
ФОРМА ПРОЄКТУ,  

реалізація якого планується за рахунок коштів  

Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської  

територіальної громади у 2022 році 
 

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

 

 

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ`ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ! 

 

1. Назва проєкту (не більше 10 слів):  

 

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

   великий        малий    

3. Категорія напрямку проєкту 

□ Енергозбереження та екологія □  Культура, мистецтво, туризм 

 □ Благоустрій локальних територій, 

комунальне господарство 

□ Інформаційні технології, зв`язок, 

телекомунікації 

□ Соціальний захист □ Освіта 

□ Фізкультура та спорт □ Охорона здоров`я 

□ Транспорт та вело-інфраструктура □ Інше 

4. Проєкт буде реалізовано на території населених пунктів, які входять до складу 

Вінницької міської територіальної громади (впишіть назву населеного пункту, житлового 

масиву/мікрорайону) 

  

 

 

Адреса (назва вулиці (провул.), № будинку, та ін.), географічні координати місця реалізації 

проєкту 

 

 

 

5. Короткий опис проєкту (не більше 50 слів) 

 

    

Облаштування скейт-парку в Центральному парку ім. М. Леонтовича 

Місто Вінниця, вул. Хлібна, 1  

Центральний міський парк ім. М. Леонтовича  

Оновлення діючого скейт-парку, зі  створенням сучасного 

багатофункціонального майданчика, на якому діти та дорослі займатимуться 

рухливими видами спорту,  за допомогою скейтбордів, стрітбордів, 

велосипедів ВМХ, самокатів, велосипедів МТВ. Перш за все, проєкт має 

величезний соціальний аспект, створення такого скейт-парку дозволить 

заповнити вільний час дітей та дорослих корисними справами та 

популяризувати здоровий спосіб життя, відволікти дітей та дорослих від 

шкідливих звичок, ґаджетів та покращить їх здоров’я.  

 

 



 

 

6. Опис проєкту (основна мета проєкту; 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 жителів. Описати план робіт, послуг, 

необхідних для виконання. Опис проєкту не повинен містити вказівки на суб’єкт, який може 

бути потенційним виконавцем проєкту. Також обов’язково зазначити відповідність Концепції 

інтегрованого розвитку м. Вінниці 2030. Якщо проєкт носить капітальний характер, 

зазначається можливість користування результатами проєкту особами з особливими 

потребами) 

 

 

7. Обґрунтування бенефіціарів проєкту (основні групи жителів, які зможуть користуватися 

результатами проєкту, яким чином забезпечується загальнодоступність проєкту)   

 

8. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проєкту 

9. Орієнтовна вартість (кошторис) проєкту (всі складові проєкту та їх орієнтовна вартість). 

(Кошторис проєкту, у разі необхідності, має містити орієнтовну вартість розробки проєктно-

кошторисної документації) 

№ 

з/п 

Найменування товарів (робіт, послуг) 

 

Кіл

ькі

сть, 

од. 

Ціна за 

одиницю, 

грн. 

Орієнтовна 

вартість, 

грн. 

1 Проектно-кошторисна документація, витрати по договору 

служби та замовника технічного нагляду 

1 80 000 80 000 

2 Демонтаж старих конструкцій 1 50 000 50 000 

Екстремальні види спорту зараз дуже популярні серед молоді, субкультура розвивається, що позитивно впливає 

на здоров'я молодого покоління. 

У м. Вінниця в Центральному міському парку ім. М. Леонтовича у 2009 році був збудований скейт-парк 

відкритого типу, на даний час він  потребує відновлення та реставрації, з метою убезпечення травмування дітей 

та дорослих, які  займаються скейтбордінгом та іншими виду спорту. 

 

З досвіду інших міст такі скейт-парки стають місцем організованого дозвілля молоді з правильними прикладами 

здорового способу життя!В деяких містах вже є по 3-5 скейт –парків. 

 

У Центральному парку ім. М. Леонтовича площа майданчику складає 1200м.кв., на якій відсутні умови для того, 

щоб діти могли покращувати свої навички,  адже у спорудах є тріщини, дірки, стирчать болти та поверхня є 

нерівною що призводить до травмувань, при цьому для виконання трюків у  скейт-парку є 4 фігури на яких 

одночасно можуть займатись лише 6 осіб. Проєктом передбачено встановити відповідні конструкції для даного 

виду спорту.   

Важливо, щоб всі елемент/конструкції відповідала європейським стандартам EN14974 «Устаткуванн для 

користувачів роликовими спортивним інвентарем. Вимоги безпеки і методи випробовувань». Наявність 

сертифікату якості у постачальника.  

