
 

 

 

  



 

Тернівка – місто обласного підпорядкування. Тернівська міська Рада у складі 

34 депутатів.  В місті зареєстровані і працюють: 43 громадських організації, 

47 політичних партій. Місто має автомобільне сполучення з містами 

Павлоград, Першотравенськ, обласним центром – Дніпро. На території міста 

функціонують 8 дитячих дошкільних закладів, 5 шкіл, 1 професійно-технічний 

навчальний заклад, 2 лікувальні установи (КНЗ «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» та КУ «Тернівська центральна міська лікарня 

Дніпропетровської обласної ради»). Споруди культурно-спортивного 

призначення: Центр дозвілля «Шахтар», клуб ім. С.Маркова, КПНЗ Дитячо-

юнацька спортивна школа «ТЕМП» м. Тернівка», Парк культури та 

відпочинку. Найбільшими роботодавцями є структурні підрозділи ПАТ «ДТЕК 

Павлоградвугілля». Житлово-комунальні послуги населенню, підприємствам 

і організаціям в м. Тернівка надає 1 комунальне підприємство «Тернівське 

житлово-комунальне підприємство». Міські засоби масової інформації – 

Газета «Вести Терновки», «ТТВ-Сервіс», ТОВ «Телерадіокомпанія Мир-ТВ». 

 

Чисельність населення у – 28,1 тис. осіб (46,5% чоловіки та 53,5% жінки). 

Працездатне населення – 16,9 тис. осіб. Середньооблікова кількість штатних 

працівників за даними статистики на по місту складає 5958 осіб, із них  

4600 осіб зайняті на вугледобувних підприємствах, а тому переважна 

більшість працюючих – чоловіки. 

 

Промислова інфраструктура міста – монофункціональна та представлена 

лише двома вугледобувними підприємствами – виробничими структурними 

підрозділами ПрАТ «ДТЕК «Павлоградвугілля». 

 

В місті зареєстровано 610 представників приватного сектору, з яких 516 – це 

фізичні особи-підприємці, та 94 – юридичні особи. Кількість об’єктів торгівлі 

по місту становить 182, із них 80 – продовольчі, 102 – промислові. Кількість 

об’єктів ринкової торгівлі – 2, кількість об’єктів побуту – 90. 

  



 

У місті функціонує вісім дитячих дошкільних закладів, п’ять загальноосвітніх 

середніх шкіл, гірничий професійний ліцей та Центр дитячої творчості.  

У 2018 році проведено обладнання інклюзивних кімнат, створення умов 

навчання для дітей з особливими потребами, 4 класи, які розраховані на  

80 осіб, загальною площею 200 м2. Загальна сума капітальних видатків 

становить 1407,67 тис. грн. 

 

Сфера охорони здоров’я м.Тернівка складається з Комунальної установи 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги», Комунального закладу 

«Тернівська міська лікарня Дніпропетровської обласної ради», приватних 

медичних кабінетів та лабораторій. Центр первинної медико-санітарної 

допомоги розпочав свою роботу у 2011 році. Медичний заклад надає 

медико-профілактичну допомогу населенню міста Тернівка. До складу  

КУ «ЦПМСД» входить три структурних підрозділи (амбулаторії), які працюють 

на засадах сімейної медицини.  

 Амбулаторія №3 почала функціонувати у 2016 році. На ремонтні 

роботи, які тривали 5 місяців, з міського бюджету було виділено понад 

400,00 тис. грн.  

Відтепер мешканці громади отримали якісні умови для перебування у 

закладі, а медичний персонал – належні умови праці, нове медичне 

оснащення. 

 

У сфері фізичної культури і спорту забезпечено функціонування 

різноманітних клубів і розвиток різних видів спорту. На будівництво 

спортивного майданчика направлено 415 тис. грн. Урочисте відкриття скейт-

парку відбулося в День міста Тернівки в 2014 році. Площа – 1000 м2. Фігури 

для трюків виготовлені з міцних матеріалів, стійких до впливу температур і 

вологості. На кожній фігурі можуть одночасно працювати по три людини. 

Гладке бетонне покриття дозволяє безперешкодно виконувати трюки. 

Результатом виконання даного проекту є створення умов для виховання у 

юних мешканців міста соціальної орієнтації на здоровий спосіб життя, 

розвитку фізкультурно-спортивного руху в місті, проведення спортивних 

змагань. 

 

 У 2014 році для забезпечення належного рівня відпочинку та фізичного 

(всебічного) розвитку дітей побудовано дитячий ігровий комплекс 

площею 2400 м2 на загальну суму 457,2 тис. грн. 



 Протягом 2017-2018 років з метою створення сприятливих умов для 

розвитку культурних і творчих ініціатив та задоволення 

інтелектуальних та духовних потреб населення було придбано 

світлодіодні світильники, радіосистему з радіоприймачем, акустичну 

та цифрову системи, світлодіодні гірлянди та конструкції, сцену та 

сценічний подіум, новорічну ялинку, іграшки та гірлянди на загальну 

суму 2537,1 тис. грн. 

