електричні 
мережі) 

без обмежень 3 

 

Ставка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

Рішенням Дружківської міської ради від 08.07.2015 р. №6/57-1 затверджено Положення про механізм 
справляння та порядок сплати податку нанерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 
території м.Дружківка, що вступило в діюз 01 січня 2016 року. 



 41 
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є місцевим податком, який сплачується 
з об’єктів житлової та нежитлової нерухомості. 

Об’єкти житлової нерухомості - будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, 
дачні та садові будинки. 

Об’єкти нежитлової нерухомості - будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства 
до житлового фонду. У нежитловій нерухомості виділяють:  

 будівлі готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, 
гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку; 

 будівлі офісні - будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі 
для конторських та адміністративних цілей;  

 будівлі торговельні - торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали 
для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та 
склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового 
обслуговування;  

 гаражі - гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;  
 будівлі промислові та склади;  
 будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);  
 господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать 

сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, 
трансформаторні підстанції тощо;  

 інші будівлі. 

Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів 
житлової та/або нежитлової нерухомості. 

Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у 
спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб: 

 якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності 
кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку; 

 якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності 
кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, 
визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом; 

 якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності 
кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну 
їй частку. 

Базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі 
його часток. 

Ставки податку  за 1 кв. метр об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності  фізичних 
осіб: 

– для квартири/квартир, для житлового будинку/будинків та для різних видів об'єктів житлової 
нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності одного платника податку– 1% 
розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) 
року; 

– для квартири/квартир, для житлового будинку/будинків та для різних видів об'єктів житлової 
нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності осіб, які мають статус 
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чорнобильців-ліквідаторів – 0,2% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом 
на 1 січня звітного (податкового) року. 

– для квартири/квартир, для житлового будинку/будинків та для різних видів об'єктів житлової 
нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності  інвалідів Великої вітчизняної 
війни, вдів (вдівців) померлих інвалідів Великої вітчизняної війни, інвалідів 1-ої  та 2-ої груп, 
учасників бойових дій   – 0,01%. 

Ставки податку за 1 кв. метр об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності  
юридичних  осіб: 

– для квартири/квартир, або житлового будинку/будинків та для різних видів об'єктів житлової 
нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності одного платника податку – 2% 
розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) 
року. 

Ставки податку  за 1 кв. метр об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності  
фізичних та юридичних осіб (крім комунальних підприємств) – 0,2%  розміру мінімальної заробітної 
плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року. 

Ставки податку за 1 кв. метр об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності  
комунальних підприємств – 0,01%розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 
січня звітного (податкового) року. 

Пільги із сплати податкуна нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у 
власності фізичної особи платника податку, зменшується: 

– для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів; 
– для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів; 
– для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного 

перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, 
у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів. 

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік) 

Звільняються від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, об’єкти 
житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій України, 
статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для 
забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).  

Звільняються від оподаткування об'єкти нежитлової нерухомості - окремо розташовані господарські 
(присадибні) будівлі, а саме: допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, 
гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні 
підстанції тощо) та індивідуальні гаражі фізичних осіб (крім використання у підприємницькій 
діяльності). 
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Ціни на електроенергію  

Енергопостачальних компанією для міста Дружківка є «ДТЕК Донецькобленерго», сферою діяльності 
якої є передача електроенергії місцевими (локальними) електричними мережами, постачання 
електричної енергії за регульованим тарифом, виробництво електричної та теплової енергії. 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг (НКРЕКП), установлюються єдині роздрібні тарифи на електричну енергію, що відпускається 
для кожного класу споживачів, крім населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення, на 
території України. 

Тарифи для споживачів згідно з класом напруги без ПДВ (станом на листопад 2016 р.): 

 

 

 

 
Заходи заплановані Проектом інвестиційної програми ДТЕК Донецькобленерго на 2017 рік у 
м. Дружківка: 

 Дружківський РЕМ. Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-307 у м. Дружківка із монтажем 
ізольованого дроту (із заміною відгалужень: 109 шт.) – 4,27 км. 

 Дружківський РЕМ. Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-306 у м. Дружківка із монтажем 
ізольованого дроту (із заміною відгалужень: 70 шт.) – 1,20 км. 

 Організація РЛЗ на ділянці ДружківськийРЕМ – КостянтинівськийЛМП – 1,00 од. 

 
Жуков Дмитро Віталійович, генеральний директор 

Адреса: 84302,  Україна, Донецька обл.,   
м. Краматорськ, вул. Островського, 8 

Тел.: +38 (0626) 41- 24-81 
Факс: +38 (0626) 41-14 -44 

Сайт: http://www.donetskoblenergo.dn.ua/ 

 

Тарифи на водопостачання та водовідведення 

Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення формувались та встановлювались 
відповідно до Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, 
затвердженого постановою НКРЕКП, від 10.03.2016 № 302, зареєстрованою у Міністерстві юстиції 
України 19.04.2016 за № 593/28723, які передбачають встановлення окремих тарифів для споживачів, 
які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення (ЦВВ)), 
та Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, 
затвердженої постановою НКРЕКП від 24.03.2016 № 364, зареєстрованою у Міністерстві юстиції 
України 27.04.2016 за № 643/28773, на підставі документів та розрахункових матеріалів, наданих 
суб’єктами природних монополій у сфері централізованого водопостачання та водовідведення. 

