
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці 
у 2016 році

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

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ 1ІЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):
............. Реконструкція зони відпочинку, пляжу «Спартак» по вул. Князів
Коріатовичів (колишня вул. Свердлова).............................................................

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

[X] великий □  малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
.масиву/мікрорайону) :
......Масив Князів Коріатовичів (колишній Свердловський масив)............

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

......м. Вінниця« вул. Князів Коріатовичів (колишня вул. Свердлова),
буд.123................................................................................................................................

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )
......Проведення повної реконструкції зони відпочинку, пляжу «Спартак»,
встановлення нових елементів благоустрою, створення нових ігрових 
майданчиків, очищення прибережної зони від сміття та бур’яну........................

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 ’акт, 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 ):
.........  Основна мета проекту -  проведення повної реконструкції зони
відпочинку, пляжу «Спартак». Протягом року, у різні періоди, на даній 
території досить людно — спортсмени, моржі, відпочиваючі та гості міста.
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потребує: демонтажу старого обладнання та елементів благоустрою; 
проведення обрізання старих гілок, дерев та потребує засадження молодими 
деревами; асфальтування; встановлення лав та смітників; створення нових 
ігрових майданчиків для гри у пляжний футбол, пляжний волейбол, великий 
теніс та для занять силовими вправами; створення майданчику для дітей зі 
встановленням гойдалок та різних атракціонів; монтаж кабінок для 
переодягання та «грибків»; пост рятівника; створення належного освітлення; 
проведення оновлення громадського туалету; створення місць для 
паркування автомобілів відвідувачів; створення майданчику для контейнерів 
зі сміттям; побудова «чайної» та нового паркану; створення фонтанчику з
питною водою; очищення прибережної смуги від бруду, бур’яну......................
......... Реалізація даного проекту надасть можливість комфортно та корисно
проводити час мешканцям та гостям м. Вінниця без обмеження та не 
зважаючи на вади здоров’я. Кожному відвідувач зможе відпочити тілом та
душею..............................................................................................................................
.........Проект повністю відповідає Стратегії розвитку «Вінниця-2020»..............

6. Обгрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
.........Кожен відвідувач, не зважаючи на свою територіальну належність, вік,
стать, національність зможе безперешкодно проводити час на зазначеній зоні 
відпочинку....................................................................................................................

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
.........Посмішки задоволених дітей, «Дякую» від мешканців м. Вінниця.........

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

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1. Розроблення проектної документації 25 000 грн.

2. Асфальтування алей 13 000 грн.

3. Купівля та встановлення лав, смітників -  13 лав, 
16 смітників

25 900 грн.

4. Очищення прибережної зони від бруду, бур’яну 5 000 грн

5. Будівництво «майданчику для дітей до 13 років» 
(закупівля та встановлення гойдалок, атракціонів та 
іншого обладнання) -  до 8 шт. різних дитячих 
елементів

72 000 грн.



6. Проведення обрізання гілок, дерев та насадження 
молодими деревцями

5 000 грн.

7. Будівництво «Майданчика для занять силовими 
вправами» (підготовка майданчика для монтажу 
тренажерів, купівля та монтаж тренажерів) -  5-6 
вуличних тренажерів

72 000 грн.

8. Закупівля елементів для освітлення зони відпочинку та 
їх монтаж -  13 стовпів, 13 ліхтарів

58 500 грн.

9. Закупівля матеріалу, зварювальні роботи, 
встановлення та фарбування «грибків» - 5-6 шт.

32 000 грн.

10. Закупівля матеріалів, проведення зварювальних та 
монтажних робіт, фарбування «Кабінок для 
переодягання» - 2 шт.

11 000 грн.

11. Закупівля цегли, цементу та проведення робіт з 
вимощення цегляного паркану та паркану загалом

120 500 грн.

12. Асфальтування, встановлення бордюрів для «Місць 
паркування автомобілів відвідувачів пляжу «Спартак»

18 000 грн.

