
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):

Відновлення Вишенського озера ( озера Поділля) як найбільшої 
рекреаційної зони Вінниці

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

0  великий П  малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону)'.Проект буде реалізовано на території мікрорайону Пирогова та Вишеньки

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

Вулиці мікрорайонів Вишенька та Пирогова

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів ) Під час реалізації проекту планується очистити 
дно Вишенського озера ( ст.Поділля) від мулу та сміття, очистити прибережну зону озера та 
заплаву річки Вишня від очеретів та сміття, укріпити береги озера . Створити навколо озера 
місця для пікників , влаштувати найдовшу у Вінниці велотрасу навколо озера та облаштувати 
пішохідні доріжки та спортивний майданчик для комфортного відпочинку вінничан та гостей 
міста. Також під час реалізації проекту планується залучити до відновлення рекреаційної зони 
навколо озера 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 Стратегії розвитку «Вінниця-2020». Якщо проект 
носить капітальний характер, зазначається можливість користування результатами 
проекту особами з особливими потребами ):

Озеро Поділля (Вишенське озеро) постійно було улюбленим місцем відпочинку вінничан,які 
проживають в мікрорайоні Пирогова та нижньої Вишеньки . Озеро має площу 58 га та є 
найбільшим озером м. Вінниці та чи не єдиною рекреаційною зоною найбільшого мікрорайону 
Вінниці. На жаль, з 2008 року через недолугу господарську діяльг 
Вишенського озера та проведені ним роботи по спрямленню русла річкр

.їсть орендаря частини.-
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частину озера , яке в народі називають Качатник та критично знизився рівень води в самому озері. 
Більше того, через невеликий рівень води озеро заростає рослинністю та замулюються основні 
джерела та заплава річки Вишня. Усі негативні фактори призводять до того, що протягом кількох 
наступних років найбільше вінницьке озеро просто зникне з карти міста. В той же час відповідно до 
Стратегії «Вінниця 2020» місто позиціонується як екологічно чисте, сучасне та європейське, яке 
розвиває існуючі рекреаційні зони. А саме відповідає 5 стратегічному напрямку в частині заходів , 
що покращують мережу суспільного простору , де передбачається формування безперервної мережі 
публічних просторів та рекреаційних зон на основі реконструкції існуючих та створення нових. 
«Публічні простори повинні формуватись у відповідності до ландшафту міста, з використанням 
елементів благоустрою та особливостей міської структури для створення привабливих та 
впізнаваних районів міста. Місто сприятиме розширенню участі мешканців у облаштуванні 
публічних просторів.»
Також важливо зауважити , що Вишенське озеро знаходиться просто перед музеєм-садибою М.І. 
Пирогова, одним з найбільш відвідуваних туристами місць у Вінниці. Тому дуже важливо зберегти 
та відновити озеро, як одну з найбільших рекреаційних зон Вінниці, яка може стати візитною 
карткою найбільших туристичних місць Вінниці

6. Обґрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту) Після відновлення рекреаційної зони Вишенського 
озера ( ставка Поділля) та облаштування велосипедних та пішохідних доріжок , прибережна 
територія озера стане улюбленим місцем відпочинку не тільки мешканців Вишеньки і 
Пирогова (1/3усіх мешканців міста) а також усіх вінничан і гостей Вінниці.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
В результаті відновлення рекреаційної зони Вишенського озера ( ставок Поділля) близько 150 
тисяч вінничан, проживаючих недалеко водойми отримають нове креативне та зручне місце для 
відпочинку «вихідного дня» з облаштованими пішохідними та вело доріжками а також з 
спеціально виділеними місцями для пікніків та спортивним майданчиком, яке буде слугувати для 
фізичної реабілітації та відновлення мешканців міста, які зможуть користуватись рекреаційною 
зоною Вишенського озера та заплавою річки Вишня, не від’їжджаючи на вихідні за межі 
Вінниці.
8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна вартість)

Складові завдання Орієнтовна вартість, гри

1. Роботи по дослідженню грунту, підземних 
комунікацій, будівель (які вже існують або тільки 
намічаються) та зелених насаджень та виготовлення 
проектної документації

120 000,00

2 .. Очищення дна від мулу, проведення дезінфекції, 
відновлення бортових стінок, а також очищення берегів 
та води від очерету, водоростей та сміття

230 000,00

3. Облаштування спортивного майданчику та місць для 
пікніків

160 000,00

4. Облаштування вело- та пішохідних доріжок навколо 
озера

480 000,00

ВСЬОГО 990 000,00

9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до територіальної 
громади міста Вінниці та підтримують що пропозицію (проект) (окрім ного авторів), що 
додається. Кожна додаткова сторінка списку повинна мати таку ж форму, за винятком 
позначення наступної сторінки {необхідно додати оригінал списку у  паперовій формі).
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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 
для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає зг^ду на використання своєї електронної адреси 
pravonamistovin@gmail.com
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) фотографіяЛ', які стосуються цього проекту

з

mailto:pravonamistovin@gmail.com


б) мала з зазначеним місцем реалізації проекту,
___________________ .  _________________ ,
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СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМ ОМ У АРКУШ І

12. Автор проекту та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло). 
Доступ до цієї інформації матимуть лиш е представники Вінницької м іської ради:

Ім ’я та Прізвище** Контактні дані Підпис***
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№
тел.:
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Серія та 
№
паспорту
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e-mail:

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

3.

'I U & -  v x
%

\ А І ^

иця,

e-mail:

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

А

** Будь-ласка, вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам Вінницької 
міської ради.

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


