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ОДЕСА-2013

Паспорт
Програми реконструкції та розвитку парку культури та відпочинку «Преображенський» з меморіальним комплексом у м. Одесі 
на 2014-2016 роки
(далі – Програма)


1. Ініціатор розроблення Програми – виконавчий комітет Одеської міської ради.
2. Розробник Програми – управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради.
3. Співрозробники Програми – управління капітального будівництва Одеської міської ради, департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради, управління архітектури та містобудування Одеської міської ради, департамент комунальної власності Одеської міської ради.
4. Відповідальний виконавець Програми – управління капітального будівництва Одеської міської ради.
5. Учасники Програми:
- управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради;
- управління капітального будівництва Одеської міської ради;
- департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради;
- управління архітектури та містобудування Одеської міської ради;
- департамент комунальної власності Одеської міської ради;
- КП «Парки Одеси»;
- Одеська обласна організація Українського товариства охорони пам’яток історії та культури;
- громадські організації та волонтери (за згодою).
6. Термін реалізації Програми – 2014-2016 роки.
7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, – всього 18 220,5 тис.грн, у тому числі: 
- кошти бюджету міста Одеси – 17 620,5 тис.грн;
- кошти інших джерел – 600,0 тис.грн. 




Загальна характеристика Програми

1. Вступ

Одеса – самобутнє місто з багатою історією та культурою. 
Однією із стратегічних цілей пріоритетного напрямку соціально-економічного розвитку міста Одеси до 2022 року є удосконалення просторової організації міста, одним із завдань якого є реконструкція комплексу парку «Преображенський».
Програма розроблена відповідно до Законів України «Про охорону культурної спадщини», «Про державні цільові програми», «Про природно-заповідний фонд України», Земельного кодексу України, Концепції розвитку парків на території м. Одеси, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 30.11.2006 р. № 590-V, рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 29.07.2008 р. № 882 «Про заходи з благоустрою парків міста Одеси», Програми-завдання на розроблення науково-проектної документації з комплексного благоустрою і реабілітації об’єкта природно-заповідного фонду місцевого значення в м. Одесі – майбутнього Меморіального парку «Преображенський», розпорядження міського голови від 16.09.2011 р.         № 1625-01р «Про організацію підготовчих заходів щодо заснування історико-меморіального комплексу «Преображенський» на території колишнього 1-го Християнського кладовища» зі змінами (розпорядження міського голови від 03.03.2012 р. № 174-01р), рішення Одеської міської ради від 16.04.2013 р. № 3306-VІ «Про затвердження Стратегії економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року».
Головним призначенням Програми є поетапне проведення реконструкції парку з комплексним благоустроєм і реабілітацією об’єкта природно-заповідного фонду, приведення території парку у відповідність до сучасних вимог та збалансованого економічного та соціального розвитку відповідної території, збереження найбільш цінної планувальної структури, ділянок сформованого природного ландшафту, поєднання паркового будівництва (музейні споруди, окремі монументи, пам’ятні знаки, малі архітектурні форми і т.д.) з природним та штучним ландшафтом парку, що безумовно сприятиме посиленню моральної та виховної значущості історико-меморіальної спрямованості парку «Преображенський».
Історична довідка.
Згідно з історичними свідоцтвами Старе (Перше) міське кладовище, що існувало з часів заснування міста, було розташовано в межах вулиць: Водопровідної, Новощіпного ряду, Лопатто та Мечникова, площею близько                   35 га, та існувало до 30-х років ХХ ст. За межами Першого Християнського кладовища знаходилося Єврейське кладовище (улаштоване у 1792 році), ділянка для поховання воїнів, померлих у госпіталях, а також ділянки для поховання караїмів, мусульман. Старе християнське кладовище знаходилось у кінці Преображенської вулиці, відразу за ровом та оборонними казармами. Після епідемії чуми у 1812 році за Єврейським кладовищем виросла, так звана, Чумна гора (Чумка) у вигляді високого кургану над померлими від чуми мешканцями міста.
Незважаючи на наявність високохудожніх надгробків на християнському кладовищі, їх було зруйновано у 30-ті рр. ХХ ст. та за проектом архітектора Т. Шарнопольського над прахом тисяч перших одеситів було створено Парк культури та відпочинку Іллічівського району (парк «Ілліча»). Інша частина Старого кладовища була забудована підприємствами і установами (зоопарк, школа, меблева фабрика і т.д.). 
У 1937-1938 рр. на місці старого християнського кладовища був утворений «парк Ілліча», площею 12 га, назву якого у 2005 році замінили на парк культури та відпочинку «Преображенський». 
