Інвестиційний паспорт м. Чугуєва станом на 01.01.2016
І Інвестиційні переваги:
- Географічне розташування
Географічне положення.
Чугуїв — одне з шести міст обласного значення Харківської області,
розташоване за 35 км від Харкова на високих кручах правого берега Сіверського
Дінця на відстані 480 км від столиці України міста Києва.
- Наявність вільної кваліфікованої робочої сили
Наявні висококваліфіковані трудові ресурси в сферах машинобудування,
авіаційної промисловості та харчової промисловості є потенціалом до залучення
інвестицій в ці сфери, адже ані обладнання, ані споруди ніколи не дадуть
прибутків без насправді кваліфікованих кадрів, майстрів своєї справи.
- Наявність освітньої бази для підготовки спеціалістів потрібних
напрямків для потенційних інвесторів
У місті розташовані два професійних ліцеї з підготовки фахівців робочих
та інших спеціальностей. Крім того, розташований у СМТ Кочеток (Чугуївський
р-н) Навчально-виробничий комплекс «Чугуєво-бабчанський держлісгосп
технікум» готує кваліфіковані кадри за спеціальностями:
Лісове
господарство»,
«Бухгалтерський
облік»,
«Мисливське
господарство», «Експлуатація і ремонт обладнання лісового комплексу».
Безумовно близькість до міста Харкова надає додаткові можливості для
підготовки кадрів.
- Наявність вільних земельних ділянок для розміщення виробничих
потужностей
Земельний фонд міста складає 1277 га, з яких 191 га або 15 відсотків
займають промислові підприємства.
Земельна ділянка комунальної форми власності для будівництва житлових
будинків.
Земельні ділянка типу «грінфілд» комунальної форми власності віднесена
до земель промислового призначення.
- Наявність проектних потужностей електро-, водо-, газопостачання
Існує можливість збільшення інфраструктурних потужностей
ІІ Розташування та клімат
- Географічні координати
Широта 49°50'N довгота 36°41'E
- Вигідність розташування (близькість до інших економічних районів)

Чугуїв розташований у центральній частині Харківської області, незначна
відстань до міста Харкова надає значні переваги та можливості для розвитку,
пошуку ринків збуту, конкурентоздатних пропозицій. Крім того місто межує із
Чугуївським районом. Близькість рекреаційних зон – змішаних та хвойних лісів,
дивовижних лугів, що у великій кількості розташовуються у заплаві річки
Сіверський Донець створюють умови для відпочинку та є перспективною
можливістю розвитку зеленого туризму. У незначній відстані від міста
розташована перлина Слобідського краю – Печенізьке водосховище та багата
заповідна зона, що його оточує. Ця місцевість є однією з найкращих екологічних
зон України, рекреаційний потенціал якої практично не розвинутий сьогодні. Це
є доброю перспективою капіталовкладень й в економіку міста Чугуєва, який
розташований безпосередньо на шляху до водосховища.
- Площа території
Загальна площа міста складає 1277 га
Клімат
Чугуїв розташований у помірно-континентальному поясі, як і більшість
території України. Сумарна річна кількість опадів складає близько 500 мм на рік
і є найменшою у Харківській області.

-

ІІІ Демографія і зайнятість
Чисельність постійного населення – 33,3 тис. осіб
Чисельність економічно активного населення – 11,8 тис. особи
Чисельність зайнятого у всіх сферах виробництва – 11,6 тис. осіб
Чисельність незайнятого працездатного населення – 5,4 тис. осіб
Рівень зареєстрованого безробіття – 1,0% (фіксований рівень безробіття,
офіційно незайняте населення)
Середньомісячна заробітна плата – 2619 грн.

