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Додаток до заяви
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 ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):
Зарядні станції для електромобілів.

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

Ш великий X  малий

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

Проект розповсюджується на території всього міста.

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

Пропонуються наступні місця для встановлення зарядних пристроїв:
1. «9-й» мікрорайон (вул. Келецька, 132-а)
2. мікрорайон «Вишенька» (перехрестя вулиць Порика та Космонавтів)
3. мікрорайон «Академічний» (вул. Миколаївська, 16)
4. мікрорайон «Поділля» (вул. Скалецького, 36-а)
5. район «Свердловський масив» (вул. Скалецького, 29)
6. мікрорайон «Центр» (вул. Соборна, 59)
7. мікрорайон «Слов'янка» (вул. Хмельницьке шосе)
8. мікрорайон «Замостя» (вул. Замостянська, 26)
9. мікрорайон «Тяжилів» (вул. Москаленка, 65)
10. мікрорайон «Старе місто» (вул. Нагірна, 19-м)

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Проект передбачає встановлення до десяти зарядних станцій (21-25 кВт) 

для електромобілів в найбільш заселених мікрорайонах, а також 
мікрорайонах, де необхідно активно розвивати інфраструктуру, дбаючи, в 
першу чергу, про чисте довкілля. Також проектом передбачено створити 
Концепцію розвитку та встановлення зарядних пристроїв для електромобілів 
по місту (або інший програмний документ Вінницької міської ради, який буде
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сприяти розвитку даного напрямку). До розробки планується долучити 
фахівців транспортної галузі, представників міської влади, бізнесу та 
громадськості.

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 ):

За останні роки на території Європи та Південної Америки розпочалася ера 
індивідуального електричного автомобільного транспорту. Більшість європейських країн 
мають власні програми стимулу для збільшення кількості електричних транспортних 
засобів. В основному вони полягають у зниженні податків, а також у пільгах, як в Австрії 
або Німеччині, або у преміальних виплатах для покупців електромобілів, як у Франції і 
Вели кобритан ії.

Вінниця, вже не перший рік, є флагманом в Україні серед міст комфортних для 
життя. Але час не стоїть на місці і сучасність надає нам нові можливості якісно поліпшити 
екологічну складову нашого існування в рідному місті.

За останніх півтори роки кількість електромобілів в Вінниці зросла у 12 разів. Не 
треба зайвий раз нагадувати, що це не тільки економічно вигідний транспорт (в 
середньому 10 грн. на 100 км), а ще й чистий. Ніяких викидів С02, солей важких металів, 
неприємних запахів вихлопних газів тощо. Проте, проблема, з якою зіткнулись власники 
електротранспорту -  відсутність місць для зарядки таких авто.

Мета проекту - створити умови, які розпочнуть процес щорічного збільшення 
електрозаправних пристроїв та кількості електрокарів на вулицях нашого міста. Що, в 
свою чергу, зменшить забруднення навколишнього середовища міста та ризики
захворювань мешканців Вінниці.

Розвиток альтернативного транспорту є одним з ключових завдань розвитку
•  А V* __  • __ •сучасного міста. А в випадку електротранспорту -  це ще и чисте повітря для нас і наших

нащадків. Тому, розвиваючи інфраструктуру зарядних станцій, створюються умови для 
збільшення електротранспорту в Вінниці. Також, це додає туристичної привабливості

•  • і  1  г  • *  1 •  т т  •  •нашому місту не тільки для туристів з України, а і з усього світу. Дані зарядні станції 
будуть нанесені на всесвітню карту зарядних пристроїв для електромобілів, що надасть 
змогу безперешкодно відвідувати його іноземним туристам на електрокарах.

