
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці
у 2016 році

Ідентифікаційний номер проекту
(вписуєуповноважений робочий орган, згідно з реєстрам)

ВСІ ПУНКТИ €  ОБОВ'ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):
Сквер ОЖК......................................................................

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

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону) :
................................................. Оліяжиркомбінату...................................................................

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

Ділянка землі вздовж вулиці А. Іванова від перехрестя вулиць Всеволода Семенця - Іванова 
до перехрестя вулиць Немировича Данченка - Іванова

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)

Проект спрямований на створення зеленої зони в мікрорайоні оточеному заводами, 
створення повноцінної пішохідної зони та дорожнього водовідведення опадів.

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): --------------------------- ----
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Основна мета проекту створити затишок мікрорайону посадивши повздовж вулиці А. 
Іванова хвойний сквер, створення повноцінної пішохідної зони, шляхом Гі розширення та 
вдосконалення на дорожніх шляхах водовідведення опадів, накопичення яких ускладнює 
комфортне пересування громади мікрорайону та створює відчуття закинутого промислового
МІСЦЯ......................................................................................................................................................

6. Обгрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть
користуватися результатами проекту)

Результатами проекту зможуть користуватися всі групи мешканців які проживають та 
працюють в мікрорайоні ОЖК.........................................................

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:

У разі реалізації проекту поліпшиться благоустрій мікрорайону як для пішоходних 
громадян так і для водіїв...............................................................

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

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн
1 .Розширення пішохідної зони 16000

2.Вдосконалання водовідведення опадів 40000

3.Створення скверу: 70000

* розчищення території
привезення землі

осадження скверу та засів травою

- оплата працю
РАЗОМ: 126000

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 а  (необхідне підкреслити):



* висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси 
.......................................................................  для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає 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. 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)



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 Віктор Майданський Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця,
*У*___  • .
кв. .7

e-mail:

№
тел.:

Серія та 

паспорту
1 I I  I I  I I

(
1 1 1 1 І 1 1

2. Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця,
вул. , буд. кв.

e-mail:

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

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

я,

e-mail:

№
тел.:

Серад та 
Jfc
АСПОрту

** 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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