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1. АНАЛІЗ

БАРСЬКА МІСЬКА ГРОМАДА
Адмін. центр: м. Бар
Загальна площа громади: 2710 км2
Населення громади: 16 837 осіб
Сьогодні у складі громади: м. Бар (насел.: 16136 осіб), с. Антонівка (насел.: близ. 601 осіб.)
Дата створення ОТГ: 7 вересня 2016р
Адміністративний центр має історичну та культурну цінність. Історично склалось, що польська
культура мала вплив на розвиток території. Місто Бар відоме своїми коледжами, пам’ятниками
архітектури, чудовою природою та муніципальним ринком. Антонівська сільська рада має
великий потенціал зеленого туризму та рекреації через наявність популярного пляжу на березі
ріки та вже існуючих осередків “зеленого підприємництва” серед його жителів.
Через велику кількість молоді з сусідніх областей, що навчаються у коледжах, м. Бар веде
активне життя, розвиваючи субкультурні напрямки, наприклад рок-фестиваль “Барокко”.
Вся територія громади омивається берегами р. Рів, яка потенційно може стати рекреаційним
магнітом всеукраїнського значення завдяки організації водних маршрутів через декілька
областей, а також виявленій орнітологічної унікальності та мікроклімату навколо ріки.
Невеликі міста та села навколо громади (що невдовзі можуть приєднатись) мають великий с/г
ресурс та яблуневі сади, плоди з яких, збуваються на консервному заводі в м. Бар. Зараз
активно розвивається програма “Яблуневий шлях” для популяризації цього виду промисловості
та активізації бізнес-туризму в регіоні.

Набір тематичних карт та діаграм
Схема землекористування ОТГ та розташування основних елементів, що впливають на
економічну ситуацію ОТГ

Схема ресурсів ОТГ та розташування основних елементів, що впливають на екологічну
ситуацію ОТГ

Схема розташування об’єктів соціальної інфраструктури

Схема основних транспортних зв’язків ОТГ

Статистичні показники, що характеризують громаду

Результати опитування громадської думки в ОТГ

Схема розширених меж Барської ОТГ з нанесенням основних зв’язків

SWOT АНАЛІЗ
Сектор економіки
Strong

Стабільна орендна плата з сонячних батарей
Муніципальний ринок
Наявність різнопрофільних підприємств

Opportunity

Територія під Індустріальний парк
Можливості відкриття ТОВ “Водоландія”
Встановлення твердопаливних котлів
Розширення муніципального ринку
Розвиток історичного туризму
Впровадження проекту “Яблуневий шлях”
Будівництво комунальних мереж поповнить бюджет
комунальних закладів
Орнітологічний заказник

Weak

Незадіяні території та будівлі промислових заводів
Витрати при будівництві мереж до житлового кварталу
учасників АТО
Будівництво інших інженерних мереж по вулицях міста

Threat

Тіньовий бізнес (до 50%)
Погіршення екологічної ситуації навколо річки

Громада має території, які зараз не задіяні у розвитку економіки, але потенційно, при вдалій
стратегії, можуть мати великий вплив на її розвиток.
Цікаво, що 3 основні потенціальні можливості (індустріальний парк, орнітологічний туризм та
історичний туризм) мають ознаки сталого розвитку та при вірному плануванні, можуть стати
невичерпним та нешкідливим ресурсом економічної стабільності громади, який не буде мати
кінцевої точки розвитку. З покращенням кожного з них, буде покращуватись і економічна
ситуація громади. Наявність незадіяних, в минулому промислових територій тільки підсилює
цей потенціал та дає можливість щільній забудові міст та сіл.

Сектор екології
Strong

Розвинений велорух серед містян
Працює електрозаправка
Велика територія парку у місті
Орнітологічний заказник місцевого значення 248 га
Відсутність підприємств з підвищеною екологічною
небезпекою
Жолоби́ — заповідне урочище, розташоване за 2,5 км на
захід від м. Бар
Свердловини питної води

Opportunity
Будівництво комплексу сортування сміття (зменшить
навантаження на чашу полігону ТВП)
Розширення міської каналізаційної мережі
Розпочата робота над програмою сталого розвитку. Угода
мерів
Очистка ріки
Будівництво об'їзної дороги
Заказник на півдні м. Бар

Weak

Застаріле озеленення міста (потребує оновлення)
Не всі вулиці покриті міською каналізаційною
мережею
Річка забруднена, замулена
Котельні на твердому паливі
Критичний стан очисних споруд
Відсутність об’їзної дороги

