
ФОРМА ПРОЕКТУ,  

реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади 

у 2022 році 
 

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

 

 

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ`ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ! 

 

1. Назва проекту (не більше 10 слів):  

 

Очистка струмка на К. Коріатовичів 
 

 

2. Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „x”, який вказує розмір витрат): 

   Х  великий        малий    

       

3. Категорія напрямку проекту 

 

Х Енергозбереження та екологія □  Культура, туризм 

Х Благоустрій локальних територій □ Інформаційні технології 

□ Соціальний захист □ Освіта 

□ Фізкультура та спорт □ Охорона здоров`я 

□ Транспорт та вело-інфраструктура □ Інше 

 

3. Проект буде реалізовано на території населених пунктів, які входять до складу 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади (впишіть назву житлового 

масиву/мікрорайону): 

 

м. Вінниця, масив “Князів Коріатовичів”  

 

 

Адреса (назва населеного пункту, № будинку та інше) 

 

струмок, який є правою притокою р. Південний Буг, та протікає у дворах 

будинків по вул. Князів Коріатовичів № 116, 118 

 

 

 

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )  

 

Проект передбачає очистку струмка, який протікає в центральній 

частині міста та впадає в р. Південний Буг. Важливість проекту полягає в 

тому, що даний струмок перебуває у вкрай занедбаному стані та потребує 

негайної очистки та укріплення берегу з метою збереження цієї природної 
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водойми. Оскільки водойма протікає у центрі міста, територія біля неї може 

бути використана також для рекреації місцевих мешканців.   

 

 

 

 

 

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 до Концепції інтегрованого розвитку м. Вінниці 2030. 

Якщо проект носить капітальний характер, зазначається можливість користування 

результатами проекту особами з особливими потребами ): 

 

 

Метою даного проекту є: 

1) очистка струмка та укріплення його берегу; 

2) перетворення території вздовж струмка на рекреаційну зону для 

місцевих мешканців житлового масиву; 

3)  стала інтеграція струмка, як важливої міської водойми, у міський 

простір. 

 

 

Проблематика малих річок Вінниці наразі є досить нагальною, однак 

дієвих механізмів для її вирішення досі не було відпрацьовано, хоча 

важливість сталої інтеграції подібних річок регулярно обговорюється на 

робочих зустрічах органів місцевої виконавчої влади. Зокрема, неподалік від 

цього струмка протікає ще одна подібна водойма - річка Каліча. Наразі Каліча 

протікає практично під землею, і її як водний ресурс надзвичайно важко 

використовувати для місцевих мешканців. Ця ситуація є ще одним суттєвим 

аргументом на користь рішення про якнайшвидшу реалізацію проекту над 

струмком, що протікає по вул. К. Коріатовичів, адже, якщо не зробити цього, 

його можна буде втратити, як це вже відбувалося з іншими подібними 

струмками у місті. 

Реалізація даного проекту стане першим етапом у широкомасштабному 

перетворенні цієї зони на масиві К.Коріатовичів на повноцінний синьо-

зелений коридор. При цьому через проект ми пропонуємо вже досягти чітких 
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результатів, які внесуть кардинальні зміни у зовнішній вигляд та можливість 

користування цієї зоною. Зокрема, ми пропонуємо: 

- розчистити берег струмка; 

- укріпити русло струмка; 

- посіяти траву в зонах біля струмка. 

Саме цей проект потребує найскорішої реалізації, оскільки з плином 

часу стан водойми невпинно погіршується, а територія навколо постійно 

забруднюється. У майбутньому ця унікальна територія на березі струмка може 

стати центральною зоною відпочинку для всього житлового масиву “Князів 

Коріатовичів”. Це, в свою чергу, поліпшить комфорт проживання місцевих 

мешканців, а також суттєво покращить естетичний вигляд однієї з локацій, які 

фактично знаходяться в центрі міста.  