 

Для забезпечення цілодобової подачі води в місто та забезпечення надійної 

експлуатації мереж, створення комфортних умов проживання населення, 

підвищення якості надання послуг з водопостачання протягом  

2015-2017 років було проведено реконструкцію та капітальний ремонт 

мереж холодного водопостачання, а також збудовано два резервуари питної 

води. Видатки склали 6335,14 тис. грн 
 

 Запроваджено новітні технології освітлення сходових клітин в  

22 багатоповерхових будинках м.Тернівка на суму 192,9 тис. грн. 

 Будівництво мереж зовнішнього освітлення вулиць приватного 

сектору м. Тернівка протяжністю 18517 м.п. на загальну суму  

1610,8 тис. грн. 

 

Проведено капітальний ремонт котлоагрегатів, закуплено необхідне 

обладнання для забезпечення надійної експлуатації систем теплопостачання, 

безперебійної подачі теплоенергії на загальну суму 9,6 млн грн.  

 

З метою забезпечення надійної експлуатації доріг та поліпшення 

комфортних умов життя протягом 2014-2018 років було проведено 

капітальний ремонт доріг, тротуарів, дорожнього покриття площею  

73227,16 м2. Видатки з міського бюджету становили 28,4 млн грн. 

 

У 2016 році в місті введено в експлуатацію сучасне приміщення відділу ЦНАП 

загальною площею 203,9 м2. Прийом громадян здійснюється в 

безкабінетному просторі у фронт-офісі адміністраторами відділу. Кожне 

робоче місце забезпечено сучасними меблями, оргтехнікою, всіма 

необхідними програмами для роботи, також було придбано програмне 

забезпечення, яке дозволяє скоріше обробляти дані заявника та надавати 

результат у момент звернення. На сьогоднішній день відділі ЦНАП надає  

186 послуг. Роботи з реконструкції нежитлового приміщення фінансувалися 

за кошти міського бюджету у розмірі 900 тис. грн. 

 



 З метою поліпшення стану житлового фонду, створення безпечних 

умов проживання населення, підвищення якості послуг проведено 

капітальний ремонт покрівель житлових будинків площею 15823,3 м² 

на загальну суму 5,6 млн грн. 

 З міського бюджету було виділено 3298,4 тис. грн. на виготовлення 

проектно-кошторисної документації та початок робіт по об’єкту 

«Будівництво багатоквартирного житлового будинку по бульвару 

Героїв Космосу, 7 в м. Тернівка». 

 

У 2016 році було проведено реконструкцію бульвару Героїв Космосу 

м.Тернівка, а з метою покращення суспільного простору у 2017 році 

створено в місті новий об’єкт громадського простору – площі 

ім.Т.Г.Шевченка. Роботи з реконструкції бульвару Героїв Космосу в 

м.Тернівка фінансувалися за кошти міського бюджету у розмірі  

4576,8 тис. грн. Роботи з будівництва площі ім.Т.Г.Шевченка фінансувалися за 

грантові кошти у розмірі 4021,3 тис. грн та 33,8 тис. грн з місцевого бюджету. 

Загальна площа: реконструйованого бульвару склала 11760,5 м2 та 6000 м2 

створеної площі. Бульвар та площа зручно розташовані і туди легко дістатися 

(близькість зупинок громадського транспорту та безбар’єрне середовище), 

мають захист від автомобілів та злочинності (завдяки хорошому освітленню; 

постійній присутності людей у громадських місцях та наявності 

відеоспостереження). На бульварі та площі завжди підтримується чистота, 

облаштовані пішохідні доріжки, місця для сидіння та інше. 

 

 

МОДЕРНІЗАЦІЯ КОТЕЛЬНІ 

 



Одним із стратегічних напрямків розвитку нашої громади залишається 

енергоощадність, а це, в свою чергу, передбачає модернізацію 

теплогенеруючого обладнання на котельній міста, на основі впровадження 

передового високоекономічного досвіду і новітніх технологій. У місті діє одна 

вугільна котельня по вул. Перемоги, 6, яка забезпечує теплом усі 

багатоповерхові житлові будинки та об’єкти соціальної інфраструктури міста. 

Враховуючи наявність на території міста вугледобувних підприємств 

використання на міський котельній альтернативного палива є недоцільним.  

За результатами енергоаудиту, протягом 2014-2016 року на котельні 

проведено ремонт двох котлів, придбано скребковий конвеєр, натрій-

катіонітний фільтр першого ступеня очищення, два теплообмінники. 

Проведені роботи, на суму понад 9 млн. грн., за рахунок місцевого бюджету 

та грантових коштів дозволили скоротити в опалювальний сезон 

споживання вугілля на 1456,7 тони та споживання електроенергії на  

243400 кВт. Загальна економія складає 1143,3 тис. грн. 