ІV Освіта та профорієнтація
- Функціонування закладів середньо-спеціальної технічної освіти
У місті працюють 2 заклади середньо-спеціальної освіти:
Чугуївський професійний ліцей
Адреса:
Прийомна комiсiя:
Спецiальностi:

вул. Щорса, 56, м. Чугуїв, 63503
(05746) 2-26-83
"«Оператор комп'ютерного набору»,
«Конторський службовець ( Бухгалтерія)»,
«Перукар» (перукар-модельєр 1, 2 класу),
«Швачка»,
Електрогазозварник»,
«Кондитер»,
«Кухар»,
«Столяр»
«Верстатник широкого профілю.Оператор верстатів з програмним керуванням.»

Чугуївський професійний аграрний ліцей
Адреса:
Прийомна комiсiя:

пл. Жовтня, 10 А, м. Чугуїв, 63503
(05746) 2-24-70

Спецiальностi:

"«Конторський службовець.(Бухгалтерія)»,
«Оператор комп'ютерного набору»,
«Рихтувальник кузовів»,
«Електрозварювальник ручного зварювання»,
«Слюсар із ремонту автомобілів»,
«Кондитер»,
«Кухар»,
«Водій автомобіля 1, 2, 3 класу» (важкі вантажні автомобілі з великою
вантажопідйомністю та вантажні автомобілі),
«Водій автомобіля 1, 2, 3 класу» (автомобілі (крім вантажних), таксі та
автофургони),
«Слюсар-ремонтник»,
«Тракторист»,
«Машиніст екскаватора одноковшового»,
«Машиніст бульдозера» (будівельні роботи)"
«Квіткар. Овочевник.»

- Наявність працюючих заочних відділень ВНЗів
Немає
V Економіка міста
Економіка міста представлена досить потужним промисловим комплексом,
який складається з 18 підприємств різних галузей та видів діяльності.
Провідними галузями економіки міста є:
- харчова промисловість (виробництво безалкогольних напоїв, олії,
ковбасних виробів та ін.);
- машинобудування (виробництво та ремонт паливної апаратури);
- авіаційна промисловість (виготовлення засобів наземного забезпечення
для ремонту та експлуатації всіх типів літальних апаратів, виробництво
та переоснащення безпілотних літальних апаратів), капітальний ремонт
і модернізація літаків Л-29, Л-39, МіГ-23 всіх модифікацій, їх вузлів,
агрегатів та обладнання, допоміжних силових установок «Сапфір-5»;
- хімічна промисловість (виготовлення деревинного вугілля);
На промислових підприємствах впроваджуються новітні технології та
досягнення науки і техніки.
Аналіз соціально-економічного розвитку міста Чугуєва свідчить, що
економіка міста розвивається під впливом складних і не завжди передбачуваних
процесів, зумовлених наслідками соціально-економічних змін в країні.
За останніми даними, протягом січня – грудня 2015 року спостерігалися
позитивні результати у розвитку промислового комплексу міста. Так, обсяг
реалізованої промислової продукції по місту Чугуєву становить 558,1 млн. грн.,
що на 288,1 млн. грн більше показника відповідного періоду 2014 року. На
суттєве збільшення реалізації промислової продукції сприяв приріст показника
ТОВ «Чугуївського маслоекстраційного заводу» в сумі 246922,0 тис. грн (44,2%
до всієї реалізації). Підприємство спеціалізується на виробництві олії. Сьогодні
на підприємстві працевлаштовані 132 спеціаліста.
Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення м.
Чугуєва за 2015 рік становив 16811 грн, що в два рази більше аналогічного
показника 2014 року.

