
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці
у 2016 році

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ»ЯЗКОВИМИ ЛЛЯ ЗАПОВНЕННЯ1

1. Назва проекту (не більше 15 слів):
Європейський двір майбутнього.

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

X великий □  малий

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

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

М. Вінниця, вул. Матроса Кошки 59,57,57А

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Проект спрямований на покращення умов проживання мешканців двору, приведення 
прибудинкової території та дитячого майданчика до сучасного стану. Відділення 
автомобільної парковки від дитячого майданчика. Реконструкція та облаштування 
криниці та облаштування водовідведення дощових вод з двору. Облаштування місця 
сміттєзбірника. Реконструкція дитячого майданчика, облаштування пандусів і перил біля 
під’їздів.

5. Опис проекту (основна мета проекту; проблема, на вирішення якої він спрямований;
запропоновані рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно буг^^Щ^іі^ива/іе^ *******------
чином його реалізація вплине на подальше життя мешканців. Опис п р о ещ ^у^п ^ш ш Г А^ А
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містити вказівки на суб’єкт, який може бути потенційним виконавцем проекту. Також 
обоє ’язково зазначити відповідність Стратегії розвитку «Вінниця-2020». Якщо проект 
носить капітальний характер, зазначається можливість користування результатами 
проекту особами з особливими потребами ):

Основною метою даного проекту є поліпшення умов проживання мешканців будинків 
59/57/57А. по вул. Матроса Кошки, підвищення рівня виховання та проведення дозвілля 
на ігровому та спортивному майданчику дітей та підлітків проживаючих за даною 
адресою, та їх охорону та захисту від припаркованих автомобілів. Забезпечення 
комфортного доступу до чистої питної води для усіх верств населення. Доведення до 
європейських норм та стандартів прибудинкової території за даною адресою.
Встановлення шлагбауму на в’їзді у двір.

Проблема полягає в тому, що на прибудинковій території по вул. Матроса Коппси 
59/57/57А. не існує парковки для автомобілів, водії кожен день заїзджають на відкритий 
дитячий майданчик, тим самим можуть завдати шкоди дітям. А також розбита дорога і 
тротуари у дворі що може призводити як до поломок автомобілів так і до травм мешканців 
так як ями сягаюто до 15-20 см. Не існує водовідведення дощових і талих водцвору, тим 
самим вода збігає до підвалів та під фундамент будинків. Немає окремої огородженої 
території сміттєзбірника тому при сильному вітрі сміття розлітається по всьому двору.
Біля підїздів немає пандусів з поручнями для інвалідів і молодих мам з калясками. При 
тому що в дворі є криниця вода в ній не придатна до пиття так як вона потребує чистки і 
ремонту.

6. Обґрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
Проект спрямований на задоволення потреб мешканців (як дітей різного віку так і людей 
похилого віку.) нашого двору та мешканців інших будинків мікрорайону у яких немає 
умов для проведення дозвілля.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
В результаті реалізації проекту ми очікуємо отримати сучасний двір європейського зразка. 
Виконання проекту дозволить поліпшити санітарні умови території двору, забезпечить 
дітей та підлітків безпечним спортивно розважальним майданчиком.Забезпечить водіям 
місця паркування для авто. Поліпшить пересування інвалідів та людей з обмеженими 
можливостями до будинків. Криту сучасну криницю з питною водою та критий 
сміттєзбірник.
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8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1 .Ремонт та облаштування колодязя у дворі. 20000,00

2. Облаштування сміттєзбірника. 8000,00

3. Облаштування пандусів під’їздів з перилами 9пгг. 60000,00

4. Облаштування водовідведення дощових і талих вод з 
двору.

60000,00

5.Асфальтування доріг та бордюрів приблизно 320м2 500000,00

6.Облаштування зони парковки автомобілів. 50000,00

7. Встановлення шлагбауму. 50000,00

8. Ремонт покриття дитячого майданчика. 100000,00

9. Тренажер Хос райдер УТ1302 2700,00

10. Гребний тренажер УТ1308 3800,00

11. Орбітрек УТ1310 4200,00

12. Жим ногами горизонтальний УТ1316 4600,00

13. Жим від грудей УТ1328 9400,00

14. Тренажер для сідничних привідних-відвідних м 4200.00

15. Карусель з кермом ДП203 5850,00

16. Качалка на пружині "Півник” ДП512 3850,00

17. Ігровий комплекс "Круїз" ДП829 49500,00

18. Пісочниця "Квіточка" велика ДП425.1 8350,00

19. Качалка-бапансир малий ДП503 2500,00

20. Качалка-балансир великий ДП504 2800,00

21. Металева гойдалка "Човник" ДП110 5000,00

22. Гойдалки подвійні комбіновані ДП118 6100,00

23. Альтанка зі столом і лавісами ДП615 2шт. 20400,00
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24. Урна ДП1220 5,шт. 2900,00

25. Лавка зі спинкою ДП309 6 шт. 15000,00

РАЗОМ: 999150,00

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 т.д. (необхідне підкреслити):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси 01jyes@mail.ru 
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.
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) фотографія/ї, які стосуються цього проекту,
б) мала з зазначеним місцем реалізації проеету,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми

тощо) ...................................................................................................................................
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СТОРІНКУ НЕОБХІДНО 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. Прядун Ольга 
Степанівна

Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця,
Вул.

г

0 t

e-mail: 01jyes@mail.ru

№
тел.:

1 I I  I I  I I
1

1

Серія та 
№
паспорту ' м і м і

2.Багінський
Олександр
Валентинович

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

/
. /

і
!

. і
4

e-mail: Alexstav@mail.ru

№
тел.:

І 1 1 1

Серія та 
№
паспорту

і

3 . Поштова адреса: (індекс), м. Вінниц 
вул. . буд. ке.

Я,

e-mail:

№
тел.:

Серія із 
№
паспорту

•  4 *

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

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