




«ЗЕЛЕНИЙ КАРКАС»
БУДІВНИЦТВО



Будівництво «Зеленого каркасу» 
в м. Харків

УСІ ПАРКОВІ ЗОНИ МІСТА ХАРКОВА БУДУТЬ ОБ’ЄДНАНІ 
В ОДНУ МЕРЕЖУ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗЕЛЕНИХ КОРИДОРІВ, 

ПІШОХІДНИХ І ВЕЛОСИПЕДНИХ ДОРІЖОК

127 км ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА УСІХ ШЛЯХІВ

27 км зелених вулиць

76 км велодоріжок

26 вело-пішохідних мостів

Завдяки цьому проєкту Харків має потрапити до

топ-100
найбільш комфортних міст у світі



ЖУРАВЛІВСЬКИЙ ГІДРОПАРК, М. ХАРКІВ
РЕКОНСТРУКЦІЯ

ПЕРШИЙ ОБ’ЄКТ «ЗЕЛЕНОГО КАРКАСУ»



180 гаЗагальна площа

0,5 млн
мешканців

Розташований у спальному 
районі з населенням

10 957 м довжина велодоріжок

15 785 м довжина пішохідної зони

20 981 м2 площа пляжної зони

зон відпочинку
та дитячих майданчиків50

Вартість реалізації проекту становить 

1 327 млн грн

Реконструкція Журавлівського гідропарку
в м. Харків



Одна із найчистіших водойм міста

Рекреаційна зона міста Харкова, 
яка складається з ансамблю 
острова та півостровів, що
утворюються тут річкою Харків

Реконструкція Журавлівського гідропарку
в м. Харків



У межах реалізації проекту планується виконати: 

облаштування трьох пов’язаних
між собою локацій;

заходи з розчищення русла з видаленням
донних відкладень та деревно-чагарникової
рослинності з метою поліпшення
екологічного стану р. Харків;

облаштування просторих набережних
зі зручними та безпечними підходами до 
води з оглядовими майданчиками.

Реконструкція Журавлівського гідропарку
в м. Харків



У межах реалізації проекту планується виконати: 

облаштування низки пляжних зон, 
зон відпочинку спортивних та дитячих
майданчиків, майданчиків для гри
у командні види спорту;

створення мережі бігових доріжок
та велодоріжок;

створення дендропарку;

реконструкція гребного каналу, в межах 
якого планується створення місць для 
занять водними видами спорту.

Реконструкція Журавлівського гідропарку
в м. Харків



Реконструкція Журавлівського гідропарку
в м. Харків



ОКЕАНАРІУМ У ЗОНІ «ВОДЯНИЙ СВІТ» 
БУДІВНИЦТВО

КО «ХАРКІВСЬКИЙ ЗООПАРК»



5 483,43 м2Загальна площа

Будівництво океанаріуму
в зоні «Водяний світ» КО «Харківський зоопарк»

31 місце
Робочі місця

278 осіб
Пропускна спроможність

Вартість реалізації проекту становить 

512 839,129 тис. грн

Площа забудови 3 272,0 м2

ПОТУЖНІСТЬ ОБ’ЄКТА

Висота будівлі 14,85 м
2 поверхи



Будівництво океанаріуму
в зоні «Водяний світ» КО «Харківський зоопарк»



«ЛЬОДОВА АРЕНА», М. ХАРКІВ
БУДІВНИЦТВО



4,1024 гаПлоща земельної ділянки

Будівництво «Льодової арени» 
в м. Харків

Вартість реалізації проекту становить 

606 223 тис. грн

Загальна площа будівлі
Льодової арени 15 118,96 м2

333
Гостьова автостоянка

2 500/3 500
Місткість (хокей/баскетбол)

ПОТУЖНІСТЬ ОБ’ЄКТА

Площа забудови 10 006,86 м2



Будівництво «Льодової арени» 
в м. Харків



Створення багатофункціонального сучасного
спортивного комплексу передбачає:

▪ проведення змагань з олімпійських
видів спорту
▪ проведення масштабних міжнародних
спортивних заходів у місті на високому рівні
▪ можливість проведення культурно-масових
заходів

У НОВОМУ ОБ’ЄКТІ ПЕРЕДБАЧЕНІ:
▪ комплекс тренувальних залів
▪ тренажерні зали
▪ зали хореографії та акробатики
▪ зали для спеціальної підготовки хокеїстів, 
тренувань з кьорлінгу та інших видів спорту

ДЛЯ ГЛЯДАЧІВ ПЕРЕДБАЧЕНІ: 
▪ буфети і зони для кейтерінгу
▪ фуд-корти, кафе й обслуговування
в лаунж-зонах і ложах

Будівництво «Льодової арени» 
в м. Харків



ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №1
РЕКОНСТРУКЦІЯ



Реконструкція обласної дитячої клінічної лікарні №1
в м. Харків

Вартість реалізації проекту становить 

3 080 034,34 тис. грн

685 осіб
Кількість персоналу

ПОТУЖНІСТЬ ОБ’ЄКТА

Загальна площа території лікарні 5,65 га

Загальна площа споруд лікарні 24 500 м2

Площа приміщень, яка підпадає
під реконструкцію 25 442,8 м2

9 корпусів

26 відділень

420 ліжко-місць

27 ліжок у реанімації

143 лікарі

262 медичні сестри

280 інших працівників



У межах реалізації проекту планується виконати: 