Найбільшу частку у загальноміських обсягах реалізації промислової
продукції мають наступні переробні підприємства міста.
Основний вид діяльності - виробництво харчових продуктів ТОВ"ЧУГУЇВСЬКИЙ МЕЗ", ТОВ ФІРМА "ЗОДІАК", ТОВ "КАРАТ", ПАТ
"ЧУГУЇВСЬКИЙ
МОЛОЧНИЙ
ЗАВОД",
ТОВ
"ЧУГУЇВСЬКИЙ
МЯСОКОМБІНАТ"
Та машинобудівні підприємства - ДП "ЧУГУЇВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ
РЕМОНТНИЙ ЗАВОД" - виробництво інших транспортних засобів, ТОВ "ЕКОІНВЕСТ"- виробництво машин і устаткування.
Дещо збільшилась середньооблікова кількість штатних працівників на
промислових підприємствах міста. Так, середньооблікова кількість штатних
працівників за минулий рік складала 1224 особи проти -1083 осіб у 2014 році,
що становить 113,0 %.
Продукція промислових підприємств експортується до країн близького та
далекого зарубіжжя, у т. ч. Російську Федерацію, республіку Казахстан.
Найважливішими чинниками збільшення випуску промислової продукції
належної якості є:

активізація інноваційної діяльності підприємств;

нарощування обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції
та розширення її асортименту, підвищення якості;

освоєння нових енергозберігаючих технологій виробництва.
Основними сферами залучення інвестицій в економіку м.Чугуєва є
наступні напрями: промисловість, розвиток туристичної інфраструктури.
Ключовим елементом інвестиційної політики в місті є створення спільної
багатосторонньої системи залучення інвестицій, налагодження ефективної
діяльності відповідних структур, чіткої взаємодії та запровадження сучасних
форм партнерства органу місцевого самоврядування і бізнесу.
Необхідно відмітити, що на сьогоднішній день у галузі промисловості
спостерігається нестача власних обігових коштів та капітальних вкладень у
модернізацію виробничих потужностей, високий знос основних фондів,
зменшення замовлення готової продукції, звуження ринків збуту, недостатнє
вкладення інвестицій в розширення виробництва та асортименту продукції,
обмежена платоспроможність суб'єктів внутрішнього ринку тощо.
Однією із стратегічних цілей економічної політики нашого міста у 2015
році було визначено мету максимального залучення в економіку і соціальну
сферу міста додаткових фінансових ресурсів – інвестицій, як державних
капітальних вкладень, так і приватних, вітчизняних та іноземних.
Підприємства міста мали прямі інвестиції з 4 країн світу, з яких найбільш
значні обсяги прямих іноземних інвестицій були вкладені нерезидентами
Російської Федерації,Польщі, Великої Британії та Вірґінських Островів (Брит.).
По прямих іноземних інвестиціях привабливими для інвесторів в нашому
місті були підприємства таких видів економічної діяльності як: виробництво
безалкогольних напоїв, виробництво машин і устаткування для сільського
господарства та діяльність посередників у торгівлі машинами (оптова торгівля).

