
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці
у 2016 році

Ідевтвфікаційннй номер проеіету
(вписує уповноважений робочий орган, згідно з  реєстром )

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ'ЯЗКОВИМИ ШЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):
Прокладання асфальтованої дороги по вулиці Новій.

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

□  великий X малий

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

Новий мікрорайон «П'ятничани»,

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

Вулиця Нова, м. Вінниця.

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Прокладання асфальтованої дороги по вулиці Новій довжиною 170 м та шириною 3 м. 

Асфальтування має здійснитись на двох відрізках дороги довжиною 150 метрів (див. 
додаток Б -  від точки 1 до точки 2) І 20 метрів (див. додаток Б -  від точки 3 до точки 4). 
Частина дороги між відрізками (див. додаток Б -  від точки 2 до точки 3) укладена 
бруківкою, тому прокладати її немає необхідності.

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 ):

Мета проекту -  забезпечення мешканців мікрорайону якісною дорогою, яка дасть змогу 
комфортно пересуватись вулицею Новою.

Даний відрізок дороги Грунтовий. Були спроби мешканців хоч трохи покращити її 
якість за рахунок висипання щебеню, купленого за власні кошти. Однак такі заходи 
виявилися марними -  через глиняну властивість поверхні всі матеріали погрузли в землі 
Вулиця незручна для пересування по ній в суху погоду, а в дощову-^ цроето «епридатиа-і'* 
Такий стан дороги порушує право мешканців та гостей, які прямують ло мій до э©ни



відпочинку біля озера Гуральня, відчути себе частиною сучасного європейського міста, 
позбавляє можливості дорослих дістатися до роботи, а дітей до шкіл та садків в 
належному вигляді, обмежує доступ до будинків машин спеціалізованої допомоги 
(швидких та пожежних), що порушує принципи безпеки. Вулиця активно заселяється, в 
першу чергу молодими родинами з дітьми. Стан дороги робить небезпечним, а при 
дощовій погоді взагалі неможливим, самостійне пересування по ній людей похилого віку, 
маленьких дітей і людей з обмеженими можливостями, а також дитячих візків та інших 
дитячих транспортних засобів (в тому числі велосипедів).

Реалізація даного проекту шляхом асфальтування вулиці вирішить всі 
вищеперераховані проблеми.

Даний проект відповідає затвердженій Стратегії «Вінниця-2020», оскільки 
забезпечує виконання пунктів щодо вдосконалення мережі доріг, зокрема будівництва і 
підтримки в належному стані міських доріг. Також дасть змогу здійснити ще один крок до 
перетворення Вінниці на сучасне місто з якісною інфраструктурою.

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

Результатами проекту можуть користуватись всі мешканці та гості мікрорайону.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
В разі реалізації проекту мешканці нового мікрорайону «П'ятничани» зможуть 

відчути себе жителями сучасного, європейського, а головне комфортного міста Вінниці, 
яке прагне забезпечити зручні умови для всіх мешканців, не тільки в центральних 
частинах міста, а й на його окраїнах. Також стане можливим та безпечним переміщення 
по вулиці Новій не лише дорослих, а й малих діток, дитячих транспортних засобів, людей 
з обмеженими можливостями, людей похилого віку в будь-які погодні умови. Це буде ще 
один крок до вдосконалення мережі доріг міста. Реалізація цього проекту покаже 
значимість проблем приватних секторів, як невід'ємної частини сучасного міста, і 
важливість їх вирішення. Ще один важливий очікуваний результат -  це щира вдячність 
рідному місту та громаді.

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

Складові завдання
-------------------------------------
Орієнтовна вартість, грн

1. Асфальтне дорожнє покриття з основою - 510 кв.м. 
(170м.*3м.)

200 000

2.

3.

РАЗОМ: 200 000

2



9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до 
територіальної громади міста Вінниці та підгримують цю пропозицію (проект) 
(окрім його авторів)« що додасться. Кожна додаткова сторінка списку повинна мати таку 
ж форму, за винятком позначення наступної сторінки (необхідно додати оригінал списку у  
паперовій формї).

Додається.

10. Контактні дані авторів пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, у тому 
числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників З МІ, з метою обміну 
думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):

а) 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) фотографії, які стосуються цього проекту (додаток А),
б) мала з зазначеним місцем реалізації проекту (додаток Б).

з



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

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

1. Гуренко Вікторія 
Петрівна

Поштова адреса: (21037), м. Вінниця, 
вул. J г

1

V

e-mail: VikysiaGyrenko@mail.ru

№
тел.:

1 1 1 1 1 1 1
1

Серія та 
№
паспорту

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

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

б



Продовження додатку А
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Додаток Б

Примітка: частина дороги від т.2 до т.З встелена бруківкою, тому в її асфальтуванні 
нема необхідності.
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