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АНАЛІЗ І ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ КРИТОГО СКЕЙТ-

ПАРКУ ТА СКАЛОДРОМУ У ТЕРНОПОЛІ  
 

Сьогоднішній ритм життя є настільки динамічним, що вимагає від людей 

високої стресостійкості та активності, щоб досягнути успіху і ніколи не залишатися 

позаду інших. Тому все актуальнішими стають заняття екстремальними видами спорту, 

які допомагають зняти напруженість та наповняють організм адреналіном, який є 

своєрідним гормоном радості. 

На нашу думку, відкриття критого екстремального парку розваг у місті 

Тернополі, у якому б містився скейт-парк та скалодром, є цілком доцільним, адже 

даний вид розваг розрахований як для молодих людей віком до 35 років, так і старших, 

а також для професійних спортсменів. Оскільки Тернопіль вважається студентською 

столицею, вважаємо, що даний розважальний комплекс знайде свого відвідувача. 

Аналогічних проектів, які б поєднували у собі і скейт-парк і скалодром немає в Україні. 

Великою перевагою також є те, що парк буде знаходитися в закритому приміщені і це 

дозволить йому функціонувати цілорічно. Також даний вид бізнесу не потребує 

спеціальних ліцензій чи дозволів.  

Провівши аналіз ринку даних послуг в Україні можна зробити висновок, що 

професійні скалодроми, зроблені за європейськими стандартами, є лише у Києві, 

Львові, Чернівцях, Харкові та Дніпропетровську. А скейт-парки у: Київі, Кривому Розі, 

Одесі, Львові, Харкові, Донецьку, Чернівцях, Вінниці, Дніпропетровську, Славутичі та 

Борисполі. Проте критий парк є лише у Львові. 

Організація даного проекту вимагає ретельного вибору приміщення: його 

висота повинна становити не менше 7-12 метрів, мати системи кондиціонування та 

вентиляції, також в ньому повинні бути мотузки, мати, екіпірування й страхувальні 

пристрої. Необхідно продумати і ескізний проект розміщення стінки для скелелазіння 

та трамплінів. Для цього ватро залучати професійних спортсменів. Варто відзначити, 

що на сьогоднішній день на вітчизняному ринку присутні фірми, які пропонують 

будівництво скеледромів «під ключ», середня вартість їх послуг коливається в межах 

500-800 доларів за м
2
, залежно від складності та матеріалу виготовлення. На жаль, на 

вітчизняному ринку немає фірм, які б займалися виготовленням та встановленням 

скейт-парків. Найбільш прийнятними є ціни на дані послуги у російських організацій. 

Вартість шести професійних трамплінів, які складають повноцінну базу для тренувань, 

становить 20 тис. доларів. 

Важливим питанням у цьому виді бізнесу є розумна цінова політика. На 

сьогоднішній день у світі в середньому один курс занять з усім спорядженням, що 

складається з 12 занять, коштує близько 120 доларів. При чому, близько 30-40% всього 

доходу приносить школа скелелазіння та скейтингу, джерелами решти доходу є саме 

лазіння чи катання і надання додаткових послуг, що включають, наприклад, дитячі та 

корпоративні свята і заходи. 

У світовій практиці такі проекти користуються великою популярністю у 

населення, а також вони є перспективними для інвестування. Капітальні вкладення 

становлять 100-120 тис. доларів, а період окупності таких проектів (залежно від 

ретельності підготовки і грамотного підходу до організації бізнесу, політики його 

розвитку, реклами та просування) становить 1-3 роки. 