Threat
Збільшення приватного транспорту
Ймовірність аварійних ситуацій на очисних спорудах
Твердопаливні котли забруднюють довкілля
Погіршення екологічної ситуації навколо річки

Барська ОТГ включає в свою територію та обслуговує Орнітологічний заказник “Барський”
(на півночі від м. Бар) та можливе створення ще одного заказника на півдні від м. Бар. Заказник
“Барський” має статус місцевого значення. На його території мешкають птахи та рослини, що
занесені до червоної та зеленої книг України. Розроблений проект очистки ставу
орнітологічного заказника. Наразі затверджені плани по будівництву об'їзної дороги та
сміттєпереробного заводу, що мають зменшити шкідливий антропогенний вплив на територію.

Сектор демографії
Strong

Більшість населення працездатного віку (63%)
10 % населення - студенти
3 з 1000 - мігрують на заробітки
60% зайнятого населення
низький рівень безробіття (3 %)

Weak

тенденція зменшення населення

Opportunity

Будівництво житла для учасників АТО та інших категорій
населення
тенденція на збільшення створення громадських
організацій

Threat

Старіння населення

Через розташування коледжів, м. Бар має багато студентів. Це спричиняє організації Фестивалів
та інших масових заходів.
Більшість жителів працюють у торгівельному секторі, завдяки розташованню муніципального
ринку, та вигідному географічному положенню (на перетині основних автошляхів та на межі
областей).
Близько 20% населення зайнято в промисловості (це машбуд завод, консервний та ін.).
Спостерігається відсутність замкнутого циклу: коледжі випускають спеціалістів вчителів та
інженерів. Відсутня підготовка інших спеціальностей, які потребують підприємства міста та
округи.
Вартість житла в місті не набагато менша, ніж у обласному центрі м.Вінниці.

Сектор інфраструктури

Strong

Максимальний відсоток покриття міста інженерними
мережами
Полігон твердих побутових відходів
Компактність планування й розселення
Міський водозабір

Weak

Не повністю покрите місто міською каналізаційною
мережею
Не повністю освітленні вулиці
Критичний стан очисних споруд
Відсутність громадського транспорту
Стихійна торгівля
Малорозвинена інфраструктура для маломобільних груп
населення

Opportunity

Будівництво інженерних мереж
Будівництво сміттєсортувального комплексу
Освітлення вулиць
Новий цвинтар

Threat

Можливість аварій на очисних спорудах
Руйнування дороги в районі автовокзалу без зливової
каналізації
Збільшення кількості приватного транспорту

Будівництво нових та ремонт існуючих елементів інфраструктури закладений у стратегії розвитку
2020.
Сьогодні йде активна робота по встановленню нового освітлення на вулицях.
Затверджується проект по будівництву сміттєсортувального комплексу.

Сектор суспільних послуг

Strong

Польська культура
Наявні школи, садочки, коледжі, позашкільна освіта,
спортивний комплекс
Фестиваль Епл Бар, Барокко
Міський театр
Робота муніципального ринку

Weak

Малорозвинена інфраструктура для маломобільних груп
населення
Недостатня активність громади, пропорційно до жителів

Opportunity

Реконструкція міського парку
Переформування вул. Гагаріна на пішохідну
Облаштування місць торгівлі у визначених
місцях
Ремесла: барська кераміка, барська броварня,
яблуневий шлях
Розосередженість місць для торгівлі
Реконструкція ринку
Впровадження міського електротранспорту

Threat

Руйнування пам'яток архітектури
Відсутність спеціалізованих музеїв

Аеродром

Велика різноманітність суспільних послуг різного рівня.

Сектор транспорту

Strong

Розвинений велорух
Розвинений пішохідний рух
Промислове залізничне сполучення
2 залізничні станції

Opportunity

Наявність аеродрому
Облаштування вело шляху і велопарковок
Екскурсійний водний транспорт
Придбання громадського електротранспорту

Weak

Відсутність громадського транспорту по місту
Нестача паркомісць для індивідуального автомобільного
транспорту
Відсутність облаштованої об'їзної дороги

Threat

Застаріле покриття доріг і тротуарів

Всі населені пункти ОТГ мають сполучення громадським транспортом, що рухається,
якнайменше, двічі на день до адмін. центру - м. Бар та обласних центрів м. Вінниця та
м.Хмельницький.
Через відсутність об’їзної дороги, важкі вантажівки руйнують покриття дороги у місті. Вже
затверджено проект по прокладанню об'їзної дороги.
Відсутність громадського транспорту в м. Бар робить місто переважно вело-пішохідним. Але з
цієї ж причини, велика кількість особистого транспорту перешкоджає пересуванню пішоходів
через велику кількість стихійних парковок.
ОТГ має залізничні зв’язки з обласними центрами, а у м. Бар проходить промислова залізнична
гілка.

