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АННОТАЦІЯ ПРОЕКТУ 

«Будівництво льодової арени зі штучним льодом з обладнанням в смт Нова Водолага» 

  

Однією з нагальних і болючих проблем у Нововодолазькій селищній об’єднаній територіальній громаді є стан наявної спортивної 
інфраструктури та об’єктів відпочинку й дозвілля різних вікових груп населення. До складу Нововодолазької селищної ОТГ входять 23 
населених пункти, в яких проживають 18996 осіб, більшість з них, а саме – 12214 – у Новій Водолазі, яка є центром.  На території 



громади розташовані: 7 загальноосвітніх навчальних закладів, 5 дошкільних навчальних закладів, 2 позашкільних навчальних закладів, 
3 амбулаторії загальної практики сімейної медицини, 5 фельдшерсько-акушерських пунктів. Для задоволення культурних потреб 
працюють 5 клубних установ, 10 бібліотек, КЗ «Музей історії с.Знам’янка об’єднаної територіальної громади», спортивним життям 
громади опікується відділ культури, туризму молоді та спорту Нововодолазької селищної ради.  До спортивної інфраструктури належать 
2 майданчики зі штучним покриттям для гри в міні-футбол, стадіон Колос та 4 майданчики з вуличними тренажерами. У зв’язку з 
об’єднанням громади гостро постало питання розбудови спортивної інфраструктури в центрах старостинських округів. Нині триває 
будівництво трьох таких майданчиків у селах Новоселівка, Сосонівка, Стара Водолага. Проте майданчики зі штучним покриттям не 
задовольнять потреб мешканців громади у цікавому, сучасному проведенні дозвілля. Саме тому під час розробки  Стратегії 
Нововодолазької селищної об’єднаної територіальної громади на 2018-2025 роки, яка була затверджена  рішенням ХІ сесії 
Нововодолазької селищної ради VІІІ скликання  від 24.01.2018 року №851, було визначено завдання «Забезпечення змістовного 
відпочинку мешканців громади» на виконання Стратегічної цілі №2 «Підвищення якості життя мешканців громади», операційної цілі 2.3 
«Забезпечення умов для розвитку сфери культури та популяризація культурної спадщини» та завдання «Розширення спортивної 
інфраструктури»  операційної цілі 2.4.  «Модернізація та розвиок  інфораструктури громади». У свою чергу Планом соціально-
економічного розвитку Нововодолазької селищної об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки, затвердженим рішенням 
селищної ради ХІІ сесії VIII скликання від 23.02.2018 року № 974 передбачено Будівництво льодової арени зі штучного льоду з 
обладнанням у смт Нова Водолага. З цією метою рішенням селищної ради ХІІ сесії VIII скликання від 23.02.2018 року № 1091  було 
надано дозвіл на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво льодової арени зі штучним льодом з обладнанням за 
адресою: Харківська область, Нововодолазький район, смт Нова Водолага, вул. Донця Григорія, 7-Б.  Проектно-кошторисна 
документація виготовлена, експертний звіт ТОВ «Експертиза ЗО»  серія ХА №009077 від 16.08.2018 року затверджена Розпорядженням 
селищного голови від 16.08.2018 року №108. 

Реалізація проекту «Будівництво льодової арени зі штучним льодом  з обладнанням в смт Нова Водолага» дасть можливість 
задовольнити потреби населення як Нововодолазької селищної ОТГ так і всього Нововодолазького району в змістовному, цікавому та 
корисному проведенні дозвілля, слугуватиме популяризації активного відпочинку та здорового способу життя. 

Цільові групи проекту: 

- мешканці смт Нова Водолага та мешканці інших сіл об’єднаної територіальної громади – 18996 осіб та мешканці всього 
Нововдолазького району, гості селища з інших громад. 

Бюджет проекту: 

Загальна вартість – 8644,324 тис. грн. (вісім мільйонів шістсот сорок чотири тисячі триста двадцять чотири гривні 00 копійок), в тому 
числі: 

кошти  місцевого  бюджету  Нововодолазької селищної ради  –  1728,865 (один мільйон сімсот двадцять вісім тисяч вісімсот шістдесят 
п’ять  гривень 00 копійок); 

кошти  Державного фонду регіонального розвитку – 6915,459 тис. грн. (шість мільйонів дев’ятсот п’ятнадцять тисяч чотириста п’ятдесят 
дев’ять гривень 00 копійок). 



