
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):
«Облаштування пляжу на березі річки Південний Буг в районі вулиці Зарічної»

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

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового
масиву/мікрорайону): ... ...............................
мікрорайон вулиця Київська - вулиця Зарічна , - іппИШзКА МІСЬКА РАДА|

Є іДДіЛ з в е р н е н ь

3. А/іпеса. назва ¥станови/заоалу. оулинку: • _ __
'   ...........................  г — '—7* О І  Ле х /

берег річки Південний Буг, вхід від вулиці Зарічної (див. на карті) І оь» „
інДбкС - —————=------ 

і—-----  — ' * — _
4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )
Облаштування пляжної зони для відпочинку різних категорій та вікових груп населення на 
березі річки Південний Буг, вхід від вулиці Зарічної.

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 ):
В звязку з глобальним потеплінням та встановленнням аномально високої температури в 
літні місяці протягом останніх років, після важкого робочого дня/тижня вінничанам та 
гостям міста вкрай необхідний відпочинок поблизу води. Здавалося б, для цього в 
мікрорайоні вулиці Зарічної є всі передумови: мальовничі куточки річки Південний Буг, 
тиха зелена вуличка з приватною забудовою, тощо. А от пляжу чи так званої пляжної зони в 
мікрорайоні немає. Крихітний клаптик (порівняно з можливостями), на якому відпочивають 
люди, знаходиться у вкрай занедбаному стані: відсутнє покриття, берег слизький, порослий 
травою, деінде взагалі немає пологого підходу до води. Тривалий час берегова зона річки 
Південний Буг в мікрорайоні вулиці Зарічної знаходиться у занедбаному стані. Там, де 
колись була станція човнів, ростуть бур'яни, і мешканці навколишніх будинків викидають 
сміття. На її берегах могла б бути чудова відпочинкова зона, де б вінничани і гості міста 
проводили свій час. Пляжна зона на березі Південного Бугу стала б хорошим затишним 
місцем для відпочинку біля води, відрізняючись гарним плануванням території, простотою 
і природністю, яскравими фарбами зелених насаджень приватних будинків та додатковими 
«аксесуарами».



Проект «Облаштування пляжу на березі річки Південний Буг в районі вулиці Зарічної» 
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. Обгрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами 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 біля води 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). (Кошторис проекту, у разі необхідності, має містити орієнтовну вартість 
розробки проектно-кошторисної документації).

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1. Вирівнювання та по можливості розширення 
території (за рахунок закинутих земель на 
території станції човнів) пляжної зони

10.000

2. Встановлення на території альтанок, лавок, урн 
для сміття, гойдалок 100.000

3. Оформлення прибережної смуги 20.000

4. Завезення річкового піску 20.000

РАЗОМ: 150.000

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

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси dnzS2@ukr.net 
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:

mailto:dnzS2@ukr.net


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 ії 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

Цабак Людмила Петрівна
Поштова алпеса: 6 nnoRvnoK

/ / / /

'Ч 'e-mail: dnz52@ukr.net

№
тел.:
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Серіл та 

№ 
паспорт гу

! і , и і

_ 1 11  I L 1 1 .
Контактна особа, яка уповноважена представляти проект, у  разі відсутності

автора (без довіреності)

Прізвище, ім’я, по батькові Контактні дані

e-mail:

№ тел.

* Автор надає додаткову інформацію (за бажанням):
Ст.: О  чол. І_І жін.
Вік: □  16-18 □  19-31 □  31-40□  41-50П 51-60П понад60
Рід занять: С ] Студент Ш! Працюю и  Безробітний 1_І Пенсіонер П  Підприємець

mailto:dnz52@ukr.net

