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Конкурс: 
Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади, реалізація
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Назва проекту: 
Пікнік-майданчик біля озера  – сімейний відпочинок у передмісті Вінниці
 
Тип проекту: Малий
 
Проект буде реалізовано на території: 
село Стадниця Вінницького району Вінницької області
 
Точна адреса, за якою планується реалізація проекту: 
Територія біля озера «Яр» зі сторони вул.Молодіжна. Координати: 49.27692567400403,
28.60615037384295
 
Короткий опис проекту: 
Облатування пікнік-майданчику біля мальовничого озера «Яр» з потужними джерелами
води, зеленими насадження та унікальним рельєфом (яри та пагорби). За рахунок заміни
аварійного місточка буде покращено доступ до озера людей з інвалідністю. Місце стане
привабливим місцем відпочинку жителів Вінницької ОТГ та туристів.
 
Повний опис проекту: 
Основна мета проєкту - покращення умов для культурного, комфортного та безпечного
відпочинку і дозвілля на свіжому повітрі всіх верств та категорій місцевого населення,
жителів Вінницької ОТГ і туристів на березі озера «Яр» у Стадниці.
 
Територія реалізації проекту вже є улюбленим місцем відпочинку місцевих жителів та
приваблює мальовничим озером з потужними джерелами води, зеленими насадження



навкруги та унікальним рельєфом (яри та пагорби). На території наявна певна
інфраструктура - три просторі дерев’яні альтанки для відпочинку, невеличкий спортивний
та дитячий майданчик, дерев’яний місток, волейбольна площадка. Перевагою місця
реалізації проекту є те, що на протязі 3-х років на даній території проходять різноманітні
масштабні заходи, які включають в себе такі події як щорічний фестиваль ремесел
«Дунстан» (www.dunstan.org.ua), який у 2020 році увійшов у ТОП-10 кращих регіональних
фестивалів України за оцінками експертів Українського культурного фонду. Поряд
розташовані об’єкти з гарною інфраструктурою для сімейного відпочинку - база
відпочинку «На Яру» та Центр ремесел «Дунстан».
 
Перевага таких територій у порівнянні з закритими просторами яскраво проявляє себе при
пандемії коронавируса в умовах карантину - значно вище місткість для відвідувачів,
пріоритет доступності та провітрюваність.
 
Незважаючи на зростаючий інтерес жителів Стадниці та туристів до відпочинку на цій
території для її подальшого розвитку є низька суттєвих перешкод:
- недостатність облаштованості цієї території місцями для відпочинку та збирання сміття;
- заповненість чагарником, порослями дерев та сухостоєм; існуючий місток потребує
заміни; відсутні кабіни для переодягання та велопарковок;
- відсутність комфортних шляхів до рекреаційної зони для людей з інвалідністю.
 
Рішення проблеми – це облаштування пікнік-майданчику біля озера як рекреаційної зони
для відпочинку, дозвілля та пікніку на березі озера «Яр» у Стадниці. Місце буде очищено
від чагарників, порослів дерев, сухостою та сміття. Аварійний дерев’яний місток буде
демонтований та  зведений новий залізний місток, облаштований пандусом для потреб
людей з інвалідністю. Буде створена велосипедна парковка на 6 велосипедів.
 
Для дітей будуть зроблені пісочниця із ігровим будинком, стилізованим під часи
середньовіччя. На встановлених лавках кожний охочий зможе відпочити. Біля альтанок
будуть встановлені кам’яні мангали. Встановлення кабін для переодягання буде служити
більшому комфорту відвідувачів.
 
Для збору відходів буде облаштовано місце з контейнерами для сухого та волого сміття.
 
Інтеграція нових складових, реалізація яких запланована даним проєктом, з вже
існуючими складовими забезпечить взаємопідсилюючий ефект перемноження
складовими, за рахунок чого цілісний результат, який утвориться, буде значно більше ніж
сума його окремих складових. Це надасть більшої привабливості, більшого ”магнетизму”
території місцевої громади в цілому.
 
План робіт та послуг, необхідних для виконання:
1. Розробка проектно-кошторисної документації благоустрою території зі зйомкою



місцевості.
2. Облаштування кабін для переодягання.
3. Облаштування дитячої пісочниці з ігровим будинком для дітей, стилізованим під часи
середньовіччя.
4. Облаштування території для пікніку (підсипка піску, обрізка дерев біля берега,
вирівнювання поверхні).
5. Демонтаж аварійного містка біля озера та встановлення залізного містка з пандусом  –
4 м. х 1,5 м.
6. Встановлення лавочок без спинок.
7. Облаштування місця для збору відходів з контейнерами для сухого та волого сміття.
8. Встановлення 2-х кам’яних мангалів біля альтанок.
9. Створення велосипедної парковки.
10. Збір та вивезення будівельного сміття.
 
Проєкт відповідає Концепції інтегрованого розвитку м.Вінниці 2030 у Розділі «Г. Розвиток
галузей життєдіяльності міста» за наступними позиціями: Розвиток збалансованої мережі
просторів для рекреації та дозвілля. (c.145), Ревіталізація об’єктів історичної та культурної
спадщини, паркових зон, наявних споруд та індустріальних об’єктів, створення нових
рекреаційних просторів (с.101), Модернізація вулично-дорожньої мережі з урахуванням
потреб осіб з інвалідністю. (с.130)
 
Бюджет:
 
№
п/п

Найменування товарів (робіт, послуг) Кількість,
од.

Ціна за
одиницю,
грн.

Вартість,
грн.

1 Розробка проектно-кошторисної
документації благоустрою території зі
зйомкою місцевості.

1 25000 25000

2 Облаштування зони для збору відходів та 2
контейнерів для 2-х фракції відходів
(вологої та сухої).

1 18000 18000

3 Демонтаж аварійного містка біля озера та
встановлення залізного містка з пандусом з
кованими елементами  – 4 м. х 1,5 м.

1 70000 70000

4 Встановлення кам’яних мангалів біля
альтанок.

2 4000 8000

5 Облаштування кабін для переодягання. 2 6000 12000
6 Облаштування дитячої пісочниці ігровим

будинком для дітей, стилізованим під часи
середньовіччя.

1 20000 20000

7 Облаштування території для пікніку
(підсипка піску, обрізка дерев біля берега,
вирівнювання поверхні).

1 40000 40000

8 Встановлення лавочок без спинок. 4 3500 14000
9 Створення велосипедної парковки (на 6

велосипедів)
1 18000 18000

10 Збір та вивезення будівельного сміття. 1 10000 10000



 

Загальна вартість: 235000


