
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 ПУНКТИ Є ОБОВ»ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):
Ми пізнаємо цінність води лише коли колодязь пересихає.

2. Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „х”, який вказує розмір витрат).
□  великий П х малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/м ікрорайону): 
м.Вінниця. Свердловський масив.

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

м.Вінниця, вул. Марії Литвиненко-Вольгемут 42. Колодязь.

ВІННИЦЬКА МЮЬКА РАДА 
ЗІДДІЛ ЗВЕРНЕНЬ

•;?истрАЦ»Й ЗеЕРНЕНЬ ЮРИДИЧНИХ ТА ЯЗИЧНИХ ОСІБ)

Дата _ 

Індекс,

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )
Пропонуємо модернізувати колодязь для забезпечення мешканців питною водою та 
поліпшити зручність використання встановивши бювет.

5. Опис проекгу
Мета проекту: забезпечення мешканців будинків Марії Литвиненко-Вольгемут 
№ 32,40,42,42А, 19,44, якісною питною водою шляхом реконструкції колодязя.
Неякісна питна вода -  це одна з головних проблем, яка турбує населення нашого міста. 
Тому вкрай важливо звернути увагу на цю проблему та знайти найкращі шляхи для її 
вирішення.
Основними джерелами питної води для вінничан є централізоване водопостачання та 
муніципальні криниці. Тому вкрай важливо реконструювати старі муніципальні колодязі 
задля забезпечення якісною та легкодоступною подачею води для мешканців міста.

Заходи по реконструкції:
- Розбираємо стару конструкцію колодязю.
- Проводимо очищення та заглиблення, при необхідності.
- Влаштовуємо шестигранний навіс покритий металочерепицею для захисту від 

природних чинників.
- Укладаємо тротуарну плитку навколо колонки та прокладаємо доріжку до неї.
- Влаштовуємо колонку.
- Передбачаємо систему водоідведення невикористаної води.

Наш проект задовольняє потреби частини населення Вінниці у питній воді. Дозволяє 
зручно її отримувати та належної якості, завдяки фільтрам. Адже вода є основою здорового 
раціону людини. Ця ідея пришвидшує обслуговування на належному рівні. Вдосконалення



даного об’єкту дозволяє підтримувати чистоту в районі. Розробка даної концепції 
осучаснює даний район та підвищує рівень комфортного життя населення.

6. Обґрунтування бенсфіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
Мешканці будинків № 32.40,42,42А, 19,44. які користуються цим об'єктом отримуватимуть 
якісне обслуговування та економію їхнього часу.
7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Буде проведено реконструкцію колодязя завдяки чому поліпшиться якість води. 
Підвищиться рівень зручності користування та швидкість обслуговування людей, як 
наслідок зменшення черги та підвищення чистоти району. Отже, населення отримає якісну 
питну воду.

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

№ Артикул
Ціна за 1 

(гри.)
Кількість

(шт.)

Орієнтовна
вартість

(гри.)

і. Труба 152діам.(3500мм.вис.) 420.00 6 2520.00

2. Труба 80*40*4 (2215мм.довж.) 120.00 6 720.00

3. Груба 40*40*3 (47000мм.довж.) 210.00 22 4620.00

4. Труба 40*40*3 (2500мм.довж.) 230.00 12 2760.00

5. Труба 20*20*2 (700мм. довж.) 26.20 24 628.80

6. ОСБ плита (4.2 м2) 1100.00 6 6600.00

7. Металочерепиця (4,2 м2) 654.00 6 3924.00

8. Цегла 7.00 265 1855.00

9. Кутик (ЗОООмм.довж.) 16.00 6 96.00

10. Бегом (5,5м3) 11200.00 1 11200.00

11. Щебінь (2мЗ) 1350.00 3 4050.00

12. Тротуарна плитка ( 10м2) 7200.00 1 7200.00

13. Колонка водозабірна 25000.00 1 25000.00

14. Колодязні кільця 920.00 2 1840.00

15. Поребрик 200.00 30 6000.00

16. Благоустрій 5000

Дана сума розрахована без врахування будівельно-ремонтних робіт

РАЗОМ: 84013.00



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

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

b) 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)........................................................................................................................................................

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) ...........................................................................................................

Концепція проекту

з


