
Як відомо, з 2016 року в рамках кон-
курсу «Бюджет громадських ініціа-
тив» в місті реалізовано 36 проектів 
та 13 знаходяться на етапі реалізації.
Цьогоріч, з 1 квітня по 15 травня 2019 
року, громадяни України подавали до 
Вінницької міської ради свої креатив-
ні ідеї, які були оцінені Експертною 
групою. Як результат, 36 проектів до-
пущені до загальноміського голосу-
вання, з них – 28 великих та 8 малих. 
Проекти, які будуть підтримані біль-
шою кількістю голосів мешканців 
територіальної громади та наберуть 
достатню кількість балів за рейтин-
говою системою, Координаційна рада 
визначить переможцями конкурсу.
На реалізацію проектів у 2020 році в 
бюджеті Вінницької міської ОТГ за-
резервовано 7 мільйонів гривень. 
Виконавцями проектів-переможців 
визначаються головні розпорядники 

коштів бюджету Вінницької міської 
ОТГ – виконавчі органи Вінницької 
міської ради. Автор проекту має пра-
во знайомитися з ходом реалізації 
проекту.

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТИ 
ВІДБУДЕТЬСЯ:

З 01 ПО 15 ЖОВТНЯ 2019 РОКУ.
• В електронному вигляді
на всеукраїнській платформі «Гро-
мадський бюджет Вінниця» (http://
vinnytsia-budget.e-dem.in.ua) після ре- 
єстрації мешканця Вінницької міської 
ОТГ. Посилання для голосування розмі-
щується на офіційному сайті міської 
ради www.vmr.gov.ua в розділі «Бюд-
жет громадських ініціатив». Голосу-
вання в електронному вигляді можливе 
для власників банківських карток, які 
користуються BankID (Приватбанк, 
Ощадбанк) або за допомогою Елек-
тронного цифрового підпису. Інструк-
ція щодо голосування в електронному 
вигляді розміщена на сайті.
Крім того, розробниками платфор-
ми «Громадський бюджет», у 2019 
році вдосконалено електронне го-

лосування та надано можливість 
мешканцям підтримувати проекти 
конкурсу за допомогою терміналів 
ПриватБанку через картку Приват 
або номер телефону (який прив’я-
заний до картки). Ця функція буде 
доступна в переліку сервісів на тер-
міналах ПриватБанку з 1 жовтня 
2019 року. 
• В паперовому вигляді
в 4-х Центрах адміністративних по-
слуг «Прозорий офіс» та 15-ти бібліо-
теках (лише при пред`явленні паспор-
ту та, за необхідності, документу, 
що засвідчує місце перебування, ро-
боти, навчання, служби тощо), шля-
хом заповнення друкованого номерно-
го бланку для голосування. Паперові 
бланки для голосування можна отри-
мати в пунктах для голосування.

Кожен мешканець ВМОТГ може 
проголосувати за 4 проекти –

два великих і два малих
В голосуванні за проекти мають 
право брати участь мешканці міста 
Вінниці та смт Десна. Мешканцями 
Вінницької міської об’єднаної тери-

торіальної громади є усі особи, які 
на законних підставах постійно чи 
тимчасово проживають, володіють 
нерухомим майном, працюють на 
території Вінницької громади, здійс-
нюють іншу діяльність, пов’язану зі 
сплатою податків до бюджету Вінни-
цької міської ОТГ.
Мешканці особисто заповнюють 
паперові бланки для голосування в 
пунктах для голосування. В бланку 
обов’язково надають згоду за влас-
ним підписом на обробку персональ-
них даних. Без такого дозволу бланк 
для голосування вважається недій-
сним. Разом із заповненим бланком 
для голосування реєстратору необ-
хідно пред’явити паспорт. Також, 
бланк для голосування вважається 
недійсним, якщо в ньому не зазначені 
Прізвище, Ім`я, По батькові та (або) 
серія та номер паспорта.
Якщо адресою реєстрації в паспорті 
є не м.Вінниця або смт Десна, необ-
хідно пред’явити інший документ, 
що підтверджує місце перебування, 
роботи, навчання, служби чи ін. у 
Вінницькій громаді.

