
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці
у 2016 році
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Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром )

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ»ЯЗКОВИМИ Д Л Я  ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 a ie ):  Крита стоянка з дитячим майданчиком на даху

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

X великии

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону): район олійно-жирового комбінату.

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

м. Вінниця ,ОСББ «ЮМІР» вул. Учительська 10

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )
...На сьогоднішний день присутня проблема дефіциту місця в дворах багатоповерхівок в 
нашому місці. Така плачевна ситуація створює великі незручності для мешканців будинку 
та для водіїв. З кожним роком кількість автомобілів зростає великими темпами, і виходячи 
з цього можна зробити висновок щодо нагальності вирішення даної проблеми. Вирішення 
проблеми с крита стоянка з дитячим майданчиком на даху

5. Опис проекту (основна мета проекту: проблема, па 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 ’скт. 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 ):
Доцільність такого рішення виражена в ефективному використанні місця в дворі 
житлового багатоповерхового будинку, в створенні критої стоянки (охороняємо або ні), та 
в оновленні дитячого майданчика і його реалізація відповідно до європейських стандартів. 
Для будівництва критої стоянки з дитячим майданчиком на даху використовується 
залізобетонна без балочна конструкція товщиною перекриття 200мм та з колонами 
розміром ЗООммХЗООмм. Дана конструкція дозволяє при порівняно малих затратах 
досягти максимального результату, забезпечуе довговічність
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огорожею та цільним резиновим покриттям для повної безпеки дітей. Цільне резинове 
покриття завтовшки 30мм є зносостійким та довговічним, порівняно м'яким, що виключає 
травмування дітей, та легко ремонтується у випадку пошкодження. Дитячий майданчик 
включає в себе футбольний, баскетбольний стадіон розміром 12мХ22м. та територію 
активного відпочинку з обладнанням європейського зразка. Також присутня зона 
пасивного відпочинку під накриттям з комфортними лавками. Сама стоянка передбачає 
раціональне використання площі щодо розподілення парко-місць, зручний доступ до авто 
та безперешкодний рух по території, освітлення (або без нього), охорону (або без неї), 
огородження металевим забором. Отже, з вище сказаного можна зробити висновок щодо 
доцільності даного проекту та перспективи його використання в майбутньому

6. Обґрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
Вигода від даного проекту, необхідна мешканцям новоствореного ОСББ «ЮМІР» на 
вул.Учительська 10, мешканцям будинку Учительська 12, переулок Учительська 14, 
перший проїзд Чехова 30. В зв'язку з тим що будинки побудовані в старому мікрорайоні 
на невеликій території, є проблема із автостоянкою і дитячим майданчиком

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
1. Покращити свідомість мешканців, та змінити стереотип щодо використання та 
обслуговування спільного майна.
2. Збереження екології (ліквідація загазованості та шумливість біля будинків).
3.Доступ до користування автостоянкою і дитячим майданчиком прилеглих чотирьох 
будинків.
4. Доступ швидкої допомоги, та уразі необхідності облаштування майданчика для стоянки
мчс.
5.Звільнення прибудинкових територій від самовільних автостоянок.

8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)
Приклад-пропозиція розрахунку критої стоянки з дитячим майданчиком на даху площею 
1530м.кв.
Загальна площа стоянки 765м.кв.
Загальна площа дитячого майданчика 765м.кв.
Загальна кількість парко-місць ЗО.
Площа футбольного поля 264м.кв.
Площа дитячого майданчика 501м.кв.
В пропозицію включено:
Стоянка з асфальтуванням, освітлення стоянки, дитячий майданчик з обладнанням та 
устаткуванням відповідно європейським стандартам, футбольне поле, зона пасивного 
відпочинку з лавками, освітлення дитячого майданчика. Огорожа дитячого майданчика 
2м., цільне резинове покриття завтовшки 30мм., та площею 765м.кв., сходи, приміщення 
для охорони площею 4м.кв., відео нагляд.
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Вартість будівництва на основі залізобетонної монолітної безбалочної конструкції з 
перекриттям товщиною 200мм та колонами розміром ЗООммХЗООмм. З усіма відповідними 
підготовчими роботами та документацією становить 1900500грн. з ПДВ.

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 .................................................................................. 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)'. 

фотографії, які стосуються цього проекту.
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СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

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

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

1 .Побірський Олег 
Іванович

Поштова адреса: (21034), м . Вінниця, 
ву  ?

/ 7

* ^
te-mail: pobirsk@gmail.com

№
тел.:

I I  1 1 1 I I 1

Серія та 
№
паспорту

і

_ 1 1 1 1 1 ! 1

** 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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МОНОЛИТНОЕ БЕЗБАЛОЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ
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