 

Проєкт повністю відповідає цілям та пріоритетам Концепції інтегрованого розвитку м.Вінниці 2030, адже 

спрямований на розвиток популяризації спорту, активного дозвілля дітей та молодів,креативного міського 

середовища, а також дозволить збільшити туристичний потік.  

 

Бенефіціарами проєкту стануть більше 10 000 дітей молодшого віку, підлітків та дорослих міста Вінниці та 

нових приєднаних територій.  Створення зони активного відпочинку та підтримка молодіжних видів спорту; 

- Підвищення зайнятості дітей і підлітків; 

- Зростання числа дітей, які займаються фізичною культурою і спортом; 

- Можливість проведення активного відпочинку дорослими і дітьми; 

- Проведення змагань і чемпіонатів міста для дітей та юнаків. 

 

З досвіду інших міст такі скейт-парки стають місцем організованого дозвілля молоді з правильними прикладами 

здорового способу життя! 

 



 

 

3 флайбокс 2,5 x 5,9 x 0,9 1 71 176 71 176 

4 фанбокс 4,9 x 5,3 x 0,6 1 106 386 106 386 

5 грайндбокс (грань) 0,6 x 5,8 x 1 1 37 586 37 586 

6 рейл 0,05 x 5,8 x 1 1 19 913 19 913 

7 бенк 2,5 x 3,7 x 1,2 (2,4)  1 68 531 68 531 

8 квотерпайп зі збільшеним столом 2,5 x 3,3 x 1,2 (2,4)  1 68 815 68 815 

9 квотерпайп 7,3 x 3,2 x 1,5 (2,7)  1 193 348 193 348 

10 грайндбокс (грань) 0,6 x 4,9 x 0,5  1 24 087 24 087 

11 мануалбокс (грань) 1,2 x 3,7 x 0,2  1 19 971 19 971 

12 ейрбокс великий 3,7 x 8,6 x 1,8  1 183 328,00 183 328 

 Итого:   923 141 

 

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

міської територіальної громади, які підтримують проєкт (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).  

 

11. Контактні дані авторів проєкту, які будуть загальнодоступні, у тому числі для авторів 

інших проєктів, жителів, представників ЗМІ, з метою обміну думками, інформацією, 

можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити): 

a) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси  

natafedor77@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. 

12. Дані про інформаційний ресурс, на якому буде здійснюватися обговорення проєкту з 

громадськістю в соціальних мережах або на інших платформах в мережі Інтернет (за 

наявності) https://www.facebook.com/feduuusha  

13. Інші додатки (якщо необхідно): 

a)  фотографія/ї, які стосуються цього проєкту (додаток А, С, D, Е) 

б)  мапа з зазначеним місцем реалізації проєкту (Додаток В) 

в)  Проєкт скейт-парку у Центральному парку (Проєкт скейт-парку 3S-15-06.4) (Додаток Ж) 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/feduuusha


 

 

 
 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 
 



 

 



 

 

СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ  

 

13. Автор проєкту, його контактні дані та дані уповноважених осіб (дані необхідно вписати 

чітко і зрозуміло).  

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 №2297-VI. Забороняю надавати інформацію 

третім особами без моєї згоди. 

 

Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Вінницької міської ради: 

Прізвище, ім’я, по батькові* * Контактні дані Підпис 

 

Жданова Наталія 

Олександрівна 

Поштова адреса: 21050, м. Вінниця, 

вул. Хлібна, буд. 18, кв. 11 

  

e-mail:natafedor77@gmail.com 

№ тел. 0 6 8 1 1 1 1 1 7 7 

Серія, № 

паспорту А Т 1 1 7 1 8 3   

Контактна особа, яка уповноважена представляти проєкт, у разі відсутності 

автора (без довіреності) 

Прізвище, ім’я, по батькові Контактні дані Підпис 

 e-mail: redkoliesroman@gmail.com  

Редколєс Роман Олегович 
№ тел.:  

+380939204282 
  

 

 

* Автор надає додаткову інформацію (за бажанням): 

Ст.:   чол.       жін.          

Вік:    16-20     21-31      31-40    41-50    51-60     понад 60          

Рід занять:    Студент    Працюю   Безробітний   Пенсіонер   Підприємець  

Участь в конкурсі:    1 раз      2 рази      3 і більше 

Про конкурс дізнався:     Сайт конкурсу (міської ради)    Соціальні мережі 

   Рекламні плакати    Засоби масової інформації    Друзі, знайомі    

  

    

            

          

      

    

      