ПРОЕКТИ-
ПЕРЕМОЖЦІ

Переможцями голосування є 
проекти, які набрали найбільшу 
кількість балів за рейтинговою 
системою. Рейтинг проектів ро-
зраховується відношенням кіль-
кості голосів відданих за проект 
до суми бюджетних коштів, необ-
хідних для його реалізації: 

Р = К/Б  х  1000,
де: Р – рейтинг проекту;
 К – кількість голосів, які від-
дані за проект;
 Б – сума бюджетних коштів, 
необхідна для реалізації проекту.
Кількість переможців конкурсу 
обмежується обсягом бюджетних 
асигнувань у бюджеті Вінницької 
міської ОТГ.
У разі набрання найбільшої кіль-
кості балів декількома проектами 
одного виду (великі або малі), які 
передбачається реалізувати на те-
риторії Вінницької міської ОТГ за 
одним поштовим індексом, пере-
можцем визнається лише один 
великий (малий) проект, який на-
брав найбільшу кількість балів за 
рейтинговою системою. В рамках 
одного конкурсу за одним пошто-
вим індексом можуть реалізува-
тися два проекти: один великий 
та один малий. 
З довідником переліку вулиць, 
провулків, проїздів Вінницької 
міської об’єднаної територіальної 
громади за номерами відділень 
поштового зв’язку, які їх обслу-
говують, можна ознайомиться в 
розділі «Нормативна база 2019 
рік» сайту конкурсу Бюджет гро-
мадських ініціатив за посиланням 
https://gromada.vmr.gov.ua.

1. Центральна міська бібліотека ім. І.В. Бевза, вул. 
Хмельницьке шосе, 4
(10.00-19.00 год., субота-неділя – 10.00-18.00 год., вихідний день 
– понеділок).

2. Центральна бібліотека для дітей та юнацтва, просп. 
Космонавтів, 63
(10.00-19.00 год., субота-неділя – 10.00-18.00 год., вихідний 
день – понеділок).

3. Бібліотека-філія №1, просп. М. Коцюбинського, 49
(10.00-19.00 год., субота-неділя – 10.00-18.00 год., вихідний день 
– п’ятниця).

4. Бібліотека-філія №2, вул. В. Маяковсь кого, 122
(10.00-19.00 год., субота-неділя – 10.00-18.00 год., вихідний день 
– п’ятниця).

5. Бібліотека-філія №3, смт. Десна, вул. Гага ріна, 2
(10.00 – 19.00 год, вихідний день – субота та неділя).

6. Бібліотека-філія №5, вул. Д. Нечая, 59
(10.00-19.00 год., субота-неділя – 10.00-18.00 год., вихідний 
день – п’ятниця).

7. Бібліотека-філія №6, пров. Антонова, 50 
(10.00-19.00 год., субота-неділя – 10.00-18.00 год., вихідний день 
– п’ятниця).

8. Бібліотека-філія №7, вул. Баженова, 32
(10.00-19.00 год., субота-неділя – 10.00-18.00 год., вихідний 
день – п’ятниця).

9. Бібліотека-філія №8, вул. Стрілецька, 39 
(10.00-19.00 год., субота-неділя – 10.00-18.00 год., вихідний  

1. Центр адміністративних послуг «Прозорий офіс»,
м.Вінниця, вул. Соборна, 59 (центральне приміщення).

2. Центр адміністративних послуг «Прозорий офіс»,
м.Вінниця, вул. Замостянська, 7 (колишня вул. 50-річчя Пере-
моги, 7; відділення «Замостя»).

Голосування за проекти в бібліотеках:

Голосування за проекти здійснюється в робочі дні
з понеділка по четвер з 09:00 до 18:00 години,

у п’ятницю з 09.00 до 17:00 години за адресами:

день – п’ятниця).