Дані тарифи встановлені суб’єктам природних монополій у сфері централізованого водопостачання 
та водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюється НКРЕКП, та застосовуються даними 

157,28 коп./кВт•год 1 клас напруги 

196,99 коп./кВт•год 2 клас напруги 

http://www.donetskoblenergo.dn.ua/
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суб’єктами при розрахунках з усіма споживачами послуг з централізованого водопостачання та 
водовідведення. 

Нижче наведені тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення, які були встановлені 
відповідними постановами НКРЕКП та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сфері комунальних послуг, під час функціонування останньої. 

Ліцензіатом тарифів на централізоване водопостачання та/або водовідведення для міста Дружківка є 
КП "Компанія "Вода Донбасу". 

 

Назва 
ліцензіата  

Тарифи встановленні НКРЕКП 
(без ПДВ), грн/м3 (станом на 30.08.2016)  

№ та 
дата 

постан
ови 

Дата 
набуття 
чинності 
постанов

и 

водопостачання водовідведення 
споживачам, які є 
суб’єктамигоспода

рювання у сфері 
ЦВВ(водоканали) 

споживачам, які 
не є 

суб’єктамигоспода
рювання у сфері 
ЦВВ(населення, 

бюджетні 
організації, інші) 

споживачам, які є 
суб’єктамигоспода

рювання у сфері 
ЦВВ(водоканали) 

споживачам, які 
не є 

суб’єктамигоспода
рювання у сфері 
ЦВВ(населення, 

бюджетні 
організації, інші) 

Донецька область 
КП 
"Компанія 
"Вода 
Донбасу" 

4,09 8,18 3,71 7,19 № 
2869 
від 

26.11.
2015 

01.01.20
16 

 

Мокрий Олег Георгійович, генеральний директор 
Адреса: 84547,  Україна, Донецька обл.,   

м. Маріуполь, вул. Карла Лібкнехта, 177 А 
Тел.: +38 (062) 302-94-16 

Факс: +38 (062) 332-34-89 
E-mail: info@voda.dn.ua 

Сайт: http://www.voda.dn.ua/ 

 

Газифікація міста та ціни на газ 

З 1 жовтня 2015 року введено в дію Закон України «Про ринок природного газу», відповідно до якого 
НКРЕКП втрачає повноваження щодо забезпечення проведення цінової політики на ринку 
природного газу (в частині встановлення цін на природний газ для споживачів України). 

 Відповідно до положень статті 12 Закону України «Про ринок природного газу» постачання 
природного газу здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та 
споживачем, крім випадків, передбачених цим законом. 

Ціна природного газу, за якою постачальник "останньої надії" постачає природний газ споживачу, 
повинна бути не вище ніж на 5 % від максимальної ціни, яка склалась на ринку природного газу за 
попередній місяць (пункт 11 розділу V Правил постачання природного газу, затверджених 
постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496). 

mailto:info@voda.dn.ua
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Діяльність Дружкiвського управління по газопостачанню та газифікації рішенням Наглядової Ради 
ПАТ «Донецькоблгаз» з 06.11.2015 р. припинено шляхом реорганізації - приєднання до 
Краматорського управління по газопостачанню та газифікації. 

З 01.11.2016 р.: 

Ціна за послуги з розподілу природного газу для установ та організацій, які фінансуються з 
державного і місцевих бюджетів, суб'єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, 

у т.ч. блочні (модульні) котельні, встановлені на даху та прибудованих (виходячи з обсягу природного 
газу, який використовується для виробництва теплової енергії, яка використовується бюджетними 
установами та організаціями, іншими суб'єктами господарювання), промислових споживачів та інших 
суб'єктів господарювання, складає:  

 

 

Ціна за поставку природного газу для бюджетних установ та організацій, промислових 
споживачів та інших суб'єктів господарювання, складає: 

 

 

в тому числі: 

  грн. 

Вартість газу 8 500,00 

Максимальна торгова націнка постачальника природного газу зі спеціальними 
обов'язками ПАТ «Донецькоблгаз» 65,52 

Тариф транспортування магістральними трубопроводами ПАТ «Укртрансгаз» 404,28 

  

 

Довідкову інформацію для інвесторів з питань приєднання до газорозподільних систем можна знайти 
на сайті або звернувшись до ПАТ «Донецькоблгаз». 

Чарний Олександр Сергiйович, в.о. голови правління 
Адреса: 84313, Україна, Донецька обл.,   

м. Краматорськ, вул. Південна, 1 
Тел.: +38 (0626) 42-33-06 

Факс: +38 (0626) 42-33-23 
E-mail: office@oblgaz.donetsk.ua 

Сайт: http://www.oblgaz.donetsk.ua/ 
 

 

 

за 1 000 м3 - 474,96 грн. (з урахуванням ПДВ) 

за 1 000 м3 - 8 969,80 грн. (з урахуванням 
ПДВ) 
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