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6. Обґрунтування бенефіціарів проекту  (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту, яким чином забезпечується загальнодоступність 
проекту )   

Бенефіціари проекту: 

1) місцеві мешканці, з центральної частини міста, які фактично 
знаходяться на значній віддалі від «тихих» зон рекреації та в 
вечірній час обмежені зонами прогулянок вздовж освітлених 
тротуарів, 

2) мешканці сусідніх кварталів вздовж вул.І.Богуна та 
вул.В.Чорновола, які здійснюють транзитний пішохідний рух через 
сквер Панорама, 

3) туристи та відвідувачі центру міста з метою відпочинку та 
відвідування історичних пам’яток (сходи Артинова, монумент 
І.Богуну, тощо.), 

4) користувачі «Набережної 12.7», як прохід з мосту до центру міста, 

5) відвідувачі пляжної зони пляжу Кумбари, 

6) учні прилеглих шкіл (проведення занять з образотворчого 
мистецтва, екскурсії, тощо.). 

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту: 

Проект надасть можливість для безпечного доступу містян та туристів 
до рекреаційної зони в центрі міста, берегу річки Південний Буг та 
історичних пам’яток Вінниці в будь-який час, а також комфортного 
перебування в сквері. Якісно покращить рівень життя в центрі міста.  

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). 
№ 
з/п 

Найменування товарів (робіт, послуг) 
 

Кількі
сть, од.

Ціна за 
одиницю, 

грн. 

Орієнтовна 
вартість, 
грн. 

1. Лавки (вартість разом із встановленням) 14 8000 112800
2. Дерев’яні покриття існуючих місць для 

сидіння 14 точок, м2 
14 120 1680

3. Ліхтарі освітлення  36 3000 108000
4. Кабель для ліхтарів (силовий 

трьохфазний броньований типу ВБбШв 
4х6), м 

1000 75 75000

5. Проводка в ліхтарях 6 м/од, м 300 75 22500
6.  Реставрація сходів в сквері, демонтаж 

сходів (з нумеруванням елементів задля 
збереження автентичності) метри 

90 600 54000
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погонні 
7. Камінь для покриття сходів, куб  5  3650  18250
8. Ремонт асфальтного покриття, м2  100  300  30000
9. Насипний гравій, т  4  300  1200
10. Плита гранітна для зон біля лавок, м2  64  460  29440
11. Земляні роботи (прокладання кабелю), 

м3 
140  340  

+190 
74200

12. Монтаж опор ліхтарів освітлення  36   10000
13.  Укладання плитки, м2   200  12800
14. Світильник LED 100 Вт зовнішній, шт.   1300  46800
15. Лампа LED 100 Вт в плафон, шт.  4  1300  5200
16. Інше: електричні контактери, короба 

для проводки, підожка та ін. 
  10000

17. Армування основи під сходи арматурою 
будівельною 10 мм, т 

3  10900  32700

18. Пандуси дерев’яні, м2  100  550  55000
19. Камери відеоспостереження, шт  6 3500 21000
20. Оптична лінія, м  300  20  6000
21. Медіаконвертери, шт  3  2700  8100
22. WiFi роутери зовнішні, шт.  3  1200  3600
23. Укріплення дренажної системи, м3  20  340  6800
24. Камінь бутовий для дренажу, тон  3  250  750
25. Урна металева, шт.  10  1500  15000
26. Бетонування каркасу сходів, м3  45  2000  90000
27. Встановлення сходів на попередні 

місця, м.п. 
90  600  54000

28. Оренда будівельної техніки (міні 
екскаватор), год. 

160  560  89600

29. Розробка проектно-кошторисної 
документації 

  100000

Загальна вартість:  1.094.420  

9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до Вінницької 
міської об’єднаної територіальної громади, які підтримують проект (окрім його 
автора), 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 проекту, які будуть загальнодоступні, у тому числі для 
авторів інших проектів, мешканців, представників ЗМІ, з метою обміну думками, 
інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити): 

a) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси belov@email.ua    
для зазначених вище цілей  

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси  
      
 б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище 
цілей. 