Це лише частина вагомих робіт, які виконані у місті задля модернізації 

існуючого теплогенеруючого обладнання, максимально ефективного за 

європейськими стандартами. Модернізація котельні забезпечує надійну 

експлуатацію та безперебійну подачу тепла у 201 багатоквартирний будинок 

та інші заклади, установи та організації міста, що в свою чергу створює 

комфортні умови для 28,1 тис. мешканців міста. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ БУЛЬВАРУ ГЕРОЇВ КОСМОСУ 

В ході розробки Стратегічного плану розвитку міста Тернівка до 2020 року, 

на підставі анкетування та  громадських слухань  було прийнято рішення про 

проведення реконструкції бульвару Героїв Космосу м.Тернівка у 2016 році. А 

також з метою покращення суспільного простору у 2017 році серед жителів 

міста було проведено Конкурс ідей на отримання великого гранту в рамках 

реалізації проекту «Громада своїми руками 2017» Програми соціального 

партнерства ДТЕК та м.Тернівка Дніпропетровської обл. Рішенням 

Конкурсної комісії обрано переможця – ідею щодо створення в місті нового 

об’єкту громадського простору – площі ім.Т.Г.Шевченка. 

Роботи з реконструкції бульвару 

Героїв Космосу в м.Тернівка 

фінансувалися за кошти міського 

бюджету у розмірі 4576,8 тис. грн. 

Роботи з будівництва площі 

ім.Т.Г.Шевченко фінансувалися за 

грантові кошти у розмірі 4021,3 тис. 

грн. та 33,829 тис. грн. з місцевого 

бюджету. Загальна площа: 

реконструйованого бульвару склала 

11760,5 м2. та 6000 м2. створеної 

площі.  



Бульвар та площа зручно розташовані і туди легко дістатися (близькість 

зупинок громадського транспорту та безбар’єрне середовище), мають захист 

від автомобілів та злочинності (завдяки хорошому освітленню; постійній 

присутності людей у громадських місцях та наявності відеоспостереження). 

На бульварі та площі завжди  підтримується чистота, облаштовані пішохідні 

доріжки, місця для сидіння та інше. 

Бульвар Г.Космосу та площа ім.Т.Г.Шевченко традиційно стає місцем 

проведення різноманітних міських заходів (зустрічі Нового року, святкування 

Масляної,  Дня міста, Дня шахтаря, проведення фестивалів, спортивних 

змагань та інше). Одночасно площа вміщує понад 3 тис. осіб. Таким чином 

при проведенні міських заходів приблизно 15 тис. мешканців міста відвідує 

громадський простір. Проведення заходів сприяє згуртуванню мешканців 

міста, надає  можливість відчути себе  потрібними один одному. Створення 

умов для змістовного дозвілля мешканців міста відповідають стратегічному 

напрямку  розвитку громади. 

 

БУДІВНИЦТВО РЕЗЕРВУАРІВ ПИТНОЇ ВОДИ 

 
Місто Тернівка має єдине джерело водопостачання – державне міжрайонне 

підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «ДНІПРО-

ЗАХІДНИЙ ДОНБАС», як наслідок місто повністю залежить від роботи 

зазначеного підприємства. У зв’язку з високим рівнем зносу водопроводу та 

частими його поривами місто періодично залишалося взагалі без води. Для 

забезпечення цілодобової подачі води в місто, протягом 2015-2016 років 

побудовано два резервуари питної води із аварійним запасом води  

3,5 тис.м³ на центральному розподільчому пункті (ЦРП). Загальна вартість 

будівництва склала понад 4500 тис. грн. Після реалізації проекту населення 

міста стало менш відчувати проблеми з перебоями в водопостачанні. 

 

ЦНАП 

Одним із вагомих факторів, які визначають рівень забезпечення державою 

належних умов життя своїх громадян – є якість надання адміністративних 

послуг. У 2016 році в місті введено в експлуатацію сучасне приміщення 

відділу ЦНАП по вул. Дніпровська, 11, загальною площею 203,9 м.кв. 

Створення відповідних умов роботи ЦНАП це завдання стратегії розвитку 

міста. 



Прийом громадян здійснюється в 

безкабінетному просторі у 

фронт-офісі адміністраторами 

відділу, заяви та документи 

обробляються спеціалістами з 

відповідних направлень у бек-

офісі без присутності заявника. 

Кожне робоче місце забезпечено 

сучасними меблями, оргтехнікою, 

всіма необхідними програмами 

для роботи. Для зручності 

отримання довідок про склад сім’ї (для надання щодо отримання субсидій) 

було придбано програмне забезпечення, яке дозволяє скоріше обробляти 

дані заявника та надавати результат у момент звернення. Доречи, дана 

послуга на території Дніпропетровської області видається через ЦНАП та за 

допомогою програми лише в м.Тернівка. В одному приміщенні з відділом 

ЦНАП розташовані в бек-офісі кабінети державного реєстратора з питань 

реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців, державних реєстраторів 

з питань реєстрації речового майна та відділ реєстрації місця проживання 

фізичних осіб. На сьогоднішній день відділі ЦНАП надає 186 послуг. Із них: 

151 послуга надається Тернівською міською радою та її виконавчими 

органами і 35 послуг надаються органами виконавчої влади, що знаходяться 

на території м.Тернівка або за розподілом територіальності обслуговують 

м.Тернівка. 

Роботи з реконструкції нежитлового приміщення фінансувалися за кошти 

міського бюджету у розмірі 900 тис. грн. 

