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ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок коштів 

Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці
у 2017 році

Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром )

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ 'ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):

Перетворення занедбаного не діючого кладовища на сквер та 
обладнання пішохідної зони вздовж річечки, що поряд

2 * Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак ,,х ”, який вказує розмір 
витрат):

великий □  малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону) :
Лівобережний район

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ ЗВЕРНЕНЬ
І РЕЄСТРАЦІЯ ЗВЕРНЕНЬ ЮРИДИЧНИХ ТА С ІН Н И Х  ОСІБ)

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку: пата /УЛ ОУ* ЛО/&
Старообрядницьке кладовище, вул.Привокзальна ІНДекс—К о  У5 //^ .

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )
Замість не діючого занедбаного кладовища створити сквер з зеленими насадженнями та 
дитячою, спортивною зонами для спокійного відпочинку. Декілька поховань, що 
залишились, за погодженням з родичами похованих перенести в інше місце (якщо 
можливо), або зробити на території меморіальну дошку (інший варіант). Привести до 
ладу річечку, що поряд, та доріжку вздовж неї.

5. Опис проекту (основна мета проекту; проблема, на вирішення якої він 
спрямований; запропоновані рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути 
реалізоване і яким чином його реалізація вплине на подальше життя мешканців. Опис 
проекту не повинен містити вказівки на суб'єкт, який може бути потенційним 
виконавцем проекту. Також обов ’язково зазначити відповідність Стратегії розвитку 
«Вінниця-2020». Якщо проект носить капітальний характер, зазначається 
можливість користування результатами проекту особами з особливими потребами ):

Основна мета проекту - ефективне і раціональне використання міських територій 
та забезпечення гармонійного розвитку району. Забезпечення мешканців району Замостя 
місцями рекреації та зеленими зонами.
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Кладовище давно закрито (понад 50 років), на ньому періодично доглядають за 
десятком поховань максимум (знаходяться вони на окраїні кладовища, вся центральна 
частина занедбана та пустує), більше 90% поховань на даний час знищені. Територія в 
жахливому стані. Весною 2016 року її “розрівняли”, однак до ладу так і не привели і 
вона знову уся заросла. 1 хоча у 20-х числах серпня на ньому все ж з ’явився матеріал для 
створення центральної доріжки, ситуацію це по суті не змінить, так як відновлювати 
практично нічого (фото додаю в додатках).

Разом з тим маємо ситуацію, коли в Замостянському районі практично відсутні 
рекреаційні зелені зони відпочинку (парк Хімік - єдине виключення, однак знаходиться 
дуже далеко для мешканців, що проживають за центральним ринком, по вул.Брацлавська, 
на Бучмах, Тяжилові, Старому місті). Район промисловий, сильно загазований, багато 
трас та транспорту, а зелених насаджень та тихих місць, як і дитячих чи спортивних 
майданчиків, по факту обмаль. Тут живе величезна кількість людей, які мають право на 
зелений клаптик для відпочинку в тиші в зоні досяжності. І вище згадана територія 
чудово для цього підходить у вигляді майбутнього скверу: по розміру території, 
наявності невеличкої річечки поруч, скупченню житлових забудов навколо, можливості 
доступу до території. Таку реальну можливість підтверджує і пункт 7.3 ДСанПіН 
2.2.2.028-99 "Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених 
пунктах України", адже оскільки поховання тут не проводяться вже дуже давно, лише 
таке призначення території можливе у подальшому.

Реалізація даного проекту дозволить мати мешканцям району та суміжних з ним 
районів тихе рекреаційне місце, куди можна за більш-менш короткий проміжок часу 
дістатись, щоб відпочити від пилу, газу, шуму доріг та пейзажів бетону навколо. Зелені 
насадження у майбутньому сприятимуть хоч невеликому зниженню загазованості 
повітря. А якщо хоч половину з даних насаджень реалізувати хвойними деревами - 
з ’явиться ще й можливість підтримати здоров’я людей в тих далеко не ідеальних умовах, 
що зараз існують в даному районі. Загально доступний дитячий майданчик та спортивна 
зона дозволять дітям та дорослим з користю проводити час, а не вештатись поміж 
дворами без діла, як це відбувається тут зараз, та забезпечить більш здоровий розвиток.

Річечка, що протікає між кладовищем та підприємством, може стати чудовим 
доповненням до загального ансамблю, якщо її почистити, обрізати частково (за 
необхідності) по берегах сухі дерева, перекласти плити по берегах. Або ж замість плит 
можна застосувати, як варіант, каскадне укріплення габіонами для кращого естетичного 
виду - приклад додаю нижче. Так як в деяких місцях річку перетинають комунікаційні 
труби, такі відрізки можна огородити. А щоб з іншого боку картинка була веселішою за 
споглядання бетонного забору - посадити декоративні дерева, високі об’ємні кущі.

Вздовж річки доріжка веде від Замостянського центру зайнятості до нинішнього 
занедбаного кладовища та до житлового масиву за ним. По цій дорозі щодня ходять 
десятки людей. Але зараз - це шлях для екстремалів з фільму жахів (фото додаю). 
Закінчується ця доріжка сходами до майданчику Замостянського центру зайнятості, що 
теж потребують заміни, так як зараз користуватись ними неможливо (фото додаю). Або, 
як альтернатива, можна прокласти доріжку прямо до забору, що відгороджує територію
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від проїзної частини, і зробити в тому місці додатковий пішохідний вхід саме до скверу 
та повз, аби люди не ходили фактично через двір будинку, що поряд.

