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(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром )

1. Назва проекту (не більше 15 слів): 
 ”Безпечна Вінниця**..................

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

1X1 »дликий □  малий

Проект буде реалізовано иа території міста Віпниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону) :
... проект здатний охопити усю територію міста Вінниця......

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:
.. .будь-яка з 5-ти існуючих пожежних частин на території м. Вінниця зможе 
розмістити дану техніку..........

4. Короткий оннс проекту (не більше 50 слів)
.. .Вінниця це місто, яке являється еталоном для решти міст України по темпах 
розвитку, покращенню комфорту життя, відкритості для розвитку новітніх 
технологій та їх реалЬації, в бажанні розвиватися зі збереженням своїх 
автентичних особливостей. Зробимо Вінницю зразкам безпеки забезпечивши її 
сучасною пожежною технікою для рятування людей та ліквідації надзвичайних 
ситуацій на висоті понад 26,5 м.

5. Опис проекту (основна мета проекту; проблема, на вирішення якої він спрямований; 
запропоновані рішення; поясненну чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким 
чином його реапЬація вплине на подальше життя мешканців. Опис проекту не повинен 
містити вказівки на суб ’єкт, 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):
......Вінниця — місто оазис, місто де з кожним роком пропорційно до збільшення
кількості населення зростає і кількість висотних будівель, В час розбудови міспШ 
Вінниця сучасними житлово-офісними будівлями в складі нових житлових кварталів 
таких як: “Сімейний**, “Рів'єра”, “Європейський квартал”. “Набережний квартал. 
аПарк Тауер”, “Словя'нський’*, “Пироговський", “ЖККиївськїятНШЬДОДОДО*ШсД* 
впроваджено будівництво квартир у 2-х та навіть і 3-х рівнях, а «ШЙОДкОДіВИіМЬчда?
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рівня квартири становить 26, 5 м та з урахуванням того що на території мкяш вже 
існує чимала кількість багатоповерхівок понад 9 поверхів, які носять, як житловий 
так і офісний характер сучасна аварійно-рятувальна техніка (автодрабина) для 
проведення робіт по ліквідації надзвичайних ситуацій та рятуванню людей на висоті 
понад 26,5 м (понад 9 поверхів) є вкрай потрібна. За її допомогою можна буде не 
тільки врятувати, у  випадку надзвичайних ситуацій, не одне життя громадян цього 
чудового міста, а також зменшити ризики для сучасних міських героїв-рятувальників 
прн виконанні ними своїх службових обов'язків. Сподіваюсь що 1 млн. гривень з даного 
проекту буде першою сходинкою з 5 наступних, які дозволять в найгіршому випадку 
через 5 років, а можливо і швидше зібрати усю суму до 2020 року і тим самим 
виконати Стратегію розвитку «Вінницн-2020», в частині розвитку не лише 
комфортного але і безпечного міста.

6. Обгрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
...Усі без виключення мешканиі м. Вінниия. а також її гості будуть почуватися хоч .  
трішки але безпечніше

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
.. .Існує два результати:

Перший. Зрозуміло що витратити усі кошти передбачені даною програмою на 
реалаацйо проекту “Безпечна Вінниця”, буде мінімум, як егоїстично і дещо не 
справедливо по відношенню до інших не менш важливих проектів, але все таки надія 
є що місто забезпечать спеціальною технікою уже в цьому році 

Другий. Так, як це великий проект то виділення 1 млн гривень на нього цього року 
зможе наблизити фінал вирішення даної проблему у  майбутньому в сфері реалЬацй 
Стратегії розвитку «Вінниця-2020»

8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість) ____  •

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн
1. а) Продавець ТОВ “Київспецтех” (м. Київ, Україна) 

виробник ТзОВ “Пожтехніка-СервІс” (м. Твер, РФ) 
АД-60 на базі КамАЗ-65115 
б) Техніка, яка була у використанні на території 

Європейських країн (за прикладом швейцарських 
трамваїв)

8 200 000 гривень 

договірна

РАЗОМ: Залежить від місця 
придбання техніки

9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до 
територіальної громади міста Вінниці та підтримують цю пропозицію (проект) 
(окрім його авторів), шо 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 іагяігьиадасту—І» у mqr 
числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників ЗМІ, з метою обміну 
думками, інформацією, можливих узгоджень і тд. (необхідне підкреслити):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси/
Power 26.86(a)maiLru для зазначених више ділей

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної ядрдегі
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адресудаї^а^И^айГвище 

цілей.
Примітка:
Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Вінницької міської ради), 
зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для громадськості.

11. Інші додатки (якщо необхідно):
а) Витяг з державних будівельних норм.
Таблиця 3 додаток 3.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова 
міських і сільських поселень**

І Спец- І Кількість автомобілів при кількості жителів у 
І автомобілі І місті, тис.чол.
І І-----------------------------------------------------------------------------------------

І Ідо 501 50 - 1100 - 1350 - |700 - |1250 - | понад
І І І 100 І 350 І 700 і 1250 | 2000 | 2000
ІАД І 1*) І 2 І З  Ц  - 6 |7 - 8 |9 - 11 І **)
І(автодрабина)І І І І І І І
|і АП І І І І І І І
І{авто- І І І І І І І
І підйомник) І І І І І І І

І *) За наявності будинків заввишки 4 поверхи і більше.
І **) Визначається за кількістю адміністративних районів з
Ірозрахунку 1 АД або 1 АП на район.

Відповідно до ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і 
сільських поселень**, а саме додатку 3.1 таблиці 3 для населених пунктів з 
кількістю жителів від 350 до 700 тисяч чоловік необхідна кількість автодрабин та 
автопідІомників повинна складати від 4-х до 6-ти одиниць техніки.

б) Розрахунок довжини автодрабини для обслуговування будівель.
L=H-h / sin a, L -  висота автодрабини, Н - висота будівлі, h -  висота 1-го щабля над 

землею (приблизно 1,2 м), а — максимальний кут нахилу (приблизно 75 градусів в 
залежності від типу автодрабини), а тому провівши розрахунок для типово! 16-ти 
поверхівки висота автодрабини повинна становити:

L ~47-1,2/ sin75 = 47.41 м



12. Автор проекту та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло). 
Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Вінницької міської ради:

** Будь-ласка, вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам 
Вінницької міської ради.

*** Підписуючи документ, я, разом з цим заявляю, що є мешканцем міста Вінниці.


