
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінииці
у 2018 році

Ідентифікаційний номер просту

1. Назва проекту;

Вода з артезіанської свердловини для мешканців Старого міста на
території школи №22

2.* Вид проекту
□  великий Р  малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці

На території Старого міста

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:
м.Вішшця вул.Д.Нечая,21 на території КЗ «Загальноосвітня школа І-ПІ ступенів 
№22 Вінницької міської ради».

4. Короткий опис проекту

Проект спрямований на будівництво артезіанської свердловини, що дасть 
можливість забезпечувати школу №22, де навчається понад тирячу дітей, та 
мешканців мікрорайону навколо школи якісною чистою питн

5. Опис проекту \~^п М  УУ5& 7 Г

Мета: забезпечення мешканців мікрорайону, а особливо школярів, які навчаються 
в СШ№22, якісною питною водою для покращення їхнього здоров’я.
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За висновкам Всесвітньої організації охорони здоров’я більше 80% відомих 
сьогодні хвороб пов’язано з незадовільною якістю питної води. За якістю питних 
джерел Україна, як відомо з доповіді ООН про стан водних ресурсів у світі, 
посідає 95-те місце в рейтингу зі 122 країн. Споживання чистої води забезпечує

і



нормальну роботу внутрішніх органів. А для повноцінного функціонування 
людина за добу має впивати 1,5-2 літри чистої води. ’

Наразі у Вінниці джерелами питної води є річка П.Буг та криниці (де немає 
централізованого водопостачання). Але за результатами лабораторних досліджень 
вода з артезіанських свердловин є більш якісною та чистою.

Враховуючи те, що чиста вода особливо важлива для дітей, проектом 
пропонується будівництво артезіанської свердловини на території школи №22. 
Нею зможуть користуватись і мешканці мікрорайону Старого міста.

Проект відповідає Стратегії розвитку міста «Вінниця-2020», стратегічному 
пріоритету 3 «Сталий екологічний розвиток і покращення якості надання 
комунальних послуг».

6. Обґрунтування бенефіціарів проекту

Мешканці мікрорайону поблизу школи №22 та учні школи №22.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту: ^

За рахунок підвищення якості питної води очікується покращення стану здоров’я 
мешканців мікрорайону.

8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту.

Складові завдання
Орієнтовна вартість, 

грн

1 .Буріння свердловини 120 000

2.Монтаж насосного обладнання свердловини 20000

3 .Благоустрій території навколо свердловини 870000

РАЗОМ: 200 000



9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до 
територіальної громади міста Вінниці та підтримують цю пропозицію 
(проект) (окрім його авторів), що додається.

/
10. Контактні дані авторів пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, 
у тому числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників ЗМІ, з 
метою обміну думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне 
підкреслити):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси 
  для зазначених вище цілей ї

і
і

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси

б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених 
вище цілей.

Примітка:  ̂ /
Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Вінницької міської 
ради), зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для 
громадськості.
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13. Автор'просасіу та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло). 
Висяовшою свою згоду на обробку моїх персональних даних в Базі персональних даних 
Вінницької міської ради та В виконавчих органів, відповідно до вимог Закону України “Про 
захист персональних даних” від 01.0&20Я) року №2297-VI. Забороняю надавати інформацію

Ім'я та Прізвище** Контактні дані Шдпнс***
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** Будь-ласха, вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам Вінницької 
міської ради.
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