Перелік інвестиційних проектів, які потребують залучення
інвестицій
Назва
Замовник
Час початку
Тривалість
Мета проекту

Реконструкція міського стадіону
Енергодарська міська рада
2019 рік
24 місяці
Створення належних умов для залучення молоді до
здорового способу життя;
навчально-тренувальних
занять з різних видів спорту; участі у спортивних
змаганнях з різних видів спорту шляхом реконструкції
стадіону відповідно до сучасних вимог
31 569,4 тис.грн.
Загальні витрати
Джерела
фінансування Грантові кошти, міський бюджет, обласний бюджет,
державний бюджет.
(якщо відомі)
Реконструйовано стадіон загальною площею 21 038 м2:
Результати - показники
- проведено ремонт футбольного поля, бігових доріжок
та легкоатлетичних секторів, трибун для глядачів;
- замінено огородження.
Розроблено проектно-кошторисну документацію та
Етап реалізації
отримано позитивний експертний звіт

Назва
Замовник
Час початку
Тривалість
Мета проекту

Реконструкція 5-ти поверхового гуртожитку
Енергодарська міська рада
2020
не визначена
Забезпечення житлом громадян, які потребують
поліпшення житлових умов, у тому числі для учасників
АТО.
не визначено
Загальні витрати
Джерела
фінансування Інвестори, грантові кошти, міський бюджет, обласний
бюджет, державний бюджет
(якщо відомі)
Переплановано існуюче приміщення під соціальне
Результати - показники
житло. Створено орієнтовно 40 квартир : 30% однокімнатних, 70% - двокімнатних.
Укладено договір на здійснення проектних робіт та
Етап реалізації
проходження експертизи
Назва

Реконструкція міського парку культури та
відпочинку
Енергодарська міська рада
Замовник
2020
Час початку
не визначена
Тривалість
Створення належних умов для відпочинку мешканців
Мета проекту
міста у сучасному парку з розвиненою інфраструктурою
50 043,913 тис.грн.
Загальні витрати
Джерела
фінансування Інвестори, грантові кошти, міський бюджет, обласний
бюджет, державний бюджет
(якщо відомі)
Огороджена територія парку по периметру.
Результати - показники
Проведено відновлення та перепланування тротуарів та

доріг.
Облаштовано зелені зони з висадкою газонів, квітів,
чагарників та дерев.
Установлено 2 ігрових та 1 спортивний майданчик.
Відновлено систему поливу та освітлення.
Етап реалізації

Розроблено проектно-кошторисну документацію
отримано позитивний експертний звіт.

та

Назва
Провідний партнер
Партнери-учасники
Час початку
Тривалість
Мета проекту

Реконструкція міського фонтану та прилеглого озера
Енергодарська міська рада
Інвестор
2020
не визначена
Створити належні умови для відпочинку мешканців
міста в теплу пору року
не визначена
Загальні витрати
Джерела
фінансування Інвестори, грантові кошти, міський бюджет, обласний
бюджет, державний бюджет
(якщо відомі)
Побудовано пішохідний фонтан (15м х15 м).
Результати - показники
Очищено існуючу водойму площею 0,45 га та проведено
кам’яне укріплення його берегів.
Проведено благоустрій прилеглої території, у тому числі
висадження зелених насаджень та відновлення
електричних мереж.
Укладено договір на здійснення проектних робіт та
Етап реалізації
проходження експертизи
Назва
Провідний партнер
Партнери-учасники

Створення академічного бізнес-інкубатору
Молодіжна громадська організація «Відродження»
Енергодарський інститут державного та муніципального
управління імені Р.Г.Хеноха «Класичного приватного
університету»,
Регіональний
фонд
підтримки
підприємництва в Запорізькій області, Енергодарська
міська рада
2019
Час початку
12 місяців
Тривалість
Активізація
академічного
середовища
шляхом
Мета проекту
формування нової підприємницької культури та
сприяння
соціально-економічному
розвитку
територіальної громади.
200,0 тис.грн.
Загальні витрати
Джерела
фінансування Грантові кошти, регіональний фонд підтримки
підприємництва в Запорізькій області, міський бюджет.
(якщо відомі)
Результати - показники

Розроблено та ухвалено концепцію бізнес-інкубатору.
Облаштовано необхідними меблями, орг і компютерною
технікою.
Проведено навчання серед молоді, яка планує відкрити
власну справу.

Етап реалізації

Проведено конкурс стартапів.
Відкриття нового бізнесу в місті.
Проект буде реалізовано після створення бізнес центру

Назва

Створення бізнес-центру в м.Енергодарі

Провідний партнер
Партнери-учасники

Енергодарська міська рада
ГО «Агенція місцевого розвитку м.Енергодара»
ГО «Академічний бізнес-інкубатор»
Місцеві бізнес-спілки
Інвестори
2019
24 місяці
Забезпечення необхідних умов для розвитку стартапів
через створення центру підтримки інновацій та
підприємництва
орієнтовно 22000,0 тис.грн.
Грантові кошти, місцевий бюджет
Розроблено та ухвалено концепцію бізнес-центра.
Проведено зонування приміщень за цільовим
призначенням.
Виконано капітальний ремонт приміщень 400 м2.
Облаштовано необхідними меблями, орг і компютерною
технікою:
- конференц-зал на 100 місць
- 3 приміщення для стартапів.
- виставкові площі 100 м2
- приміщення для спілкування («вільний простір
Проведено навчальний курс для академічного бізнесінкубатору.
Надано на пільгових умовах приміщення для ведення
бізнесу (3 нових приватних підприємця).
Надано консультації фахівців для діючого бізнесу.
Ведеться пошук інвестора

Час початку
Тривалість
Мета проекту
Загальні витрати
Джерела фінансування
Результати - показники

Етап реалізації

