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ФОРМА ПРОЄКТУ,

реалізація якого планується за рахунок коштів 
Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської 

територіальної громади у 2022 році

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

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

1. Назва проекту (не більше 10 слів):

Встановлення глядацьких трибун біля волейбольного майданчика по 
вул.Волошковій

2. Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „х”, який вказує розмір витрат):
О великий 0 малий

3. Категорія напрямку проекту
□ Енергозбереження та екологія □ Культура, мистецтво, туризм
0Благоустрій локальних територій, □ Інформаційні технології, зв'язок, 
комунальне господарство телекомунікації
□ Соціальний захист □ Освіта

□ Фізкультура та спорт □ Охорона здоров'я

□ Транспорт та вело-інфраструктура □ Інше
4. Проект буде реалізовано на території населених пунктів, які входять до складу 
Вінницької міської територіальної громади (впишіть назву населеного пункту, житлового 
масиву/мікрорайону)

Мікрорайон «Олійножировий комбінат»

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

Вулиця Волошкова, б/н

5. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)

Встановлення глядацьких трибун із навісом на 20 посадкових місць при 
волейбольному майданчику



ФОРМА ПРОЄКТУ,
реалізація якого планується за рахунок коштів 

Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської 
територіальної громади у 2022 році

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

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

1. Назва проекту (не більше 10 слів):

Встановлення глядацьких трибун біля волейбольного майданчика по 
вул.Волошковій

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

т ’'

3. Категорія напрямку проекту
□ Енергозбереження та екологія
0Благоустрій локальних територій, 
комунальне господарство
□ Соціальний захист

□ Фізкультура та спорт

□ Транспорт та вело-інфраструктура

□ Культура, мистецтво, туризм

□ Інформаційні технології, зв'язок, 
телекомунікації
□ Освіта

□ Охорона здоров'я

□ Інше
4. Проект буде реалізовано на території населених пунктів, які входять до складу 
Вінницької міської територіальної громади (впишіть назву населеного пункту, житлового 
масиву/мікрорайону)

Мікрорайон «Олійножировий комбінат»

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

Вулиця Волошкова, б/н

5. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)

Встановлення глядацьких трибун із навісом на 20 посадкових місць при 
волейбольному майданчику



6. Опис проекту (основна мета проекту; проблема, на вирішення якої він спрямований; 
запрім .офсеті рішення, пояснення, кому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким 
чином його реалізація вплине на подальше життя жителів. Описати план робіт, послуг, 
необхідних для виконання. Опис проекту не повинен містити вказівки на суб 'єкт, який може 
бути потенційним виконавцем проекту. Також обов ’язково зазначити відповідність 
Концепції інтегрованого розвитку м.Вінниці 2030. Якщо проект носить капітальний 
характер, зазначається можливість користування результатами проекту особами з 
особливими потребами)

Велика кількість мешканців мікрорайону досі немає достатньо —
облаштованого місця для проведення дозвілля та відпочинку для дорослих і 
дітей.

Відповідає Концепції інтегрованого розвитку м.Вінниці 2030.

Результатами проекту зможуть користуватися особи з особливими потребами

• • < О •

7. Обгрунтування бенефіціарів проекту (основні групи жителів, які зможуть 
користуватися результатами проекту, яким чином забезпечується загальнодоступність

Усі мешканці та гості міста Вінниці включно з тими, що проживають у 
мікрорайоні «ОЖК»

проекту)

8. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту__________________

Усі мешканці та гості міста Вінниці зможуть активно проводити час на 
свіжому повітрі, недалеко від своїх домівок в екологічному 
середовищі.Облаштоване місце відпочинку сприятиме формуванню здорового 
способу життя та забезпечуватиме активне дозвілля. Облаштоване місце 
відпочинку стане справжньою окрасою мікрорайону та тим місцем, де 
мешканцям буде приємно та корисно проводити час

9. 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) Кількість 
, од.

Ціна за 
одиницю, 

гри.

Орієнтовн 
а вартість, 

грн.

