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СОЦІАЛЬНИЙ БЛОК 
 
КУЛЬТУРА 

 
1. РЕЗЮМЕ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ  

 
Назва проекту «МОВНИЙ НЕБОКРАЙ» 
Спільна вартість проекту  947 000,0 грн. 
Потреба в інвестиціях  420 000,0 грн. 
Галузь Культура  
Регіон м. Дружківка, Донецька область 

 
Короткий опис проекту:  
Мета проекту: 
Створення безкоштовного сучасного культурно - просвітницького осередку з відродження і 
розвитку української мови та культури в Донбасі, який стане центром активності громади і 
допоможе формувати гармонійну особистість, відкриту до інтелектуального, творчого розвитку. 
Завдання проекту:  
Підтримка і розвиток «Безкоштовних курсів української мови», допомога людям в подоланні 
мовного бар’єру, позбавлення страху робити мовні помилки, формування принципів національного 
виховання для підготовки української молоді до активної творчої участі у розбудові національної 
духовної культури.  
Цільова аудиторія:  
Молодь (15-20 років), мешканці міста (35-60 років), пенсіонери (в тому числі внутрішньо-
переміщені особи та з соціально-незахищених верств населення). 
Особливістю даного проекту є створення сприятливого мовного середовища, надання можливості  
вивчати або підвищити рівень володіння українською мовою громадянами, які   прагнуть подолати 
мовленнєвий бар’єр.   
Менеджмент проекту (характеристика ініціатора і команди):  
Згідно Статуту - Комунальний заклад «Дружківська міська центральна бібліотека ім. Лесі Українки» 
– загальнодоступний, інформаційний, культурний, освітній заклад.  
Бібліотека має потужну кадрову команду, яка здатна реалізувати будь-який проект та вміє 
співпрацювати з різними партнерами (Посольство США в Україні, Програма «Бібліоміст», БО  «БФ 
Донбас: відновлення!», Львівська освітня фундація, інші). Прикладом цього є активна грантова 
діяльність протягом 2004-2016 років. За цей період бібліотека реалізувала 13 грантових проектів на 
суму 1069014,24 тис. грн., 631197,24 тис.грн. з яких - кошти донорів, що становить майже 60 
відсотків від загальної суми (59,04%). 
Станом на 01.01.2016 р. бібліотека-філія №1 ім. А.П. Чехова обслуговує 2821 користувачів, фонд 
налічує 21644 тис. примірників книг. Щорічно тут проходять  різноманітні масові заходи, тренінги, 
зустрічі з істориками, workshop(и), працюють 4 клуби за інтересами та Безкоштовні курси 
української мови. 
За останні два роки бібліотека реалізувала грантові проекти на суму 32 126 грн., на кошти донорів. 
Це і проект співпраці бібліотек з місцевими громадами «Спілкування без кордонів», і «Принципи 
працевлаштування та ефективний пошук роботи» для ВПО (Програма «Бібліоміст»). 
Додаткові відомості (можливості, ризики, заходи щодо зниження рисок, наявність бізнес-плану, 
цільовий сегмент споживачів, вже існуючі зв'язки із споживачами, договори про наміри, ринок 
потенційних споживачів): 
В плані заходів створення відкритого, безкоштовного мультифункціонального простору для 
проведення публічних лекцій, презентацій, літературних вечорів. Учасники курсів зможуть 
удосконалити володіння українською мовою шляхом інтерактивних занять і цікавих завдань від 
фахівця – філолога. У рамках проекту відбудеться популяризація сучасної української літератури й 
українських книжок. Спільно з місцевими активістами проводитимуться зустрічі з залученням 
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лекторів,  сучасних українських письменників, митців, мовознавців. Що, в свою чергу, допоможе 
людям знайти однодумців, розкрити свій потенціал. Зміни, що виявляться в новому мисленні, 
призведуть до підвищення національної свідомості.  
Фінансування проекту (доля власних засобів / вкладених і планованих /, частка позикового 
капіталу інших кредиторів, показники у відсотках до спільної вартості проекту), переважний 
спосіб розрахунку з інвестором (джерело вступу і використання інвестицій, вигляд інвестицій): 
Місцева влада готова взяти на себе співфінансування проекту. Підтвердженням цього є включення 
цих витрат до «Програми економічного і соціального розвитку м. Дружківка  у 2017 році у  галузі 
культури». 
Фінансування проекту з місцевого бюджету: ремонт,  заміна вікон приміщення, закупівля техніки, 
меблів, поповнення новими фондами, оформлення кошторисної документації – 527 000,0 грн. 
(79,6%) 
Фінансування проекту з іншихджерел– 420 000,0 грн. (20,4%) 
 
Контактна інформація:  назва організації, ПІБ контактної особи, телефон, e-mail: 
Дружківська бібліотека-філія № 1 ім. А. П. Чехова 
Комунального закладу «Дружківська міська центральна бібліотека імені Лесі Українки», 
Завідуюча Фадькіна Яна Валеріївна 
моб. тел.: +38 050-204-40-46 
e-mail: bibliotekachehova@ukr.net 

 
Основні види діяльності: 
Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань: «91.01 Функціювання бібліотек і архівів» 
 

mailto:bibliotekachehova@ukr.net


 
 

4 
 

2.РЕЗЮМЕ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ 
 

Назва проекту «Camp112» 
Спільна вартість проекту  970 000,0 грн. 
Потреба в інвестиціях  670 000,0 грн. 
Галузь Культура 
Регіон  м. Дружківка, Донецька область 

 
Короткий опис проекту:  
Мета проекту: 
Розширення спектру і поліпшення якості соціальних послуг, створення комфортних умов для 
усебічного спілкування молоді міста.  
Завдання проекту:  
Допомога молоді у соціальній адаптації до існуючого ритму міста, розкриття власного потенціалу в 
комунікації з однолітками та старшими людьми; підвищення самооцінки та допомога у розумінні 
шляхів реалізації власних можливостей, придбання психологічних навичок з подолання життєвих 
неприємностей та помилок.  
Цільова аудиторія:  
Юнацтво, молодь та молоді родини (в тому числі внутрішньо-переміщені особи та з соціально-
незахищених верств населення) 
Унікальність проекту в тому, що кожен з учасників проекту, незалежно від ступеню саморозвитку 
та саморозкриття, віку та статі, віросповідання та політичних поглядів, може знайти свій шлях до 
розвитку творчих здібностей та самореалізації, задовольнити власні потреби у міжособистісному  
спілкуванні. 
 
Менеджмент проекту (характеристика ініціатора і команди): 
Згідно Статуту - Комунальний заклад «Дружківська міська центральна бібліотека ім. Лесі Українки» 
– загальнодоступний, інформаційний, культурний, освітній заклад. Бібліотека об`єднує п’ять 
міських бібліотек у єдине структурно-цілісне  утворення: Централізовану бібліотечну систему. 
Централізована бібліотечна система міських бібліотек має єдиний штат працівників, єдиний 
бібліотечний фонд з централізованим комплектуванням та обробкою документів, єдиний 
довідково-пошуковий апарат та інформаційне-бібліографічне обслуговування. 
Сьогодні бібліотеки ЦС обслуговують 16612 користувачів, фонд налічує 205441тис.примірників 
книг. Щорічно тут проходять більше тисячі різних масових заходів, працюють39 клубів за 
інтересами. 
Бібліотека має потужну кадрову команду, яка здатна реалізувати будь-який проект та вміє 
співпрацювати з різними партнерами (Посольство США в Україні, Програма «Бібліоміст», БО  «БФ 
Донбас: відновлення!», Львівська освітня фундація, інші). Прикладом цього є активна грантова 
діяльність протягом 2004-2016 років. За цей період бібліотека реалізувала 13 грантових проектів на 
суму 1069014,24 тис. грн., 631197,24 тис.грн. з яких - кошти донорів, що становить майже 60 
відсотків від загальної суми (59,04%). 
Додаткові відомості (можливості, ризики, заходи щодо зниження рисок, наявність бізнес-плану, 
цільовий сегмент споживачів, вже існуючі зв'язки із споживачами, договори про наміри, ринок 
потенційних споживачів): 
В плані заходів: 

1. Створення «Зони вільного спілкування» з акцентуванням на особистісний розвиток та 
тісний контакт з менторами і лекторами, навчання елементам професій та громадському 
активізму через мотиваційні зустрічі. 

2. Створення «Мовного кафе» для учасників гуртків з вивчення англійської та німецької мов 
для вдосконалення своїх знань в новій комфортній середі. 

3. Організація діяльності центру безкоштовної психологічної підтримки для всіх, хто потребує 
консультації психолога, клубу всебічного розвитку для дітей від 3-х років. 

4. Організація діяльності «Мультимедійної майстерні», де працюватимуть театральний гурток 
для підлітків та репетиційний майданчик з необхідною музичною апаратурою. 
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Фінансування проекту (доля власних засобів / вкладених і планованих /, частка позикового 
капіталу інших кредиторів, показники у відсотках до спільної вартості проекту), переважний 
спосіб розрахунку з інвестором (джерело вступу і використання інвестицій, вигляд інвестицій): 
Однією з сильних сторін проекту є фінансова підтримка місцевої влади, яка готова взяти на себе 
співфінансування проекту на 69,1%, а саме забезпечити проведення ремонтних робіт приміщення. 
Підтвердженням цього є включення цих витрат до «Програми економічного і соціального розвитку 
м. Дружківка  у 2017 році у  галузі культури». 
 
Фінансування проекту з місцевого бюджету: ремонт приміщень – 670 000,0 грн. (69,1%) 
Фінансування проекту з інших джерел – 300 000,0 грн.  (30,9%) 
 
Контактна інформація:  назва організації, ПІБ контактної особи, телефон, e-mail: 
 
Комунальний заклад «Дружківська міська центральна бібліотека імені Лесі Українки», 
Директор Романченко Тетяна Олексіївна,  
моб.тел. +38 095 619-96-77 
e-mail: lib2004@ukr.net 
 
Основні види діяльності:  
Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань: «91.01 Функціювання бібліотек і архівів» 
 

mailto:lib2004@ukr.net
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3.РЕЗЮМЕ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ  
 

Назва проекту «ART&BOOK» 
Спільна вартість проекту  940 000,0 грн. 
Потреба в інвестиціях  450 000,0 грн. 
Галузь Культура 
Регіон  м. Дружківка, Донецька область 

 
Короткий опис проекту:  
Мета проекту: 
Змінити культурний простір міста, перетворити книгозбірню в гуманітарний центр читацьких 
ініціатив для молоді міста, що сприятиме її адаптації та самореалізації в сучасному суспільстві, 
надасть поштовх до розвитку молодіжного руху в місті Дружківка. 
Завдання проекту: 
Стимулюванняактивного світосприйняття та креативного мислення, творчих пошуків, генерування 
ідей, розвитку комунікативних здібностей та індивідуальних якостей молоді Донбасу. Створення 
осередку просування української культури та сучасної книги. 
Цільова аудиторія: 
Юнацтво, молодь міста 
Даний проект направлений на створення атмосфери довіри і зняття в старшокласників та молоді 
захисних перешкод, які блокують сприйняття будь-яких нових впливів, а також на розвиток та 
формування навичок самоконтролю, саморегуляції, комунікації, позитивного ставлення до життя та 
активної громадянської позиції в новому, приємному для них середовищі (позашкільних стін та 
педагогів). 
 
Менеджмент проекту (характеристика ініціатора і команди):  
Згідно Статуту - Комунальний заклад «Дружківська міська центральна бібліотека ім. Лесі Українки» – 
загальнодоступний, інформаційний, культурний, освітній заклад. Бібліотека об`єднує п’ять міських 
бібліотек у єдине структурно-цілісне  утворення: Централізовану бібліотечну систему. 
Централізована бібліотечна система міських бібліотек має єдиний штат працівників, єдиний 
бібліотечний фонд з централізованим комплектуванням та обробкою документів, єдиний 
довідково-пошуковий апарат та інформаційне-бібліографічне обслуговування. 
Сьогодні бібліотеки ЦС обслуговують 16612 користувачів, фонд налічує 205441тис.примірників книг. 
Щорічно тут проходять більше тисячі різних масових заходів, працюють39 клубів за інтересами. 
Бібліотека має потужну кадрову команду, яка здатна реалізувати будь-який проект та вміє 
співпрацювати з різними партнерами (Посольство США в Україні, Програма «Бібліоміст», БО  «БФ 
Донбас: відновлення!», Львівська освітня фундація, інші). Прикладом цього є активна грантова 
діяльність протягом 2004-2016 років. За цей період бібліотека реалізувала 13 грантових проектів на 
суму 1069014,24 тис. грн., 631197,24 тис.грн. з яких - кошти донорів, що становить майже 60 
відсотків від загальної суми (59,04%). 
Додаткові відомості (можливості, ризики, заходи щодо зниження рисок, наявність бізнес-плану, 
цільовий сегмент споживачів, вже існуючі зв'язки із споживачами, договори про наміри, ринок 
потенційних споживачів): 
В плані заходів створення двох залів -мистецької лабораторії «ART» та центр неформальної освіти 
«BOOK»: 
Перша локація «ART» - для реалізації нових ідей у гарній, приємній атмосфері, яка сприятиме 
творчому настрою, дає можливість знайти однодумців, нових друзів. Локація може працювати як 
резиденція для митців різного напрямку з різних міст, країн (художники, архітектори, урбаністи, 
фотографи). Це також місце, де будуть проходити книжкові толоки, майстер-класи, тренінги, ворк-
шопи, творчі зустрічі з відомими українськими діячами, письменниками,  музикантами. Тут будуть 
розташовані пересувні виставки, експозиції, інсталяції сучасних молодих українських художників у 
відповідності до проекту співпраці з Національним музеєм Т.Г.Шевченка (м. Київ).  
Друга локація «BOOK» - освітня, покликана допомогти учням, студентам виявити наявний потенціал 
особистості за допомогою літератури та масових заходів. Відповідно до напрямів діяльності центру 
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виділяються такі шляхи реалізації завдань: 
− Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота з метою розкриття  особистісного потенціалу 
та лідерських якостей дозволить зробити перші кроки до економічної самостійності та професійного 
вибору, дозволить  по-іншому подивитися на життя, своє місце у ньому й успішно реалізувати власні 
задуми.  
− Клубна робота спрямована на формування гармонійно розвиненої, високоосвіченої, соціально 
активної та національно свідомої людини, наділеної глибокою громадською відповідальністю, 
здоровими інтелектуально-творчими й духовними якостями (клуби «Джерело», «Клік»). 
− Гуртки з вивчення англійської мови («Start», «StepbyStep», «Dialogue») допоможуть молоді 
безкоштовно вдосконалити знання з англійської у відповідності до свого рівня знань. 
Фінансування проекту (доля власних засобів / вкладених і планованих /, частка позикового 
капіталу інших кредиторів, показники у відсотках до спільної вартості проекту), переважний 
спосіб розрахунку з інвестором (джерело вступу і використання інвестицій, вигляд інвестицій): 
Однією з сильних сторін проекту є фінансова підтримка місцевої влади, яка готова взяти на себе 
співфінансування проекту на 52,1% , а саме забезпечити проведення ремонтних робіт приміщення. 
Підтвердженням цього є включення цих витрат до «Програми економічного і соціального розвитку 
м. Дружківка  у 2017 році у  галузі культури». 
 
Фінансування проекту з місцевого бюджету: ремонт приміщень – 490 000,0 грн. (52,1%) 
Фінансування проекту з іншихджерел– 450 000,0 грн. (47,9%) 
 
Контактна інформація:  назва організації, ПІБ контактної особи, телефон, e-mail: 
 
Комунальний заклад «Дружківська міська центральна бібліотека імені Лесі Українки», 
Директор Романченко Тетяна Олексіївна,  
моб.тел. +38 095 619-96-77 
e-mail:lib2004@ukr.net 
 
Основні види діяльності:  
Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань: «91.01 Функціювання бібліотек і архівів» 

http://uk.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
mailto:lib2004@ukr.net
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4.РЕЗЮМЕ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ  
 

Назва проекту «Ком’юніті центр «КУПРІНКА» 
Спільна вартість проекту  474 500,0 грн. 
Потреба в інвестиціях  264 500,0 грн. 
Галузь Культура 
Регіон м. Дружківка, Донецька область 

 
Короткий опис проекту:  
Мета проекту: 
Створення інтеграційного центру для дітей та молоді на базі модернізованої Центральної дитячої 
бібліотеки ім. О.Купріна 
Завдання проекту:  
• зміцнення громади через залучення дітей та молоді різних соціальних груп до спільних освітніх, 

учбових, інтеграційних заходів  
• сприяння розвитку життєвих навиків дітей та молоді через проведення різноманітних майстер-

класів 
• розширення кругозору, забезпечення прав дитини та популяризація здорового способу життя 

через лекції, зустрічі, вистави, виставки, кінопокази та інші напрямки неформальної освіти та  
активності. 

Цільова аудиторія:  
Діти  від 5 до 12 років,  юнацтво від 12 до 17 років (в тому числі внутрішньо-переміщені особи, 
особи з обмеженими можливостями та з соціально-незахищених верств населення) 
Ринок і стратегія збуту (даний ринок сьогодні, в т.ч. в регіоні, тенденції, можливості для 
зростання бізнесу, унікальність пропозиції клієнта, його сильні сторони в порівнянні з 
конкурентами, відзнака компанії від подібних на ринку):  
Унікальність нашого проекту в тому, що учасники проекту отримують додаткові можливості 
реалізації власних планів і проектів, сприяння реалізації дитячих та молодіжних культурних, 
спортивних, освітніх, екологічних ініціатив і проектів через участь в програмах міні-
грантів.Центральна дитяча бібліотека ім. О.Купріна має досвід успішної реалізації різноманітних 
міні-грантів проектів – «Школа подружнього життя «Сходинки до сімейного щастя», «Благодійний 
десант «Діти йдуть дорогою добра» за підтримки управління у справах сім’ї та молоді Донецької 
ОДА.  
Ще однією з сильних сторін проекту є фінансова підтримка місцевої влади, яка готова взяти на себе 
співфінансування проекту на 55,7%, а саме забезпечити проведення ремонтних робіт приміщення. 
Підтвердженням цього є включення цих витрат до «Програми економічного і соціального розвитку 
м. Дружківка  у 2017 році у  галузі культури». 
Менеджмент проекту (характеристика ініціатора і команди):  
Згідно Статуту - Комунальний заклад «Дружківська міська центральна бібліотека ім. Лесі Українки» 
– загальнодоступний, інформаційний, культурний, освітній заклад. Бібліотека об`єднує п’ять 
міських бібліотек у єдине структурно-цілісне  утворення: Централізовану бібліотечну систему. 
Централізована бібліотечна система міських бібліотек має єдиний штат працівників, єдиний 
бібліотечний фонд з централізованим комплектуванням та обробкою документів, єдиний 
довідково-пошуковий апарат та інформаційне-бібліографічне обслуговування. 
Бібліотека має потужну кадрову команду, яка здатна реалізувати будь-який проект та вміє 
співпрацювати з різними партнерами (Посольство США в Україні, Програма «Бібліоміст», БО  «БФ 
Донбас: відновлення!», Львівська освітня фундація, інші). Прикладом цього є активна грантова 
діяльність протягом 2004-2016 років. За цей період бібліотека реалізувала 13 грантових проектів на 
суму 1069014,24 тис. грн., 631197,24 тис.грн. з яких - кошти донорів, що становить майже 60 
відсотків від загальної суми (59,04%). 
Сьогодні бібліотека  обслуговує майже 2,5 тисячі користувачів, фонд налічує 24тис.примірників 
книг. Щорічно тут проходять більше 450 різних масових заходів, працює5 клубів та 2 гуртки за 
інтересами. 
Додаткові відомості (можливості, ризики, заходи щодо зниження рисок, наявність бізнес-плану, 
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цільовий сегмент споживачів, вже існуючі зв'язки із споживачами, договори про наміри, ринок 
потенційних споживачів):  
В плані заходів: 

1. Створення «Жива бібліотека», де дітям та підліткам буде надана можливість отримати 
безпосередній досвід спілкування з митцями української літератури та митцями суміжних 
напрямків: художників, акторів, істориків, громадських діячів, музикантів з акцентуванням 
на особистісний розвиток та пізнавальну активність, розвиток здатності до толерантного та 
неупередженого ставлення до людей з іншими поглядами, етнічної чи релігійної 
ідентичності 

2. Організація діяльності «Мовної локації», з метою формування перекладацької компетенції 
дітей та підлітків через участь у спільних перекладацьких проектах російськомовних творів 
українською мовою 

3. Організація діяльності «Творчої лабораторії» та майстерні «Handmade» з метою залучення 
дітей та підлітків до творчого розвитку, спілкування та самовдосконалення через участь у 
майстер-класах, ворк-шопах, тренінгах та т.ін. 

4. Організація діяльності «Театру ляльок» та театрального гуртка «Однокласники», з метою 
розвитку пам`яті, уяви, уваги, образного, абстрактного мислення та комунікативних 
властивостей через традиційні та інноваційні форми й методи театральної педагогіки 

Фінансування проекту (доля власних засобів / вкладених і планованих /, частка позикового 
капіталу інших кредиторів, показники у відсотках до спільної вартості проекту), переважний 
спосіб розрахунку з інвестором (джерело вступу і використання інвестицій, вигляд інвестицій): 
Фінансування проекту з місцевого бюджету: ремонт приміщень – 264 500,0 грн. (55,7%)  
Фінансування проекту з інших джерел – 210 000,0 грн.  (44,3%) 
Пропозиція інвесторові / можливі преференції / пропоноване забезпечення проекту: 
Контактна інформація:  назва організації, ПІБ контактної особи, телефон, e-mail:  
Комунальний заклад «Дружківська міська центральна бібліотека імені Лесі Українки», 
Директор Романченко Тетяна Олексіївна,  
моб.т. +38 095 619-96-77 
Контактна особа Ткаченко Олена Володимирівна, заступник директора по роботі з дітьми 
моб.тел. +38 050 862-56-95  
e-mail: kuprinka2011@gmail.com 
Основні види діяльності:  
Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань: «91.01 Функціювання бібліотек і архівів» 
  

mailto:kuprinka2011@gmail.com
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ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

 
5. РЕЗЮМЕ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ  

Назва проекту 
 

Установка системи альтернативного живлення 
в КЛПУ «Дружківська міська лікарня № 1» 

Спільна вартість проекту (USD) 96 000,0 
Потреба в інвестиціях (USD) 86 400,0 
Галузь Охорона здоров’я - енергетика 
Регіон   м. Дружківка, Донецької обл. 

 

Короткий опис проекту:  
Проект включає наступні компоненти: 
 підготовка проектно-кошторисної документації,  
 придбання та установка системи альтернативного живлення – фотоелектростанції.  

