
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці 
у 2018 році

Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром )

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1 .Назва проекту (не більше 15 слів):
«Відродження парку Хімік».
2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „х'\ який вказує розмір витрат):

І ІвеликпйІ І малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону):
Замостянський район

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

Рекреаційна зона між вулицями Петра Запорожця та Некрасова, колишній Вінницький парк 
Хімік.

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Близько 18 років парк «Хімік» перебуває у занедбаному стані. Вінничани своїми силами 
намагаються його підгримувати, але час руйнує споруди парку. Через аварійність, 
відпочиваючі тут люди знаходяться у небезпеці. Проект направлений на реконструкцію 
споруд і частини ігрової та спортивної зон, якою користується велика кількість людей 
різного віку.

5. Опис проекту (Опис проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт, який може бути 
потенційним виконавцем проекту. Також обоє ’язково зазначити відповідність Стратегії 
розвитку «Вінниця-2020». Якщо проект носить капітальний характер, зазначається 
можливість користування результатами проекту особами з особливими потребами )

• Основна мета проекту - це покращення культурного, естетичного стану та 
загального благоустрою району і міста в цілому. Сюди входить відновлення зони для 
відпочинку жителів і гостей міста та її подальше удосконалення.

• Проблема полягає у тому, що парк довгий час ніхто не ремонтував і взагалі не 
контролював. Майже за 18 років паркан, арка, фонтан, дитячий та спортивний 
майданчики, лавочки, ліхтарі та інші споруди в парку частково або повністю 
зруйновані. У парку відсутні, смітники -  це стало причиною високої засміченості. 
Через відсутність контролю за парком він став місцем постійних зборів людей, які 
мають проблеми з алкоголем та законом.
«Хімік» - єдина паркова зона у більшій частині Замостя населення якого сягає понад
114 тисяч людей. Але і вона знаходиться у занедбаному і 
додаються).
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• Проект відповідає Стратегії розвитку «Віиниця-2020»: Вінничани мають відчувати 
себе мешканцями сучасного міста з якісною інфраструктурою, де впроваджуються 
передові екологічні стандарти, у місті з зеленими зонами, парками і мережею 
публічних міських просторів (МосіетСіїу); А також 7.5.2. Ціль 2: Розвиток Вінниці 
як компактного міста: особлива увага приділятиметься підвищенню потенціалу 
міських парків.

Запропоновані рішення: Реконструкція арки і паркану. Встановлення ліхтарів для 
освітлення та нових лавочок. Заміна дитячого та спортивного майданчиків, які місцеве 
населення підтримує власними силами, на новий сучасний та безпечний. Відновити 
тротуари та встановити нове покриття для пішохідних прогулянок. Встановлення 
відеоспостереження, пункту охорони та підвищення кількості патрулів у районі парку. Для 
зручності облаштування угі-й зони. Створення території для вигулу собак, яка буде 
огороджена від місць де відпочивають люди. Встановлення смітників для роздільного 
сміття.
Чому саме цей проект має бути виконаним: Крім того, що «Хімік» - чи не єдина паркова 
зона на Замості та вже знаходиться у аварійному стані, даний проект відповідає Стратегії 
розвитку «Вінниця - 2020», а саме: пунктам 7.4. «Якість соціального життя», зокрема, право 
дітей мати ігрові та спортивні майданчики, зелені насадження (7.4.1. Місто дружнє до 
дитини); 7.5. «Збалансований просторовий розвиток» - формування безперервної мережі 
публічних просторів та рекреаційних зон на основі реконструкції існуючих та створення 
нових. Таким чином проект має бути виконаний, адже громада та гості замостянського 
району повинні мати зону для відпочинку та прогулянок.
Пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким чином його 
реалізація вплине на подальше життя мешканців:
Це завдання повинно бути реалізоване тому, що вінничанам потрібне місце для відпочинку, 
прогулянок та проведення вільного часу. Через те, що територія безконтрольна, там 
розпивають алкогольні напої, збираються безхатченки та правопорушників і т.д.. Окрім цих 
людей парк також відвідують діти, які випадково можуть натрапити на скло, травмуватися 
на майданчику тощо. Покращення благоустрою парку, встановлення смітників, збільшення 
контролю за парком -  це все покращить візуальний стан парку та міста, зменшить 
засмічення та підвищить безпеку в парку. «Хімік» знову може стати візитною карткою 
Вінниці, яким був з 1950 року, коли його збудували. Також покаже приклад, коли влада з 
громадою об’єднаються заради створення та відновлення історії міста. Маємо групу 
волонтерів та учасників АТО, які до початку бойових дій на сході України працювали на 
будівельних роботах, вони готові долучитися до реконструкції «Хіміка» на благодійній 
основі.
6. Обґрунтування бенефіціарів проекту (<основні групи мешканців, які зможуть
користуватися результатами проекту)
Бенефіціарами проекту, в першу чергу, є мешканці масиву .Проект охоплює усі верстви 
населення. Рекреаційна зона дасть можливість відпочивати як дітям, так і дорослим людям. 
Парк відкритий для всіх.
7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:

Очікувані результати проекту:
- Відновлення зони для відпочинку жителів та гостей міста;
- Контролювання правового порядку на території;
- Збільшення відвідувачів парку;



- Створення умов для фізичного розвитку дітей;
- Зберегти зелену зону, що сприяє підтримці екологічного та чистого міста.

