
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 ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):
Спортивно - розважальний комплекс "EXTREME - Park ".

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

Н  великий □  малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону) :
Парк "Бригантина" або Центральний Парк культури і відпочинку ім. Горького.
3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

М. Вінниця, вул. Магістратська, 102, кв.9.

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Спортивно - розважальний комплекс "EXTREME - Park " - це унікальне місце для спорту, 

відпочинку та релаксу, розташоване в зеленій зоні у місті Вінниця. Унікальність його 

полягає насамперед у тому, що він повинен знаходиться на відкритому повітрі в 

екологічно чистій зоні на півострові річки Південний Буг або у Центральному Парку 

культури і відпочинку ім. Горького.

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 ):
Основна мета проекту - створити легальне місце проведення тренувань та змагань з 

доступних широкому загалу екстремальних видів спорту. В якості майданчика для 

"EXTREME - Park" пропонується використати занедбаний півострів «Бригантина». 

Привести його до ладу та облаштувати спеціальним обладнанням для екстремальних видів 

спорту. В подальшому відкрити на базі «EXTREME - Park» відповідних секцій або клубів, 

що буде сприяти популяризації здорового способу життя та активнЬкі^ дЬїЙі^к^ііоІЇбді.
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6. Обгрунтування бенефідіарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
Для максимальної доступності екстрим-майданчика для широкого загалу активних містян 

та гостей Вінниці пропонується його розмістити на півострові «Бригантина». Це зробить 

об'єкт доступним з географічної точки зору. Для максимального заохочення любителів 

активного дозвілля користування послугами «EXTREME - Park» буде безкоштовним. 

Обмеження будуть обумовлені тільки правилами поведінки на екстрим-майданчику.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:

На даний час у місті існує один подібний майданчика, але він обмежений у своєму 

використанні, тому у нашому випадку, як результат -  будуть створені необхідні для 

тренувань траси, майданчики, зони відпочинку, трампліни та різні елементи у зовсім в 

нелристосованих, а іноді небезпечних місцях. Звичайно ці місця легкодоступні для 

необізнаних підлітків, в результаті чого останні отримують різного роду травми. Окрім 

цього при облаштуванні стихійних майданчиків наноситься шкода ландшафту парків та 

прибудинкових територій. Реалізація проекту «EXTREME - Park» надасть змогу 

екстремалам, що катаються на велосипедах, скейтбордах чи роликах проводити свої 

тренування на відповідно облаштованому майданчику. Зробить більш привабливим та 

видовищним відвідування півострова «Бригантина» мешканцями та гостями міста. 

Привести до ладу півострів «Бригантина)), який не використовується і знаходиться в 

занедбаному стані. В подальшому відкрити на базі «EXTREME - Park» відповідних секцій 

або клубів, що буде сприяти популяризації здорового способу життя та активному 

дозвіллю молоді.

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

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1. Альтанка: 10 шт. 12000

2. Пейнтбольний майданчик і обладнання 110000

3. Дитячий ігровий будиночок 20010

4. Дерев’яна пісочниця:2 шт. 10000

5. Волейбольна площадка 15000

6. Лавочки: 10 шт. 50000
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7. Футбольний майданчик 80000

8. Сцена 140000

9. Tip 25000

10. Канатна доріжка 60000

11. Майданчик для гри у гольф 9000

12. Квадроцикли: 2шт. 80000

13. Екстремальний батут 15000

14. Туалет 25000

15. Мангал: 10шт. 35000

16. Майданчик для гри у петанк 25000

17. Будівельні роботи 195000

РАЗОМ: 906010

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 
molodizhna_rada@ukr.net 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)

З
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СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

12. Автор проекту та його ковтактні 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.
(^"О чА Ч лл. r*yvO  

І )

По^оваа^эесж^шдекс),м. Вінниця, 
вул. І /оуд. /ог. кв. 9

e -m a il: n^o/od, 2  h —  г п с £ г © и ^ г _  ^  

” 11 І І І

С

№
тел.:

і г і і

Серія та
№
паспорту L

І І І І І І і

/

2. Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця, 
вул._____ , буд.____/св.______

e-mail:

№
тел.:

Серія та
яь
паспорту

3. Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця, 
вул._____ , буд.____кв.

e-mail:

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

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

*** Підписуючи документ, я, разом з цим заявляю, що е мешканцем міста Віниці.
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Додаток 1





Додаток 2