Ринок альтернативної енергетики та енергосервісу набуває  росту в зв'язку з підвищенням 
тарифікації на енергоресурси, максимальний  КПД 98,4% (економічність), можливість акумулювати 
енергію для потреб установи. 
Даний проект передбачає значну економію витрат на енергоспоживання у закладі охорони 
здоров’я   
Менеджмент проекту (характеристика ініціатора і команди): 
Адміністрація лікарні активно приймає участь у розробці проектів у місті  
Додаткові відомості (можливості, ризики, заходи щодо зниження рисок, наявність бізнес-плану, 
цільовий сегмент споживачів, вже існуючі зв'язки із споживачами, договори про наміри, ринок 
потенційних споживачів):  
Цей проект дасть змогу економії витрат на енергоносії та витратити ці кошти на інші першочергові 
потреби медичного закладу. 
Фінансування проекту (доля власних засобів / вкладених і планованих /, частка позикового 
капіталу інших кредиторів, показники у відсотках до спільної вартості проекту), переважний 
спосіб розрахунку з інвестором (джерело вступу і використання інвестицій, вигляд інвестицій):  
Фінансування проекту з місцевого бюджету – 9 600,0 USD (10,0%)  
Фінансування проекту з інших джерел –  86 400,0 USD (90,0%) 
Контактна інформація:  назва організації, ПІБ контактної особи, телефон, e-mail: 
КЛПУ «Дружківська міська лікарня №1» 
Бандура Максим Юрійович,  
моб. тел. +38 050 760-23-59  
e-mail:gb1.dru@ukr.net 
Основні види діяльності:   
Надання медичної допомоги населенню 

 

mailto:gb1.dru@ukr.net
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6. РЕЗЮМЕ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ  

Назва проекту 
 

Термомодернізація будівель КЛПУ 
«Дружківська міська лікарня № 1» 

Спільна вартість проекту (USD) 89 000,0 
Потреба в інвестиціях (USD) 80 100,0 
Галузь Охорона здоров’я - енергетика 
Регіон   м. Дружківка, Донецької обл. 

 

Короткий опис проекту:  
Проект включає наступні компоненти: 
 підготовка проектно-кошторисної документації,  
 термомодернізація будівель КЛПУ «Дружківська міська лікарня № 1»: заміна віконних 

блоків на енергозберігаючі, переобладнання вхідних груп, фасадне утеплення будівлі, 
добудова  будівлі інфекційного відділення. 

Впровадження заходів з енергозбереження призводить до суттєвої економії енергоресурсів та 
коштів бюджету міста до 50%. 
В Україні наразі закладаються основи для того, щоб завдяки професійному аудиту проводити 
максимально якісну термомодернізацію будівель, як результат, економити на комунальних 
послугах. Вже зараз зростає ринок енергосервісних послуг, це стосується тих, хто буде утеплювати, 
встановлювати, займатися монтажем. 
Менеджмент проекту (характеристика ініціатора і команди):  
Адміністрація лікарні активно приймає участь у розробці проектів міста. 
Додаткові відомості (можливості, ризики, заходи щодо зниження рисок, наявність бізнес-плану, 
цільовий сегмент споживачів, вже існуючі зв'язки із споживачами, договори про наміри, ринок 
потенційних споживачів):  
Виконання цього проекту покращить надання медичної допомоги населенню міста – 85 тис., ВПО – 
20 тис., інвалідів – 5 тис. у закладах охорони здоров’я міста. 
Фінансування проекту (доля власних засобів / вкладених і планованих /, частка позикового 
капіталу інших кредиторів, показники у відсотках до спільної вартості проекту), переважний 
спосіб розрахунку з інвестором (джерело вступу і використання інвестицій, вигляд інвестицій):  
Фінансування проекту з місцевого бюджету – 8 900,0 USD (10,0%)  
Фінансування проекту з інших джерел –  80 100,0  USD (90,0%) 
Контактна інформація:  назва організації, ПІБ контактної особи, телефон, e-mail: 
КЛПУ «Дружківська міська лікарня №1» 
Бандура Максим Юрійович,  
моб. тел. +38 050 760-23-59  
e-mail:gb1.dru@ukr.net 
Основні види діяльності:  
Надання медичної допомоги населенню 

 

mailto:gb1.dru@ukr.net
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7. РЕЗЮМЕ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ  

Назва проекту Капітальний ремонт будівлі дитячого 
інфекційного відділення КЛПУ «Дружківська 

міська лікарня № 2» 
Спільна вартість проекту (USD) 61 111,0 
Потреба в інвестиціях (USD) 54 999,9 
Галузь Охорона здоров’я - енергетика – (зміцнення 

системи охорони здоров’я, забезпечення 
якісних умов перебування хворих дітей) 

Регіон   м. Дружківка, Донецька область 
 

Короткий опис проекту:  
Будівля дитячого інфекційного відділення КЛПУ «Дружківська міська лікарня № 2» побудована в 
1957 році. За всі роки експлуатації капітального ремонту не було. Невідкладно потребується заміна 
32 вікон, 54 дверей на пластикові, 96 метрів каналізаційної системи, 285 метрів труб 
водопостачання, ремонт 4 боксів, 5 палат та інших приміщень. Загальна площа відділення 480 м2, 
корисна 255,5 м2.  
Заміна вікон та дверей дасть змогу тримати комфортну температуру в палатах та боксах, де 
перебувають діти віком починаючи з одного місяця, на рівні 220-240. Відмовитися від 
електронагрівачів, що поліпшить протипожежну  безпеку. Капітальний ремонт каналізації та палат і 
боксів, системи водопостачання дасть змогу виконувати всі вимоги санітарно-протиепідемічного 
режиму. 
Менеджмент проекту (характеристика ініціатора і команди):  
Головний лікар має досвід організаційної роботи з реалізації проектів. За період 2014-2016 рр. був 
реалізований проект уряду Японії «Кусаноне» на поставку медичного обладнання вартістю 110 
тисяч доларів. В 2015 році по програмі ПРОООН на суму 660 тис. грн. був реалізований проект по 
частковій термосанації стаціонарного корпусу. В 2016 році було придбане медичне обладнання 
вартістю 1 млн. 230 тис. грн. 
Додаткові відомості (можливості, ризики, заходи щодо зниження рисок, наявність бізнес-плану, 
цільовий сегмент споживачів, вже існуючі зв'язки із споживачами, договори про наміри, ринок 
потенційних споживачів): 
Отримувачем вигод від реалізації проекту будуть діти Дружківської територіальної громади та ВПО, 
щонайменш 13-15 тисяч осіб. Виконання цього проекту дасть змогу зміцнити систему охорони 
здоров’я для уможливлення задоволення невідкладних потреб щодо охорони здоров’я ВПО та 
підтримки Дружківської громади і лікувати дітей хворих на  інфекційні захворювання  в задовільних 
умовах 
Фінансування проекту (доля власних засобів / вкладених і планованих /, частка позикового 
капіталу інших кредиторів, показники у відсотках до спільної вартості проекту), переважний 
спосіб розрахунку з інвестором (джерело вступу і використання інвестицій, вигляд інвестицій):  
Фінансування проекту з місцевого бюджету – 6 111,1 USD (10,0%)  
Фінансування проекту з інших джерел –  54 999,9 USD (90,0%) 
Контактна інформація: назва організації, ПІБ контактної особи, телефон, e-mail: 
Комунальна лікувально-профілактична установа «Дружківська міська лікарня № 2»  
Головний лікар Нещотний Сергій Федорович 
тел..: +38 (06267) 3-09-12  
e-mail: mega.gorbolnica2@ukr.net 
Основні види діяльності: Надання медичної допомоги дітям хворим на інфекційні хвороби 

mailto:mega.gorbolnica2@ukr.net
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8. РЕЗЮМЕ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ  

Назва проекту Термосанація будинку стаціонарного корпусу 
КЛПУ «Дружківська міська лікарня № 2» 

Спільна вартість проекту (USD) 46 666,7 
Потреба в інвестиціях (USD) 42 000,1 
Галузь Охорона здоров’я - енергетика – (зміцнення 

системи охорони здоров’я, підвищення 
енергоефективності будівлі та покращення 

умов перебування хворих) 
Регіон   м. Дружківка, Донецька область 

 

Короткий опис проекту:  
Будівля стаціонарного корпусу побудована в 1953 році. Загальна площа 3294 м2, корисна 1502 м2. В 
будівлі розташовані дитяче соматичне, терапевтичне відділення, стаціонар денного перебування і 
поліклініка. Для дотримання температурного режиму треба замінити 140 вікон та 94 дверей, тим 
більш що в 2015 році вже було замінено 86 вікон та встановлено 36 вентиляційних пристроїв в 
палатах завдяки Програмі ООН і уряду Японії.  
Термосанація дасть змогу підтримувати температурний режим в палатах дітей та людей похилого 
віку. Також дозволить на 10-20% скоротити витрати на опалення і відмовитися від використання 
нагрівальних електричних пристроїв. 
Менеджмент проекту (характеристика ініціатора і команди):  
Головний лікар має досвід організаційної роботи з реалізації проектів. За період 2014-2016 рр. був 
реалізований проект уряду Японії «Кусаноне» на поставку медичного обладнання вартістю 110 
тисяч доларів. В 2015 році по програмі ПРОООН на суму 660 тис. грн. був реалізований проект по 
частковій термосанації цього корпусу.  В 2016 році було придбане медичне обладнання вартістю 1 
млн. 230 тис. грн. 
Додаткові відомості (можливості, ризики, заходи щодо зниження рисок, наявність бізнес-плану, 
цільовий сегмент споживачів, вже існуючі зв'язки із споживачами, договори про наміри, ринок 
потенційних споживачів):  
Виконання цього проекту дасть змогу  зміцнити   систему охорони здоров’я для уможливлення 
задоволення невідкладних потреб щодо охорони здоров’я ВПО та підтримки Дружківської громади 
і лікувати  хворих дітей і людей похилого віку в задовільних умовах. 
Фінансування проекту (доля власних засобів / вкладених і планованих /, частка позикового 
капіталу інших кредиторів, показники у відсотках до спільної вартості проекту), переважний 
спосіб розрахунку з інвестором (джерело вступу і використання інвестицій, вигляд інвестицій):  
Фінансування проекту з місцевого бюджету – 4 666,6 USD (10,0%)  
Фінансування проекту з інших джерел –  42 000,1  USD (90,0%) 
Контактна інформація: назва організації, ПІБ контактної особи, телефон, e-mail: 
Комунальна лікувально-профілактична установа «Дружківська міська лікарня № 2»  
Головний лікар Нещотний Сергій Федорович 
тел..: +38 (06267) 3-09-12  
e-mail: mega.gorbolnica2@ukr.net 
Основні види діяльності:  
Надання медичної допомоги другого рівня хворим дітям, людям похилого віку, хоспісним хворим 

 

mailto:mega.gorbolnica2@ukr.net
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9. РЕЗЮМЕ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ  

Назва проекту Автоматизація закладів охорони здоров’я 
м. Дружківка 

Спільна вартість проекту (USD) 70 370,3 
Потреба в інвестиціях (USD) 63 333,3 
Галузь Охорона здоров’я 
Регіон   м. Дружківка, Донецька область 

 

Короткий опис проекту:   
Придбання 127 комп’ютерів; 87 принтерів, 2 сервери; 100 мобільних телефони; 12 кондиціонерів; 
100 веб-камер для проведення вебінарів; меблів для подальшого впровадження програмного 
продукту. 
Автоматизація закладів охорони здоров’я дасть змогу в подальшому впровадити програмний 
продукт, що значно покращить обслуговування населення, дасть змогу проведення вебінарів на 
робочому місці, впроваджувати телемедицину.  
Даний проект покращить надання медичної допомоги біля 85 тис. населення м. Дружківки, 20 тис. 
ВПО, 5 тис. інвалідів 
Менеджмент проекту (характеристика ініціатора і команди): 
Міський відділ охорони здоров’я Дружківської міської ради має досвід організаційної роботи з 
реалізації проектів. В 2016 році міським відділом охорони здоров’я Дружківської міської ради за 
підтримки міського голови реалізовувався проект ДФРР «Підвищення якості медичного 
обслуговування у комунальних лікувально-профілактичних закладах ІІ рівня м. Дружківки». Вартість 
проекту 15,0 млн.грн. Придбане медичне обладнання 
Додаткові відомості (можливості, ризики, заходи щодо зниження рисок, наявність бізнес-плану, 
цільовий сегмент споживачів, вже існуючі зв'язки із споживачами, договори про наміри, ринок 
потенційних споживачів):  
Виконання цього проекту дасть змогу  зміцнити   систему охорони здоров’я для уможливлення 
задоволення невідкладних потреб щодо охорони здоров’я ВПО та підтримки Дружківської громади  
Фінансування проекту (доля власних засобів / вкладених і планованих /, частка позикового 
капіталу інших кредиторів, показники у відсотках до спільної вартості проекту), переважний 
спосіб розрахунку з інвестором (джерело вступу і використання інвестицій, вигляд інвестицій): 
Фінансування проекту з місцевого бюджету – 7 037,0 USD (10,0%)  
Фінансування проекту з інших джерел –  63 333,3 USD (90,0%) 
Контактна інформація:  назва організації, ПІБ контактної особи, телефон, e-mail: 
Міський відділ охорони здоров’я Дружківської міської ради  
Деснова Олена Леонідівна 
Тел.: +38 (06267) 4-21-23 
e-mail: zdrav.dru@ukr.net 
 
Основні види діяльності:  
Організація охорони здоров’я у м. Дружківка 
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10. РЕЗЮМЕ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ  

Назва проекту Покращення якості медичної допомоги 
населенню у закладах охорони здоров’я міста 

Спільна вартість проекту (USD) 276 180,0 
Потреба в інвестиціях (USD) 248 562,0 
Галузь Охорона здоров’я 
Регіон   м. Дружківка, Донецька область 
 
Короткий опис проекту:  
Проект передбачає придбання медичного обладнання для структурних підрозділів закладів 
охорони здоров’я міста (лабораторій, фізіотерапевтичних кабінетів, ЦСО, тощо) та твердого і 
м’якого інвентарю  
Придбання сучасного медичного обладнання дозволить покращити лабораторну діагностику 
захворювань, запобігти внутрішньо-лікарняні інфекції та покращити перебування пацієнтів у 
лікарнях міста. 
Реалізація цього проекту дасть змогу населенню міста – 85 тис., ВПО – 20 тис., інвалідам – 5 тис. 
отримувати своєчасне лабораторне обстеження та ранню діагностику захворювань 
Менеджмент проекту (характеристика ініціатора і команди):  
Міський відділ охорони здоров’я Дружківської міської ради має досвід організаційної роботи з 
реалізації проектів. В 2016 році міським відділом охорони здоров’я Дружківської міської ради за 
підтримки міського голови реалізовувався проект ДФРР «Підвищення якості медичного 
обслуговування у комунальних лікувально-профілактичних закладах ІІ рівня м.Дружківки». Вартість 
проекту 15,0 млн.грн. Придбане медичне обладнання. 
Додаткові відомості (можливості, ризики, заходи щодо зниження рисок, наявність бізнес-плану, 
цільовий сегмент споживачів, вже існуючі зв'язки із споживачами, договори про наміри, ринок 
потенційних споживачів):  
Реалізація проекту дозволить значно покращити проведення лабораторної діагностики населенню 
міста – 85 тис., ВПО – 20 тис., інвалідам – 5 тис. та запобігти розвитку внутрішньо-лікарняних 
інфекцій у закладах охорони здоров’я міста, також покращить умови перебування пацієнтів у 
лікарнях. 
Фінансування проекту (доля власних засобів / вкладених і планованих /, частка позикового 
капіталу інших кредиторів, показники у відсотках до спільної вартості проекту), переважний 
спосіб розрахунку з інвестором (джерело вступу і використання інвестицій, вигляд інвестицій): 
Загальна сума: 276180,0 USD 
Фінансування проекту з місцевого бюджету – 27 618,0 USD (10,0%)  
Фінансування проекту з інших джерел –  248 562,0 USD (90,0%) 
Контактна інформація:  назва організації, ПІБ контактної особи, телефон, e-mail: 
Міський відділ охорони здоров’я Дружківської міської ради  
Деснова Олена Леонідівна 
Тел.: +38 (06267) 4-21-23  
e-mail: zdrav.dru@ukr.net 
Основні види діяльності: 
Організація охорони здоров’я у м. Дружківка 
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11. РЕЗЮМЕ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ  

Назва проекту Сучасна  стоматологія 
Спільна вартість проекту (USD)  42 000,0 
Потреба в інвестиціях (USD) 37 800,0 
Галузь Стоматологія 
Регіон   м. Дружківка, Донецька область 

 
Короткий опис проекту:  
Проект передбачає придбання сучасного медичного стоматологічного обладнання для покращення 
умов обслуговування населення в муніципальній стоматологічній поліклініці. 
Це дозволить значно покращити надання стоматологічної допомоги мешканцям міста на 
безоплатній основі для всіх категорій громадян 
Реалізація даного проекту є основою для створення  бази для поліпшення індексу стоматологічної 
захворюваності в регіоні 
Менеджмент проекту (характеристика ініціатора і команди):   
Адміністрація КМУ «Стоматологічна поліклініка» активно приймає участь у розробці проектів 
Додаткові відомості (можливості, ризики, заходи щодо зниження рисок, наявність бізнес-плану, 
цільовий сегмент споживачів, вже існуючі зв'язки із споживачами, договори про наміри, ринок 
потенційних споживачів):      
Реалізація проекту дасть змогу покращити надання стоматологічної допомоги населенню міста:   
85 тис. – населення міста, 20 тис. – внутрішньо-переміщені особи, 5 тис. – інваліди 
Фінансування проекту (доля власних засобів / вкладених і планованих /, частка позикового 
капіталу інших кредиторів, показники у відсотках до спільної вартості проекту), переважний 
спосіб розрахунку з інвестором (джерело вступу і використання інвестицій, вигляд інвестицій):   
Фінансування проекту з місцевого бюджету – 4 200,0 USD (10,0%)  
Фінансування проекту з інших джерел –  37 800,0 USD (90,0%) 
Контактна інформація:  назва організації, ПІБ контактної особи, телефон, e-mail:  
КМУ «Стоматологічна поліклініка» 
Дахова Інна Володимирівна 
Моб. тел.: +38 066 330-19-79 
e-mail: stomatka.druzh@ukr.net 
Основні види діяльності: 
Надання стоматологічної допомоги  населенню   
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12. РЕЗЮМЕ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ  
 

Назва проекту Термомодернізація будівель міської лікарні 
Спільна вартість проекту (USD) 1 084 780,0 
Потреба в інвестиціях (USD) 976 302,0 
Галузь Охорона здоров’я - енергетика 
Регіон   м. Дружківка, Донецька область 
 
Короткий опис проекту:  
Проект передбачає: теплоізоляцію фасадів площею 5146,22 м2, утеплення горищ -832,39 м3, 
ремонт покрівель – 3270,2м2, заміну вікон –  626,14 м2, заміну вхідних дверей – 54,82м2, заміну 
радіаторів – 4354 секції, ремонт система опалення – 6570,05 м,улаштування пандусів – 2 шт, 
улаштування тротуарних доріжок –  1835,8м2, видалення сухостійних та аварійних дерев –  6м3 , 
ремонт альтанок – 2 шт, тощо.  
Реалізація проекту дозволить  покращити умови надання медичних послуг населенню міста, 
доступ  мало мобільної категорії населення до приміщень лікарні,  в тому числі ВПО,   провести 
заміну інженерних комунікацій та заходи з енергозбереження (заміна системи опалення, вікон, 
вхідних дверей та утеплення горищного перекриття,  фасадів).   
У свою чергу це дозволить  зменшити витрати місцевого бюджету на утримання  та 
обслуговування лікарні. 
За результатами реалізації проекту будуть суттєво покращені умови перебування хворих, особливо 
породіль у лікарні, надання медичних послуг у місті, у тому числі ВПО, умови праці медперсоналу, 
доступ мало мобільної категорії населення до приміщень лікарні. 
Також буде продовжено термін експлуатації будівель та матиметься економія коштів на 
проведення щорічного поточного ремонту. 
Менеджмент проекту (характеристика ініціатора і команди): 
Керівник проекту – головний лікар Федоренко Вадим Миколайович.   
Особи, що займаються проектом – заступник головного лікаря Заварзіна Н.А., інженер 
Тормозова І.В. 
Додаткові відомості (можливості, ризики, заходи щодо зниження рисок, наявність бізнес-плану, 
цільовий сегмент споживачів, вже існуючі зв'язки із споживачами, договори про наміри, ринок 
потенційних споживачів):  
Проект матиме вплив на 90 000 осіб (населення міста та ВПО) 
Зроблено проектно-кошторисну документацію та проект пройшов громадські слухання  
Фінансування проекту (доля власних засобів / вкладених і планованих /, частка позикового 
капіталу інших кредиторів, показники у відсотках до спільної вартості проекту), переважний 
спосіб розрахунку з інвестором (джерело вступу і використання інвестицій, вигляд інвестицій):  
Фінансування проекту з місцевого бюджету – 108 478,0USD (10,0%)  
Фінансування проекту з інших джерел –  976 302,0 USD (90,0%) 
Контактна інформація:  назва організації, ПІБ контактної особи, телефон, e-mail:  
Комунальний лікувальний заклад «Центральна міська лікарня», 
 головний лікар Федоренко Вадим Миколайович,  
тел. (06267) 4-43-35  
е-mail: klu-cgb@ukr.net 
Контактна особа інженер Тормозова І.В. 
Основні види діяльності: Діяльність лікувальних закладів 
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13. РЕЗЮМЕ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ  

Назва проекту Покращення якості медичного 
обслуговування, зменшення рівня летальності 

населення 
Спільна вартість проекту (USD) 36350,0 
Потреба в інвестиціях (USD) 32715,0 
Галузь Охорона здоров’я 
Регіон   м. Дружківка, Донецька область 

 
Короткий опис проекту:  
Реалізація проекту дозволить  покращити якість медичного обслуговування, зменшити рівень 
летальності населення шляхом придбання 2 одиниць санітарного медичного  автотранспорту 
(автомобіль медичний з ношами та медичний автомобіль Газель для транспортування хворих до 
інших лікарень  на обстеження та діаліз).  
Реалізація проекту покращить доступ до медичних послуг мало мобільної категорії населення до 
лікарні,  в тому числі ВПО. 
Менеджмент проекту (характеристика ініціатора і команди)  
Керівник проекту – головний лікар Федоренко Вадим Миколайович. 
Особи, що займаються проектом – заступник головного лікаря Заварзіна Н.А. 
Додаткові відомості (можливості, ризики, заходи щодо зниження рисок, наявність бізнес-плану, 
цільовий сегмент споживачів, вже існуючі зв'язки із споживачами, договори про наміри, ринок 
потенційних споживачів):  
Проект матиме вплив на 90 000 осіб (населення міста та ВПО) 
Фінансування проекту (доля власних засобів / вкладених і планованих /, частка позикового 
капіталу інших кредиторів, показники у відсотках до спільної вартості проекту), переважний 
спосіб розрахунку з інвестором (джерело вступу і використання інвестицій, вигляд інвестицій):  
Фінансування проекту з місцевого бюджету – 3 635,0 USD (10,0%)  
Фінансування проекту з інших джерел –  32 715,0 USD (90,0%) 
Контактна інформація:  назва організації, ПІБ контактної особи, телефон, e-mail:  
Комунальний лікувальний заклад «Центральна міська лікарня» 
Головний лікар Федоренко Вадим Миколайович 
Тел.: +38 (06267) 4-43-35 
е-mail: klu-cgb@ukr.net 
Контактна особа заступник головного лікаря з економічних питань Заварзіна Н.А. 
Основні види діяльності:  
Діяльність лікувальних закладів 
 

mailto:klu-cgb@ukr.net


 
 

19 
 

14. РЕЗЮМЕ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ 
 

Назва проекту Покращення якості медичного обслуговування 
населення міста 

Спільна вартість проекту (USD) 492140,0 
Потреба в інвестиціях (USD) 442926,0 
Галузь Охорона здоров’я 
Регіон   м. Дружківка, Донецька область 

 
Короткий опис проекту:  
Проект спрямований на створення умов для обстеження, лікування населення шляхом 
удосконалення матеріально-технічної бази, придбання сучасного медичного обладнання. 
У зв’язку з незадовільним технічним станом обладнання, зношеністю, для більш ефективного 
надання медичної та діагностичної допомоги населенню міста, необхідне придбання медичного 
обладнання, його монтаж, встановлення, демонтаж старого обладнання: Рентгенівський апарат – 
3800,0 тис. грн., ФЛГ- апарат – 1500,0 тис. грн., муфельна піч – 250,0 тис. грн., автоклави  10 штук – 
5000,0 тис. грн., монтаж, демонтаж – 2110,0 тис. грн. 
Реалізація проекту дозволить  покращити умови надання медичних послуг населенню міста, у тому 
числі ВПО. Придбання сучасного медичного обладнання дасть змогу проводити  діагностування  
захворювань на ранньому етапі та зменшити рівень летальності при загальному зростанні рівню 
захворюваності. 
Менеджмент проекту (характеристика ініціатора і команди):  
Керівник проекту – головний лікар Федоренко Вадим Миколайович,  особи, що займаються 
проектом – заступник головного лікаря Заварзіна Н.А. 
Додаткові відомості (можливості, ризики, заходи щодо зниження рисок, наявність бізнес-плану, 
цільовий сегмент споживачів, вже існуючі зв'язки із споживачами, договори про наміри, ринок 
потенційних споживачів):  
Проект буде матиме вплив на 90 000 осіб (населення міста та ВПО) 
Фінансування проекту (доля власних засобів / вкладених і планованих /, частка позикового 
капіталу інших кредиторів, показники у відсотках до спільної вартості проекту), переважний 
спосіб розрахунку з інвестором (джерело вступу і використання інвестицій, вигляд інвестицій):  
Фінансування проекту з місцевого бюджету – 49 214,0 USD (10,0%)  
Фінансування проекту з інших джерел –  442 926,0 USD (90,0%) 
Контактна інформація:  назва організації, ПІБ контактної особи, телефон, e-mail:  
Комунальний лікувальний заклад «Центральна міська лікарня» 
Головний лікар Федоренко Вадим Миколайович 
Тел.: +38 (06267) 4-43-35 
е-mail: klu-cgb@ukr.net 
Контактна особа заступник головного лікаря з економічних питань Заварзіна Н.А. 
Основні види діяльності:  
Діяльність лікувальних закладів 
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15. РЕЗЮМЕ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ  
 

Назва проекту Енергоефективна модернізація  обладнання та 
економія природних ресурсів 

Спільна вартість проекту (USD) 66090,0 
Потреба в інвестиціях (USD) 59481,0 
Галузь Охорона здоров’я - енергетика (альтернативні 

джерела енергії) 
Регіон   м. Дружківка, Донецька область 
 
Короткий опис проекту:  
Реалізація проекту передбачає: 
 встановлення модульної станції додаткового очищення води на резервне джерело 

водопостачання   для виробництва очищеної води для потреб закладу. У свою чергу це 
дозволить  зменшити витрати місцевого бюджету на утримання  та обслуговування лікарні. 

