
 

КРАМАТОРСЬКА   МІСЬКА  РАДА 

Виконавчий комітет 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
від 07.09.2016 № 589 
м. Краматорськ 
 
 
Про затвердження проекту 
будівництва «Реконструкція 
фізкультурно-оздоровчого комплексу 
з будівництвом спортивної споруди зі 
штучним льодом по вул. Дружби в 
районі парку ім. Пушкіна в м. 
Краматорську Донецької області» 
 
 

Розглянувши матеріали проекту будівництва «Реконструкція фізкультурно-
оздоровчого комплексу з будівництвом спортивної споруди зі штучним льодом по                     
вул. Дружби в районі парку ім. Пушкіна в м. Краматорську Донецької області», з метою 
забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560 «Про 
затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та 
визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», 
керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 
виконком міської ради 

 
В И Р І Ш И В: 

 
Затвердити проект будівництва «Реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу 

з будівництвом спортивної споруди зі штучним льодом по вул. Дружби в районі парку              
ім. Пушкіна в м. Краматорську Донецької області» з наступними техніко-економічними 
показниками: 
№ Показник Од. виміру Кількість 

1. Вид будівництва Реконструкція 
2. Загальна кошторисна вартість будівництва, у т.ч.: тис. грн. 59558,916 
 будівельні роботи тис. грн. 44813,617 
 устаткування тис. грн. 1677,837 
 інші витрати тис. грн. 13067,462 

3. Площа земельної ділянки м.кв. 13333,77 
4. Площа забудови м.кв. 5813 
5. Площа озеленення м.кв. 1882,84 
6. Будівельний об’єм  м.куб. 28266,5 
7. Ступінь вогнестійкості будинку ІІ 

 
Міський голова      А.В. Панков 



 
 

Довідка 
до проекту будівництва «Реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу з 

будівництвом спортивної споруди зі штучним льодом по вул. Дружби в районі парку  
ім. Пушкіна в м. Краматорську Донецької області».   

 
 

Проектом реконструкції фізкультурно-оздоровчого комплексу передбачається 
будівництво спортивної споруди зі штучним льодом. На відведеній ділянці попереднім 
проектом виконані: споруда відкритого льодового поля, майданчик для розміщення 
холодильної установки будівля гаража для льодоприбиральної машини, будівля прокату 
ковзанів з легкої конструкції. Проектована спортивна споруда зі штучним льодом 
запроектована на відведеній ділянці площею 1,3030 га. Будівля спортивної споруди зі 
штучним льодом призначається для спортивних змагань, тренувань спортсменів, а також для 
проведення фізкультурно-оздоровчих змагань населення. 

Проектована будівля спортивної споруди зі штучним льодом – одноповерхова, 
антресолью, прямоугольна в плані, без підвалу з розміром в вісях 70,0х38,3 м. В складі 
будівля передбачені – льодове поле з габаритними розмірами 30,0х60,0 м, трибуна для 
глядачів на 433 місця, адміністративні приміщення, приміщення для спортсменів, тренерів, 
приміщення для льодоприбиральної машини, технологічні приміщення для функціонування 
будівлі. Будівля по будівельній схемі відноситься до каркасних. Конструктивна схема 
каркасна з поперечними рамами з сталевих зварних та прокатних профілів. Жорсткість 
конструкції в поперечному напрямку здійснюється рамами в повздовжньому напрямку 
зв’язками. Висота будівлі по коньку – 10,0 м, висота приміщень першого поверху – 3,4 м; 
9,57 м, висота приміщень, розташованих на антресолі – 3,0м, 4,5 м. Проектом передбачається 
розробка будівельних, сантехнічних і електротехнічних рішень. 

Генеральний план виконаний з урахуванням існуючих доріг і підземних мереж. 
Ділянка розташована на селітебній території в районі парка ім. Пушкіна в рекреаційній зоні 
міста Територія земельної ділянки обмежена: з північного заходу – проїздом прилеглим по 
вул. Дружби, з північного сходу – проїздом між земельною ділянкою фізкультурно-
оздоровчого комплексу та територією вільною від забудови, з південного сходу – територією 
вільною від забудови, з південного заходу – вул. Дружби. Головний вихід зорієнтовано на 
проїзд, що примикає до вул. Дружби. На ділянці передбачено розміщення спортивної 
споруди зі штучним льодом, гостьових парковок на 29  та 4 машиномісця, тенісний 
майданчик на два корти, дитячий ігровий майданчик. 

Благоустрій території виконаний із застосуванням тротуарної плитки ФЕМ, розбивки 
газонів, влаштування гостьової парковки. для збору дрібного сміття біля входу передбачено 
встановлення урн та контейнерів ТПВ на спеціальному майданчику. 

Також проектом передбачене виконання вимог ДБН В.2.2-17:2006 «доступність 
будинків і споруджень для мало мобільних груп населення»: 

- смуга руху на ділянці при однобічному русі має ширину не менш 1,5 м, що 
передбачає розміщення на ній інваліда на колясці та іншої особи; 

- об’єкти і пристрої, розташовані на стінах будівлі, а також виступаючі елементи і 
частини будинку не скорочують простір, необхідний для проїзду і маневрування крісла-
коляски; 

поверхні покриттів підлог приміщень тверді, міцні, що не допускають ковзання. 
Для забезпечення безбар’єрного доступу маломобільних груп населення проектом 

передбачається ліфт на трибуну глядачів. 
 
 
 

Директор КП «МІСТ»               Е.А. Ляпін 
 


