ФОРМА ПРОЕКТУ,
реалізація якого планується за рахунок
коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці
у 2019 році

і
ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ'ЯЗКОВИМИ ШЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!
1. Назва проекту (не більше 15 слів):
МОЯ НОВА МОЖАЙКА
2. Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „х ", який вказусрозмір витрат):
[Я великий І З малий
Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового
масиву/мікрорайону):
м.Віннидя, територія мікрорайону «Можайка» - провулок 1 Київський______________ ____
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку

ВІДДІЛ ЗВЕРНЕНЬ
і«*страуш ие*««*

га тт»х* ос#'

м.Вінниця, територія мікрорайону «Можайка»~провулок 1 Київський Патя N ."
і Іиракс

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )
Проект спрямований на покращення якості життя мешканців мікрорайону «Можайка» у
м.Вінниці), а саме:
облаштування місць для відпочинку - створення зони проведення дозвілля з пішохідним
фонтаном та лавками; облаштування смітників; монтаж бордюрів; пішохідних га
велосипедних доріжок; встановлення ЛЕД ліхтарів; камер стеження ( підключення їх до
Ситуаційного центру); озеленення території; монтаж спортивного майданчика
«Інтератлетика».
5. Опис проекту (основна мета проекту; проблема, па вирішення якої він спрямований:
запропоновані рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути ретїюване 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•
обоє ’язково зазначити відповідність Стратегії розвитку «Вінниця-2020». Якщо проект
носить капітальний характер, зазначається можливість користування результатами
проекту особами з особливими потребами ):
Основною метою проекту с створення зони комфорту і відпочинку для мешканців
району, серед яких більшість - діти і молодь, приведення даної території до
загальноміських стандартів впорядкування, розвитку і облагородження, відповідно до
стратегії розвитку «Вінниця 2020». Наша громада мас бажання відчувати себе мешканцями
сучасного міста з якісною інфраструктурою, де впроваджуються передові екологічні
стандарти, у місті з зеленими зонами, парками і мережею публічних міських просторів.

Ідея створення проекту виникла як дотична до намагання місцевої громади
покращити стан своїх прилеглих територій - кожен будинок у нашому мікрорайоні силами
мешканців підтримує чистоту та порядок на прибудинкових територіях.
А от центральна зона МожаЙки -місце розвороту маршрутного таксі ЗА та територія
біля магазинів і церкви Св. великомучениці Варвари зовсім занедбана. Вона потребує
реконструкції та облагородження вже давно, тому і виникла ідея зробити цю зону місцем
прогулянок та відпочинку нашого густозаселеного мікрорайону. В ідеалі бачимо це місце
як площу для фонтана та лавок з декоративними деревами та клумбами.
Мешканці мікрорайону активно долучилися до
міської ініціативи щодо
використання велосипеда як альтернативного, екологічно безпечного виду міською
транспорту. Потребуємо облаштування велосипедних доріжок і велосипедної
інфраструктури відповідно до сучасних стандартів і включенням їх у загальноміську
велосипедну мережу.
Потребуємо відповідних умов і для пішоходів: створення безперервної мережі
пішохідних зон, забезпечення можливості для безпечного та безперешкодного пересування
пішоходів нашим мікрорайоном, починаючи від вул. Київської.
З метою зниження витрат на освітлення пропонуємо модернізувати систему
вуличного освітлення із заміною звичайних ліхтарів на ЛЕД ліхтарі.
Мешканці мікрорайону також висловлюють свою підтримку новоствореному
Ситуаційному центру - гарна ідея для безпеки у місті. Хочемо приєднатися до переліку
районів, які обладнані камерами стеження, для цілодобового моніторингу ситуації на
вулицях міста та у дворах по убезпеченню майна громадян та збереженню правопорядку в
межах функціонування міської системи «Безпечне місто».
Наш мікрорайон багатий на дітей. У відповідності до Стратегії розвитку «Вінниця
2020» висловлюємо побажання з створення у нашому районі спортивного майданчика для
дітей, як забезпечення їх права зустрічатися з друзями та грати, мати ігрові та спортивні
майданчики, зелені насадження, можливість спілкуватись з живою природою, жити у
екологічно чистому міському середовищі.
Підтримуємо гарну ініціативу Вінницької міської ради по благоустрою та
озелененню території міста. Чудовим довершенням облагородження Можайки стане
створена зона відпочинку з пішохідним фонтаном та лавами з використанням декоративних
дерев (магнолій, сакур)» підвісних вазонів з квітами, клумб.
Мешканці нашого мікрорайону МожаЙка готові до змін, з радістю приймемо
естафетну паличку по благоустрою нашого прекрасного міста від Проспекту Космонавтів
та вул, Замостянської.
6. Обгрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть
користуватися результатами проекту)
Мешканці вул. Н, Левицького, 2 пров. Київський, 1 пров. Київський, вул. Можайського.
7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
1. Монтаж ЛЕД освітлення.
2. Монтаж камер стеження і підключення до Ситуаційного центру.
3. Розробка і втілення плану зі створення зони відпочинку з пішохідним фонтаном та
лавками у центральній зоні району біля магазину «Космос».
4. Проведення озеленення території-створення газонів, клумб з квітами, підвісних квіткових
композицій, насадження декоративних дерев - сакур, магнолій, тощо.
5. Створення спортивної зони - майданчика Інтератлетика.
6. Встановлення антивандальних урн для сміття.

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. ЛЕД-ліхтарі

100 000.001

2. Камери спостереження

85 000.001

3. Облаштування зони відпочинку з пішохідним
фонтаном та лавами

І

500 000.00
і

4. Декоративні дерева, газонна трава, підвісні
вазони, квіти. Роботи з озелененням

110 000,00 і

5. Встановлення; спортивного майданчика

160 000.00 і

6. Встановлення антивандальних урн

15 000,00

7. Виготовлення; ИСД

30 000,00
РАЗОМ:

1 000 000,00

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 ЗМ1, з метою обміну
думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):
а) висловлюю__ свцю

зго^

на використання
1 Лі
ҐЬ J /.
т ш
'/

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 |іади).
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 необхідної
а) фотографіяІЇ. які стосуються цього проекту,
6} мана

і

зазначеним місцем реалізації проекту,

в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)

б

