
Будівництво відкритого льодового катку 

 

Опис проєкту 

Ініціатор проєкту Бахмутська міська рада 

Суть проєкту 

Проєкт передбачає облаштування відкритого льодового катку з 

прокатним пунктом, що має на меті популяризацію здорового 

способу життя громадян та гостей громади, задоволення потреб 

населення в індивідуальному, колективному та сімейному 

відпочинку.  

Крім того, КП «Бахмутський парк культури та відпочинку», на 

території якого планується розміщення катку виступатиме його 

балансоутримувачем, буде мати можливість перейти з сезонного 

графіку роботи (травень-вересень) на цілорічний, що сприятиме 

створенню додаткових робочих місць, поліпшенню фінансово-

економічного стану підприємства, подальшому розширенню 

інфраструктури парку. Робота катку триватиме 6 місяців на рік, 

наступне півріччя буде працювати у форматі «Роледрому» 

Мета проєкту 
Створення простору для активного та здорового відпочинку для 

мешканців та гостей громади, розвиток її туристичної привабливості  

Відповідність 

стратегічним 

документам та 

обґрунтування 

пріоритетності 

Цілі проєкту відповідають: 

- Завданню 2.3.4. «Залучення громадян до фізичної активності»» 

операційної цілі 2.3. «Гармонійний фізичний і духовний розвиток 

людини» Стратегічної цілі 2 «Якість життя та людський розвиток» 

Стратегії розвитку Донецької області  на період до 2027 року. 

- Оперативній цілі D.1.2. «Створення розважальних та арт-просторів 

під відкритим небом» стратегічної цілі D.1. «Створення сучасних 

просторів активного відпочинку «Бахмут модерновий» 

Стратегічного напрямку D. «Гостинна старовинна столиця Донбасу – 

модерновий простір розвитку туризму та дозвілля» Стратегії 

Бахмутської міської територіальної громади на період до 2027 року. 

Дослідження 

проблеми, яку буде 

вирішено в рамках 

реалізації проєкту  

 Для реалізації проєкту планується залучення грантових коштів та 

коштів місцевого бюджету. 

Реалізація проєкту: 

- створить умови для розвитку комунального підприємства, що дасть 

можливість вивести його на конкурентоспроможний рівень; 

- сприятиме створенню нових робочих місць; 

- збільшить наповнення міського бюджету громади; 

- створить умови для розвитку малого бізнесу; 

- задовольнить потреби населення в індивідуальному, колективному 

та сімейному відпочинку. 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 
13000,0 тис.грн. 

Механізм реалізації 

проєкту  

За проєктом передбачається: 

- придбання та монтаж обладнання (холодильної машини, 

льодозаливної машини, бортів хокейних, ковзанів, заточувального 

станку для ковзанів, критої зони для перевзування, контейнеру для 

видачі ковзанів, контейнеру касира та госппотреб, гаражу для  

льодозаливної машини, лавочок, шаф, сушарки та інших 

матеріалів); 

- проведення  підготовчих робіт, розчистка земельної ділянки, 

підведення необхідних комунікацій (водо- та електропостачання); 

- організація та проведення урочистого відкриття катку 



Основні фінансові 

показники реалізації 

проєкту 

Не розраховано 

Термін реалізації 

проєкту 
6 місяців 

Орієнтовні джерела 

фінансування 

проєкту  

Грантові кошти,  бюджетні кошти Бахмутської міської ТГ 

Стадія реалізації 

проєкту 
Проєктна пропозиція 

Зацікавлені сторони 

та очікуваний 

результат реалізації 

проєкту 

Бахмутська міська рада – збільшення надходжень до бюджету 

громади, створення її позитивного іміджу. 

Мешканці громади, туристи – новий туристичний об’єкт, 

розширений перелік розважальних послуг. 

Суб’єкти підприємницької діяльності – розвиток бізнесу на території 

парку (приваблива територія для вигідної реалізації продукції або 

надання послуг). 

Характеристики об’єкту (існуючого чи новоствореного) 

Місце розташування 

об’єкту 
Донецька область, м. Бахмут, вул. Ковальська 

Опис існуючих 

об’єктів або тих що 

пропонуєтсья 

створити в рамках 

реалізації проекту 

Планується облаштувати відкритий льодовий каток та побудувати 

прокатний пункт на території комунального підприємства 

«Бахмутський парк культури та відпочинку» 

Форма власності Комунальна 

Опис суміжної 

інфраструктури 

Відстань до обласного центру (м.Краматорськ) ~ 55 км. 

Відстань до автодороги ~ 600 м, до залізничного та автобусного 

сполучення ~ 600 м. 

Є можливість підведення необхідних комунікацій (електро- та 

водопостачання). Наявної потужності достатньо для реалізації 

проєкту 

Площа земельної 

ділянки 
600 м² 

Статус земельної 

ділянки 

Земельна ділянка у парковій зоні для розважально-спортивної  

діяльності. Вільна від забудови, з можливістю підведення 

необхідних комунікацій. 

Планування 

території 

Рішеннями Бахмутської міської ради: 

- від 20.12.2017 №6/108-2067 затверджено «Генеральний план 

м.Бахмут»; 

- від 26.02.2020 №6/140-293 затверджено «План зонування території 

міста Бахмут»  

Контактні дані: 

Косик Олена  - начальник Управління культури Бахмутської міської ради 

84500, Україна, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Сибірцева, 124 

Тел.: +38(06274)4-98-74; 

E-mail: kultura11bahmut@ukr.net 

 

http://artemrada.gov.ua/documents/%D0%B1%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82/140-%D0%B2%D1%96%D0%B4-26022020/20200226-%E2%84%966140-2938
http://artemrada.gov.ua/documents/%D0%B1%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82/140-%D0%B2%D1%96%D0%B4-26022020/20200226-%E2%84%966140-2938

