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№13. «ОБЛАШТУВАННЯ СКЕЙТ-ПАРКУ
В ЦЕНТРАЛЬНОМУ ПАРКУ ІМ. М. ЛЕОНТОВИЧА»

Автор: Жданова Наталія Олександрівна
Місце реалізації: м. Вінниця, вул. Хлібна,1, Центральний парк ім. М. Леонто-
вича
Короткий опис: Оновлення діючого скейт-парку, зі створенням сучасного 
багатофункціонального майданчика, на якому діти та дорослі займатимуть-
ся рухливими видами спорту, за допомогою скейтбордів, стрітбордів, вело-
сипедів ВМХ, самокатів, велосипедів МТВ.
Вартість проєкту: 923 141 грн.

№20. «САБАРІВ. ДИТЯЧИЙ СВІТ»
Автор: Григорук Григорій Ілліч
Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон «Сабарів»
Короткий опис: Дитячий ігровий спортивний майданчик
Вартість проєкту: 1 085 800 грн.

№3. «ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНОГО 
МАЙДАНЧИКА ДЛЯ ІГРОВИХ ВИДІВ СПОРТУ

В МІКРОРАЙОНІ КУМБАРИ»
Автор: Давискиба Денис Вікторович
Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон Кумбари, вул. Оводова, 2 (тери-
торія КЗ ЗШ І-ІІІ ст. №3)
Короткий опис: Капітальний ремонт спортивного майданчика із облашту-
ванням штучного покриття, огородження, освітлення для занять ігрови-
ми видами спорту мешканців мікрорайону та учнів навчального закладу.
Вартість проєкту: 1 100 000 грн.

№14. «КОМФОРТНИЙ ПРОСТІР ОЧІКУВАННЯ
ТА ВІДПОЧИНКУ ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ ЦПМСД №5

ТА ВСІХ БАЖАЮЧИХ»
Автор: Старинець Марина Олексіївн
Місце реалізації: м. Вінниця вул. Замостянська 49, внутрішній двір ЦПМСД №5
Короткий опис: Проєкт спрямований на покращення умов очікування та 
перебування пацієнтів чи їх супроводжуючих, які знаходяться на амбула-
торному лікуванні чи на консультації. Сучасна зона відпочинку дозволить 
комфортно проводити час між очікуванням на прийом до лікаря, залишити 
свої візочки в спеціально відведеному місці, та не хвилюватися за їх безпеку.
Вартість проєкту: 896 460 грн.

№21. «БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ
ЗІ СПОРТИВНИМ ОСЕРЕДКОМ»

Автор: Каштелян Олена Миколаївна
Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон «Старе місто», вул. Покришкіна, біля 
ЖК «Клубний дім»
Короткий опис: Благоустрій ділянки загального користування. Проєкт 
умовно ділить ділянку на зону активного відпочинку, релакс-зону з лавоч-
ками та зеленими насадженнями, а також зону паркінгу.
Вартість проєкту: 1 100 000 грн.

№22. «ДИТЯЧА КІНОСТУДІЯ «КРЕАТИВ»
Автор: Марцинюк Юрій Феліксович
Місце реалізації: м.Вінниця, мікрорайон «Вишенька», вул. Василя Порика 28-
б, Заклад «Вінницька дитяча школа мистецтв «Вишенька»
Короткий опис: Відкриття кіностудії – передумова для започаткування 
Всеукраїнського фестивалю дитячого кіномистецтва «Вінницький об’єк-
тив», створення майданчика для навчання, обміну досвідом (творчі круглі 
столи, науково-практичні конференції тощо); творча лабораторія для ство-
рення конкурентоспроможного, якісного контенту. ВДШМ «Вишенька» – 
єдина школа в місті, яка має театральне відділення.
Вартість проєкту: 998 500 грн.

№28. «АЛЕЯ ВІДПОЧИНКУ НА МОЖАЙЦІ»
Автор: Мира Дмитро Вікторович
Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон Можайка, від вул. Н.Левицького до 
1-го пров. Київського, 62
Короткий опис: Проєкт спрямований на покращення рівня благоустрою 
території міста й проведення капітального ремонту тротуару у мікрорай-
оні Можайка, для забезпечення легкого, безперешкодного та безпечного 
пересування всіх груп населення району та міста в цілому, включаючи лю-
дей з інвалідністю, матерів з дітьми, людей похилого віку, дітей та молоді.
Вартість проєкту: 665 500 грн.