На Першому (Старому) Християнському кладовищі були поховані перші мешканці та будівники нашого міста, видатні люди того часу, в тому числі консул, підприємець та благодійник Фелікс де-Рибас (брат засновника Одеси Йосипа де-Рибаса), ад’ютант та онук останнього гетьмана України – Петро Розумовський, багато героїв Вітчизни, в тому числі – учасник штурму Ізмаїла генерал М. Кантакузен, герой Шипки, національний герой Болгарії та Росії генерал від інфантерії Ф. Радецький, учасники Вітчизняної війни 1812 року – генерали Сабанєєв, Лідерс, Строганов (перший Почесний громадянин Одеси), керівники і професори Рішельєвського ліцею та Новоросійського університету (зараз Одеський національний університет          імені І.І. Мечникова), у т.ч. вчений А. Скальковський, діячі культури та мистецтва, відомі письменники, художники, артисти, в т.ч. знаменита зірка кіноекрану Віра Холодна та ще багато знаменитих діячів історії і культури, життя та творчість яких нерозривно пов’язані з Одесою. 
У 1995 році було прийнято рішення виконавчого комітету Одеської міської ради № 205, де було зазначено: «Враховуючи, що у 30-ті роки було варварські знищено Перше Християнське кладовище у м. Одесі, де покоїться прах більш 250 видатних громадсько-політичних діячів, підприємців, архітекторів, художників, письменників, артистів і так далі, в спокутування провини перед ними, реконструювати розташований на цьому місці парк  ім. Ілліча з переобладнанням його в історико-меморіальний парк, з виносом з території парку всіх розважальних об’єктів та споруд».
Спроба у 1995 році надати парку статус історико-меморіального була невдалою.  
Беручи до уваги неможливість за економічних та технічних умов відновлення меморіального парку в історичних межах Старого християнського кладовища, у наш час було вирішено створити на території парку «Преображенський» історико-меморіальний комплекс з інформацією про історію існування 1-го Християнського кладовища і похованих на ньому  видатних громадян Одеси.
У 2008 році управлінням з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради на підставі рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 29.07.2008 р. № 882 «Про заходи з благоустрою парків міста Одеси» була розроблена Програма-завдання на розробку науково-проектної документації з комплексного благоустрою і реабілітації об’єкта природно-заповідного фонду місцевого значення в м. Одесі – майбутнього Меморіального парку «Преображенський». 
Розпорядження міського голови від 16.09.2011 р. № 1625-01р                       «Про організацію підготовчих заходів щодо заснування історико-меморіального комплексу «Преображенський» на території колишнього                      1-го Християнського кладовища» стало основою вирішення проблеми – багатолітньої спроби комплексної реконструкції парку зі створенням історико-меморіального комплексу та музею увічнення пам’яті існування на цій території колишнього 1-го Християнського (Старого) кладовища, де було поховано багато видатних громадян міста.
Зроблено перший крок. На ділянці місця поховання героя Шипки, учасника російсько-турецької війни 1877-1878 рр., національного героя Болгарії та Росії, генерала від інфантерії Ф. Радецького, біля його могили створений меморіал-пам’ятний знак з використанням елементів колишнього надгробка, що зберігся, який було урочисто відкрито 15.06.2011 року.
Парк «Преображенський» не є об’єктом культурної спадщини та не занесений до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. У відповідності до «Історико-архітектурного опорного плану, проекту зон охорони, визначення меж історичних ареалів», затвердженого наказом Міністерства культури та туризму України від 20.06.2008 р. № 728/0/16-08, парк розташований в межах території Центрального історичного ареалу       м. Одеси. Згідно з диференціацією міської території, визначеною цією науково-проектною документацією, територія парка «Преображенський» є об’єктом природно-заповідного фонду місцевого значення. 
У безпосередній близькості до території парку розташовані пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення:
- споруда колишнього особняка по вул. Мечникова, 51, споруджена                       у 1893 році (прийнята під охорону держави рішенням виконавчого комітету Одеської обласної ради від 11.08.1987 р. № 392);
- споруда колишнього інвалідного будинку по вул. Мечникова, 53, споруджена у 1886 році за проектом архітекторів О.Й. Бернардацці                                  та Г.П. Лонського (прийнята під охорону держави рішенням виконавчого комітету Одеської обласної ради від 11.08.1987 р. № 392);
- споруди дешевих їдалень та денного притулку по вул. Новощіпний ряд, 25, споруджена у 1888 році за проектом архітектора Ю.М. Дмитренка (прийнята під охорону держави рішенням виконавчого комітету Одеської обласної ради від 27.12.1991 р. № 580).
Колишня територія Старого кладовища з боку вул. Водопровідної була обмежена територією колишнього Рішельєвського трамвайного депо (споруди депо за адресою: вул. Водопровідна, 1 у м. Одесі є пам’яткою архітектури та містобудування місцевого значення, споруджені у 1910 році за проектом арх. А.Б. Мінкуса, прийняті під охорону держави рішенням виконавчого комітету Одеської обласної ради від 11.08.1987 р. № 392).