Інноваційно-активними промисловими підприємствами
по місту за
підсумками минулого року були: КП «Окмаш», ТОВ фірма «Зодіак», ПП
«Укрростехніка» та КП «Чугуївський комунальний комплекс». Це майже 20
відсотків від усіх промислових підприємств міста. Обсяг витрат на розробку та
впровадження процесових інновацій вцілому складає 1482,5 тис.грн.
У місті працюють 11 відділень банків, досить активно працюють
підприємства інфраструктури підтримки підприємництва (аудиторські компанії).
Роздрібний товарообіг за 2015 рік в м. Чугуєві очікується на рівні
800млн.грн.
Хотілося б відзначити позитивну тенденцію розвитку споживчого сектора,
так мережа підприємств торгівлі міста за звітний період збільшилась на 11 нових
торговельних об'єктів (8 торговельних об’єктів, 3 заклади харчування). Як
наслідок з початку року в сфері споживчого ринку створено 27 робочих місць.
За 2015 рік торговельна мережа міста налічує 224 торговельних об’єктів, з
них: продовольчих магазинів - 24, непродовольчих – 107, 22 магазина із
змішаним асортиментом, торгівельні павільйони – 48, кіосків – 16, супермаркети
– 7.
Створена в місті мережа закладів сфери послуг налічує 137 об’єктів
(салони краси, перукарні, майстерня по ремонту складної побутової техніки,
теле-аудіо-відео апаратури, ательє і майстерні індивідуального пошиття швейних
виробів, об’єкти з наданням фото-послуг, майстерні по ремонту взуття та
ювелірних виробів, тощо).
Мережа закладів ресторанного господарства станом на 01.01.2016
налічує 56 об’єктів, з них: кафе і барів - 30; ресторанів - 2, кількість буфетів,
їдалень (в т.ч. шкільних) – 15, нічний клуб - 1 та інші – 8.
З метою пошуку інвесторів раз на квартал оновлюється «Інвестиційний
паспорт», «Паспорт міста» і «Соціально-економічний атлас міста». Протягом
звітного періоду інформація про місто надавалася до збірки Асоціації міст
України «Кращі практики». Харківським регіональним центром інвестицій та
розвитку розроблено та презентовано Інвестиційний паспорт (буклет), де
зазначені основні інвестиційні можливості та пропозицій міста.
В Чугуєві розробляються та реалізуються проекти, спрямовані на вирішення
міських проблем, які часто стають переможцями різноманітних конкурсів.
Місто Чугуїв активно приймає участь у Проекті Північна Екологічна
Фінансова Корпорація НЕФКО, яка є міжнародною організацією, створеною
п’ятьма країнами Північної Європи: Данією, Фінляндією, Ісландією, Норвегією
та Швецією з метою просування інвестицій для екологічних проектів у Східній
Європі.
НЕФКО впроваджує програму «Фонд «Північна ініціатива гуманітарної
підтримки та енергоефективності (Україна)»», спрямовану на реабілітацію
об’єктів соціальної інфраструктури, таких як заклади освіти та охорони здоров’я,
а також вуличне освітлення у громадах, які приймають тимчасово переміщених
осіб з районів, що постраждали в результаті конфлікту на сході України.

За пріоритетними напрямками «НЕФКО» підготовлені та відібрано
наступні проекти по місту: Проект енергозбереження у закладах освіти міста
Чугуєва (загальна вартість проекту - 498 808 євро), ДНЗ №12, ЗОШ №1
14 вересня 2015 року Інвестиційний комітет НЕФКО затвердив додатково
проект ―Енергозберігаючий проект у двох навчальних закладах (ДНЗ № 3,
8)‖, що є другим проектом, який планується реалізувати у місті Чугуїв за
програмою ―Фонд ―Північна ініціатива гуманітарної підтримки та
енергоефективності (Україна)‖.Вартість проекту 300,0тис.Євро.
Четвертий рік поспіль м. Чугуїв активно приймає участь в обласному
конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад «Разом в
майбутнє». В 2015 році в конкурсі взяло участь 34 проекти від ініціативних груп
громадських організацій та вуличних комітетів, ОСББ - 7 проектів стали
переможцями. Загальний обсяг фінансування становить 661,2 тис.грн., кошти
обласного бюджету 330,6 тис.грн, кошти місцевого бюджету 296,4тис.грн, кошти
конкурсантів 33,7тис.грн.
Місто Чугуїв бере участь у шведсько-українському проекті "Місцеве
самоврядування та верховенство права в Україні". Цей проект реалізується
спільно з Академією Фолька Бернадотте (Стокгольм, Швеція) за підтримки
Шведського Агенства з міжнародної співпраці (SIDA) у партнерстві з
Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України, Асоціацією малих міст України та Центром Разумкова з
метою підтримки зусиль уряду України у сфері вдосконалення системи
державного управління.
Метою проекту є впровадження в систему оцінки діяльності органів
місцевого самоврядування інноваційної методики, розробленої експертами
Академії Фольке Бернадотте, яка направлена на розвиток якості послуг для
населення в найбільш актуальних сферах (ЖКГ, землекористування, утилізація
ТПВ, діяльність центрів надання адміністративних послуг та інш.) с точки зору
базових принципів верховенства права.
Щодо безпосередньої реалізації проекту в нашому місті, то вона триватиме
протягом найближчих трьох років. За цей час буде проведено незалежне
оцінювання якості послуг, які надаються громадам, та їх відповідність
принципам верховенства права. За підсумками оцінювання в містах-учасниках
буде напрацьована і протягом 2017 року реалізована методика покращення цих
послуг.
Місто Чугуїв приймає участь в проекті «Школа демократичних правил та
процедур для органів місцевого самоврядування України», який
реалізовується за фінансової підтримки UNDEF (Фонд Демократїї ООН). Метою
проекту є запровадження кращих практик демократичних процедур у
повсякденну роботу органів місцевого самоврядування України. На даний час
пройдено перший етап конкурсу.
З 23.03.2015-28.03.2015 міський голова Галина Мінаєва у складі
української делегації проходила стажування в Польщі, в містах Варшаві та
місті-побратимі Чугуєва - Козеніце. Практикум відбувся в рамках реалізації