№32. «РЕМОНТ ІСНУЮЧОГО 
СПОРТМАЙДАНЧИКА НА ВУЛИЦІ 

СТАНІСЛАВСЬКОГО»
Автор: Михальчук Вікторія Володимирівна
Місце реалізації: м. Вінниця, вул. Станіславського, б/н
Короткий опис: Ремонт покриття спортмайданчика, фарбування метале-
вого обгородження, асфальтування доріжки по периметру спортмайдан-
чика.
Вартість проєкту: 1 068 900 грн.

№10. «РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧАСТИНИ ВУЛИЦІ
О. ДОВЖЕНКА ДО ПР. М. КОЦЮБИНСЬКОГО»

Автор: Гудзевич Людмила Сергіївна
Місце реалізації: м. Вінниця, вул. О.Довженка, пр. М.Коцюбинського
Короткий опис: Реконструкція та благоустрій частини вул. О.Довженка 
до перехрестя з пр. М.Коцюбинського на якому знаходяться пологовий 
будинок №2, Вінницький об’єднаний міський військовий комісаріат, ДНЗ 
№ 27, ВДПУ ім. М.Коцюбинського. Передбачає створення безпечних умов 
руху пішоходів для відвідування закладів що тут знаходяться, руху та пар-
кування автотранспорту, привабливості прилеглих територій, сучасного 
озеленення.
Вартість проєкту: 1 100 000 грн.
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№43. «СТУДІЯ ЗВУКОЗАПИСУ»
Автор: Солодка-Мельник Алла Сергіївна
Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон Старе місто, вул. Д. Нечая, 77а
Короткий опис: Створення сучасної студії звукозапису на базі КЗ «Центр 
підліткових клубів за місцем проживання». Залучення широкого кола лю-
дей до створення якісного українського контенту.
Вартість проєкту: 460 200 грн.

№53. «ЗАТИШНА ШКІЛЬНА ПЛОЩА В ТЯЖИЛОВІ 
(ЛАУНЖ-ЗОНА ЕКОСВІДОМИХ ГРОМАДЯН)»

Автор: Полозук Наталія Юріївна
Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон Тяжилів (Загальнодоступна площа 
поруч вул. Ватутіна, 42)
Короткий опис: Облаштування екологічного осередку мікрорайону Тя-
жилів як своєрідного куточка живої природи з метою емоційного розван-
таження мешканців міста, відновлення їх емоційних ресурсів та зняття пси-
хологічного напруження шляхом проведення родинних свят та фестивалів. 
Вартість проєкту: 989 000 грн.

№58. «ТРОТУАР ТА ВЕЛОСИПЕДНА ДОРІЖКА 
ПО ВУЛ. О.ШЕПТИЦЬКОГО»

Автор: Біліченко Людмила Анатоліївна
Місце реалізації: м. Вінниця, вул. А.Шептицького
Короткий опис: Розширення частини тротуару, облаштування частини ве-
лосипедної доріжки та відгородження від проїжджої частини.
Вартість проєкту: 1 100 000 грн.

№63. «БИТВА РАЙОНІВ»: ТУРНІР З ВУЛИЧНИХ 
ВИДІВ СПОРТУ ДЛЯ МОЛОДІ МІСТА»

Автор: Остапчук Андрій Анатолійович
Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон «Старе місто», перехрестя вулиць 8 
Березня та Северина Наливайка
Короткий опис: Залучення учнівської та студентської молоді, мешканців 
територіальної громади до здорового способу життя шляхом популяри-
зації вуличних видів спорту та проведення турніру із стрітболу та ворка-
уту серед молоді міста. Створення спортивної зони з майданчиком для 
проведення турніру із вуличних видів спорту для мешканців Вінницької 
міської ТГ.
Вартість проєкту: 495 000 грн.

№33. «КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІЙ ПРОСТІР
ПРОСТО НЕБА»

Автор: Заєць Лідія Євгенівна
Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон «Вишенька». Територія між будин-
ками 18 та 20 вул. В.Порика
Короткий опис: Проєкт спрямований на облаштування озелененої тери-
торії локаціями, яка буде майданчиком для втілення громадських культур-
них проєктів, просвітницьких та навчальних закладів. Сприятиме розвитку 
та популяризації культурного дозвілля на свіжому повітрі для вінничан та 
гостей міста. Територія Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №33 Вінниць-
кої міської ради.
Вартість проєкту: 1 067 620 грн.

