
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці
у 2016 році

Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноваж ений робочий орган, згідно з реєстром j

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ'ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту:
Облаштування пішохідної доріжки від еу.і. Хмельницьке шосе до підприємства ИОІ 
«Вінницьке УВІІ УТОС».

2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „х'\ який вказує розмір витрат):
□  великий малий

Проект буде рсаліюнано на території міста Він нині, мікрорайон «Вишенька».

3. Адреса, назва установи/закладу, буднику: t

4. Короткий опис проекту: Даний проект ставить за мсту облаштування відрізку 
дорожньо-тротуарного покриття ви) вулиці Хмельтщьке шосе до І/О Г  «Вінницьке УВІ/ 
УТ()('», Зазначений відрізок дороги і в дуже занедбаному стані, а попит на користування 
ним с значніш, оскільки він є частиною шляху ній трамвайної зупинки до підприємства, на 
якому працюють інваліди по зору, ('аме ці люди найбільше страждають від аварійності 
даного відрізку дороги.

5. Опис проекту: Останнім часом наша держава докладає максимум зусиль аби позбутися 
свого радянського минулого І гідно увійти в коло європейських цивілізованих держ-ав. 
Реформування соціально-економічного становшца країни та формування сталого 
демократичного суспільства ставлять перед Україною завдання докорінно змінити 
відношення до його соціально вразливих категорій, зокрема. Інвалідів. Саме інваліди є 
найбільш соціально иезахшценою категорією населення і держава має всіляко сприяти 
адаптації їх у  суспільстві.

Такий пріоритет на місцевому рівні докладений в (. 'тратегії розвитку нашого міста 
«Вінниця 2020», ()е зазначено, що місто підтримує різноманітні заходи, спрямовані на 
заохочення, захист та забезпечення повного і рівного здійснення всіма люоьми  ; 
функціональними обмеженнями всіх прав люОнни та основоположних свобод (пункт .1.5. 
абзац 2).

Для незрячої людини с досить важливим і, «одночас, специфічним питання просторової 
орієнтації і правильна її організація Оопомагас таким людям адаптовуватися в суспільстві, 
забезпечуючи тим самим свої елементарні потреби. Однією з таких ж иттєвих потреб є 
праця.

У Вінниці незрячі люди мають можливість працювати на cneificni іованому 
підприємстві, іцо знаходиться за адресою вул.. 600-річчя, 9. Тут створені умови для роботи 
інвалідів по зору. працюють служби реабілітації, функціонує спеціалізована бібліотека. Як 
правила, незрячі добираються до підприємства з трамвайної зупинки Максимовича, звіокн 
дорога для них обладнана спеціальними турнікетами. Але на даний час відрізок цієї дороги;■> ■ 
іцо проходить попри будівлю колишньої фабрики «Вінничанка>* є в досить гзсннх№б&іїЬіу
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стані і навіть складає пеану небезпеку. Ближче до підприємства знаходиться тротуар, 
обладнаний спеціальним турнікетом, aie є наразі завузьким і. до того ж, s іншого боку 
поросна) чагарником, що с загрозою дія незрячої людини. Д о  того ж\ біля підпрінмства  
У'} ОС зводиться будинок. в якому мешкатимуть інваліди по зору і їх користування цією 
дорогою збільшиться.

Загалом, цю проблему молена розглядати в двох аспектах:

1. Ділянка дороги попри заморожену будову (колишня фабрика «Вінничанка»), Складає 
близько 500 м. кв. і є як транспортною, так і пішохідною. На сьогодні вона с в надто 
занедбаному етані (див. фото блок І), що створює значні труднощі у  пересуванні нею. 
особливо незрячих людей. Д о  того ж. недоконструіювана будівля під впливом природних 
факторів поступово руйнується, що створює загрозу для пішоходів. Щоб облаштуванні 
даний відрізок дороги для комфюртного пересування інвалідів по зору та інших громадян 
необхідно здійснити грунтовне асфальтове покриття і передбачити створення пішохідно- 
тротуарної доріжки з боку приватного сектору.

2. Тротуарна доріжка по другому провулку Хмельницького шосе (близько 150 метрів). Вона 
об.иіштоваиа турнікетами для комфортного пересування незрячих, проте потребує 
розширення та очищення від дерево-кущових рослин, які створюють перешкоди незрячій 
людині (див. фото блок 2).

Вирішення в комплексі цих двох проблем відповідає «Стратегіїрозвитку Вінниця 20211» 
в частині піклування громади над соціально иезахшценими категоріями (цитовано вище), а 
також- в частині облаштування доріг міста (пункт ~.3. !. шходи пункти 3 та 6).

6. Обгрунтування бенсфіціарів проекту:
Інваліди по зору, мешканці даної території, інші громадяни.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в ріиі реалізації проекту:
Реалізація проекту значно полегшить пересування цим відрізком дороги незрячих 

громадян, інших громадян; поліпшить умови для пересування транспортних засобів; 
створить естетично привабливий вигляд цієї території, що знаходиться в центральній 
частині міста і мож е бути показовою для гостей Вінниці.

Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (псі складові проекту та їх орісптошіа нарисі

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн j

/. Лсфальтиобітония суміш 60000.00

2. Щебінь 2000.00

3. Відсів 500,00 іі

4. Тротуарні бордюри 16500.00 1

5. Тротуарна плитка \ 95000.00

6. Бетон 2500,00

7. Пісок /500.00  і

РАЗОМ: 178000,00



9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до 
територіальної громади міста Вінниці та підтримують що пропозицію (проект) (окрім 
ного авторів) - додасться.

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):

Висловлюємо свою згоду на використання наших електронних адрес та номерів телефонів:

alfa71971@mail.ru (тел.: 0674658994);

уіп00иї05@і.иа (тел.; 0674324210) для зазначених вище цілей 

Підпис осіб, щ а д а є  згоду на використання своєї електронної адреси:

зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки. яка є недоступною для громадськості.

11. Інші додатки (якщо необхідно/:
а) фотографіями які стосуються цього проекту - додаються.
б) мала з зазначеним місцем реалізації проекту - додається.

Савич)

пропозицій (проектів) (тільки для Вінницької міської ради).

(В.В. Зелінський);

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

З

mailto:alfa71971@mail.ru


12. Автор проект}' та ного контактні лані (дані необхідно «писати чітко і зроіумі.т) 
Доступ до ціп інформації матимуть лише представники Вінницької міської ради:

Ім’я та Прізвище** Контактні лані Підіте***

/. Зелінський 
Віктор Володимирович

І Іоштова адреса: 2103^. м. Вінниця. 
в\:і.

e-mail: alfa71971'«'iniail,ru

№
тел.:

(Лфія га 
S i пас’іюрі}

Л

г
ч-

2. Савич
Михайло Гепріхович

Іоштова адреса: 2100!. м. Вінниця,
6Т-/.

e-mail: vimmutos'w i.ua

№

тел.:

1 I г Т---- 1---- 1---- г г
L

С . 'с р іч  Ш  

S 1-: лгісііортч

I__ J

Поштова адреса:
, 6у0 кв.

e-mail:

С сріЯ LI 
.V' JKkJ|L»p|\

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

*** Підписуючи документ, я. разом з цим заявляю, що с мешканцем міста Вінниці.
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вул. Максимови
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Стоматологічна 
Клініка Аполлонія

н

Хмельницьке шосе
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