
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці
у 2019 році

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

ВСІ ПУНКТИ С ОБОВ»ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):
Водний ігровий майданчик-фонган в м-ні Тяжилів.

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

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону) :
М-н Тяжилів

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

м-н Тяжилів, «Родинне Озеро»

4. Короткий опис проекту (не бічьше 50 слів)
Створення першого в Україні водного ігрового майданчика, який в денний час функціонує 
контактною водною розвагою для дітей, а у вечірній - як «сухий» світловий фонтан.
Новий креативний простір м.Вінниці, що створить ще одну локацію для культурного 
проведення часу з дітьми та друзями, привабить туристів. Для Вінниці -  міста фонтанів, 
стане ще однією візитівкою.

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 'скт, 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):
Основною метою проекту є :

поліпшення естетичного вигляду міста завдяки створенню абсолютного нового в 
Україні креативного простору

- впровадження сучасних інноваційних рішень у сфері організації дозвілля населення 
поліпшення інфраструктури та естетичного вигляду мікрорайону, який цього вкрай 
потребує, та міста в цілому
приваблення туристів, створення ще однієї візитівки м. Вінниці

- створення сприятливих умов для фізичного, психологічного та культурного розвитку 
населення;

- організація найулюбленішої для дітей розваги -  водні фонтани

В ІН Н И Ц Ь К А  МГСЬКА РАДА 

ЗІДДІЛ ЗВЕРНЕНЬ
(Р ЕЄ СТРАЦ ІЯ  ЗВЕРНЕНЬ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ)

Лата

ІНДв,с



Місто поступово розбудовується і нові житлові будинки, що знаходяться у віддалених 
м-нах міста, не забезпечені такою інфраструктурою, яка б сприяла комфортному 
проживанню мешканців та вже існує у центральних частинах міста.
Рішенням цієї проблеми буде будівництво першого в Україні водного ігрового майданчика 
поблизу «Родинного озера» в м-ні Тяжилів. Який в денний час може слугувати атракцією 
для дітей, а у вечірній - функціонувати як фонтан з освітленням, що неодмінно 
приваблюватиме дорослих та молодь.
Дане рішення сприятиме досягненню поставленої мети:

- з'явиться нове, унікальне, а головне загальнодоступне місце, де дітлахи зможуть 
гратися під наглядом дорослих;

- мешканці мікрорайону зможуть гарно провести вечір біля фонтану, не виїжджаючи 
для цього за межі мікрорайону;
з’явиться нова рекреаційна зона для організації дозвілля всієї сім’ї;
покращиться естетичний вигляд мікрорайону, завдяки чому Тяжилів не відставатиме
у розвитку інфраструктури від інших мікрорайонів міста;

- Вінниця стане першим містом в Україні, на території якого буде споруджено перший 
водний ігровий майданчик

- створення ще однієї туристичної локації міста
Так як Вінниця -  місто фонтанів, то будівництво водного ігрового майданчика підтвердить 
даний статус міста і поповнить ряд фонтанів та водних майданчиків міста.
Даний проект спрямований на підвищення якості соціального життя, покращення мережі 
суспільного простору та формування креативного міського середовища, - все це відповідає 
цілям та пріоритетам Стратегії розвитку «Вінниця-2020».
Тому будівництво водного ігрового майданчика не тільки вирішить вище зазначені 
проблеми, а стане принципово новим та унікальним інфраструктурним об’єктом міста!

6. Обгрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
Сучасним водним ігровим майданчиком зможуть користуватися усі мешканці м.Вінниці. 
Цільова аудиторія:
Молоді сім 'ї міста -  до 90 000 чол.
Діти -  до 40 000 чол.
Мешканці м-ну Тяжилів та «Військового містечка» -  до 20 000чол.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:

У разі реалізації проекту очікується:
- створення нової, унікальної, а головне загальнодоступної рекреаційної зони, для 

130 000 дітей та дорослих;
продовження туристичного маршруту міста, локація, яка сприятиме зацікавити 
туристів залишитись в Вінниці на 2 дні

- озонування міського повітря, позитивне для людини сенсорне середовище 
запровадження нового в Україні, найулюбленішого для дітей, формату дозвілля на 
спеціалізованому водному ігровому майданчику;
розвиток креативного середовища на території міста, де вона взагалі відсутня



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. Підготовчі роботи та проведення комунікацій 320000

2. Вартість обладнання 340000

3. Вартість робіт та монтажу 265000

4. Пуско-налагоджувальні роботи 15000

5. Проектно-кошторисна документація 60000

РАЗОМ: 1 000 000

9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до 
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 адреси

Підпис особи, що дає 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 інтернет (за
наявності).
Публічні сторінки в РасеЬоок.

12. Інші додатки (якщо необхідно)'.
а) фотографія/ї, які стосуються цього проекту (Додаток А,1 )
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту, (Додаток Б)
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)
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13. Автор проекту, його контактні дані та дані уповноважених осіб (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 ЛЬ2297-VI. Забороняю надавати інформацію 
третім особами без моєї згоди.

Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Вінницької міської ради:

* Автор надає додаткову інформацію (за бажанням):
С т .:0  чол. х жін.
Вік: О  16-18 х 19-310 3 1 -4 0 0  41 -5 0 0  5 1 -600  понад60
Рід занять: х Студент О  Працюю О  Безробітний О  Пенсіонер О  Підприємець


