ФОРМА ПРОЕКТУ,
реалізація якого планується за рахунок
коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці
у 2019 році
Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноваж ений робочий орган, згідно з реєст ром )

1. Назва проекгу:

Мальовничий берег Південного Бугу
(облаштування рекреаційної зони на березі річки)
В І Н Н И Ц Ь К А М Ю Ь К А РАДА

2.* Вид проекту:

ЗЩД1Л ЗВЕРНЕНЬ
(Р Е Є С ТР А Ц ІЯ З ВЕРНЕН Ь Ю РИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ)

І І

великий

малий

Дата

Я :# #

Індекс

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці: мікрорайон Старе місто.
3. Адреса, назва установи/закладу, будинку: берег р.Південний Буг, вхід від вулиці
Квітучої (див. на карті)
4. Короткий опис проекту:
Відсутність місця відпочинку населення - є однією з основних проблем Старого
міста. Враховуючи погребу громади у створення рекреаційної зони для різних категорій
населення та вікових груп, рішенням цієї проблеми є облаштування паркової та пляжної
зони на березі річки Південний Буг.
5. Опис проекту:
Мета проекту полягає у створенні рекреаційної зони на березі річки, де вінничани
та гості міста зможуть відпочивати та насолоджуватися красою Південного Бугу.
Після важкого робочого дня/тижня кожному з нас необхідний відпочинок. Багато
хто надає перевагу активному проведенню вільного часу, займається спортом або
спілкується в галасливій компанії, подорожує. Але як відпочити тим, кому до вподоби
спокій і тиша, особливо, якщо у вас маленькі діти або ви людина похилого віку, якщо ви
любите посидіти з книжкою або помріяти?
Здавалося б для цього в мікрорайоні Старого міста є всі передумови: мальовничі
куточки тихих зелених вуличок з приватною забудовою, річка Південний Буг. А от скверу
чи так званої паркової зони в мікрорайоні немає.
Тривалий час берегова зона річки Південний Буг в мікрорайоні Старе місто
знаходилася у занедбаному стані. Тут росли бур'яни, і мешканці навколишніх будинків
викидали сміття. На її берегах могла б бути чудова відпочинкова зона, де б вінничани і
гості міста проводили свій час.
Рекреаційна зона на березі Південного Бугу стала б хорошим затишним місцем для
відпочинку, відрізняючись гарним плануванням території, простотою і природністю,
яскравими фарбами зелених насаджень і яскравістю квітів та додатковими «аксесуарами»
парку: красивою альтанкою й гойдалкою, вечірніми ліхтариками, лавочками тощо. А

~

родзинкою парку стануть маленькі «дрібнички» благоустрою: охайні вуличні урни для
сміття, по можливості красива вхідна арка та ін.
Проект «Мальовничий берег Південного Бугу (облаштування рекреаційної зони на
березі річки)» відповідає Стратегії розвитку «Вінниця-2020», а саме стратегічному
пріоритету «Сталий екологічний розвиток і покращення якості надання комунальних
послуг». Розроблений проект дасть можливість для відпочинку та прийняттю участі в
оздоровчому процесі людям з обмеженими можливостями.
6. Обґрунтування бенефіціарів проекту:
Результатами проекту зможуть користуватися мешканці прилеглих вулиць, а також
усі без виключення вінничани та гості міста.
7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Реалізація проекту дала б можливість створити найбільш сприятливі умови для
організації дозвілля, відпочинку дітей, молоді та людей похилого віку, внутрішнього
психологічного комфорту та гармонії людини і навколишнього середовища.
8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна
вартість)

Складові завдання

Орієнтовна вартість, грн

1. Встановлення лавочок 6 шт.

50.000
6.000

2. Встановлення урн 6 шт.
3. Встановлення гірки з гойдалкою

44.000

4. Встановлення грибочків 2 шт.

25.000

5. Встановлення дитячого спортивного комплексу

40.000

6. Встановлення пісочниці (розкладушка)

15.000

7. Проектно-кошторисна документація

20.000
200.000

РАЗОМ:

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. Контакгні дані авторів пропозиції (проекту), які будуть загальнодостунні, 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
n.fedoryshyna@ gmail.com для зазначених вище цілей

електронної

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси

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).
https://www.facebook.com/ilikeStaremisto/
11. Інші додатки (якщо 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)

а)

з

б)

13. Автор проекту, його контактні дані та дані 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 захист персональних
даних від 01.06.2010 року №2297-VI. Забороняю надавати інформацію третім особами без моєї
згоди.

Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Вінницької міської ради:
Прізвище, ім’я, по батькові*

Контактні дані

Підпис

Поштова адреса:
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№
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№
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Контактна особа, яка уповноважена представляти проект, у разі відсутності
автора (без довіреності)
Контактні дані

Прізвище, ім'я, по батькові
e-mail:
№ тел.

* Автор надає додаткову інформацію (за бажанням):
Ст.: О чол.
Вік: □
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