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ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ»ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту
Реконструкція та відновлення озера ГГ ятничанського парку

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

великий □  малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці
Мікрорайон Корея - ГГ нтничани

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

м. Вінниця. вул.Мічуріна,32. П'ятничанський парк .(Озеро)
4. Короткий опис проекту

В даному проекті пропонується розчистити очерет, за рахунок цього розшириться 
прибережна зона в глиб парку до джерела яке раніше і наповнювало озеро, почистити дно 
озера від намулу та укріпити прибережні схили.
5. Опис проекту

Ця Громадська ініціатива виникла після спілкування з багатьма мешканцями вулиць: 
Лєрмонтова, Мічуріна,Ботанічної,Салтикова-ІЦедріна, Д.Михайловського, Грохольських, 
Пестеля та Герцена. Для мікрорайонів П'ятничани та Корея « П'ятничанський парк» 
являється важливою зоною відпочинку , де на сьогоднішній день відпочивають як зимою 
так і літом багато мешканців наших мікрорайонів. Зимою в парку збирається багато дітей 
для того щоб покататись на санчатах та ковзанах, але так як озеро замулилось та заросло 
очеретом, місця для цього взагалі не має.

Раніше влітку навколо озера можна було побачити багато рибалок, це в основному були 
діти та люди пенсійного віку яких в наших мікрорайонах достатньо багато, це на 
сьогоднішній день мало не єдина розрада для пенсіонерів та дітей на літніх канікулах. 
Також літом в парку відпочиває багато молоді, але вони гуляють подалі від озера дому що 
воно забруднене і від нього неприємно пахне .

В нашому районі також живе декілька інвалідів які пересуваються за допомогою 
інвалідних візків. Після розмови з ними ми зрозуміли, що ці люди теж хотіли б гуляти та 
відпочивати біля озера, але на сьогодні вони цього зробити не можуть і не бажають, так як 
дивитись на гнилий очерет немає ніякого бажання.
Ще декілька років тому, коли озеро було чистіше, ми кожного року спостерігали за 
лебедями та качками які прилітали сюди влітку , та отримували психологічну розраду. 

Тому мотивуючись вище наведеним та долучаючись до
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« П'ятничанське озеро». Ми пропонуємо розчистити очерет, почистити дно озера від 
намулу та укріпити прибережні схили. Матеріали для укріплення частково є на самому 
озері, але вони засипані землею, при нагоді їх можливо підняти та переустановити.
Ми як активісти та мешканці мікрорайонів «Корея» та «ГГятничани» готові долучитись 

до даного проекту як морально так і фізично.

6. Обґрунтування бенефіціарів проекту
Після виконання даного проекту, озером зможуть користуватися не тільки вище 

наведені групи населення (діти , молодь, люди похилого віку .інваліди), але й всі 
мешканці та гості нашого міста.
7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:

Реалізація цього проекту допоможе мешканцям двох мікрорайонів покращити своє
дозвілля, в літні та зимові шкільні канікули бути спокійнішими за своїх дітей, які будуть 
влаштовувати собі розваги в парку та біля озера, не йдучи далеко від дому та не гуляючи 
поміж машин в центрі міста.
Також реалізація цього проекту допоможе підвищити культурну та історичну цінність 
Вінницької пам’ятки історії та архітектури « П'ятничанський парк» та «Палац 
Грохольських». Це місце може залучити ще більше відвідувачів та туристів, та просто 
створити приємну атмосферу відпочинку та проведення дозвілля для всіх мешканців 
нашого міста.
8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1 .Розчистка очерету та дна озера 860 000 грн.

2. Укріплення берегової зониі
120 000 грн

*

3.

РАЗОМ: 980 000 грн
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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.:

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси 
vitaliyl97910@mail.ru для зазначених вище цілей /

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адресі

(у
/
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11. Інші додатки
а) №1 фотографії, які стосуються цього проекту,
б) №2 мала з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) №3 Список з'підписами мешканців міста Вінниці, які підтримують цей проект, що 
реалізуватиметься за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці у 2017 
році
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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 .Островський
Віталій
Миколайович

Поштова адреса:

e-mail: vitaliyl97910@mail.ru

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

І І І Т І  І П

і
і 1 1 і 1 1 1 1

/ У ?

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

*** Підписуючи документ, я, разом з цим заявляю, що є мешканцеві міста Віниці.
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