
ФОРМА ПРОЕКТУ,
• »реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці 
у 20X6 році

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

ВСІ ПУНКТИ €  ОБОВ'ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів): Повернути найстарішому житловому будинку у 
центрі Вінниці історичний вигляд

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

□  великий X малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону) :
Центр

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку: 

вул.. Соловйова, З

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Двір будинку за адресою вулиця Соловйова, 3 через своє розташування у  самому центрі 
міста, використовують для стоянки автомобілів. У двір часто приходять покурити, 
випити пива, з ’їсти піцу та залишають багато сміття. Отже, двір будинку в центрі -  
це суцільний смітник та автостоянка. Проект передбачає встановити в арці, що веде у  
двір, браму. Таким чинам будинку повернеться ще й його історичний вигляд.

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 'ост, який може бути потенційним виконавцем проекту. Також 
обов ’язково зазначити відповідність Стратегії розвитку «Вінниця-2020». Якщо проект 
носить капітальний характер, зазначається можливість користування результатами 
проекту особами з особливими потребами ):

Будинок за адресою вулиця, Соловйова,3 збудований в центрі міста у  1898році, а отже 
він один з найстаріших житлових будинків Вінниці. Він був першою яситповою 
багатоповерхівкою міста. Будинок стоїть на катакомбах, а тому схильний до 
передчасної руйнації. В багатьох місцях по стінах будинку йдуть тріщини.
Крім цього двір будинку використовують як автостоянку люди, що приїздять в центру __
магазини, кафе, працюють поруч, привозять дітей у  ФМГ№17, що рЩ ташта^ мі! с ь к •
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навпроти. В дворі завжди купа сміття, яке залишають люди, що гуляють в центрі та 
приходять сюди покурити, випити пива, з ’їсти піцу. Двір використовують і як 
громадський туалет.
Вирішити ці проблеми може встановлення брами в арці, що веде у  двір. Таким чином, 

будинку повернеться ще й його історичний вигляд. Тут при побудові була встановлена 
брама, від якої залишились завіси.
У рамках проекту передбачається встановити три лавки в дворі, турнік та пісочницю. 
Проект відповідає «Стратегії розвитку Вінниці-2020» в пункті 7.5.4 Якісне житло з 
різними можливостями, яким передбачено стимуляція реконструкції наявних житлових 
будівель -  місто розроблятиме фінансові механізми стимулювання інвестицій в оновлення 
наявного житлового фонду разом з будівництвом нового житла.

6. Обґрунтуванні! бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)

В будинку по вулиці Соловйова, З та будинках, що разом з ним користуються 
прибудинковою територією, Соборна, 43, Соловйова, 5, проживає близько 500 мешканців. 
Серед них багато людей похилого віку та дітей, які не мають можливості відпочити чи 
погратися в своєму дворі.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
В дворі будинку не буде автостоянки для чужих автомобілів, смітника та туалету. Двір 
стане затишною територією для користування мешканцями.

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

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1. Лавка (3 шт.) , 3900

2. Турнік подвійний (1 шт.) 3000

З.Урна металева (3 шт.) 3000

4. Пісочниця з дахом та рахівницею (1 шт.) 13000

5. Металева брама (3,5X2,5) (1 шт.) 50000

6. Гойдалка дитяча (1 шт.) 3000

РАЗОМ: 75900
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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 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 пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, у тому 
числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників ЗМІ, з метою обміну 
думками, інформацією, можливих узгоджень і г.д. (необхідне підкреслити):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси 
ademyanchukl8@gmail.com для зазначених вище цілей Л ^

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

а) -фотограф іяЛ, які стосуються цього проекту,
б) мана з зазначеним Місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)

З
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СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУ ВАТИ 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 Пщпнс***

1. Фляжнікова Інга 
Іванівна

Поштова адреса: (21050), м. Вінниця,

е-шаї v

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

пт пт

7Г772.Демянчук Анастасія 
Ігорівна

Поштова адреса: (21050), м. Вінниця, 
вуїі

e-mail: ademyanchukl8@gmail.com

№
тел.:

Серія та 
Jfe
паспорту

* ■■ і  т -  - |  f — J — т
/

3.Кушнір Тетяна 
Г еоргіївна

Поштова адреса: 21050; м. Вінниця, 
ву ?

e-mail:ta

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

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

*** Підписуючи документ, я, разом з цим заявляю, що є мешканцем міста Вінниці.
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