10. Бібліотека-філія №11, вул. К.Коріатови чів, 189
(10.00-19.00 год., субота-неділя – 10.00-18.00 год., вихідний 
день – п’ятниця).

11. Бібліотека-філія №12, вул. Київська, 126 
(10.00-19.00 год., субота-неділя – 10.00-18.00 год., вихідний 
день – п’ятниця).

12. Бібліотека-філія №14, вул. М. Вовчка, 39 
(10.00-18.00 год., субота-неділя – 10.00-17.00 год., вихідний 
день – понеділок).

13. Бібліотека-філія №15, вул. І.Черняховського, 74 
(10.00-18.00 год., субота-неділя – 10.00-17.00 год., вихідний 
день – середа).

14. Бібліотека-філія №16, вул. А.Бучми, 96 
(10.00-19.00 год., субота-неділя – 10.00-18.00 год., вихідний 
день – неділя).

15. Бібліотека-філія №18, вул. М.Пирого ва, 348 
(10.00-18.00 год., субота-неділя – 10.00-17.00 год., вихідний 
день – понеділок).

В голосуванні за проекти мають право брати участь 
мешканці міста Вінниці та смт Десна. Мешканцями 
Вінницької міської об’єднаної територіальної громади 

є усі особи, які на законних підставах постійно чи 
тимчасово проживають, володіють нерухомим майном, 

працюють на території міста, здійснюють іншу 
діяльність, пов’язану зі сплатою податків до бюджету 

Вінницької міської ОТГ.

3. Центр адміністративних послуг «Прозорий офіс»,
м.Вінниця, вул. Брацлавська, 85 (колишня вул.Островського, 
85; відділення «Старе місто»).

4. Центр адміністративних послуг «Прозорий офіс»,
м.Вінниця, пр. Космонавтів, 30 (відділення «Вишенька»).



МАЛІ ПРОЕКТИ

№36. ВИШЕНСЬКА «ВИШИВАНКА»
Автор: Ремішевська Анжеліка Іллівна

Місце реалізації: мікрорайон «Вишенька», вул. А. Первозванного, парк 
«Дружби народів», зелена зона.

Короткий опис: осучаснення та оновлення пішохідних ділянок на території 
парку «Дружби народів» зі встановленням бордюру та бруківки у вигляді 
орнаменту.

Вартість проекту: 197 750 грн.

№46. ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС
КОРОТКОЇ ПРОЗИ «ПРОЗА МІСТА»

Автор: Качор Андрій Володимирович

Місце реалізації: Вінницька міська ОТГ.

Короткий опис: літературний конкурс «Проза міста» – це конкурс короткої 
прози про життя міста Вінниця. На конкурс приймаються твори малої прозо-
вої форми, тематично пов’язані з містом Вінниця. Перевага надаватиметься 
творам, події яких відбуваються у Вінниці, герої яких є вінничанами та які 
відображають соціальні, культурні, економічні, політичні реалії міста.

Вартість проекту: 167 000 грн.

№13. ДОСТУПНА ЛІТЕРАТУРА!
Автор: Самойленко Олеся Анатоліївна

Місце реалізації: м. Вінниця.

Короткий опис: розробка та роздруківка книги для математики, викори-
стовуючи сучасні науково доведені дисципліни та методики для полегшен-
ня сприйняття та успішного навчання дітей з інвалідністю та без інвалід-
ності.

Вартість проекту: 190 000 грн.

№38. БЛАГОУСТРІЙ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ
БІЛЯ ФОНТАННОЇ ПЛОЩІ ПО ВУЛ. С.ЦЕНСЬКОГО

Автор: Кондратюк Тетяна Василівна

Місце реалізації: мікрорайон «Олійно-жировий комбінат», вул. С.Ценсь -        
кого, б/н.