 встановлення сонячних колекторів для приготування гарячої води. У свою чергу це 
дозволить  зменшити витрати місцевого бюджету на утримання  та обслуговування лікарні. 

 встановлення сонячної електростанції для виробництва електроенергії у будівлі Біохімічної 
лабораторії. У свою чергу це дозволить  зменшити витрати місцевого бюджету на 
утримання  та обслуговування лікарні. 

 
Реалізація даного проекту дозволить отримати: 
 Зменшення витрат на ремонти та обслуговування стерилізаційного та іншого обладнання    
 Зменшення видатків на енергоресурси (водопостачання, електропостачання) 
 Покращення екологічного середовища 
 Покращення умов лікування та перебування хворих в лікувальних закладах 
 Покращення надання медичних послуг населенню,в т числі ВПО 
 Покращення умов праці медперсоналу 

Проект дозволить більш раціонально використовувати  природні ресурси,   та дає можливість 
переходу на альтернативні джерела енергопостачання, що є зараз першочерговим завданням 
суспільства. 
Менеджмент проекту (характеристика ініціатора і команди):  
Керівник проекту – головний лікар Федоренко Вадим Миколайович 
Особи, що займаються проектом – заступник головного лікаря Заварзіна Н.А., інженер з метрології 
Прилепська В.М., інженер Тормозова І.В. 
Додаткові відомості (можливості, ризики, заходи щодо зниження рисок, наявність бізнес-плану, 
цільовий сегмент споживачів, вже існуючі зв'язки із споживачами, договори про наміри, ринок 
потенційних споживачів):  
Проект буде матиме вплив на 90 000 осіб (населення міста та ВПО) 
Фінансування проекту (доля власних засобів / вкладених і планованих /, частка позикового 
капіталу інших кредиторів, показники у відсотках до спільної вартості проекту), переважний 
спосіб розрахунку з інвестором (джерело вступу і використання інвестицій, вигляд інвестицій): 
Фінансування проекту з місцевого бюджету – 6 609,0 USD (10,0%)  
Фінансування проекту з інших джерел –  59 481,0 USD (90,0%) 
Контактна інформація:  назва організації, ПІБ контактної особи, телефон, e-mail:  
Комунальний лікувальний заклад «Центральна міська лікарня» 
Головний лікар Федоренко Вадим Миколайович 
Тел.: +38 (06267) 4-43-35 
е-mail: klu-cgb@ukr.net 
Контактна особа заступник головного лікаря з економічних питань Заварзіна Н.А., інженер з 
метрології Прилепська В.М., інженер Тормозова І.В. 
Основні види діяльності: Діяльність лікувальних закладів 
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16. РЕЗЮМЕ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ  
 

Назва проекту Поліпшення якості медичного обслуговування 
хворих вдома за рахунок придбання нового 

автотранспорту 
Спільна вартість проекту (USD) 71125,65 
Потреба в інвестиціях (USD) 64013,09 
Галузь Охорона здоров’я 
Регіон   м. Дружківка, Донецька область 

 
Короткий опис проекту:  
Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Дружківка» має у своєму 
складі 8 амбулаторій,  радіус обслуговування яких складає 25 км, загальна кількість населення 
складає 69155 осіб, у тому числі –  9596 дитяче населення. У 2017 році планується приєднання до 
населення м. Дружківка в межах децентралізації біля 10 селищ з населенням 15 тис., крім того у 
місті проживає біля 20 тис. ВПО. 
Для обслуговування  хворих   вдома (виклики лікаря,  ін’єкції, у тому числі тяжким онкологічним 
хворим) використовуються автомобілі ВАЗ 213100 «НИВА» у кількості 9 од., які знаходяться на 
балансі КЗ «ЦПМСД». Проектом передбачається придбання автомобілів ЗАЗ TA69W0 «Lanos» у 
кількості 9 одиниць, що дозволить надавати своєчасну допомогу на віддалених дільницях 
Впровадження цього проекту дасть змогу своєчасно і якісно надавати медичну допомогу 
населенню вдома у віддалених селищах при об’єднанні громад 
Менеджмент проекту (характеристика ініціатора і команди): 
Головний лікар та його підлеглі мають досвід організаційної роботи з реалізації проектів. За  час 
роботи було розроблено та впроваджено три мініпроекта щодо поліпшення якості обслуговування 
населення в амбулаторіях і стаціонарах, а також розроблялися проекти з впровадження 
альтернативних джерел постачання теплової енергії, один з яких було визнано Державним 
агентством з енергоефективності  та енергозбереження,  одним з найкращих та видано диплома 
учасника конкурсу впроваджених енергоэфективних проектів та технологій. 
Додаткові відомості (можливості, ризики, заходи щодо зниження рисок, наявність бізнес-плану, 
цільовий сегмент споживачів, вже існуючі зв'язки із споживачами, договори про наміри, ринок 
потенційних споживачів):  
Біля 85 тис. населення міста та віддалених селищ, 20 тис. ВПО зможуть своєчасно отримати 
кваліфіковану допомогу вдома 
Фінансування проекту (доля власних засобів / вкладених і планованих /, частка позикового 
капіталу інших кредиторів, показники у відсотках до спільної вартості проекту), переважний 
спосіб розрахунку з інвестором (джерело вступу і використання інвестицій, вигляд інвестицій):  
Загальна вартість проекту складає 71 125,65 USD,  
де  64 013,09 USD (1727730 грн.) - це інвестиції,  
а 10% або 7 112,56 USDкошти місцевого бюджету. 
Контактна інформація:  назва організації, ПІБ контактної особи, телефон, e-mail:                
КЗ «Центр первинної медико–санітарної допомоги м. Дружківка»   
Євдокимов Юрій Анатолійович 
Тел.: +38 (06267) 4-20-72 
Моб. тел.: +38 050 597-21-89 
e-mail: cpmsp_dis_evdokimov@ukr.net 
Основні види діяльності:  
Надання первинної медичної допомоги населенню  
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17. РЕЗЮМЕ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ  
 

Назва проекту Термомодернізація  будівель, в яких надається 
первинна медична допомога, з метою 

підвищення їх енергоефективності 
Спільна вартість проекту (USD) 616817,0 
Потреба в інвестиціях (USD) 555135,3 
Галузь Охорона здоров’я 
Регіон   м. Дружківка, Донецька область 

 
Короткий опис проекту:  
1.Двоповерхова будівля прибудова жіночої консультації необхідно виконати утеплення стін 
фасаду площею 537,9 м2 теплоізоляційними плитами, заміну віконних блоків на металопластикові у 
кількості 58 шт., заміну вхідних дверей у кількості 3 шт., штукатурку та фарбування стін площею 
483,9 м2, облицювання плиткою фасаду цоколя будівлі після утеплення площею 54 м2. Загальна 
сума – 167544,0 USD 
2.Будівля амбулаторії №3;4 необхідно виконати заміну віконних блоків на металопластикові у 
кількості 55 шт., заміну вхідних та балконних дверей у кількості 9 шт.,  провести капітальний ремонт 
системи опалювання з частковою заміною опалювальних приладів (радіаторів) 37 шт., і 
трубопроводів системи опалення 400 м.п., та встановленням теплорегулюючих пристроїв і 
арматури, та утеплення горища 526 м2. Загальна сума – 121635,0 USD. 
3. Будівля амбулаторії №1;2 необхідно виконати утеплення стін фасаду будівлі амбулаторії №2 
теплоізоляційними плитами площею 464м2, заміну вхідних дверей 2шт., встановлення метало 
пластикової перегородки додаткового входу 1шт., штукатурку та фарбування стін 363м2, 
облицювання плиткою фасаду цоколя будівлі після утеплення 91 м2, частковий ремонт фасаду 
будівлі амбулаторії №1 площею 304,6 м2. Провести капітальний ремонт системи опалення будівлі з 
частковою заміною опалювальних приладів (радіаторів) 23 шт. та трубопроводів системи опалення 
508,7 м.п. Загальна сума – 207986,0 USD. 
4.Будівля амбулаторії №6 необхідно виконати реконструкцію газової котельні з  заміною газових 
опалювальних приладів (котлів) у кількості 2 шт., провести капітальний ремонт системи 
опалювання з частковою заміною опалювальних приладів (радіаторів) у кількості 12шт., і 
трубопроводів системи опалення у кількості 376,8м.п., виконати утеплення горища 
площею 848,4 м2,  а також заміну вхідних дверей у кількості 2шт. Загальна сума – 77669,0 USD. 
5.Будівля амбулаторії №7 необхідно виконати утеплення стін фасаду теплоізоляційними плитами 
площею 180,3 м2, з заміною віконних блоків на металопластикові згідно з діючими стандартами у 
кількості 8 шт., заміну вхідних дверей у кількості 3 шт., штукатурку та фарбування стін площею 
153,5 м2,  облицювання плиткою фасаду цоколя будівлі після утеплення площею 26,5 м2, провести 
реконструкцію системи опалення для переведення будівлі на обігрів за рахунок електричних 
конвекторів у кількості 12 шт. Загальна сума – 23197,0 USD. 
6. Розробка проектно-кошторисної документації на виконання зазначених заходів Загальна сума 
– 121635,0 USD. 
Термомодернізація  будівель дасть змогу підтримувати  задовільний температурний режим в 
приміщеннях будівель, а також скоротити витрати на опалення на 15-20%  
 
Менеджмент проекту (характеристика ініціатора і команди):  
КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Дружківка», відповідальна особа: Євдокимов 
Юрій Анатолійович активно приймає участь в розробці міських проектів, проект «Зниження 
експлуатаційних витрат шляхом створення автономної енергозберігаючої системи опалення, 
кондиціонування і ГВП на базі відновлювальних джерел живлення – теплових насосів  «АІК», які 
використовують геотермальну енергію води» надсилався до Державного агентства з 
енергоефективності  та енергозбереження. Проект визнано одним з найкращих, надано Диплом 
учасника конкурсу впроваджених енергоефективних проектів та технологій 
 
Додаткові відомості (можливості, ризики, заходи щодо зниження рисок, наявність бізнес-плану, 
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цільовий сегмент споживачів, вже існуючі зв'язки із споживачами, договори про наміри, ринок 
потенційних споживачів):  
Виконання цього проекту дасть змогу  зміцнити   систему охорони здоров’я  та проводити лікування 
населення,   у тому числі дітей і людей похилого віку, у задовільних умовах. 
Фінансування проекту (доля власних засобів / вкладених і планованих /, частка позикового 
капіталу інших кредиторів, показники у відсотках до спільної вартості проекту), переважний 
спосіб розрахунку з інвестором (джерело вступу і використання інвестицій, вигляд інвестицій):  
Загальна вартість проекту складає 616 817,0 USD, 
де  555 135,3 USD  це інвестиції, а 10% або 61 681,7 USD  кошти місцевого бюджету. 
Контактна інформація:  назва організації, ПІБ контактної особи, телефон, e-mail:           
КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Дружківка»   
Євдокимов Юрій Анатолійович 
Тел.: +38 (06267) 4-20-72 
Моб. тел.: +38 050 597-21-89 
e-mail: cpmsp_dis_evdokimov@ukr.net 
Основні види діяльності:  
Медична практика 

 
  

mailto:cpmsp_dis_evdokimov@ukr.net
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18. РЕЗЮМЕ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ  
 

Назва проекту «Школа філармонія» 
Спільна вартість проекту  125 346,0 грн. 
Потреба в інвестиціях  112 811,4 грн. 
Галузь Мистецька освіта 
Регіон   м. Дружківка та майбутня об’єднана 

територіальна громада 
 

Короткий опис проекту:  
Проект передбачає оновлення парку музичних інструментів та звукопідсилюючої апаратури 
КПСМНЗ Школи мистецтв м. Дружківка в рамках діяльності школи як філармонії для задовільнення 
культурно-естетичних потреб міста та 19 населених пунктів, що включені в склад громади при 
добровільному об’єднані територіальних громад сіл та селищ. 
В рамках проекту буде закуплено 2 одиниці клавішних інструментів, 20 одиниць духових 
інструментів щодо організації роботи духового оркестру, 20 одиниць народних інструментів щодо 
організації роботи народних ансамблів, 2 одиниці ударних інструментів, мультимедійний проектор 
та екран (1од.), ноутбук, цифровий мікшерський пульт, радіомікрофони (4 од.) для організації 
виїзних концертів та лекцій-концертів, музичного супроводження свят. 
Села та селища не мають діючих будинків культури, шкіл естетичного виховання, що обмежує 
доступ їх населення до надбань світової та Української культури. 
Проект спрямований на розвиток та збереження мережі закладів культури, створення умов для 
розвитку культурного життя міста, сел та селищ. 
Менеджмент проекту (характеристика ініціатора і команди):  
Команда проекту: Григорʼєва Тетяна Анатоліївна, Ємельянова Ірина Юріївна, Сокол Олена 
Олександрівна, Москаленко Наталя Борисівна, Чугуєвець Лариса Вікторівна. 
Додаткові відомості (можливості, ризики, заходи щодо зниження рисок, наявність бізнес-плану, 
цільовий сегмент споживачів, вже існуючі зв'язки із споживачами, договори про наміри, ринок 
потенційних споживачів):  
Цільовий сегмент споживачів:  
 мешканці сел та селищ, що будуть включені до складу об’єднаної територіальної громади,  
 мешканці міста 

Фінансування проекту (доля власних засобів / вкладених і планованих /, частка позикового 
капіталу інших кредиторів, показники у відсотках до спільної вартості проекту), переважний 
спосіб розрахунку з інвестором (джерело вступу і використання інвестицій, вигляд інвестицій): 
Фінансування проекту з місцевого бюджету – 12 534,6 грн. (10,0%)  
Фінансування проекту з інших джерел –  112 811,4 грн. (90,0%)  
Контактна інформація:  назва організації, ПІБ контактної особи, телефон, e-mail: 
Комунальний початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад школа мистецтв 
м. Дружківка 
Григорʼєва Тетяна Анатоліївна  
Моб. тел.: +38 095 460-57- 48 
e-mail:druschoolisk@mail.ru 
Основні види діяльності:  
Мистецька освіта 
  

https://e.mail.ru/messages/inbox/


 
 

25 
 

19.  РЕЗЮМЕ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ  
 

Назва проекту «Школа енергії» 
Термомодернізація КПСМНЗ школи мистецтв м. 

Дружківка 
Спільна вартість проекту (USD) 81 743,0 
Потреба в інвестиціях (USD) 73 568,7 
Галузь Мистецька освіта 
Регіон   м. Дружківка, Донецька область  

 
Короткий опис проекту:  
З метою створення комфортних умов перебування дітей в Школі мистецтв та заощадження коштів 
щодо опалення та енергоспоживання буде встановлено сонячні батареї та проведено утеплення 
фасадів 1 та 2 корпусу школи.  
Проект надасть комфортні умови перебування дітей у Школі мистецтв, буде сприяти загальним 
процесам збереження мережі закладів культури, заощадження бюджетних коштів. 
Менеджмент проекту (характеристика ініціатора і команди):  
Команда проекту:Григорʼєва Тетяна Анатоліївна, Ємельянова Ірина Юріївна, Сокол Олена 
Олександрівна, Москаленко Наталя Борисівна, Чугуєвець Лариса Вікторівна. 
Додаткові відомості (можливості, ризики, заходи щодо зниження рисок, наявність бізнес-плану, 
цільовий сегмент споживачів, вже існуючі зв'язки із споживачами, договори про наміри, ринок 
потенційних споживачів):  
Цільовий сегмент споживачів: учні (контингент 340 осіб), викладачі (26 осіб) 
Фінансування проекту (доля власних засобів / вкладених і планованих /, частка позикового 
капіталу інших кредиторів, показники у відсотках до спільної вартості проекту), переважний 
спосіб розрахунку з інвестором (джерело вступу і використання інвестицій, вигляд інвестицій): 
Фінансування проекту з місцевого бюджету – 8 174,3 USD (10,0%)  
Фінансування проекту з інших джерел –  73 568,7 USD (90,0%)  
Контактна інформація:  назва організації, ПІБ контактної особи, телефон, e-mail: 
Комунальний початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад школа мистецтв 
м. Дружківка 
Григорʼєва Тетяна Анатоліївна  
Моб. тел.: +38 095 460-57- 48 
e-mail:druschoolisk@mail.ru 
Основні види діяльності:  
Мистецька освіта 
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20. РЕЗЮМЕ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ  
 

Назва проекту «Творча дитина-щаслива країна» 
Спільна вартість проекту (USD) 15 730,0 
Потреба в інвестиціях (USD) 14 157,0 
Галузь Мистецька освіта 
Регіон   м. Дружківка, Донецька область 

 
Короткий опис проекту:  
З метою розвитку творчих здібностей учнів щодо створення музики, імпровізації, аранжування, 
запровадження інтерактивних методів навчання та сучасних технологій щодо створення класичної 
та сучасної компʼютерної музики та розвитку Українського національного композиторського 
мистецтва на базі школи мистецтв буде створено клуб «Юний композитор» та придбані 
інтерактивна дошка, мультимедійний проектор, синтезатори (10 од.), ноутбуки (10 од.), столи 
компʼютерні (10 од.), стільці (10 од.). Буде запроваджено проведення фестивалю «Юних 
композиторів», концерти за участю юних композиторів та їх власних творів, участь дітей у 
Всеукраїнських та обласних конкурсах. 
Проект спрямований на втілення інноваційних форм роботи, розвиток творчості дітей та 
національної культури 
Менеджмент проекту (характеристика ініціатора і команди): 
Команда проекту:Григорʼєва Тетяна Анатоліївна, Ємельянова Ірина Юріївна, Сокол Олена 
Олександрівна, Москаленко Наталя Борисівна, Чугуєвець Лариса Вікторівна. 
Додаткові відомості (можливості, ризики, заходи щодо зниження рисок, наявність бізнес-плану, 
цільовий сегмент споживачів, вже існуючі зв'язки із споживачами, договори про наміри, ринок 
потенційних споживачів):  
Цільовий сегмент споживачів: учні школи  
Можливість розвитку національної композиторської школи 
Фінансування проекту (доля власних засобів / вкладених і планованих /, частка позикового 
капіталу інших кредиторів, показники у відсотках до спільної вартості проекту), переважний 
спосіб розрахунку з інвестором (джерело вступу і використання інвестицій, вигляд інвестицій):  
Фінансування проекту з місцевого бюджету – 1 573,0 USD (10,0%)  
Фінансування проекту з інших джерел –  14 157,0 USD (90,0%) 
Контактна інформація:  назва організації, ПІБ контактної особи, телефон, e-mail: 
Комунальний початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад школа мистецтв 
м. Дружківка 
Григорʼєва Тетяна Анатоліївна  
Моб. тел.: +38 095 460-57- 48 
e-mail:druschoolisk@mail.ru 
Основні види діяльності:  
Мистецька освіта 
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21. РЕЗЮМЕ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ  
 

Назва проекту «Моцарт-ефект» 
Створення клубу раннього музичного розвитку 

дітей 
Спільна вартість проекту (USD) 11 538,0 
Потреба в інвестиціях (USD) 10 384,2 
Галузь Мистецька освіта 
Регіон   м. Дружківка, Донецька область  

 
Короткий опис проекту:  
З метою раннього музичного розвитку творчих здібностей дітей до 5 років планується створення 
клубу «Моцарт-ефект». Метою його діяльності буде раннє виявлення мистецьких здібностей дітей, 
підготовка їх до вступу в спеціалізовані заклади естетичного напрямку. Проект передбачає 
придбання меблів, дидактичного матеріалу, музичних інструментів.  
Проект спрямований на охоплення музичною освітою та естетичним розвитком різних верств 
населення. 
Менеджмент проекту (характеристика ініціатора і команди):  
Команда проекту:Григорʼєва Тетяна Анатоліївна, Ємельянова Ірина Юріївна, Сокол Олена 
Олександрівна, Москаленко Наталя Борисівна, Чугуєвець Лариса Вікторівна. 
 
Додаткові відомості (можливості, ризики, заходи щодо зниження рисок, наявність бізнес-плану, 
цільовий сегмент споживачів, вже існуючі зв'язки із споживачами, договори про наміри, ринок 
потенційних споживачів):  
Цільовий сегмент споживачів: діти міста у віці від 2 до 5 років 
 
Фінансування проекту (доля власних засобів / вкладених і планованих /, частка позикового 
капіталу інших кредиторів, показники у відсотках до спільної вартості проекту), переважний 
спосіб розрахунку з інвестором (джерело вступу і використання інвестицій, вигляд інвестицій): 
Фінансування проекту з місцевого бюджету – 1 153,8 USD (10,0%)  
Фінансування проекту з інших джерел –  10 384,2 USD (90,0%)  
 
Контактна інформація:  назва організації, ПІБ контактної особи, телефон, e-mail: 
Комунальний початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад школа мистецтв 
м. Дружківка 
Григорʼєва Тетяна Анатоліївна  
Моб. тел.: +38 095 460-57- 48 
e-mail:druschoolisk@mail.ru 
Основні види діяльності:  
Мистецька освіта 

 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
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22. РЕЗЮМЕ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ 
 

Назва проекту Навчально-пізнавальна екологічна стежка 
«Природа. Творчість. Діти». 