польсько-українського проекту з підтримки реформи місцевого самоврядування
«Підготовка українського самоврядування до впровадження реформ з
децентралізації та асоціацію ЄС». Даний проект координується Асоціацією
польських міст і польсько-американським фондом свободи і реалізується під
патронатом Президента Польщі.
Протягом 2015 року в місті реалізовується ПРОЕКТ Європейського
союзу та програми розвитку ООН «Місцевий розвиток орієнтований на
громаду», для представників ОСББ. Загальна вартість проектів 2190тис. грн.
місцевий бюджет -1146,0 тис., кошти проекту - 935,0 тис.грн. кошти ОСББ (5%).
Також в рамках проекту в ЗОШ №7, ЗОШ №2 проведено капітальні
ремонти спортивних зал, загальна сума гранта становить 424,9 тис.грн, кошти
місцевого бюджету 612,3тис.грн та кошти громадської організації 53тис.грн.
Важливість проекту для нашого міста полягає не тільки в
разовомузалученні коштів ззовні у поліпшення стану житлового фонду та
установ освіти шляхом впровадження енергозберігаючих технологій, але й у
можливості встановлення міцних партнерських зв'язків з програмою розвитку
ООН, які в перспективі можуть дати можливість залучити в орбіту міжнародного
співробітництва інші громадські об'єднання Чугуєва.
В рамках проекту «Всебічна стабілізаційна підтримка внутрішньо
переміщених осіб (ВПО) та постраждалого населення в Україні», який
фінансується Європейським Союзом та впроваджується Міжнародною
організацією з міграції в м.Чугуєві проводиться ремонтна робота щодо
оновленння глядацького залу культурного центру «Імідж». Загальна вартість
проекту становить 337080 грн. Завдяки реалізації проекту буде налагоджено
порозуміння між місцевими жителями та ВПО, буде створено якісні умови для
розвитку культурного та творчого потенціалу громади, підвищиться соціальна
активність громадськості та зацікавленість переселенців до заходів, які
проводяться в об’єктах соціальної інфраструктури міста.
В рамках проекту "Школа демократичних правил та процедур для
органів місцевого самоврядування України", який впроваджується за
фінансової підтримки Фонду Демократії ООН (UNDEF) в залі засідань
Виконавчого комітету Чугуївської міської ради для підвищення прозорості та
підзвітності діяльності встановлено відео нагляд для он-лайн Інтернет трансляції
засідань Чугуївської міської ради.

VІ Інфраструктура міста
- Довжина водопровідних мереж, насосних станцій, які задіяні в систему
водопостачання міста – 120,2 км / 3 водопровідних та 6 каналізаційні
насосні станції
- Кількість котелень, які забезпечують теплопостачання – 14 котелень та
2 теплопункти
Характеристика телекомунікацій