В таблиці представлені основні положення SWOT аналізу з різних секторів, які
характеризують ключові фактори та проблеми, описані вище.
Strong

Weak

Орнітологічний заказник “Барський” та заповідне урочище.
Наявність різнопрофільних підприємств.
Робота муніципального ринку.
Розвинений велорух.
Розвинений пішохідний рух.
Фестивалі Епл Бар, Барокко.

Критичний стан очисних споруд.
Незадіяні території та будівлі промислових заводів.
Відсутність облаштованої об'їзної дороги.
Не повністю покрите місто міською каналізаційною
мережею.

Opportunity

Threat

Будівництво сміттєсортувального комплексу (зменшить
навантаження на чашу полігону ТВП)
Очистка ріки.
Будівництво об'їзної дороги.
Заказник на півдні м. Бар.
Територія під Індустріальний парк.
Розвиток історичного туризму.

Можливість аварій на очисних спорудах.
Твердопаливні котли забруднюють довкілля.

Ключові висновки
1. Громада з точки зору компактності та розподілу населених пунктів (кластеризація
населених пунктів у функціональні області)
Сьогодні громада складається із 2 частин - м. Бар та Антонівська сільрада. Бар має компактну
забудову в центрі, по периметру оточену промисловою зоною, яка має невикористані території
(забуті). Антонівська сільрада складається з 3-х сіл, які щільно розташовані між собою. По
периметру кластеру сіл - землі с/г. 2 частини ОТГ зв’язані річкою та двома авто шляхами.
У 2020 можливе збільшення території ОТГ у, приблизно, 5 разів. Поверхневий аналіз показав,
що всі сільради мають свої промислові та культурні осередки, а у більш глобальних питаннях пов’язані з адмін. центром (м. Бар).
2. Основні сфери діяльності з точки зору простору та / або сектора.
Територія громади визначна трьома основними напрямками:





рекреація (через наявність 2-х заказників та можливість ще 1, наявність архітектурних
пам’яток, що близько розташовані до інших арх. пам’яток (Кам'янець-Подільський),
осередки існуючого комерційного екотуризму (табір, оренда та ін), проект по катанню на
байдарках по р. Рів)
подієвість (фестивалі Епл Фест, Барокко, велодень та ін.)
промисловість і торгівля (Яблуневий шлях, можливість індустріального парку, маш.
завод, муніципальний ринок, ФЕС)

3. Основні просторові (ландшафтні / інфраструктурні) елементи, що визначають поля дії /
кластери населених пунктів









Рекреація та історія:
Орнітологічний заказник місцевого значення «Барський»
Заповідне урочище Жолоби
Кармелітський монастир, Покровська церква з келіями 1531 р.
Греко-католицька церква 1616 р.
Кафедральний собор Успіння Пресвятої Богородиці 1757 р.
Костел святої Анни 1811 р.
Жіночий монастир на честь ікони Божої Матері «Барська»

Подієвість:
●

«Apple Bar» - міжнародний фестиваль-ярмарок. Вперше відбувся у жовтні 2017 р.;

●

«БарРокКо» — всеукраїнський молодіжний рок-фестиваль.

Промисловість та торгівля:
 ФЕС « Бар» потужністю 6,05 МВт,
 ФЕС "Верхівка "- 2,8 МВт
 ФЕС " Балки "- 7МВт
 завод соків «Пфаннер»(«Pfanner»)
 підприємства з розливу мінвод
 Барський машинобудівний завод
 Барський птахокомбінат (м'ясокомбінат)
 швейна фабрика
Приєднання нових територій у 2020р збільшить територію громади у 5 разів
Відповідно до стратегічної мапи розвитку України, територією ОТГ має проходити автобан
Одеса-Гданськ.