Короткий опис: благоустрій території з озелененням та влаштуванням 
доріжок з тротуарної плитки.

Вартість проекту: 199 500 грн.

№54. ЕКОЛОГІЧНИЙ ФОРУМ «ЕКО-ЛІДЕРИ
ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО!» ПІД ВІДКРИТИМ НЕБОМ» 

Автор: Дручинський Андрій Михайлович

Місце реалізації: мікрорайон «Старе місто», вул. Северина Наливайка, 17, ко-
мунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №19 Вінницької місь-      
кої ради».

Короткий опис: проведення екологічного форуму «Еко-лідери для майбут-
нього!» в креативному просторі для молоді під відкритим небом з метою 
реалізації системного підходу до розвитку освіти й виховання учнівської та 
студентської молоді Вінницької ОТГ. 

Вартість проекту: 200 000 грн.

№27. СТАРІСТЬ В РАДІСТЬ – 
ЗАЛИШАЙМОСЯ АКТИВНИМИ І ПІСЛЯ 60

Автор: Морнова Валентина Аркадіївна

Місце реалізації: Центр, вул. Соборна, 50.

Короткий опис: популяризація здорового способу життя серед громадян 
похилого віку, шляхом залучення їх до активного відпочинку – їзді на ве-
лосипеді.

Вартість проекту: 7 800 грн.

Голосування за проекти з 1 по 15 жовтня 2019 року

№34. ВІННИЦЯ – 
МІСТО ПОСЛІДОВНИКІВ М.І. ПИРОГОВА

Автор: Юрчишина Ольга Анатоліївна

Місце реалізації: м. Вінниця, вул. Пирогова, 56.

Короткий опис: видання книги «Вінниця – місто послідовників М.І. Пиро-
гова» стане своєрідною культурною візитівкою міста в галузі медицини та 
туризму. Сприятиме інтелектуальному розвитку вінничан, розширенню їх 
знань про відомих лікарів, які зробили вагомий внесок в розвиток меди-
цини України і світу та возвеличили професію лікаря.

Вартість проекту: 196 225 грн.

№35. ХАКАТОН ПРОГРЕСИВНИХ ІТ-РІШЕНЬ
ДЛЯ РОЗВИТКУ ВІННИЦІ «МІСТО УСПІХУ»

Автор: Панченко Олександр Григорович

Місце реалізації: всі райони Вінниці, готель «Оптіма», вул. Київська, 50а.

Короткий опис: проведення дводенного хакатону за участі команд з гро-
мадських діячів програмістів та спеціалістів різних галузей, під час якого 
вони разом напрацюють прототипи програмних продуктів для вирішення 
актуальних проблем та розвитку міста Вінниці.

Вартість проекту: 199 850 грн.

№3. VINNEWSSPORT – ЗДОРОВИЙ СПОСІБ 
ЖИТТЯ ДЛЯ ВСІХ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

Автор: Ільніцький Костянтин Федорович

Місце реалізації: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 16, допоміжні приміщення малої 
спортивної зали КЗ «ЗШ І-ІІІ ст. №21 ВМР».

Короткий опис: створення належних та доступних умов для здорового та 
активного способу життя мешканців міста, завдяки чому збільшується кіль-
кісний склад відвідувань спортивних секцій дітьми та молоддю, включаю-
чи людей з інвалідністю.

Вартість проекту: 1 000 000 грн.

№6. УСПІШНА ГРОМАДА – ЗДОРОВА ГРОМАДА!
Автор: іньківський Леонід Леонідович

Місце реалізації: мікрорайон Пирогово.

Короткий опис: облаштування зони відпочинку в м-ні Пирогово, освітлен-
ня зони відпочинку, огородження, встановлення глядацьких трибун, вста-
новлення штучного покриття.

Вартість проекту: 1 000 000 грн.