 

БУДІВНИЦТВО СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА (СКЕЙТ-ПАРКУ) 

 
На будівництво спортивного майданчика направлено 415 тис. грн. Урочисте 

відкриття скейт-парку відбулося в День міста Тернівки в 2014 році. Площа – 

1000 кв.м. Фігури для трюків виготовлені з міцних матеріалів, стійких до 

впливу температур і вологості. На кожній фігурі можуть одночасно 

працювати по три людини. Гладке бетонне покриття дозволяє 

безперешкодно виконувати трюки. Результатом виконання даного проекту є 

створення умов для виховання у юних мешканців міста соціальної орієнтації 



на здоровий спосіб життя, розвитку фізкультурно-спортивного руху в місті, 

проведення спортивних змагань. 

У м. Тернівка проживає 3050 дітей шкільного віку, з них близько 300 дітей 

захоплюються та активно займаються скетбордизмом, вело-та 

роллероспортом. Два рази на рік проводяться змагання з екстремальних 

видів спорту Contest, на які з'їжджаються діти з Павлоградського, 

Новомосковського, Синельниківського та Дніпропетровського та іншіх 

районів. 

 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АМБУЛАТОРІЇ №3 

 
Незалежно від того, як діє медична установа: в обласному, районному центрі, 

місті чи селі, лікарські послуги мають бути однаково якісними та надаватись 

в належних умовах, тому вирішення питань, котрі стосуються забезпечення 

якісної медичної допомоги є вкрай актуальними. 

Центр первинної медико-санітарної допомоги розпочав свою роботу у  

2011 році. Медичний заклад надає медико-профілактичну допомогу 

населенню міста Тернівка. До складу КУ «ЦПМСД» входить три структурних 

підрозділи (амбулаторії), які працюють на засадах сімейної медицини.  

Амбулаторія №3 почала функціонувати у 2016 році. На ремонтні роботи, які 

тривали 5 місяців, з міського бюджету було виділено понад 400,00 тис. грн. 

Відтепер мешканці громади отримали якісні умови для перебування у 

закладі, а медичний персонал – належні умови праці, нове медичне 

оснащення. 

 

ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ У ДИТЯЧИХ 

ДОШКІЛЬНИХ УСТАНОВАХ ТА ШКОЛАХ 

Особливою проблемою навчальних закладів міста Тернівка був низький 

температурний режим приміщень, який не відповідав санітарно-гігієнічним 

нормам організації навчального процесу.  

В 2014 році в дошкільних навчальних закладах замінені 202 вікна та  

22 дверей на суму 1465 тис. грн коштів компанії ДТЕК. Крім того, у 2014 році 

на суму 1000,0 тис. грн, замінено 159 віконних аварійних блоків на 

металопластикові (645 м2 вікон) в навчальних класах 5 шкіл міста.  



В результаті реалізації проектів 

вдалося досягти температурного 

режиму в приміщеннях 22-24 ºС. 

Встановлення енергозберігаючих 

вікон забезпечило ефективне 

використання енергоресурсів, 

поліпшення умов перебування 

дітей у навчальних закладах, 

зменшення захворюваності дітей.  

Після повної заміни вікон у 

дитячих садках та часткової в 

загальноосвітніх школах 

економія споживання теплової енергії в порівнянні з 2012-2013 роками  

склала 20 % в дошкільних закладах та 10% в школах міста. 
 

 

Основною метою є примноження економічного потенціалу міста, 

забезпечення комфортних умов проживання та безпеки для його мешканців. 

Для реалізації мети перспективного плану визначено 4 пріоритетні напрями 

розвитку території:  
 

Показник експортної орієнтованості промисловості міста малий – торгові, 

будівельні, комунальні та інші підприємства працюють на місцевий ринок. 

Відчувається відсутність робочих місць для жінок та молоді. Тому 

першочергові завдання 2019-2021 років – це розвиток малого і середнього 

бізнесу, який  є одним з найбільш мобільних секторів, здатних до швидкого 

розвитку. Також місцевий економічний розвиток у нашій країні неможливий 

без інвестицій із зовнішніх джерел. Розвиток альтернативного виробництва, 

сфери послуг, туризму буде корисним у справі створення передумов для 

залучення інвесторів в місто.  
 

Збереження та розвиток людського потенціалу визначено основою 

соціальної політики міста. Цей напрям передбачає стабілізацію 

демографічних процесів через створення на території міста умов щодо 

якісної, перспективної освіти для молоді, покращення інфраструктурного 

забезпечення, розвиток громади через активізацію діяльності місцевого 

населення, реалізацію місцевих ініціатив. Забезпечення належних умов 

життя і рівних можливостей всебічного розвитку кожного громадянина міста 

– одне із стратегічних завдань органу місцевого самоврядування. 



Передбачається стимулювання здорового способу життя, удосконалення 

системи освіти, культури, створення належних умов для навчання та 

комфортного перебування дітей у навчальних закладах, забезпечення 

якісного функціонування навчального процесу, формування та розвиток 

туристичних продуктів: історичного, пізнавального та екологічного туризму. 