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, грн

1. Реконструкція арки:
Арка збудована у 1950-х роках. Складається з 12 
колон та клумби для рослин. По бокам має два 
внутрішніх приміщення. 3 роками освітлення туди 
від’єднали, будівельні матеріали осипалися, їх 
також руйнували недобросовісні люди, дах 
зруйнувався.

(розрахунки та деталі у додатку № 1)

94.278 грн.

2. Реконструкція паркану (фасад):
(розрахунки та деталі у додатку №2) 56.350 грн.

3. Реконструкція дитячого майданчику (залізного 
будиночку) з перспективою на сцену для виступу 
дітей

(деталі у додатку №3)

32. 000 грн

4. Лавочки (15 шт) з перспективою на місця для 
глядачів

Прості -  10 шт -  2500 грн = 25.000 грн 
Двосторонні - 2 -  5000 грн = 10.000 грн 
3 навісом -  3 -  10000 грн = 30.000 грн

65.000 грн

5. Дитячий ігровий майданчик (1 шт) 98.000 грн

6. Тротуар з бруківки
Прокладення дороги від центрального входу «Хіміку» у 
бік СК«Нива».

(додаток №4)
315.000 грн

7. Матеріали для облаштування освітлення та лінії 
електропостачання :

Кабель з дротом (силовий провід з подвійною 
ізоляцією ) 15 грн за метр X 200 м = 3 000 грн. 
Електро ящик -  1500 грн

124.500 грн

З



Автономні ліхтарі (6 шт) х 17000 = 102 000 грн 
Демонтаж старих електроопор -  4 000 грн 
Робота -  близько 10000
Облаштування на ліхтарях модему -  від 
4 000 грн

8. Спортивний комплекс
45.000 грн

9. Демонтаж колишнього фонтану

10. Відеонагляд:
- Закупівля апаратури (4 шт.) -  2500 грн за шт.
- Встановлення апаратури
- Пульт
- Кабелі

Від 10.000 грн

11. Насадження, клумби, ландшафтний дизайн Близько 15.000 грн

12. Зона для вигулу собак:
- Сітка для огорожі (металева)
200 грн/пог.м х 50 м = 10.000 грн
- Опори -  2.000 грн
- Сміттєвий контейнер -  1000 грн

13.000 грн

13. Контейнери для збору пластику (1 шт) 5.000 грн

14. Велопарковка (1 шт)
Від 2.000 грн

15. Біотуалет (1 шт) Від 9.000 грн

1.000 грн
£ V

РАЗОМ: 885 128 грн

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. Кожна додаткова сторінка списку повинна мати таку ж 
форму, за винятком позначення наступної сторінки (необхідно додати оригінал списку у  
паперовій формі).

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

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

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.
11. Дані про інформаційний ресурс, на якому буде здійснюватися обговорення проекту 
з громадськістю в соціальних мережах або на інших платформах в мережі Інтернет (за 
наявності).

Вінницький парк "Хімік" - місце сімейного відпочинку 
Мр://ЬіІ.Іу/2пХХ\/р1

12. Інші додатки (якщо необхідно): .
а) фотографіяЯ, які стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо) (ДОДАЮТЬСЯ 

ОКРЕМИМИ ФАЙЛАМИ)



СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

13. Автор проекту та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло). 
Висловлюю свою згоду на обробку моїх персональних даних в Базі персональних даних 
Вінницької міської ради та її виконавчих органів, відповідно до вимог Закону України 44Про 
захист персональних даних” від 01.06.2010 року №2297-УІ. Забороняю надавати інформацію 
третім особами без моєї згоди.
Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Вінницької міської ради:

Ім’я та Прізвище** Контактні дані Підпис***

1.
г _

Поштова адреса:

е-шаіі: і

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

і м  і і і і і &

^------1— ■■ І І І -І______к______І.

/

2. І л т п т л о а  а гт А Г » * ) * і

е -та іі:

№
тел.:

І І I I  І І І !
( У

Серія та 
№
паспорту І Ц Ч  ' 1 V

Поштова адреса: * 
к /?

е-шаіі:

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

** Будь-ласка, вкажіть особу, уповноважену надавати Інформацію представникам Вінницької 
міської ради.

Пол: Пчол. ОкІн.
Вік: □  16-18 □  19-31 □  31-40 □  41-50 □  51-60П понад 60
Рід занять: □  Студент О  Працюю О  Безробітний □Пенсіонер О  Підприємець



Реконструкція арки (додаток №1)

Арка збудована у 1950-х роках. Складається з 12 колон та клумби для рослин. По 
бокам має два внутрішніх приміщення. З роками освітлення туди від’єднали, 
будівельні матеріали осипалися, їх також руйнували недобросовісні люди, дах 
зруйнувався.
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