
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):

Відродження парку «Інтеграл» в Тяжнлові: спортивні майданчики, зона для пікніка, 
дитячий майданчик.

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

+ великий п малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону) :
Тяжилів, «Військове миістечко».

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

м. Вінниця вул. Чехова, парк «Інтеграл»

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)

Відродження улюбленого місця відпочинку та заняття спортом - парк «Інтеграл».

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 подаїьше 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 можіивість користування результатами 
проекту особами з особливими потребами):
Основною метою проекту є створення місця відпочинку, яке поєднає активний спорт та 
відпочинок на свіжому повітрі для усієї родини, також стане ще однією окрасою нашого 
міста.
В замостянському районі не вистачає загальнодоступних місць для гри у футбол, баскетбол, 
волейбол та ін., діти граються у непристосованих для цього дворах між машин, або й гірше 
-  небезпечних місцях біля проїжджої частини або недобудов. В де-яких районах для 
вирішення цієї проблеми будуть нові стадіони, та навіщо будувати, якщо на замості є 
легендарний стадіон з парком «Інтеграл». Оновивши його ми отримаємо універсальне місце

1. Зона з клумбою-м’ячем -  стане ще однією окрасою та фішкою В
такій зони буде приємно як гравцям так і вболівальникам з інших м*в**аи»віі»ішні,ПІ ««а*"*оои

відпочинку, яке поєднає усі верстви населення:



2. футбольне, баскетбольне та волейбольне поле -  для підлітків та молоді
3. зона для пікніка - для мешканців середнього та похилого віку
4. дитячий майданчик -  для малечі

Вважаю, що реалізованим має бути саме цей проект, тому що велика кількість мешканців 
старшого віку з захопленням розповідають про цей парк, вважать його ідеальним місцем 
відпочинку та бажають його повернути. Молодше покоління хоч не пам’ятає його та дуже 
зрадіє великому полю де можна доступно пограти у футбол чи волейбол.
Цей проект відповідає Стратеги розвитку «Вінниця-2020», а саме п.:
7.5.5. Ціль 5: Формування креативного міського середовища
7.4.1. Ціль 1: Місто, дружнє до дитини
7.4.2. Ціль 2: Місто молодих
7.4.3. Ціль 3: Здорове місто
7.4.5. Ціль 5; Місто соціальної згуртованості

6. Обґрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які змажуть 
користуватися результатами проекту)

Користуватись результатами проекту зможуть 25 000 мешканців м. Вінниця: мешканці 
районів «Тяжилів» та «Військове містечко»; спортсмени та вболівальники, які 
приїжджають на змагання; люди, які працюють на величезній території колишнього 
лампового заводу.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
1. Залучення до спорту дітей та молоді, забезпечення їх місцем для гри та занять.
2. Приємно вразить гостей міста, які приїхали на змагання.
3. Покращення здоров'я населення.
4. Покращення взаємовідносин в родинах, тому що у Вінниці дуже мало місць відпочинку, 
де буде цікаво всім членам родини.
5. Доступ заняттями спорту людям з інвалідністю.

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

Зона для пікніка

8 комплектів: стол та 2 лавочки 48000

8 мангалів з каміння 12000

8 смітників 4000

транспортування, встановлення, робота 25000

3 сміттєві баки 9000

Футбольне поле

Огорожа 70000

Ворота з сіткою 2шт. 22000

Лавочки для вболівальників 8шт. 21000

Пісок 4000

транспортування, встановлення, робота 60000

Дитячий майданчик

Ігровий комплекс ''Каскад11 ІпІегА*ІеІікаТ913 81000

Пісочниця 5000



Лавочки 4 шт. 7000
смітники 2шт. 6000
Пісок 2000
транспортування, встановлення, робота 50000
Волейбольно-баскетбольне поле

Волейбольна сітка с олрою 5000
баскетбольний щит з сіткою 2 шт. 34000
Лавочки для вболівальників бал. 12000
Пісок 4000
транспортування, встановлення, робота 25000
Паркова зона

клумба у вигляді м'яча 150000
інформаційний стенд з кращими гравцями "Ниви" 7000
пішоходні доріжки 80000
лавочки 8 шт. 40000
урни 4 шт. 20000
озеленення 50000

транспортування, встановлення, робота 90000

Розробка проектно-кошторисної документації 50000

993000

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 ЗМ1, з метою обміну 
думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної а^еси 
1 і 1 іа гїу5Ькат@§таі 1. 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 
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 Інтернет (за
наявності).............................................................................................................................

12. Інші додатки (якіцо необхідно) :
а) фотографія/ї, які стосуються цього проекту: Додаток 2, 3,4,5,6.
б) мала з зазначеним місцем реалізації проекту: Додаток 7.
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту: Додаток 1

з

Сізазначених вище



СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУ ВАТИ 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 N92297-VI. Забороняю надавати інформацію 
третім особами без .моєї згоди.



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

Пол: Г~і чол. □  жін.
Вік; П  16-18 □  19-31П  31-40 ^ 41-50Г 51-60С  понад 60
Рід занять: СІ Студент [1Н Працюю Ш: Безробітний □  Пенсіонер □  Підприємець



Відновлення парку «Інтеграл» 
в Тяжилові

Додаток 1



11 у о̂  іп пм  гч/\ммо Ггиол
КАРТА УКРАЇНИ

д  і ехнімна підтримк а зворотним ЗВ язок І  ДОЛОМОГЗ

Ділянка ІКК Район Область

Кадастровий номер: 0510100000:01:059:0060
Тип власності: Комунальна власність
Цільове призначення: 07 02 Для будівництва та 
обслугое,ванн* об єктїв ф з^ н о ї культури і спорт/ 
Площа: 7 069 ГЗ



Паркова зона

клумба у вигляді м'яча

■ч* «а

пішоходні доріжки
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Волейбольно-баскетбольне поле
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лавочки

ігровий комплекс Дитячий майданчик



8 столів Зона для пікніка

8 мангалів



Місце для сміттєвих баків

Т **V 4

З сміттєвих 
баки


