Аплікаційна форма
Проект (назва): «Подаруймо життя джерелу!»
Територіальна громада: Іллінецька міська об’єднана територіальна громада
Керівник проекту: Дмитрик Олег Вікторович
Місце роботи, посада керівника проекту: Іллінецька міська рада, Перший заступник
міського голови
Контактний телефон керівника проекту/факс – 04345 23538, 067 431 81 87
E-mail: ill_m_rada@ukr.net
Проблема на вирішення якої спрямований проект: Іллінецький гідропарк,
розбудований більше 60 років тому, відрізняється від інших скверів міста своїм
розміром, розташуванням в центрі, гарним плануванням території, простотою і
природністю. Невід’ємною частиною гідропарку є природнє озерце з своєрідною
екосистемою. На жаль, джерело яке наповнювало його замулилось внаслідок зсуву
грунту. Колись це було найпривабливішим і найлюднішим місцем відпочинку.
Приблизно 80% мешканців і гостей міста відвідувало його щоденно. Але з кожним
роком води в озерці ставало все менше і поступово окраса міста перетворилась на
досить занедбане місце. Система озера була з’єднана з Іллінецьким водосховищем
через шлюз, який замулився, і без природнього оновлення води у водоймі почали
відбуватись застійні явища з елементами гниття, які супроводжуються неприємним
запахом. Джерело перебувало під півтора метровим шаром мулу і не давало йому
змоги наповнювати басейн озера.
Мета проекту: Очищення природньої водойми, відновлення та збереження
екосистеми парку.
Фото 1 до реалізації проекту

Бюджет проекту 217501,55 грн.
в т. ч.
Фонд Програми 137 478,13 грн.
Заявник
80023,42 грн.
Партнери
0 тис.
грн.
Фото 2 процес реалізації

Отримані результати:
- Розчищене джерело у земляному руслi ;
- Укріплені стіни водойми з гідроізоляцією для того, щоб не допустити
подальшого зсуву грунту;
- Установлений шлюз, що з’єднує Іллінецьке водосховище з водоймою.

Фото 3 досягнутий результат

Партнери проекту: Іллінецька міська рада, КП «Добробут»
Наявний досвід реалізації проектів:
Рік

Назва проекту

Загальний бюджет

Грант з обласного
конкурсу
розвитку
територіальних
громад

2016

Іллінці – безпечне місто

150 тис,

48,5 тис.

2016

Іллінці – без сміття

200 тис.

60 тис.

2016

Увага- діти!

130 тис.

44 тис.

2016

Європейська площа

500 тис.

49, 4 тис.

Фінальний звіт
Проект «Подаруймо життя джерелу!» Іллінецької міської об’єднаної
територіальної громади
Керівник проекту: Дмитрик Олег Вікторович
Проблема, на реалізацією якої спрямований проект:
Іллінецький гідропарк,
розбудований більше 60 років тому, відрізняється від інших скверів міста своїм
розміром, розташуванням в центрі, гарним плануванням території, простотою і
природністю. Невід’ємною частиною гідропарку є природнє озерце з своєрідною
екосистемою. Зі слів старожилів у ньому навіть нерестилась риба Лин яка є символом
міста Іллінці і за легендою лягла в основу назви. На жаль джерело яке наповнювало
його замулилось внаслідок зсуву грунту. Колись це було найпривабливішим і
найлюднішим місцем відпочинку. Приблизно 80% мешканців і гостей міста
відвідувало його щоденно. Але з кожним роком води в озерці ставало все менше і
поступово окраса міста перетворилась на досить занедбане місце.
Система озера була з’єднана з Іллінецьким водосховищем через шлюз, який
замулився, і без природнього оновлення води у водоймі почали відбуватись застійні
явища з елементами гниття, які супроводжуються неприємним запахом. Джерело
перебуває під півтора метровим шаром мулу і не дає йому змоги наповнювати басейн
озера.
Мета проекту: Очищення природньої водойми, відновлення та збереження
екосистеми парку.
Проведено наступні заходи в ході реалізації проекту:
1. Розчистити басейн водойми.
2. Зробити бутову кладку по периметру басейна.
3. Установити шлюз, що з’єднує Іллінецьке водосховище з озером.
До реалізації проекту були залучені:
- КП «Добробут»
Вартість проекту
З фонду конкурсу –
З місцевого бюджету –
Всі кошти,
призначенням.

217,5 тис. грн., в тому числі:
137,5 тис. грн.
80 тис. грн.

заплановані

на

реалізацію

проекту,

використані

за

Звіти про реалізацію проекту надавались виконавчому адміністратору
своєчасно, також надана аплікаційна форма про реалізований проект.
Виконавчим адміністратором перевірено стан реалізації проекту.
На початку впровадження даного проекту, з метою оприлюднення
інформації щодо старту, ходу і результатів реалізації проекту було проведено
наступні заходи:
- Розчищене джерело у земляному руслi ;
- Укріплені стіни водойми з гідроізоляцією для того, щоб не допустити
подальший зсув грунту;
- Установлений шлюз, що з’єднує Іллінецьке водосховище з водоймою;
Керівник організації

В. Ящук

Керівник проекту
М.П.

О. Дмитрик