Також важливо підкреслити, що очистка струмка повною мірою 

відповідає цілям та завданням “Концепції інтегрованого розвитку м. Вінниці 

2030”, направлених на створення мережі природо-захисних зон уздовж річок 

та водойм міста, а саме:  

ЦІЛЬ 5.1 - Зелене місто.  

Захід 5.1.2 - Формування екологічної мережі/мережі блакитно-зеленої 

інфраструктури міста - безперервної мережі зелених (земельних) та блакитних 

(водних) просторів, які можуть поліпшити умови навколишнього середовища, 

а отже і здоров'я та якість життя громадян. 

ЦІЛЬ 5.2 - Поліпшення екологічного стану річки Південний Буг, малих 

річок та інших водойм. 

Захід 5.2.3 - Очищення водойм громади (в тому числі і малих річок) 

 

Наразі територія біля струмка є місцем підвищеного рівня небезпеки, 

адже біля неї збираються особи, які не є місцевими мешканцями, для розпиття 

алкогольних напоїв та вживання токсичних речовин. Реалізація нашого 

проекту дозволить перетворити цю локацію на безпечне для мешканців. 
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Важливо сказати, що робота над проектом вже розпочалася власними 

силами місцевих мешканців. Даний струмок та його прибережна частина були 

засмічені різного роду сміттям, зокрема відходами від будівництва будинку по 

вул. Князів Коріатовичів №116, який був нещодавно споруджений. Ця 

ситуація викликала занепокоєння, тому була сформована ініціатива з 

об’єднання спільних зусиль місцевих мешканців, Муніципальної варти м. 

Вінниця Вінницької міської ради та забудовника цього будинку (житловий 

комплекс “Рів’єра”) та КП “Вінницьке шляхове управління” з метою 

прибирання прибережної зони струмка від цементних конструкцій, старих 

автозапчастин та різноманітних пластикових відходів, які там знаходилися. В 

результаті ми отримали очищену та охайну територію вздовж цього струмка. 

Однак це лише початок, який був ініційований місцевими мешканцями. Для 

реалізації повномасштабного проекту необхідно залучати ресурси місцевої 

влади.  

Абсолютна більшість місцевих мешканців виявляють бажання щодо 

повномасштабної очистки струмка, адже це дозволить їм, а також всім 

бажаючим використовувати територію біля струмка для рекреації.  

 

 

 

 

 

 

 

6. Обґрунтування бенефіціарів проекту  (основні групи мешканців, які зможуть 

користуватися результатами проекту, яким чином забезпечується загальнодоступність 

проекту )   

 

Реалізація даного проекту дозволить очистити струмок, який протікає на 

території житлового масиву “Князів Коріатовичів”, що означає, що 

користуватися результатами проекту зможуть, як місцеві мешканці масиву так 

і всі інші бажаючі громадяни.  

 

 

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту: 

 

Впровадження цього проекту спрямоване на вирішення наступних завдань: 
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- збереження важливої природної водойми; 

- стала інтеграція малої річки в центрі Вінниці; 

- очистка струмка; 

- укріплення берегу струмка;  

- створення умов для доступного відпочинку вінничан. 

 

 

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). 
 

№ Найменування товарів 

(робіт, послуг) 

Кількість

, од. 

Ціна за 

одиницю, грн. 

Орієнтовна 

вартість, грн. 

1 Розробка Ґрунту з під води   310 000,00 

2 Навантаження  Ґрунту після 

відстоювання (просушування) 

  180 000, 00 

3 Перевезення  Ґрунту   220 000, 00 

4 Робота на відвалі   40 000, 00 

5 Планування відкосів     220 000, 00 

6 Знесення дерев    55 000, 00 

7 Послуги тралу   15 000, 00 

8 Посів трави  

 

 30 000, 00 

9  Розробка ПКД з Робочим 

проектом ОВНС 

  100 000, 00 

10 Служба замовника і технічний 

нагляд 

  30 000, 00 

 

 Загальна сума   

 

1 100 000, 00 

                                                                                                               
 

 

 


