
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці
у 2019 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): 
“Водному простору - простір!” У ^

2. Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „х”, який вказує розмір витрат): 
X великий □  малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впиі 
масиву/мікрорайону) :

мікрорайони «Корея» та «П’ятничани»

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

Територія біля пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «ГГятничанський 
парк»

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )
Мета проекту -  відновити занедбані водні простори довкола озера на території біля 

«П’ятничанського парку» та підвищення зацікавленості місцевих мешканців, гостей міста до 
цього місця. Для виконання пріоритетів Стратегії розвитку «Вінниця-2020» і відповідно до 
концепції сталого розвитку міст необхідно реконструювати дану територію, а саме провести 
очищувальні роботи та заглиблення озера, укріпити берег. В подальшому планується 
влаштувати місця для відпочинку та комунікації місцевих жителів.

5. Опис проекту (основна мета проекту; проблема, на вирішення якої він спря. званий; 
запропоновані рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоваї" 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 ):

Даним проектом очікується вирішити декілька проблем:
1. Просторова - відсутність у мешканців мікрорайонів “П’ятничани” та “Корея” 

облаштованого місця для проведення якісного дозвілля, локальних заходів “на 
відкритому повітрі”, тематичних зустрічей, квестів та і т.п. На разі «П’ятничанський 
парк» являється чи не єдиним близько розташованим та мінімально облаштованим 
місцем для проведення дозвілля мешканцями мікрорайонів “П’ятничани” та “Корея". 
Дане озеро знаходиться між двома даними мікрорайонами і має всі перспективи стати 
повноцінним громадським простором не лише для мешканців цих мікрорайонів, й для 
усіх Вінничан, так як має вигідне розташування і зручне транспортне сполученії
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2. Еколої ічна - озеро, яке знаходиться біля «П’ятничанському парку», має водостік і 
являється притокою річки Південний Буг. Ще декілька років тому, до замулення джерел 
га захаращення самого озера, воно являлось повноцінним ресурсом для поповнення води 
у головній водній артерії міста Вінниця. На озеро прилітали та селились дикі качки, 
водилась риба. Тобто, це був повноцінний водний об’єкт, окрема екосистема. На 
території парку є 9 джерел, що раніше наповнювали озеро водою та система потічків, які 
впадали в нього. Протягом останніх 10 років без проведення належних робіт по 
розчищенню та розширенню водного плеса, озеро обміліло, перетворившись майже на 
заболочену ділянку. Улюблене місце для відпочинку і у зимовий, і у літній період для 
жителів прилеглих районів стало захаращеною «смердючкою». Водостік до річки 
Південний Буг майже припинився, екосистема озера знаходиться на межі знищення - там 
майже немає риби, не гніздяться водні птахи, як було раніше. ,

Мета проекту: Сприяння згуртованості та формування добросусідських відносин 
мешканців мікрорайонів “П’ятничани” та “Корея” шляхом підвищення привабливості території 
та відвідування цієї частини мікрорайонів, а також покращення локальної екологічної ситуації 
шляхом проведення очищувальних та відновних робіт озера, що розташоване біля 
«П’ятничанського парку».

Завданий проекту:
1. Виконати проектні роботи та провести дії щодо дозвільної та правової процедури по 

очистці озера та укріпленню берегової лінії.
2. Провести очистку озера та прилеглої території - розчистити очерет, дно озера та водних 

джерел, укріпити берегову зону.
3. Облаштувати місця для рибальства довкола озера.

Заплановані роботи враховують зонування території біля пам’ятки садово-паркового 
мистецтва місцевого значення “П’ятничанського парку” відповідно до Генерального плану 
Вінниці.

