
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):
Питна вода для дітей щодня 

(Встановлення системи очищення води в ДНЗ Лі 72)

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

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

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

ДНЗ № 72 «Журавлик», м.Вінниця, Вінницька обл., вул. Миколи Ващука 19, індекс - 
21029.

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )
Проект розрахований на встановлення системи доочищення води, яка надходить з 

центрального водогону та перетворення її на питну для приготування їжі та напоїв для 
дітей, які відвідують ДНЗ № 72, а також для співробітників які там харчуються.

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 ):

80% хвороб людина отримує за рахунок споживання неякісної води. Саме якість води є 
стрижнем здоров’я і однією з причин високої смертності в Україні, яка знаходиться на 95 
місці в світі по якості води, що споживається.

Згідно зі «Стратегією розвитку Вінниця 2020», основними принципами розвитку міста 
та стратегічними пріоритетами, а також заходами щодо модернізації систем 
водопостачання та підвищення якості води, показниками щодо кількості реалізованих 
заходів та проектів, орієнтованих на дітей, однією з основних цілей - здорове місто, 
метою даного проекту є покращення якості та стандарту життя за рахунок доочищення 
води з центрального водогону для споживання та покращенн я ЗОДйШЬйА меааякіяд д  д 
також зміцнення здоров’я дітей -  вихованців ДНЗ № 72 та співрібітнйВВ№йй£Ц}*ДНь
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Реалізація даного проекту дозволить:
- привести до відповідного стандарту воду, яка використовується для споживання, 
приготування їжі та напоїв, що відповідає закону України « Про питну воду та 
водопостачання»;
- зменшити рівень захворюваності в цілому та у період сезонних спалахів захворювань, а 
також не допустити інфікування дітей збудниками, що передаються через воду;
- уникнути низки захворювань, які набуваються із часом при вживанні води неналежної 
якості;
- сприяти оздоровленню дітей та співробітників садочку;
- підвищити рівень матеріально-технічного забезпечення закладу.

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

Результатами проекту зможуть користуватися діти (392 чол.), які відвідують ДНЗ № 72 
та персонал закладу (40 чол.).

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
У разі реалізації проекту отримаємо такі результати:
- очищену питну воду, придатну для споживання, приготування їжі та напоїв;
- профілактику захворювань та симтомів спричинених споживанням води неналежної 

якості ( н.д. анемія (надмірна присутність свинцю), підвищення тиску та захворювання 
нирок (надлишок натрію у воді), біль у животі, діарея, лихоманка (присутність вірусів та 
паразитів), ракові захворювання);

- можливість підвищення загального рівня самопочуття та оздоровлення дітей у 
садочку комбінованого типу;

- заощадження на «бутильованій» воді, оскільки частину води заклад закуповує для 
споживання в групах.
8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1. Компактний фільтр для холодної води, 1/2”, розмір 
чарунки 100 мкм. Тпіах - 40 ОС. РІ^Іб 1500 грн.

2. Система пом’якшення Ри-844СЕ 17550 грн.

3. Багатоцільова система РРА-1054СТ 15075 грн.

4. Ультрафіолетовий знезаражувач ЕСОЗОїТ іл/ Е-360 7490 грн.

5. Таблетована сіль - 4 метка + Вугілля на перезасипку 900 грн. + 5100 грн.

6. Змінний опромінювач 900 грн.

7.Робота по встановленню + витратні матеріали 7500 грн.

РАЗОМ: 56015 грн.
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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 
.....................................................................................  для зазначених ви"і#>

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси . .тЛ
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазн«т^пнЛ =лце 
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)

з



СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

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

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

1. Ковальчук Вікторія 
Василівна

Поштова адреса: ( ін д е к с ) , м. Вінниця,

2 .

e-mail:

тел.:

Серія та 
№
паспорту L 1 І_І 1 1 1 1
Поштова адреса: ( ін д е к с ) , м. Вінниця, 
вул._____ , буд.__ _ кв ._______

e-mail:

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

П

<
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з. Поштова адреса: ( ін д е к с ) , 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 є мешканцем міста Віниці.
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