 

Екологічна політика міста спрямована на збереження безпечної для 

існування живої та неживої природи навколишнього середовища, на захист 

і здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням 

довкілля, на досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, на 

охорону, раціональне використання природних ресурсів. 

 

 

Створення комфортних умов життя, підвищення якості надання комунальних 

послуг: будівництво, реконструкція та капітальний ремонт мереж тепло та 

водопостачання – 5621,2 тис. грн. 

Забезпечення житлом осіб, що потребують поліпшення житлових умов: 

виконання будівництва незавершених 3-х секцій багатоповерхового будинку 

та приведення його до сучасних містобудівних вимог – 14,4 млн грн. 

Забезпечення надійної експлуатації доріг, тротуарів дорожнього покриття, 

безпеки дорожнього руху: Капітальний ремонт доріг, тротуарів та 

дорожнього покриття м.Тернівка – 20,1 млн грн. 

 

Забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, 

скорочення бюджетних витрат на використання енергоресурсів, підвищення 

культури енергоспоживання: проведення заходів з енергоефективності в 

навчальному закладі м. Тернівка на суму 20,4 млн грн. 

Скорочення викидів СО2, скорочення витрат на обслуговування, суттєва 

економія електроенергії:  реконструкція та будівництво мережі зовнішнього 

освітлення вулиць – 3523,1 тис. грн. 

 

Заходи щодо розширення можливостей населення для занять спортом, 

фізичною культурою, залучення до сучасних міських культурних заходів, 

відпочинку в озеленених та сучасно облаштованих місцях на території міста: 
 Капітальний ремонт Центру дозвілля «Шахтар» – 6000 тис. грн. 

 Реконструкція зон відпочинку – 12300,6 тис. грн. 

 Будівництво водноспортивного комплексу – 45000,0 тис. грн. 



 Капітальний ремонт дитячо-юнацької спортивної школи «ТЕМП» – 

9600,0 тис. грн. 
 

Забезпечення безперебійного водовідведення, підвищення екологічної 

безпеки та попередження забруднення навколишнього середовища: 

реконструкція каналізаційного колектору – 1319,7 тис. грн. 

Зменшення шкідливого впливу на навколишнє середовище та здоров’я 

населення міста та прилеглих населених пунктів;  вилучення та реалізація 

вторинної сировини: створення комплексної лінії збору, сортуванню, 

переробці пластику та твердих побутових відходів – 4140,0 тис. грн. 

 

 

БУДІВНИЦТВО БАГАТОКВАРТИРНОГО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ПО 

БУЛЬВАРУ ГЕРОЇВ КОСМОСУ, 7 

 
Для органу місцевого самоврядування питання забезпечення житлом осіб, 

що потребують поліпшення житлових умов, в першу чергу пільгових 

категорій, є на сьогодні найважливішою. На квартирному обліку в 

виконавчому комітеті Тернівської міської ради для поліпшення житлових 

умов, обліковується 99 осіб, в тому числі 68 осіб пільгових категорій (діти-

сироти, діти позбавлені батьківського піклування, учасники бойових дій, 

одинокі матері та ін.).  

В центральній частині міста, по бул. Г.Космосу, 7 знаходиться 5-поверхова 

недобудова. Даним проектом передбачено виконання будівництва 

незавершених 3-х секцій багатоповерхового будинку та приведення його до 

сучасних містобудівних вимог. В разі завершення будівництва 

передбачається забезпечення мешканців міста житлом: введення в 

експлуатацію 5-ти поверхового житлового будинку площею 2378 м2, де  

45 сімей отримають квартири та поліпшать своє житлове становище. А 



благоустрій прилеглої території покращить вигляд міста в цілому. 

Орієнтовний період реалізації проекту 2019-2020 роки. Орієнтовна вартість 

проекту за попередніми розрахунками складає 17,9 млн грн. Завершення 

будівництва недобудови потребує залучення інвестицій.  

Головним очікуваним результатом будівництва багатоповерхового будинку 

по бул. Г.Космосу, 7 є створення сприятливих умов для забезпечення житлом 

соціально вразливих груп населення міста. Вирішення проблеми 

забезпечення житлом, як стратегічне завдання органу місцевого 

самоврядування, матиме суттєвий позитивний ефект для пом’якшення 

соціальної напруги. 

 

ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ В МІСТІ ТЕРНІВКА 

 
Продовж 2017-2018 років владою міста у співпраці з представниками НЕФКО 

залучена компанія Ramboll для складання бізнес-плану та подальшої 

реалізації проекту «Заходи з енергоефективності в місті Тернівка». Проект 

охоплює комплекс заходів у загальноосвітній школі №7 для приведення 

будівлі до сучасних вимог з енергоефективності, а також покращення умов 

перебування учнів та персоналу. Протягом 2019 року для реалізації проекту 

передбачається виконання ряду заходів: встановлення ІТП з автоматикою 

погодного регулювання та програмуванням; реконструкція системи 

опалення та теплова ізоляція розподільчих трубопроводів; утеплення 

зовнішніх стін і цоколю, підлоги, плоскої покрівлі будівлі; заміна зовнішнього 

освітлення прилеглої території школи та реконструкція внутрішньої системи 

освітлення школи на енергоефективне на базі LED технології; заміна старих 

дерев’яних вікон та склоблоків на нові металопластикові. Ці заходи є 

відображенням стратегічного бачення розвитку нашого міста. 

