
Інфраструктурні проекти        
            міста  Слов’янськ 



Реконструкція стадіону імені Ю.П. Скиданова комунального 
закладу «Спортивний клуб за місцем проживання 

«Культурно-спортивний центр»

Вартість проекту -  35 511,7 тис. грн.

Площа стадіону (3,6 га)
Два майданчика зі штучним покриттям (24х15м), (42х22м)
Тенісний корт (38,4х21,6 м)

Проектом передбачено:
•капітальний ремонт будівлі центрального входу, огорожі стадіону,
 адміністративної будівлі (заміна покрівлі), будівлі 
 диспетчерського пункту, складу
•прибудова закритого приміщення для глядачів
•ремонт будівлі тиру (вогневої зони, заміна існуючої огорожі)
•ремонт трибун (в тому числі улаштування навісу над глядачами)
•влаштування бігових доріжок зі штучним покриттям
•встановлення огорожі футбольного поля і бігових доріжок
•встановлення мережі зовнішнього освітлення
•благоустрій території



Реконструкція будівлі КЗ «ДЮСШ м. Слов’янська»

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з метою створення комфортних 
умов та розвиток інфраструктури для занять спортом, що забезпечить надання якісних 
послуг населенню та надасть імпульс популяризації в районі фізичної культури та спорту. 

Проектом передбачено:
•зала гімнастики
•зала боротьби
•тренерські кімнати
•методичний клас
•роздягальні, душові



Будівництво «Спортивного комплексу»
Проектом передбачено:

• трансформована спортивна арена для ігрових видів спорту (міні-футбол, волейбол, 
баскетбол) та інших спортивних змагань (боротьба, єдиноборства тощо) та 
культурно-мистецьких заходів (концерти, виставки тощо) з місцями для глядачів – 
700 місць
• зали (тренажерні, фізкультурно-оздоровчі) для занять
• адміністративні приміщення, тренерські, душові, роздягальні, кабінети персоналу
• штучна лижна траса
• льодовий каток і ролледром
• скеледром
• бігові та вело доріжки
• майданчики на відкритому повітрі для ігрових видів спорту (футбол, волейбол, 
баскетбол)
• відкрита водойма (літній басейн) і пляжну зону
• хостел для проживання іногородніх учасників



Капітальний ремонт будівель                                                  
КЛПЗ «Міська клінічна лікарня м.Слов’янськ»

Проектом передбачено:

•проведення термомодернізації корпусів лікарні
•заміна всіх застарілих комунікацій
•ремонт палат та приміщень
•придбання високовартісного лікувально-діагностичного та технологічного обладнання

Після проведення ремонтних робіт будуть досягнуті наступні результати:

•більш комфортні умови перебування в приміщеннях, особливо в зимовий період
•оптимізації витрат на утримання будівлі, зменшення витрат на оплату теплопостачання 
•новий сучасний зовнішній вигляд будівлі
•подовження терміну експлуатації будівлі



Капітальний ремонт будівлі КЗ «СЮТ» 

Вартість проекту -9 303,436 тис.грн.

Проектом передбачено:
•проведення будівельно-монтажних робіт
•внутрішньо-оздоблювальні  і  зовнішньо-оздоблювальні роботи
•заміна існуючих вікон і дверей на металопластикові
•облаштування систем опалення, водопостачання та каналізації
•благоустрій території

         Результати:
Соціально-значущий інфраструктурний об'єкт, створення сприятливих умов для 

подальшого удосконалення освіти, підвищення якості освітніх послуг та забезпечення 
додаткових дошкільних навчальних місць. 



Будівництво учбового корпусу Слов’янської 
загальноосвітньої школи I-III ступенів № 4 

Слов’янської міської ради
Вартість проекту – 132 235,24 тис.грн.

Проектом передбачено:

• будівництво учбового корпусу початкової школи на 300 учнів
• 2 кабінети інформатики
• 2 лінгафонні кабінети
• актова зала
• їдальня
• бібліотека
• приміщення для адміністративного та медичного персоналу

Результати:
Створення умов більш ефективного функціонування навчального закладу як об’єкта соціальної 
інфраструктури.



                      Реконструкція частини існуючої будівлі 
школи № 6  під дошкільний підрозділ 

Вартість проекту -3 379,458 тис.грн.
.
Проектом передбачено:
•проведення будівельно-монтажних робіт
•внутрішньо-оздоблювальні  і  зовнішньо-оздоблювальні роботи
•заміна існуючих дверей на металопластикові
•облаштування систем опалення, водопостачання та каналізації
•благоустрій території
•придбання устаткування та інвентарю

Результати:
Створення сприятливих умов для подальшого удосконалення освіти, підвищення якості освітніх 
послуг та забезпечення додаткових дошкільних навчальних місць. Реалізація проекту дозволить 
створити соціально-значущий інфраструктурний об'єкт, який сприятиме розвитку освіти у місті та 
дозволить створити належні умови для учбового процесу учнів.



Реконструкція частини існуючої будівлі 
школи № 7 під дошкільний підрозділ 

Вартість проекту - 6 993,064тис.грн.