Як бачимо, основа для скверу вже існує, необхідно лише привести територію до 
ладу. Така територія доступна для усіх мешканців, в тому числі і для осіб з особливими 
потребами, так як передбачає створення доріжок, алей, спокійної атмосфери та має 
можливість створення під’їзду до території (дорога між 24 школою та Вінницьким 
коледжем Національного університету харчових технологій до кладовища вже частково 
існує, необхідно лише вирішити питання з тротуаром (можливістю його облаштування) 
та прокласти клаптик асфальту (200 м) біля самої території). Транспортне міське 
сполучення також достатньо забезпечене, щоб була можливість дістатись цієї території з 
різних куточків Лівобережного та сусідніх районів.

Даний проект повністю відповідає Стратегії розвитку “Вінниця-2020”, так як 
передбачає створення гідних умов та високих стандартів якості повсякденного життя 
мешканців (в тому числі дітей), сприяє екологічній підтримці (пункт 7.4 “Якість 
соціального життя”) , і відповідає вимогам пункту 7.5 Стратегічних пріоритетів 
“Збалансований просторовий розвиток” (підпункти 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3).

6. Обґрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
Серед груп мешканців: дорослі та діти, сім’ї, похилі люди, молодь, люди з особливими 
потребами.
За територіальною ознакою - мешканці Лівобережного району (в першу чергу частини, 
приблизно обмеженої вулицями просп.Коцюбинського, Замостянська, Д.Нечая, 
Дубовецька, Привокзальна), Тяжилова, Бучм, ближньої частини Старого міста, а також 
усі охочі мешканці нашого міста.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
В разі реалізації проекту матимемо більш гармонійну структуру та поштовх до 
розвитку Лівобережного району, що, враховуючи його щільність забудови та 
промислове навантаження, є критичним моментом для мешканців даного району. 
З ’явиться суспільний простір, що зможе об’єднати та активізувати мешканців району, 
підвищити культурний і соціальний рівень, забезпечити здоровий активний розвиток 
дітей та дорослих, виявити інші резервні можливості. Частково знизиться навантаження 
на основні центральні транспортні потоки з метою мешканців дістатись до місць 
рекреації, що скупчені в основному в центрі чи ще далі.

з



8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1. Розробка та виготовлення макету майбутнього скверу ----

2. Матеріали для асфальтування частини дороги між 
школою та технікумом, що веде до території (600 м2) та 
створення тротуару (при можливості)

140000

3. Зелені насадження для висадки (садженні дерев, трава, 
кущі тощо) 45000

4. Лавочки 45000

5. Тротуарні доріжки (в т.числі вздовж річечки) 200000

6. Паркан (довжина - приблизно 160 м, висота - 1,5 м) 55000

7. Парковка біля скверу (приблизно на 15-20 місць) 60000

8. Вуличні та декоративні ліхтарі та їх введення в 
експлуатацію (орієнтовно ціна за 25 шт)

35000

9. Урни для сміття (20 шт) 7000

10. Укріплення та декорування берегів габіонами 
(приблизна протяжність берегової лінії з двох берегів - 
450 м) (як один з варіантів укріплень)

150000

11. Огорожа річки в місцях комунікацій (приблизно 60 м) 25000

12. Дитячий майданчик 140000

13. Спортивний майданчик з тренажерами 48000

14. Витрати на пальне для техніки 20000

15. Сходи (чи арка для входу зі сторони проїзджої 
частини)

8000

16. Туалетні кабінки (2 шт) 20000

РАЗОМ: 998000

4



9. Список з підписами щонайменше 10 громадин України, які належать до 
територіальної громади міста Вінниці та підгримують цю п р о п о з и ц ію  (проект) 
(окрім його авторів), що додасться. Кожна додаткова сторінка списку повинна мати 
таку ж форму, за винятком позначення наступної сторінки (необхідно додати оригінал 
списку у  паперовій формі).

10. Контактні дані авторів пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, у 
тому числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників ЗМ1, з метою 
обміну думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси 
tasha.makarova@gmail.com для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище 
цілей.
Примітка: Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Вінницької 
міської ради), зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною 
для громадськості.

11. Інші додатки (якщо необхідно):
а) фотографії, які стосуються цього проекту - Нинішній стан території (26.08.2016 р.):
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Шлях повз кладовище зі сторони річечки:



о) мапа з зазначеним місцем реалізації  проекту:

Будинок
«ДМІИІСТріТМІММї суд*

8юоХауе А
вулиця Брзцлааськэ

і  & Прмаатбамк

АЗКОКК

Родинна ковбаска А

І * Смола

? Ш * ф и в с ііф  Льча

Вінницький коледж
Національного..

«

53

•в

10

п

в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо): 

Приклади облаштування берегів габіонами та приблизний зразок задумки:
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12. Авюр проекту та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло) 
Доапуп ()о ці( і інформації матимуть лиш е представники Вінницької міської ради:

Ім’я та Прізвище**

1. Макарова Наталія 
Сергіївна

Контактні дані

Поштова адреса:
1 г\

e-mail:

№

тел.:

Серія та 
№
паспорту

1 І І— І— І— І— І— І— г

Підпис***

2. Макарова Альона 
Сергіївна

Поштова адреса: 21000, м. Вінниця, 
вул. Л. Ратушної, буд. 23, кв. 7

e-mail:

№
тел.:

Серія та 

№
паспорту

3. Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця, 
вул. ___ , буд.____ кв.________

e-mail:

№
тел.:

Серія та 

№
паспорту

** Будь-ласка, вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам

Вінницької міської ради.
*** Підписуючи документ, я, разом з цим заявляю, що є мешканцем міста Віниці.
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