
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 ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):
Якісна питна вода -  запорука нашого здоров’я.

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

X великий □  малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону) :
Мікрорайон «Слов’янка» та «Варшава»

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

На мою думку у мікрорайоні «Слов’янка» кращими є 3 локації на вибір (в залежності від 
проведених під ними підземних комунікацій та геодезії)-'

1. Двір вул. Лялі Ратушної 20 та 20а
2. Двір вул. Лялі Ратушної 22
3. Двір вул. Івана Миколайчука 6 

У мікрорайоні «Варшава»:
1. Перехрестя вул. Некрасова та Академіка Янгеля
2. Парк «Хімік»

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )
Побудова 2-х водозабірних свердловин глибиною 100 м. у мікрорайонах «Слов’янка» та 
«Варшава» задля забезпечення мешканців м. Вінниця якісною та смачною питною водою.

5. Опис проекту (основна мета проекту; проблема, на вирішення якої він спрямований; 
запропоновані рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яки» 
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 ):

Мета проекту: забезпечення мешканців мікрорайону «Слов’янка» якісною питною 
водою шляхом будівництва водозабірної свердловини глибиною 100 метрів.

Неякісна питна вода -  це одна з головних проблем, яка турбує населення нашого
міста. Тому вкрай важливо звернути увагу на цю проблему та знайти 
вирішення.

4айкпани шляхи для п
ВІННИЦЬКА МЮЬКА РАГ

ВІДДІЛ ЗВЕРНЕНЬ
юп т ч і ш  та тішиш

Іедекс



Основними джерелами питної води для вінничан є централізоване водопостачання та 
муніципальні криниці. Однак в основному якість води у цих джерелах не відповідає 
нормам.

Якщо брати до уваги питну воду з центрального водопостачання, то її джерелом є 
річка Південний Буг. Вода перед потраплянням до системи водопостачання проходить 
очистку та дезінфекцію, але все ж часом вінничани скаржаться на її неприємний запах та 
зеленуватий колір. Це є основною причиною того, що люди надають перевагу брати питну 
воду з муніципальних колодязів.

Колодязна вона, на перший погляд, нічим не пахне. Але така неочищена джерельна 
вода може містити цілий ряд небезпечних бактерій та хімічних відходів. Для криниць в 
основному використовується верхній водоносний горизонт, тому туди легко можуть 
потрапляти усякі нечистоти та продукти діяльності людини.

У Вінниці зареєстровано 630 муніципальних колодязів. Станом на грудень 2016 
року тільки у 48 із них вода відповідає нормам хімічного та бактеріологічного аналізу, отже 
придатна до пиття. А це 9,2% від загальної кількості колодязів.

Саме такий показник спонукав до написання даного проекту.
У мікрорайонах «Слов’янка» та «Варшава» проживає понад 50 тис. мешканців, а 

колодязів з якісною питною водою -  4. Це надзвичайно мало. Тому вирішенням даної 
проблеми є побудова 2-х артезіанських свердловин у цих районах. Це надасть можливість 
мешканцям даних мікрорайонів мати джерело якісної питної води недалеко від власного 
дому. А також попередить ряд захворювань серед вінничан, що вживають неякісну воду з 
муніципальних криниць нашого міста.

Даний проект також відповідає Стратегії розвитку «Вінниця - 2020». А саме 
стратегічному пріоритету №3 «Сталий екологічний розвиток та покращення якості надання 
комунальних послуг» та одній з цілей даного пріоритету «Енергоефективність та захист 
навколишнього середовища»

6. Обгрунтування бенефіціарів проекту {основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)

Більше 50 тис мешканців мікрорайонів «Слов’янка» та «Варшава», а також інші мешканці 
та гості м.Вінниця.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту;
Найочікуваніший результат даного проекту -  забезпечення більше 50 тис. мешканців 
нашого міста якісною та чистою питною водою, а також підвищення рівня задоволеності 
населення проживанням у м. Вінниці. Також очікується зменшення рівня захворюваності 
мешканців та гостей міста через неякісну питну воду.

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, гри

1. Виготовлення проектно-кошторисної 
документації

30 000*2 = 60 000



2. Буріння свердловини 100 000*2 = 200 000

3. Влаштування насосної станції та зони санітарної 
охорони 50 000*2 = 100 000

4. Підбір та монтаж водопідіймального обладнання 50 000*2= 100 000

5. Виготовлення та монтаж альтанки 40 000*2 = 80 000

6. Виготовлення паспорту свердловини 3 000*2 = 6 000

РАЗОМ: 546 000

Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать ;
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 а̂ ДОгси
коуа1уоу.ао(Ііїу1977@{їтаН.сот для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси ..
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зааийчених вище
цілей. у
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 Інтернет (за
наявності).....................................................................................................................................

12. Інші додатки (якщо необхідно):
а) фотограф і я Д, 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

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 №2297-VI. Забороняю надавати інформацію третім особами без моєї 
згоди.
Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Вінницької міської ради:

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

1. Ковальов Андрій 
Євгенійович

Поштова адреса

е-ш аіі: коуяіуоу.апгігіу!977@вшвії.сот

№
тел.:

' 7 /

Серн та 
№
паспорту

1 -і 1 - І і-  1 І, І
2 . Поштова адреса:

е-таіі:

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

Поштова адреса:

е-шаіі;

№
тел.:

Серн та
№
паспорту

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

Пол: X чол. □  жін.
Вік: □  16-18 П  19-31 X 31-403 41-50□ 51-60П понад60
Рід занять: О  Студент СИ Працюю СИ Безробітний П  Пенсіонер X Підприємець



ДОДАТКИ

1. П отенційні місця під свердловини у м ікрорайоні « С л о в ’янка»

Місце №1 -  Двір вул. Лялі Ратушної 20 та 20а
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Місце №2 — Двір вул. Лялі Ратушної 22
^  ^  місця де стоїть «Долина ГІлюс» м ^сце ПІД свердловину
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2. П о тен ц ій н і м ісц я  під св ер д л о в и н и  у м ік р о р а й о н і « В а р ш а в а »

Місце №1 -  перехрестя вул. Академіка Янгеля та 
Некрасова
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Місце №2 -  парк «Хімік»
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