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Понад 20 років зачеплена та не вирішується проблема зміни розважального характеру парку «Преображенський», який існує на останках колишнього 1-го Християнського кладовища, на утворення меморіального парку пам’яті похованих багатьох видатних громадян міста, засновників Одеси, її перших мешканців. Чисельні спроби громади надати парку статус історико-меморіального були безрезультатними. Проблеми державних, громадських та приватних інтересів знаходяться у невирішеному стані.
У наш час, беручи до уваги неможливість за економічних та технічних умов відновлення парку в історичних межах Старого християнського кладовища, було вирішено створити на території парку «Преображенський» історико-меморіальний комплекс з інформацією про історію існування                      1-го Християнського кладовища і похованих на ньому  видатних громадян Одеси, а також визначити сучасну межу парку, провести комплексну реконструкцію та спланувати подальший розвиток парку «Преображенський».
Історико-меморіальний комплекс – це система музейних, виставкових споруд та будівель, об’єктів благоустрою та озеленення, малих архітектурних форм, пам’ятних знаків, спеціальних інженерних систем та інших об’єктів, які відповідають суті історико-меморіального комплексу.
Головною умовою збереження, реконструкції парку та вшанування пам’яті похованих багатьох видатних громадян міста, засновників Одеси, перших міських мешканців на території парку, а також подальшого розвитку парку «Преображенський», є те, що державні, громадські та приватні інтереси мають бути зосереджені на спланованому поетапному досягненню поставленої мети. На розв’язання та вирішення вищевказаних існуючих  проблем спрямована дана Програма.


3. Визначення мети Програми

Мета міської громади щодо увічнення видатних суспільно-політичних діячів, художників, письменників, архітекторів, негоціантів та інших громадян, похованих на Першому Християнському кладовищі та, беручи до уваги чисельні звернення громадян та громадських організацій Одеси щодо вшанування пам’яті та створення історико-меморіального парку «Преображенський», до теперішнього часу не здійснена. Територія парку    не благоустроєна.
Програма спрямована на вироблення єдиної програми дій, яка відповідає можливості міського бюджету та одночасно направлена на підтримку ініціативи громади з реабілітації парку, здійснення мети одеської громади щодо увічнення пам’яті, а також можливості проведення комплексної реконструкції парку зі створенням функціональної зони культурно-просвітницьких заходів та відповідних споруд, малих форм, оснащення території парку сучасними мережами освітлення, комунікаційними мережами, проведення капітального ремонту дорожнього одягу, встановлення межі та організація огородження території парку.   
Мета розробки Програми полягає у визначенні цілей, завдань та напрямків у виконанні поетапної реконструкції та подальшого розвитку парку «Преображенський» у м. Одесі з урахуванням потреб та інтересів міської громади. Програма визначає головну мету проведення                      реконструкції – створення у складі парку історико-меморіального комплексу з музеєм увічнення пам’яті існування на цій території колишнього                        1-го Християнського (Старого) кладовища, де було поховано багато видатних громадян міста, засновників Одеси, перших міських мешканців, що будували та створювали молоде місто. 
Основними завданнями історико-меморіального комплексу є:
 	- вшанування пам’яті похованих на колишньому Старому кладовищі та історичних подій, пов’язаних з ними; 
- популяризація історії міста Одеси та Новоросійського краю від дня заснування міста;
- проведення історико-краєзнавчих досліджень, пов’язаних з історією 1-го Християнського кладовища та історією міста;
- музеєфікація матеріальних здобутків, що збереглися до наших днів та пов’язані з історією Одеси.
Історико-меморіальний комплекс повинен функціонувати як складова частина парку «Преображенський», основною спрямованістю діяльності якого буде культурно-просвітницька, музейна та духовно-патріотична діяльність. 


