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Анотація 

Проведено дослідження процесу ревіталізації об’єктів міського середовища міста Вінниця. Визначено 

території та ділянки, які потенціально можна ревіталізувати та знову ввести у експлуатацію. Приведено 

приклади ревіталізованих промислових об’єктів та зон міст.  
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Abstract 

The process of revitalization of objects of urban environment of the city of Vinnitsa is carried out. Areas and sites 

that can potentially be revitalized and re-commissioned are identified. Examples of revitalized industrial sites and zones 

of cites are given. 
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Вступ 

Близько 40 років у Європі та світі досить вдало використовується процес ревіталізації для 

розвитку та покращення міст. За останні роки в Україні поняття «ревіталізація» також стало 

поширюватися і втілюватися у життя[1-3].  

Найчастішим об’єктами ревіталізації стають колишні території заводів, оскільки утримання та 

діяльність заводів вважається невигідною з багатьох причин. З плином часу, з розвитком технологій 

та проведеній деіндустріалізації виробничі зони втрачають потребу в значній частині території. 

Наповнення старих промислових споруди актуальними функціями, дозволить їх експлуатувати ще 

багато років і отримувати прибутки, подеколи і більші, ніж могли бути з виробництва, яке тут в 

минулому функціонувало [4-6]. 

Основна частина 

У повоєнні часи у Вінниці досить швидко було відновлено та розвинуто промисловість. 

Провідними стали крупні заводи харчової, хімічної, машинобудівної, металообробної та легкої 

промисловості. На сьогоднішній день значна частина цих підприємств знаходиться в межах міста, 

поряд із житловими районами, і не експлуатується з різних причин. Необхідність знайти раціональне 

застосування цих об’єктів для користі міста стає очевидною.  

Вінницькою міською радою, місцевими та закордонними експертами та небайдужими 

громадянами була розроблена Концепція інтегрованого розвитку міста Вінниці 2030 (КІРМ Вінниця 

2030) [7-9]. У даній роботі ревіталізація промислових та закинутих об’єктів прописується як проект 

розвитку міста. До ділянок, які підлягатимуть ревіталізації, відносять частину хімпрому, 

м’ясокомбінату, будівлю колишнього кінотеатру «Росія». Схематичне зображення зон, які підлягають 

ревіталізації, редакторами КІРМ було винесено на картосхему (рис. 1) 

Вінницький суперфосфотний завод був побудований ще в 1912 році. Після Першої світової війни 

підприємство почало виготовляти продукцію для всієї України, відходячи від тенденції лише 

місцевого виробництва. Оскільки у ці часи завод став найбільшим підприємством Вінниці, в 30-ті 

роки було побудовано приватні та п’ятиповерхові будівлі для робітників. Під час Другої світової 

війни завод був майже зруйновано. Але при становленні радянської влади завод та навколишні 

території почали розбудовувати. Згодом він став Виробничим об’єднанням «Хімпром».  

В 90-х роках підприємство значно скоротило обсяги виробництва. В 2001 рокі були введено ряд 

дій для запобігання банкрутства заводу: його розділили на 3 частини (Вінницьке ДП «Складних 



мінеральних добрив», Вінницьке ДП «Фосхімпром» та ДП ВО «Хімпром») та розпродали майно 

(басейн оздоровчого комплексу, дитячі літні табори точно). 

 

Жоден із заходів санації не допоміг врятувати завод від банкрутства, і вже в 2005 році було 

прийнято рішення про ліквідацію «Хімпрому». Зараз територія колишнього «Хімпрому» розділена 

між приватними власниками: в адміністративних будівель і цехах знаходяться університет, склади, 

офіси, торгові площі,  а значна частина території – це пустирі та зруйновані споруди (рис. 1).  

 

  
Рисунок 1 – Територія колишнього заводу «Хімпром». Фото Андрія Завертаного 

З розвитком промисловості виникла потреба в великій кількості техніки, тому в Радянському 

Союзі було близько 30 підшипникових заводів, і один із них розташований у Вінниці – ДПЗ-18. 

Будівництво розпочалося 1962 року на 60 га колишнього колгоспу «Батьківщина (сучасна територія 

вздовж вулиці Гонти). Зведені будівлі заводу здавалися у декілька черг, але підприємство почало 

свою роботу у 1967 році. У цьому ж році почалося будівництво житла для працівників, яких на той 

час налічувалось майже 5 тисяч.  



У 80-х роках ДПЗ-18 досяг найбільших показників виробництва. Але в 90-х роках ці показники 

почали падати. А вже у 2007 році роботу підприємства було зупинено і в 2008 почалась його 

ліквідація. В кінці 90-х почалась приватизація підприємства. На сьогоднішній день вся територія 

розділена між приватними власниками. 

Від колишнього ДПЗ-18 залишилось лише декілька будівель, і ті в напіврозваленому стані. Решта 

ділянки завалена будівельним сміттям та ніяк не експлуатується (рис. 2). 

 

  
Рисунок 2 – Напівзруйнована будівля на території Вінницького підшипникового заводу  

В 30-х роках XX століття свою історію почав Вінницький м’ясокомбінат. Спочатку там виробляли 

лише консерви для армійських пайків. Після Другої світової війни підприємство значно розширило 

асортимент товарів. З 1994 року Вінницький підшипниковий завод став приватною власністю ПАТ 

«Івано-Франківськ «Вінницям’ясо»». З початком XXΙ століття підприємство знизило кількість 

виробленої продукції, а у 2010 році зовсім припинило свою роботу. 

До 2019 року територія площею більше 12 га залишалась занедбаною і пустувала. Але у березні 

2019 року ділянку по вул. Батозька,1 почали розчищати, як стало відомо згодом, для зведення там 

торгової площі «Епіцентр-К» (рис. 3). 

 

  
 

Рисунок 3 – Вінницький м’ясокомбінат у вересні 2018 та у жовтні 2019 відповідно 

У Вінниці є ще й інші підприємства, які скоротили або припинили виробництво: завод «Кристал», 

Ламповий завод, Інструментний завод, декілька корпусів Агрегатного заводу, консервний завод 

тощо.  

  

Висновок 

Вінниця має значний потенціал для проведення ревіталізації. Значна частина підприємств не 

експлуатується, що є нераціональним для міста і людей, які є власниками землі. 

Ревіталізація існуючих промислових зон, які не використовуються, є чудовим рішенням для 

повторного введення в експлуатацію історично вписаних у місто територій. Єдиним недоліком при 



створенні таких проектів є те, що держава зі свого боку не допомагає реалізувати такі ідеї, тому 

здебільшого ревіталізовані об’єкти є комерційними і будуються із залученням інвестицій від 

зацікавлених осіб. 
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