
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив мі.Вінниці 
у 2019 році

Ідентифікаційний номер ироекгу
(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром )

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ»ЯЗКОВИМИ Д Л Я  ЗАПОВНЕННЯ!

1 .Назва проекту (не більше 15 слів):
«Промінь надії» - об лаштована дорога - запорука безпеки життя учнів та 
мешканців мікрорайону.

2. Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак ,,х", який вказує розмір витрат):

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону)
Ленінський район, вулиця Гоголя будинки №18-30 (парна сторона), перехрестя вулиць 
Гоголя - Льва Толстого, Льва Толстого - Городецького

3. Адреса, назва установн/закладу, будинку:

вулиця Гоголя будинки №18-30 (парна сторона), перехрестя вулиць Гоголя - Льва 
Толстого, Льва Толстого - Городецького

4. Короткий опис проекту' (не більше 50 слів)
нроведення комплексу робіт з реконструкції пішохідної частини вулиці Гоголя, 
облаштування пішохідної зони перехрестя вулиць Гоголя - Льва Толстого, Льва Толстого 
Городецького, встановлення огорожі та в’їзних воріт будинку №  18 вулиці Гоголя, 
обмежувальних парканів будинків № 20-30 вулиці Гоголя.

5. Опис проекту
Основною метою проекту є створення комфортних умов для безпечного користування 
прилеглою територією учнями ЗШ № 4, ЗШ № 7 та реабілітаційного центру «Промінь», 
відвідувачами лялькового театру та жителями мікрорайону.
Проектом передбачено:

- часткову заміну огорожі на території закладу і встановлення воріт для запобігання 
актів вандалізму та крадіжок , що сприятиме підвищенню безпеки та комфорту 
перебування жителів мікрорайону на спортивному майданчику
облаштування пішохідної доріжки на перехресті вулиць Гоголя -  Льва Толстого - , 
Владислава Городецького, її благоустрій, ландшафтний та світловий дизайн, 
створення комфортного середовища для учнів ЗШ № 7, реабілітаційного центру 
«Промінь» та мешканців прилеглого мікрорайону.
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просторового розвитку міста, формування громадського простору і територій на засадах 
комфортного та інноваційного європейського міста.
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 
пізнаваних районів міста.

Реалізація проектних рішень спрямована на створення комфортних умов для 
безпечного користування прилеглою територією ЗШ №4, 7, реабілітаційного центру 
«Промінь», поліпшення благоустрою прибудинкової території будинків №18 -  ЗО по вулиці 
Гоголя, створення естетичного привабливого, комфортного і репрезентативного 
середовища частини вулиць Гоголя, Владислава Городецького, Льва Толстого

6. Обгрунтування бенефіціарів проекту
1. Мешканці мікрорайону вул. Гоголя, Л.Толстого, Владислава Городецького, архітектора 
Артинова
2. Учні та працівники шкіл №4, 7.
3. Вихованці та вихователі центру реабілітації «Промінь» (діти-інваліди та діти з ООП)
4. Відвідувачі театру ляльок.
5. Водії авто, що рухаються по вул.. Гоголя, Владислава Городецького, Льва Толстого
6. Мешканці мікрорайону

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
1. Створення безпечних умов для мешканців мікрорайону
2. Забезпечення необхідного рівня безпеки транспорту та пішоходів

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

Складові завдання Орієнтовна вартість, гри

1. Обладнання пішохідного переходу сучасним 
обладнанням, світлофор, розмітка, знаки

150 ОСО

•

2. Встановлення парканів безпеки та 
огороджувальних парканів

200 000

3. Впорядкування площадок, квітників, вкладання 
тротуарної плитки

400 000

4. Створення екологічних зелених насаджень 100 000

5. Встановлення в’їздних воріт та огорожі 150 000

РАЗОМ: 1000000 гри
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9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до 
територіальної громади міста Вінниці та підтримують що 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 
.................................................................................  для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дас 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/ї, які стосуються цього проекту,
б) мана з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)

З



СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

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 диких 
Вінницької міської ради та її виконавчих органів, відповідно до вимог Закону України "Ііро 
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* Кон гакгні дані Підпис

Станкевич Микола 
Г ригорович

Поштова адреса: м.
___ 1 п 0

А

/

e-mail: і

№
тел.:

і ! ! І І

І
Серія та 
№
паспорту І і I I I I

t

Контактна особа, яка уповноважена представляти проект, у  разі відсутності
автора (без довіреності)

—

Прізвище, ім’я, по батькові Кон гакгні дані

Стебньовська Алла 
Вікторівна

e-mail::
/7

іУ

№ тел.

* Автор надає додаткову інформацію (за бажанням):
Ст.: Очол. О ж ін.
Вік: О  16-18 О 19-31 Ш 31-40 0 4 1 -5 0 0  5 1 -6 0 0  понад 60
Рід занять: О Студент О  Працюю І Безробітний О  Пенсіонер О  Підприємець