4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Реалізація Програми передбачає поетапне досягнення її цілей та завдань.
	Програма розрахована на реалізацію протягом 2014-2016 років.
Фінансування заходів Програми, у т.ч. робіт з реконструкції парку «Преображенський» з утворенням історико-меморіального комплексу, передбачено за рахунок коштів бюджету м. Одеси, внесків громадян та меценатів, інших залучених коштів.
Реалізація Програми реконструкції та розвитку парку культури та відпочинку «Преображенський» з меморіальним комплексом у м. Одесі,                     з урахуванням поетапного фінансування, розрахована у три етапи.
І етап: 
- організація збору необхідних бібліографічних, картографічних, історико-архівних та іконографічних матеріалів, встановлення межі парку                  у натурі;

- розробка генерального плану парку «Преображенський» з перспективою подальшого розвитку території;
- встановлення огородження території парку, улаштування вхідних вузлів;
- розроблення проекту музею, парку скульптур, території парку мініатюр «Міні-Одеса».
ІІ етап:
- благоустрій території з улаштуванням малих архітектурних форм на центральній алеї;
- будівництво музею з меморіальним комплексом, благоустрій прилеглої території зі встановленням малих архітектурних форм, освітлення, озеленення.
ІІІ етап:
- організація в музеї експозиції з установкою комп’ютерного інформаційного комплексу з історії 1-го Християнського кладовища та виготовленням демонстраційної моделі;
- улаштування парку скульптур та парку мініатюр «Міні-Одеса»;
- завершення комплексного благоустрою всієї території парку «Преображенський», встановлення охоронної сигналізації та камер спостереження.
Програма розрахована на три роки – 2014, 2015, 2016                                     з прогнозним обсягом коштів, які пропонується залучити для виконання Програми 18 220,5 тис.грн.
                       Ресурсне забезпечення Програми
	
Обсяг коштів,
 які пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання Програми

Усього
витрат на
виконання
Програми
(тис.грн)

І



2014 рік


2015 рік


2016 рік


Усього,
в т.ч.
13 050,5
2 650,0
2 520,0
18 220,5
Державний бюджет
-
-
-
-
Бюджет міста Одеси
13 050,5
2 650,0
1 920,0
17 620,5
Інші джерела

-
-
600,0
600,0
 
Фінансування заходів Програми здійснюється в межах бюджетних призначень, затверджених на відповідний рік.
5. Перелік заходів та завдань Програми

Завданнями Програми є:
1. Проведення реконструкції з комплексним благоустроєм та реабілітацією об’єкта природно-заповідного фонду місцевого значення – парку «Преображенський», створення на його території історико-меморіального комплексу та музею, присвячених колишньому Першому (Старому) християнському кладовищу, з інформацією щодо поховань відомих громадян Одеси.
2. Виконання комплексу науково-вишукувальних робіт, пов’язаних з визначенням та встановленням межі парку, збору необхідних історичних, бібліографічних та іконографічних матеріалів.
3. Створення умов для постійного функціонування та розвитку парку з історико-меморіальним комплексом в інтересах культурного, духовного та туристичного розвитку міста.
4. Здійснення заходів із забезпечення збереження об’єктів культурної спадщини, які потрапляють до зони реконструкції парку.
Заходи Програми, виконання яких має забезпечити досягнення очікуваних результатів та мети Програми, направлені на конкретні                          дії-завдання, а саме: 
1. Організація збору необхідних бібліографічних, картографічних, історико-архівних та іконографічних матеріалів.
2. Розробка генерального плану парку «Преображенський» з перспективою подальшого розвитку території.
3. Визначення і встановлення межі парку в натурі, визначення розташування історичного входу до кладовища по вул. Мечникова. Встановлення огородження території парку по всьому периметру парку та улаштування вхідних вузлів з боку вул. Преображенської та                                   вул. Мечникова, встановлення хвіртки з боку вул. Водопровідної. Огорожу передбачити прозорою, встановленою на цоколь. Вхід до парку та огорожа повинні відповідати стилістиці ХІХ ст. у відповідності вимог до Історичного ареалу. Оголосити конкурс проекту воріт та огорожі парку.
4. Здійснення благоустрою території з улаштуванням малих архітектурних форм на центральній алеї. Враховувати, що дві центральні алеї збігаються з історичним розташуванням та визначити проходження інших алей, доріжок з урахуванням розташування могил. Встановлення лавок, урн, світильників у стилі ХІХ ст., висадження квітників, улаштування газонів. Встановлення освітлення території, в т.ч. у нічні часи.
5. Розробка проекту музею та парку скульптур, території парку мініатюр «Міні-Одеса».
6. Будівництво музею, меморіального комплексу, благоустрій прилеглої території зі встановленням малих архітектурних форм, освітлення, озеленення. 
7. Улаштування парку скульптур та парку мініатюр «Міні-Одеса».
8. Організація в музеї експозиції з установкою комп’ютерного інформаційного комплексу з історії 1-го Християнського кладовища та виготовленням демонстраційної моделі.
9. Остаточне завершення комплексного благоустрою всієї території парку «Преображенський», встановлення охоронної сигналізації та камер спостереження, забезпечення організації охорони території парку.
Завдання та заходи Програми наведено у додатку до Програми.

