
Назва проекту 
Реконструкція теплопункту з улаштуванням модульної котельні на твердому паливі, розташованого 

за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, вул.Таманова, 20в 

Заявник Покровська міська рада 

Період реалізації 

проекту 
З 04.2018 по 12.2019 

Область Донецька 

Район м. Покровськ 

АННОТАЦІЯ ПРОЕКТУ 

Проект «Реконструкція теплопункту з улаштуванням модульної котельні на твердому паливі, розташованого за адресою: Донецька 

обл., м. Покровськ, вул. Таманова, 20в» що фінансуватиметься за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та місцевого 

бюджету, спрямований на забезпечення ефективного та безперебійного теплопостачання північної частини міста Покровська. 

               Потреба у реалізації проекту викликана зростанням цін на природний газ, електроенергію та інші види енергоносіїв, 

необхідністю впровадження альтернативних видів опалення, проведення комплексу робіт по збереженню комунального майна. Даний 

проект передбачає закриття існуючої застарілої котельні та відкриття двох модульних котелень. Маємо впевненість в тому, що встановлення 

модульних котелень дасть відчутній рівень економії теплоносія, підвищить ефективність використання теплової енергії для опалення 

житлових будинків, а також підвищення теплового комфорту в приміщеннях та економія витрат населення на потреби опалення. 

Цей проект матиме великий соціальний вплив, тому що на території. яка опалюється цією котельнею знаходиться військовий 

шпиталь, у якому перебувають на лікуванні учасники АТО. Тому є необхідність забезпечення теплового режиму у приміщенні. 

Проект спрямований на зниження споживання тепла при одночасному поліпшенні рівня теплового комфорту. 

Основні очікувані результати Проекту: 
Після реконструкції теплопункту буде впроваджено найбільш економічний варіант теплозабезпечення для мешканців міста, та 

учасників АТО з використанням надійного виду палива (вугілля, пелети), здійснення заходів, спрямованих на зменшення витрат по 

виробництву, передачі та споживанню теплової енергії, обслуговування та впровадження найбільш економічного котельно-

допоміжного обладнання. 

Реалізація проекту буде сприяти створенню належних умов для якісного проживання населення, дозволить суттєво покращити 

соціальні умови. Проект матиме позитивний вплив на економіку регіону через створення додаткового попиту на послуги та роботи у сфері 

будівництва та постачання матеріалів. 

Зацікавлені сторони Проекту: 
 Покровська міська рада; місцеве населення (включаючи внутрішньо перемішених осіб). 

 



Опис проблеми, на розв'язання якої спрямовано проект 

Покровськ – місто обласного підпорядкування, до адміністративно-територіального устрою якого входять м.Родинське та смт 

Шевченко. Чисельність населення складає 75,4 тис. осіб. Станом на 01.01.2018 року у місті офіційно зареєстровано 15 тис. внутрішньо 

переміщених осіб. 

Діюча котельня №14, що знаходиться по вул. Шмідта та опалює 58 багатоповерхових будинків, є фізично та морально застарілою з 

низьким рівнем ККД, що спричиняє значну втрату тепла та збільшення видатків бюджетних коштів. Також ця котельня є важкодоступною 

для міста, тому що знаходиться на території приватного акціонерного товариства «Красноармійський динасовий завод». Саме тому виникає 

необхідність у відкритті двох модульних котелень по вул. Заводській, 6а та вул. Таманова, 20в. Саме тому, що встановлення модульних 

котелень дасть відчутній рівень економії теплоносія, підвищить ефективність використання теплової енергії для опалення житлових 

будинків, а також підвищення теплового комфорту в приміщеннях та економія витрат населення на потреби опалення. 

Мета та завдання проекту 

Метою проекту є: 

Скорочення споживання природного газу та створення комфортних умов проживання, шляхом реконструкції теплопункту для 

улаштування модульної котельні на твердому паливі, що дозволить скоротити споживання енергоносіїв на 40-45% та перейти на тверде 

паливо, яке виробляється в регіоні, що, в свою чергу, сприятиме розвитку виробництва як традиційного твердого палива (вугілля), так і 

альтернативного твердого палива (брикети, пелети). 

Завдання проекту: 
Закриття існуючої котельні №14 по вул. Шмідта через застаріле обладнання та відкриття двох блочно модульних котелень по вул. 

Заводська та вул. Таманова, для надання якісних послуг з теплопостачання. 

 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ 

Загальний бюджет проекту БЮДЖЕТНА ФОРМА 1 

Найменування заходу 
Загальна 

вартість 

Джерела фінансування (тис. грн.) 

ДФРР 

бюджет 

Місцевий 

бюджет 

Кошти 

партнерів 

Реконструкція теплопункту з улаштуванням 

модульної котельні на твердому паливі, 

розташованого за адресою: Донецька обл., м. 

Покровськ, вул. Таманова,20в 

29238.042 10233.315 4385.706 0 

 

 



Інформація про заявника 

ПІБ керівника органу Требушкін Руслан Валерійович 

Назва посади Міський голова 

Поштова адреса Донецька область, м. Покровськ, площа Шибанкова, 11 

Телефон та мобільний (06239) 2-12-47 

Факс 
 

E-mail krs.v@dn.gov.ua, econom@pokrovsk-rada.gov.ua 

Інформація про керівника проекту 

ПІБ керівника проекту Юзипович Олена Володимирівна 

Місце роботи Житлово - комунальний відділ Покровської міської ради 

Назва посади 
Начальник житлово-комунального відділу Покровської міської 

ради 

Звання 
 

Адреса для листування з керівником 

проекту 
Донецька область, м. Покровськ, площа Шибанкова, 11 

Телефон та мобільний (06239) 2-12-47, 050-70-76-785 

Факс 
 

E-mail krs.v@dn.gov.ua, econom@pokrovsk-rada.gov.ua 

 

Тендерна документація 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-08-001936-b 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-08-001936-b