Мапа/діаграма стейкхолдерів та цільових груп

2. СЦЕНАРІЇ (ДРАФТ КОНЦЕПЦІЇ)
Альтернативні сценарії просторового розвитку для ОТГ

Сценарій «Туристична цікавинка Поділля»
Що?
Створивши зв’язки між точками різнопланового відпочинку, визначити основні напрямки
туристичних маршрутів всередині громади.
Як?
1. Усі туристичні маршрути наповнити тематичним змістом:
- історико-культурна цінність
- подієвий туризм (фестивалі)
- сільський туризм (агро, зелений)
- релігійний туризм
- орнітологічний туризм
- водний туризм (сплав по річці на байдарках)
2. В с. Лука-Барська, у зв’язку з територіальним розташуванням на перетині автомобільних
шляхів, облаштувати рекреаційні зони, покращити інфраструктуру спрямовану на відпочинок
подорожуючих.
3. В м. Бар створити інформаційно-туристичний центр.
4. Підвищити серед жителів громади розуміння історично-туристичної цінності місця свого
проживання.
Створюємо зв’язки між точками сталого зростання, наповнюючи тематичним змістом,
відчуттям цінності, привабливості локацій та маршрутів свого
краю для рівномірного розвитку території з метою НАСОЛОДЖУВАТИСЬ «ЖИТТЯМ ПОБАРСЬКИ»!
Мета:
Йдучи шляхом децентралізації в середині громади, розосередити економічно-управлінські
функцій по всій території. Для кожного регіону, села створити свій
напрямок з особливим сценарієм розвитку. ОТГ повинна працювати, як єдиний організм. Метою
є мотивувати жителів проживати в межах ОТГ.

Сценарій «Інноваційно-технологічний парк»

Що? Як?
1. Створення центру розвитку підприємництва, який повинен бути зорієнтований в трьох
найбільш розвинених на території Барської ОТГ галузях. Це садівництво, сільськогосподарський
напрямок та машинобудівна промисловість.
2. Створення майданчика для співпраці закладів загальної середньої та професійної освіти з
представниками бізнесу.
3. На базі існуючих професійно-навчальних закладів створити навчальні центри, які
підвищують рівень освіти студентів-випускників, а також створення центру перекваліфікації
кадрів.

4. Налагодження зв’язків між існуючими і майбутніми підприємцями, для внутрішньої
стимуляції конкуренції.
5. Створення нового високотехнологічного виробництва на базі індустріального парку.
Залучити до співпраці інвестора для індустріального парку, орієнтованого
на базу існуючих спеціалістів (випускники місцевих вузів). Покращення економічного клімату
громади, підсилюючи професійну базу для мотивації громадян РОЗВИВАТИ СВІЙ КРАЙ!

Опис формату публічного обговорення та основні висновки з громадського обговорення
Публічні обговорення проходили у форматі «Світового кафе»
Були присутні чотири групи представників громади: бізнес, влада, громадськість та освітяни.
Усім присутнім презентували загальний опис стратегій просторового планування ОТГ, після
відбулось обговорення в групах. Усі присутні дуже активно брали участь і підтримали
проведення подібних заходів у громаді в подальшому.
Захід відбувся в “Польському будинку” в Бар. Підприємців прийшло у 2 рази більше, ніж
представників адміністрації, представників громадських організацій і діячів культури прийшло
стільки, скільки планувалося. Ми розташували 4 столи для розкриття двох основних тем. Біля
входу була дошка з картою громади, де кожен гість позначив червону крапку, де він живе, і
синю, де він працює. Атмосфера була вільною: кожен міг у будь-який час ознайомитись з двома
стратегічними напрямками, або запропонувати новий (на чистій карті, яка висіла поруч). Захід
розпочався з вступної промови голови громади, презентації школи CANactions і опису
програми. Потім представниця громади, Вікторія, коротко розповіла про 2 воркшопи, описала
передумови запропонованих напрямків та розкрила їх ключові моменти.
Модератором заходу виступив Олександр Коротких. Після презентації Вікторії він розповів про
формат роботи світового кафе.
Робота за кожним столом тривала півгодини. Згідно формату, була запланована 1 ротація між
столами. Таким чином, кожна з цільових груп ознайомилася з особливостями кожної з
ключових тем, обговорила і висловила свої ідеї та занепокоєння щодо кожної з них. Як
результат, ми отримали безліч ідей і думок, про які ми могли б подумати (ми їх зафіксували на
картах). Також, завдяки події, найбільша частина скептиків серед запрошених, змінила свою
думку і почала підтримувати нові ідеї і знаходити шляхи розвитку громади.
Пропозиції від групи «Бізнес»
1. Посилення діяльності існуючих підприємств, їх розвиток та модернізація виробництва. Не
залучати нового інвестора.
2. Сприяти офіційному працевлаштуванню працівників малого та середнього бізнесу.
3. Створити умови для розвитку мікробізнесу (пропозиція залишилася відкритою).
4. Створення навчальних центрів на базі існуючих навчальних закладів для підвищення рівня
кваліфікації випускників, які мають відповідати сучасним вимогам.
Пропозиції від групи «Влада»

