
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету' громадських ініціатив м.Вінниці
у 2018 році

Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром )

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ»ЯЗКОВИМИ ІЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту.
Озеро на П ятничанах — місце культурного відпочинку та спортивної риболовлі.
2.* Вид проекту

х великий □  малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці: мікрорайон ІІятничани

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

Місто Вінниця, озеро, яке розташовано між вулицею М. Гавриш та вулицею Руданського.

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Створення комфортної зони відпочинку для родини на березі ГГятничанського озера. 
Мальовничий куточок для відпочинку та проведення дозвілля. Для чоловіків -  рибалка, для 
матусь із дітьми -  дитячий майданчик, пляж із зоною для купання дітей «лягушагник». Для 
молоді турнікети або гімнастичний комплекс. Люди похилого віку зможуть відпочити у 
затінку на комфортних лавочках зі спинками або прогулятися вздовж озера по тротуару.

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 ’ект, 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 ):
Основна мета, це створення мальовничого куточку для відпочинку всіх верств населення. 
Основна мета відповідає плану Стратегії розвитку «Вінниця -  2020». створити цей 
мальовничий куточок Вінниці чистим, охайним, цікавим і комфортним для відпочинку всіх 
верств населення. Для цього потрібно прибрати сміття, розчистити чагарники, вивезти 
гілля. Створити на березі озера пляж з зоною для купання дітей «ляі ушатніком», 
роздягальнею та туалетом. Облатувати дитячий майданчик та турніки або гімнастичний 
комплекс для молоді. Встановити дерев’янні кладки на воді для спортивної риболовлі, щоб 
чоловіки проводили своє дозвілля поряд з родиною. Для людей похилого віку встановити 
лавочки зі спинкою, фонарні стовпи по периметру озера та мусорні урни. Озеро у цьому 
районі буде улюбленим місцем проведення часу, дозвілля, відпочинку, а не місцем для 
накопичення сміття , сміттєзвалищем небезпечним для дітей та мешканців мікрорайону.

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ ЗВЕРНЕНЬ
(РЕЄСТРАЦІЯ ЗВЕРНЕНЬ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОС.Ь,

'да та  Ж У Ї  т ї  ~ 

Індекс.



6. Обгрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
Бенеф і шарами даного проекту є в першу чергу жителі мікрорайону П ’ятничани, їх друзі та 
всі інші мешканці міста Вінниці. Чоловіки, діди і хлопці зможуть ловити рибу. Матусі із 
дітьми відпочинуть на пляжі або на дитячому майданчику. Люди похилого віку 
відпочиватимуть на лавочці у затінку. Мешканці міста зможуть займатися спортом та 
відпочити у красивому, сучасному місці біля озера.
7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Маю сподівання, що після реалізації проекту озеро в мікрорайоні ГГятничани стане 
улюбленим місцем для проведення дозвілля громадян та дітей. Стане чистим та безпечним 
куточком відпочинку європейського рівня, яким мешканці мікрорайону будуть пишатися, а 
не боятися пройти ввечері близько озера.

8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість). (Кошторис проекту, у разі необхідності, має містити орієнтовну вартість 
розробки проектно-кошторисної документації).

. . .

Складові завдання
_ _

Орієнтовна вартість, грн

1. Облаштування тротуару (доріжки кругом озера) 375000

2. Повантаження та вивіз сміття та гіляк 154000

3. Влаштування пляжу та зони для купання дітей 
«лягушатник»

365000

4. Встановлення лавок зі спинкою 90000

5. Встановлення ліхтарів 242000

6. Урни для сміття 30000

7. Влаштування дитячого майданчика 424000

8. Влаштування гімнастичного комплексу або 
турніки

455000

і
9. Дерев’яні кладки на воді 300000

10. Ремонт сходів 35000

РАЗОМ: 2470000

9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до 
територіальної громади міста Вінниці та п іп  римують цю пропозицію (проект) 
(окрім його авторів), що додасться.
Додаток №1 на 1 арк.



10. Контактні дані авторів пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, у тому 
числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників ІМІ, з метою обміну 
думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси
ра1атагНик78@§таі1.сот для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси

Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Вінницької міської ради),
зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для громадськості. 
Додаток №2 на 1 арк.

11. Дані про інформаційний ресурс, на якому буде здійснюватися обговорення проекгу 
з громадськістю в соціальних мережах або на інших платформах в мережі Інтернет (за 

наявності). ра1атагЬик78@§таі1.сот

12. Інші додатки:
Додаток № 3 - мапа розташування озера;
Додаток №4, 5 - фотографії сміття, яке потрібно прибрати на озері;
Додаток № 6, 7, 8, 9 -  территорія озера;
Додаток № 10 -  варіант дитячого майданчика.

З



СТОРІНКУ НЕОБХІДНО ІЧШІРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

13. Автор проекту та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло). 
Висловлюю свою згоду на обробку моїх персональних даних в Базі персональних даних 
Вінницької міської ради та її виконавчих органів, відповідно до вимог Закону України “Про 
захист персональних даних” від 01.06.2010 року №229^-УІ. Забороняю надавати інформацію 
третім особами без моєї згоди.
Доступ до цієї інформації матимуть лиш е представники Вінницької міської ради:

Ім’я та Прізвище** Контакт ні дані Підпис***

1. Паламарчук 
Олександр 
Володимирович

Поштова адреса: !

і
/0 / / /  /

і .
е-шаіі: ра1атагЬик78@цтаі1.сот

Серія та 

№  паспорт

2 . Поштова адреса:

е-таіі:

№
тел.:

Серія та
№*
паспорту

3. Поштова адреса:

е-таіі:

№
гел.:

Серія га 
№
паспорт>

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

Пол: х чол. О  жін.
Вік: □  16-18 1 9 - 3 1 0  31-40 х 41-50 □  51-60С понад 60
Рід занять: □  Студент О Працюю ~  Безробітний ЛІ Пенсіонер І Підприємець
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