№48. «СТВОРЕННЯ СПОРТИВНОГО ОСЕРЕДКУ 
МІКРОРАЙОНУ «ОСТРІВЕЦЬ ЗДОРОВ’Я»

Автор: Сокольвак Олена Костянтинівна
Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон Замостя, вул. Б. Ступки, буд. 18
Короткий опис: Проєкт спортивного майданчику «Острівець здоров’я» по 
вулиці Б.Ступки, 18 для користування мешканцями прилеглих будинків та 
учнів школи №5. Він дасть змогу дітям та дорослим мешканцям мікрорай-
ону, а також учням, їх батькам долучитися до занять фізичною культурою 
та з користю проводити час. Проєкт спрямований на вирішення проблеми 
зайнятості наших дітей, формування свідомості здорового способу життя 
дітей та підлітків мікрорайону.
Вартість проєкту: 878 700 грн.

№45. «СТВОРЕННЯ «СКВЕРУ
ІМ. О.КОБИЛЯНСЬКОЇ» ПОЛІПШЕННЯ 

ЕСТЕТИЧНОГО ВИГЛЯДУ ВІННИЦЬКОЇ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ»

Автор: Килимник Тетяна Яківна
Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон П’ятничани, вул. О.Кобилянської 
буд. 1-5
Короткий опис: Створення скверу пам’яті – це візитна картка мікрорайону 
П’ятничан. Піднімаючись по вулиці О.Кобилянської нас зустрічає чудовий 
зелений парк – сквер з іменною табличкою О. Кобилянської. Лавки, доріж-
ки, світильники, різноманітні зелені насадження.
Вартість проєкту: 660 000 грн.

№56. «ПАРКОВА ЗОНА ПО ВУЛ. КИЇВСЬКА»
Автор: Ніколаєнко Людмила Василівна
Місце реалізації: м.Вінниця, мікрорайон Замостя, зелена зона між дорогою та 
будинком вул. Київська, 140
Короткий опис: Розбивка паркової зони, на території між вулицею та будин-
ком по вул. Київська, 140 на місці існуючої зеленої зони газону. Створення 
сучасної комфортної зони відпочинку, з встановленням лавок, ліхтарів та 
висадкою дерев та кущів.
Вартість проєкту: 1 099 840 грн.

№61. «НАВЧАЛЬНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ 
ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОСТІР «VINGREEN»

Автор: Леванчук Марія Сергіївна
Місце реалізації: м. Вінниця, вул. 600-річчя 21А
Короткий опис: Для того аби Вінниця могла швидше стати екологічними 
та сталим містом над річкою Південний Буг, а населення мало доступ до 
цікавої, корисної та інноваційної інформації щодо того, як бути екологічно 
свідомими та раціонально використовувати ресурси – необхідно створити 
навчальний інноваційний міський простір, що являтиме собою концентра-
цію екологічних технологій, інновацій та інформації.
Вартість проєкту: 789 000 грн.

№65. «ДЕКРЕТНА ВІДПУСТКА – ЧАС ДЛЯ 
САМОРЕАЛІЗАЦІЇ»

Автор: Моргун Анна Сергіївна
Місце реалізації: м. Вінниця, вул. Брацлавська, б. 85, оф. 404
Короткий опис: Проєкт, метою якого є сприяння підвищенню самореаліза-
ції та самозайнятості жінок, які перебувають у декретній відпустці шляхом 
проведення навчання професійного спрямування на базі Центру навчання 
та освіти дорослих (ЦНОД) Вінницької громади (організація навчальних 
курсів для жінок та організація дозвілля їх дітей).
Вартість проєкту: 501 300 грн.

№39. «ПРОКАЧАЙ МОЗОК ТА ТІЛО»
Автор: Богданюк Лариса Андріївна 
Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон «Замостя», район військового мі-
стечка, вул. О.Антонова, 50
Короткий опис: Облаштування фітнес-залу в бібліотеці-філії №6 для прове-
дення безкоштовних занять із загальної фізичної підготовки, проведення 
спортивних змагань. У сучасному світі, коли прогрес, передові технології, 
екологічні проблеми, і весь спосіб життя часто мають негативний вплив на 
здоров’я людей, виникає гостра потреба у створенні умов для фізичного 
розвитку підростаючого покоління, для пропаганди здорового способу 
життя, занять спортом.
Вартість проєкту: 676 000 грн.