Загальний обсяг проекту в 20,412 млн грн. 

Впровадження даного проекту надасть можливість забезпечити високий 

рівень звукової та теплоізоляції, екологічності, надійності та довговічності 

конструкцій, стильного дизайну, легкості в експлуатації,  економії на опаленні 

та витратах на електроенергію. Річна чиста економія -1,082млн.грн. Період 

окупності енергоефективних заходів – 15,5 роки. Місто матиме екологічні 

вигоди: економія електроенергії – 29,378 кВт*год/рік; економія опалення – 

1,283(1,103) МВт*год(Гкал)/рік та зменшення викидів СО2 – 303,8 т/рік. Після 



реалізації проекту «Заходи з енергоефективності в місті Тернівка» будівля 

школи, площею 5545,8 кв.м, забезпечить оптимальні умови для організації 

навчально-виховного процесу, відпочинку, харчування 656 учням та 61 

вчителю та технічному персоналу. 

 

БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛИЦЬ МІСТА 

У сучасному енергозалежному світі застосування енергоефективних 

технологій поширюється у всіх життєво необхідних галузях. ЖКГ освітлення - 

це найпотужніше джерело споживання електроенергії, тому основними 

шляхами  впровадження енергоефективних технологій є модернізація 

об'єктів комунального господарства. Використання екологічно чистого 

світлодіодного обладнання для модернізації систем освітлення забезпечує 

суттєву економію електроенергії, скорочення витрат на обслуговування, 

скорочення викидів СО2. 

 
Основною проблемою зовнішнього освітлення м. Тернівка на даний час, є 

фізично зношені та технічно застарілі світильники з люмінесцентними 

лампами, які містять ртуть, що може негативно вплинути на стан здоров‘я, 

або  лампи розжарювання, які споживають велику кількість електроенергії. 

Все це призводить до великого відсотку злочинів та травматизму, тьмяності 

освітлення та низької ефективності використання енергоресурсів. 

Проектом пропонується заміна існуючих зношених світильників на більш 

сучасні та ефективні, світлодіодні. 

Реалізація даного Проекту дозволить значно покращити якість зовнішнього 

освітлення міста, а також зменшити витрати коштів на експлуатаційне 

обслуговування та оплату спожитої електроенергії. Орієнтовний період 

реалізації проекту 2019 рік. Орієнтовна вартість проекту за попередніми 

розрахунками складає 1971,3 тис. грн. 

 

СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ЛІНІЇ ЗБОРУ, СОРТУВАННЮ, ПЕРЕРОБЦІ 

ПЛАСТИКУ ТА ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ 

У сучасних умовах в Україні мають місце застарілі технології переробки 

відходів, зростання вартості паливно-енергетичних ресурсів і всіх видів їх 

транспортування, скорочення діяльності заготівельних організацій. У зв’язку 

з цим набувають актуальності дослідження світового досвіду щодо 



використання вторинних ресурсів. У нашій державі даний напрям утилізації 

відходів лише розробляється та вводиться в дію у великих містах. 

 
На сьогодні у нашому місті відсутній власний полігон для зберігання твердих 

побутових відходів (ТПВ). Сміття вивозиться на відстань 25 км на звалище, яке 

перевантажене і не відповідає нормативним вимогам, у зв’язку з чим 

здійснюються екологічні платежі в 5-кратному розмірі. 

У зв’язку із відсутністю в місті сміттєзвалища виникає необхідність  

розміщення місць концентрації побутових відходів, їх збору, сортування, 

утилізації та подальшого використання як вторинної сировини. 

Створення в місті комплексної ефективної системи поводження з твердими 

побутовими відходами, перш за все призведе до зменшення шкідливого 

впливу на навколишнє середовище та здоров’я населення міста. Вилучення 

вторинної сировини шляхом запровадження системи сортування та 

переробки – до отримання значного економічного ефекту від її реалізації. 

Поява нового підприємства в місті сприятиме стимулюванню розвитку 

бізнесу, залученню інвестицій та створенню нових робочих місць. 

Орієнтовний період реалізації проекту 2019-2020 роки. Орієнтовна вартість 

проекту за попередніми розрахунками складає 4140,0 тис. грн. 

 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦЕНТРУ ДОЗВІЛЛЯ «ШАХТАР 

 
Культура – це нерозривна єдність традиції та інновації, це збереження своєї 

сутності й одночасно розвиток. КЗ «Тернівський міський центр культури і 

дозвілля» об’єднує людей різного віку, які свої здібності, мистецькі нахили 



бажають проявляти у творчості, брати участь у підготовці та проведенні 

культурно-мистецьких заходів, розвивати свій талант, демонструвати його 

широкому загалу, цікаво організовувати власне дозвілля. 