Спільна вартість проекту  10 000 000,0 грн. 
Потреба в інвестиціях  8 000 000,0 грн. 
Галузь Освіта 
Регіон   м. Дружківка, Донецька область 

 
Короткий опис проекту:  
На сучасному етапі розвитку суспільства визначається глобальна проблема екологічного виховання 
та освіти. Більшість людей нашої цивілізації абсолютно позбавлені екологічних знань і навичок. 
Але практично будь-якій дитині знайоме почуття єдності з природою. Вона вміє, бачити світ очима 
квiтiв і знає, про що думає птах. 
Людина – єдиний екологічний вид на Землі, який в процесі розвитку порушує закони екології. 
Людство, в століття, коли прогрес стрімко розвивається, коли розум людей досяг найвищих 
технологій у науці, техніці, медицині, космосі, накопичує все більше і більше проблем в екологічних 
знаннях.  
Екологічна стежка – це пізнання навколишньої природи і взаємозв'язку її з людиною, визначення 
місцевих екологічних проблем, пошук і практична реалізація доступних для учнів шляхів їх 
вирішення. 
Завдання міні-проекту продовжити участь у Міжнародному проекті WWF "Європейські школи за 
живу планету". Створити умови для творчого, інтелектуального, духовного розвитку дітей (еко-
стежка, вертикальний сад). Творче осмислення світу, прагнення до гармонії взаємин у природі – 
ось основа тих творчих завдань, які ставить перед собою проект. 
 
Міні-проект спрямований на екологічне виховання та освіту дітей. Комплекс заходів проекту: 
 Проведення конкурсу дитячих творчих проектів на кращий ескіз навчально-пізнавальної 

екологічної стежки "Природа. Творчість. Дiти". Визначення переможця. 
 Ремонт і корегування існуючих посадок, аналіз ґрунту, завезення ґрунту. 
 Закупівля саджанців у розсаднику декоративних рослин (м. Краматорськ, вул. Танкистів) 
 Комплексне озеленення: посадка дерев і чагарників відповідно до проекту екологічної 

стежки. 
 Створення Еко-паспорта екологічної стежки на основі видового вивчення морфологічних і 

видових особливостей рослин. 
 Проведення конкурсу дитячих творчих проектів на кращий фітодизайн в інтер'єрі школи 

"Зелена стіна" 
 Створення в інтер'єрі школи "Зеленої стіни" (вертикальний сад). 
 Творча екологічна робота на еко-стежцi (постійно). 

 
Менеджмент проекту (характеристика ініціатора і команди):  
Команда проекту: 
Кулик Т.I. – член ініціативної групи, директор ЗШ I-III ст.№6 Дружківської міської ради Донецької 
області 
Регеда Ю.О.  – керівник міні-проекту, вчитель екології ЗШ I-III ст.№6 Дружківської міської ради 
Донецької області. 
Крикун Т.М. – член ініціативної групи, заступник директора з господарської діяльності ЗШ I-III ст.№6 
Дружківської міської ради Донецької  області. 
Додаткові відомості (можливості, ризики, заходи щодо зниження рисок, наявність бізнес-плану, 
цільовий сегмент споживачів, вже існуючі зв'язки із споживачами, договори про наміри, ринок 
потенційних споживачів):  
Навчальна екологічна стежка – один із засобів залучення дітей до природи, має велике значення 
для освіти і виховання дітей. Особливість процесу екологічного навчання і виховання на стежках 
природи полягає в тому, що він будується на основі невимушеного засвоєння інформації та норм 
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поведінки безпосередньо в природному оточенні. 
Фінансування проекту (доля власних засобів / вкладених і планованих /, частка позикового 
капіталу інших кредиторів, показники у відсотках до спільної вартості проекту), переважний 
спосіб розрахунку з інвестором (джерело вступу і використання інвестицій, вигляд інвестицій): 
 
Фінансування проекту з місцевого бюджету – 2 000 000,0 грн. (20,0%)  
Фінансування проекту з інших джерел –  8 000 000,0 грн. (80,0%)  
 
Контактна інформація:  назва організації, ПІБ контактної особи, телефон, e-mail:  
Загальноосвітня школа I-III ступенів №6 Дружківської міської ради,  
Директор Кулик Тетяна Іванівна  
Тел.: +38 (06267) 4-39-16 
e-mail: school.ua.6@gmail.com 
 
Основні види діяльності: 
Освіта 
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23. РЕЗЮМЕ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ 
 

Назва проекту КІТ (Корекційна Індивідуальна Територія)  
Спільна вартість проекту  89 203,0 грн.  
Потреба в інвестиціях  80 282,7 грн. 
Галузь Освіта, інклюзивна освіта 
Регіон   м. Дружківка, Донецька область 

 
Короткий опис проекту: 
Проект спрямований на створення релаксаційно-оздоровчої обладнаної кімнати для дітей з 
особливими потребами та дітей переселенців, постраждалих під час проведення АТО, з метою 
надання послуг по реабілітації, релаксації та покращення фізичного, психологічного та емоційного 
стану. 
Створення корекційно-оздоровчої, індивідуальної території для зняття фізичної напруги та  
релаксації, що позитивно впливає  на фізичний і психологічний  стан здоров’я учнів,  вселяє в 
дитину оптимізм, сприяє загальному розвитку школярів, які знаходяться в кризовому стані. Як 
наслідок створення якісніших умов для надання освітніх послуг та уникнення психологічної та 
емоційної кризи у дітей-переселенців, які перенесли важкі психологічні травми, потребують 
фізіологічну адаптацію  до нових умов проживання та навчання та дітей  з особливими потребами. 
Сьогодні в нашій школі навчається 62 учня переселенця з зони АТО, 10 дітей з особливими 
потребами, 16 дітей з обмеженими можливостями, 15 учня позбавлених батьківської опіки, 24 
учнів, які знаходяться в кризовому стані, загальна складова 23% від усіх учнів школи.  
Це зменшить кількість учнів, що пропускають  навчання за станом здоров’я та знаходяться в 
тяжкому емоційному та психологічному стані. 
Менеджмент проекту (характеристика ініціатора і команди): 
Керівник проекту: практичний психолог Шкондіна Н.М. 
Ініциативна група: Болдирєва О.І., Коваленко Ю.В. заступники директора з НВР, учителі: Кудін О.В., 
Федорова Т.В., Міхеєва В.О. 
Додаткові відомості (можливості, ризики, заходи щодо зниження рисок, наявність бізнес-плану, 
цільовий сегмент споживачів, вже існуючі зв’язки із споживачами, договори про наміри, ринок 
потенційних споживачів):   
Можливість надавати дану релаксаційно-оздоровчу кімнату  в оренду після навчальних занять  
фірмі інвесторові. 
Фінансування проекту (доля власних засобів / вкладених і планованих /, частка позикового 
капіталу інших кредиторів, показники у відсотках до спільної вартості проекту), переважний 
спосіб розрахунку з інвестором (джерело вступу і використання інвестицій, вигляд інвестицій):  
Фінансування проекту з місцевого бюджету – 8 920,3 грн. (10,0%)  
Фінансування проекту з інших джерел –  80 282,7 грн. (90,0%)  
Контактна інформація:  назва організації, ПІБ контактної особи, телефон, e-mail 
Загальноосвітня школа I-III ступенів № 17 Дружківської міської ради 
Практичний психолог Шкондіна Н.М.  
тел.: +38 099 794-78-75  
e-mail: nnshkondina@yandex.ru 
Основні види діяльності:  
Освіта, інклюзивна освіта 
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24. РЕЗЮМЕ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ  
 

Назва проекту Екологічний проект "Навчаємося разом з 
природою" 

Спільна вартість проекту (USD) 6000,0 
Потреба в інвестиціях (USD) 5400,0 
Галузь Освіта 
Регіон   м. Дружківка, Донецька область 
 
Короткий опис проекту:  
Проект передбачає: 
 збереження  та збагачення  екологічно  чистої  зони; 
 створення  на території гімназії  навчального класу "Зеленої лабораторії" 

Організація та впровадження цього проекту спрямоване на підвищення почуття екологічної 
культури населення шляхом проведення виховної роботи серед дітей, роз'яснювальної роботи та 
інформування дорослого населення, заохочення позитивних ініціатив з метою формування високої 
громадянської відповідальності.  
Результатом проекту є те, що буде створено екологічну зону у межах закладу для проведення 
освітніх заходів.  Це дасть можливість учителям гімназії зблизити учнів з природою рідного краю, 
розширити знання гімназистів щодо питань екологічної культури,  збереження навколишнього 
середовища, а також сприятиме відновленню психологічного та емоційного здоров'я педагогів та 
учнів закладу. 
Наявність ресурсного забезпечення дозволить достроково проводить навчальну роботу серед 
молоді, сприятиме розповсюдженню досвіду, систематичному проведенню пропагандистської 
роботи серед населення міста. 
Проект дозволить: 
- сформувати в молоді екологічні норми поведінки (догляд за "лабораторією": прибирання 
території, висадка зелених насаджень тощо); 
- виховання почуття особистої відповідальності кожного за долю навколишнього середовища 
рідного міста 
Менеджмент проекту (характеристика ініціатора і команди)  
Учасники проекту: Дружківська гімназія "Інтелект" Дружківської міської ради. 
Додаткові відомості (можливості, ризики, заходи щодо зниження рисок, наявність бізнес-плану, 
цільовий сегмент споживачів, вже існуючі зв'язки із споживачами, договори про наміри, ринок 
потенційних споживачів): 
В перспективі розвитку проведення волонтерських акцій «Збережемо чистим свій рідний  дім», 
«Клумба біля мого під’їзду». Співпраця з навчальними закладами міста з екологічного напрямку. 
Проведення сумісних акцій та програм. 
Фінансування проекту (доля власних засобів / вкладених і планованих /, частка позикового 
капіталу інших кредиторів, показники у відсотках до спільної вартості проекту), переважний 
спосіб розрахунку з інвестором (джерело вступу і використання інвестицій, вигляд інвестицій):   
Фінансування проекту з місцевого бюджету –600,0 USD (10,0%)  
Фінансування проекту з інших джерел –  5 400,0  USD (90,0%) 
Контактна інформація:  назва організації, ПІБ контактної особи, телефон, e-mail: 
Дружківська гімназія "Інтелект" Дружківської міської ради 
Білик Наталя Анатоліївна 
Моб. тел.: +38 066 592-10-63 
e-mail:intellekt.dru@gmail.com 
Основні види діяльності: Освіта 
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25. РЕЗЮМЕ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ   
 
Назва проекту Втілимо надію громади в життя – подаруймо 

дітям тепло і комфорт 
Спільна вартість проекту  950 000,0 грн.  
Потреба в інвестиціях  845 000,0 грн.  
Галузь Освіта 
Регіон   м. Дружківка, Донецька область 
 
Короткий опис проекту: 
Територіальна громада мікрорайону Донський - це 2 громади міста Дружківки Донецької області 
(1500 жителів). Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІст. – дитячий садок №10» 
є єдиною культурною установою в мікрорайоні. Громада  досить часто користується  спорудою для 
проведення  різних громадських заходів.  Заклад  складається з 2 структурних підрозділів: базової 
загальноосвітньої школи (131 учень; з них 30 - мешканці інших мікрорайонів) та дошкільної групи 
(17 дітей). До шкільного підрозділу  входить група  пришкільного інтернату (36 учнів) з цілодобовим 
перебуванням. Результати опитування показали, що громада занепокоєна низьким температурним 
режимом в закладі (10°-15°), великою кількістю дітей  і працівників закладу,  що хворіють ( 25%- 
30%), відсутністю належних умов для  цілодобового перебування 36 дітей у пришкільному 
інтернаті,  десятигодинного перебування дошкільників у дитячому садку. За думкою громади, 
розташування котельні  від закладу на відстані 200м не забезпечує можливості повноцінно і якісно 
організовувати навчання,  позаурочну діяльність,  забезпечувати соціальний захист  дитинства. 
Громада  висуває ідею пошуку засобів , які б сприяли підвищенню якості життя  дітей громади, 
зміцнення їх здоров’я. За рахунок здешевлення витрат на опалення об’єкту та запровадження 
новітніх технологій можна   буде додатково зекономити кошти бюджету та вирішити питання  
соціального захисту дітей вразливих категорій (їх у закладі 101 дитина). 
На сьогоднішній день організація опалення об’єкту є незадовільною. Опалення навчально-
виховного комплексу №10 здійснюється через застарілу газову котельню Дружківського ВАТ 
«Управління з газопостачання та газифікації» на платній основі. Однак в умовах підвищення 
вартості природного газу та застарілості газової котельні така модель опалення є досить 
затратною. Застаріла газова котельня призводить до надмірного використання енергоресурсів, 
втрати їх на шляху  подачі тепла до закладу, що у свою чергу покладає надмірні витрати на бюджет 
міської громади. Так, за попередній рік  заклад перевищив  лімітні показники щодо послуг з 
теплопостачання для ПАТ «Укргазвидобування» на 24 Гкал, що змусило відмовитися на певний час 
від опалення будівлі , спричинило призупинення роботи дошкільної групи, внесення змін до 
режиму роботи закладу. Зросла чисельність захворювань серед учнів (вихованців) та працівників 
до 30%. Неможливим стало  цілодобове перебування  вихованців пришкільного інтернату  у 
закладі. Діти закладу позбавлені   елементарних умов для свого розвитку й навчання (в тому числі 
101 дитина  з сімей вразливих категорій, 36 дітей  пришкільного інтернату, 17 дітей дитячого садка, 
6 дітей-інвалідів, 4 дітей, що знаходяться під опікою).  
Крім цього, у вартість тепла від ВАТ «Управління з газопостачання та газифікації» включена 
прибуткова складова, якої не було б за наявності власної комунальної котельні. 
 Така ситуація не сприяє розвитку громади, належному використанню об’єкту комунальної 
власності, виконанню закладом поставлених освітньо - виховних завдань. Не забезпечується захист 
дитинства. 
Соціальний та економічний аспекти вирішення проблеми. 
 Соціальний паспорт НВК№10 (101 дитина): 
- дітей – сиріт,  дітей,  позбавлені батьківського піклування – 3; 
- дітей – інвалідів – 6; 
- дітей із багатодітних сімей  – 19; 
- з малозабезпечених сімей -  31;  
- сімей вимушених переселенців – 7; 
- сім'ї матерів одиночок – 32; 
- сімей, де склалися несприятливі умови для виховання дітей – 3; 
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Ця проблема є однією із пріоритетних для громади  мікрорайону Донський та загалом і членів 
трудового колективу НВК №10. Її важливість було встановлено у 2015 році в рамках проведення 
опитування громади експертами громадської організації «Спілка молоді ВАТ «Дружківський 
машзавод». Локальний аналіз проводився на предмет вивчення проблем жителів громади та 
встановлення їх пріоритетності.  
Економічний аспект проблеми зосереджений на використанні новітніх високопродуктивних 
технологій спалювання енергоносіїв та відновлювальних джерелах енергії, зокрема вугілля, 
деревини, відходів сільського господарства рослинного походження тощо. Відмова від 
природнього газу та використання цих ресурсів дозволить зменшити видатки громади на опалення 
та спрямувати їх на розвиток в разі придбання модульної твердопаливної  котельні. 
Заміна існуючої газової котельні новою модульною в першу чергу дасть змогу зекономити ресурси 
місцевого бюджету, які раніше використовувалися для опалення. Крім цього, запуск потужнішої 
котельні сприятиме створенню належних  умов для постійної діяльності закладу:  
 діяльності гуртків, секцій, позаурочних заходів; 
 регулярного проведення публічних заходів у комфортних умовах та максимального 

використання його ресурсної бази; 
 відсутності втрат  тепла; зменшення  числа хворіючи. 

 
Унікальність проекту в тому, що він передбачає закупівлю новітньої модульної твердопаливної 
котельні підвищеної потужності для підвищення енергонезалежності НВК, а також спрямований на 
використання відновлювальних джерел енергії (дрова, вугілля,тріски, солома тощо).  
Вирішити проблему  щодо творення сприятливих умов, які дадуть можливість НВК забезпечити 
соціальний захист дитинства (101 дитина вразливих категорій) можна наступними шляхом: 
Альтернатива 1: провести реконструкцію системи з теплопостачання з встановленням  
твердопаливної котельні потужністю 500 кВт для підвищення енергонезалежності НВК №10. 
Переваги:  закуплено та запущено власну комунальну модульну твердопаливну котельню 
потужністю 500 кВт, чого немає в інших закладах; 
• налагоджено постійне централізоване опалення, забезпечено ефективну подачу тепла до будівлі 
закладу; 
• зменшено видатки бюджету громади на опалення  об’єкта щонайменше вдвічі; 
• впроваджено використання відновлювальних джерел енергії для опалення; 
• залучено до вирішення проблеми жителів  громади; 
• усунення проблеми неякісного теплопостачання приміщень;  
• створення сприятливі умови вирішення освітньо-виховних завдань; 
• зменшення рівня захворюваності та покращення здоров'я всіх учасників навчально-виховного 
процесу; 
• забезпечення умов для  вирішення питань не тільки учнів НВК, а й громади 
• зменшення антисоціальних кризових явищ шляхом залучення дітей та підлітків з проблемних, 
малозабезпечених сімей, дітей, які мають ознаки девіантної поведінки, до позаурочних занять у 
спорт секціях та інших заходах; 
• збереження книжкового фонду шкільної бібліотеки; 
• сприяння у  прийнятті  на навчання дітей з інших мікрорайонів; 
• поширення позитивного досвіду впровадження енергозберігаючих технологій серед інших 
освітніх закладів міста. 
• забезпечення висвітлення результатів проекту у ЗМІ та в інший спосіб. 
Слабкі сторони: потрібні великі інвестиції; громада мікрорайону неспроможна сама вирішити цю 
проблему. 
Альтернатива 2: залишити систему опалення в такому  вигляді, як вона є на даний час: не 
проводити реконструкцію, але  підігрівати приміщення  електрообігрівачами, реконструювати 
систему опалення в приміщенні, замінити вікна на металопластикові.  . 
Переваги:  
учасникам навчально-виховного процесу  буде комфортно вчитися й розвиватися, зменшиться 
ризик захворювань, в повному обсязі  буде забезпечено соціальний захист дітей з сімей вразливих 
категорій; виросте авторитет місцевої влади в очах громади. 
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Слабкі сторони:  
• вартість проекту за  другою альтернативою значно дорожча від першого проекту; 
зростуть видатки бюджету громади на опалення  об’єкта, на енергоносії;  
Такий підхід до вирішення проблеми суперечить  Державній стратегії регіонального розвитку до 
2020 року. 
Обґрунтування вибору альтернативи: враховуючи такі фактори, проблема є сталою та має 
тенденцію до посилення і загострення; кількість осіб , що  потребують її розв’язання  зростає; 
коштів з бюджету ОТГ не вистачає, а субвенцій з державного бюджету не виділяється;  
Громада вважає першу  альтернативу більш привабливою  і відмічає за необхідне виконання робіт  
щодо реалізації проекту: 
1) організація виконання проекту; 
2)виготовлення проектної документації; 
3) облаштування приміщення для котельні; 
4) закупівля модульної твердопаливної котельні потужністю 500 кВт.; 
5) встановлення та введення в експлуатацію котельні здійснюватиметься проектною організацією 
за кошти міської територіальної громади); 
6) навчання відповідальних осіб щодо експлуатації відповідного встановленого обладнання; 
7) громадський аудит реалізації проекту, звіт комісії громадського аудиту на загальних зборах 
жителів села; 
8) висвітлення ходу реалізації проекту у засобах масової інформації та в інший спосіб.  
Очікувані результати: 
- громадою закуплено та запущено власну комунальну модульну твердопаливну котельню 
потужністю 500 кВт; 
- налагоджено постійне централізоване опалення, забезпечено подачу тепла до будівлі закладу; 
- зменшено видатки бюджету громади на опалення  об’єкта щонайменше вдвічі; 
- впроваджено використання відновлювальних джерел енергії для опалення; 
- залучено до вирішення проблеми жителів  громади; усунено проблеми неякісного 
теплопостачання приміщень;  
- створено нормальні умови для навчання дітей та праці вчителів; для перебування дітей у 
пришкільному інтернаті та дитячому садку; 
- зменшено рівень захворюваності та покращено здоров'я всіх учасників навчально-виховного 
процесу; 
- систематичне забезпечується змістовне дозвілля не тільки учнів школи; 
- зменшено антисоціальні кризові явища шляхом залучення дітей та підлітків з проблемних, 
малозабезпечених сімей, дітей, які мають ознаки девіантної поведінки, до позаурочних занять у 
спорт секціях та інших заходах; 
- збережено книжковий фонду шкільної бібліотеки; 
- заклад готовий прийняти дітей з інших мікрорайонів; 
- поширено позитивний досвід впровадження енергозберігаючих технологій серед інших освітніх 
закладів району. 
- забезпечено висвітлення результатів проекту у ЗМІ та в інший спосіб. 
Фінансова сталість 
Впровадження проекту, зокрема енергозберігаючих технологій, сприятиме зменшенню видатків з 
місцевого бюджету на опалення. Сприятиме зміцненню енергонезалежності громади та 
раціональному використанню ресурсів в умовах їх обмеженості. 
Продукт проекту – реконструкція  системи теплопостачання  з улаштуванням твердо модульної 
котельні. 

Менеджмент проекту (характеристика ініціатора і команди): 
Громада мікрорайону Донський (ініціатор)  
Сальнікова Галина Миколаївна, моб. тел.: +38 050 259-78-60 
Якушева Віра Василівна, моб. тел.: +38 066 938-79-12 
Команда  управління проектом: 
ВАТ «Спілка молоді ВАТ «Дружківський машзавод», 
Хотченкова Олена Володимирівна, моб. тел.: +38 067 626-50-51 
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Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІст. – дитячий садок№10», 
директор Бондаренко М.Д., моб. тел.: +38 099 070-69-58 
відповідальна за ПД Красіля Юля Олексіївна, моб. тел.: +38 099 048-41-57 
Додаткові відомості (можливості, ризики, заходи щодо зниження рисок, наявність бізнес-плану, 
цільовий сегмент споживачів, вже існуючі зв'язки із споживачами, договори про наміри, ринок 
потенційних споживачів): 
Слабкі місця (ризики): зростання цін, дорожчання обладнання, витрати на транспортні послуги 
тощо. 
Можливість запобігти ризикам: співпраця з іншими підприємствами, з територіальною громадою. 
Фінансова сталість: 

• впровадження проекту, зокрема енергозберігаючих технологій, сприятиме зменшенню 
видатків з місцевого бюджету на опалення; 

• зміцниться  енергонезалежність громади, буде забезпечено раціональне використання 
ресурсів в умовах їх обмеженості.   