№50. «АЛЕЯ МІСТ-ПОБРАТИМІВ У ПАРКУ 
«ДРУЖБИ НАРОДІВ»

Автор: Лінчук Надія Іванівна
Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон Вишенька, парк «Дружби Народів»
Короткий опис: Створення нової туристичної пам’ятки у парку «Дружби на-
родів» – «Алеї міст-побратимів Вінниці».
Вартість проєкту: 1 085 850 грн.



№6. «МОБІЛЬНА ГРУПА ТВОРЧОГО 
НАТХНЕННЯ»

Автор: Добряк Дарія Вікторівна
Місце реалізації: Вінницька міська територіальна громада (м. Вінниці, с.Він-
ницькі Хутори, с.Писарівка, с.Щітки, с.Стадниця, с.Великі Крушлинці, с.Малі 
Крушлинці, с.Гавришівка та смт. Десна). Територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) м. Вінниці
Короткий опис: Проєкт націлений на розвиток та підтримку когнітив-
них функцій у людей поважного віку через набуття творчих навичок в 
процесі майстер-класу та результату, котрий учасники отримають після 
реалізації ідеї.
Вартість проєкту: 45 760 грн.

№17. «БЛАГОУСТРІЙ ПЛОЩІ СТАРОМІСЬКА»
Автор: Бойчук Сергій Петрович
Місце реалізації: м. Вінниця, вул. Покришкіна, 8а
Короткий опис: Благоустрій площі, що знаходиться в Староміському рай-
оні на перехресті вулиць Покришкіна та Кривоноса поряд з Європейським 
кварталом. Встановлення сучасного освітлення, облаштування тротуарів, 
встановлення лавок для відпочинку, озеленення.
Вартість проєкту: 250 000 грн.

№12. «В ГОСТЯХ У ВІННИЦЬКИХ МАЙСТРІВ»
Автор: Іванченко Алла Володимирівна
Місце реалізації: м. Вінниця, с. Вінницькі Хутори, с. Щітки, с. Писарівка, с. 
Стадниця
Короткий опис: Розширення знань та популяризація культурно-мистець-
ких надбань Вінниччини серед громадян похилого віку.
Вартість проєкту: 47 000 грн.

№47. «ІГРОВА ЗОНА ДЛЯ ДІТЕЙ В ТЯЖИЛОВІ: 
НАЗЕМНИЙ БАТУТ»

Автор: Київська Ольга Василівна
Місце реалізації: м. Вінниця, 
мікрорайон Тяжилів, Родинне 
озеро
Короткий опис: Облаштування 
ігрової зони для дітей у мікро-
районі «Тяжилів». Улаштування 
наземного батуту з безпечним 
покриттям по контуру.
Вартість проєкту: 
240 000 грн.

№38. «ЕКО-ХУТІР «ЗЕЛЕНИЙ ДВІР»
Автор: Титаренко Світлана Іванівна
Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон «Малі Хутори», вулиця А. Бучми, 96
Короткий опис: Облаштування на прилеглій території міської бібліотеки 
№16 (вул. Бучми, 96) території з екологічним спрямуванням. Еко-хутір – це 
територія, що об’єднує в собі хутір майстрів, еко-туризм, а також майдан-
чики для проведення семінарів, квестів і активного відпочинку на природі.
Вартість проєкту: 204 010 грн.

№8. «СУЧАСНИЙ МІНІ СТАДІОН
«ДРУЖНІЙ ПРОСТІР ДЛЯ ЧОТИРИЛАПИХ»

Автор: Сірик Владислав Сергійович
Місце реалізації: м. Вінниця, вул. А. Первозванного, «Парк дружби народів»
Короткий опис: Модернізація майданчика для вигулу собак з розширеним 
функціоналом сьогодні є необхідністю. Власники тварин змушені гуляти 
зі своїми улюбленцями в парках, скверах, на вулицях. Але в таких місцях 
собаку з повідка не спустиш, бо перехожі реагують негативно. Також, пес 
може вибігти на дорогу, і потрапити під машину.
Вартість проєкту: 213 000 грн.

