ФОРМА ПРОЕКТУ,
реалізація якого планується за рахунок
коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці
у 2019 році
Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром )
ВСІ П УНКТИ Є ОБОВ»ЯЗКОВНМИ Д Л Я ЗА ПО ВЧЕННЯ!

1.Назва проекту (не більше 15 слів):

Створення зони безпеки й комфорту частини вулиці Острозькзго,
Довженка
2.
витрат):
X

Вид проекгу (необхідне підкреслити і поставити знак „ х'\ який вказує розмір
великий

] малии

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлозого
масиву/мікрорайону) :
ВІННИЦЬКА МіСЬ<А РАДА,

Замостянський
Тімірязєва

район,

вулиці

Острозького,

Олекс|андрал.дДадж^їма,
І Р ЕЄ С ТР А Ц ІЯ З Є 6 »Н 1 Н ь ЮРИДИЧНИХ -А ФІЗИЧНИХ ОС ї ї )

Дата

І&.9У'

Адреса, назва установи/закладу, будинку:
індекс
9 {
Частини вулиці Острозького, Довженка, пішохідний перехід по пул.
Острозького, прилеглі до проїжджої частини прибудинкові території по вул.
Довженка 31-35, Острозького 27-39, 30-32
3.

ІЇО

'

-

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )

Створення
мікрорайону та
Впорядкування
Довженка 31-35,
територій.

безпечних умов переходу вул.Острозького
для жителів
учнів загальноосвітньої школи №32 та
ДНЗ № 27.
територій будинків по вул. Острозького 27-39, 30-32,
озеленення та благоустрій прилеглих до проїжджої частини

5. Оііпс проекгу (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 ект, 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 ):

Проект «Створення зони безпеки й комфорту частини вулиці
Острозького, Довженка та облаштування студентського містечка»відповідає
основним пріоритетам і завданням Стратегії розвитку “Вінниця -2020” в
частині збалансованого і просторового розвитку міста, формування нових
підходів до формування громадського простору і територій на засадах
комфортного та інноваційного європейського міста, насичення громадськэго
простору креативними елементами ( творчі рішення у сфері озеленення,
створення малих архітектурних форм). Проектом передбачається формування
публічного простору на основі реконструкції існуючого та створення нового у
відповідності до ландшафту міста, з використанням елементів благоустрою та

особливостей міської структури для створення привабливих та впізнаваних
районів
міста.
(Стратегічний
пріоритет
5.
ЗБАЛАНСОВАНИЙ
П РО С ІО РО В И Й РОЗВИТОК, Ціль 2: Розвиток Вінниці як компактного
міста).
Основною метою проекту є створення комфортних умов для безпечного
користування прилеглою територією студентами ВДПУ імені Михайла
Коцюбинського, КЗ “ДНЗ №27 BMP” вихованцями садочка та їх батьками,
учнями “Загальн оосвітн ьої школи І-ІІІ ст. №32 BMP“ та жителями
мікрорайону. Значна частина перехожих- люди поважного віку та студент из
особливими фізичними потребами які проживають та навчаються у межах цієї
території і для яких зручні, комфортні умови є життєво необхідними.
Значне транспортне навантаження на вулиці Острозького ускладнює рух
пішоходів, оснащення пішохідного переходу сучасними засобами дорожньотранспортного регулювання (дорожня розмітка, “лежачі поліцейські”, дорожні
знаки, енергоощадні освітлювальні ліхтарі з сонячними батареями для
системи безперебійного освітлення вулиці) забезпечить безпеку руху як
пішоходів, так і водіїв транспортних засобів.
Прилегла територія до студентських гуртожитків № 1 , 3 (вул.Довженка,
31, вул. Острозького, 31) потребує естетичного оформлення, благоустрою
прибудинкової території. Проектом передбачено створення зони відпочинку,
що створить комфортне середовище не лише для студентів ВДПУ але і
мешканців прилеглого мікрорайону та вихованців КЗ “ДНЗ № 27ВМ Р” та їх
батьків. Зважаючи на незадовільний стан благоустрою прибудинкової
території гуртожитків №1,3 по вулиці Острозького, Довженка, проектом
передбачено:
1. Встановлення живоплоту та обмежувальних парканів, лавочок по Еул.
Острозького 31-35.
2. Впорядкування площадок, сходів, квітників будинків по вул.
Острозького,31 та Олександра Довженка, 31,35.
3. Встановлення дорожніх засобів безпеки (дорожня розмітка, дорожні
•
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•
•U • ^ \
знаки, вуличні ліхтарі, лежачі поліцейські )
4.
Створення
зони
відпочинку
по
вул.
Острозького
31,
Довженка,31 (озеленення території).
5. Знесення аварійних дерев, сухостоїв.
Загалом реалізація проектних рішень спрямована на створення
комфортних умов для безпечного користування прилеглою територією,
поліпшення благоустрою прибудинкової території будинків по вул.
Острозького, 31, Довженка, 31,35, створення естетичного привабливого,
комфортного і репрезентативного середовища для жителів мікрорайону.
6. Обгрунтуванні! бснсфіціарін проекту (основні групи мешканців, які зможуть
користуватися результатами проекту)