У сфері зв’язку, цехом телекомунікаційних послуг №2 Харківської філії
ВАТ ―Укртелеком‖ проводилась робота по задоволенню поточних потреб
населення в послугах фіксованого телефонного зв’язку провідного мовлення,
послуг широкосмугового доступу до мережі Інтернет за технологією IDSL. За
2014 рік скористувалися послугами Інтернет- зв’язку 2560 громадян міста,
послугами внутрішнього телефонного зв’язку 9270 абонента, послугами
основних радіоточок 1780 абонентів.
VІІ Транспортна інфраструктура
- Розвиненість транспортного сполучення
Місто є значним транспортним вузлом, його територією пролягає
автомобільна магістраль державного значення – Київ - Харків - Довжанський,
має залізничну станцію, військовий аеродром. Близькість до потужних
транспортних артерій надає можливість розвивати транспортно-комунікаційні
види бізнесу, створювати центри логістики.
У транспортній системі міста основним елементом є автомобільний
транспорт. Вантажообіг становив 41,7млн.ткм, у % до 2014 р. – 89,8.
Серед міст обласного підпорядкування обсяг перевезень вантажів по місту
Чугуїв в динаміці до показника 2014 року має найвищу сходинку (104,2%).
Пасажирооборот перевезень по місту Чугуїв серед міст обласного
підпорядкування має третю сходинку. Пасажирської роботи виконано в обсязі
8,5 млн.пас.км, що у % до 2014 р. становить 115,6. Перевезено 403,7 тис
пасажирів, в середньому один пасажир долає відстань в 21 км.
Перевезення пасажирським транспортом у м.Чугуєві здійснюється одним
перевізником у режимі маршрутного таксі. Існуюча маршрутна мережа складає
п’ять автобусних маршрутів. Також по місту та приміському сполученні
налагоджена таксомоторна мережа. В м.Чугуєві працює одна автостанція яка
здійснює обслуговування пасажирів в приміському і дальньому сполученні та
залізнична станція «Чугуїв» яка дозволяє проводити операції з приймання,
відправлення, прослідування пасажирських, приміських, вантажних потягів,
обслуговування пасажирів в різних сполученнях.
- Протяжність доріг з твердим покриттям – 66,2 км.
VІІІ Пропозиції інвесторам
ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ №1
Розділ I: Інформація про ділянку
Назва

Земельна ділянка по вул. Богдана Хмельницького

Область

Харківська

Місто

Чугуїв

Розділ II: Характеристика ділянки

Загальна площа (га)

3,2га

Площа під використанням (га)

3,2га

Вільна площа

3,2га

Ціна в грн. / м2

4,2 грн./1м2 – оренда; 300,00 грн.- викуп

Форма землекористування

Землі комунальної власності

Опис ділянки

Землі промислового призначення

Розділ III: Інфраструктура
Вид об’єкту інфраструктури

Існує

Опис

Аеропорт (в радіусі 50 км)

ТАК
НІ

На території міста є військовий аеродром, а
також в радіусі 50 км розташований Харківський
аеропорт

Залізниця (на ділянці)

ТАК

НІ

Автошляхи (в радіусі 5 км)

ТАК

НІ

Поблизу ділянки проходять шляхи місцевого
значення, а також траса республіканського
значення Київ-Харків-Довжанський

Порти (в межах 1 км)

ТАК

НІ

-

Газ (на ділянці)

ТАК

НІ

Електроенергія (на ділянці)

ТАК

НІ

Водовідведення (на ділянці)

ТАК

НІ

Каналізація (на ділянці)

ТАК

НІ

Телекомунікації

ТАК

НІ

Розділ IV: Інфраструктура
Запитання

Відповідь

Включена до Генерального плану

Коментар

Так

Ні

Природоохоронні обмеження

Так

Ні

Захист довкілля

Так

Ні

Розділ Va: Реквізити - Власник
ІПБ

Апостол Олександр Іванович

Посада

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради

Організація

Чугуївська міська рада

Адреса

м.Чугуїв, вул.Карла Лібкнехта, 35А

Веб-сайт

chuguev-rada.gov.ua.