Мета проекту чітко відповідає пріоритетам Стратегії розвитку «Вінниця-2020». 
Відповідно до Стратегічного пріоритету 3 “Сталий екологічний розснток і

покращення якості надання комунальних послуг”, основним завдання в цьому напрямку є 
створення і збереження чистого та здорового міського середовища. Одним із екологічних 
викликів, який стоїть зараз перед нашим містом є якість поверхневих та грунтових вод. 
Реалізація проекту сприятиме вирішенню даної екологічної проблеми, так як озеро та джерела, 
що в нього впадають, є притокою річки Південний Буг. Також відновлення озера та розчищення 
наявних у парку джерел відновить локальну екосистему парку, стане прихистком для водних 
птахів, земноводних та інших живих організмів.

Ще одним з пріоритетів міста людей з посмішкою на вустах -  якість соціального 
життя. Місто дружнє до дитини, Місто молодих, Здорове місто, Місто соціальної 
згуртованості -  проект “Водному простору - простір!” сприятиме досягненню цих пріорітетних 
напрямків розвитку міста.

Проект якнайкраще відповідає Стратегічному пріоритету 5 “Збалансований 
просторовий розвиток”, так як сприяє покращенню мережі суспільного простору, створює 
новий, привабливий та впізнаваний бренд двох районів міста “П’ятничани” та “Корея”. Проект 
сприяє розширенню участі мешканців у облаштуванні публічних просторів, так як жителі 
даних районів вже почали точкові дії щодо облаштування парку та створення нового його 
образу - не лише рекреаційної зони, а й громадського простору, що водночас підвищить 
потенціал парку та зробить його привабливим для мешканців усієї Вінниці та туристів.

6. Обґрунтування бснсфіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)

Бенефіціарами проекту є жителі мікрорайонів “П‘ятничани” та “Корея” (близько 10 
тисяч осіб), а також працівники, пацієнти, відвідувачі Вінницького обласного клінічного 
високоспеціапізованого ендокринологічного центру, який знаходиться на території парку, та у 
загальному підсумку - усі мешканці Вінниці та потенційні туристи (близько 375 тисяч осіб).



7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
1. Покращення екологічної ситуації у місті та в цьому районі зокрема.
2. Розповсюдження позитивного досвіду реалізації проекту серед місцевої громади та 

громад інших районів Вінниці.
3. Активізація громадської активності жителів мікрорайонів «Корея» та «П’ятничани» в 

питаннях еко-свідомісті та самоорганізованісті.
4. Збільшення активності відвідування озера та парку вінничанами та туристами.
5. Розвиток дружньої громади та громадського простору на території районів.
6. Підвищення культурної та рекреаційної цінності пам’яток історії та архітектури 

«П'ятничанський парк» та «Палац Грохольських».

8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна вартість). 
(Кошторис проекту, у разі необхідності, має містити орієнтовну вартість розробки проектно- 
кошторисної документації).

Складові завдання Орієнтовна вартість, гри

1. Проектна та дозвільна документація 200 000

2. Очистка озера та укріплення берегової лінії 790 000

4. Облаштування місць для рибальства 10 000

РАЗОМ: 1 000 000

9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до територіальної 
громади міста Вінниці та підтримують цю пропозицію (проект) (окрім його авторів), що 
додається. 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 ЗМІ, з метою обміну думками, 
інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси 1апа.ууу.96(й:цтаіІ.сот 
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. Дані про інформаційний ресурс, на якому буде здійснюватися обговорення проекту з 
громадськістю в соціальних мережах або на інших платформах в мережі Ііггернет (за 
наявності).
Обговорення ходу виконання та висвітлення думок про проект буде проходити на З 
інформаційних ресурсах:

1. Сторінка у мережі РасеЬоок “Комітет мікрорайону “П’ятничани” 
https://www.facebook.eom/groups/l 79121972500567/

2. Сайт ГО “Центр громадської активності “РЕЗУЛЬТАТ” http://www.ngo-result.com.ua/
3. Сторінка у мережі РасеЬоок “ЕКО Парк П'ятничани” 

https://www.facebook.com/groups/park.eco/
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12. Інші додатки (якщо необхідно):
а) фотографія/і, які стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)

________________________


