
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 ЛЛЯ ЗАПОВНЕННЯї

1. Назва проекту.
Родинне озеро - Тяжилів.

2.* Вид проекту:
РП 1—ІШ  великий Ы  малий —і;-------------

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці: р-н Тяжилів

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

Тяжилівське озеро (кінцева зупинка тролейбусів)

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Комфортна зона відпочину для всієї родини на березі Тяжилівського озера -  ось чого ми 

прагнемо. Що вихідних та ввечері після роботи батьки хочуть провести весело час зі 
своїми дітками на свіжому повітрі, щоб малюки грались та і дорослі змогли відволіктись 
від проблем. Але це так складно зробити у районі Тяжилів. У нашому районі є озеро, яке 
можна очистити, а навкруги обладнати чудову зону сімейного дозвілля!

5. Опис проекту:
Метою нашого проекту є відродження Тяжилівського озера та створення на його березі 

комфортної зеленої зони для відпочинку та занять спортом. Колись наші батьки мали 
чудове місце для відпочинку біля озера, там можна було поспостерігати за лебедями чи 
вийти на пікнік. На жаль, це все далеко у минулому. Теперішні мешканці району Тяжилів 
дуже часто задають собі запитання, де б це відпочити неподалік на свіжому повітрі разом 
всією родиною. Озеро, що знаходиться зовсім поруч ніхто і не розглядає, як варіант 
комфортного сімейного дозвілля. Недивно, адже на даний момент ця водойма - у 
катастрофічному стані. Озеро засмічене, замулене і через незадовільний санітарний стан 
реально створює пряму небезпеку. Між тим, Тяжилівське озеро, після проведення 
відповідних робіт по очистці та облаштуванню може стати популярними місцем для 
сімейного відпочинку.

Зона відпочинку біля озера має бути представлена в декількох варіантах для 
задоволення всіх вікових категорій мешканців району Тяжилів.
Відкрита зона відпочинку - це майданчик на свіжому повітрі, часто її організовують або 
на газоні, або під деревом. Це ідеальний варіант для тих, хто не любить сидіти на місці. На
майданчику можна помістити стіл для настільного тенісу та інших ігор А якщо в т і н і ___ ___]
дерева повісити гамак - в такий лаундж-зоні захочеться відпочивативигШИйолб міська рада;

І ь ' ‘ '. іь ■

, ^ г  с и .-ла 'Є



Пішохідні доріжки з лавочками та яскравими ліхтарями. Тут буде зручно гуляти з 
візочками молодим матусям, подалі від насиченого руху транспорту та міського шуму А 
пенсіонери із задоволенням зможуть відпочити та поспілкуватись на зручних лавочках.
Для маленьких діток необхідно облаштувати сучасний дитячий майданчик зі всілякими 
гірками та гойдалками. Важливо, щоб він був огородженим, щоб батьки були спокійними 
за безпеку своїх чад.
Задля популяризації здорового способу життя та активного відпочинку біля озера 
необхідно побудувати спортивний майданчик з вуличними тренажерами, якісні вело 
доріжки та невеликий майданчик для трюків на роликах та скейті.
Для заядлих рибалок можна облаштувати кілька пірсів.
Зрозумійте, рекреаційний потенціал Тяжилівського озера надзвичайно великий! На н ш т  
можна проводити водні свята, майстер-класи з рибальства для дітей та дорослих,
Я впевнена, що облаштоване Тяжилівське озеро стане найпопулярнішим місцем для 
відпочинку!
6. Обгрунтування бенефіціарів проекту
Бенефіціарами проекту є мешканці району Тяжилів 
(щонайменше 15 000 чол.)

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Зробити Тяжилівське озеро улюбленим місцем для сімейного відпочинку, компаній 

друзів та гостей міста. Очікуємо отримати велику зону сімейного дозвілля, де окрім 
дитячого майданчика, був би і спортивний і доріжки для велосипедів, роликів чи скейту, 
місце для пікніків, облаштовані пірси для рибалок, достатня кількість лавочок та 
сміттєвих урн, милих квіткових клумб, також вай фай. Неймовірно велика вдячність 
мешканців мікрорайону Тяжилів.

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

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1. Очищення озера 200 000

2. Благоустрій дитячого майданчика 350 000

3. Облаштування місць для рибалки 10 000

4. Об лаштування зон відпочинку( лавочки, урни) 150 000

5. Пішохідна доріжка навколо озера 200 000

6. Лаунж-зона для відпочинку 30 000

7 Відео спостереження 60 000

РАЗОМ: 1 000 000

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
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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 цілена ^

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси ^ ...........
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище 
цілей.
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СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУ ВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

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

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

Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця, 
Щ & к О  Л 5  кв.

e-mail: C&f.і

№
тел.:

Серія та

№
паспарту
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Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця, 
вул.______, буд. кв.__

e-mail:

№
тел.:

С ери та 
№
паспорту

3. Поштова адреса: (індексj, 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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