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1. Назва проекту:

Чиста вода (забезпечення жителів Старого міста питною
водою з артезіанської свердловини)

2.* Вид проекту:

□ великим X малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці: в мікрорайоні Старого міста.

3. Адреса, назва установи/закладу» будинку: вулиця Маяковського (район МЮІ №3).

4. Короткий опис проекту:
Питна вода -  життєво необхідний продукт в щоденному раціоні людини. Звісно, 

для гарного здоров'я людині необхідно використовувати якісну питну воду, якою є і 
залишається вода з підземних свердловин, оскільки вона краще захищена від впливу 
бактеріального та хімічного забруднення. Проект «Чиста вода» спрямований на 
забезпечення жителів Старого міста питною водою з артезіанських свердловин.

5. Опис проекту:
Мета проекту -  підвищення рівня соціально-побутових умов життєдіяльності 

мешканців Старого міста шляхом сталого забезпечення споживачів якісною питною 
водою у відповідності з санітарно-гігієнічними нормами та стандартами, передбаченими 
чинним законодавством та створення нормальних умов для надійного і безперебійного 
функціонування свердловини.

Жителі приватного сектору мікрорайону Старе місто потерпають від нестачі якісної 
питної води. Проектом передбачається будівництво артезіанської свердловини, що в 
подальшому дасть змогу забезпечити належне та якісне водопостачання на території 
мікрорайону.

Населення використовує воду з криниць, рівень якої у кількісному й якісному 
відношенні за останній час значно знизився. Більшість колодязів у цій місцевості не 
глибокі, а місцями й зовсім пересохли. В колодязях, в яких вода ще є -  не придатна до 
вживання. Зважаючи також на те, що до більшої частини мешканців мікрорайону не 
підведені комунікації з каналізування, стоки з вигрібних ям потрапляють в ґрунт, що стає 
причиною забруднень власне ґрунту і води в криницях. Тому виникає необхідність 
негайної реалізації цього проекту. Свердловина практично не забруднюється на дні 
мулом, вода в ній буде завжди чистою прозорою, термін експлуатації свердловини досягає 
декількох десятків років

Проект «Чиста вода (забезпечення жителів Старого міста питною водою з 
артезіанських свердловин» відповідає Стратегії розвитку «Вінниця-2020» (Стратегічний 
пріоритет «Сталий екологічний розвиток і покращення якості надання комунальних
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послуг»). Реалізація цілі «Енергоефективність та захист навколишнього середовища» 
передбачає заходи з модернізації системи водопостачання та підвищення якості води.

6. Обгрунтування бенефіціарів проекту:
Використання води для пиття - важлива потреба людини. У випадку реалізації 

проекту вода з двох свердловин зможе забезпечити потреби значної частини населення 
мікрорайону Старе місто, а також інших вінничани.
7. Інформація щодо очікуванні результатів в разі реалізації проекту:

Впровадження даного проекту перш за все забезпечить жителів мікрорайону Старе 
місто якісною питною водою, а також створить нормальні умови для надійного і 
безперебійного функціонування свердловини.

Соціальним ефектом від реалізації проекту буде підвищення рівня соціально- 
побутових умов життя населення міста; приведення якості питної води до відповідності 
санітарно-гігієнічним нормам та стандартам, передбачених чинним законодавством, 
забезпечення сталої подачі води до споживачів.

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

Складові завдання Орієнтовна вартість, гри

1. Потужний насос для свердловини 30.000

2. Буріння свердловини -  60-80 м 60.000

3. Благоустрій території навколо свердловини 35.000

4.Монтажні та інші додаткові роботи 15.000

РАЗОМ: 140.000

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 згоду на використання моєї електронної адреси
для зазначених вище ціплй

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначеійіх вище 
цілей.
11. Інші додатки (якщо необхідно)'.
а) фотографія/і', 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 (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло). 
Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Вінницької міськоІради:

Ім’я та Прізвище** Контактні дані Підпис***
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2. Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця, 

вул. , буд. кв.

e-mail:

№
тея.:

Серія та 
№
паспорту

3. Поштова адреса: (індекс), 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 Вінниці.
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