Eелектронна
пошта

Телефон

2-35-03

Факс 2-23-05

Мова

Українська

Англійська

mrada.chuguev@gmail.com

Російська

Німецька

Інші

Розділ Vб: Контактна інформація – Менеджер (інша особа)
Ім’я

Чоломбитько Віталій Олександрович

Посада

Начальник відділу комунальної власності та земельних відносин
Чугуївської міської ради

Установа

Виконавчий комітет Чугуївської міської ради

Адреса

м.Чугуїв, вул. Карла Лібкнехта, 35А

Веб-сторінка

chuguev-rada.gov.ua.

Eелектронна
пошта

Телефон

2-35-03

Факс 2-23-05

Українська

Мова

Запитання

Англійська

Відповідь

Включена до Генерального плану

mrada.chuguev@gmail.com

Російська

Німецька

Інші

Коментар

Так

Ні

Природоохоронні обмеження

Так

Ні

Захист довкілля

Так

Ні

Розділ Va: Реквізити - Власник
ІПБ

Апостол Олександр Іванович

Посада

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради

Організація

Чугуївська міська рада

Адреса

м.Чугуїв, вул.Карла Лібкнехта, 35А

Веб-сайт

chuguev-rada.gov.ua.

Eелектронна
пошта

Телефон

2-35-03

Факс 2-23-05

Українська

Мова

Англійська

mrada.chuguev@gmail.com

Російська

Німецька

Інші

Розділ Vб: Контактна інформація – Менеджер (інша особа)
Ім’я

Чоломбитько Віталій Олександрович

Посада

Начальник відділу комунальної власності та земельних відносин
Чугуївської міської ради

Установа

Виконавчий комітет Чугуївської міської ради

Адреса

м.Чугуїв, вул. Карла Лібкнехта, 35А

Веб-сторінка

chuguev-rada.gov.ua.

Eелектронна
пошта

Телефон

2-35-03

Факс 2-23-05

Українська

Мова

Англійська

Російська

mrada.chuguev@gmail.com

Німецька

Інші

ПЕРЕЛІК ВІЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
№
п/п
1.

Найменування
будівлі, майна
Нежитлові
приміщення

Адреса
м.Чугуїв, пров.
Колгоспний, 4

Площа
(кв.м.)

Наявність
комунікацій

Власник, контактна
інформація
(тел., e-mail)

195,0

Відсутні

Чугуївська міська
рада,
(05746) 2-35-03,
mrada.chuguev@gmail.
com
Начальник відділу
комунальної власності та
земельних відносин
Чугуївської міської ради

2.

Нежитлові
приміщення,
розташовані в
підвальній
частині
житлового
будинку

м.Чугуїв, вул.
Харківська, 27

62,3

Водо-,
електро-

Чоломбитько Віталій
Олександрович.
Чугуївська міська
рада,
(05746) 2-35-03,
mrada.chuguev@gmail
.com
Начальник відділу
комунальної власності
та земельних відносин
Чугуївської міської
ради Чоломбитько

Віталій
Олександрович.

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ З РЕКОНСТРУКЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ І
ГУМАНІТАРНОЇ СФЕРИ
ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ З РЕКОНСТРУКЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ
І ГУМАНІТАРНОЇ СФЕРИ
Реконструкція класних кімнат Чугуївської Клугино - Башкирівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів під групові приміщення
(м. Чугуїв, вул. Горішного)
1.
Аналіз проблеми,
Заклад був заснований у 1985 році. Будівля
розв’язання
якої закладу три поверхова типового проекту,
потребує залучання розташована у віддаленому мікрорайоні «Клугиноміжнародної
Башкирівка», де є один лише ясла-садочок при
технічної допомоги
військовій частині А- 0501, який мають змогу
відвідувати діти військовослужбовців.
На
базі
Клугино-Башкирівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чугуївської
міської ради є незадіяні в навчальному процесі
приміщення, які можна реконструювати під
дошкільний заклад, відкривши 2 групи на 40
вихованців.
На сьогоднішній день після зарахування в
вересні 2015 року дітей до усіх ДНЗ міста, в черзі
до дитячого садочка залишиться 45
дітей з
мікрорайону Клигино-Башкирівка, а загалом по
мікрорайону нараховується 255 дітей віком від 0 до
6 років.
У цьому мікрорайоні проживає велика кількість
військовослужбовців та переселенці із зони АТО,
які не мають змогу відвідувати дитячі садочки міста
через специфіку праці.
2.
Мета та завдання
Відкриття двох груп дасть змогу частково
проекту (програми)
знизити частково соціальну напругу щодо

