
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 )

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ»ЯЗКОВИМИ ЕЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1.Назва проекту «Обличчя сучасної гімназії»
Реконструкція фасаду комунального закладу «Гуманітарна гімназія №1 ім. М.І Пирогова 
Вінницької міської ради»
2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „х”, який вказує розмір 
витрат):

х великий □  малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону) :Ленінський район, фасад комунального закладу «Гуманітарна 
гімназія №1 ім. М.І Пирогова Вінницької міської ради»

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

21018 м.Вінниця ,Малиновського,7, комунальний заклад «Гуманітарна гімназія№ І 
ім. М.І.Пирогова Вінницької міської ради»

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )
Капітальний ремонт та утеплення фасаду приміщення комунального закладу 
«Гуманітарна гімназія № 1 ».Фасад приміщення є неестетичним та аварійно 
небезпечним, гімназії виповнюється 80 років.
5. Опис проекту
Основна мета-створення безпечних та якісних умов для навчання гімназистів. 
Усунення аварійності окремих ділянок фасаду старої школи, що несуть загрозу 
життю і здоров’ю учнів, батьків, учителів. Забезпечення усіх учасників навчально- 
виховного процесу якісними та безпечними умовами навчання та виховання.

Завдання: підвищення енергозбереження під час опалювального сезону через 
утеплення зовнішніх стін приміщення. Забезпечує реалізацію Програми розвитку 
освіти м. Вінниці на 2013-2020 роки, затвердженої 27 сесією 6 скликання від 
26.12.2012 р. № 1089. Передбачається поліпшення умов експлуатації та утримання 
будівлі закладу »впровадження енергозберігаючих заходів, утеплення перекриття та 
фасаду.

Заклад потребує капремонту усього фасаду «старої школи» в- 1691м2, без 
утеплення, оскільки приміщення мас належний температурний режим. Потребує 
утеплення та ремонтних робіт фасад «нової школи» 8-1173м2, оскільки 
температурний режим окремих приміщень, у холодну ппру рпку,НА відшнццаг
нормам(актова зала, медпункт, їдальня та окремі навчальні кі Ш Щ ІИ А  м іс ь к а  рада

Загальна площа ремонтних робіт-2864 м2. ВІДДІЛ ЗВЕРНЕНЬ
<РЕССТР*ЦГЯ З в е р н е н ь  /ЗГИДКЧНИЛ ТА «13ЙЧ4ИХ осіб »



Загальна площа фасаду школи -  4284 м2. Заклад своїми силами за кошти 
батьків та спонсорів здійснив частковий ремонт фасаду центрального входу «нової 
школи» -  510 м2. У площі фасаду «старої школи»,що потребує ремонту, замінено 
силами батьків усі вікна на пластикові. Загальна кількість вікон по закладу - 
400шт., замінено станом на лютий 2016-ЗЮшт., потребує заміни -90шт.

6. Обґрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
-учні закладу, діти 11-18років(1100 чол.)
-діти-сироти, діти з особливими освітніми потребами,малозабезпечені, переселенці, 
багатодітні, та інші категорії дітей у межах Вінницької області, адже гімназія єдиний 
заклад області із поглибленим вивченням іноземних мов.
-випускники школи №25- майбутні учні нашого закладу (874 чол.)
-учасники різних конкурсів, олімпіад, іноземних делегацій, що приймаються на базі 
закладу.
- працівники закладу(учителі,техпрацівники,обслуговуючий персонал) 
-студенти-практиканти.
7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
1.Усунення загрози житло і здоров’ю учасників навчально-виховного процесу. 
2.3абезпечення санітарно-гігіснічних та новітніх технологій у есплуатації приміщень.
3.Отримання щорічного економічного ефекту за рахунок утеплення фасаду та зменшення 
тепловтрати.
4.Виконання вимог охорони праці та техніки безпеки у закладі.
8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)

Складові завдання Орієнтовна вартість, гри

1 .Утеплення, шпаклівка та фарбування зовнішнього 
фасаду «нової школи»8-1173м2

1м2 вартість 460 грн. 
1173м2х 460=539 580грн.

2. «Стара школа» не потребує утеплення, лише 
шпаклівка та пофарбування 8 фасаду-1691 м2

1 м2 вартість 250грн 
1691м2 х 250грн= 

422 750грн

РАЗОМ: 962 330 грн.
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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 Прізвищ«** Контактні дані Підпис***

1. Поштова адресамЛ /ІЇЛ 2), м.Вінниця,
еул-л ____________*
буд. 7____ __________
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вул .^у
буд. У  *

УІ

^ '<=-™ІІ: Ґі~р.

и  І „І . ,  І .1 І .  Г. І І-
т ,

№
тел.:

Серія та 
№

0 / іо .м .а х и $ Р

А  г-

пІ л и

1 І І І І І І. І

Поштова адреса:
вул.£ .
буд. £

;-пааі1: гой

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

±т

V

Є&У!

7 “ ГТ

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

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



10.Коіпак~іні лані авторів пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, у тому 
числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників ЗМІ, і метою обміну 
думками, інформаціїто, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):

висловлюю свою згоду на використання мосї електронної’ адреси
8окоІУак mihailo4jmail.ru для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на викорисіанни своєї електронної адреси

висловлюю свою згоду на використання мосї електронної ^адреси
уір.гіиаьи/шуіаіі.сот для зазначених вище цілей

Підпис особи, т о  дас згоду на використання свосї електронної адреси .
9 ^

висловлюю свою згоду на використання мосї електронної адреси ґ\
Оіекаапсіг 165-а  em ail.com  для зазначених вище цілей О

Підпис особи, що дає згоду на використання своії електронної адреси
Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Вінницькії! міської ргми),

зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки. яка с недоступною для громадськості.

11. Інші додатки (якщо необхідно):

Фото фасаду:
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Креслення, схеми

132м2
144 М2

423 м2

462 м2

Приміше
ння

«нової» 684 м2

72 м2

школи:
Загальна площа -  2215 м2

Зроблено - 
Потрібно ■

132 м2 
2083 м2

185 м:

205 м;
173 м2

345 м2

306 м:

650 м:

Приміщення «старої» школи: Загальна площа -  2069 м2
Зроблено - Н  - 378 м2
Потрібно- 1691м2
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