
ФОРМА ПРОЕКТУ, реалізація 
якого планується за рахунок коштів Бюджету 
громадських ініціатив м.Вінниці у 2017 році

Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром )

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ»ЯЗКОВИМИ ЛЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):
В тяжилівських садочках чиста питна вода та здорові діти.

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

' Xвеликии малии

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

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку;

ДНЗ №14, м.Вінниця, вул. Москаленка,42 
ДНЗ №10, Вінниця, вул. Баженова, 30-а

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Встановлення системи очистки води з системи центрального водогону в 2 дитячих
садочках: №10 та №14.
Що перетворює звичайну воду з крану на питну та приготування їжі, з рівнем
мінерального балансу та хімічним складом, який підходить дитячому організму.
Наші дітки будуть вживати здорову та корисну воду.

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 «Віннищ- 
2020». Якщо проект носить капітальний характер, зазначається можливість 
користування результатами проекту особами з особливими потребами ):

Метою проекту є забезпечення якісною здоровою водою наших дітей, що стане запорукою
їх здоров'я сьогодні та нації у майбутньому.
Вода оточує нас всюди - її ми п'ємо, їмо, водою вмиваємось. Н і п " п пирн™ алже
здебільшого наше тіло складається з Н20. 1 чим чистіше вона, т у  м  чистіше^

ВІДДІЛ? ЗВЕРНЕНЬ
здоровіше, наше тіло. Гл,|>миіи̂
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За даними всесвітньої організації охорони здоров'я 80% захворювань людини викликано 
вживанням не якісної води, особливо це стосується здоров'я тільки ще формуючогося 
організму дитини.
На даний час, здебільшого, наші діти в садочках вживають воду з системи центрального 
водогону, методи очистки якого застаріли та містить такий небезпечний для дітей хлор. 
Вода з крану не підходить дитячому організму за хімічним складом, навіть після її 
кип’ятіння.
Встановивши системи очистки води в садочках місто отримає:
1. Зниження рівня захворюваності у дітей дошкільного віку за рахунок очистки води від 
інфекцій, які перебувають у воді та підвищення рівня дитячого імунітету вживанням 
якісної води.
2. Підвищення рівня здоров’я нації, забезпечивши дітей водою, яка підходить дитячому 
організму за хімічним та мінеральним складом стане основою їх здоров’я у майбутньому.
3. Впровадження сучасних європейських методів облаштування дитячих садочків.
4. Приготування смачнішої їжі та напоїв в дитячих садочках, завдяки натуральним 
органолептичним властивостям очищеної води смак їжі стає кращим, а малюки з більшим 
задоволенням куштують такі страви.
5. Використання води, яка відповідає стандартам ЗУ «Про питну воду та водопостачання». 
Також цей проект допоможе місту розвиватись згідно «Стратегіїрозвитку «Нінниця- 
2020» та досягати найголовніших цілей: «Місто, дружне до дитини» та «Здорове місто».

6. Обгрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які з.\южуть 
користуватися результатами проекту)

Користуватись результатами проекту зможуть 565 дітей дошкільного віку м-ну Тяжилів: 
273 вихованця ДНЗ №14,292 ДНЗ №10 та 28 працівників цих навчальних закладів.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
1. Зниження рівня захворюваності у дітей дошкільного віку за рахунок очистки води від 
інфекцій, які перебувають у воді та підвищення рівня дитячого імунітету вживанням 
якісної води.
2. Підвищення рівня здоров’я нації, забезпечивши дітей водою, яка підходить дитячому 
організму за хімічним та мінеральним складом стане основою їх здоров’я у майбутньому.
3. Забезпечення дітей якісною питною водою та впровадження сучасних європейських 
методів облаштування дитячих садочків.
4. Приготування смачнішої їжі та напоїв в дитячих садочках, завдяки натуральним 
органолептичним властивостям очищеної води смак їжі стає кращим, а малюки з більшим 
задоволенням куштують такі страви.
5. Використання води, яка відповідає стандартам ЗУ «Про питну воду та водопостачання».

8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)
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Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

Система очистки для ДНЗ №14

1. Система зворотнього осмосу РОвиБТЗООО (1 шт.) 38500,00

2. Мінералізатор + колба (6 шт.) на 5 років 5400,00

В. УФ лампа 117 НК-60 (2 шт.) на 5 років 8400,00

4. Матеріали і робота 17600,00

5. Змінний елемент (мембранна) (12 шт.) на 5 років 5550,00

4 Змінний картридж (12шт.) на 5 років 6000,00

Система очистки для ДНЗ N210

6. Система зворотнього осмосу ROBUST 3000 (1 шт.) 38500,00

7. Мінералізатор + колба (6 шт.) на 5 років 5400,00

8. УФ лампа UV HR-60 (2 шт.) на 5 років 8400,00

9. Матеріали і робота 17600,00

10. Змінний елемент (мембранна) (12 шт.) на 5 років 5550,00

11. Змінний картридж (12шт.) на 5 років 6000,00

оо|РАЗОМ: 162 9

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 оригшси 
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 
iilia.dyshkant@gmaii.com для зазначених вище цілей '

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адресі
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазннчениуиище
цілей. Примітка:
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Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Вінницької міської ради),
зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для громадськості.
11. Інші додатки (якіцо необхідно):

а) фотографія/ї, які стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)



СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУ КУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

12. Автор проекту та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозумію).
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