
ФОРМА ПРОЕКТУ,
• «реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці
у 2016 році

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ'ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):
Міні-парк "Біля Шоку"- життєва необхідність громади, візитка міста, виховання 

екологічної та естетичної культури підростаючого покоління

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) :
9 мікрорайон.................................................................................................................................

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

9 мікрорайон

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Створення міні-парку шляхом озеленення та облагородження території.
Виділення та облаштування 4 зон: головної прогулянкової алеї “До Джерела", алеї “Малі 
бешкетники"(серія фігур сучасних мультиплікаційних героїв), алеї "Великі бешкетники" 
(спеціально облаштована активна зона- скейт, ролики), алея "Релакс "(шахова тематика)

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 ):

Проект передбачає створення зеленої зони загального користування. Креативний підхід до 
благоустрою і наповнення зробить міні-парк однією із в’їзних візиток міста.

X великий



Стрімка розбудова західної околиці міста Вінниця, запуск нової трамвайної лінії, 
з'єднання вулиці Келецької із Барським шоссе призвели до значного збільшення 
траспортного потоку, в зв'язку з чим, виникла потреба у оздоровленні повітряного басейну 
та поліпшенні мікроклімату. Рослинний світ, як найкраще, забезпечує якісний склад 
повітря, що є одним з чинників, які визначають стан здоров'я людей, створюють для 
людини почуття комфорту.
Зелені насадження -  це найважливіша екологічна та естетична складова середовища, що 
повсякденно оточує міське населення, її роль незамінна в оздоровленні міського 
середовища. За рахунок створення своєрідного оазису, знизиться температура у спекотну 
погоду, знизиться рівень міського шуму, запиленість і загазованість, буде задоволена 
потреба у місці відпочинку, як молодих батьків з дітьми, так і підростаючого та старшого 
покоління. Таким чином реалізація даного проекту принесе значну користь, як 
мешканцям так і екології та розвитку самого міста.
Проект як найкраще відповідає стратегії розвитку "Вінниця 2020" та спрямований на 
задоволення потреб у відпочинку як мешканців м. Вінниця так і гостей.

6. Обгрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
Мешканці 9 мікрорайону, прилеглих районів, мешканці та гості міста Вінниці

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
озеленення та благоустрій місцевості;
покращення стану атмосферного повітря;
покращення здоров’я та самопочуття громадян;
забезпечення сприятливих та безпечних умов для проведення дозвілля;
виховання у дітей почуття прекрасного, любов до природи і рідного краю;
усвідомлення необхідності екологічного вибору як вибору, орієнтованого на
загальнолюдські цінності;

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

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1. Підготовка ландшафту 100000

2. Закупка посадкових матеріалів 260000

3. Закупка будівельних матеріалів 390000

4. Виконання робіт 250000

5.

6.

7.

РАЗОМ: 1000000
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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 ЗМІ, з метою обміну 
думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси
Petrovskats@mail.ru.........................................................  для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання своа 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. Інші додатки (якщо необхідно):
а) фотографія/ї, які стосуються цього проекту,
б) мала з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)

з
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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 .Скришевська Тетяна 
Степанівна

Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця, 
вул. ї ----------- ---------- - /)

V
e-mail:

№
тел.:

і і

Серія та 
№
паспорту

і
і

і*

2. Козак Тетяна 
Григорівна

Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця,
Tj> іН \ 1  ̂ j -* \ vr Г WJ V Р 1WJ VV 1 A f «■ А 9

1 \ ґ  

І  .
e-mail:

№
тел.: )

Серія та 
№
паспорту

1 -

3. Поштова адреса: (індекс), м. Вінниц 
вул. , буд. кв.

я,

e-mail:

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

¥ Ф ♦

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

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