1. Переконати депутатський корпус впровадити більш комфортні умови щодо залучення
інвесторів.
2. Чим цікавий регіон? - визначити напрямки. Наприклад: автомобілебудування, інформаційна
підтримка фруктово-ягідного кластеру, агропереробка, кооперативи.
3. Презентація регіону за межами ОТГ.
4. Розвиток крафтового виробництва.
5. Створення кооперативів з переробки сільськогосподарської продукції.

Пропозиції від групи «Громадські організації»
1.

Піший, кінний, велосипедний, автомобільний маршрути.

2.

Кінний маршрут: осередки кінного туризму – с. Лука-Барська, с. Кузьмині.

3.

Зимовий маршрут: лижний маршрут в с. Гайове.

4.

Канатна дорого в с. Гайове.

5.

Осередок зеленого туризму – с. Кузьмині.

6.

Кільцевий маршрут.

7.

Проведення змагань з рибальства.

8.
Організація оглядових майданчиків на дзвіниці монастиря, у вежах на ринку та
цегельного заводу.
9.

Включити в маршрут стару церкву в с. Матейків. Реконструкція церкви.

10.

Включити новий маршрут по військовим дзотам, який починається в с. Гармаки.

11.

Джерельний маршрут. Облаштування джерел в с. Павлівка та с. Шершні.

12.

Організація (реконструкція) залізничної станції «Васютинці».

13.

Початок водного туризму: сплав на байдарках розпочинати із с. Шершні.

14.
Туристичний маршрут «Підземне місто». Включити до туристичних маршрутів екскурсії у
хлібозавод та завод сироваріння в с. Терешки.
15.

Реконструкція фортеці.

16.

Реконструкція будинку м. Коцюбинського.

17.

Реконструкція народного училища.

18.

Реконструкція панського будинку в с. Гармаки.

19.

Встановлення меморіальних дошок і пам’яток історії.

20.
На базі існуючого проекту «Бар – спортивна столиця Поділля» розвиток спортивного
туризму.
21.
На базі Барського педагогічного коледжу розвивати фольклорно-етнографічний
напрямок туризму.
22.

Започаткувати свято «День села».

3. КОНЦЕПЦІЯ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ
Картина майбутнього ОТГ

Стратегічні цілі

МАПА ПРОЕКТІВ 2030 БАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОТГ
Представлені на інтегрованій мапі межі громади (план 2020 -520 кв км) приблизно у 5 разів
більше від наявних сьогодні (2019 - 180 кв. км).
Стратегія просторового розвитку передбачає взаємозв’язок між теперішньою територією
громади та територією поза її межами. Таким чином, проектами першої та другої черг,
визначеними стратегічними напрямками та підтриманими на обговореннях є ті проекти, які
відносяться до «водного поясу». Серцем цього напрямку є історичний центр міста, який є
безумовною точкою тяжіння і має велике значення для всієї громади. Місто безперервно
пов’язане з орнітологічним заказником, який має велике значення для країни в цілому. Третя
черга відноситься до розвитку «територій-візитівок», які знаходяться на перетині транспортних
сполучень. Четверта черга — розвиток садівництва та ягідництва, як активного бренду
громади: туристичного, ділового та освітнього.
Інтегрована мапа

ІНТЕГРОВАНА МАПА БАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОТГ
Згідно з результатами комплексного аналізу та громадського обговорення, першочерговими є
заходи щодо збереження природи (орнітологічний заказник), історії (старе місто) та
ідентичності краю (яблуневий край). Більшість потенційних та таких, що знаходяться в розробці
проектів розвитку громади зараз сконцентровані вздовж «водної лінії» р. Рів. Розвиток
садівництва та ягідництва потребує як підтримки, так і регламентації через шкідливість обробки

та неорганізовані розширення територій угідь. Промисел сьогодні розвивається повільно та в
межах потенційно рекреаційних зон, таким чином, також потребує підтримки та регламентації:





водний пояс включає впровадження водного шляху та розвиток територій на ньому,
сприятливих для рекреації.
яблуневі сади розповсюджені вздовж річок (дерева потребують вологи) та доріг (для
створення привабливого ландшафту під час подорожі), але з необхідними захисними
зонами.
с/г поля зараз займають велику частину території ОТГ; представленими стратегічними
напрямками 2030 не передбачено змін їх територій.