Інституційна сталість: 
• реалізація проекту сприятиме підвищенню рівня інституційної спроможності  НВК  як 

навчального закладу з двома  структурними підрозділами, громади; 
• результати реалізації проекту стануть частиною комунальної власності Дружківської 

громади.  
Політична сталість: 

• проект сприятиме поглибленню партнерських відносин між Дружківською громадою та 
інститутами громадянського суспільства, зокрема територіальною громадою мікрорайону 
та ГО ««ВАТ «Дружківський машзавод»; 

зросте рівень довіри жителів громади до місцевої влади. 
Фінансування проекту (доля власних засобів / вкладених і планованих /, частка позикового 
капіталу інших кредиторів, показники у відсотках до спільної вартості проекту), переважний 
спосіб розрахунку з інвестором (джерело вступу і використання інвестицій, вигляд інвестицій): 
Обсяг коштів та джерела його фінансування: 
Загальний бюджет проекту складає — 950 000,0 грн. 
Дружківська міська рада — 95 000,0 грн. (10%) 
підприємства – партнери – 5 000,0 грн. (0,5%) 
громада – 5 000,0 грн. (0,5%) 
Фінансування проекту з інших джерел –  845 000,0 грн. (89,0%) 
Контактна інформація:  назва організації, ПІБ контактної особи, телефон, e-mail: 
Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІст. –дитячий садок №10» 
Директор НВК №10 – Бондаренко М.Д. 
Моб.тел. +38 099 070-69-58 
Відповідальна за роботу з проектами Красіля Ю.О.  
Моб. тел.: +38 099 048-41-57 
e-mail:shkola10dru@ukr.net 
ВАТ «Контакт» 
Мазурін Василь Васильович  
Тел.: +380 (6267) 4-43-93 
ВАТ «Дружківський  машзавод» 
Калугіна  Тетяна Іванівна  
Телефон основний: +38 (06267) 4-21-29 
Телефони контактні: +38 (06267) 3-09-68, (06267) 4-22-43 
Факс: +38 (06267) 3-09-68 
Основні види діяльності:  
Освіта 

mailto:shkola10dru@ukr.net
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26. РЕЗЮМЕ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ  
 

Назва проекту Даємо тепло у школі – збережемо здоров'я 
Спільна вартість проекту  800 000,0 грн. 
Потреба в інвестиціях  630 000,0 грн. 
Галузь Освіта 
Регіон   м. Дружківка, Донецька область 

 
Короткий опис проекту:  
Актуальність проекту:  
В Навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа I-IIст. – дитячий садок» №10 
навчається 131 учень (з них 36 дітей пришкільного інтернату) плюс 17 дітей дошкільної групи. 
Школа заснована у 1987 році. Приміщення опалюються централізованою системою опалення, яка 
не мінялася з пір заснування школи. Силами батьків та відділу освіти було проведено часткову 
заміну старих вікон (31) на нові металопластикові в приміщеннях: спальні для дівчат та хлопців, 
кімната відпочинку, хол третього поверху. На даний час школа потребує повної заміни системи 
опалення, що дасть змогу зберегти тепло у приміщенні.  
Основна проблема проекту: 
Основною проблемою даного проекту є невідповідність умов навчання дітей та відсутність 
належного функціонування школи в цілому. 
Актуальність вирішення проблеми: 
Наша школа розташована на мікрорайоні Донський, на краю Дружківки, тому майже всі діти 
району відвідують цей заклад. Мало того, у комплексі є пришкільний інтернат, де діти 
залишаються на ніч.  
Для нас кожен учень – унікальна й неповторна індивідуальність. Зрозуміти кожну особистість, 
проявити турботу про неї і її здоров’я, створити атмосферу затишку, краси, тепла у школі, які б 
сприяли розвитку здібностей дитини, задоволенню її інтелектуальних та соціальних потреб – 
наше головне завдання, для розв’язання якого нам бракує найголовнішого – збереження у школі 
тепла. За 29 років опалювальна система зносилася і потребує нагального капітального ремонту. 
Лише замінивши опалювальну систему , створивши належні умови для навчання і виховання 
дітей, педагогічний колектив зможе втілювати в життя нові ідеї . Дамо тепло - збережемо 
здоров’я!  
Менеджмент проекту (характеристика ініціатора і команди):  
Громада мікрорайону Донський (ініціатор)  
Сальнікова Галина Миколаївна,моб. тел.: +38 050 259-78-60 
Якушева Віра Василівна, моб. тел.: +38 066 938-79-12 
Команда  управління проектом: 
ВАТ «Спілка молоді ВАТ «Дружківський машзавод» 
Хотченкова Олена Володимирівна, моб. тел.: +38 067 626-50-51 
Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІст. – дитячий садок№10» 
директор Бондаренко М.Д., моб. тел.: +38 099 070-69-58 
Відповідальна  за ПД Красіля Юля Олексіївна, моб. тел.:  +38 099 048-41-57 
Додаткові відомості (можливості, ризики, заходи щодо зниження рисок, наявність бізнес-
плану, цільовий сегмент споживачів, вже існуючі зв'язки із споживачами, договори про наміри, 
ринок потенційних споживачів): 
 
Перелік заходів проекту: 
 створення ініціативної групи; 
 проведення батьківських зборів; 
 створення громадської ради; 
 розробка проектно-кошторисної документації; 
 формування робочої групи по виконанню проекту; 
 закупівля матеріалів та обладнання; 
 заміна системи опалення;  



 
 

37 
 

 висвітлення ходу виконання робіт у місцевих засобах інформації. 
Очікувані результати проекту: 
 максимальне збереження тепла в приміщенні школи, що дасть можливість економити 

паливно-енергетичні ресурси; 
 зменшення витрат на опалення приміщення; 
 створення сучасного закладу освіти; 
 зменшення кількості простудних захворювань дітей шкільного віку; 
 створення максимально комфортних умов для роботи працівників даного закладу; 
 зросте довіра до влади. 
Фінансування проекту (доля власних засобів / вкладених і планованих /, частка позикового 
капіталу інших кредиторів, показники у відсотках до спільної вартості проекту), переважний 
спосіб розрахунку з інвестором (джерело вступу і використання інвестицій, вигляд інвестицій):  
Обсяг коштів та джерела його фінансування: 
Загальний бюджет проекту складає — 800 000,0 грн. 
Дружківська міська рада — 160 000,0 грн. (20,0%) 
підприємства – партнери – 10 000,0  грн. (1,0%) 
Фінансування проекту з інших джерел –  630 000,0 грн. (79,0%)  

Контактна інформація:  назва організації, ПІБ контактної особи, телефон, e-mail: 
Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІст. –дитячий садок №10» 
Директор НВК №10 – Бондаренко М.Д. 
Моб.тел. +38 099 070-69-58 
Відповідальна за роботу з проектами Красіля Ю.О.  
Моб. тел.: +38 099 048-41-57 
e-mail:shkola10dru@ukr.net 
ВАТ «Контакт» 
Мазурін Василь Васильович  
Тел.: +380 (6267) 4-43-93 
ВАТ «Дружківський  машзавод» 
Калугіна  Тетяна Іванівна  
Телефон основний: +38 (06267) 4-21-29 
Телефони контактні: +38 (06267) 3-09-68, (06267) 4-22-43 
Факс: +38 (06267) 3-09-68 
Основні види діяльності: 
Освіта 
 

mailto:shkola10dru@ukr.net
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27. РЕЗЮМЕ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ   
 

Назва проекту НВК - школа соціального захисту дитинства 
Спільна вартість проекту  195 000,0 грн. 
Потреба в інвестиціях  170 000,5 грн. 
Галузь Освіта 
Регіон   м. Дружківка, Донецька область 

 
Короткий опис проекту:  
Мета: створити належні умови для відпочинку та перебування дітей протягом тижня у навчальному 
закладі; оновити матеріальну  базу в спальних кімнатах,  зміцнення здоров’я дітей, соціальний 
захист дитинства. 
Основна проблема проекту: 
Основною проблемою даного проекту  є відсутність комфортних умов для відпочинку та 
перебування вихованців у пришкільному інтернаті, що істотно позначається на відношенні учнів до 
навчання, до закладу, до соціуму. 
Актуальність проекту: 
Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІст. – дитячий садок №10» знаходиться у 
м. Дружківка Донецької області за адресою вул. Мінська, 12 у мікрорайоні Донський. Навчальний 
заклад розташований на околиці міста. Мікрорайон  нараховує приблизно 1500 жителів. До 
навчально – виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садочок №10» 
Дружківської міської ради Донецької входять  структурні підрозділи: дитячий садок (17 дітей), 
загальноосвітня школа І – ІІ ступенів (131 учень) (в тому числі  й пришкільний інтернат (36 вихованців – 
діти з сімей вразливих категорій). Модернізація сучасної освіти, удосконалення її системи й 
направленості передбачають пошук шляхів підвищення якості педагогічного процесу та 
соціального захисту дітей. Серед найбільш важливих проблем особливої актуальності набуває 
допомога й  підтримка учнів з категорійних сімей: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, малозабезпечених, багатодітних, одиноких матерів, переселенців, інвалідів, соціально 
- неспроможних родин. Діти пришкільного інтернату навчаються, виховуються та перебувають 
цілодобово протягом тижня у навчальному закладі. Важливо створити для дітей атмосферу домашнього 
затишку, тепла, комфорту, які істотно вплинуть на формування їх особистісних якостей. Територіальна 
громада піклується про підвищення якості життя вихованців, висуває ідею пошуку засобів розв’язання 
проблеми через оновлення матеріальної  бази  спальних кімнат дітей. 
Головною місією закладу є утримання, виховання та навчання дітей, які потребують соціального захисту, 
розвиток  природних здібностей вихованців закладу, формування соціально зрілої особистості, 
організація ефективної дозвіллєвої діяльності.  
Соціальний паспорт НВК: 

- дітей – сиріт,  дітей,  позбавлені батьківського піклування – 3; 
- дітей – інвалідів – 6; 
- дітей із багатодітних сімей – 19; 
- дітей з малозабезпечених сімей – 31;  
- дітей з сімей  внутрішньо переміщених осіб – 7; 
- дітей матерів одиночок - 32 
- сімей, де склалися несприятливі умови для виховання дітей – 3; 

Дитячі спальні кімнати потребують оновлення матеріальної бази.  
Реалізація даного проекту  надасть можливість створити гідні умови для відпочинку, розвитку під 
час  перебування дітей у закладі після навчального процесу. За таких умов заклад замінить їм 
рідний дім. 
Менеджмент проекту (характеристика ініціатора і команди):  
Громада мікрорайону Донський (ініціатор)  
Сальнікова Галина Миколаївна, моб. тел.: +38 050 259-78-60 
Якушева Віра Василівна, моб. тел.: +38 066 938-79-12 
Команда  управління проектом: 
ВАТ «Спілка молоді ВАТ «Дружківський машзавод», 
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Хотченкова Олена Володимирівна, моб. тел.: +38 067 626-50-51 
Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІст. – дитячий садок№10», 
директор Бондаренко М.Д., моб. тел.: +38 099 070-69-58 
Відповідальна за ПД Козарезова Світлана Володимирівна, моб. тел.: +38 095 897-96-53 
Додаткові відомості (можливості, ризики, заходи щодо зниження рисок, наявність бізнес-плану, 
цільовий сегмент споживачів, вже існуючі зв'язки із споживачами, договори про наміри, ринок 
потенційних споживачів): 
Перелік заходів проекту: 
 створення ініціативної групи; 
 проведення батьківських зборів; 
 створення громадської ради; 
 розробка проектно-кошторисної документації; 
 формування робочої групи по виконанню проекту; 
 закупівля матеріалів (30 матраців, 30 ковдр,  30 покривал,60 комплектів постільної білизни); 
 висвітлити результати реалізації проекту в ЗМІ та на сайті НВК №10. 
Очікувані результати проекту: 
 створення сучасного закладу освіти, який стане центром розвитку дітей, де вони зможуть 

почерпнути культурні та духовні цінності; 
 створення атмосфери домашнього затишку,  комфортних умов для  відпочинку та перебування 

дітей протягом тижня у навчальному закладі; 
 зміцнення здоров’я дітей; 
 зросте довіра до влади, вдячність соціуму. 
Фінансування проекту (доля власних засобів / вкладених і планованих /, частка позикового 
капіталу інших кредиторів, показники у відсотках до спільної вартості проекту), переважний 
спосіб розрахунку з інвестором (джерело вступу і використання інвестицій, вигляд інвестицій): 
Загальний бюджет проекту складає — 195,0 тис. грн. 
Дружківська міська рада — 19 500,0 грн. (10%) 
Підприємства-партнери – 5 000,0 грн. (2,6%) 
Фінансування проекту з інших джерел –  170 500,0 грн. (87,4%) 
Контактна інформація:  назва організації, ПІБ контактної особи, телефон, e-mail: 
Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІст. – дитячий садок №10» 
директор Бондаренко М.Д.  
Моб. тел.: +38 099 070-69-58; 
e-mail:shkola10dru@ukr.net 
ВАТ «Дружківський  машзавод» 
Калугіна  Тетяна Іванівна 
84205, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Леніна, 7 
Тел. основний: +38 (06267) 4-21-29 
Тел. контактні: +38 (06267) 3-09-68, (06267) 4-22-43 
Факс: +38 (06267) 3-09-68 
Основні види діяльності:  
Освіта 

mailto:shkola10dru@ukr.net
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28. РЕЗЮМЕ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ  
 

Назва проекту Проект   «Creativeбібліотек@» 
Спільна вартість проекту (USD) 11000,0 
Потреба в інвестиціях (USD) 9350,0 
Галузь Освіта 
Регіон   м. Дружківка, Донецька область 
Короткий опис проекту:  
Модернізація бібліотеки гімназії  «Інтелект» в сучасний простір освітнього закладу для 
максимального задоволення потреб користувачів в бібліографічному інформуванні з різних 
джерел та ефективно оперувати нею. Створення нових комфортних зон бібліотеки для реалізації 
основних завдань в освітній галузі, в умовах інтеграції України в Європейській освітній простір 
Моделювання універсального бібліотечного фонду, що відповідає профілю гімназії «Інтелект», 
змісту освітнього процесу, його інформаційним, виховним та культурологічним функціям, а також 
запитам, інтересам і потребам користувачів.  
«Сreative бібліотек@» має сприяти оздоровленню читацької культури гімназії. Саме в розрізі цієї 
проблеми приділяється максимальна увага активізації читацьких інтересів до інформації, 
направленої на інтелектуальний розвиток та духовне збагачення особистості користувача, 
популяризації літератури соціального спрямування у творчій реалізації. Це сприяє збагаченню 
навчально-виховного процесу, формуванню національної свідомості, патріотизму школярів. 
Проект спрямований на: 
 створення нових комфортних зон бібліотеки для реалізації основних завдань в освітній 

галузі, в умовах інтеграції України в Європейській освітній простір. 
 моделювання універсального бібліотечного фонду, що відповідає профілю гімназії 

«Інтелект», змісту освітнього процесу, його інформаційним, виховним та культурологічним 
функціям, а також запитам, інтересам і потребам користувачів. 

Менеджмент проекту (характеристика ініціатора і команди):  
Команда проекту: адміністрація, педагогічний колектив, головний бухгалтер, завгосп, зав. 
бібліотекою, батьківський комітет, спонсори 
Додаткові відомості (можливості, ризики, заходи щодо зниження рисок, наявність бізнес-плану, 
цільовий сегмент споживачів, вже існуючі зв'язки із споживачами, договори про наміри, ринок 
потенційних споживачів): 
 
Фінансування проекту (доля власних засобів / вкладених і планованих /, частка позикового 
капіталу інших кредиторів, показники у відсотках до спільної вартості проекту), переважний 
спосіб розрахунку з інвестором (джерело вступу і використання інвестицій, вигляд інвестицій):  
Власний внесок – 1650,0USD– спонсорські кошти (15%) 
Фінансування проекту з інших джерел –  9350,0 (85%) 
Контактна інформація:  назва організації, ПІБ контактної особи, телефон, e-mail: 
Дружківська гімназія "Інтелект" Дружківської міської ради 
Білик Наталя Анатоліївна 
Тел.: +38 066 592-10-63 
e-mail: intellekt.dru@gmail.com 
Основні види діяльності: 
Надання освітніх послуг 
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29. РЕЗЮМЕ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ  
 

Назва проекту Модернізація комп’ютерного класу гімназії  
«Інтелект» в сучасний простір 

Спільна вартість проекту (USD) 4 375,0 
Потреба в інвестиціях (USD) 3 500,0 
Галузь Освіта 
Регіон   м. Дружківка, Донецька область 
Короткий опис проекту:  
Освіта у ХХІ ст. стає визначальним фактором розвитку економіки та суспільства в цілому, тому вона 
має бути якісною та доступною. Істотний вплив на навчальний процес та економічну ефективність 
функціонування закладів освіти справляє стан їх матеріально-технічного забезпечення. На жаль, 
недостатні обсяги фінансування мережі загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ) не дозволяють 
створити належні умови навчання для усіх учнів регіону:  відсутність сучасних комп’ютерних класів, 
доступу до мережі Інтернет позбавляє можливості учителів та учнів вчасно знайомитися з 
останніми освітніми та науковими новинками, що зменшує корисний соціально-економічний 
ефект від навчання. 
Метою проекту є модернізація комп’ютерного класу гімназії  «Інтелект» в сучасний простір 
освітнього закладу для максимального задоволення потреб учнів гімназії  «Інтелект». Залучення 
гімназистів до перспективних освітніх технологій і орієнтація їх на творче і продуктивне 
використання даних технологій у своєму навчанні, майбутній професійній діяльності і в процесі 
самоосвіти і підвищення кваліфікації. Навчальний комп'ютерний клас, оснащений комп'ютерами  
використовується для навчального процесу, створюється з метою забезпечення навчального 
процесу з дисциплін інформатики, загальних і спеціальних дисциплінах, які використовують 
комп'ютери, а також для виконання  самостійної роботи гімназистів. Комп'ютерний клас будучи 
методичним центром забезпечення комп'ютерної компетентності учнів, і вчителів, комплектується 
для цього технікою та виробами, методичними та навчально-методичними матеріалами. 
Забезпеченість комп’ютерною технікою та мультимедійними засобами навчання, а також 
наявність доступу до мережі Інтернет дають змогу виховувати переможців Всеукраїнських 
предметних олімпіад, міжнародних конкурсів з інформатики та інформаційних технологій. 
Менеджмент проекту (характеристика ініціатора і команди):  
Команда проекту: адміністрація, педагогічний колектив, головний бухгалтер, завгосп, батьківський 
комітет, спонсори 
Додаткові відомості (можливості, ризики, заходи щодо зниження рисок, наявність бізнес-плану, 
цільовий сегмент споживачів, вже існуючі зв'язки із споживачами, договори про наміри, ринок 
потенційних споживачів): 
 
Фінансування проекту (доля власних засобів / вкладених і планованих /, частка позикового 
капіталу інших кредиторів, показники у відсотках до спільної вартості проекту), переважний 
спосіб розрахунку з інвестором (джерело вступу і використання інвестицій, вигляд інвестицій):  
Власний внесок – 875,0USD– спонсорські кошти (20%) 
Фінансування проекту з інших джерел –  3500,0 (80%) 
Контактна інформація:  назва організації, ПІБ контактної особи, телефон, e-mail: 
Дружківська гімназія "Інтелект" Дружківської міської ради 
Білик Наталя Анатоліївна 
Тел.: +38 066 592-10-63 
e-mail: intellekt.dru@gmail.com 
Основні види діяльності: 
Надання освітніх послуг 
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30. РЕЗЮМЕ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ  
 

Назва проекту Реконструкція території шкільного подвір’я 
Спільна вартість проекту (USD) 54 000,0 
Потреба в інвестиціях (USD) 54 000,0 
Галузь Освіта 
Регіон   м. Дружківка, Донецька область 

 
Короткий опис проекту:  
Метою проекту є реконструкція території шкільного подвір’я з улаштуванням екологічно-чистої 
зони центральної частини подвір’я та ремонтом асфальтового покриття санітарно-пожежної дороги 
навколо будівлі школи. 
Шкільний двір – «візитна картка» навчального закладу. Вже при першому погляді на нього, вхідний 
може скласти думку про школу. Якщо у ній працює колектив однодумців, об’єднаних метою 
виховати своїх підопічних всебічно розвиненими особистостями, то шкільний двір буде 
оформлений з гарним художнім смаком і виконувати безліч функцій (естетичну, розвиваючу, 
санітарно-гігієнічну). Педагоги подбають про те, як разом з вихованцями красиво розташувати і 
містити всі необхідні облаштування і живі насадження. 
Ландшафтний дизайн пришкільної ділянки бажано виконати в регулярному стилі. Прямі доріжки, 
симетричні посадки, геометричні форми клумб підкреслять особливий статус території і будуть 
налаштовувати дітей на спокійне і розсудливе поведінку. Перед входом висаджують солітери – 
одне або декілька декоративних дерев або чагарників, явно виділяються на загальному тлі. 
Солітерні посадки додадуть деяку строгість і офіційний вид ландшафтного дизайну шкільного 
ділянки. Все оточення шкільної будівлі має сприяти розумінню і прийняттю учнями того, що вони 
прийшли в школу займатися серйозними справами – отримувати необхідні знання і навички. 
Куточки відпочинку, які будуть служити для спокійних бесід під час великих змін або для 
посиденьок після занять, можна влаштовувати в більш вільних стилях – кантрі, голландською, 
азіатському. Для насаджень вибирають такі рослини, щоб вони виглядали привабливо на протязі 
всього року, не викликали алергію, без шипів і колючок. 
Щодо улаштування центральної частини: школа повинна мати на своєму дворі місце для 
проведення загальношкільних заходів – першого і останнього дзвоника, зборів, лінійок та ін. Це 
може бути містка прямокутна або квадратна майданчик. Її варто обсадити бордюрами з чагарників, 
добре переносять стрижку (кизильників, самшитів, спіреї, бирючини). Місце, призначене для 
виступів, бажано підкреслити на задньому плані лінійними насадженнями хвойних чи вічнозелених 
насаджень. Вони можуть також стримувати вітри і захищати від вуличних шумів. Оформлення 
центральної частини таким чином додасть урочистість і парадність всьому ландшафтного дизайну 
шкільного ділянки. Майданчик у подальшому слід розкреслити, підписавши місця для кожного 
класу. 
Менеджмент проекту (характеристика ініціатора і команди):  
Батьківський комітет школи, адміністрація школи 
Додаткові відомості (можливості, ризики, заходи щодо зниження рисок, наявність бізнес-плану, 
цільовий сегмент споживачів, вже існуючі зв'язки із споживачами, договори про наміри, ринок 
потенційних споживачів): 
Для ефективної реконструкції пришкільної території необхідно буде розробити проект 
ландшафтного дизайну шкільного подвір’я. Керівництво шкільного закладу та ініціативний 
банківський комітету планує провести опитування серед педагогів і школярів на тему: «Щоб ви 
хотіли бачити на шкільному подвір’ї?». Також буде здійснено ретельний обмір ділянки, оцінка 
існуючої кліматичної ситуації, з’ясовано розміщення інженерних мереж. Після всього, згідно з 
зібраними даними, вже буде викреслено масштабний план і проведено зонування ділянки. 
Фінансування проекту (доля власних засобів / вкладених і планованих /, частка позикового 
капіталу інших кредиторів, показники у відсотках до спільної вартості проекту), переважний 
спосіб розрахунку з інвестором (джерело вступу і використання інвестицій, вигляд інвестицій): 
Фінансування проекту з інших джерел –  54 000,0 USD  (100%) 
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Контактна інформація:  назва організації, ПІБ контактної особи, телефон, e-mail: 
Голова батьківського комітету школи  
Малишева В.М. 
Тел.: +38 095 043-64-89 
e-mail: 0950436489@mail.ru 
 
Директор школи  
Рябченко О.Л.   
Тел.: +38 050 848-55-67 
e-mail: sсhool7@i.ua 
 
Педагог-організатор  
Матвєєва Г.О. 
Тел.: + 38 050 540-97-87 
e-mail: sсhool7@i.ua 
 
Основні види діяльності: 
Освіта 
 
 
 