№44. «ЕКОЛОГІЧНА СТЕЖИНКА ТЕРЕНКУР»
Автор: Зарічна Валентина Анатоліївна
Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон Вишенька, вул. Келецька, буд.62
Короткий опис: Пропонується відкриття тематичних локацій для прове-
дення майстер класів, квестів, ігрових та розважально-пізнавальних за-
ходів для громади та учасників освітнього процесу.
Вартість проєкту: 250 000 грн.

№29. «ВСТАНОВЛЕННЯ ГЛЯДАЦЬКИХ ТРИБУН 
БІЛЯ ВОЛЕЙБОЛЬНОГО МАЙДАНЧИКА

ПО ВУЛ. ВОЛОШКОВІЙ»
Автор: Муржак Ольга Миколаївна
Місце реалізації: Мікрорайон «Олійножировий комбінат», вул. Волошкова б/н
Короткий опис: Встановлення глядацьких трибун із навісом на 20 посадко-
вих місць при волейбольному майданчику.
Вартість проєкту: 187 350 грн.

№15. «БЕЗКОШТОВНА СТЕРИЛІЗАЦІЯ 
БЕЗПРИТУЛЬНИХ КІШОК ТА КОТІВ

НА ТЕРИТОРІЇ ВІННИЦЬКОЇ МТГ»
Автор: Кучер Владислав Володимирович
Місце реалізації: Вінницька міська територіальна громада

Короткий опис: З метою попереджен-
ня неконтрольованого росту популяції 
безпритульних тварин на території 
ВМТГ, провести стерилізацію безпри-
тульних кішок та котів та провести їх 
вакцинацію від сказу.
Вартість проєкту:
248 000 грн.

№57. «ВОЛОНТЕРИ ПРАВОСУДДЯ»
Автор: Пилипенко 
Ярослава Русланівна
Місце реалізації: Він-
ницька міська тери-
торіальна громада
Короткий опис: Право-
просвітницький проєкт 
«ВОЛОНТЕРИ ПРАВО-
СУДДЯ» спрямований 
на створення цілісної 
системи правового, соціального та інклюзивного супроводу дитини, що 
опинилася у складних життєвих обставинах. 
Вартість проєкту: 160 000 грн.

№42. «ТРОТУАР 
НА ВУЛ. 

Г.УСПЕНСЬКОГО»
Автор: Хорошева Олек-
сандра Володимирівна
Місце реалізації: м. Він-
ниця, мікрорайон Cтаре 
місто, вул. Г.Успенського, 89
Короткий опис: Облашту-
вання тротуарною плит-

кою частини тротуару навпроти будинку №91 по вул. Г. Успенського.
Вартість проєкту: 241 000 грн.

Голосування за проєкти з 1 по 15 жовтня 2021 року

МАЛІ  ПРОЄКТИ
ВIННИЦЯ

ВЕЛИКІ  ПРОЄКТИ
ВIННИЦЯ

№66. «ОЧИСТКА СТРУМКА
НА К.КОРІАТОВИЧІВ»

Автор: Піжевський Андрій Анатолійович
Місце реалізації: м. Вінниця, масив «Князів Коріатовичів», вул. Князів Коріа-
товичів № 116, 118
Короткий опис: Проект передбачає очистку струмка, який протікає в цен-
тральній частині міста та впадає в р. Південний Буг. Важливість проекту 
полягає в тому, що даний струмок перебуває у вкрай занедбаному стані та 
потребує негайної очистки та укріплення берегу з метою збереження цієї 
природної водойми. Оскільки водойма протікає у центрі міста, територія 
біля неї може бути використана також для рекреації місцевих мешканців.
Вартість проєкту: 1 100 000 грн.

№68. «АЛЕЯ ЗДОРОВ’Я»
Автор: Палій Наталія Анатоліївна
Місце реалізації: м. Вінниця, паркова зона між вул. Юківка та вул. А. Бортняка
Короткий опис: Проєкт спрямований на формування багатофункціональ-
ного простору та заохочення мешканців різних вікових і соціальних груп до 
активного заняття спортом та профілактики захворювань.
Вартість проєкту: 1 073 000  грн.

№69. «СПОРТИВНИЙ МАЙДАНЧИК
НА СТРІЛЕЦЬКІЙ»

Автор: Мира Дмитро Вікторович
Місце реалізації: м. Вінниця, між будівлями № 83 та № 103 по вул. Стрілецька
Короткий опис: Проєкт облаштування території між будівлями із створен-
ням спортивного і дитячого майданчика та футбольного поля з огорожею 
та лавочками. Пропозиція розпочати із будівництва сучасного спортивно-
го майданчика із елементами воркаута.
Вартість проєкту: 978 000 грн.