Опис проблеми, на розв'язання якої спрямовано проект 

1. Опис проблеми, на розв'язання якої спрямований проект 

  

Селище міського типу Нова Водолага є населеним пунктом Нововодолазького району Харківської області, центром Нововодолазької 
селищної об’єднаної територіальної громади. Територія об’єднаної громади займає площу близько 35161, 4 га, населення становить 
18996 чоловік. У Новій Водолазі проживає 12214 осіб. Наявна спортивна інфраструктура не задовольняє потреб мешканців громади у 
заняттях як спортом так і змістовному проведенні дозвілля.  Об’єктів, які поєднували одразу ці два значущі фактори  для розвитку всієї 
громади, створенню комфортних умов проживання її мешканців – нині немає. 

Соціально-економічна спрямованість проекту полягає в забезпеченні розвитку сфери послуг з дозвілля та відпочинку, а також фізичної 
культури та спорту. Інноваційна складова проекту у тому, що такий об’єкт як льодова арена зі штучного льоду з обладнанням відсутня в 
жодному з районів Харківської області. До того ж в літній час можна використовувати її як ролердром.  Реалізація проекту передбачає 
використання сучасних матеріалів та новітніх технологій. В результаті будівництва льодової арени під відкритим небом у центрі селища 
Нова Водолага зросте туристична привабливість всієї громади. Перелік заходів проекту: 

• підготовчі роботи (реєстрація декларації про початок будівельних робіт по будівництву льодової арени, визначення виконавця 
робіт, укладення договору з підрядником); 

• реалізація проекту (виконання комплексу робіт із будівництва льодової арени зі штучним льодом з обладнанням); 

• введення об’єкту в експлуатацію; 

• проведення інформаційних заходів щодо реалізованого проекту. 

У результаті виконання проекту покращиться спортивна інфраструктура об’єднаної територіальної громади,  будуть створені сприятливі 
умови для популяризації активного відпочинку та здорового способу життя. Льодова арена – це абсолютно свіжий, здоровий і все більш 
популярний метод відпочинку! Залежно від того, що робити – прикладати активні зусилля для розгону чи чергового трюку або ж просто 
ковзати  по крижаній гладі, ви будете тренуватися і загартовуватися або розслаблятися під приємну музику і прохолодну обстановку. 
Для зручності відвідувачів арени планується облаштування пункту видачі ковзанів. У подальшому, а саме через рік після відкриття 
арени можливе створення комунального підприємства, яке займатиметься  обслуговуванням арени та наданням супутніх послуг. 

  

Мета та завдання проекту 

Основною метою проекту «Будівництво льодової арени зі штучним льодом з обладнанням в смт Нова Водолага» є задоволення потреб 
населення як Нововодолазької селищної ОТГ так і всього Нововодолазького району в змістовному, цікавому та корисному проведенні 
дозвілля,  популяризація активного відпочинку та здорового способу життя. 

Завдання проекту: 



1. Реєстрація декларації про початок будівельних робіт по будівництву льодової арени. 

2. Проведення процедури закупівель (визначення виконавця робіт). 

3. Укладання договору з підрядником на виконання робіт. 

4. Виконання робіт з будівництва льодової арени. 

5. Введення об’єкта в експлуатацію. 

6. Проведення інформаційних заходів (розміщення інформації про реалізацію проекту у ЗМІ). 

  

Опис діяльності у рамках проекту 

Для реалізації проекту : 

• розроблено проектно –кошторисну документацію на будівництво льодової арени зі штучним льодом з обладнанням за адресою: 
Харківська область, Нововодолазький район, смт Нова Водолага, вул. Донця Григорія, 7-Б 

• проведено державну експертизу проекту експертною організацією ТОВ «Експертиза ЗО» –  експертний звіт щодо розгляду 
кошторисної частини проектної документації по робочому проекту «Будівництво льодової арени зі штучним льодом з 
обладнанням за адресою: Харківська область, Нововодолазький район, смт Нова Водолага, вул. Донця Григорія, 7-Б» 

 серія ХА номер   009077 від 16.08.2018 року. 