1. Підготовчі (земляні) роботи 50 м.кв. 150 7 500
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2. Улаштування покриття з ФЕМ 50 м.кв. 800 40 000

3. Встановлення глядацьких трибун на 20 
посадкових місць з навісом

94 700

4.
Відновлення зелених зон та зелені 
насадження навколо трибун. 10 000

5.
Проектні роботи (+авторський, 
технічний нагляд) 31 150

6. Інформаційний стенд 4 000

Загальна вартість: 187 350

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

11. Контактні дані авторів проекту, які будуть загальнодоступні, у тому числі для 
авторів інших проектів, жителів, представників ЗМІ, з метою обміну думками, 
інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):

а) висловлюю свою згоду на 
адреси . .6?/£3.

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

використання
....... для зазначених вище цілей

моєї електронної

12. Дані про інформаційний ресурс, на якому буде здійснюватися обговорення проекту з 
громадськістю в соціальних мережах або на інших платформах в мережі Інтернет (за 
наявності)...........................................................................................................................................

13. Інші додатки (якщо необхідно)'.
а) фотографія/ї, які стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (презентація, креслення, схеми

тощо) ....................................................................................................................................
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СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ
• ••• « ••••*»•.. • * • ,

13. Автор проекту, 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 
‘'ГІро захист персональних даних" від 01.06.2010 року №2297-УІ. Забороняю надавати 
інформацію третім особами без моєї згоди.

Доступ до цієї інформації матимуть лише / и ки Він ниць кої м іської

Прізвище, ім’я, по батькові*

(Дл2і/Ж

о д 'з 'з .о
/ ' Л •• • • >* * м»

Контактні дані Підпис

Поштова адреса:
Ауз. -є о с<

<7

С

0
••• • ч

ч

А % і 3 т ? 5
Серія, № 
паспорту З

Контактна особа, яка уповноважена представляти проект, у разі відсутності 
автора (без довіреності)

Прізвище, ім’я, по батькові Контактні дані Підпис

е-таі1:Л$Р67

№тел.: ' 33 £

* Автор надає додаткову інформацію (за бажанням):

СтдО чол. С жін.

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

Рід занять: □ Студент [_□ Працюю С Безробітний □ Пенсіонер О Підприємець

Участь в конкурсі: □ 1 раз □ 2 рази О 3 і більше

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

_І Рекламні плакати Засоби масової інформації Ш Друзі, знайомі
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..... «Список жителів,л?кі підтримують це* проект, що реалізовуватиметься за 
рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської 

територіальної громади у 2022 році (окрім авторів проекту)

Надвр проекту .. у>г н

Ставлячи підпис в даному списку, висловлюю свою згодута обробку моїх персональних д(ДгббУ. 
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:

№
п/п

Ім’я та Прізвище Адреса проживання

(індекс), насел пункт, 
вул. будХ , кв.

Серія та 
№ паспорту 

//Шугу

Уб
і <

Підпис

• І > , 1
г г 1- : «. . ~ " « .. - .■ » -У. • -

СЛЛ /

/ / г

0//М Є/У

Де?! і <хс(^ ('СС7&^

(індекс) Д1 О 3 -/
/ЗосДЛз Кя <с*л Ь< 1 

З , буд.^ кв.
(індекс),
</гЗг///угг/с/Убу вул 

, буд.сР^кв.

(індекс), 2їо3б
, вул.

8 , буд.^ґкв. 
(індекс), &Д У 
/іомансс^а вул.
З , буд.__, кв. 220

(індекс), 2Д / З б
Р&Л/елл/г/ ^3, вул. 
_____ , буд.^У кв.. //
(індекс),

. вул.
З * будЗ/. кв..

(індекс), 2103
вул.

З , буд.^ кв.
(індекс),//<3 У 

вул.
■ буд./, кв.

(індекс),
, вул.

. буд.^, кв.

УУ 9о/х~3 з

У У 902.9-9 є

// /96 уз З

А4 Юбщ

З

І

І

ду-імюу

10 м

[номер сторінки списку]
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