
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці 
у 2017 році

Г ~ ------------------------------------------------ ------- -------------------1---- —---------
Ідентифікаційний номер проекту

(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром )

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ ’ЯЗКОВИМИ ЕЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):
Креативний простір біля школи-гімназії №2

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

2  великий Ції малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону) :
Вул. Хлібна -  вул. Соборна, вхід до Центрального парку культури та відпочинку

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:
вул.Соборна, 94

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Проведення комплексу робіт з благоустрою та реконструкції території біля школи- 

гімназії №2, з метою створення рекреаційної зони, функціонального та креативного 
простору для учнів школи-гімназії, а також мешканців міста та туристів (враховуючи 
розташування в центрі міста), що сприятиме збалансованому просторовому розвитку.

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 подшіьше 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 ):

Основною метою проекту е: Проведення комплексного благоустрою та
реконструкції території біля школи-гімназії №2, з метою створення рекреаційної зони та 
креативного простору для учнів школи-гімназії, а також мешканців міста та туристів 
(враховуючи розташування в центрі міста), що сприятиме збалансованому просторовому 
розвитку. Освітлення та озеленення зазначеної території, встановлення велопарковок, 
селфі-майданчика, точок доступу Wi-Fi, парковки для автомобілів батьків учнів школи, 
що підвозять та забирають дітей зі школи.

Школа-гімназія №2 є архітектурною пам’яткою (перша 
розташована в історичному центрі міста (замикає вулицю Соборну 
будь-якої точки вулиці), є туристичним об’єктом та впливає на

будівля Артинова) та 
проглядається майже з

фі|ірііцтщшсАміаькАгЄАДА 
ВІДДІЛ ЗВЕРНЕНЬ

(КССІМ Ц М  ШРНСНЬ ЮРИЙ**** ТА * * * * * *  0 0 * 1

л „ . м  т . с і ш



враження від міста. Тому втілення проекту забезпечить збільшення соціального капіталу, 
вплине на загальний вигляд вулиці Соборної, осучаснивши її зі збереженням історичних 
цінностей. Забезпечить максимальний результат, створивши умови для культурного 
відпочинку та проведення дозвілля, в першу чергу, учнів школи-гімназії та кожного 
пересічного мешканця, надасть можливість спілкування, взаємодії, участі у спільних діях 
як в межах територіальної громади, так і з представниками інших спільнот, що призведе 
до покращення якості і стандартів життя громади міста.

Територія, яку пропонується реконструювати має значний функціональний потенціал 
та є важливою частиною цілісної картини сприйняття міста. Проект допоможе вирішити 
наступні проблеми:

- небезпечний прохід дітей по вул.Хлібній до школи;
проблема стихійної парковки транспортних засобів відвідувачів сусідніх закладів 
та установ;
проблема відсутності збалансованого благоустрою та планування корисного 
використання території;
проблема цілісності сприйняття історичного центру міста, як сучасного, 
доглянутого громадського простору.

Проект відповідає наступним пріоритетам Стратегії розвитку міста «Вінниця -  2020», як:
•  Пріоритет 4 ((Якість соціального життя» та всім його цілям;
• Пріоритет 5 «Збалансований просторовий розвиток», а саме цілям: Розвиток 

Вінниці як компактного міста та Формування креативного міського середовища

6. Обгрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
До основних груп мешканців, які зможуть користуватись результатами проекту 
відносяться:

• учні та працівники школи-гімназії №2 (1200 учнів, 150 викладачів);
• молодь та інші мешканці міста, що проводять дозвілля, працюють аоб відвідують 

центр міста;
• відвідувачі Центрального парку культури та відпочинку м.Вінниці;
• туристи та гості міста.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
В разі реалізації проекту очікуються наступні результати:

■ Усунення небезпеки пересування дітей по дорозі в школу/зі школи;
■ Створення рекреаційної зони для учнів школи-гімназії, жителів та гостів міста;
■ Створення креативного простору для розвитку та проведення дозвілля дітей та 

молоді;
■ Комплексний благоустрій вул. Хлібної від перехрестя з вул .Соборною до входу у 

центральний парк;
■ Покращення загального вигляду центра міста, підвищення туристичної 

привабливості;
■ Освітлення та озеленення вказаної території;
• Створення парковочних місць для батьків учнів школи-гімназії;
■ Встановлення велопарковки та підтримка велосипедної культури.
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8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)

Складові завдання Орієнтовна вартість, 
грн

1. Озеленення території 197859

1.1 ІІоЬіпіа рзеисіоакасіа Робінія псевдоакація «итЬгасиІіґега» 
(19*5500) 104500

1.2 Барбарис в асортименті (160* 150) 24000

1.3 Спірея японська (20* 120) 2400

1.4 Работа по підбору, компоновці, посадці рослин з гарантією 
(30% від вартості) 53634

1.5 Додаткові матеріали (добриво-укорінювач, гідрогель. 
керамзит, грунтосуміш) 13325

2. Ландшафтні роботи 140910

2.1 Влаштування декоративних відсипок з кори 6080

2.1.1 Матеріали по влаштуванню декоративних відсипок (64 
м.кв.*25)

1600

1 2.1.2 Роботи по влаштуванню декоративних відсипок 
(64шт*700)

4480

2.3 Тверде мощення (250 м.кв.*515) 128750

3. Елементи благоустрою 180045

3.1 Лавка садово-паркова (7шт*3740) 26180

3.2 Дерев’яні контейнери з гідроізоляцією(1000х1000х750 мм) 
(19 шт*4500,00)

85500

3.3 Велопарковка (на 15 веломісць) (6шт* 1040,00) 6240

3.4 Урна для сміття (5 шт*4225,00) 21125

3.5 Ліхтар (2000мм) (10 шт*3100) 31000

3.6 Дошка оголошень (2 шт*4000) 8000

3.7. Нанесення дорожньої розмітки, виокремлення зони 
парковки

2000
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4. Влаштування селфі-майданчика 27500

4.1 Виготовлення кованої скульптури 25000

4.2 Встановлення скульптури 1000

4.3 Встановлення точки доступу вай-фай. 1500

РАЗОМ: 546314

9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до 
територіальної громади міста Вінниці та підтримують цю пропозицію (проект) 
(окрім його авторів), що додасться. 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 з^оду на . використання моєї електронної
адреси & 4 .И .(с .—.Ф Ф .Ґ/.ї?.*?.і& , д л я  зазначених Г"",в

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси .Є.
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазна^них 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)у})ОтографіяА', які стосуються цього проекту,
б) мапа 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 (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло). 
Доступ до цієї інформації матимуть лиш е представники В інницької м іської ради:

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

1.

U I u j c c w u j

Поштова ялпеса: (шЛркгі и  Riu 
вуль

V

1

L  . /  / 7
і

S 'e-mail:

№

тел.:

і і і і

1 V \

1 1 1 
Г  Г 1

Серія та 
№
паспорту / 4  11 II Г 1

2 '

'S is

Поштовд адреса: (індексК м. Вінниця, 
і

e-mail:
с /  I \ V

№ 1 
тел*: v

i
і/

1 1 .1 J J

Серія та
№
паспорту

>

- л

1
'У Поштова адреса: (індекс), м .  Вінншія. 

еу:і. , буд. ке.

e-mail:

№

тел.:

Серія га 
Ny
иасиортл

** Будь-ласка, вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам 
Вінницької міської ради.

*** Підписуючи документ, я, разом з дим заявляю, що є мешканцем міста Віниці.
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