№2. СТВОРЕННЯ ЗОНИ БЕЗПЕКИ Й КОМФОРТУ 
ЧАСТИНИ ВУЛИЦІ ОСТРОЗЬКОГО, ДОВЖЕНКА

Автор: Гудзевич Людмила Сергіївна

Місце реалізації: м. Вінниця, вулиці Острозького, О. Довженка, Тімірязєва.

Короткий опис: створення безпечних умов переходу вул. Острозького для 
жителів мікрорайону та учнів ЗОШ №32, ДНЗ №27. Озеленення та благоу-
стрій проїжджої частини територій прилеглих до вул. Острозького, 31-35, 
Довженка, 31.

Вартість проекту: 1 000 000 грн.

ВЕЛИКІ  ПРОЕКТИ

№4. ЗДОРОВЕ ДИТИНСТВО
Автор: Рзаєв Назар Русланович

Місце реалізації: вул. Владислава Городецького, №21 територія школи-            
ліцею №7.

Короткий опис: модернізація та осучаснення спортивного майданчика.

Вартість проекту: 709 800 грн.
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ВЕЛИКІ  ПРОЕКТИ

№11. МИ ОСОБЛИВІ!
Автор: Кобзар Руслана Валеріївна 

Місце реалізації: м. Вінниця, Замостя, сквер біля площі «Героїв Чорнобиля».

Короткий опис: встановлення так званого «кола дружби» з бронзових фі-
гур, висотою не менше 1 метра, у вигляді «особливих» діток разом із здоро-
вими, показавши цим, що всі однакові та дружні.

Вартість проекту: 815 000 грн.

№26. РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРТИВНОГО ПОЛЯ
НА ПЛОЩІ ШКІЛЬНІЙ (М-Н СТАРОГО МІСТА)

Автор: Федоришина Наталія Олександрівна

Місце реалізації: мікрорайон «Старе місто», площа Шкільна.

Короткий опис: реконструкція площі Шкільної, що на Старому місті – про-
понується збудувати спортивний майданчик для занять вуличною гімнасти-
кою воркаут (WorkOut).

Вартість проекту: 1 000 000 грн.

№29. ПЛАТФОРМА ІДЕЙ ТА РОЗВИТКУ
Автор: Баранович Ірина Анатоліївна

Місце реалізації: парк «Дружби народів», вул. Андрія Первозванного.

Короткий опис: облаштування в парку «Дружби народів» спеціально від-
веденого місця для творчого простору, який об’єднає в собі мистецтво, 
культуру та громадську активність. Там діти, молодь та дорослі зможуть 
розважатись, вчитись, розвиватись та з користю проводити час в інтерак-
тивному просторі.

Вартість проекту: 998 000 грн.

№9. ВІННИЦЬКА ТЕАТРАЛЬНА СТУДІЯ
Автор: Петренко Денис Григорович

Місце реалізації: м. Вінниця, вул. Грибоєдова, 3.

Короткий опис: створити на базі КЗ «Центр підліткових клубів за місцем 
проживання» Вінницьку театральну студію, яка матиме майстерню, де бу-
дуть створюватися різноманітні скульптури, персонажі, бутафорія, що бу-
дуть задіяні в найбільших культурно-розважальних заходах міста Вінниця.

Вартість проекту: 913 300 грн.

№24. ЕКО-САД ДЛЯ ЗДОРОВ’Я ТА 
РОЗВИТКУ МАЛЯТ

Автор: Палій Леся Петрівна

Місце реалізації: центральний район міста, вул. Міліційна, 8. Комунальний 
заклад «Дошкільний навчальний заклад №21 Вінницької міської ради».

Короткий опис: створення структурно-функціональної екосистеми у цен-
тральному районі міста у вигляді міні-ботанічного саду з різними родови-
ми комплексами рослин, задля проведення екологічних заходів, ознайом-
лення з рідкісними видами рослин, залучення дітей, батьків, педагогів до 
спільної праці у природі на благо громади. 

Вартість проекту: 594 000 грн.

