
ФОРМА ПРОЕКТУ,  

реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади 

у 2021 році 
 

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

 

 

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ`ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ! 

 

1. Назва проекту (не більше 10 слів):  

 

Площа для відпочинку в парку “Інтеграл” 

 

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

     великий        малий    

       

3. Категорія напрямку проекту 

 

□ Енергозбереження та екологія □  Культура, туризм 

□ Благоустрій локальних територій □ Інформаційні технології 

□ Соціальний захист □ Освіта 

□ Фізкультура та спорт □ Охорона здоров`я 

□ Транспорт та вело-інфраструктура □ Інше 

 

3. Проект буде реалізовано на території населених пунктів, які входять до складу 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади (впишіть назву житлового 

масиву/мікрорайону): 

М-н Тяжилів  

 

 

Адреса (назва населеного пункту, № будинку та інше) 

Перехрестя вулиць Чехова та Ватутіна 

 

 

 

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )  

Продовження благоустрою відпочинкової зони парку «Інтеграл». Пропонуємо зробити 

благоустрій паркової зони, а саме креативний вхід в парк у вигляді арки, а також клумбу з 

квітами. 

 

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’єкт, який може бути потенційним виконавцем проекту. Також 

обов’язково зазначити відповідність Стратегії розвитку «Вінниця-2020». Якщо проект 
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носить капітальний характер, зазначається можливість користування результатами 

проекту особами з особливими потребами ): 

У місті Вінниця не така велика кількість зелених зон, а у мікрорайоні Тяжилів таких зон 

зовсім мало. Парк «Інтеграл» знаходиться навпроти колишнього лампового заводу, на 

перетині вулиць Ватутіна та Чехова. Його площа складає більше 6 га. Вже багато років цей 

парк є одним з улюблених місць відпочинку та дозвілля мешканців цього мікрорайону. Там 

гуляють з дітьми, проводять пікніки та свята, вигулюють домашніх улюбленців. Окрім того в 

парку є стадіони, де займаються спортом та грають у командні ігри. Основна проблема у 

тому, що парк абсолютно не обладнаний та не створені відповідні умови для відпочинку та 

дозвілля. Основна мета проекту обладнати парк таким чином, що б це стало улюбленим 

місцем мешканців мікрорайону. Щоб там було комфортно та приємно знаходитись. Вся 

інфраструктура відповідала потребам його відвідувачів. Цьогоріч планується благоустрій 

части парку, а саме прокладання тротуарних доріжок, встановлення освітлення, 

облаштування місць для відпочинку та заняття спортом. Такий благоустрій буде тільки на 

частині території, тому, щоб парк мав завершений вигляд пропонуємо довершити благоустрій 

створенням креативної локації. Серед дерев та трави явно не вистачає квітів тож вважаємо, 

що необхідно облаштувати клумбу з квітів – це місце стане окрасою парку та новою «селфі-

зоною» Тяжилова. Вхід а парк пропонуємо зробити у вигляді креативної арки, також по 

парку встановити таблички з закликами підтримки чистоти та порядку. Проект відповідає 

Стратегії Вінниця 2020 в пріоритеті «Збалансований просторовий розвиток». 

 

6. Обґрунтування бенефіціарів проекту  (основні групи мешканців, які зможуть 

користуватися результатами проекту, яким чином забезпечується загальнодоступність 

проекту )   

 

Мешканці мікрорайону Тяжилів, всі вінничани та гості міста 

 

 

 

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту: 

 

Впорядкування  естетичного вигляду  території  парку. 

Покращення санітарно-гігієнічного стану території об'єкту. 

Створення і збереження чистого та здорового середовища міста. 

Облаштування зони для прогулянок 

Облаштування місця для відпочинку та дозвілля 

 

 

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. Улаштування щебеневої підготовки 400м2  34000 
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2. Улаштування підстильного шару з відсіву на 

площі 

400м2  23000 

3. Встановлення бордюру ( центр де клумба + 

навкруги лавок ) 

400м2  19000 

4. Смітник 6 1128 6768 

5. Лавка зі спинкою 6 4290 25740 

6. Встановлення світильників Led 4 12000 48000 

7. Доріжки з відсіву прибл. 150м2 400м2 185грн  

за м2  

23000 

8. Озеленення ( кущі ), вздовж західної лінії площі 30шт 20 60000 

8.. Робота техніки, монтаж та ручні роботи + 

проект. 

  71000 

 

9. Всього:   249508 

 

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  

artem.zavalnyj@gmail.com   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. 

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). 

https://www.facebook.com/AndroniichukRoman/ ; 

https://www.facebook.com/tyazhylivdream/ 

https://www.instagram.com/tyazhylivdream/ 

 

12. Інші додатки (якщо необхідно): 

a)  фотографія/ї, які стосуються цього проекту, 

б)  мапа з зазначеним місцем реалізації проекту, 

в)  інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)   

 

додається в листі на ел.пошту. 

https://www.facebook.com/AndroniichukRoman/
https://www.facebook.com/tyazhylivdream/
https://www.instagram.com/tyazhylivdream/









