
 

Створення туристично-рекреаційного об’єкту «Іванівська купель»  

 

Опис проєкту 

Ініціатор 

проєкту 
Бахмутська міська рада 

Суть проєкту 

Реалізація проєкту передбачає створення нового туристично-рекреаційного об’єкту 

шляхом відновлення старовинної споруди «Іванівська купель» у с.Іванівське. це 

дасть змогу сформувати новий туристичний маршрут та включити його до 

туристичних маршрутів області. 

 

Мета проєкту 

Створення якісного туристичного продукту, покращення умов для розвитку 

підприємництва в регіоні, а також збільшення туристичного потоку до громади та 

області 

 

Відповідність 

стратегічним 

документам та 

обґрунтування 

пріоритетності 

Проєктна ідея відповідає: 

- Стратегічній цілі 2 «Якість життя та людський розвиток» операційної цілі 2.3. 

«Гармонічний фізичний та духовний розвиток людини», завдання 2.3.2. 

«Стимулювання ефективного і комплексного використання туристичного та 

курортно-рекреаційного потенціалу» Стратегії розвитку Донецької області на 

період до 2027 року.  
- напряму D «Гостинна старовинна столиця Донбасу – модерновий простір розвитку 

туризму та дозвілля» Стратегії розвитку Бахмутської міської територіальної 

громади на період до 2027 року. 

 

Дослідження 

проблеми, яку 

буде вирішено в 

рамках реалізації 

проєкту  

Відсутність постійного туристичного потоку, наявність безробіття та проблема 

зайнятості, відсутність нових робочих місць для селян спричиняють відтік 

сільського населення, особливо молоді, до міст і за кордон, що призводить до 

занепаду українського села. Реалізація проєкту сприятиме розвитку сільської 

інфраструктури, покращенню розвитку підприємництва на селі та підвищенню 

туристичної привабливості Бахмутської громади в цілому.  

Орієнтовна 

вартість 

проєкту, тис. 

грн. 

~ 7265,0 тис.грн. 

Механізм 

реалізації 

проєкту  

Реалізація проєкту передбачає наступні кроки: 

1) оформлення об’єкту у комунальну власність Бахмутської міської територіальної 

громади; 

2) передача об’єкту у підпорядкування КП «БАХМУТ-ВОДА» (прийняття на 

баланс); 

3) виготовлення проєктно-кошторисної документації на реконструкцію 

туристично-рекреаційного об’єкту, з урахуванням реконструкції дорожнього 

покриття, виконання освітлення прилеглої території; 

4) погодження з Донецькою облдержадміністрацією питання щодо включення 

об’єкту до туристичних маршрутів області. 

Основні 

фінансові 

показники 

реалізації 

проєкту 

Не визначено 



Термін реалізації 

проєкту 
2 роки 

Орієнтовні 

джерела 

фінансування 

проєкту  

Грантові кошти, бюджетні кошти Бахмутської міської ТГ 

Стадія реалізації 

проєкту 
Проєктна пропозиція 

Зацікавлені 

сторони та 

очікуваний 

результат 

реалізації 

проєкту 

Цільові групи: 

- зовнішні та внутрішні туристи, які відкриють для себе новий цікавий об’єкт 

для відвідування на території Бамутської міської ТГ; 

- місцеві жителі с.Іванівське, жителі громади, ВПО (понад 100,0 тис.осіб); 

- заклади культури, перед якими постануть нові можливості кооперації у 

туристично-привабливі маршрути; 

- орган місцевого самоврядування (зацікавленість у збільшенні надходжень 

від туристичної галузі, збільшенні туристичних потоків, розвитку 

інфраструктури); 

- місцевий бізнес (автоперевізники, торгові об’єкти)  

Характеристики об’єкту (існуючого чи новоствореного) 

Місце 

розташування 

об’єкту 

с.Іваніське, Бахмутська міська ТГ, Донецька область 

Опис існуючих 

об’єктів або тих 

що пропонуєтсья 

створити в 

рамках реалізації 

проєкту 

У с.Іванівське є старовинна промислова споруда з резервуаром для накопичування 

води, так звана «Іванівська купель» (орієнтовний рік побудови 1925). Споруда 

виконана у архітектурному стилі «електика» з елементами готичного оздоблення. 

За проєктом передбачається виконання реконструкції об’єкту, відновлення 

частини дорожнього покриття, що веде до «Іванівської купелі», розчистка та 

благоустрій прилеглої території. 

Форма власності Комунальна 

Опис суміжної 

інфраструктури 
В наявності доступ до систем  електро-  та водопостачання 

Площа 

земельної 

ділянки, га 

Триває процес визначення площі земельної ділянки 

 

Статус 

земельної 

ділянки 

Триває процес визначення статусу 

Планування 

території 
- 

 

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 

 