№72. «СКВЕР НА ПЛОЩІ ШКІЛЬНІЙ»
Автор: Бялковська Марія Андріївна
Місце реалізації: м.Вінниця, мікрорайон Старе місто, площа Шкільна
Короткий опис: Ми представляємо ідеальний, на нашу думку, варіант 
реконструкції площі Шкільної, що на Старому місті. Проєкт умовно ділить 
площу на зону активного відпочинку та релакс-зону з лавочками і зеле-
ними насадженнями. Тож цей проект спрямований на облаштування зони 
релакс – скверу, родзинкою якого є декоративний напис «Я Старе місто».
Вартість проєкту: 1 000 000 грн.



№34. «ПІКНІК-МАЙДАНЧИК БІЛЯ ОЗЕРА –
СІМЕЙНИЙ ВІДПОЧИНОК У ПЕРЕДМІСТІ 

ВІННИЦІ»
Автор: Десяк Сергій Вікторович
Місце реалізації: с. Стадниця, територія біля озера «Яр»
Короткий опис: Облаштування пікнік-майданчику біля мальовничого озе-
ра «Яр» з потужними джерелами води, зеленими насадженнями та унікаль-
ним рельєфом. За рахунок заміни аварійного місточка буде покращено 
доступ до озера людей з інвалідністю. Місце стане привабливим місцем 
відпочинку жителів Вінницької міської ТГ та туристів.
Вартість проєкту: 235 000 грн.

№40. «БІБЛІОАЛЬТАНКА –
КОМФОРТНИЙ ВІДПОЧИНОК»

Автор: Броніцька Віра Іванівна
Місце реалізації: смт. 
Десна, вул. Гагаріна, 
буд. №2
Короткий опис: 
Створення зони для 
читання та дозвілля 
на свіжому повітрі. 
Це дасть можливість 
долучитися всім меш-
канцям смт. Десна до 
облаштування нового 
майданчика для чи-
тання, креативного 
відпочинку та твор-
чості, прикрасить те-
риторію в адміністративному центрі містечка.
Вартість проєкту: 249 865 грн.

№37. «СТВОРЕННЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ
НА СТАВКУ «ТАРАСИШИН»

Автор: Науменко Ольга Василівна
Місце реалізації: с. Щітки, с. Писарівка
Короткий опис: Ставок «Тарасишин» – один з найбільш доступних місць 
відпочинку жителів сіл Писарівка та Щітки. Проєктом передбачений бла-
гоустрій берегової лінії, облаштування зон культурного відпочинку на те-
риторії старостинського округу і відкриє мешканцям можливості для ком-
фортного відпочинку.
Вартість проєкту: 250 000 грн.

№70. «КОМФОРТНИЙ ПРОСТІР ОЧІКУВАННЯ 
ТА ВІДПОЧИНКУ ПАЦІЄНТІВ АМБУЛАТОРІЇ 

С.ПИСАРІВКИ»
Автор: Громовий Олександр Васильович 
Місце реалізації: с. Писарівка, вул. Покровська, буд. 108
Короткий опис: Проект спрямований на покращення умов очікування та 
відпочинку для пацієнтів та відвідувачів амбулаторії с. Писарівки. Сучас-
ний простір дозволить відвідувачам амбулаторії у комфортних умовах 
проводити час між очікуванням на прийом до лікарів. Реалізація проекту 
дозволить підвищити ефективність використання прилеглої території ам-
булаторії.
Вартість проєкту: 247 350 грн.

№41. «БІБЛІОТЕКА ЗГУРТОВУЄ ГРОМАДУ»
Автор: Репетій Михайло Анатолійович
Місце реалізації: с. Стадниця, с. Вінницькі Хутори, с. Щітки, с. Малі Крушлинці, 
с. Великі Крушлинці, с. Гавришівка
Короткий опис: Проєкт «Бібліотека згуртовує громаду» спрямований на 
облаштування комфортної, затишної території біля бібліотек. Це дасть 
можливість долучитися всім мешканцям до облаштування нового майдан-
чика для креативного відпочинку та творчості, прикрасить територію в ад-
міністративному центрі населених пунктів с.Стадниця, с.Вінницькі Хутори, 
с.Щітки, с.Малі Крушлинці, с.Великі Крушлинці, с.Гавришівка.
Вартість проєкту: 222 800 грн.