№15. ФОНТАННА ПЛОЩА У ТЯЖИЛОВІ
Автор: Гаврилюк Анастасія Віталіївна

Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон Тяжилів, «Родинне озеро».

Короткий опис: улаштування фонтанної площі в мікрорайоні «Тяжилів» на 
«Родинному озері».

Вартість проекту: 950 000 грн.

№28. ВІДКРИТА СЦЕНА НА АРТИНОВА
Автор: Постернак В’ячеслав Костянтинович

Місце реалізації: вул. Архітектора Артинова, 21, заклад «Вінницька дитяча 
музична школа №1».

Короткий опис: створення «Відкритої сцени на Артинова» на ґанку закладу 
«Вінницька дитяча музична школа №1» для проведення культурно-мистець-
ких заходів учнями школи та іншими мешканцями міста, зокрема людьми з 
обмеженими можливостями.

Вартість проекту: 1 000 000 грн.

№22. ОНОВЛЕННЯ ПІШОХІДНОЇ ТА ПРОЇЗНОЇ 
ЗОНИ, БІЛЯ ЗУПИНКИ МАКСИМОВИЧА

Автор: Ємельянов Родіон Ігорович

Місце реалізації: мікрорайон «Слов’янка».

Короткий опис: покращення пішохідної зони та частково проїзної части-
ни. Створення умов для зручного підйому людей з обмеженими фізичним 
можливостями та людей з дитячими візочками.

Вартість проекту: 950 000 грн.

№30. ОСНАЩЕННЯ МІСЬКОГО ТРАНСПОРТУ 
РОЗУМНОЮ СИСТЕМОЮ ЗОВНІШНЬОГО 

ОЗВУЧУВАННЯ ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ
Автор: Перепеличний Борис Іванович

Місце реалізації: м. Вінниця (всі мікрорайони із трамвайним сполученням).

Короткий опис: для забезпечення доступності міського транспорту для 
незрячих, пропонується оснастити міські трамваї розумними звуковими 
маяками Mobilis УТОС. Маяки серійно виготовляються вінницьким під-
приємством незрячих. Маяки повідомляють назовні номер маршруту та 
сигнал тільки, якщо на зупинці є незряча людина, не створюючи зайвого 
шуму. Для активації маяка використовується радіо-брелок або безкоштов-
ний додаток для смартфону.

Вартість проекту: 761 863 грн.

№25. ВЕЛИКІ МАНДРИ РІДНИМ КРАЄМ
Автор: Семенюк-Сотник Тетяна Василівна

Місце реалізації: центр, вул. Соборна, 50.

Короткий опис: відвідувачам відділення денного перебування Тери-
торіального центру соціального обслуговування (надання соціальних по-
слуг) міста Вінниці розширити знання і уявлення про міста, області, рідної 
держави. Познайомитись з життям, побутом, ремеслами, творчістю, звича-
ями, обрядами та традиціями різних регіонів України.

Вартість проекту: 290 000 грн.

№14. VINNYTSIA – ECOFRIENDLY CITY
Автор: Яворовська Ольга Василівна

Місце реалізації: м. Вінниця, Центри адміністративних послуг «Прозорий 
офіс»: вул.Соборна, 59 (центральне приміщення); вул. Замостянська, 7 (від-
ділення «Замостя»); вул. Брацлавська, 85 (відділення «Старе місто»); пр. Кос-
монавтів, 30 (відділення «Вишенька»)

Короткий опис: встановлення інтерактивних multi-touch столів з програм-
ним забезпеченням у вигляді ігор для дітей та дорослих, спрямованих на по-
пуляризацію правил сортування муніципальних твердих побутових відходів.

Вартість проекту: 845 000 грн.

ВЕЛИКІ  ПРОЕКТИ№8. ПІДТРИМАНЕ ПРОЖИВАННЯ ТА ПРОФЕСІЙ-
НА ПІДГОТОВКА ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Автор: Самойленко Олеся Анатоліївна

Місце реалізації: м. Вінниця.