Проектом передбачено:
•проведення будівельно-монтажних робіт;
•внутрішньо-оздоблювальні  і  зовнішньо-оздоблювальні роботи
•заміна існуючих дверей на металопластикові
•облаштування систем опалення, водопостачання та каналізації
•благоустрій території
•придбання устаткування та інвентарю

Результати:
Створення сприятливих умов для подальшого удосконалення освіти, підвищення якості освітніх 
послуг та забезпечення додаткових дошкільних навчальних місць. Реалізація проекту дозволить 
створити соціально-значущий інфраструктурний об'єкт, який сприятиме розвитку освіти у місті та 
дозволить створити належні умови для учбового процесу учнів.



Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 66 

Вартість проекту -6 646,288 тис.грн.

Проектом передбачено:

•утеплення фасаду
•- утеплення даху
•- утеплення цоколю будівлі на 1,2м нижче рівня землі;
•- ремонт та утеплення стін та стелі підвалу;
•- ремонт та обробка дерев’яних конструкцій даху вогнезахисними засобами;
•- заміна вікон та дверей на металопластикові;
•- заміна інженерних комунікацій (системи електромережі будівлі, водостоки);
•- заміна технологічного обладнання кухні на енергоефективне;
•- внутрішні ремонтні роботи.

Результати:
Створення сприятливих умов для подальшого удосконалення освіти, підвищення якості 

освітніх послуг та відповідного, комфортного перебування у навчальному закладі. 



Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 70 
Вартість проекту – 10 783,741 тис.грн.

Проектом передбачено:

- проведення будівельно-монтажних робіт 
- заміна вікон та дверей на метало пластикові
- внутрішньо-оздоблювальні та зовнішньо-оздоблювальні роботи
- облаштування систем опалення, водопостачання та каналізації

Результати:

-проведено термомодернізацію будівлі 
- утеплено будівлі 1835,9м2, 
-замінено 207 вікон і дверей, 
-прокладено 222,8 м.п. інженерних комунікацій;
- створенні комфортні умови перебування дітей та персоналу у дитячому садку.



                 Капітальний ремонт ДНЗ № 54

Вартість проекту – 13 303,528 тис.грн.

Проведення капітального ремонту з впровадженням енергозберігаючих заходів, створення 
комфортних умов перебування дітей та персоналу в дитячому садку. 
Перепланування басейну під спортивну залу, заміна вікон на металопластикові, заміна дверей 
на сучасні енергозберігаючі, ремонт та оздоблення ганків.

Проектом передбачено:

•проведення термомодернізації будівлі
•улаштування покрівлі з профнастілу
•внутрішньо оздоблювальні роботи.

Результати:
Створення сприятливих умов для подальшого удосконалення освіти, підвищення якості освітніх 
послуг та відповідного, комфортного перебування у навчальному закладі. 



Капітальний ремонт  КЗ «Центр культури і 
довкілля м. Слов’янська»

Вартість проекту – 22 718,824 тис.грн.

Проектом передбачено:
• термомодернізація будівлі: 
• ремонт будівлі з урахуванням обслуговування мало мобільних груп населення; 
• ремонт приміщень, оздоблювальні роботи; 
• капітальний ремонт систем протипожежного, господарсько-питного та гарячого 
водопостачання, каналізації
• ремонт декоративних елементів фасаду 

Результати:
 - створення сприятливих умов для забезпечення культурно-просвітницьких послуг, 
здорового способу життя, творчості і дозвілля дошкільнят, школярів, молоді та дорослих;;
- зміцнення матеріально-технічної бази для забезпечення сучасного якісного надання 
культурно-освітніх послуг



Капітальний ремонт будівлі Центральної бібліотеки 

Вартість проекту – 4 712,017 тис.грн 

Проектом передбачено:
• ремонт покрівлі
• заміна дверей і вікон
• відновлення облицювання тераси та пішохідної доріжки
• виконання внутрішніх робіт: ремонт стелі, стін, підлоги
• сантехнічні та електромонтажні роботи

Результати:

- створення інноваційного сучасного простору для реалізації потреб 
користувачів, яке буде відповідати останнім тенденціям створення SMART-
просторів, дасть можливість користування всесвітньою мережею Інтернет, WI-
FI, використовувати електронні варіанти книг, здійснювати перегляд фільмів.



Реконструкція КП "Парк культури і відпочинку"
Вартість проекту –36 672,449 тис.грн. 

Проектом передбачено:
• проведення реконструкції парку - 142 604м2
• водовідведення та дренаж , створення озера 
• розміщення на території парку декоративних елементів -лавок для відпочинку,  
улаштування сходів і пандусів з елементами огорожі 
• благоустрій території  - висадка  зелених насаджень, садово-декоративних  дерев, кущів, 
газонів та квітів 
•  монтаж нового енергоефективного  освітлення створення озера 

Результати: 
• створення сприятливих умов для активного відпочинку та культурних потреб мешканців 
та гостей міста 
• збереження та розвиток загальноміської ландшафтно - рекреаційної території парку 
• поліпшення екологічного клімату міста та належного естетичного вигляду міста 
• підвищення популяризації здорового способу життя і відпочинку серед молоді 
• покращення загального рівня благоустрою території



Дорожньо-транспортне господарство

Планується придбання за рахунок коштів міського бюджету на умовах лізингу двох 
тролейбусів марки «ДНІПРО – Т203» з опцією автономного ходу та реалізувати проект по 
відновленню руху тролейбусів за маршрутом № 5 з придбанням двох тролейбусів.
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