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Назва проекту: 
Авалон Парк у Стадниці – сімейний відпочинок біля озера
 
Тип проекту: Великий
 
Проект буде реалізовано на території: 
село Стадниця Вінницького району Вінницької області
 
Точна адреса, за якою планується реалізація проекту: 
Територія біля озер «Яр» та «Громадське» по лінії вулиць: вул. Молодіжна –вул.Вишнева,
вул.Дмитра Франишина, вул.8-го Березня; координати: 49.27893974814808,
28.605506643370546
 
Короткий опис проекту: 
Авалон Парк у Стадниці - тематичний парк, заснований на європейських лицарських
легендах стане улюбленим місцем дозвілля місцевих мешканців, історичних фестивалів
та новим туристичним магнітом Вінницької ОТГ. Парк поєднає 2 озера (площа - 9 га),
екологічну стежку біля озер, 20-метрову інсталяцію-мурал «Авалон», педжент (театральна
повозка) та гойдалку «Гігантські кроки».
 
Повний опис проекту: 
Основна мета проєкту – створення унікального приміського тематичного парку, який
заснований на європейських лицарських легендах. «Авалон Парк» має стати улюбленим
місцем дозвілля місцевих мешканців, проведення історичних фестивалів та новим
туристичним магнітом Вінницької ОТГ.  Ідея тематичних парків зародилася в Європі ще в



кінці ХІХ ст. та успішно впроваджується в провідних країнах світу. Для Україні концепція
тематичного парку «Авалон Парк» є унікальною.
 
Парк буде розташований на території близько 9 гектар, охопить 2 мальовничі озера («Яр»
та «Громадський»), які мають потужні джерела води, зелені насадження та унікальний
рельєф (яри та пагорби). На території вже є 3 просторі дерев’яні альтанки для відпочинку,
невеличкий спортивний та дитячий майданчик, стилізований дерев’яний місточок.
Перевагою місця розташування парку 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. У 2021 році на території біля озера "Яр" було проведено турнір із стрільби з луку
"Кубок Короля Артура".
 
Поряд з територією майбутнього парку розташована база відпочинку «На Яру» та Центр
ремесел «Дунстан»,  які є гарною інфраструктурою для сімейного відпочинку. Перевага
паркових зон 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:
-Територія навколо озера недостатньо облаштована місцями для відпочинку та збирання
сміття.
-Відсутність освітлення,  цікавих культурних об’єктів та облаштованих місць для
проведення масових заходів.
-Недостатня доступність до озера місцевих жителів та людей з інвалідністю через
заростання,  навалювання сміття прибережної зони та неякісного дорожнього покриття.
 
План робіт та послуг, необхідних для виконання:
1.Розробка проектно-кошторисної документації благоустрою території.
2.Шляхом стилізації водонапірної вежі буде зроблена 20-метрова ландшафтна інсталяція-
мурал «Авалон», також споруджена інсталяція «Педжент» (середньовічна театральна
повозка) та 7-ти метрова середньовічна гойдалка «Гігантські кроки», які створять
атмосферу середньовічної історії і культури та дадуть змогу відтворювати програми та
події культурного та розважального характеру для жителів села та туристів..
3.Буде встановлене освітлення.
4.Для покращення доступу жителів Стадниці до парку над яром, біля водонапірної вежі,
буде облаштований підвісний місток; також буде розширена стежка для прогулянок
(близько 550 м) та місцями відпочинку від кафе-магазину «Золота підкова» (з
вул.Вишнева біля озера «Громадське» до водонапірної вежі, яка фактично поєднає два
озера («Яр» та «Громадський»). На вході в парк з вул. Вишнева буде встановленна залізна



арка з  воротами, хвірткою та надписом «Авалон-Парк» (4м х 3м). Ворота будуть
відкриватися при масових заходах. Хвіртка у воротах буде відкрита на щоденній основі
для проходу людей та упереджувати прохід великої рогатої худоби на територію парку.
5.Пішоходна доріжка з тротуарної плитки від водонапірної вежі до вул.Молодіжна (100 м)
буде створена для комфортного доступу до території парку осіб з інвалідністю.
6. Обрізка дерев та кущів вздовж стежки навколо озера «Яр», де можна пройтись,
помилуватися красотами парку, дати можливість розуму переключитися від буденності,
знайти внутрішню точку миру, спокою та гармонії.
7.Загальне облаштування території (очищення від сміття;  встановлення вказівників).
 