комплексну реконструкцію головного 
корпусу, материнського корпусу, харчоблоку
із заміною внутрішніх інженерних мереж;

заміну ліфтів та підйомників головного 
корпусу та харчоблоку й заходи для доступу
маломобільних груп населення;

комплексну реконструкцію грудного корпусу, 
господарчого корпусу, консультативної
поліклініки, патологоанатомічного корпусу;

дві прибудови до головного корпусу для 
влаштування приймального відділення та 
екстреної медичної допомоги;

реконструкцію в’їзду на територію лікарні;

Реконструкція обласної дитячої клінічної лікарні №1
в м. Харків



У межах реалізації проекту планується виконати: 

відновлення дитячих та спортивних
майданчиків;

влаштування паркінгу площею 3200 кв.м;

реконструкцію внутрішньомайданчикових
інженерних мереж, влаштування нових
мереж (силової, для поливу території та 
зовнішньої слабкострумової мережі);

озеленення території, реконструкцію
паркової зони із з влаштуванням фонтану та 
благоустрій території;

влаштування вертолітного майданчику;

придбання медичного обладнання.

Реконструкція обласної дитячої клінічної лікарні №1
в м. Харків



Реконструкція обласної дитячої клінічної лікарні №1
в м. Харків



КНП ХОР «ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ»
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА РЕСТАВРАЦІЯ



Реконструкція КНП ХОР «Обласна клінічна лікарня»
в м. Харків

Вартість реалізації проекту становить 

3 733 500,54 тис. грн

Орієнтовна площа приміщень
новозбудованих корпусів

37 500 м2

25 442,8 м2

1813 осіб
Кількість персоналу

ПОТУЖНІСТЬ ОБ’ЄКТА
13 корпусів

44 відділення

830 ліжко-місць

59 ліжок у реанімації

426 лікарів

656 медичних сестер

731 інший працівник

Орієнтовна площа приміщень, 
яка підпадає під реконструкцію

56 500 м2Загальна площа
споруд лікарні5,3 гаЗагальна площа

території лікарні



У межах реалізації проекту планується виконати: 

Комплексну реконструкцію
та реставрацію існуючих корпусів лікарні:
▪ термомодернізацію фасадів;
▪ заміну внутрішніх інженерних мереж 
та за необхідності влаштування нових;
▪ оздоблювальні роботи внутрішніх
приміщень лікарні;
▪ ремонт та заміну покрівлі;
▪ влаштування засобів для маломобільних
груп населення.

Влаштування прибудови до існуючого
діагностичного корпусу нового 
семиповерхового лікувально-діагностичного
корпусу (ЛДК)

Влаштування прибудови шестиповерхового
адміністративно-діагностичного корпусу

Реконструкція КНП ХОР «Обласна клінічна лікарня»
в м. Харків



У межах реалізації проекту планується виконати: 

Влаштування на даху семиповерхової
частини лікувально-діагностичного корпусу 
гелікоптерного майданчика.

Влаштування двох підземних дворівневих
паркінгів зальною площею 8200 кв.м.

Благоустрій та озеленення території із
влаштуванням малих архітектурних форм.

Придбання медичного обладнання
(комп’ютерного томографа, ангіографа, 
магнітно-резонансного томографа,
рентген-апарата тощо).

Реконструкція КНП ХОР «Обласна клінічна лікарня»
в м. Харків



Реконструкція КНП ХОР «Обласна клінічна лікарня»
в м. Харків



ЛІЦЕЙ У СЕЛИЩІ МАЛА ДАНИЛІВКА
РЕКОНСТРУКЦІЯ



Реконструкція КЗ «Малоданилівський ліцей»
Малоданилівської селищної ради

Вартість реалізації проекту становить 

144 001,086 тис. грн

616

Кількість
учнів

ПРОЄКТНА 
ПОТУЖНІСТЬ ЗАКЛАДУ

Загальна площа території закладу 1,7193 га

Загальна площа приміщень закладу 2 538,8 м2

Площа приміщень, яка підпадає під
реконструкцію з урахуванням прибудови 7 619,98 м2

56

Кількість
вчителів

563

Кількість
учнів

ФАКТИЧНА 
ПОТУЖНІСТЬ ЗАКЛАДУ

39

Кількість
вчителів



У межах реалізації проекту планується виконати: 

РОБОТИ ПО ІСНУЮЧІЙ БУДІВЛІ ЛІЦЕЮ:
▪ утеплення огороджувальних конструкцій;
▪ заміна покриття покрівлі;
▪ заміна внутрішнього опорядження;
частини приміщень;
▪ заміна внутрішніх інженерних мереж
▪ улаштування локальної системи
пожежогасіння кухонного обладнання
кухонного блоку існуючої їдальні

ПРИБУДОВУ ДВОПОВЕРХОВОГО 
КОРПУСУ загальною площею 4980,94 кв.м. 
із повним комплексом робіт

БЛАГОУСТРІЙ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ 
ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ

Реконструкція КЗ «Малоданилівський ліцей»
Малоданилівської селищної ради



Реконструкція КЗ «Малоданилівський ліцей»
Малоданилівської селищної ради



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
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