
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці
у 2016 році

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

1. Назва проекту:

Рівна дорога 
(асфальтування дороги по вулиці Нагірній

із залученням інвестора)

2.* Вид проект)'.*

|х“| великий |~ | малии

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці: мікрорайон Старе місто.

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку: вулиця Нагірна від будинку №154 до №72.

4. Короткий опис проекту:
Проект «Рівна дорога» розроблений для вирішення проблеми руху 

транспортних засобів та пересування жителів та гостей міста вулицею 
Нагірною. Для цього проект передбачає влаштування асфальтного покриття 
вказаної вулиці. На реалізацію проекту передбачається витратити 900 тисяч 
гривень, з яких 500 тисяч гривень -  кошти інвестора.

5. Опис проекту.
Метою реалізації проекту «Рівна дорога» є покращення стану асфальтного 

покриття на вулиці Нагірна за рахунок коштів інвестора та міського 
бюджету; забезпечення комфортного та безпечного пішохідного руху та 
проїзду автотранспортних засобів.

Однією із болючих проблем усього мікрорайону Старе місто є неякісне 
експлуатаційне утримання доріг, несистематичне проведення поточних та 
капітальних ремонтів через відсутність коштів міського бюджету. Через 
фінансову нестабільність та складне економічне становище мешканцям 
приватного сектора стало все важче долучатися до програми співінансування
по підведенню каналізаційних мереж та асфальтуваннягВсликою перевагою
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проекту «Рівна дорога» є фінансування з боку інвестора^якщ^ввдшяє 500
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тисяч гривень задля його реалізації. Така схема фінансування дозволить 
прискорити виконання робіт з асфальтування вулиці Нагірної. Загалом 
проектом планується укласти асфальт від будинку №154 до будинку № 72 
вулиці Нагірної. Загальна площа, де планується покласти асфальтне 
покриття, складає близько 4000 кв.м.

Варто зазначити, що на цій частині вулиці немає підведених 
каналізаційних мереж. Минулого року у Вінниці по вулиці Богуна вже 
прокладали каналізацію методом проколу, яке не порушує асфальтне 
покриття. Тож, якщо через кілька років мешканці вулиці Нагірної вирішать 
проводити каналізування по схемі співфінансування, прокладена асфальтна 
дорога не стане проблемою.1

Проект «Рівна дорога» відповідає Стратегії розвитку «Вінниця-2020» 
(Стратегічний пріоритет «Сталий екологічний розвиток і покращення якості 
надання комунальних послуг»). Реалізація цілі «Вдосконалена транспортна 
система, яка забезпечує високий рівень мобільності» передбачає заходи з 
подальшої реконструкції, будівництва і підтримки належного стану міських 
доріг.

Реалізація цього проекту надзвичайно актуальна для територіальної 
громади вулиці Нагірної, оскільки забезпечить жителів та відвідувачів вулиці 
можливістю користуватися якісною дорогою.

6. Обґрунтування бенефіціарів проекту:
Результатом проекту будуть користуватися жителі вулиці Нагірна, а 

також інші вінничани, в яких дорога додому пролягає через цю частину 
вулиці.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Очікуваним результатом реалізації проекту є дорога, яка відповідає 

нормам та забезпечує комфортний пішохідний рух та проїзд транспортних 
засобів.

8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1. Підсипання щебенем (15 см) і укладання асфальту (5 
см) на дорогу, загальною площею близько 4000 кв.м.

900.000

2. Фінансування з боку інвестора -500.000

РАЗОМ: 400.000
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9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до 
територіальної громади міста Вінниці та підтримують цю пропозицію (проект) 
(окрім його авторів), що додаст ься. 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 пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, у тому 
числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників ЗМІ, з метою обміну 
думками, інформацію , можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси 
. . . . С & Л ( 7 . Щ ? .  *??& //;./7 /..... для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси ..'г..............
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених 
цілей.
Примітка:
Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Вінницької міської ради),
зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для громадськості.
11. Інші додатки (якщо необхідно):

а) фотографіяЛ, які стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)
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СТОРІНКУ НГОБХІЛНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

12. Автор проекту та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло). 
Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Вінницької міської ради:

Ім’я та Прізвище** Контактні дані Підпис***

1. Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця, 
вул

/  ^

/
о

Je-mail: СІІ’P Q 5 ^ 1  И? £ ( д т с и і і ґ ц

№
тел,:

- - - ^1 о J-

Серія та
№
паспорту

лА
/т**

1 1 1
Ж

2. Поштова адреса: (індекс), .и. Віпниц 
вул. , буд. кв.

Я,

e-mail:

№
тел.:

Серія [З 
ЛЬ
паспорту

3. Поштова і
вул.

їДрї
б)

;са: (інд
)д.

екс)
Кв

,  м. Вінницяt

e-mail:

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

** Будь-ласка, вкажіть особу, уповноважену надавати Інформацію представникам 
Вінницької міської ради.

*** Підписуючи документ, я, разом з цим заявляю, що € мешканцем міста Віниці.
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