6. Очікувані результати та ефективність Програми

Результатом виконання програми з реконструкції комплексу парку «Преображенський» є забезпечення умов реалізації одного із завдань стратегічної цілі пріоритетного напрямку соціально-економічного розвитку міста Одеси до 2022 року щодо удосконалення просторової організації міста, а також збільшення та ефективного залучення в історико-культурну та туристичну сферу ресурсів інтелектуального та економічного потенціалу міста.  
Реалізація Програми забезпечить створенню в межах центрального історичного ареалу Одеси міського парку для сімейного відпочинку з історико-меморіальним комплексом, який функціонуватиме з культурно-просвітницькою, музейною та духовно-патріотичною метою діяльності.
Програма забезпечує поєднання ефективного застосування можливості міського бюджету з ініціативою громади щодо реабілітації парку, здійснення мети одеської громади щодо увічнення пам’яті з утворенням історико-меморіального комплексу, а також можливості проведення комплексної реконструкції з визначенням подальшого розвитку парку «Преображенський». 
 
7. Координація та контроль ходу виконання Програми

Головним виконавцем Програми є управління капітального будівництва Одеської міської ради відповідно до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 30.05.2013 р. № 223 «Про призначення управління капітального будівництва Одеської міської ради замовником з проектування та проведення капітального ремонту об’єкта «Парк культури та відпочинку «Преображенський» за адресою: м. Одеса, вул. Новощіпний                   ряд, 27». Поточний контроль за виконанням Програми здійснює управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради. Контроль за виконанням заходів, завдань, цільовим використанням коштів та досягненням очікуваних результатів Програми в цілому здійснюється головним виконавцем Програми, головними розпорядниками бюджетних коштів та постійною комісією Одеської міської ради з міського дизайну і охорони об’єктів культурної спадщини.
Управління капітального будівництва Одеської міської ради та департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради              готують щоквартальні звіти про хід виконання Програми, які мають бути розглянуті постійною комісією Одеської міської ради з міського дизайну і охорони об’єктів культурної спадщини, та надають їх до 10 числа місяця наступного за звітним до управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради.
	Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради щоквартально до 15 числа місяця наступного за звітним подає до департаменту економічного розвитку Одеської міської ради  інформацію про стан виконання Програми згідно з додатком 4 до розпорядження міського голови від 01.10.2012 р. № 938-01р «Про затвердження Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання».
	Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради щорічно звітує про хід виконання Програми за звітний період на засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради та на сесії Одеської міської ради відповідно до Регламенту виконавчих органів Одеської міської ради. Щорічний звіт виконання відповідного етапу Програми, а також підсумковий звіт головний виконавець Програми публікує у засобах масової інформації та розміщує на офіційному сайті Одеської міської ради у місячний термін після закінчення чергового етапу або Програми в цілому.
	Після закінчення встановленого терміну виконання Програми управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради складає підсумковий звіт про результати її виконання та подає його на розгляд до Одеської міської ради не пізніше ніж у двомісячний термін після закінчення встановленого терміну її виконання. 





Секретар ради				          			          		О. Бриндак  