Реалізація даного проекту передбачає створення відповідних умов для 

репетицій, мистецьких проявів, згуртування людей у години дозвілля за 

інтересами. Оновлення матеріально-технічної бази стимулюватиме 

населення до культурного відпочинку.  

Орієнтовний період реалізації проекту 2020-2021 роки. Орієнтовна вартість 

проекту за попередніми розрахунками складає 6000,0 тис. грн. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ 

 
Наслідком реалізації проекту є покращення матеріально-технічної бази 

Парку культури та відпочинку м.Тернівка – місце, де діти проводять вільний 

час у безпеці від автотранспорту, серед зелених насаджень з можливістю 

розважатися на атракціонах парку. Крім того, Парк відвідує багато гостей 

міста, він користується популярністю і мешканців міста. Враховуючи 

вищезгадане, зросте кількість відвідувачів Парку як у святкові, так і в будні 

дні тижня. Тобто привабливість Парку зросте. Опосередковано реалізація 

проекту позитивно вплине на імідж міста в цілому, що сприятиме 

зацікавленості інвесторів та приватних підприємців, на що спрямований 

Стратегічний план розвитку м.Тернівка на 2005-2010 роки. 

Реалізація проекту також дозволить отримувати додаткові надходження для 

утримання Парку, що сприятиме подальшої його модернізації.  

Взагалі проект позитивно вплине на взаємовідносини між громадськістю та 

владою через наглядні заходи для такої категорії населення як діти, а турбота 

за дітей – це турбота за майбутнє міста. 

Орієнтовний період реалізації проекту 2019 рік. Орієнтовна вартість проекту 

за попередніми розрахунками складає 3500,00 тис. грн. 

 

БУДІВНИЦТВО ВОДНОСПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ 

Стимулювання розвитку здорового способу життя та потреба у підтриманні 

нормальної життєдіяльності людини є необхідною умовою у повсякденному 

житті людини. Особливої уваги щодо сталого і здорового розвитку 



потребують діти та молодь, так як вони є фундаментом здорового та міцного 

суспільства. Будівництво водноспортивного комплексу – це проект, який 

передбачає не лише задоволення потреб населення, але й створення 

привабливого інвестиційного клімату для регіону, сприяння співробітництва 

та партнерства, покращення здорового клімату серед населення. 

 
Актуальність будівництва водноспортивного комплексу пов’язана із 

необхідністю розширення оздоровчої інфраструктури міста та задоволення 

потреб жителів щодо безпечного та здорового розвитку населення. 

Місто Тернівка є населеним пунктом із хорошим показником спортивних 

досягнень, тому необхідно підтримувати та вдосконалювати її потенціал, 

розвивати у школярів здоровий спосіб життя, впроваджувати різноманітні 

заходи щодо виявлення здібностей у дитини, проводити оздоровлюючі та 

реабілітаційні програми, пов’язані із водним середовищем.  

Даний об’єкт є об’єктом соціального значення. Реалізація проекту відповідає 

інтересам жителів  міста, оскільки проект спрямований популяризацію 

здорового способу життя, забезпечення мешканців міста належними та 

стабільними умовами для розвитку своїх здібностей та покращення здоров’я. 

Орієнтовний період реалізації проекту 2019-2021 роки. Орієнтовна вартість 

проекту за попередніми розрахунками складає 45,0 млн грн. 

  



ДОДАТОК 

 
благоустрій Реконструкція та будівництво мережі 

зовнішнього освітлення вулиць  

Створення комфортних та безпечних 

умов життя, 2751 м.п центральної вулиці 

та вулиці приватного сектору, 28 тис. 

мешканців 

благоустрій Реконструкція скверу по вул. Миру Покращення місця відпочинку мешканців 

та гостей міста, іміджу міста та рівня 
життя, реконструкція скверу площею 

11060, м2, для всіх мешканців міста, 28 

тис. осіб 

водопостачан-

ня 

Заміна насосів та частотного 

перетворювача Центрального 

розподільчого пункту по вул. 

Лермонтова, 35 

Створення комфортних умов життя, 

підвищення якості надання послуг, 

зменшення соціальної напруги для 28 

тис. мешканців міста 

водопостачан-

ня 

Реконструкція та будівництво мереж 

холодного водопостачання вулиць 
приватного сектору 

Створення комфортних умов життя, 

підвищення якості надання послуг, 
зменшення соціальної напруги для 6 тис. 

мешканців міста. 5661,3 м.п., 

дороги Капітальний ремонт доріг, тротуарів та 

дорожнього покриття м.Тернівка 

Забезпечення надійної експлуатації доріг, 

тротуарів дорожнього покриття площею 

33389,11 м2, 28 тис. жителів,  

екологія Створення комплексної лінії збору, 

сортуванню, переробці пластику та 

твердих побутових відходів 

Зменшення шкідливого впливу на 

навколишнє середовище та здоров’я 

населення міста та прилеглих населених 

пунктів (понад 40 тис. осіб);  вилучення та 

реалізація вторинної сировини.  