 

mailto:0950436489@mail.ru
mailto:s%D1%81hool7@i.ua
mailto:s%D1%81hool7@i.ua
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31. РЕЗЮМЕ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ  
 

Назва проекту Капітальний ремонт спортивного майданчику зі 
штучним покриттям 

Спільна вартість проекту (USD) 40 000,0 
Потреба в інвестиціях (USD) 40 000,0 
Галузь Освіта 
Регіон   м. Дружківка, Донецька область 

 
Короткий опис проекту: Капітальний ремонт штучного покриття спортивного майданчику. Для 
впровадження рухливої активності учнів під час навчально-виховного процесу та у позаурочний 
час.  
Ринок і стратегія збуту (даний ринок сьогодні, в т.ч. в регіоні, тенденції, можливості для 
зростання бізнесу, унікальність пропозиції клієнта, його сильні сторони в порівнянні з 
конкурентами, відзнака компанії від подібних на ринку):  
Майданчик для занять спортом зазвичай обладнують стандартними стійкими і безпечними 
снарядами і спорудами. Покриття влаштовується асфальтове або ґрунтове. Волейбольний або 
майданчики для інших рухливих ігор варто обсадити деревами з розкидистими кронами (липами, 
каштанами, кленами) для створення тіні над глядацькими лавками. При обмежених розмірах 
шкільного двору на майданчику можуть проводитися загальношкільні заходи. В такому випадку 
спортивні споруди слід розташувати по її периметру або компактно скласти в одному місці для 
того, щоб вони не заважали і не відволікали дітей. 
Менеджмент проекту (характеристика ініціатора і команди)  
Батьківський комітет школи, адміністрація школи 
Додаткові відомості (можливості, ризики, заходи щодо зниження рисок, наявність бізнес-плану, 
цільовий сегмент споживачів, вже існуючі зв'язки із споживачами, договори про наміри, ринок 
потенційних споживачів): 
 
Фінансування проекту (доля власних засобів / вкладених і планованих /, частка позикового 
капіталу інших кредиторів, показники у відсотках до спільної вартості проекту), переважний 
спосіб розрахунку з інвестором (джерело вступу і використання інвестицій, вигляд інвестицій): 
Фінансування проекту з інших джерел –  40 000,0 USD  (100%) 
 
Контактна інформація:  назва організації, ПІБ контактної особи, телефон, e-mail: 
Голова батьківського комітету школи  
Малишева В.М. 
Тел.: +38 095 043-64-89 
e-mail: 0950436489@mail.ru 
 
Директор школи  
Рябченко О.Л.   
Тел.: +38 050 848-55-67 
e-mail: sсhool7@i.ua 
 
Педагог-організатор  
Матвєєва Г.О. 
Тел.: + 38 050 540-97-87 
e-mail: sсhool7@i.ua 
Основні види діяльності: 
Освіта 

mailto:0950436489@mail.ru
mailto:s%D1%81hool7@i.ua
mailto:s%D1%81hool7@i.ua
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32. РЕЗЮМЕ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ  

 

 

Назва проекту  Реконструкція системи теплопостачання з 
улаштуванням модульної 

твердопаливної котельні в окремо 
розташованій будівлі загальноосвітньої школи 

Спільна вартість проекту 900 000,0 грн. 
Потреба в інвестиціях  800 000,0 грн. 
Галузь Енергозберігаючі заходи в освітній сфері 

Регіон   м. Дружківка, Донецька область 

Короткий опис проекту: 
Проект спрямовано на вирішення актуальної для міста, і країни в цілому, проблеми низької 
енергетичної та економічної ефективності процесу надання послуг з теплопостачання.  
Сьогодні школа опалюється від котельні, яка розташована на території міськоїлікарні № 1. 
Теплотраса довжиною в 650 м проходить під землею на глибині 1 метра. Як наслідок існують 
тепловтрати та проблеми при створенні належного санітарного температурного режиму 
всередині приміщення, надмірні витрати міського бюджету на оплату неефективного 
теплоносія. 
Улаштуванням модульної твердопаливної котельні на території шкільного подвір’я дозволить 
відмовитися від споживання дорогого природного газу, що суттєво зменшить витрати на 
оплату теплопостачання, а також дасть можливість створити  нові робочі місця 
(обслуговуючий персонал котельні). Зекономлені  кошти на оплату тепла доцільно 
використати на зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу  
Сьогодні наявна дуже незначна кількість твердопаливних блочно-модульних котелень на 
об’єктах бюджетної сфери міста в якості індивідуальних котелень. 
Менеджмент проекту  
Шевченко Лариса Володимирівна, директор школи 

Додаткові відомості (можливості, ризики, заходи щодо зниження рисок, наявність бізнес-
плану, цільовий сегмент споживачів, вже існуючі зв'язки із споживачами, договори про 
наміри, ринок потенційних споживачів): 
Надання якісних послуг з теплопостачання задля створення сприятливих температурних умов 
для перебування учнів  та працівників школи 
Фінансування проекту (доля власних засобів / вкладених і планованих /, частка позикового 
капіталу інших кредиторів, показники у відсотках до спільної вартості проекту), переважний 
спосіб розрахунку з інвестором (джерело вступу і використання інвестицій, вигляд 
інвестицій):  
Власний внесок – 100 000,0 грн. (11%) 
Фінансування проекту з інших джерел –  800 000,0 грн. (89%) 
Контактна інформація:  назва організації, ПІБ контактної особи, телефон, e-mail: 
Дружківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Дружківської міської ради Донецької 
області  
Шевченко Лариса Володимирівна 
Тел.: +38 (06267) 4-63-59 
Моб. тел.:  +38 095 854-61-35 
E-mail: schkola1_drug@ukr.net 
Основні види діяльності: 
Надання освітніх послуг 
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33. РЕЗЮМЕ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ  

 

 

Назва проекту  Модернізація будівлі школи 
(Заміна віконних блоків на металопластикові, 
ремонт підлоги на ІІ поверсі  будівлі школи) 

Спільна вартість проекту 600 000,0 грн. 
Потреба в інвестиціях  500 000,0 грн. 
Галузь Енергозберігаючі заходи в освітній сфері 
Регіон   м. Дружківка, Донецька область 

Короткий опис проекту: 
Школа заснована у 1955 році. За час експлуатації будівлі вікна втратили свої ізоляційні 
властивості, погано утримують тепло, елементи  віконних рам та коробок частково прогнили, 
а паркет  втратив привабливий зовнішній вигляд, розсохся, місцями просів, розсипався. 
Щорічно батьківською громадою виконуються роботи по заміні вікон на металопластикові в 
класних кімнатах, проте ще 59 % вікон потребують заміни.  Ремонт підлоги вимагає значних 
капіталовкладень, тому здійснити його власними коштами не виявляється можливим.  
Забезпечення енергозберігаючих технологій через заміну вікон у приміщенні навчального 
закладу дасть можливість  економити бюджетні кошти на оплату енергоносіїв і дозволить 
забезпечити стабільний температурний режим згідно з санітарними нормами, 
самовентиляцію та нормалізацію рівня вологості. 
Оскільки актова зала відсутня, то ремонт підлоги на ІІ поверсі значно покращить існуючий стан 
будівлі, забезпечить належні санітарні та естетичні умови для проведення загальношкільних 
заходів. 
Проект спрямовано на вирішення  актуальної для міста, і країни в цілому, проблеми 
енергозбереження, зменшення витрат на оплату енергоносіїв.  
Зекономлені  кошти на оплату енергоносіїв доцільно використати на зміцнення матеріально-
технічної бази навчального закладу. 
 
Менеджмент проекту  
Шевченко Лариса Володимирівна, директор школи 

Додаткові відомості (можливості, ризики, заходи щодо зниження рисок, наявність бізнес-
плану, цільовий сегмент споживачів, вже існуючі зв'язки із споживачами, договори про 
наміри, ринок потенційних споживачів): 
Створення комфортних умов для учнів  та працівників школи 
Фінансування проекту (доля власних засобів / вкладених і планованих /, частка позикового 
капіталу інших кредиторів, показники у відсотках до спільної вартості проекту), переважний 
спосіб розрахунку з інвестором (джерело вступу і використання інвестицій, вигляд 
інвестицій):  
Власний внесок – 100 000,0 грн. (16,7%) 
Фінансування проекту з інших джерел –  500 000,0 грн. (83,3%) 
Контактна інформація 
Дружківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Дружківської міської ради Донецької 
області  
Шевченко Лариса Володимирівна 
Тел.: +38 (06267) 4-63-59 
Моб. тел.:  +38 095 854-61-35 
E-mail: schkola1_drug@ukr.net 
Основні види діяльності: 
Надання освітніх послуг 
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34. РЕЗЮМЕ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ  
 

Назва проекту Басейн для дошкільнят 
Спільна вартість проекту (USD) 40 000,0 
Потреба в інвестиціях (USD) 40 000,0 
Галузь Дошкільна освіта 
Регіон   м. Дружківка, Донецька область 

 
Короткий опис проекту:  
Дитячий садок - то неповторна й самобутня країна малечі. Це той світ, в якому дитина перебуває у 
найважливіший період свого розвитку. І від того, як їй тут живеться, залежить не лише її майбутнє, а 
й майбутнє родини і навіть всієї країни. 
Актуальність проекту обумовлена необхідністю фізичного розвитку та стану здоров’я дітей, 
оволодіння навичками плавання, загартуванню та правил поведінки на воді з дитинства. 
Даний проект в першу чергу вирішує проблему відновлення роботи басейну на території дитячого 
садочку (ДНЗ № 34 «Дельфін»), для забезпечення дітей, які навчаються в даному дитячому закладі 
належними умовами для відпочинку та занять спортом. 
Даний проект передбачає виконання утеплення фасадів будівлі басейну, заміну обладнання 
підготовки та очистки води, ремонт оздоблення чаші басейну, ремонт внутрішнього оздоблення 
приміщень басейну. 
Реалізація даного проекту надасть можливість відновити роботу басейну на території дитячого 
садочку. 
Менеджмент проекту (характеристика ініціатора і команди)  
Ініціативна група батьків 
Додаткові відомості (можливості, ризики, заходи щодо зниження рисок, наявність бізнес-плану, 
цільовий сегмент споживачів, вже існуючі зв'язки із споживачами, договори про наміри, ринок 
потенційних споживачів): 
 
Фінансування проекту (доля власних засобів / вкладених і планованих /, частка позикового 
капіталу інших кредиторів, показники у відсотках до спільної вартості проекту), переважний 
спосіб розрахунку з інвестором (джерело вступу і використання інвестицій, вигляд інвестицій): 
Власний внесок – міській бюджет – можливий до 10% – на розробку проектно-кошторисної 
документації   
Фінансування проекту з інших джерел –  40 000,0 USD (100%) 
Контактна інформація:  назва організації, ПІБ контактної особи, телефон, e-mail: 
Дошкільний навчальний заклад комбінованого типу № 34 «Дельфін» Дружківської міської ради 
Завідувач Дворник Л.М. 
Тел.: +38 (06267) 3-28-41 
e-mail:Delfin.dru.0034@gmail.com 
Основні види діяльності: 
Надання освітніх послуг,  навчання та виховання дітей 
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35. РЕЗЮМЕ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ  
 

Назва проекту Реконструкція системи теплопостачання, 
вентиляції ДНЗ №6 «ДЗВІНОЧОК» 

Спільна вартість проекту  4 000 000,0 грн. 
Потреба в інвестиціях  4 000 000,0 грн. 
Галузь Дошкільна освіта 
Регіон   м. Дружківка, Донецька область 

 
Короткий опис проекту:  
Дошкільний навчальний  заклад №6 «Дзвіночок» існує з 1962 року. Система опалення зношена. 
Температурний режим в закладі  не витримується, але завдяки заміні старих вікон на 
металопластикові температура в групових кімнатах піднялась на 3 градуси. Приміщення потребують 
впровадження заходів із їх теплової модернізації. 
Метою  проекту є впровадження енергоефективних заходів, спрямованих на скорочення 
споживання енергоносіїв та, як наслідок, - економія бюджетних коштів, а також створення 
комфортного середовища для перебування дітей у дитячому закладі. 
Проект передбачає реалізацію наступних заходів: 
 заміна системи теплопостачання (труби опалення, радіатори) на енергоефективні,  
 встановлення електронних регуляторів температури, радіаторних терморегуляторів, 

вентиляції з високою системою рекуперації. 
 
Менеджмент проекту (характеристика ініціатора і команди):  
Ініціатор: практичний психолог Климова О.Л. 
Члени команди: 
Завідувач ДНЗ №6  Житченко Н.П.. 
голова батьківської ради  Чапська О.В. 
Вчитель — логопед Сабанцева Т.М. 
Додаткові відомості (можливості, ризики, заходи щодо зниження рисок, наявність бізнес-плану, 
цільовий сегмент споживачів, вже існуючі зв'язки із споживачами, договори про наміри, ринок 
потенційних споживачів): 
Цільові групи проекту: 140 дітей від 1,5 до 7 років, які на даний час охоплені дошкільною освітою, 
працівники навчального закладу та установи освіти,  батьківська громада. 
Фінансування проекту (доля власних засобів / вкладених і планованих /, частка позикового 
капіталу інших кредиторів, показники у відсотках до спільної вартості проекту), переважний 
спосіб розрахунку з інвестором (джерело вступу і використання інвестицій, вигляд інвестицій):  
Власний внесок – міській бюджет – можливий до 10% – на розробку проектно-кошторисної 
документації   
Фінансування проекту (придбання матеріалів, монтажні роботи) з інших джерел –  4 000 000,0 грн. 
(100%) 
Контактна інформація:  назва організації, ПІБ контактної особи, телефон, e-mail:  
Дошкільний навчальний заклад ясла — садок комбінованого типу №6 “ДЗВІНОЧОК” Дружківської 
міської ради  
Завідувач Житченко Н.П. 
Тел: +38 (06267 )4-40-43 
e-mail: dzvinochok.dnz6@gmail.com 
Основні види діяльності: 
Надання освітніх послуг,  навчання та виховання дітей 
 
 

 

mailto:dzvinochok.dnz6@gmail.com


 
 

49 
 

36. РЕЗЮМЕ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ 
 
Назва проекту «Безпека дітей понад усе» 

Будівництво нової огорожі території 
дошкільного закладу 

Спільна вартість проекту (USD) 4 000,0 
Потреба в інвестиціях (USD) 3 200,0 
Галузь Дошкільна освіта 
Регіон   м. Дружківка, Донецька область 
 
Короткий опис проекту:  
Проектом передбачається заміна старої зношеної огорожі, встановленої ще у 80-х роках , на нову 
для безпечного перебування вихованців, а також для естетичного вигляду дошкільного 
навчального закладу № 35 «Лелека». 
Встановлення нової огорожі в ДНЗ №35 «Лелека» захистить дітей від можливих небезпечних 
ситуацій, від проникнення сторонніх осіб, безпритульних тварин на територію закладу та знизить 
рівень соціальної напруги серед батьків та жителів мікрорайону. 
Менеджмент проекту (характеристика ініціатора і команди)  
Адміністрація дошкільного навчального закладу  
Ініціативна група батьків 
Додаткові відомості (можливості, ризики, заходи щодо зниження рисок, наявність бізнес-плану, 
цільовий сегмент споживачів, вже існуючі зв'язки із споживачами, договори про наміри, ринок 
потенційних споживачів): 
Цільовий сегмент споживачів: власники і відвідувачі громадських будівель (вихованці, батьки і 
працівники) 
Фінансування проекту (доля власних засобів / вкладених і планованих /, частка позикового 
капіталу інших кредиторів, показники у відсотках до спільної вартості проекту), переважний 
спосіб розрахунку з інвестором (джерело вступу і використання інвестицій, вигляд інвестицій): 
Власний внесок – 800,0 USD (20%) 
Фінансування проекту з інших джерел –  3 200,0 USD (80%) 
Контактна інформація:  назва організації, ПІБ контактної особи, телефон, e-mail: 
Дошкільний навчальний заклад ясла-садок комбінованого типу № 35 «Лелека» Дружківської 
міської ради 
Завідувач закладу Зуєва Т.О. 
Тел.: +38 (06267) 3-05-56 
e-mail:sadleleka35@gmail.com 
Основні види діяльності:  
Надання освітніх послуг,  навчання та виховання дітей 
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37. РЕЗЮМЕ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ  
 

Назва проекту Дитячий майданчик на території ЗШ №6  
м. Дружківка Донецька області 

Спільна вартість проекту (USD) 5 000,0 
Потреба в інвестиціях (USD) 4 000,0 
Галузь Освіта 
Регіон   м. Дружківка, Донецька область 

 
Короткий опис проекту:  
Загальноосвітня школа I-III ступенів №6 Дружківської міської ради потребує встановлення 
майданчика, оскільки в місті, і в школі зокрема, виросла кількість внутрішньо переміщених осіб. 
Щороку в школі відкривається шкільний табір для оздоровлення дітей, які не мають матеріальної 
змоги виїжджати за межі міста. Серед таких дітей перевага віддається дітям-сиротам, інвалідам, 
учням з малозабезпечених сімей. Особлива увага звертається на учнів які прибули з зони АТО, і 
майданчик має бути місцем психо-фізичного безпечного відпочинку.   
Заходи проекту: 
- пошук стейкхолдерів для реалізації проекту; 
- співпраця  грантодавців з представниками керівної групи проектів; 
- укладання угод про співпрацю; 
- пошук обладнання; 
- отримання коштів для придбання майданчика. 
Менеджмент проекту (характеристика ініціатора і команди)  
Кулик Т.I. –член ініціативної групи, директор ЗШ I-III ст.№6 Дружківської міської ради Донецької 
області. 
Крикун Т.М. – член ініціативної групи, заступник директора з господарської діяльності ЗШ I-III ст.№6 
Дружківської міської ради Донецької  області. 
Білоног С.В. – член ініціативної групи, заступник директора з навчально-виховної роботи ЗШ I-III 
ст.№6 Дружківської міської ради Донецької  області. 
 
Додаткові відомості (можливості, ризики, заходи щодо зниження рисок, наявність бізнес-плану, 
цільовий сегмент споживачів, вже існуючі зв'язки із споживачами, договори про наміри, ринок 
потенційних споживачів):  
Цільовим сегментом споживачів є учні ЗШ №6, їх батьки. 
Проект готується разом із батьківським комітетом, піклувальною радою та радою школи. 
Можливим ризиком є несвоєчасне отримання коштів, що не дасть змогу вчасно відкрити 
майданчик. 
За результатами реалізації проекту школа пропонує, усім зацікавленим організаціям взяти участь у 
вирішені проблем оздоровлення літнього відпочинку передусім дітей контрольних категорій, 
зокрема дітей із зони АТО. 
Фінансування проекту (доля власних засобів / вкладених і планованих /, частка позикового 
капіталу інших кредиторів, показники у відсотках до спільної вартості проекту), переважний 
спосіб розрахунку з інвестором (джерело вступу і використання інвестицій, вигляд інвестицій): 
Власний внесок – міській бюджет – 1 000,0 USD (20%) 
Фінансування проекту з інших джерел –  4 000,0 USD (80%) 
Контактна інформація:  назва організації, ПІБ контактної особи, телефон, e-mail:  
Загальноосвітня школа I-III ступенів №6 Дружківської міської ради 
Директор Кулик Тетяна Іванівна 
Тел..: +38 (06267) 4-39-16 
e-mail:  school.ua.6@gmail.com 
Основні види діяльності: 
Освіта 
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38.  РЕЗЮМЕ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ 
 
Назва проекту Спортивний майданчик у школі 
Спільна вартість проекту  70 000,0 грн. 
Потреба в інвестиціях  63 000,0 грн. 
Галузь Дошкільна освіта 
Регіон   м. Дружківка, Донецька область 
 
Короткий опис проекту:  
Проект створення спортивного майданчика на території дошкільного навчального закладу №23 
«Чебурашка» відповідає реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні 
на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація».  
Даний проект передбачає створення та оздоблення спортивного майданчика сучасним спортивним 
обладнанням: шведською стінкою, баскетбольні кільця, цілі для метання, дуги, лабіринти, руко 
ходи,  бігові доріжки та покриттям (гумові травмобезпечні плитки) для фізичного розвитку та 
здоров’я дітей. 
Принципова новизна проекту полягає в розробці і створенні оригінального, неповторного 
середовища на території дитячого садка, що дозволяє привернути увагу і бути конкуренто 
спроможними на ринку освітніх послуг. Також спортивний майданчик буде обладнана зонами з 
національним колоритом «На січовому майданчику» (зона ігор на влучність), «Чумацький шлях» 
(для старших груп зона стрибків) і інші. 
Менеджмент проекту (характеристика ініціатора і команди): 
Керівник проекту: Сєроєдова С.О. – вихователь-методист ДНЗ №23;  
Ініціативна група: батьки дітей, що відвідують заклад – Карпенко М.М.; Кремнева Г.Л.; Мінаєва С.А.; 
Гранкін І.М.; Заярна А.О.; Косач О.В.; Лунченко Т.Є. 
Додаткові відомості (можливості, ризики, заходи щодо зниження рисок, наявність бізнес-плану, 
цільовий сегмент споживачів, вже існуючі зв'язки із споживачами, договори про наміри, ринок 
потенційних споживачів): 
Проект спрямовано на фізичний розвиток вихованців ДНЗ 
Фінансування проекту (доля власних засобів / вкладених і планованих /, частка позикового 
капіталу інших кредиторів, показники у відсотках до спільної вартості проекту), переважний 
спосіб розрахунку з інвестором (джерело вступу і використання інвестицій, вигляд інвестицій): 
Власний внесок – 7 000,0 грн. (10%) 
Фінансування проекту з інших джерел – 63 000,0 грн. (90%) 
Пропозиція інвесторові / можливі преференції / пропоноване забезпечення проекту 
Величезне значення для розвитку моторики і оздоровлення дітей має оснащення фізкультурним та 
спортивно - ігровим обладнанням майданчиків на ділянці дошкільного закладу. Саме 
фізкультурний майданчик є центром організації різноманітної рухової діяльності дітей на ділянці. 
В сучасних умовах фізкультурний майданчик повинен складатися з власне фізкультурного 
майданчика і ряду спортивно-ігрових зон. 
Контактна інформація:  назва організації, ПІБ контактної особи, телефон, e-mail: 
Дошкільний навчальний заклад №23 «Чебурашка» Дружківської міської ради 
Сєроєдова С.О.  
Моб. тел.: +38 050 738-79-87 
e-mail: cheburashrfdnz@gmail.com 
Основні види діяльності: 
Надання освітніх послуг,  навчання та виховання дітей 
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39. РЕЗЮМЕ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ 
 

Назва проекту «Дитячий садок – територія щасливого 
дитинства» 

Спільна вартість проекту  94 800,0 грн. 
Потреба в інвестиціях  85 500,0 грн. 
Галузь Дошкільна освіта 
Регіон   м. Дружківка, смт Олексієво – Дружківка, 

Донецька область 
 
Короткий опис проекту:  
Даний проект спрямований нароботу з активізації рухової діяльності дошкільників, доповнить і 
зробить більш ефективною і цілеспрямованою роботу вихователів з даного напрямку. Наявність 
такого майданчика дозволить ефективніше працювати над удосконаленням функціональних 
можливостей дитячого організму, розвитку фізичних якостей (сили, швидкості, витривалості, 
гнучкості), координаційних здібностей, вестибулярної стійкості у дітей . 
Необхідність  реалізації даного проекту полягає в тому, що на території селища відсутня необхідна 
кількість  такого ігрового обладнання. 
На території подвір’я є можливість виділити ділянку загальною площею 150м2, на якій можливо 
облаштувати дитячий гральний майданчик.  
Проект «Дитячий садок – територія щасливого дитинства» передбачає облаштування ігрових 
майданчиків новим сучасним ігровим обладнанням, встановлення та організація його 
використання під час навчально-виховного процесу, організації дозвілля.  
Реалізація проекту сприятиме створенню ігрового розвивального середовища для дітей на свіжому 
повітрі та під час  літнього оздоровлення . 
Менеджмент проекту (характеристика ініціатора і команди)  
Ініціативна група зі складу батьків: Шевченко Г.М. – голова батьківського комітету садка; 
Члени батьківських комітетів груп: Герасимчук С.В., Рябенко К.І., Шуріпа О.О. 
Додаткові відомості (можливості, ризики, заходи щодо зниження рисок, наявність бізнес-плану, 
цільовий сегмент споживачів, вже існуючі зв'язки із споживачами, договори про наміри, ринок 
потенційних споживачів): 
Даний проект реалізується  для 90 дітей дошкільного віку, та дітей селища, які в майбутньому 
будуть відвідувати дитячий садок.  
Фінансування проекту (доля власних засобів / вкладених і планованих /, частка позикового 
капіталу інших кредиторів, показники у відсотках до спільної вартості проекту), переважний 
спосіб розрахунку з інвестором (джерело вступу і використання інвестицій, вигляд інвестицій):    
Власний внесок – міській бюджет – 9 300,0 грн. (10%) 
Фінансування проекту з інших джерел –  85 500,0 грн. (90%) 
Контактна інформація:  назва організації, ПІБ контактної особи, телефон, e-mail: 
Дошкільний навчальний заклад №3 «Колобок» Дружківської міської ради 
Шевченко Ганна Миколаївна 
Моб. тел.: +38 050 665-44-29 
e-mail:dskolobok3@ukr.net 
Основні види діяльності:  
Надання освітніх послуг,  навчання та виховання дітей 
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40. РЕЗЮМЕ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ  
 

Назва проекту Будівництво сучасного 
спортивного майданчика для дошкільного 

навчального закладу ясла-садка 
Спільна вартість проекту (USD) 8 000,0 
Потреба в інвестиціях (USD) 6 500,0 
Галузь Дошкільна освіта 
Регіон   м. Дружківка, Донецька область 

 
Короткий опис проекту:  
Основною метою проекту є турбота про майбутнє покоління, а саме про здоров’я дітей 
дошкільного віку.  
Ми прагнемо створити сприятливі умови для організації дозвілля дітей, для розвитку фізичної 
культури та спорту, зміцнення здоров’я, задоволення потреб у руховій активності, досягнення 
високого рівня працездатності засобами фізичної культури та спорту, внутрішнього психологічного 
комфорту та гармонії стану вихованців і навколишнього середовища. 
Головною метою проекту є будівництво сучасного спортивного майданчика для ДНЗ № 35 
«Лелека» відповідно до санітарних вимог, створення належних умов для організації дозвілля дітей 
та молоді, занять фізичною культурою та спортом, для впровадження здорового способу життя. 
Завдання проекту: 
 зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ; 
 безпека життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу; 
 попередження травматизму у закладах освіти міста; 
 відповідність спортивних споруд санітарним нормам; 
 створення інноваційного комплексу для дозвілля дітей, занять фізичною культурою та 

спортом; 
 тематичний склад дитячих та спортивних майданчиків повинен бути різновіковим. 