3.
Перелік
видів
діяльності, що здійснюватимуться за рахунок
міжнародної технічної
допомоги

4.
Стисла
інформація
про
потенційного
реципієнта (реципієнтрезидент фізична або
юридична особа), який
безпосередньо одержує
міжнародну технічну
допомогу в рамках
проекту)
5. Очікувана
вартість
проекту (програми) і
строк його реалізації
6. Очікувані результати
від реалізації проекту
(програми) та вплив
проекту (програми) на
розвиток відповідної
галузі або міста
Чугуєва.

забезпечення дітей місцями в ДНЗ в місті.
- Виготовлення
проектно-кошторисної
документації
- проведення санації будівлі (заміна вікон на
енергозберігаючі);
- придбання меблів для двох груп;
- облаштування
двох
сучасних
дитячих
майданчиків;
- зменшення потреби в дитячих садках.
Виконавчий комітет Чугуївської міської ради
(Відділ освіти Чугуївської міської ради)

Вартість проекту – близько 1879,850 тис. грн.;
строк реалізації – 6 міс.
Недопущення руйнації будівлі.
Збереження
тепла
шляхом
впровадження
енергозберігаючих технологій.
Зменшення потреби в дитячих садках.
Естетичний вигляд вулиці на в’їзді до міста
Чугуєва.

Капітальний ремонт приміщення актової зали Чугуївського будинку
дитячої та юнацької творчості Чугуївської міської ради Харківської
області (м. Чугуїв, вул. Харківська, 112)
1. Аналіз
проблеми,
Приміщення актової зали побудовано в 1928
розв’язання
якої році, будівля жодного разу не підлягала
потребує
залучання капітальному ремонту. Станом на сьогоднішній
міжнародної технічної день будівля потребує капітального ремонту: через

допомоги

відсутність
фундаменту
3
несучі
стіни
прибудованого приміщення (фойє) потріскалися,
що може привести до їх падіння. Для збереження
тепла та економії бюджетних коштів на утримання
закладу потрібно провести укріплення фундаменту,
капітальний ремонт вікон, стін, системи опалення.

2. Мета та завдання
Впровадження енергозберігаючих технологій по
проекту (програми)
збереженню тепла, економія коштів на оплату за
енергоносії, отримання додаткових приміщень для
проведення гурткової роботи з дітьми та інших
міських масових заходів.
3. Перелік
видів - розробка проектно-кошторисної документації;
діяльності,
що - капітальний ремонт фойє;
здійснюватимуться за - проведення санації будівлі (утеплення фасаду та
рахунок міжнародної заміна вікон на енергозберігаючі);
технічної допомоги
- реконструкція системи опалення в приміщенні
актової зали.
4.Стисла
інформація Виконавчий комітет Чугуївської міської ради
про
потенційного (Відділ освіти Чугуївської міської ради)
реципієнта (реципієнтрезидент фізична або
юридична особа), який
безпосередньо одержує
міжнародну технічну
допомогу в рамках
проекту)
5. Очікувана
вартість Вартість проекту – близько 4200,0 тис. грн.;
проекту (програми) і строк реалізації – 10 міс.
строк його реалізації
6. Очікувані результати Більш ефективне використання коштів з міського
від реалізації проекту бюджету на розвиток освіти.
(програми) та вплив Естетичний вигляд вулиць міста.
проекту (програми) на Створення умов для навчання і виховання творчо
розвиток
відповідної обдарованих учнів.
галузі
або
міста
Чугуєва.

