
Організація зони відпочинку на водоймищі  

"Ставок "Північний" 

 

Опис проєкту 

Ініціатор проєкту Бахмутська міська рада 

Суть проєкту 

Проєкт передбачає облаштування зони відпочинку на водоймищі "Ставок 

"Північний" в м.Бахмут для задоволення потреб населення в 

індивіальному, колективному, сімейному відпочинку 

Мета проєкту 
Створення зони комфортного та здорового відпочинку для мешканців та 

гостей громади  

Відповідність 

стратегічним 

документам та 

обґрунтування 

пріоритетності 

Цілі проєкту відповідають: 

- Завданню 2.3.2. «Стимулювання ефективного та комплексного 

використання туристичного та культурно-рекреаційного потенціалу 

регіону» 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.1.1. «Створення зон відпочинку та дозвілля для 

мешканців громади з облаштуванням вільного доступу для осіб з 

інвалідністю» 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  

Реалізація проєкту дозволить зберегти вже розчищену ділянку ставку від 

заростання очеретом, забезпечить нормалізацію його гідрологічного стану, 

покращить водообмін, а також поліпшить умови для збереження 

сформованого природного ландшафту та відпочинку жителів та гостей 

громади. 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 
101400 тис.грн. 

Механізм реалізації 

проєкту  

За проєктом передбачається: 

- розчистка ставку; 

- вирівнювання берегової лінії та відновлення піщаного берегу ставку; 

- створення пляжної зони; 

- влаштування на прибережній зоні набережної; 

- влаштування причалу з човновою станцією 

- благоустрій прилеглої території (влаштування вуличних спортивних 

площадок для тренувань та занять WORKOUT, дитячих площадок, 

прокладання пішохідних та велодоріжок із встановленням освітлення та 

лавок для відпочинку, озеленення території декоративними рослинами). 

Основні фінансові 

показники реалізації 

проєкту 

Не обраховано 

Термін реалізації 

проєкту 
12 місяців 

Орієнтовні джерела 

фінансування 

проєкту  

Приватні інвестиції, будь-які кошти не заборонені чинним законодавством 

Стадія реалізації 

проєкту 
Проєктна пропозиція 



Зацікавлені сторони 

та очікуваний 

результат реалізації 

проєкту 

Місцеві жителі, які зможуть відвідувати нову зону відпочину, рекреації та 

спорту.  

Зовнішні на внутрішні туристи, які відкриють для себе новий об’єкт для 

відвідування на території Бахмутської міської ТГ. 

Бахмутська міська рада – збільшення надходжень від туристичної галузі до 

бюджету, розвиток інфраструктури. 

Суб’єкти підприємницької діяльності – розвиток бізнесу на території ставку 

(приваблива територія для вигідної реалізації продукції або надання 

послуг) 

Характеристики об’єкту (існуючого чи новоствореного) 

Місце розташування 

об’єкту 
Донецька область, м. Бахмут (м-н «Цветмет») 

Опис існуючих 

об’єктів або тих що 

пропонуєтсья 

створити в рамках 

реалізації проекту 

Водойма довжиною 0,93 км, шириною – 0,23 км. 

 

Форма власності Комунальна 

Опис суміжної 

інфраструктури 

Відстань до найближчої точки залізничного сполучення ~ 5 км; 

Відстань до автовокзалу ~ 5 км. 

Розвинена інфраструктура громадського автотранспортна 

Є можливість підведення необхідних комунікацій. Наявної потужності 

достатньо для реалізації проєкту 

Площа земельної 

ділянки, га 
34,8 га (з них 20,0 га площа водного дзеркала)  

Статус земельної 

ділянки 
 

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: 

Юхно Марина - начальник Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради 

84500, Україна, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Миру, 44 

Тел.: +38(06274)4-03-95; 

E-mail:infoz@i.ua 

 

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
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