Огляд пріоритетних ділянок

Промисловість

Рекреація

Реконструкція очисних споруд

Облаштування рекреаційних зон вздовж р. Рів
шляхом намиву намулу

Переоснащення сміттєсортувальної станції

Облаштування пляжу (м.Бар, с.Антонівка, с.Гармаки)

Будівництво об’їзної дороги

Будівництво причалів та станцій для човнів

Будівництво вагової біля об’їзної дороги

Влаштування оглядових майданчиків, веж по
периметру орнітологічного заказника

Поточний середній ремонт дороги Любар-Нова Ушиця

На вежі монастиря влаштувати оглядову площадку

Будівництво індустріального парку

Встановлення оглядових плаваючих платформ

Підготовка земельної ділянки для інвестора

Очистка водного туристичного шляху для сплаву на
байдарках (с.Гармаки, с.Мельники)

Очистка заказника

«Мельників пляцок» - облаштування інфраструктури
для відпочинку с.Мельники

Очистка «канави»

Облаштування вело маршрутів

Реконструкція/будівництво:
зливова каналізація
водопостачання
каналізування

Будівництво зупинок громадського транспорту

Реконструкція залізничного мосту

Офіс яблучного кластеру

Реконструкція/будівництво автомобільних доріг в
межах ОТГ

Створення туристичного інфоцентру

Реконструкція площі Пам’яті з прилеглими територіями

Облаштування краєзнавчого музею

Реконструкція історично-архітектурних пам’яток:
замок
будинок Коцюбинського
аптека
єврейська лікарня
вул. Монастирська
народна школа

Послуги для пляжного відпочинку

Реконструкція центральної площі

Теплиця на Бульварі

Реконструкція футбольного поля

Прокат велосипедів

Реконструкція стадіону

Створення малих с/г кооперативів для переробки
молока, ягід та ін.

Реконструкція вул. Гагаріна (влаштування
громадського простору)

Облаштування скверу за магазином Ажур

Реконструкція набережної

Облаштування острова на р. Рів

Облаштування громадського простору вздовж
прибережної зони р. Рів

1.

Реконструкція центральної частини м. Бар за чергами реалізації:

1.1 - реконструкція історичного центру
1.2 - реконструкція адміністративного центру
1.3 - реконструкція «зустрічаючої» головної дороги міста
2.

Туристичний інфоцентр

3.

Облаштування зони активного відпочинку набережної річки

3.1. Облаштування пляжу
4.

Очистка водосховища

5.

Бази оглядових платформ

6.

Офіс яблуневого кластера

7.

Індустріальний парк

Облаштування рекреаційної зони шляхом намиву донного мулу на території паркової зони м.
Бар під час 2-ої черги очистки ставка.
Площа території -20000 м.кв.;
Територія затоплюється весняними паводками.
Чудова рекреаційна прибережна зона, що використовується для випасу домашньої худоби.
Відстань від центру міста-5 хв. пішки.
Під час реалізації проекту очищення ставка від мулових наносів є можливість корисного
використання відхідного продукту, а саме- річкового донного намулу, складання якого, згідно
існуючого проекту, передбачається на даній території. Завдяки цьому підніметься рівень землі
на 1-1,2м ,що запобігатиме паводкам у весняний період. Це сприятиме розвитку культурної
трав’яної рослинності на родючому муловому шарі ґрунтую.
Дана територія паркової зони чудово використовуватиметься для активного сімейного
відпочинку.
Основними витратами місцевої громади на даний проект є:
-вапняно-піщана суміш для облаштування дна пляжної зони;
-посівний матеріал культурної трави;
-огородження рекреаційної зони.

Матриця пріоритетних дій для визначених ділянок

4. ПЛАН ВПРОВАДЖЕННЯ
Візуалізація стратегічного демонстраційного проекту

Облаштування набережної вздовж існуючої греблі та шлюзу.
Передбачається облаштування пішохідного маршруту від історичного центру м. Бар до гори
Бони Сфорци вздовж греблі ставка. Даний проект має за мету створення велосипедної та
пішохідної доріжок, причальних гідротехнічних споруд, що виступатимуть в акваторію водойми
на 10-20м та матимуть різного виду призначення: спостережні пункти за орнітологічним
заказником, місця для риболовлі, чи місця романтичних зустрічей, чи причал для плаваючих
платформ

Впровадження демонстраційного проекту

Впровадження концепції просторового розвитку

