
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 П У Н К Т И  Є ОБОВ'ЯЗКОВИМИ :іля  ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):
Благоустрій парку Інтеграл (мікрайон Тяжилів)

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

^  великий

Проект буде реалізовано на території міста Віннині (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону) :
Мікрорайон Тяжилів...................................................................................

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

Перехрестя вулиць Чехова та Ватутіна

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )

У парку «Інтеграл» пропонуємо зробити благоустрій паркової зони, облаштування місць 
для відпочинку: лавки, смітники, прокладання тротуарної доріжки, встановлення
освітлення, облаштування місць для вигулу тварин, а також облаштування місця для 
відпочинку столами, лавками та місцями призначеними для розведення вогнища.

5. Опис проекту’ (основна мета проекту: проблема, на вирішення якої він спрямований; 
запропоновані рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути реаіізоване і яким 
чином його реалізація вплине на подаїьиіе 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 ):
У місті Вінниця не така велика кількість зелених зон. а у мікрорайоні Тяжилів таких зон 
зовсім мало. Парк «Інтеграл» знаходиться навпроти колишнього ламповою заводу, на 
перетині вулиць Ватутіна та Чехова. Ного площа складає більше 6 га. Вже багато років цей 
парк є одним з улюблених місць відпочинку та дозвілля мешканців цього мікрорайону. Там 
гуляють з дітьми, проводять пікніки та свята, вигулюють домашніх улюбленців. Окрім того 
в парку є стадіони, де займаються спортом та грають у командні ігри. Основна проблема у 
тому, що парк абсолютно не обладнаний та не створені там тп ю к іл н і  умпв^ іпя

відпочинку та дозвілля. Основна мета проекту обладнати парк таки\
улюбленим місцем мешканців мікрорайону. Щоб там було комфор^№9Ілгів ^М '^?но

(н е г с ії ’Л л я  ів іР н ін ь  ю р и д и ч н и х  т*  ф й и ч и и х  о с іб )

знаходитись. Вся інфраструктура відповідала потребам його від 
проектом передбачається створення 3 зон. одна зона з тротуарш



смітниками та освітленням (фото долаються). Інша зона це більше відпочинкова юна, вона 
знаходиться на галявинці. Ми пропонуємо її обладнати бетонними столами та сидіннями 
для великих компаній, для комфортного відпочинку, ці столи будуть зручні як для пікніків, 
так і для іншого дозвілля (настільні ігри, майстер класи тощо), оскільки ми пропонуємо 
робити їх з бетону або іншого міцного матеріалу вони служитимуть відчно і їх не можна 
буде зламати, окрім того пропонуємо там обладнати спеціальні місця для розведення 
вогнища. Ще однією зоною буде невеликий майданчик для воркаута. На території парку 
знаходяться 3 стадіони і є хороше місце для такого майданчика, і він би користувався 
попитом. Парк буде обладнаний таким чином, щоб ним могли користуватись і 
маломобільні категорії населення у тому числі. Для безпеки, а також для більшої 
відвідуваності парку пропонуємо його обладнати відеокамерами та точкою доступу Ші-Рі. 
Проект відповідає Стратегії Вінниця 2020 в пріоритеті «Збалансований просторовий 
розвиток».

6. Обгрунтування бенсфіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
Мешканці мікрорайону Тяжилів. всі вінничани та гості міста

7. Інформація щодо очікуваних результатів в рай реалізації проекту:
Впорядкування естетичного вигляду території парку.
Покращення санітарно-гігієнічного стану території об'єкту.
Створення і збереження чистого та здорового середовища міста.
Облаштування зони для прогулянок 
Облаштування місця для відпочинку та дозвілля

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.Освітлення 70000

2.Троутуарна плитка 200000

3. Лавочки 65000

4.Смітники 14000

5.Місця для вогнища (4 ш г) 300000

6.Бетонні столи і лавки (4 шт) 40000

7.Тренажери для воркауту 100000

8. Встановлення камери та точки доступу \ \  і-І;і. 8000

РАЗОМ: 860000



9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, икі належать до 
територіальної громади міста Вінниці та підтримують цю пропозицію (проект) (окрім 
його авторів), шо 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 іаі альнодостуині, 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 аоУЄ5лп^штіаі1.сот 
для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дас згоду на використання своєї електронної адреси .
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених 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. Дані про інформаційний ресурс, на якому буде здійснюватися обговорення проекту 
з громадськістю в соціальних мережах або на інших платформах в мережі Інгернеї (за 

наявності). Ьир8://>уилу.їаесЬоок.сот/Ап(1гопіісЬикКотап/

12. Інші додатки (якщо необхідно):
а) фотографія^, які стосуються цього проекту.
б) мала з зазначеним місцем реалізації проекту .
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми

тощо) ...............................................................................................................

З



СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУ ВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШ!

13. Автор проекту га його контактні лані (дані необхідно вписати чітко і зрозумію). 
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 №2297-VI. Забороняю надавати інформацію 
третім особами без моєї згоди.
Д ост уп до ц іє ї інф орм ації м ат им ут ь ли ш е предст авники В інницько ї м ісько ї ради:

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

1. Поштова адреса:

2.
Р о / и а и

в<-ц>^оч.)йг^

№
тел.:

Серія та
№
паспорт)

Поштова адреса:

V

е-шаі І: ( /

№
тел

Серія та
№
паспорту

л

3.
$>)£«<»©/> 

М ( Х у  е р ^

І Іош гова адреса

е-шаі 1: V /

№
тел.:

Серія та
№
паспорту

і— і— і— і— і і— і— і— І

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

І Іол: 1__ чол. й  жін.
Вік: □  16-18 Й  19-31 31-40 41-50 □  51-60 понад 60
Рід занять: 1_1 Студент 1У Працюю 1__І Безробітний — Пенсіонер Підприємець
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