
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):
«Фонтанна площа на Мрії»

2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „х", який вказує розмір 
витрат):

0 великий □  малий

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

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

вул. Ватутіна, 35, м. Вінниця, територія навпроти магазину АТБ за зупинкою «Мрія»

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Цей проект направлений на створення зони відпочинку для дітей та дорослих, 
облаштування пішохідної зони та виокремлення парку вальних місць. В такому випадку 
водії та пішоходи не будуть заважати одне одному і територія стане безпечною для всіх 
мешканців. Планується встановити незвичайний фонтан та облаштувати навколо чудове 
місце відпочинку з лавочками, ліхтарями та зеленими насадженнями. Це дасть змогу 
безпечному проведенню дозвілля для дітей та дорослих, особливо для мам з маленькими 
дітками. Такий фонтан стане чудовою окрасою району та міста вцІлому.

5. Опис проекту (основна мета проекту; проблема, на вирішення якої він спрямований; 
запропоновані рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким 
чином його реалізація вплине на подальше життя мешканців. Опис проекту не повинен 
містити вказівки на суб 'єкт, який може бути потенційним виконавцем проекту. Також 
обов'язково зазначити відповідність Стратегії розвитку «Вінниця-2020». Якщо проект 
носить капітальний характер, зазначається можливість користування результатами 
проекту особами з особливими потребами):
Основна мета даного проекту створити безпечну зону відпочинку для дітей та дорослих 
біля зупинки «Мрія».
Дана частина мікрорайону дуже популярна серед мешканців Тяжилова, адже тут 
сконцентровані основні магазини, а також зупинка міського транспорту. А от безпека та 
загальний вигляд території бажає кращого. Також навколо немає жодної зони відпочинку 
для дітей та дорослих. Тому і виникла ідея облаштувати гарне та бетсчие міи^е
мешканців Тяжилова. Так як фонтани давно стали візитною картко»
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Тяжилову, району котрий знаходиться на в’їзді в місто, також просто необхідний фонтан. 
Гості міста перше що будуть бачити це саме чудовий і незвичайний фонтан, а для 
місцевих жителів це буде хороше місце зустрічі та відпочинку. Навколо фонтану і 
об лаштується зона з лавочками, ліхтарями, клумбами та зеленими насадженнями. 
Майданчик буде займати площу приблизно 20*20м, таким чином залишиться велика 
територія для паркування Крім того планується встановити: лавочки, облаштувати 
невеликі клумби та посадити дерева Також планується встановлення якісного освітлення 
та викласти територію тротуарною плиткою.
Існуюча стратегія розвитку «Вінниця -2020» полягає у видозміні м. Вінниці до 2020 року у 
місто щасливих та доброзичливих людей. Саме тому перетворення таких місць в красиві 
та безпечні зони відпочинку є першочерговою задачею нашої громади.

6. Обґрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
Бенефіціарами проекту стануть біля 4 500 жителів м-ну Тяжилів та інших частин міста.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Встановлення фонтану в мікрорайоні Тяжилів, котрий знаходиться на в’їзді в місто тільки 
підтримає ідею «фонтани - візитна картка міста». Та стане чарівним доповненням до 
великої колекції вже існуючих визначних туристичних місць Вінниці.
Облаштована зона відпочинку стане чудовою окрасою мікрорайону. Також це дозволить 
приємно проводити час усім верствам населення, саме в такому, популярному, місці 
Тяжилова. Для дітей це стане чудовим місцем для забав, а для дорослих можливістю 
комфортної зустрічі та відпочинку.
Зонування території за зупинкою «Мрія» допоможе вирішити проблему водіїв та 
пішоходів, де в кожного буде своє місце для прогулянки чи паркування.
Зробимо наше місто кращим!

8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1. Фонтан 500 000

2. Лавочки ЗО 000

3. Тротуарна плитка 50 000

4. Зелені насадження 70 000

5. Ліхтарі 18 000

6. Проектно-кошторисна документація 120 000



6. Робота та додаткові матеріали 150 000

РАЗОМ: 938 000

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. 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 
думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):

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. Інші додатки (яюцо необхідно)'.

а) фотографія/ї, які стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми

тощо) ......................................................................................................................................

з



СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУ ВАТИ 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 "Про 
захист персональних даних” від 01.06.2010року №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***

і. /)№ 4 р і/М

ІЧміїо/ія'і’ви#

Поштова адреса і-

е-таіі:,
ті

П
Серії та 
Ш
паспорту і і і і і і і і

V
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е-таіі: £ /

№
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№
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3. Поштова адреса:

/ V '

е-шаіі:

Серія та 
№
паспорту

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

Пол: □  мол. □  жін.
Вік: □ 16-18 □ 19-31 П 31-40□ 41-50П 51-60□ понад60

Рід занять: □  Студент □  Працюю О  Безробітний О  Пенсіонер □  Підприємець