1. Мешканці мікрорайону вул. Острозького, Довженка, Тімірязєва
2. Учні шкіл №32, вихованці та батьки ДНЗ №27 , працівники
навчальних закладів
3.Студенти транспортного коледжа
4.
Водії авто, що рухаються по вул. Острозького, Довженка, 1 імірязєва

5. Гості міста
7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:

1. Створення безпечних умов для мешканців мікрорайону;
2. Забезпечення необхідного рівня безпеки транспорту та пішоходів;
3. Економія коштів на електричне освітлення;
4. Усунення небезпеки пересування учнів по дорозі в школу/зі школи,
зменшення дорожньо-транспортного травматизму;
5. • ••Покращення естетичного вигляду прилеглої території, озеленення
території;
6. Створення зони відпочинку для жителів мікрорайону, студентів,
вихованців ДНЗ №27 та їх батьків, відвідувачів роддому №2 та міського
військомату;
7. Створення рівних умов для повноцінного, здорового і безпечного
розвитку дітей дошкільного та шкільного віку відповідно до Статегії розвитку
“Вінниця 2020”;
8.Покращення загального вигляду мікрорайону міста, підвищення його
привабливості.
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
1. Дорожня розмітка під трафарет (23 м2)

2. Встановлення “лежачого поліцейського”

Орієнтовна
вартість, грн.

2530 грн
10 000 грн
2 000 грн

3.Встановлення знаку пішохідного переходу, 4од. (по 500
грн)
4. Обмежувальний паркан, 56м (по 550 грн)

30800 грн

5. Ковані лавочки , 8 од. (по 7000 грн)

56 000 грн

6. Вуличні ліхтарі на світлодіодах, 17 шт. (12шт.вул.Остозького, 5шт.-вул.Довженка) (по 8000грн)

136000 грн

7. Асфальтування

688620 грн

8. Живопліт (самшит), 90 м ( по 275 грн)

10. Туя смарагд, 10 шт.(по 490 грн)

♦

24750 грн
4900 грн

З

11. Ялівець в асортименті, 70шт. (по 380 грн.)
26600грн

12. Спірея в асортименті, 120 шт. (по 110 грн.)

13200 грн.

13. Бересклет білий, 5 шт. (по 520 грн.)

2600 грн

14.Знесення сухостоїв

2000 грн
РАЗОМ:

1000 000 грн

9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до
територіальної громади міста Вінниці та підтримують що 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 адр еси ............................
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 проек
з громадськістю в соціальних мережах або на інших платформах в мережі Інтсрнет (за
наявності).
12. Інші додатки (якщо необхідно):
а) фотографія^, які стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)

13. Автор проекту, Його контактні дані та лані уповноважених осіб (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
шхист персональних даних' від 01.06.2010 року М2297-УІ. Забороняю надавати інформацію
третім особами без моєї згоди.

Доступ до цШ інформації матимуть лише пр о та в ник и Вінницької міської ради:
Прізвище, ім’я, по батькові*

Контактні дані
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/

/

/Є

ж

e-mail:
t z j k Л .*

X«

■

!

1

1 1

1 I I I

1

І

1

1 t

І !

І

1

1

1 1

1 1

1 1

1

1

1

У

-

тел.:
C*pfai n
*
О *С П 0рТ>

А

Контактна особа#яка уповноважена представляти проект, у разі відсу тності
автора (без довіреності)
Контактні дані

Прізвище, ім'я, по батькові
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e-mail:
№тел.
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* Автор н ад ас додаткову інформацію (за бажанням):
Ст.: □ чол. X жін.
Вік: □ 16-18 □ 19-31 □
31-40 X 4 І-5 0 П 51-60П понад 60
Рід занять: СІ Студент X Працюю П Безробітний □ Пенсіонер О Підприємець
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Додаток
бо Форми проекту
Список мешканців міста Вінниці, які підтримують цей проект, шо
реалізовуватиметься за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив
м. Вінниці у 2019 році (окрім авторів проекту)
Назва проекту Створення зони безпеки й комфорту частини вулиці Острозького,
Довженка та облаштування студентського містечка
С т а ю ч и підпис в даному списку, висловлюю свою чгоду на обробку моїх персональных даних в Базі персональних
даних Вінницько) міської роди та Л виконавчих органи, відповідно до виыог Закону України ",Про захист
персональних даних " від 01.06.2010 року М2297-УІ. Забороняю надавати інформацію треті* особаии без моєї
згоди.
№

піп
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Адреса проживання

Серія та
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