 Наступні кроки реалізації проекту: 

• реєстрація декларації про початок будівельних робіт по будівництву льодової арени 

• проведення процедури закупівель – «Виконання робіт з будівництва  об’єкту «Будівництво льодової арени зі штучним льодом з 
обладнанням за адресою: Харківська область, Нововодолазький район, смт Нова Водолага, вул. Донця Григорія, 7-Б», що 
дозволить визначити виконавця робіт; 

• укладання договору з підрядником на виконання робіт; 

• виконання робіт з будівництва льодової арени зі штучним льодом, 

• встановлення устаткування; 

• введення об’єкта в експлуатацію; 

• проведення інформаційних заходів шляхом розміщення інформації про реалізацію проекту у газеті «Водолазький кур’єр», на 
офіційному веб-сайті Нововодолазької селищної ради www.vodolaga-gromada.gov.ua 



Прогнозований обсяг витрат на реалізацію проекту складає 8644,324 тис. грн. (вісім мільйонів шістсот сорок чотири тисячі триста 
двадцять чотири гривні 00 копійок), у тому числі передбачається використати кошти місцевого бюджету Нововодолазької селищної ради 
у сумі 1728,865 (один мільйон сімсот двадцять вісім тисяч вісімсот шістдесят п’ять  гривень 00 копійок), що становить 20 % від загальної 
вартості проекту. 

З Державного фонду регіонального розвитку планується залучити  6915,459 тис. грн. (шість мільйонів дев’ятсот п’ятнадцять тисяч 
чотириста п’ятдесят дев’ять гривень 00 копійок), що складає 80 % від загальної вартості проекту. 

Очікувані результати 

Значення показників станом на завершення бюджетного року 
Показники 
успішності 
проекту 

Значення 
показників 
станом на 
початок 
проекту 

1 рік проекту 

2 рік 
проекту 
(за 
наявності)

3 рік 
проекту 
(за 
наявності) 

1 рік після 
завершення 
проекту 

2 рік після 
завершення 
проекту 

3 рік після 
завершення 
проекту 

Джерела 
інформації про 
показники 

Очікуваним 
результатом 
реалізації 
проекту є 
будівництво 
льодової 
арени зі 
штучним 
льодом з 
обладнанням в 
смт Нова 
Водолага 

На час 
подання 
проекту 
селищна рада 
спроможна 
фінансувати 
об’єкт (у 
розмірі 20 % 
від загальної 
вартості 
проекту) та 
готова до 
подальшого 
освоєння 
коштів 
(виконання 
робіт) для 
реалізації 
проекту 

У перспективі очікується 
подальший розвиток 
сфери надання послуг з 
дозвілля  та змістовного 
відпочинку, а також 
надання можливості 
займатися фізичним 
самовдосконаленням, 
популяризувати активний 
спосіб життя серед 
мешканців усієї 
Нововодолазької 
селищної ОТГ, а це 18996 
тис. громадян, які 
проживають у 23 
населених пунктах 

    

Льодову арену 
відвідують 
щотижня понад 
300 людей, що 
становить 
близько 2% 
мешканців 
громади. 
Льодова 
ваерена 
користується 
попитом серед 
учнівської 
молоді (близько 
3000 тис. дітей) 
та жителів 
молодого і 
середнього віку ( 
близько 6 000 
осіб) 

    

Обрахунок 
відвідувачів 
льодової 
арени, 
інформування в 
газеті 
«Водолазький 
кур’єр» та на 
офіційному 
веб-сайті  
громади 

                  



Фінансова сталість 

Реалізація даного проекту дасть поштовх для розвитку механізмів соціально-економічної самодостатності місцевої територіальної 
громади, в тому числі, розвитку спортивної інфраструктури та сфери послуг з проведення дозвілля. Подальше утримання збудованої 
льодової арени буде здійснюватись відділом ЖКГ Нововодолазької селищної ради. У перспективі можливе створення комунального 
підприємства, яке буде обслуговувати даний об’єкт з метою отримання прибутку. 