житлове 

будівництво 

Будівництво багатоквартирного 

житлового будинку по бул. Героїв 

Космосу, 7  

Забезпечення житлом осіб, що 

потребують поліпшення житлових умов,  

в першу чергу пільгових категорій (діти-

сироти, інваліди та ін.) 99 осіб. 

Потужність: 45 квартир, 2378 м2, 5 

поверхів. 

ЖКГ Капітальний ремонт покрівель житлових 

будинків 

Поліпшення стану житлового фонду, 

створення безпечних умов проживання 

населення, підвищення якості послуг, 
1100 осіб, 15823,3 м.п.5 будинків, 4516,7 

м2 

каналізація Реконструкція каналізаційного колектору 

(від вул. І.Петрова до КНС-2)  

Забезпечення безперебійного 

водовідведення, підвищення екологічної 

безпеки та попередження забруднення 

навколишнього середовища, 870 м, для 

28 тис. мешканців міста 

культура Капітальний ремонт Центру дозвілля 

«Шахтар» по бул. Шахтарської Слави, 1-А 

Створення сучасних умов для 

задоволення культурних потреб 

мешканців міста. 1048 м2, 350 
посадочних місць, 89 заходів/21000 тис. 

відвідувачів/рік 

культура Реконструкція Парку культури та 

відпочинку м. Тернівка по вул. І.Петрова, 

12 

Капітальний ремонт стаціонарного 

атракціону «Круговий огляд М» – 20 

кабінок по 4 посадочних місця. 

Покращення місця відпочинку мешканців 



та гостей міста, іміджу міста та рівня 

життя, 28 тис. осіб. 

освітлення Будівництво мереж зовнішнього 

освітлення по вул. Гагаріна  

Запровадження новітніх 

енергозберігаючих та екологічних 

технологій для освітлення вулиць. 28 тис. 

мешканців  

освітлення Будівництво мереж зовнішнього 

освітлення по вул. Інтернаціональна від 

буд.1 до буд.60  

Запровадження новітніх 

енергозберігаючих та екологічних 

технологій для освітлення вулиць. 28 тис. 
мешканців  

освітлення Будівництво мереж зовнішнього 

освітлення по вул. Дзержинського  

Запровадження новітніх 

енергозберігаючих та екологічних 

технологій для освітлення вулиць. 28 тис. 

мешканців  

освітлення Будівництво мереж зовнішнього 

освітлення по вул. Річна  

Запровадження новітніх 

енергозберігаючих та екологічних 

технологій для освітлення вулиць. 28 тис. 

мешканців  

освітлення Будівництво мереж зовнішнього 
освітлення по вул. Шевченка  

Запровадження новітніх 
енергозберігаючих та екологічних 

технологій для освітлення вулиць. 28 тис. 

мешканців  

освітлення Будівництво мереж зовнішнього 

освітлення по вул. Титова  

Запровадження новітніх 

енергозберігаючих та екологічних 

технологій для освітлення вулиць. 28 тис. 

мешканців  

освітлення Будівництво мереж зовнішнього 

освітлення по вул. К.Лібнехта  

Запровадження новітніх 

енергозберігаючих та екологічних 

технологій для освітлення вулиць. 28 тис. 
мешканців  

освітлення Будівництво мереж зовнішнього 

освітлення по вул. Глиняна  

Запровадження новітніх 

енергозберігаючих та екологічних 

технологій для освітлення вулиць. 28 тис. 

мешканців  

освітлення Будівництво мереж зовнішнього 

освітлення по вул. Горького  

Запровадження новітніх 

енергозберігаючих та екологічних 

технологій для освітлення вулиць. 28 тис. 

мешканців  

освітлення Реконструкція мереж зовнішнього 
освітлення по вул. Маяковського  

Запровадження новітніх 
енергозберігаючих та екологічних 

технологій для освітлення вулиць. 28 тис. 

мешканців  

спорт Будівництво водно-спортивного 

комплексу по вул. Харківська, 5-а 

28,3 тис. жителів міста, в т.ч. дітей та 

підлітків 5,5 тис. осіб. матимуть 

можливість займатися водними видами 

спорту. Потужність: 3528 м2, 2 поверхи, 

32 відвідувача за зміну,   

спорт Капітальний ремонт будівлі КПНЗ 

«ДЮСШ «ТЕМП» по вул. Спортивна, 9 

Створення умов для здорового способу 

життя мешканців міста, 6 відділень 
(гандбол, волейбол, футбол, баскетбол, 

настільний теніс та бокс),  2 тис. осіб. 

теплопостачан-

ня 

Заміна економомайзера та насосу 

котельні 

Забезпечення надійної експлуатації 

систем теплопостачання, безперебійної 

подачі теплоенергії, 22 тис. жителів. 

школи Заходи з енергоефективності в місті 

Тернівка (заходи з енергомодернізації КЗ 

«Тернівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №7» по 

вул. Перемоги, 17-а 

СЗШ № 7 на 650 учнів, 62 працівники, 

Компоненти економії: електроенергія  

29,378кВт*год/рік, опалення 1,283 (1,103) 

МВт*год (Гкал) /рік, зменшення викидів 
CO2 303.8 т/р 

 


