
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 ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1.Назва проекту (не більше 15 слів):
................ Асфальтування доріг у мікрорайоні Хутір Шевченка (вул.. Пролетарська.
Ушинського та провулків Пролетарських)

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/мікрорайоиу):
Мікрорайон Хутір Шевченка (вул.. Пролетарська, Ушинського та провулки Пролетарські)

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

.......Мікрорайон Хутір Шевченка (Вул. Пролетарська. Ушинського та провулки
Пролетарські)..........................................................................................................................

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )
У даний момент у жителів даних вулиць є нагальна потреба у нормальному 
асфальтованому дорожньому покритті. Наші вулиці розміщені на болотах, тому у сезони 
дощів та танення снігів у болоті потопаємо. Ми уже звертались до міської ради з приводу 
ремонту заїзду в Хутір і отримали відповідь, що ремонт у 2016 році буде здійснено. Біля 
заїзду є об'єкт власності водоканалу, який можна зобов’язати, щоб він відремонтував 
дорогу навколо своєї території.
Згідно проектної документації асфальтовані дороги у нас є. але ми їх ніколи не бачили, 
тому просимо вирішити цю несправедливість та заасфальтувати нам дороги.
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5, Опис проекту (основна мета проекту: проблема, па вирішення якої він спрямований; 
запропоновані рішення; пояснення, чаму саме це завдання повинно бути реалізоване і який  
чином його реалізація вплине на подальше життя мешканців. Опис проекту не повинен 
містити вказівки на суб ’скт. який може бути потенційним виконаві{ЄМ проекту. Також 
обов'язково зазначити відповідність Стратегії розвитку «Вінниця-2020». Якщо проект 
носить капітальний характер, зазначається можливість користування результатами 
проекту особами з особливими потребами ):
Мета проекту: зробити місце проживання хуторян комфортнішим завдяки асфальтному 
покриттю доріг. Цей проект спрямований на те. щоб люди могли з легкістю добиратись за 
місцем призначення у чистому вигляді, а не ковзаючись по болоту, та встановити 
історичну справедливість -  якщо за документами у нас усі вулиці заасфальтовані, то в 
рамках Стратегії розвитку «Вінниця-2020» такі дорогі, які є, не мають права на існування. 
Цей проект спрямований на асфальтування усіх вулиць, адже якщо зробити асфальтне 
покриття лише однієї з вулиць, воно дуже швидко зіпсується через грунт, який буде 
наноситись з інших вулиць. Рішення цієї проблеми полегшить і покращить життя усім 
мешканцям, адже діти по таким дорогам не завжди можуть дійти до прекрасного дитячого 
майданчику, який був побудований у 2015 році та став окрасою нашого мікрорайону.

6. Обґрунтування бенефіціарів проекту {основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
Після реалізації даного проекту, користуватись дорогою зможуть абсолютно усі мешканці 
вищезазначених вулиць. А також, у разі ремонту доріг, при необхідності об’їжджати по 
хутірським дорогам (як це було нещодавно при ремонті залізничного переїзду по вулиці 
Гонти), дорогами зможуть користуватись і інші водії міста.

7, Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Очікуваним результатом реалізації даного проекту є асфальтне покриття усіх наших 
вулиць, так як одну вулицю асфальтувати сенсу немає, адже асфальт зникне за один рік 
через болото на інших вулицях. Ми розуміємо складну ситуацію в країні, разом із тим -  
комфортним місто повинно бути однаково для усіх його мешканців, а безкінечне болото 
під ногами комфортним назвати неможливо.
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8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1. Асфальтування 250грн./мг

2.

3.

4.

5.

6.

7.

РАЗОМ: 2000000

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 
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 
; л и \ - ч :  для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси .  ̂ Г.....
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) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту.
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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 .Березовська 
Тетяна Миколаївна

Поштова адреса: (2іОП),м. Вінншря,

Щ
ке.

(

e-mail: tanya8986@rambler.ru

№
тел.:

1 1 1 1 1

Серія га
.V-
паспорту

і 1
2 . Поштова адре

вул.___  , б)
;са: (індекс), м. В інниц  

;д. кв.
я,

e-mail:

№
тел.:

Серія та

Nt?
паспорту

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

я,

e-mail:

№
тел.:

Серія та 

паспорт>

* * 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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