Слід зазначити, що розвиток електромобільного транспорту позитивно вплине на 
економіку країни в цілому: зменшаться закупівлі нафтопродуктів, зникне паливна 
складова у ціні на товари і послуги, а кожен власник такого транспортного засобу зможе 
зекономити від 3-х до 5-ти тисяч гривень щомісяця. Країна продаватиме більше власної 
електроенергії -  а це відповідає затвердженій урядом Енергетичній стратегії. Переважно 
електромобілі заряджаються вночі, отже, вони допоможуть вирівняти графіки споживання
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електроенергії. Наша держава постійно потерпає від браку маневреннх потужностей, а з 
ростом кількості електромобілів ця проблема відпаде.

В рамках проекту будуть проведені дослідження та консультації (круглі столи, 
анкетування) з метою розробки рекомендацій щодо оптимальних умов для встановлення 
зарядних пристроїв малої та середньої потужності по місту. Рекомендації ляжуть в основу 
в Концепції розвитку та встановлення зарядних пристроїв для електромобілів на території 
м. Вінниці. Даний документ буде запропонований до розгляду депутатам Вінницької 
міської ради, в який увійдуть рекомендації для розміщення електрозаправних пристроїв та 
варіанти підтримки власників таких пристроїв зі сторони міської влади (дотація на 
придбання пристроїв, дотація на вартість електроструму, звільнення від податку або інші 
варіанти заохочення). Також заходи по проекту можуть увійти до міської програми 
охорони навколишнього середовища.

Окрім того, розвиток ринку електротранспорту по всіх параметрах підпадає під 
Перелік енергоефективного обладнання, що визначене Порядком використання коштів, 
передбачених у Державному бюджеті для ефективного використання енергетичних 
ресурсів та енергозбереження, затвердженого постановою КМ України від 17 жовтня 2011 
року № 1056.

Даний проект відповідає пункту 7.3.1 -  «Вдосконалена транспортна система, яка 
забезпечує високий рівень мобільності», пункту 7.3.2 — «Енергоефективність та захист 
навколишнього середовища», а також пункту 7.5.3 -  «Місто над Бугом», Стратегії 
«Вінниця 2020».

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

Цільова група проекту: Мешканці Вінниці та їх нащадки.

7  т  і  •  •  • # •  И *. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
- створення програмного документу, який буде сприяти розвитку електромобільної галузі 
у місті;
- буде встановлено 5-8 зарядних пристроїв для електрокарів у Вінниці;
- зменшення викидів С02 та інших забруднюючих речовин у повітря;
- постійне зростання кількості електротранспорту в місті;
- перехід від користування авто з двигуном внутрішнього спалювання на електричні;
- підвищення туристичної привабливості Вінниці.

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

Складові завдання Орієнтовна вартість, гри
1. Сертифікована зарядна станція 8 х 16000 грн.
2. Проектно-кошторисна документація та монтажні 
роботи на встановлення станцій (кабелі, тощо)

8 х 6000 грн.

|3. Розробка Концепції (соц. дослідження, «круглі столи», 20 000 грн.
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|оплата експертів, друкована продукція) та інші витрати
РАЗОМ: 196 000грн.

9. Список з підписами щонайменше ІО 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):
а) фотографія/ї, які стосуються цього проекту,

• • ••• ____б) мала з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)
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СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

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

їм*я та Прізвище**
1. гч. 5̂ V о  г ^  ^

<и

/}'}ІЄсчс-~о 
*2 -

Контактні дані
Поштова адреса: (індекс), м . Вінниця,

\

№ тел.:
Г.срін ііі 
№ нас моргу /

J ____ і____ 1____ І____ І____ І____ и

у- ’ — у  1/Г ^
е-шаіі:
№>тел.: |
< Л’рІН Гі]
№>паспорту . .
Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця,
вУЛ, _У и ■ ь-"' ’ ----------*' \jy\j. ' по.
е-шаіі: .

X

Підпис
Л

** Будь-ласка, вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам Вінницької міської ради. 
*** Підписуючи документ, я, разом з цим заявляю, що є мешканцем міста Вінниці.



Фото зарядної станції:

Сертифікати на зарядну станцію:



Мапа місць для встановлення зарядних станцій:
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Вінницькі електромобілісти заряджаються від зарядної станції


