
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 ЛЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):
Благоустрій пляжу біля озера в районі олійножирового комбінату

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

великий □  малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону) :
Мікрорайон олійножирового комбінату.

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

Озеро розташоване між вулицями А. Іванова та вул. Блюхера.

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Благоустрій пляжу біля озеру в районі олійножирового комбінату. Розчищення 

території, обладнання місця для купання дітей, укріплення берегів, встановлення лавочок, 
кабінок для переодягання та смітників, укладка доріжок та забезпечення комфортного 
сучасного простору для відпочиваючих.

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 вилине на подальше життя мешканців. Опис проекту не повинен 
містити вказівки на суб ‘єкт, 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 ):

Основною метою проекту є відновлення рекреаційної зони біля озера. Пляж 
знаходиться у віддаленому від центра районі міста, тому не є пріоритетним. На 
сьогоднішній день зона біля озера знаходиться в напівзанедбаному стані та зовсім не об 
лаштована (не враховуючи майже зруйнованих радянських «грибочків»).

В рамках проекту на фінансування пропонується обладнати простір так, що б на 
пляжі було комфортно та затишно всім категоріям людей. Мешканці, що прийшли 
відпочити на природі могли насолодитися комфортом (прогулятись, посидіти на лавочках 
чи на траві), а ті що прийшли активно провести час та покупатися могли це зробити 
зручно і головне безпечно. Також ця територія є майда^ником; Д* і
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різноманітні свята району (Водохреща, Івана Купала тощо), де виступають діти та 
збираються глядачі. То ж пропонується обладнати вхід на пляж поручнями, поставити 
смітники, обладнати зручні місця для відпочинку. Укріпити берегову лінію плитами, 
розчистити захід у водойму, а також розчистити зону для купання дітей та обгородити її.

Відповідно до цілей стратегії Вінниця 2020 відновлення рекреаційної зони біля 
озера сприяє охороні навколишнього середовища та бережного ставлення до довкілля. 
Також проект відповідає цілі «Здорове місто», а також відповідає заходам щодо 
покращення мережі суспільного простору, зелені громадські місця та використання 
прибережних територій.

6. Обґрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
Всі мешканці району олійножирового комбінату понад 6 тисяч, а також інших мешканців 
м. Вінниці та Вінницького району.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Мешканці м. Вінниці зможуть активно проводити час на свіжому повітрі недалеко 

від своїх домівок в екологічному середовищі. Відновлення сучасного, комфортного та 
безпечного пляжу сприятиме формуванню здорового способу життя та забезпеченню 
активного дозвілля. Пляж стане справжньою окрасою мікрорайону та тим місцем, де 
захочуть проводити час.

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

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн.

1 .Очистка озера та вирівнювання берегової лінії 48 000

2.Повантаження і вивіз грунту 54 000

3.Влаштування основи під плити та доріжки 111 600

4.Ремонт огорожі в зоні для купання дітей 65 000

5.У кладка плит (укріплення берегів) 424 800

6. Монтаж сходів 21 000

7.Влаштування доріжок 25 250

8.Встановлення лавок та смітників 28 000

9.Монтаж освітлення 80 000

РАЗОМ: 857 650
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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 ЗМ1, з метою обміну 
думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси
activist.oik@amail.com. для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси ..л .................
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) фотографіяЛ, які стосуються цього проекту,
б) мала з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)

з
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СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШГ

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.

С  Е Р Г / U

T i r o a

Поштова адреса: (інЗекс^м. Вінниця,

Сe-mail: <xch'v{$t.ojl<%$tnC((€.C0fi7

№
тел.:
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і

1 I I  I I  I I
Серія та 
.№
паспорту

1 ї I f І І І 
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2. Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця, 

вул, , буд. кв.

e-mail:

№
тел.:

Серія та 
Ме
паспорту

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

я,

e-mail:

№
тел.:

Серія та 
К»
паспорту

** 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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