13. Проведення чищення, оновлення (нові двері, 
освітлення, фарбування) громадського туалету

7 500 грн.

14. Закупівля та встановлення пластикових крісел на 
спортивних майданчиках

164 000 грн.

15. Будівництво «Роздягалок, кімнат для переодягання» 16 000 грн.

16. Будівництво «Тенісного корту» (монтаж 
огороджувальної сітки, покриття, купівля та 
встановлення сітки для гри)

58 000 грн.

17. Будівництво «Пляжного волейбольного поля» 
(купівля та привезення піску, монтаж стійок, сітка для 
гри, монтаж огороджувальної сітки)

24 000 грн.

18. Будівництво «Поля для гри у пляжний футбол» 
(створення поля, купівля та привезення піску, 
встановлення сидінь для вболівальників, закупівля 
воріт та сіток на них)

178 000 грн.

19. Створення «Чайної» для відвідувачів з продажу соків 
та морозива

11 000 грн.

20. Встановлення «Посту рятувальника» 5 000 грн.



21. Створення питних фонтанчиків 8 000 грн.

22. Створення «Майданчику для встановлення 
контейнерів для сміття»

6 500 грн.

23. Монтаж та фарбування «Кладки для моржів» 5 000 грн.

24. Створення «Будови для прокату катамаранів, човнів» 9 800 грн.

25. Встановлення он-лайн-камер відео-спостереження -  
6 шт.

47 000 грн.

РАЗОМ: 997 700 грн. 00 коп.

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. 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 свою згоду на використання моєї електронної адреси 
.......ок8апосЬка0801@,і.иа........................  для зазначених вище цілей _ /

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси . . . .  .ту.......
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. Інші додатки (якщо необхідно)'.

а) фотографії, які стосуються цього проекту,
б) мала з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо):

- ситуаційний план зони відпочинку, пляжу «Спартак»



СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

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

Ім’я та Прізвище** Контактні дані Підпис***

1.
Попович Оксана 
Володимирівна

Адреса реєстрації: 21007, м. Вінниця, 
вул, ~ і), 
буд. ,7 . .

Поштова адреса (для кореспонденції-):
21007, м. Вінниця, вул. —
буд.

/ /

/
e-mail: oksanochka0801@i.ua

№
тел.:

г - - —

-

- -

Серія та
№
паспорту

Л.

і

1

*

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

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

mailto:oksanochka0801@i.ua
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СИТУАЦІИНИИ ПЛАН 
зони відпочинку, пляж „Спартак”

(розташованого за адресою: м. Вінниця, вул. Князів Коріатовичів (колишня вул. Свердлова), 123)

Приватний сектор

Поле для 
пляжного футболу

(розмір 37м‘28м)

Роздягалки,
кімнати

для
переодягання

■10.97м-

Приватний
сектор

Волейбол.
поле

(розмір 18м‘ 9м)

Майданчик для дітей 
до 13 років

(гойдалки та інше)

Туалет

Г араж

Гараж

Майданчик 
для заняття 

силовими 
вправами

Контейнери 
зі сміттям

,Кладка'Г араж

Гараж

Будинок

Гараж

Скала до веслувальної 
^  станції



УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
елементів зони відпочинку, пляжу „Спартак”

(розташованого за адресою: м. Вінниця, вуя. Князів Коріатовичів (колишня вул. Свердлова), 123

&

* а ’
Дерево

Квіти

Паркове
освітлення

Лави разом із 
смітниками

О Фонтанчик із 
питною водою

Бігова доріжка

Місце продажу 
безалкогольних напоїв

Трав’яний покров

Камери
спостереження

Паркан

Місця для 
вболівальників

Сітчастий паркан

ГГГ~Г) Клумба

Цегляний паркан 
висотою 1 м

Асфальтне дорожнє 
покриття

Місце розташування 
контейнерів зі сміттям

„Грибок”