Менеджмент проекту (характеристика ініціатора і команди):  
Керівник проекту: Зуєва Т.О. – завідувач ДНЗ № 35 «Лелека» 
Додаткові відомості (можливості, ризики, заходи щодо зниження рисок, наявність бізнес-плану, 
цільовий сегмент споживачів, вже існуючі зв'язки із споживачами, договори про наміри, ринок 
потенційних споживачів): 
Цільовий сегмент споживачів: власники і відвідувачі громадських будівель (вихованці, батьки і 
працівники) 
Фінансування проекту (доля власних засобів / вкладених і планованих /, частка позикового 
капіталу інших кредиторів, показники у відсотках до спільної вартості проекту), переважний 
спосіб розрахунку з інвестором (джерело вступу і використання інвестицій, вигляд інвестицій): 
Власний внесок – 1 500,0 USD 18,3%)  
Фінансування проекту з інших джерел – 6 500,0 USD (81,3%) 
Контактна інформація:  назва організації, ПІБ контактної особи, телефон, e-mail: 
Дошкільний навчальний заклад ясла-садок комбінованого типу № 35 «Лелека» Дружківської 
міської ради 
Завідувач - Зуєва Т.О.  
Тел.: +38 (06267) 3-05-56 
e-mail:sadleleka35@gmail.com 
Основні види діяльності:  
Надання освітніх послуг,  навчання та виховання дітей 
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41. РЕЗЮМЕ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ  
 

Назва проекту Реконструкція спортивного майданчика 
дошкільного навчального закладу ясла-садка 

комбінованого типу №4 «Сонечко» 
Спільна вартість проекту (USD) 18 000,0 
Потреба в інвестиціях (USD) 16 200,0 
Галузь Дошкільна освіта 
Регіон   м. Дружківка, Донецька область 

 
Короткий опис проекту:  
Проблемою дошкільного навчального закладу ясла-садка комбінованого типу №4 «Сонечко» є те, 
що дитячі та спортивні майданчики не відповідають сучасним вимогам, потребують реконструкції 
та будівництва нових спортивних споруд для занять загальною фізичною підготовкою, 
використання для потреб дитячо–юнацького та масового спорту. 
Головною метою проекту є реконструкція спортивного майданчика дошкільного навчального 
закладу ясла-садка комбінованого типу №4 «Сонечко». 
Реалізація проекту дасть можливість поліпшити умови для організації навчання, виховання та 
відпочинку дітей, молоді, зміцнити матеріально-технічну базу закладу, вжити заходів щодо 
попередження травматизму, безпеки життєдіяльності дітей. 
Проект сприятиме розвитку рухової активності дошкільників, зміцненню здоров’я та 
максимальному проведенню занять фізичної культури на свіжому повітрі. 
Менеджмент проекту (характеристика ініціатора і команди):  
Команда проекту ДНЗ №4 «Сонечко»: Хохлова Лілія Іванівна – завідувач ДНЗ;   батьківський комітет 
– голова Несен Олена Станіславівна. 
Додаткові відомості (можливості, ризики, заходи щодо зниження рисок, наявність бізнес-плану, 
цільовий сегмент споживачів, вже існуючі зв'язки із споживачами, договори про наміри, ринок 
потенційних споживачів): 
Цільовий сегмент споживачів: власники і відвідувачі громадських будівель (вихованці, батьки і 
працівники) 
Фінансування проекту (доля власних засобів / вкладених і планованих /, частка позикового 
капіталу інших кредиторів, показники у відсотках до спільної вартості проекту), переважний 
спосіб розрахунку з інвестором (джерело вступу і використання інвестицій, вигляд інвестицій): 
Власний внесок – 1 800,0 USD  (10%) 
Фінансування проекту з інших джерел – 16 200,0 USD (90%) 
Контактна інформація:  назва організації, ПІБ контактної особи, телефон, e-mail: 
Дошкільний навчальний заклад ясла-садок комбінованого типу №4 «Сонечко» Дружківської міської 
ради Донецької області  
Завідувач – Хохлова Лілія Іванівна 
Тел.: (06267) 3-58-35 
e-mail:Solnyshko.dnz4@gmail.com 
Основні види діяльності: 
Надання освітніх послуг,  навчання та виховання дітей 
 

mailto:Solnyshko.dnz4@gmail.com


 
 

55 
 

42. РЕЗЮМЕ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ 
 
Назва проекту «Міцне здоров'я нашим дітям» 
Спільна вартість проекту (USD) 21 100,0 
Потреба в інвестиціях (USD) 21 100,0 
Галузь Спорт, освіта 
Регіон   м. Дружківка, Донецька область 
 
Короткий опис проекту:   
Одним із пріоритетних напрямків діяльності сучасного навчального закладу є збереження здоров'я 
молодого покоління, формування культури здорового способу життя. Одним з факторів, який 
впливає на здоров'я дітей, є організація фізкультурно-оздоровчих занять. Рішення проблеми існує: 
викликати інтерес до спорту і прищепити любов до занять фізкультури. 
Дружківська гімназія «Інтелект» має свій особливий підхід до вирішення цієї проблеми. Викладачі 
фізкультури, реалізуючи навчальну програму, виходять далеко за рамки наданої матеріально-
технічної бази гімназії. Наші діти під наглядом батьків з ініціативи вчителів фізкультури відвідують 
басейн, льодові катки, спортивно-розважальні центри. 
В гімназії були організовані баскетбольна і футбольна команди. Наші діти є постійними учасниками 
та переможцями спортивних змагань. 
Даному приміщенню і спортивному інвентарю, що знаходиться в ньому, більше 40 років, тому 
вищевикладеним вимогам вони не відповідають. 
Проект спрямований на поліпшення соціально-побутових умов, модернізація матеріальної бази 
спортивного залу гімназії «Інтелект». В рамках проекту планується провести капітальний ремонт 
спортивного залу гімназії, а також силами батьків учнів гімназії «Інтелект» планується провести 
заміну спортивного інвентарю. Планується проведення демонтажу існуючого спортивного 
інвентарю і заміна його на новий. 
 
Менеджмент проекту (характеристика ініціатора і команди)  
Учасники проекту: 
 Дружківська гімназія "Інтелект" Дружківської міської ради. 
 батьки - спонсори, зацікавлені в поліпшенні матеріально-технічної бази гімназії 

Додаткові відомості (можливості, ризики, заходи щодо зниження рисок, наявність бізнес-плану, 
цільовий сегмент споживачів, вже існуючі зв'язки із споживачами, договори про наміри, ринок 
потенційних споживачів): 
 
Фінансування проекту (доля власних засобів / вкладених і планованих /, частка позикового 
капіталу інших кредиторів, показники у відсотках до спільної вартості проекту), переважний 
спосіб розрахунку з інвестором (джерело вступу і використання інвестицій, вигляд інвестицій): 
Фінансування проекту (придбання матеріалів, монтажні роботи) з інших джерел –  21 100,0 USD 
(100%) 
Контактна інформація:  назва організації, ПІБ контактної особи, телефон, e-mail: 
Дружківська гімназія "Інтелект" Дружківської міської ради 
Білик Наталя Анатоліївна 
Моб. тел.: +38 066 592-10-63 
e-mail:intellekt.dru@gmail.com 
Основні види діяльності: 
Освіта 
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43.РЕЗЮМЕ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ 
 
Назва проекту Спортивно – ігрові комплекси та спортивно – 

ігрові модулі для дошкільного навчального 
закладу комбінованого типу № 7 «Зірочка» 

Спільна вартість проекту  141573,0  грн. 
Потреба в інвестиціях  127 415,7 грн. 
Галузь Дошкільна освіта 
Регіон   м. Дружківка, Донецька область 
 
Короткий опис проекту:   
Сьогодні життя висуває підвищені вимоги до дітей. Це означає, що необхідно формувати покоління 
з більш високою мораллю, розумовими здібностями і фізично розвиненими. Одним з найбільш 
важливих напрямів фізичного виховання є рухова активність дітей. Саме цей напрямок було обрано 
нашим закладом для  фізкультурно-оздоровчої діяльності, в ході якої ми намагаємося відповісти на 
важливі для нас питання: 
Як допомогти дошкільникам зміцнити здоров'я, стати сильнішими, спритними, витривалими?  
Як навчити їх володіти своїм тілом, щоб протистояти різним недугам? 
Як зробити роботу ефективною? 
 З  метою  повноцінного  фізичного  розвитку  дітей, дошкільний  навчальний  заклад  №7 «Зірочка» 
в  повному  обсязі   забезпечує  проведення фізкультурно-оздоровчої  роботи. Ми прагнемо, щоб 
діти отримували задоволення від самої рухової діяльності, діставали насолоду від виконання 
фізичних вправ і досягнутих результатів у власному фізичному вдосконаленні. Для ефективності цієї 
роботи  основною  педагогічною функцією вихователя є створення різноманітного предметно-
ігрового середовища, яке забезпечує дитині активність і відповідає її бажанням та інтересам.  
Педагогічно цінними в цьому контексті є спортивно-ігрові комплекси . Наявність такого 
обладнання дозволить ефективніше працювати над вдосконаленням функціональних можливостей 
дитячого організму, розвитку фізичних якостей (сили, швидкості, витривалості, гнучкості), 
координаційних здібностей, вестибулярної стійкості; забезпечити виконання діючої програми з 
фізичного виховання.  
Також для організації фізкультурно-оздоровчої  роботи всередині приміщення необхідні 
спортивно-ігрові модулі.  Яскраві,  привабливі за кольором та оформленням, вони забезпечують 
функціональну багатоваріативність використання, сприяють розвитку рухів дітей, стимулюють  
загальну рухову активність, створюють бажання брати участь у рухливих іграх та фізичних вправах. 
Облаштування «Спортивно – ігрові комплекси» та «Спортивно-ігрових модулів» єважливими  для 
створення сучасних європейських умов щодо  організації спортивно-ігрової  діяльності дітей у 
дошкільному закладі № 7 «Зірочка». 
Важливими аспектами  цього проекту є - фізично-оздоровча робота, турбота про безпеку 
життєдіяльності під час організації рухової діяльності дітей дошкільного руху. 
   Придбання спортивно-ігрових комплексів та модулів надають можливість вихователям 
використовувати їх для:  

1. Спортивно-ігрової діяльності. 
2. Моделювання різноманітного спортивного обладнання 
3. Створення безпечних умов під  час занять. 
4. Розвитку фізичних здібностей. 
5. Свідомого ставлення до здорового способу життя. 

Проект передбачає: 
 Демонтаж старого дитячого  майданчика, облаштування земельної ділянки під спортивно-

ігрові комплекси; встановлення стаціонарних ігрових та спортивних комплексів. 
 Облаштування в дошкільному навчальному закладі комбінованого типу ясла-садку  № 7 

«Зірочка»  дитячих  ігрових  та спортивних майданчиків сучасним ігровим обладнанням. 
Менеджмент проекту (характеристика ініціатора і команди): 
Менеджером цього проекту  є Завідувач дошкільного навчального закладу комбінованого типу № 7 

http://ua-referat.com/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B5
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
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«Зірочка» - Бадасен А.В., тел.: +38 (06267) 4-40-65, моб. тел.: +38 095 885-62-83.  
Додаткові відомості (можливості, ризики, заходи щодо зниження рисок, наявність бізнес-плану, 
цільовий сегмент споживачів, вже існуючі зв'язки із споживачами, договори про наміри, ринок 
потенційних споживачів): 
Проект «Спортивно – ігрові комплекси  для дошкільного навчального закладу комбінованого типу 
№ 7 «Зірочка» реалізується: для дітей, для вихователів.  
Фінансування проекту (доля власних засобів / вкладених і планованих /, частка позикового 
капіталу інших кредиторів, показники у відсотках до спільної вартості проекту), переважний 
спосіб розрахунку з інвестором (джерело вступу і використання інвестицій, вигляд інвестицій): 
Загальна вартість проекту – 141573,0  грн., з них: 
«Спортивно-ігрові комплекси» - 100 000 грн. 
«Спортивно-ігрові модулі» - 41573,0  грн. 
 
Власний внесок – міській бюджет – на розробку проектно-кошторисної документації – 14 157,3 грн. 
(10%)  
Фінансування проекту (придбання матеріалів, монтажні роботи) з інших джерел –  127 415,7 грн. 
(90%) 
Контактна інформація:  назва організації, ПІБ контактної особи, телефон, e-mail: 
Дошкільний навчальний заклад ясла-садок комбінованого типу №7 “Зірочка” Дружківської міської 
ради  
Завідувач Бадасен А.В. 
Тел.: +38 (06267) 4-40-65 
Моб. тел.: +38 095 885-62-83  
e-mail: dnzzvezdochka@gmail.com 
Основні види діяльності:  
Надання освітніх послуг,  навчання та виховання дітей 
 

mailto:dnzzvezdochka@gmail.com
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44. РЕЗЮМЕ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ 
 
Назва проекту Благоустрій шкільного спортивного майданчика 

«Спортландія» 
Спільна вартість проекту  160 390,0 грн. 
Потреба в інвестиціях 160 390,0 грн. 
Галузь Освіта 
Регіон   м. Дружківка, Донецька область 
 
Короткий опис проекту:  
Здоров’я  – основа життя людини, і його не можна купити ні за які гроші. Але можна зберігати, 
зміцнювати шляхом набуття знань і вмінь, які стануть основою здорового способу життя. Школа 
повинна укладати такий порядок життєдіяльності, який зберігав би і зміцнював здоров’я. Тому в 
загальноосвітній школі 1-3 ступенів №12 проводиться систематична робота по збереженню й 
укріпленню всіх складових здоров’я (фізичного, психічного, соціального, духовного), профілактиці. 
Велика увага приділяється руховій активності школярів. 
У режим роботи школи в обов’язковому порядку введені ранкова гімнастика з музичним 
супроводом, фізкультхвилини, динамічні паузи на кожному уроці і спортивна година та обов’язкові 
прогулянки для групи продовженого дня. 
У школі регулярно проходять загальношкільні Дні здоров’я (4 рази на рік) з залученням всіх дітей, 
педагогів, батьків. 
Перебування молодших школярів в групі продовженого дня починається зі спортивної години, яка 
проходить на свіжому повітрі. Проводяться рухливі ігри. 
Протягом багатьох років на базі школи працює літній оздоровчий табір «Райдужна республіка», де 
діти мають змогу відпочити і зміцнити своє здоров’я шляхом дотримання режиму дня, 
повноцінного харчування, спортивних змагань, екскурсій у природу, туристичних поїздок. Кількість 
дітей, які відпочивають у шкільному таборі, зростає з кожним роком. 
Роботу з активізації рухової діяльності школярів, доповнить і зробить більш ефективною і 
цілеспрямованою, облаштування у школі дитячого спортивно-ігрового комплексу «Спортландія». 
Розміри шкільного подвір’я дозволяють зручно розташувати дитячий ігровий майданчик, до 
наявного баскетбольного майданчика додати стійки з сіткою для волейболу, розмістити 
спортивний майданчик для учнів середньої та старшої школи, встановити додаткові турніки та лави 
для гімнастичних вправ. 
Наявність такого комплексу дозволить ефективніше працювати над удосконаленням 
функціональних можливостей дитячого організму, розвитку фізичних якостей (сили, швидкості, 
витривалості, гнучкості), координаційних здібностей, вестибулярної стійкості. 
Згідно програми «Здоров’я», за якою працює школа, проект відкриває нові можливості для 
фізичного розвитку дітей. Унікальність проекту в тому, що він розрахований на різні вікові категорії 
(від 6 до 17 років) і, крім занять фізичною культурою, буде давати можливість дітям групи 
продовженого дня цікаво та активно проводити спортивно-оздоровчі години. 
В цілому проект спрямований на підтримання оптимального рівня фізичного розвитку та 
збільшення рухової активності школярів та жителів мікрорайону, створення умов для 
самовдосконалення власного здоров’я. Формування стійких мотивацій до самостійних занять 
фізичною культурою і спортом. 
Менеджмент проекту (характеристика ініціатора і команди)  
Ініціативна група батьківського комітету ЗШ №12  
Додаткові відомості (можливості, ризики, заходи щодо зниження рисок, наявність бізнес-плану, 
цільовий сегмент споживачів, вже існуючі зв'язки із споживачами, договори про наміри, ринок 
потенційних споживачів):  
Проект «Спортландія» реалізовуєтьсядля дітей. 
Фінансування проекту (доля власних засобів / вкладених і планованих /, частка позикового 
капіталу інших кредиторів, показники у відсотках до спільної вартості проекту), переважний 
спосіб розрахунку з інвестором (джерело вступу і використання інвестицій, вигляд інвестицій):  
Власний внесок – міській бюджет – можливий до 10% – на розробку проектно-кошторисної 
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документації   
Фінансування проекту з інших джерел –  160 390,0 грн.(100%) 
Контактна інформація:  назва організації, ПІБ контактної особи, телефон, e-mail: 
Дружківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12 Дружківської міської ради 
Дзьоба Марина Володимирівна 
Моб. тел.: +38 050 646-72-71  
Факс: +38 (06267) 3-25-84   
e-mailsch12druzhkivka@gmail.com 
Основні види діяльності:  
Освіта 
 
 

mailto:sch12druzhkivka@gmail.com
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45. РЕЗЮМЕ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ 
 
Назва проекту «Здоров’я і спорт поряд ідуть!» 
Спільна вартість проекту  80 000,0 грн. 
Потреба в інвестиціях  72 000,0 грн. 
Галузь Освіта 
Регіон   м. Дружківка, Донецька область 
 
Короткий опис проекту:  
Мета проекту – проведення якісних уроків фізкультури, спортивних змагань, проведення 
позаурочної спортивно-масової роботи сумісно з батьками, розширення мережі спортивних гуртків, 
залучення батьків до співпраці з туристсько-краєзнавчої роботи школи. 
 
З метою збереження теплоенергії в спортзалі запропоновано проект, що передбачає наступні 
заходи: 
 замінити 4 віконних блоки на металопластикові, 1 вікно закласти цеглою;  
 замінити покриття підлоги сучасними матеріалами,  
 здійснити реконструкцію стелі для безпечного проведення уроків;  
 здійснити закупівлю спортивного обладнання: тенісні столи (2 шт), м’ячі (9 шт) різних видів 

спорту, шведська стінка (2 шт), мати (6 шт), з метою проведення сучасних уроків фізкультури, 
організації спортивних змагань між школами. 

 
Впровадження заходів проекту сприятиме покращенню та збереженню здоров’я, більш якісному і 
комфортному проведенню уроків фізкультури, поглибленому вивченню фізкультури, 
запровадженню в навчальному закладі спортивного профілю, розширенню мережі спортивних та 
туристичних гуртків, підготовці учнів до спортивних змагань. 
Менеджмент проекту (характеристика ініціатора і команди) 
Команда проекту: 
Кобзар Михайло Олександрович, учитель фізкультури,  
Черкашина Оксана Іванівна, педагог-організатор,  
Єрохова Лідія Олександрівна, директор школи,  
Савченкова Ольга Миколаївна, завгосп,  
Дуравкіна Алла Олексівна, голова батьківського комітету 
Додаткові відомості (можливості, ризики, заходи щодо зниження рисок, наявність бізнес-плану, 
цільовий сегмент споживачів, вже існуючі зв'язки із споживачами, договори про наміри, ринок 
потенційних споживачів): 
Цільовий сегмент споживачів: учасники навчально-виховного процесу школи (учні, батьки, 
учителя). 
 