  

  

Інстуційна сталість 

Наслідком реалізації проекту буде позитивний вплив на стан спортивної  інфраструктури селища та об’єктів, які слугують змістовному 
проведенню вільного часу для мешканців громади . Втілення проекту в життя підвищить соціальний рівень життя населення, 
забезпечить більш комфортні умови проживання мешканців не тільки громади, а й усього Нововодолазького району, а це більше 30 тис. 
осіб. Будівництво льодової арени, яку можна влітку використовувати як ролердром, слугуватиме популяризації активного відпочинку та 
фізичному розвитку громадян, популяризуватиме здоровий спосіб життя. Сучасні елементи будівництва приваблюватимуть туристів та 
гостей селища і громади, слугуватимуть згуртуванню поколінь. 

Політична сталість 

В результаті реалізації проекту очікується отримати позитивний ефект: відбудеться зростання довіри громади до владних інституцій, 
будуть створені умови до зменшення соціальної напруги. 

Політична сталість проекту досягатиметься за рахунок відкритості його реалізації шляхом широкого інформування населення. 

  

Інновація 

Інноваційність  способу вирішення проблем проекту полягає в тому, що даний об’єкт стане першим подібним в Харківській області. 
Льодова арена буде збудована за останнім словом техніки,  комплекс заходів з реалізації проекту передбачає використання сучасних 
матеріалів та новітніх технологій. В результаті облаштування крижаного майданчика будуть створені належні умови для комфортного 
катання на льоду та влітку на ролердромі, безпечного перебування відвідувачів. 

З введенням об’єкту в експлуатацію мешканці Нововодолазької об’єднаної територіальної громади матимуть змогу отримати сучасний 
об’єкт для проведення дозвілля та занять фізичною культурою. 



ПЛАН ГРАФІК 

Джерела фінансування (тис. грн.) 
Період 

виконання Захід 
Передбачено 

ДФРР 
Передбачено 

місцевим бюджетом 
Передбачено з 

партнерських коштів 

2019 Місяць 11 
Будівництво льодової арени зі штучним 
льодом з обладнанням в смт Нова 
Водолага 

6915.459 1728.865 0 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ 

Загальний бюджет проекту БЮДЖЕТНА ФОРМА 1 

Джерела фінансування (тис. грн.) 

Найменування заходу Загальна 
вартість ДФРР 

бюджет 
Місцевий 
бюджет 

Кошти 
партнерів 

Будівництво льодової арени зі штучним льодом з 
обладнанням 8644.324 6915.459 1728.865 0 

Розклад бюджету за статтями видатків БЮДЖЕТНА ФОРМА 2 

Джерела фінансування (тис. грн.) 

ДФРР бюджет Місцевий 
бюджет 

Кошти 
партнерів 

Найменування заходу Загальна 
вартість 

тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % 



Джерела фінансування (тис. грн.) 

ДФРР бюджет Місцевий 
бюджет 

Кошти 
партнерів 

Найменування заходу Загальна 
вартість 

тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % 

1. Видатки споживання:        

2. Видатки розвитку: 8644.324 6915.459 100 1728.865 100 0 0 

Будівництво льодової арени зі штучним льодом з 
обладнанням 8644.324 6915.459 100 1728.865 100 0 0 

Очікувані джерела фінансування БЮДЖЕТНА ФОРМА 3 

Джерела фінансування Сума (тис. грн.) % загальної вартості 

ДФРР 6915.459 80 

Бюджет заявника 1728.865 20 

Бюджет партнерів 0 0 

ПАРТНЕРИ  
Інформація про партнерські організації  

Інформація про заявника  

ПІБ керівника органу Єсін Олександр Сергійович 



Назва посади Селищний голова 

Поштова адреса 63202, Харківська обл.., Нововодолазький р-н, смт Нова Водолага, вул. Донця Григорія, 
14 

Телефон та мобільний Тел. 0574043018. 0574042772 

Факс Тел. 0574043018 

E-mail e-mail:poss@kharkov.ukrtel.net 

Інформація про керівника проекту  

ПІБ керівника проекту Пікалова Анна Борисівна 

Місце роботи Нововодолазька селищна рада 

Назва посади Начальник відділу економічного розвитку та інвестицій Нововодолазької селищної ради 

Звання Спеціаліст 

Адреса для листування з керівником 
проекту 

63202, Харківська обл.., Нововодолазький р-н, смт Нова Водолага, вул. Донця Григорія, 
14 

Телефон та мобільний +380501481028 

Факс  

E-mail vodolaga.otg-invest@ukr.net 
;  


