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1. Назва проекту (не більше 15 слів): реконсі руннім опорної стіни та схотів м ч  
Потоцькнх у дворі вул. Князів Коріатовнчів І Об

2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і п<н/повити так *,** який *' /
витрат);

іА  великий  ̂ Щ малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть наніу 
масиву мікрорайону):
аул. Князів Коріатовнчів, Садки........ ....................................*......... ^

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

аул. Князів Коріатовнчів, буд.106.........................................

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )
Проводиться укріплення, штукатурка та облицювання плипмі шорної а і « ^  
встановлення естетичних скамійок та реконструкція іс і оричких с ш Ь  (сіта» 
Потоиьких) у дворі житлового будинку. Завдяки чому двір наб>**< сучасжи* 
європейського вигляду (замість старих совкоаих блоків) та сі а« ІІІМП лостуакм  
для прогулянок, ігор т дітьми та зручним ДЛЯ ЛІТНІХ линей. ...V. Ч .V * ............  *

5. Опис проекту (основна мета проекту, проблема, на вщншннщ *м4 він сщашоФи*ти 
запропоновані рішення; пояснешої, чому саие це завдання шттт Щ%шы /ч амттам і *ким 
чином його реалізація вплине на подальше життя мешкхтці* t ***»' фовкму т  тттен 
містити вказівки на суб ект, який може бути потенційним вшьшш#* проект Гткаж 
обов 'язково зазначити відповідність Стратегії розвитку * №***!•t ЛШ» проект
носить капітальний характер, зазначається можливість ъутьЩчьЯйШ ічгуштлтани 
проекту особами з особливими потребами ):
Вінниця -  су часне місто. Вінниця -  зручне місто. Вінниця - **ис м іс т  Тому }
Вінниці до 2020 року в рамках Стратеі il роївмтку «Вінннн* *<t яовшш*
scLXuiuumuch депресивних та наручних Лід перебування мп ик- ^  <'•***
європейським, тану і двори й елементи рекреацій Лгя
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зраиж європейських. На сьогодні}* дворі буд. 106 по вул. Князів Коріатовичів ми магмо 
побудовану ще ш радянських часів стару та неприваблибу для ока опорну стінку, 
старі та незручні лавки та в неналежному стані сходи на другий ярус прибудинкової 
(зеленої) території, які до того ж с складової історії міста, а саме елементи великих 
сходів графа Потоцького (вище у  дитячому садочку розташований палац Потоцьких). 
Сяне тому конче необхідно в кращих європейських традиціях зберігти історичне 
місце та зробти більш зручним перебування мешканців буд .106 по вул. Князів 
Коріатовичів та городян на цій території

6. Обґрунту ванни бенефіцій рів п росту  (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
Результати реалізації проекту зможуть користуватись мешканці буд. вул.. Князів 
Коріатовичів, 104,106,108, вул. Міліційна 16, 20, та інші.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в раїі реалізації проекту:
Можливість рекреації мешканців Вінниці, зручні умови для користуванням 
інфраструктурою, можливість відпочинку дітей та літніх людей у зручних умовах, 
підвищення ефективності екологічного д о і в і л л я  людей шляхом створення зручних 
умов для відпочинку.

8. Ори нтовна варгість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)

Складовізавдання Орієнтовна вартість, грн

1. Штукатурка та замуровка щілин в опорній стіні. 50000

2. Бетонування сходів 10000

3. Покриття опороної стіни зовнішньою плиткою 50000

4. Покриття сходів плиткою 20000

5. Встановлення скамійок, 3 шт 15000

6.Встановлення сучасних освітлювачів, 6 шт. 3000

РАЗОМ: 148000

9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до 
територіальної громади міста Вінниці та підтримують цю пропозицію (проект) 
(окрім його авторів), що додасться. Кожна додаткова сторінка списку повинна мати таку
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С Т О Р ІН К У  Н К О К Х ІД Н О  РО ЗД РУ К У  ВАТИ НА О К Р Е М О М У  А Р К У Ш І

12. Автор проекту та його коні а к т і 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. Володимир Белов Поштова адреса: 21018, м. Вінниця
«У ' ^

Л

*С-e-mail: nbcvin@gmail.com

№
тел.:

і і ...! ! ! Г і І
1

Сері* та 
№
паспорту

'і
1 . ! .J  . i  _J 1 1...L

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

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

mailto:nbcvin@gmail.com


ж форму, за винятком позначення наступної сторінки (необхідно додати оригінал списку у  
паперовій формі).

10. Контактні дані авторів пропозиції (проекту), нкі будуть загальнодоступні, у тому 
числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників ЗМ1, з метою обміну 
думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси для зазначених 
вище цілей

Підпис особи, що дас згоду на використання свосї електронної адреси ........................
62. не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище 
цілей.
Примітка:
Коні ак і ні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Вінницької міської ради), 
зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка с недоступною для громадськості.
11. Інші додатки (якиїо необхідно):

а) фотографія^, 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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