ПРЕСРЕЛІЗ
У Рубіжному відбулося відкриття спортивної школи, відремонтованої на кошти
ЄІБ
Понад 600 юних спортсменів, включно з внутрішньо переміщених сімей, відтепер
зможуть скористатися покращеними умовами для тренувань із 10 різних
спортивних дисциплін.
Рубіжне, Луганська область, 5 жовтня 2021 року — Нещодавно оновлена
дитячо-юнацька спортивна школа у Рубіжному Луганської області офіційно відкрилася
5 жовтня після впровадження проєкту з відновлення інфраструктури.
Школу було відремонтовано завдяки довгостроковим кредитам із низькою відсотковою
ставкою, наданими в межах Надзвичайної кредитної програми для відновлення
України, що фінансується Європейським інвестиційним банком. Програма має
компонент технічної допомоги, що фінансується Європейським Союзом у розмірі 1,5
млн євро, і впроваджується Міністерством розвитку громад та територій спільно з
органами місцевого самоврядування за технічної підтримки Програми розвитку ООН в
Україні (ПРООН).
На офіційному відкритті оновленої школи в Рубіжному були присутні представники
місцевих та державних органів влади, представники міжнародних організацій розвитку
та донорських організацій, а також журналісти.
Ремі Дюфло, заступник голови Представництва Європейського Союзу в Україні,
пояснив, що ЄС активно підтримує модернізацію соціальної інфраструктури в Україні,
зосереджуючись на постраждалих від конфлікту районах на сході України. Він додав,
що не лише інституції ЄС, а й його держави-члени об'єднують зусилля як одна
команда — Team Europe.
«Ми дуже раді бачити, що завдяки кредиту ЄІБ у поєднанні з грантовими коштами ЄС
вдалося відремонтувати спортивну школу для дітей у Рубіжному. Заняття спортом
важливі для зміцнення зв'язків із громадою та сприяння взаєморозумінню. Це
особливо актуально в районах, що постраждали від конфлікту. Оновлення спортивних
споруд — це довгострокова інвестиція, яка в цілому покращить навчальне середовище
та принесе відчутні переваги для молодих українських спортсменів», — наголосив
Дюфло.

Під час свого виступу на церемонії відкриття голова Луганської обласної державної
адміністрації Сергій Гайдай подякував ЄІБ та ПРООН за підтримку. «Такі проєкти, як
цей, демонструють цінність нашої міжнародної співпраці, – зазначив Гайдай. –
Працюючи разом із ЄІБ та ПРООН над оновленням цієї спортивної школи, ми досягли
того, що обіцяє принести велику користь у майбутньому, — здоров'я та добробут нашої
молоді».
ЄІБ виділив майже 7,4 млн грн (орієнтовно 232 000 євро) на фінансування ремонтних
робіт у школі, як-от — заміну даху, вікон, дверей, усіх внутрішніх інженерних мереж,
ремонт фасадів та всіх внутрішніх приміщень, а також благоустрій території (600
квадратних метрів).
Частину коштів на реконструкцію об’єктів інфраструктури в регіоні, які мають велике
значення для місцевого населення та внутрішньо переміщених осіб (ВПО), виділено з
державного та місцевих бюджетів.
Рой Дрейкотт, провідний спеціаліст відділу регіонального розвитку ЄІБ,
наголосив, що проєкт реконструкції школи є прикладом того, чого можна досягти
завдяки співпраці на міжнародному, державному та регіональному рівнях.
«Створення сприятливих умов, де діти зможуть займатися спортом, а також відкривати
і розвивати свої таланти, має велике значення для ЄІБ. І ми раді, що завдяки нашій
Надзвичайній кредитній програмі для відновлення України та ефективній співпраці з
нашими українськими колегами ми можемо зробити свій внесок в оновлення
соціальної інфраструктури в Україні та поліпшити умови життя молодих українців у
постраждалих від конфлікту регіонах країни», — зазначив Дрейкотт.
Анджей Болеста, спеціаліст з економічного відновлення ПРООН в Україні, сказав,
що оновлена школа є частиною зусиль з відновлення інфраструктури, які дозволять
ефективно відновити місцеву економіку.
«Високоякісні спортивні споруди, подібні до цієї, і надання спортивної освіти місцевій
молоді також можуть послугувати стимулом для місцевої економіки, розвитку
місцевого бізнесу та загального поліпшення добробуту людей», — зазначив Болеста.
У школі проводяться заняття із десяти видів спорту: баскетбол, бокс, гімнастика,
дзюдо, легка атлетика, плавання, фехтування, футбол, карате і паверліфтинг. В
результаті реконструкції поліпшилися умови для тренувань для понад 600 юних
спортсменів.

Школа вперше відкрилася у 1958 році і тепер носить ім'я олімпійського чемпіона
радянської епохи з фехтування Володимира Смірнова, який народився в Рубіжному.
Станом на вересень 2021 року в школі навчається 608 юних спортсменів, працює 25
тренерів-викладачів (16 штатних і дев'ять позаштатних) і є власний спеціалізований
тренажерний зал.
За даними Міністерства соціальної політики, станом на кінець липня 2021 року в
Луганській області було зареєстровано 285 651 ВПО.
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Юлія Самусь, очільниця відділу комунікацій ПРООН в Україні, yuliia.samus@undp.org,
+380971391475
Довідкова інформація:
ПРО ЄІБ:
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) є довгостроковою кредитною установою
Європейського Союзу, що належить його країнам-членам. Він надає довгострокове
фінансування для надійних інвестицій з метою сприяння досягненню цілей політики ЄС.
Про ЄІБ в Україні:
ЄІБ працює з Україною з 2007 року. Україна є основною країною-реципієнткою інвестицій ЄІБ
серед країн Східного партнерства, на неї припадає понад 60% кредитної діяльності ЄІБ у цьому
регіоні. Банк фокусується на сферах соціальної та економічної інфраструктури, транспорту та
зв'язку, розвитку місцевого приватного сектору, енергоефективності, інновацій та протидії
кліматичним змінам. Нині ЄІБ є одним із найбільших інвесторів в Україні з портфелем кредитів
та гарантій на загальну суму понад 7 млрд євро.
Про Надзвичайну кредитну програму для відновлення України (НКПВУ):
Надзвичайна кредитна програма для відновлення України реалізується відповідно до
Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком. За допомогою цієї
програми ЄІБ надав 200 млн євро у вигляді багатосекторних рамкових кредитів на відновлення
важливої комунальної й транспортної інфраструктури та покращення умов життя для
внутрішньо переміщених осіб та громад, що їх приймають, у дев’яти областях України:
підконтрольних українському уряду територіях Донецької та Луганської областей, Харківській,
Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Одеській, Херсонській, Київській областях.