Короткий опис: проведення аналітичного дослідження та підготовка муль-
тидисциплінарної команди супроводу для професійної підготовки та під-
триманого проживання людей з інвалідністю.

Вартість проекту: 931 500 грн.
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ВЕЛИКІ  ПРОЕКТИ

ВЕЛИКІ  ПРОЕКТИ

№57. КРИНИЦЯ – Є ДЕ ВОДИ НАПИТИСЯ
Автор: Кумар Світлана Леонідівна

Місце реалізації: перехрестя вулиць Скалецького та Коріатовичів, вул. Ска-
лецького 35/194, в дворі будинку.

Короткий опис: відновити працездатність криниці.

Вартість проекту: 223 000 грн.

№37. УЛАШТУВАННЯ СЦЕНИ З АМФІТЕАТРОМ 
БІЛЯ ОЗЕРА НА ВУЛИЦІ ВОЛОШКОВІЙ

Автор: Поліщук Катерина Степанівна

Місце реалізації: мікрорайон «Олійно-жировий комбінат», вул. Волошкова, 
б/н.

Короткий опис: благоустрій території з влаштуванням сцени та амфітеатру.

Вартість проекту: 869 000 грн.

№64. СУЧАСНА ЕКОЛОГІЧНА ДІЛЯНКА ДЛЯ 
ЗБОРУ ТА СОРТУВАННЯ СМІТТЯ В ЦЕНТІ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО МІСТА
Автор: Березюк Інна Вікторівна

Місце реалізації: Центр міста Вінниця. Зона збирання сміття в межах багато-
квартирних житлових будинків у центрі міста в районі Універмагу по кварта-
лу (мікрорайону) вулиць Пирогова, 9-13 – Гоголя – Валентина Отамановсько-
го (колишня Зої Космодем’янської).

Короткий опис: сучасна екологічна підземна сміттєзбиральна система скла-
дається з закритих наземних сміттєпроводів, що доставляють сміття до під-
земних контейнерів для роздільних відходів. 

Вартість проекту: 993 600 грн.

№41. ВОЛЕЙБОЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК БІЛЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО МІСЬКОГО СТАДІОНУ

Автор: Саричев Євгеній Валерійович

Місце реалізації: волейбольний майданчик біля центрального міського 
стадіону, вул. Замостянська , 16.

Короткий опис: створення сучасного волейбольного майданчика біля цен-
трального міського стадіону. Тренуватись і проводити змагання зможуть 
мешканці всіх районів м. Вінниця (як професіонали, так і аматори). Метою 
проекту є розвиток спорту, популяризація здорового способу життя, ство-
рення комфортних умов для активного і здорового відпочинку

Вартість проекту: 999 200 грн.

№48. МАЙДАНЧИК ДЛЯ ПЛЯЖНОГО ФУТБОЛУ 
ТА ВОЛЕЙБОЛУ В МІКРОРАЙОНІ «САБАРІВ»

Автор: Пєсков Євгеній Дмитрович

Місце реалізації: мікрорайон «Сабарів», пров. Прибузький.

Короткий опис: створення комплексного майданчику для гри у пляжний 
футбол та волейбол в мікрорайоні «Сабарів». Метою проекту є розвиток 
спорту, популяризація здорового способу життя, створення комфортних 
умов для активного та здорового відпочинку, розвиток інфраструктури 
мікрорайону «Сабарів». 

Вартість проекту: 1 000 000 грн.

№31. СТВОРЕННЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ 
БІЛЯ ТРАМВАЙНОЇ ЗУПИНКИ «МЕДИЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ»
Автор: Матюхов Олег Анатолійович

Місце реалізації: простір біля трамвайної зупинки «Медичний університет».

Короткий опис: благоустрій території біля трамвайної зупинки «Медич-
ний університет» з озелененням, освітленням та встановленням вуличних 
меблів, що дасть можливість створити якісний простір для відпочинку та 
очікування громадського транспорту.