Фінансування проекту (доля власних засобів / вкладених і планованих /, частка позикового 
капіталу інших кредиторів, показники у відсотках до спільної вартості проекту), переважний 
спосіб розрахунку з інвестором (джерело вступу і використання інвестицій, вигляд інвестицій): 
Власний внесок – міській бюджет – 8000,0 грн. (10%) 
Фінансування проекту з інших джерел –  72 000,0 грн. (90%) 
Пропозиція інвесторові / можливі преференції / пропоноване забезпечення проекту 
Здоров’я дитини завжди знаходиться на першому місці як у родині, так і в навчальному закладі, 
тому просимо сприяти у реалізації даного проекту. В школі навчається 150 учнів, за проектом 
будівлі спортзал – 78 м2 (нестандартний), частковий (заміна підлоги) ремонт проводився в 1989 
році, тому вже виникла велика потреба у проведенні капітального ремонту та оновлення 
спортивного обладнання.  
Контактна інформація:  назва організації, ПІБ контактної особи, телефон, e-mail: 
Дружківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9 Дружківської міської ради 
Єрохова Лідія Олександрівна  



 
 

61 
 

Моб. тел.: +38 066 389-64-17 
e-mail:school9dru@gmail.com 
Основні види діяльності:  
Організація навчально-виховного процесу 
 
 

mailto:school9dru@gmail.com
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46. РЕЗЮМЕ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ 
 
Назва проекту Термомодернізація зовнішніх стін та дахового 

перекриття будівлі дошкільного навчального 
закладу ясла-садку комбінованого типу № 35 

«Лелека» 
Спільна вартість проекту (USD) 40 000,0 
Потреба в інвестиціях (USD) 36 000,0 
Галузь Освіта 
Регіон   м. Дружківка, Донецька область 
 
Короткий опис проекту:  
 
Проект передбачає наступні заходи: 
 термомодернізація зовнішніх стін (утеплення зовнішніх стін мінераловатними плитами 

товщиною не менше 200 мм. з вентильованим повітряним прошаром та опорядженням 
керамічними плитами).  

 термомодернізація дахового перекриття (утеплення дахового перекриття шляхом 
напилення пінополіуретану товщиною не менше 200 мм.  

 
Найбільшу поверхню огороджувальних конструкцій будинку мають зовнішні стіни, тому їх вплив на 
втрати теплоти будівлею, наряду з втратами теплоти через вікна є основним. В результаті реалізації 
проекту очікується зниження видатків з міського бюджету на оплату теплопостачання бюджетних 
установ. 
Менеджмент проекту (характеристика ініціатора і команди) 
Керівник проекту: Зуєва Т.О. – завідувач ДНЗ № 35 «Лелека» 
Додаткові відомості (можливості, ризики, заходи щодо зниження рисок, наявність бізнес-плану, 
цільовий сегмент споживачів, вже існуючі зв'язки із споживачами, договори про наміри, ринок 
потенційних споживачів): 
Цільовий сегмент споживачів: власники і відвідувачі громадських будівель ( вихованці, батьки і 
працівники) 
Фінансування проекту (доля власних засобів / вкладених і планованих /, частка позикового 
капіталу інших кредиторів, показники у відсотках до спільної вартості проекту), переважний 
спосіб розрахунку з інвестором (джерело вступу і використання інвестицій, вигляд інвестицій): 
Власний внесок – 4 000,0 USD (10%) – на розробку проектно-кошторисної документації  
Фінансування проекту з інших джерел –  36 000,0 USD (90%) 
Контактна інформація:  назва організації, ПІБ контактної особи, телефон, e-mail: 
Дошкільний навчальний заклад ясла-садок комбінованого типу № 35 «Лелека» Дружківської 
міської ради 
Завідувач закладу Зуєва Т.О. 
Тел.: +38 (06267) 3-05-56 
e-mail:sadleleka35@gmail.com 
Основні види діяльності:  
Надання освітніх послуг,  навчання та виховання дітей 
 
 

mailto:sadleleka35@gmail.com
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47. РЕЗЮМЕ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ 
 
Назва проекту Термомодернізація будівлі 

дошкільного навчального закладу ясла-садку 
комбінованого типу №6 «ДЗВІНОЧОК» 

Спільна вартість проекту  1 000 000,0 грн. 
Потреба в інвестиціях 1 000 000,0 грн. 
Галузь Освіта 
Регіон   м. Дружківка, Донецька область 
 
Короткий опис проекту:  
Заклад існує з 1962 року. Система опалення зношена. Температурний режим в закладі  не 
витримується, але завдяки заміні старих вікон на металопластикові температура в групових кімнатах 
піднялась на 3 градуси. Приміщення усіх дошкільних навчальних закладів потребують 
впровадження заходів із їх теплової модернізації, а особливо будівля дошкільного навчального  
закладу №6 «Дзвіночок» 
Метою  проекту є впровадження енергоефективних заходів, спрямованих на скорочення 
споживання енергоносіїв та, як наслідок, - економія бюджетних коштів, а також створення 
комфортного середовища для перебування дітей у дитячому закладі. Периметр будівлі 
дошкільного навчального закладу ясла-садку комбінованого типу №6 «ДЗВІНОЧОК» 130,2 м, висота 
6,7 м, Розрахункова ціна на 1м2 утеплення 1000 грн.  
Менеджмент проекту (характеристика ініціатора і команди): 
Ініціатор: практичний психолог Климова О.Л. 
Члени команди : 
Завідувач ДНЗ №6  Житченко Н.П.. 
голова батьківської ради  Чапська О.В. 
Вчитель — логопед Сабанцева Т.М. 
Додаткові відомості (можливості, ризики, заходи щодо зниження рисок, наявність бізнес-плану, 
цільовий сегмент споживачів, вже існуючі зв'язки із споживачами, договори про наміри, ринок 
потенційних споживачів): 
Цільові групи проекту: 140 дітей від 1,5 до 7 років, які на даний час охоплені дошкільною освітою, 
працівники навчального закладу та установи освіти,  батьківська громада. 
Фінансування проекту (доля власних засобів / вкладених і планованих /, частка позикового 
капіталу інших кредиторів, показники у відсотках до спільної вартості проекту), переважний 
спосіб розрахунку з інвестором (джерело вступу і використання інвестицій, вигляд інвестицій):  
Власний внесок – міський бюджет – можливий до 10% – на розробку проектно-кошторисної 
документації  
Фінансування проекту з інших джерел – на придбання матеріалів, монтажні роботи – 1 000 000,0 
грн. (100%) 
Контактна інформація:  назва організації, ПІБ контактної особи, телефон, e-mail:  
Дошкільний навчальний заклад ясла — садок комбінованого типу №6 “ДЗВІНОЧОК” Дружківської 
міської ради  
Завідувач Житченко Н.П. 
Тел.: +38 (06267) 4-40-43 
e-mail: dzvinochok.dnz6@gmail.com 
Основні види діяльності: 
Надання освітніх послуг,  навчання та виховання дітей. 
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48. РЕЗЮМЕ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ  
 

Назва проекту Термосанація будівлі дошкільного навчального 
закладу ясла-садку комбінованого типу№4 

«Сонечко» 
Спільна вартість проекту (USD) 22 000,0 
Потреба в інвестиціях (USD) 19 800,0 
Галузь Освіта 
Регіон   м. Дружківка, Донецька область 

 
Короткий опис проекту:  
Проект передбачає впровадження енергоефективних заходів із заміни вікон на металопластикові 
на будівлі дошкільного навчального закладу ясла-садку комбінованого типу №4 «Сонечко», що 
розташований за адресою: м. Дружківка, вул. Матросова, 1. 
Проблема енергозбереження останнім часом стає гостро і тому, що є тенденція росту цін на 
енергоносії. 
Очікується, що ефективність після заміни вікон складатиме 40%. 
Основні результати від реалізації проекту: термосанація приміщень, створення комфортного 
перебування, збереження здоров’я  дітей у  ДНЗ. 
Менеджмент проекту (характеристика ініціатора і команди)  
Ініціатор проекту: Завідувач ДНЗ – Хохлова Лілія Іванівна  
Команда проекту: батьківський комітет – голова Несен Олена Станіславівна. 
Додаткові відомості (можливості, ризики, заходи щодо зниження рисок, наявність бізнес-плану, 
цільовий сегмент споживачів, вже існуючі зв'язки із споживачами, договори про наміри, ринок 
потенційних споживачів): 
Збереження тепла для дітей у будівлі ДНЗ. 
Фінансування проекту (доля власних засобів / вкладених і планованих /, частка позикового 
капіталу інших кредиторів, показники у відсотках до спільної вартості проекту), переважний 
спосіб розрахунку з інвестором (джерело вступу і використання інвестицій, вигляд інвестицій): 
Власний внесок – 2 200,0 USD  (10%) 
Фінансування проекту з інших джерел – 19 800,0 USD (90%) 
Контактна інформація:  назва організації, ПІБ контактної особи, телефон, e-mail: 
Дошкільний навчальний заклад ясла-садок комбінованого типу №4 «Сонечко» Дружківської міської 
ради Донецької області  
Завідувач – Хохлова Лілія Іванівна 
Тел.: (06267) 3-58-35 
e-mail:Solnyshko.dnz4@gmail.com 
Основні види діяльності: 
Надання освітніх послуг,  навчання та виховання дітей 
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СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ 

49. РЕЗЮМЕ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ 

Назва проекту Проект соціального офісу 
Спільна вартість проекту  384 890,0 грн. 
Потреба в інвестиціях  384 890,0 грн. 
Галузь Соціальна сфера - Територіальний центр 

соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) м. Дружківки 

Регіон   м. Дружківка, Донецька область 
 
Короткий опис проекту: 
Територіальний центр утворюється для здійснення соціального обслуговування та надання 
соціальних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, громадянам, які перебувають у складній 
життєвій ситуації, вимушеним переселенцям, учасникам АТО, які втратили зв'язок з рідними. 
Територіальний центр соціального обслуговування надає послуги 1524 особам в тому числі 
педагогічні – 225 особам.  
Підвищити якість надання соціально-педагогічних послуг дозволить «Школа комп’ютерної 
грамотності для людей похилого віку, громадян з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб та 
учасників АТО», яка орієнтована на усунення обмежень життєдіяльності клієнтів територіального 
центру, підтримання їх соціальної незалежності, відновлення знань, вмінь та навичок з 
орієнтування  у суспільстві, сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб осіб даних категорій. 
Організація послуги «Соціальне таксі» дозволить підвищити мобільність громадян з інвалідністю та 
внутрішньо переміщених осіб, які не в змозі користуватися громадським транспортом для 
використання «Банку можливостей» для пошуку роботи, відвідування медичних установ, 
отримання освітніх послуг у територіальному центрі та в освітніх закладах міста, отримання 
юридичних послуг, вирішення соціальних проблем у закладах комунальної, соціальної сфери та 
різних побутових питань. 
Мета проекту – соціальна адаптація та підвищення якості життя громадян, які мають потребу у 
наданні соціальних послуг. 
Завдання проекту: 

1. Започаткувати «Школу комп'ютерної грамотності для людей похилого віку» при 
«Університеті третього віку». 

2. Створити мобільний офіс для надання педагогічних, інформаційних та консультативних 
послуг для мешканців сільських рад Олексіїво – Дружківки, Райського, Миколайпілля, 
Торського, Новоартемівки, Білокузьминівки що дозволить поширювати інформацію по 
послуги які надає територіальний центр соціального обслуговування. 

3. Створити в соціальній мережі «Фейсбук» тематичні сторінки для всіх факультетів 
«Університету третього віку» та «Школи комп'ютерної грамотності для людей похилого 
віку», та для всіх слухачів. 

4. Створити банк можливостей для реалізації придбаних знань, вмінь з використанням 
послуги: пошук роботи в мережі Internet, оплати комунальних послуг через мережу 
Internet, для придбання послуг та товарів через мережу Internet. 

Менеджмент проекту (характеристика ініціатора і команди):  
Керівник проекту: Андрієнко Валерія Сергіївна -  педагог психолог. 
Додаткові відомості (можливості, ризики, заходи щодо зниження рисок, наявність бізнес-плану, 
цільовий сегмент споживачів, вже існуючі зв'язки із споживачами, договори про наміри, ринок 
потенційних споживачів): 
 
Фінансування проекту (доля власних засобів / вкладених і планованих /, частка позикового 
капіталу інших кредиторів, показники у відсотках до спільної вартості проекту), переважний 
спосіб розрахунку з інвестором (джерело вступу і використання інвестицій, вигляд інвестицій):  
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Власний внесок – міський бюджет – можливий у межах 10-20% – та гарантований містом  
Фінансування проекту з інших джерел – на придбання матеріалів, монтажні роботи – 384 890,0 USD  
(100%) 
Контактна інформація:  назва організації, ПІБ контактної особи, телефон, e-mail: 
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Дружківки 
Андрієнко Валерія Сергіївна  
Тел.: +38 (06267) 4-40-10  
Моб. тел.: +38 066 978-37-65,  
e-mail:23026290@mail.gov.ua 
Основні види діяльності:  
Надання соціальних послуг, організація надання адресної, натуральної та грошової допомоги, 
соціально – педагогічні послуги «Університет третього віку» «Школа комп’ютерної грамотності для 
людей похилого віку, громадян з інвалідністю («соціальне таксі»), внутрішньо переміщених осіб та 
учасників АТО» 
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50. РЕЗЮМЕ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ 
 
Назва проекту Облаштування прилеглої території Центру 

обліку бездомних осіб та будинку нічного 
перебування м. Дружківки 

Спільна вартість проекту  300 000,0 грн. 
Потреба в інвестиціях  270 000,0 грн. 
Галузь Соціальна сфера - Центр обліку бездомних осіб 

та будинок нічного перебування м. Дружківки 
Регіон   м. Дружківка, Донецька область 
 
Короткий опис проекту:  
Проект передбачає заходи зоблаштування прилеглої до Центру обліку бездомних осіб та будинку 
нічного перебування м. Дружківки території з метою соціальної та психологічної адаптації у 
суспільстві бездомних осіб. 
Проектом передбачено: 
 організацію зони очікування для весняно-літнього періоду (огороджений майданчик  з 

альтанкою),   
 організацію міста для сушки білизни   
 ландшафтний дизайн організаційно-функціонального простору з розміщенням клумб  квітів 

и кущів.   
Менеджмент проекту (характеристика ініціатора і команди)  
Ініціатор проекту: Григоренко Наталія Вікторівна – керівник Центру обліку бездомних осіб та 
будинок нічного перебування м. Дружківки 
Додаткові відомості (можливості, ризики, заходи щодо зниження рисок, наявність бізнес-плану, 
цільовий сегмент споживачів, вже існуючі зв'язки із споживачами, договори про наміри, ринок 
потенційних споживачів): 
За місяць обслугується Центром у середньому 36 осіб 
Фінансування проекту (доля власних засобів / вкладених і планованих /, частка позикового 
капіталу інших кредиторів, показники у відсотках до спільної вартості проекту), переважний 
спосіб розрахунку з інвестором (джерело вступу і використання інвестицій, вигляд інвестицій):  
Власний внесок – міський бюджет – 30 000,0 грн.(10%) – до фінансування проекту гарантоване 
містом  
Фінансування проекту з інших джерел – 270 000,0 грн.  (90%) 
Контактна інформація:  назва організації, ПІБ контактної особи, телефон, e-mail: 
Центр обліку бездомних осіб та будинок нічного перебування м. Дружківки 
Григоренко Наталія Вікторівна 
Тел.: +38 (06267) 4-27-70 
Моб. тел.: +38 095 508-02-24 
e-mail: 36245186@mail.gov.ua 
Основні види діяльності:  
Облік та надання соціальних послуг бездомним особам: ліжко-місце в нічний час, банно-пральні 
послуги, приготування їжі та годування, юридичні (організаційна допомога клієнтам у відновленні  
їх документів), допомога в працевлаштуванні,  реєстрація проживання (прописка за адресою 
Центра) тощо.  
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ІНФРАСТРУКТУРНИЙ БЛОК 
 

51. РЕЗЮМЕ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ 
 

Назва проекту Реконструкція котельні №3 м. Дружківка 
Спільна вартість проекту  3 400 520,0 грн. 
Потреба в інвестиціях  3 400 520,0 грн. 
Галузь Комунальна теплоенергетика 
Регіон   м. Дружківка, Донецька області 

 
Короткий опис проекту: 
Котельня  №3  розташована  в м. Дружківка по вул. Нахімова, 4, Донецької області  та 
знаходиться на балансі ВО «Дружківкатепломережа» ОКП «Донецьктеплокомуненерго». 
Кількість  жителів м. Дружківка – 72000 осіб. 
Транспортні шляхи –  існуючі автомобільні дороги. 
Наявність комунікацій –  існуючі  системи водопостачання та водовідведення, електропостачання, 
газопостачання 
Котельня опалює загальноосвітню школу №10, дитячій садок та школу інтернат. 
Проектом передбачено виконання робіт з реконструкції газової  котельні №3 з  встановленою 
потужністю 1,72 ГКал/год та підключеним навантаженням 0,15 ГКал/год із заміною фізично 
застарілих котлів «Факел-Г» – 2 од. на енергоефективні котли КОЛВІ-120 – 2 од. з ККД 92%, 
укомплектовані  блочними пальниками та впровадження сучасного допоміжного обладнання. 
Менеджмент проекту (характеристика ініціатора і команди): 
ОКП «Донецьктеплокомуненерго» 
Додаткові відомості (можливості, ризики, заходи щодо зниження рисок, наявність бізнес 
плану, цільовий сегмент споживачів, вже існуючі зв’язки із споживачами, договори про 
наміри, ринок потенційних споживачів): 
ВО «Дружківкатепломережа» є монополістом з надання послуг централізованого опалення 
Фінансування проекту (доля власних засобів / вкладених і планованих / частка позикового 
капіталу інших кредиторів, показники у відсотках до спільної вартості проекту), переважний 
спосіб розрахунку з інвестором (джерело вступу і використання інвестицій, вигляд інвестицій): 
Вкладених власних коштів – 145 600,0 тис. грн. (вартість  виконаних проектних робіт). 
Фінансування проекту з інших джерел – 3 400 520,0 грн.  
Спосіб розрахунку безготівковий. 
Контактна інформація:назва організації, ПІБ контактної особи, телефон, e-mail: 
Обласне комунальне підприємство «Донецьктеплокомуненерго» виробнича одиниця 
«Дружківкатепломережа» 
Головний інженер - Лагунова Лілія Іванівна 
Тел.: +38 050 144-31-33,  
e-mail:dtsdru@ukr.net 
Основні види діяльності: 
Комунальна теплоенергетика 
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52. РЕЗЮМЕ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ 
 

Назва проекту Реконструкція котельні №4 м.Дружківка 
Спільна вартість проекту (USD) 6 188 911,0 грн. 
Потреба в інвестиціях (USD) 6 188 911,0 грн. 
Галузь Комунальна теплоенергетика 
Регіон   м. Дружківка, Донецька області 

 
Короткий опис проекту: 
Котельня  №4  розташована  в м. Дружківка по вул. Ушакова, 4, Донецької області  та знаходиться 
на балансі ВО «Дружківкатепломережа» ОКП «Донецьктеплокомуненерго». 
Кількість  жителів м. Дружківка – 72000 осіб. 
Транспортні шляхи –  існуючі автомобільні дороги. 
Наявність комунікацій –  існуючі  системи водопостачання та водовідведення, електропостачання, 
газопостачання. 
Проектом передбачено виконання робіт з реконструкції газової  котельні №4 з  встановленою 
потужністю 9 ГКал/год та підключеним навантаженням 2,65 ГКал/год із заміною фізично 
застарілих котлів ТГ-3 – 3 од. на енергоефективні котли КСВа-1,25Гн – 3 од. з ККД 92%, 
укомплектовані  вітчизняними квазікенетичними пальниками середнього тиску типу КП-160Б-50Д 
та впровадження сучасного допоміжного обладнання. 
Ринок і стратегія збуту: (даний ринок сьогодні, в т. ч. в регіоні, тенденції, можливості зростання 
бізнесу, унікальність пропозиції клієнта, його сильні сторони в порівнянні з конкурентами, 
відзнака компанії від подібних на ринку) 
Ринок споживачів послуг стабільний. 
Менеджмент проекту (характеристика ініціатора і команди): 
ОКП «Донецьктеплокомуненерго». 
Додаткові відомості (можливості, ризики, заходи щодо зниження рисок, наявність бізнес плану, 
цільовий сегмент споживачів, вже існуючі зв’язки із споживачами, договори про наміри, ринок 
потенційних споживачів): 
ВО «Дружківкатепломережа» є монополістом з надання послуг централізованого опалення. 
Існуючі зв’язки – 558 особистих рахунків. 
Фінансування проекту (доля власних засобів / вкладених і планованих / частка позикового 
капіталу інших кредиторів, показники у відсотках до спільної вартості проекту), переважний 
спосіб розрахунку з інвестором (джерело вступу і використання інвестицій, вигляд інвестицій): 
Вкладених власних коштів – 161 814,0 грн. (вартість  виконаних проектних робіт). 
Фінансування проекту з інших джерел – 6 188 911,0 грн. 
Спосіб розрахунку безготівковий. 
Контактна інформація: назва організації, ПІБ контактної особи, телефон, e-mail: 
Обласне комунальне підприємство «Донецьктеплокомуненерго» виробнича одиниця 
«Дружківкатепломережа» 
Головний інженер - Лагунова Лілія Іванівна 
Тел.: +38 050 144-31-33,  
e-mail:dtsdru@ukr.net 
Основні види діяльності: Комунальна теплоенергетика 
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53. РЕЗЮМЕ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ 
 

Назва проекту Реконструкція котельні №16 м.Дружківка 
Спільна вартість проекту (USD) 4 320 000,0 грн. 
Потреба в інвестиціях (USD) 4 320 000,0 грн. 
Галузь Комунальна теплоенергетика 
Регіон   м. Дружківка, Донецька області 

 
Короткий опис проекту: 
Котельня  №16  розташована  в м. Дружківка по вул. Енгельса, 8, Донецької області  та 
знаходиться на балансі ВО «Дружківкатепломережа» ОКП «Донецьктеплокомуненерго». 
Кількість  жителів м. Дружківка – 72000 осіб. 
Транспортні шляхи –  існуючі автомобільні дороги. 
Наявність комунікацій –  існуючі  системи водопостачання та водовідведення, 
електропостачання, газопостачання. 
Проектом передбачено виконання робіт з реконструкції газової  котельні №16 з  встановленою 
потужністю 0,516 ГКал/год та підключеним навантаженням 0,26 ГКал/год із заміною фізично 
застарілих котлів БАТ-50 – 12 од. на енергоефективні котли КОЛВІ-140 – 2 од. з ККД 92%, 
укомплектовані  блочними пальниками та впровадження сучасного допоміжного обладнання. 
Ринок і стратегія збуту: (даний ринок сьогодні, в т. ч. в регіоні, тенденції, можливості зростання 
бізнесу, унікальність пропозиції клієнта, його сильні сторони в порівнянні з конкурентами, 
відзнака компанії від подібних на ринку) 
Ринок споживачів послуг стабільний. 
Менеджмент проекту (характеристика ініціатора і команди): 
ОКП «Донецьктеплокомуненерго». 
Додаткові відомості (можливості, ризики, заходи щодо зниження рисок, наявність бізнес 
плану, цільовий сегмент споживачів, вже існуючі зв’язки із споживачами, договори про 
наміри, ринок потенційних споживачів): 
 ВО «Дружківкатепломережа» є монополістом з надання послуг централізованого опалення. 
Існуючі зв’язки – 55 одиниць особистих рахунків. 
Фінансування проекту (доля власних засобів / вкладених і планованих / частка позикового 
капіталу інших кредиторів, показники у відсотках до спільної вартості проекту), переважний 
спосіб розрахунку з інвестором (джерело вступу і використання інвестицій, вигляд інвестицій): 
Вкладених власних коштів – 150 000,0грн. (вартість  виконаних проектних робіт). 
Фінансування проекту з інших джерел – 4 320 000,0 грн. 
Спосіб розрахунку безготівковий. 
Контактна інформація: 
Обласне комунальне підприємство «Донецьктеплокомуненерго» виробнича одиниця 
«Дружківкатепломережа» 
Головний інженер - Лагунова Лілія Іванівна 
Тел.: +38 050 144-31-33,  
e-mail:dtsdru@ukr.net 
Основні види діяльності: Комунальна теплоенергетика 
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