Голосування за проєкти з 1 по 15 жовтня 2021 року

МАЛІ  ПРОЄКТИ
СТАРОСТИНСЬКI ОКРУГИ

ВЕЛИКІ  ПРОЄКТИ
СТАРОСТИНСЬКI ОКРУГИ

№1. «СПОРТ ДЛЯ ТЕБЕ І ДЛЯ ВСІХ!»
Автор: : Хмарук Ольга Миколаївна 
Місце реалізації: смт Десна, вул. Гагаріна, 1
Короткий опис: Створення спортивного майданчика для заняття двома 
видами спорту на сучасному якісному покритті.
Вартість проєкту: 1 099 600 грн.

№4. «ІГРОВИЙ ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК
ПО ВУЛ. ДМИТРА ФРАНИШИНА»

Автор: Прядко Андрій Петрович
Місце реалізації: с. Стадниця, вул. Дмитра Франишина, 2 (біля будинку куль-
тури)
Короткий опис: Створення сучасного спортивно-ігрового майданчику для 
дітей шкільної та дошкільної групи.
Вартість проєкту: 902 000 грн.

№25. «БУДІВНИЦТВО УНІВЕРСАЛЬНОГО 
МАЙДАНЧИКА ДЛЯ ГРИ У ВОЛЕЙБОЛ

І БАСКЕТБОЛ»
Автор: Ткачук Наталія Олексіївна
Місце реалізації: с. Малі Крушлинці, вул. Приозерна, 14
Короткий опис: Будівництво універсального майданчика для гри у волей-
бол та баскетбол із облаштуванням штучного покриття та забезпечення на-
лежних умов для розвитку спортивних інтересів населення, учнів навчаль-
ного закладу, що дасть можливість з користю проводити дозвілля. Також 
даний майданчик може використовуватись для проведення спортивних 
свят і змагань, інших урочистостей.
Вартість проєкту: 1 100 000 грн.

№35. «АВАЛОН ПАРК У СТАДНИЦІ –
СІМЕЙНИЙ ВІДПОЧИНОК БІЛЯ ОЗЕРА»

Автор: Десяк Сергій Вікторович
Місце реалізації: с. Стадниця, територія біля озера «Яр»
Короткий опис: Авалон Парк у Стадниці - тематичний парк, заснований на 
європейських лицарських легендах стане улюбленим місцем дозвілля міс-
цевих мешканців, історичних фестивалів та новим туристичним магнітом 
Вінницької ТГ. Парк поєднає 2 озера (площа – 9 га), екологічну стежку біля 
озер, 20-метрову інсталяцію-мурал «Авалон», педжент (театральна повозка) 
та гойдалку «Гігантські кроки».
Вартість проєкту: 1 086 250 грн.

№36. «ПРОГУЛЯНКОВА АЛЕЯ У «ДОЛИНІ»
Автор: Вікулов Роман Васильович
Місце реалізації: с. Вінницькі Хутори, вул. Сагайдачного
Короткий опис: Створення прогулянкової алеї у «Долині» передбачає ство-
рення рекреаційної зони для відпочинку жителів.
Вартість проєкту: 967 200 грн.

№52. «СПОРТИВНА ГРОМАДА –
УСПІШНА ГРОМАДА!»

Автор: Скиба Ростислав Леонідович 
Місце реалізації: с. Малі Крушлинці, вул. Приозерна, б/н. Центральний парк 
відпочинку
Короткий опис: Будівництво універсального спортивного майданчика з 
штучним покриттям.
Вартість проєкту: 978 000 грн.

№60. «СПОРТИВНО-ІГРОВИЙ КОМПЛЕКС 
«ДРАЙВ»

Автор: Федоринська Зінаїда Вікторівна
Місце реалізації: с. Великі Крушлинці, територія КЗ «Великокрушлинецька 
гімназія»
Короткий опис: Створення спортивно-ігрового майданчика, для занять 
на свіжому повітрі, який вихаватиме здоровий дух та покращуватиме фі-
зично-емоційний та психофізіологічний розвиток дітей, підлітків, дорос-
лих та осіб з особливими потребами.
Вартість проєкту: 910 000 грн.