Вартість проекту: 730 000 грн.

№59. РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІШОХІДНОЇ ЗОНИ ТА 
ЧАСТКОВО ПРОЇЗНОЇ ЧАСТИНИ ПЕРЕХРЕСТЯ 

(ВУЛ. ДОВЖЕНКА – ВУЛ. СТЕЦЕНКА)
Автор: Чуб Андрій Дмитрович

Місце реалізації: мікрорайон «Варшава», перехрестя вул. Стеценка та вул. 
Довженка.

Короткий опис: покращення пішохідної зони та частково проїзної частини 
перехрестя. Створення умов для зручного та безпечного руху пішоходів на 
зазначеній локальній місцевості.

Вартість проекту: 704 005 грн.

№39. ВОДНОМУ ПРОСТОРУ – ПРОСТІР!
Автор: Варчук Роксолана Вячеславівна

Місце реалізації: мікрорайони «Корея» та «П’ятничани», територія біля 
пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «П’ятничанський 
парк».

Короткий опис: відновити занедбані водні простори довкола озера на тери-
торії біля «П’ятничанського парку» для підвищення зацікавленості місцевих 
мешканців та гостей міста до цього місця. Провести очищувальні роботи та 
заглиблення озера, укріпити берег.

Вартість проекту: 1 000 000 грн.

№66. БЛАГОУСТРІЙ НАБЕРЕЖНОЇ Р. ПІВДЕННИЙ 
БУГ З ОБЛАШТУВАННЯМ МАЙДАНЧИКА ДЛЯ 

ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ ТА РИБАЛЬСТВА
Автор: Мороз Сергій Іванович

Місце реалізації: Старе місто, вул. Квітуча, 20-А.

Короткий опис: створення зони відпочинку та оздоровлення. Проект 
спрямований на вирішення проблеми забруднення прибережної зони та 
відсутності місця відпочинку для людей з особливими потребами.

Вартість проекту: 997 500 грн.

№45. ВІДКРИТИЙ КРЕАТИВНИЙ ПРОСТІР «ІДЕЯ»
Автор: Піжевський Андрій Анатолійович

Місце реалізації: вул. Хмельницьке шосе, 93.

Короткий опис: відкритий креативний простір – вуличний молодіжний 
простір. Проект спрямований на створення умов для розвитку молоді, 
стимулювання бажання працювати та відпочивати в рідному місті, органі-
зацію привабливого простору для спілкування вінничан та гостей Вінниці.

Вартість проекту: 966 300 грн.

№53. У РИТМІ ЖИТТЯ
Автор: Побережець Віталій Леонідович

Місце реалізації: прозорі офіси Вінницької міської ради, залізничний та ав-
товокзали, великі торгові центри, місця великого скупчення людей, але при 
умові доступу до них відповідальних працівників цих закладів, які пройдуть 
відповідну підготовку по наданню невідкладної медичної допомоги силами 
спеціалістів Центру медицини катастроф.

Короткий опис: метою проекту є порятунок життя людей при зупинці сер-
ця. Оскільки, серед причин смертності є захворювання серцево-судинної 
системи, пропонується встановити у громадських місцях дефібрилятори 
для серцево-легеневої реанімації. Це можливість рятувати життя вінничан.

Вартість проекту: 980 000 грн.

№33. ЧИСТИЙ РАЙОН – ЧИСТЕ МІСТО!
Автор: Голубович Жанна Леонідівна

Місце реалізації: мікрорайон «Вишенька», вул. Келецька, 62.

Короткий опис: аксіомою сьогодення є криза відносин між людиною та 
природою. Мета проекту – привернути увагу громадськості до глобальної 
проблеми твердих побутових відходів. Запровадження системи роздільно-
го сміття; створення осередків для проведення інформаційно-просвітни-
цьких заходів для мешканців.

Вартість проекту: 998 792 грн.


