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ВСІ ПУНКТИ Є ОБО В ЯІКОВНМИ ДЛЯ ІЛ ІЮВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):
Благоустрій парку Інтеграл (мікрайон Тяжилів)

2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити т ак  ...V". який вказує размір 
витрат}:

і  великий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть пащу житлового 
маси«у мікрорайону):
Мікрорайон Тяжилів......................................................................................

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

І Іерехрестя вулиць Чехова та Ватутіна

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів }

У парку «Інтеграл» пропонуймо чробити благоустрій паркової чони. облаштування місць 
для відпочинку: лавки, смітники, прокладання тротуарної лоріжки. встановлення
освітлення, облаштування місць лля вигулу тварин, а також облаштування місця для 
відпочинку столами, лавками та місцями лля проведення чаходін.

5. Опис проекту (основна мета проекту: проблема, на вирішення якої він спрямований: 
запропоновані рішення: пояснення, чому саме це завдання повинна бути реалізоване і яким 
чином його реалізація вплине на подальше життя мешканців , Опис проекту не погашен 
містити вказівки на суб 'єкт. який мож е бути потенційним виконавцем проекту Також  
обов'язково зазначити відповідність Стратегії розвитку «Вінннця-2020». Якщо проект 
носить капітальний характер, зазначається можливість користування результатами  
проекту особами з особливими потребами ):
У місті Вінниця не гака велика кількість челенич чон. а у мікрорайоні Тяжилів таких тон 
зовсім мало. Парк «Інтеграл» знаходиться навпроти колишнього лампового чаводу. на 
перетині вулиць Ватутіна та Чехова. Його площа складає більше 6 і а. Вже багато років цей 
парк є одним ч улюблених місць відпочинку та дозвілля мешканців цього мікрорайону. Іам 
гуляють з дітьми, проводять пікніки та свята, вигулюють домашніх улюбленців. Окрім гою 
в парку є стадіони, де чаймаються спортом та грають у командні ігри. Основна проблема у 
тому, т о  парк абсолютно не обладнаний та не створені гам відповідні умови для 
відпочинку та до звілля. Основна мета проекту обладнати парк таким чином, що б це с гало 
улюбленим місцем мешканців мікрорайону. Щоб гам було комфортно та приємно 
знаходитись. Вся інфраструктура відповідала погребам його відвідувачів. Саме том\.  
проектом передбачається створення 3 тон. одна чопа ч тротуарною плиткою, лавками.



смітниками та освітленням (фото додаються). Інша зона цс більше нідпочпнкова зона, нона 
знаходиться на галявинці. Ми пропонуймо її обладнані бетонними столами та сидіннями 
для великих компаній, для комфортною  відпочинку, ці столи будуть зручні як для пікніків, 
так і для іншого дозвілля (настільні ігри, майстер класи тощо), оскільки ми пропонуємо 
робити їх з бетону або іншого міцного матеріалу вони служитимуть вічно і їх не можна 
буде зламати, окрім того пропонуємо гам обладнати спеціальні місця під накрій (ям для 
проведення заходів при погіршенні погодннх умов. І Цс одпісю зоною буде невеликий 
майданчик для воркауту. На території парку знаходя ться 3 сгадіони і г хороше місце для 
такого майданчика, і він би користувався попитом. Парк було обладнаний таким чином, 
щоб ним могли користуватись і маломооільні категорії населення у тому числі. Для 
безпеки, а також для більшої відвідуваності парку пропонуємо його обладнати 
відеокамерами та точкою доступу Wi-l i, Проект відповідає Стратегії Вінниця 2020 в 
пріоритеті «Збалансований просторовий розвиток».

6. Обгрунтування бенефіціарів проекту [основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
Мешканці мікрорайону Гяжилів. всі вінничани та гості міста

7. Інформація щодо очікуваних результаті» в разі реалізації проекту:
Впорядкування естетичного вигляду території парку.
Покрашення санітарно-гігієнічного стану території об'єкту.
Створення і збереження чистого та здоровою середовища міста.
Облаштування зони для прогулянок 
Облаштування місця для відпочинку та дозвілля

8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість). (Кошторис проекту, у разі необхідності, має містити орієнтовну вартість 
розробки проектно-кошторисної документації).

Складові завдання Орієнтовна вартість, гри

1.Осві тлення 70000 !
1

2,Троут\'арна плитка
Г

200000

3. Лавочки 65000

4.Смітники 14000 ;

5.Місця для проведення заходів під накриттям 100000

6.Бетонні столи і лавки (4 шт) 40000

7.Тренажери для воркауту

8. Встановлення камери та точки доступ} Wi-Fi.

РЛ Ш М :

100000 і 

«000 

86(1000


