АНКЕТА
на участь в спільному з Європейським інвестиційним банком проекті
«НАДЗВИЧАЙНА КРЕДИТНА ПРОГРАМА ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ»
Заявник: Покровська міська рада
Адреса: 85300, Україна, Донецька область, м. Покровськ,
пл. Шибанкова, 11
№

Питання

Відповідь

Профіль кінцевого бенефіціара
1

Назва

Відділ освіти Покровської міської ради

2

Адреса кінцевого
бенефіціара
Контактна особа,
посада

Донецька область, м. Покровськ, вул. Поштова, 14
Безручко Наталія Вікторівна, в.о.начальника відділу освіти
Покровської міської ради

3

Загальна кількість
населення, яке
обслуговується
кінцевим
бенефіціаром, в т.
ч. ВПО

10 514 осіб., в т.ч. 500 ВПО

Опис запропонованого субпроекту
4

Назва
запропонованого
субпроекту

«Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 міста
Красноармійська Донецької області, розташованої за адресою:
Донецька обл., м. Красноармійськ, вул. Таманова, буд.16»

5

Сектор / напрям
діяльності

Відновлення та реконструкція громадських будівель (лікарень,
шкіл, громадських центрів, поштових відділень, які надають
фінансові послуги, адміністративних будівель).

6

Вид робіт

реконструкція

7

Місце
розташування
об’єкту
будівництва

Об'єкт знаходиться на підконтрольній
Покровськ, Донецької обл.

8

Короткий опис
запропонованого
субпроекту

Даний субпроект розглядається виключно у комплексі з реконструкцією
двох інших навчальних закладів (ДНЗ № 63, ЗОШ № 6) та спрямований
на розширення бази дитячих закладів у місті та ефективного
використання фінансових ресурсів. ЗОШ № 4 є базою для створення
опорної школи з метою
забезпечення рівного доступу населення

території

у

м.

Покровської територіальної громади та внутрішньо переміщених осіб до

якісної освіти.
Проект належить до першочергових для реалізації і є
критичним
для
міста,
оскільки
на
сьогоднішній
час
загальноосвітні школи та дошкільні заклади відчувають брак
вільних місць та розташовані у будівлях, що потребують
капітального ремонту і реконструкції
9

Загальна вартість

Орієнтовно загальна вартість проектів складає 24 000 000 грн.
- Проектування 430 928 грн.
Загально-будівельні роботи та матеріали - сума буде визначена
після отримання проекту
Остаточна вартість буде визначена після отримання проекту.

та джерелами фінансування:
- кредитні кошти ЄІБ 23 569 072 грн.
- бюджетні кошти 430 928 грн.
10

Термін реалізації
субпроекту

8 міс.

Технічні характеристики
11

Технічні
характеристики
об’єкту

12

Технічні
характеристики
запропонованих
заходів

13

Основне
обладнання

- Поточний стан об’єкту:
Об'єкт експлуатується без ремонту більше 50 років Необхідно
провести заходи з енергозбереження, а саме: заміну вікон,
дверей, утеплення фасаду, заміну комунікацій, перепланування
приміщень об’єктів, благоустрій прилеглої території.
- Площа ЗОШ №4 – 3144,4 м2
- Поверховість будівлі ЗОШ №4 – 4 поверхи
- Ізоляція основних конструкцій
- заміна 233 вікон загальною площею 806,18 м² та 8 дверей
загальною площею 22,08 м²
- капітальний ремонт інженерних комунікацій
- проведення архітектурного перепланування будівель
- благоустрій прилеглої території
Проект передбачає встановлення сантехнічного та кухонного
обладнання. Кошторисна вартість буде визначена після
отримання ПКД

Стан готовності субпроекту
14

Опис наявної
розробленої
документації

- Договір про виготовлення проектно-кошторисної документації від
26.04.2016 року № 4 рп

Соціальні та екологічні характеристики
15

Вплив на
навколишнє
природнє
середовище

Вплив на навколишнє природне середовище, в основному
спричиняється будівельними роботами, та включає шумове та
пилове забруднення, соціальне навантаження від ведення
будівельних робіт та руху будівельної техніки, утворення
певного обсягу будівельних відходів тощо.
Вплив є обмеженим у часі (протягом проведення будівельних
робіт) та територіально.
У відповідності до чинного законодавства, проект не вимагає повного
ОВНС. Підтвердження цього буде надано після отримання проектно кошторисної документації.

16

Консультації з
громадськістю

Інформація щодо планової реалізації проекту була представлена на
консультаціях з громадськістю 29.08.2016. За результатами обговорення
реалізацію проекту підтримано (копія протоколу від 29.08. 2016 № 1
додається).

Очікувані результати
17

Кількість осіб, які
мають доступ до
об’єкту, в т.ч. ВПО

420 осіб, в т. ч. 10 ВПО

18

Кількість осіб, які
матимуть доступ
до об’єкту після
завершення
субпроекту, в т.ч.
ВПО

420 осіб, в т. ч. 10 ВПО

19

Покращення
якості послуг

За результатами реалізації проекту будуть суттєво покращені
санітарно – гігієнічні умови перебування дітей у дошкільних
навчальних закладах.
Завдяки вирішенню питання вільних місць у навчальних закладах
буде знята соціальна напруга та створені належні умови для
повноцінного включення молодих батьків в життя місцевої
громади.
Проект матиме позитивний вплив на економіку регіону по –
перше, через створення додаткового попиту на послуги та роботи
у сфері будівництва та постачання матеріалів, по – друге, через
створення нових робочих місць у навчальному закладі.

20

Економічна
ефективність

1. зниження експлуатаційних витрат на утримання будівлі на
10%.
2. Продовження терміну експлуатації будівлі на 15 років.
3. економія коштів на проведення щорічного поточного ремонту
та капітальних ремонтів.

21

Енергоефективніс
ть

-

Скорочення споживання теплової енергії до 20%
Підтримання температурного режиму у приміщеннях згідно
санітарних норм
Економії бюджетних коштів на енергоносії

Можливість реалізації субпроекту за рахунок кредитних коштів
Цей розділ має на меті дослідження можливості кінцевих бенефіціарів забезпечити
обслуговування та погашення кредитних коштів
22

Можливість
співфінансування

Покровська міська рада має можливість забезпечити
співфінансування проекту з міського бюджету у розмірі не
більше 10% на здійснення передпроектних, проектних та
експертних робіт.

23

Самоокупність

В результаті реалізації субпроекту не очікуються позитивні
грошові потоки, у зв’язку із чим він не є самоокупним.

Фото
24

Фото об’єкту

фото
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