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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.
Двір здоров’я та дозвілля -Тяжилів щасливі діти.

2.* Вид проекту;
□  великий малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці: р-н Тяжилів

3. Адреса, назва установи/закладу, буднику:

Прибудинкова територія по вул. Ватутіна 46, Москаленка 65, Якіра 5А

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)

Звертаємось із проханням створити у дворі нашого будинку по вул. Ватутіна 46 гарний, 
сучасний та безпечний дитячий спортивний майданчик. Якщо пройтись по нашому 
району, то в кращому випадку ви натрапите на злегка підремонтований спадок радянких 
часів, який і язик не повернеться назвати дитячим майданчиком, не те що підпустити своїх 
дітей там гратись, оскільки це просто небезпечно! Малюки заслуговують гратись у чистих 
пісочницях та кататись на сучасних гойдалках, а підлітки зміцнювати своє здоровя на 
вуличних тренажерах!

5. Опис проекту:
Останнім часом помічаємо, що в ТяжиловІ відбуваються активне зведення новобудов, 

а ось про діток чомусь всі забувають. їм зовсім немає де проводити своє дозвілля: старі 
дитячі майданчики практично зруйновані, тай вони дуже далекі від прийнятних 
санітарних та технічних норм. А біля багатьох будинків немає ігрових майданчиків 
взагалі.

Ви напевно неодноразово помічали яскраві сучасні ігрові майданчики у дворах 
будинків районів Поділля, центру міста, Вишенька та інших. Там збудовані цілі дитячі 
комплекси, де дітки молодшого віку весело граються, а старші витрачають енергію на 
спортивних майданчиках, зміцнюючи своє здоров’я. Чому ж діти Тяжилова не мають 
такої можливості? Ми теж хочемо бачити своїх дітей здоровими та усміхненими!
Тож, пропонуємо побудувати у дворі нашого будинку по вул. Ватутіна 46 сучасний...... —
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гойдалки та пісочницю, яка б відповідала санітарним та технічним нормам. Зрозумійте, 
що все це потрібно не лише для того, щоб діти просто розважались та витрачали зайву 
енергію. Дитячі спортивні майданчики спонукають дітей рухатись, а отже фізично, 
розумово та емоційно розвиватись. Ну і звичайно такий майданчик у дворі має бути 
яскравим та сучасним, а ще безпечним, щоб діткам всіх вікових груп було цікаво там 
активно проводити своє дозвілля.
Звісно, якісне обладнання для спортивного дитячого майданчика є досить недешевим, 
тому я пропоную свою посильну допомогу. Я ладна докласти максимум зусиль, щоб 
нашим діткам було, де гратись та зростати у рамках здорового способу життя. Потрібно 
буде пофарбувати -  я буду фарбувати, потрібно посадити квіти чи причепурити бардюри
-  я теж допоможу. Та не я одна! Усі батьки нашого будинку та багатьох сусідніх 
приєднаються до спорядження дитячого спортивного майданчику.

Ми мріємо бути мешканцями міста сучасності, міста щасливих та доброзичливих 
людей. Ми бачимо, як багато ви робите для розвитку Вінниці, а тому віримо, що ви 
неодмінно подбаєте і про діток району Тяжилів, аби їм комфортно та радісно жилося у 
рідному дворі.

6. Обгрунтування бенефіціарів проекту
Бенефіціарами проекту є мешканці будинків по вул. Ватутіна, 46, Москаленка, 65, Якіра, 
5А (1126 чол) а також мешканці сусідніх будинків.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Даний проект допоможе діткам всіх вікових категорій бути здоровими та активними, 
проводити своє дозвілля на спортивному дитячому майданчику у власному дворі будинку 
з користю для здоров’я.
Виконувати фізичні вправи та весело гратись на дитячій площадці матимуть змогу, як 
мешканці багатоповерхівки за адресою м.Вінниця вул.Ватутіна 46, так і інших сусідніх 
будинків по вул.Москаленка, вул. Якіра, де взагалі відсутні дитячі спортивні майданчики.. 
Для нас дуже важливо виховувати наших дітей фізично здоровими та спортивно 
активними. Залучення діток на дитячі спортивні майданчики у дворі будинку відволіче їх 
від віртуального комп’ютерного простору та шкідливих звичок. Ігрові дитячі майданчики
-  це місце для активного дозвілля,

На улюбленому дитячому спортивному майданчику діти проводять максимум свого 
вільного часу, навіть можна сказати, що з роками для кожного дорослого пісочниця та 
карусель у рідному дворі стають символами їх безтурботного дитинства. .

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

Складові завдання Орієнтовна вартість, гри

1, Брусья 105 4 000

2 Жим сидя от груди - Тяга сверху 51- 101.1 10 700
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3. Жим сидя от груди SL 101 11 800

4. Турник SL 117 5 500

5 Гребной тренажер SL 135 4 800

6. Жым от груди - Верхняя тяга - Жим ногами 
горизонтальний SL 401 12 400

7. Качели двойные на металлических стойках 
Т405 6 250

8. Карусель ТЕ211 8000

9. Качалка-балансир ТЕ201 3 500

10. Песочница фанерная с крышкой Р301 4 500

11. Скамейка S721.I 2 600

12. Горка малая ТЕ101 7 700

12. Урна S742 800

13 Урна S742 800

14. Стол для игры в шахматы SL 120 5 500

15. Секция ограждения S718.1 (65 од.) 117000

РАЗОМ: 205 850

http://di so. interatletika,com

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 . / .  СС?.Ґ>7. . для зазначених вщце цілеї^7

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї елеісгронної адреси___ л —
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище 
цілей.
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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.

Q f l i l A -

Поштоіва?адреса: (індекс), .ч. Вінниця,
/_ ^  і

і  , -e-mail.

№
тел.:

1 1  м  м  м
і

.

Серія га 
№
паспорту

1 1 1 1  j  . и - ;

J 1 1 1 Г  1 1
2 . Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця, 

вул. , буд. кв.

e-mail:

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

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

e-mail:

№
тел.:

Серія TR 
№
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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Альтанка

Реконструкція/перенос 
контейнерного майданчика 

для збору сміття

Облаштування паркінгу 
на 15 місць



пандуси, лавочки, урни
озеленення (створення ландшафтного дизайну) 
реконструкція асфальтного покриття, бордюрів £

сучасний інвентар (гойдалки, гірки, пісочниці та ін.)
освітлення
вело-парковки




