
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 биіьше 15 сл їв):
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2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „х”, який вказує розмір
витрат):

X
великим малии

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

Зелена зона знаходиться у спальному районі Замостя

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

Зелена зона (алея) Замостяндького району знаходиться будинком МІ 
по вул Замостянській та школа-коледж №30 по вул.Стрілеиька. має 
велику територію. чудові зелені насадження та надзвичайно чисте 
повітря. Але на разі дана алея знаходиться в занедбаному стани

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)

Ми. жителі даного мікрорайону бажаємо створити комфортну зелену
♦ \ \ • Лш* • •зону відпочинку для мешканців та гостей нашого міста і прагнемо. 

щоб дана алея була сучасною і відповідала тенденціям розвитку нашого 
Європейського міста. Адже в даному районі немає жодної відповідної 
зони для відпочинку місцевої громади.

5. Опис проекту (основна мета проекту; проблема, на вирішення якої він спрямований; 
запропоновані рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно йттш?жшА рада
яким чином його реалізація вплине на подальше ж*иття мешканців. Опващювищнваь

(« С С Г Р А Ц ІЯ  ЗЕ 1£*Н Є *>  Ю РКЦ НЧМ И Х  ТА « і)И Ч Н И Х  <ХІЕ^

Ллтэ М  Ш . сШ £.



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 ):

Наша мета — зробити дану алею найкращим місцем для відпочинку. 
комфортною зеленою зоною, де громадяни зможуть із задоволенням 
відпочивати. Для цього необхідно провести благоустрій пішохідних 
доріжок» створити велосипедні доріжки, встановити сучасне 
освітлення» зручні та сучасні лавки, встановити смітники та ін

Даний проект передбачає розвиток зеленої зони міста, Освітлення 
бокової та центральної алеї дозволить створити умови для 
подовження часу комфортного відпочинку мешканців у вечірній час та 
створить безпечні умови повернення дітей зі школи (які навчаються у 
другу зміну) у темну пору доби додому.

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

БенеФіиеарами даного проекту являються мешканці Замостянського 
району віком від 0 до 100 років. а саме жителі вулиць: Стрілецька, 
Академіка Янгеля* Замостянська. Тімірязева. Олександра Довженка. 
Некрасова> а також усі мешканці та гості нашого міста. Найчастіше 
в зоні відпочинку проводять своє дозвілля батьки з дітьми. молодь. 
люди з обмеженими Фізичними можливостями та люди похилого 
віку.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:

Реалізація даного проекту. дасть можливість покращити 
інфраструктуру паркової зони нашого міста та створить умови 
відпочинку для місцевоі громади. Зелена зона отримає новий вигляд і 
дасть можливість мешканцям комфортно і корисно проводити свій 
вільний «шс. відпочивать отримувати позитив та задоволення від 
прогулянки даною зоною відпочинку. Адже. Вінниця -  ие місто 
усміхнених людей.
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8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

" ................................ .. '
1. Монтаж плитки 450 000

2. Монтаж поребрику 130 000

3. Встановлення лав (приблизно 28 шт.) 36 400

4. Встановлення урн (приблизно 28 шт.) 47 600

5. Встановлення ліхтарів (18 шт.) 126 000

6. ПДВ на виконання вищезазначених робіт 158 000

7. Виготовлення проектно-кошторисної 
документації 15000

8. Проведення експертизи проекту будівництва 
щодо кошторисної частини 1400

9. Здійснення технічного нагляду за об’єктом 24 000

РАЗОМ: 988 400

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 

ІапіьугаСсОикг.пеі для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси .( ........
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначиш™ пиіце
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 (Додаток 2),
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту (Додаток 3),
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо) (Додаток 4)
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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 лиме представники Вінницької міської ради:

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

1.
ii.UiU.CbU

*

tfktniiuG.
Л и С іМ С М ІІ Їи С і

Поштова адреса: (індекс), м, Вінниця,
вуя, 
буд.

І • Lf ' f  Лг /У̂ .У

e-mail: if/

Хе
тел.:

Серія та №
паспорту

2.

/ Ь а ф ^ а /

Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця,
вуя.__( ___ ,
буд. ______

/  < г4! г Х*̂4 Л  . г. . /■ .ЛІ ,

/У У'

e-mail:^

№
тел.:

Серія та №
паспорту

/
/

А

** Будь-ласка, вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам 
Вінницької міської ради. *** Підписуючи документ, я, разом з цим заявляю, що є
мешканцем міста Зіниці.
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Додаток 2 
Фотографії, які стосуються цього проекту
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Додаток З
Мапа з зазначеним місцем реалізації проекту
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