Бачення щодо видів використання потенціалу парку та його функції:
-культурно-розважальний відпочинок для сімей, родин та широкого загалу;
-виховання дітей (літні скаутські тренувальні табори);
-командо-утворення (team-building) для груп людей, об’єднаних спільними цілями,
цінностями, інтересами;
-активний туризм;
-фестивалі, народні гуляння на відкритих територіях.
 
Інтеграція нових складових парку, реалізація яких запланована даним проєктом, з вже
існуючою інфраструктурою забезпечить взаємопідсилюючий ефект перемноження
складовими, за рахунок чого той цілісний результат, який утвориться, буде значно більше
ніж сума його окремих складових. Це надасть більшої привабливості, більшого
”магнетизму” території місцевої громади в цілому.
 
У перспективі на територій парку можливо створення мотузкового парку, тролеїв через
озеро, кінотеатру на воді, зони для кемпінгу та пікніків.
 
З огляду на все вищезазначене створення парку сімейного відпочинку «Авалон» у
Стадниці відповідає запитам громади, вимогам локальної адміністрації і нагально
потрібно місцевій громаді та Вінницький ОТГ в цілому.
 
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), Збільшення площ зелених зон загального користування та
збереження природного ландшафту міста. (с.127),  Створення інклюзивного простору та
формування доступності (с.112), Поліпшення якості та розширення туристичної
інфраструктури. (с.120)
 
Бюджет:
 



 

№
п/п

Найменування товарів (робіт, послуг) Кількість,
од.

Ціна за
одиницю,
грн.

Вартість,
грн.

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

1 100000 100000

2 Влаштування пішохідної доріжки для
прогулянок біля озера «Громадське»
(довжиною 550 м. від кафе-магазину
«Золота підкова» до водонапірної вежі;
Дорожка з відсіву (шириною 1,5 м) із
розчищенням від чагарників (550 м.п.) (915
грн/м.п.) + встановлення 2 лавок (10 000
грн/шт) + встановлення смітників ( 2 шт) (2
500 грн/шт)

1 528250 528250

3 Обрізка дерев та кущів вздовж стежки
навколо озера «Яр» довжиною 1600 м.;
розчистка території вздовж стежки від
чагарників та сухостою

1 40000 40000

4 Облаштування підвісного містка над яром
біля водонапірної вежі (8 м. х 1,5 м.).

1 40000 40000

5 Облаштування пішохідної доріжки з відсіву
від вул.Молодіжна (100 м. х 1,5 м.).

100 915 91500

6 Створення 20-метрової інсталяції «Авалон» у
вигляді муралу на поверхні водонапірної
вежі.

1 30000 30000

7 Виготовлення та встановлення інсталяції
«Педжент» (середньовічна театральна
сцена-повозка) – 8 м. х 4 м.

1 80000 80000

8 Виготовлення та встановлення
середньовічної гойдалки «Гігантські кроки»
(висота 6м).

1 40000 40000

9 Встановлення металевих опор для
освітлення. Улаштування та підключення
ліхтарів (Економ-освітлення).

3 30000 90000

10 Виготовлення та встановлення вказівника з
вул. Молодіжна.

1 2500 2500

11 Інформаційний стенд «Бюджет громадських
ініціатив»

1 4000 4000

12 Встановлення залізної арки з  воротами,
хвірткою та надписом «Авалон-Парк» (4м х
3м).

1 40000 40000

Загальна вартість: 1086250


