
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив їй.Вінниці
у 2016 році

Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром )

1. Назва проекту.

«Благоустрій рекреаційної зони в мікрорайоні Старе
місто»

2.* Вид проекту.

□  великий Н  малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці: мікрорайон Старе місто.

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку: провулок Костя Широцького (Щорса).

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Виконання проекту дасть змогу зберегти створене природою водоймище, яке 

існує майже від часу заснування міста та надати йому привабливого вигляду, провести 
благоустрій території довкола озера. Соціальним аспектом проекту є надання послуг 
жителям мікрорайону у сфері відпочинку, популяризація здорового способу життя. Також 
важливим є підняття іміджу міста як цивілізованого екологічного містечка.

5. Опис проекту:
Виклики сучасного життя вимагають нових підходів та методів управління 

територією. Результатом такої праці повинно бути збільшення життєвого рівня 
співгромадян, забезпечення їм достатніх умов для власної самореалізації. Однією з 
важливих передумов розвитку особистості є забезпечення права жителів міста на активне 
проведення відпочинку. На жаль, в мікрорайоні Старого міста обмаль рекреаційних зон 
для відпочинку та ведення здорового способу життя громадян.

На провулку К. Широцького (Щорса), що в мікрорайоні Старе місто, знаходиться 
заросле природне водоймище. Ще три десятки років тому це було одне з улюблених місць 
відпочинку жителів і гостей вулиці. Тут мешканці з найближчих вулиць часто проводили 
різноманітні культурно-мистецькі заходи. Однак, у зв'язку з економічними проблемами, 
дана місцевість стала занедбаною, зарослою та набула непривабливого вигляду. Це 
природне водоймище й досі є важливим символом єднання громади. Тому є нагальна 
потреба в проведенні благоустрою цієї території.

Отже, основною метою проекту є створення рекреаційної зони в мікрорайоні 
Старого міста де вінничани мали б можливість проводити своє дозвілля.

Проект передбачає здійснення наступних заходів:
- прибирання території від старих та небезпечних дерев, вирівнювання поверхні 

території та посів газону (озеленення); В іН Ь И Ц Ь К А  М .СЬКА РАДА|
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встановлення альтанок, лавочок, гойдалки та смітників; 
проведення освітлення та встановлення вуличних ліхтарів. Задля 

енергоефективності на цьому етапі важливо розглянути можливість встановлення 
вуличних ліхтарів на сонячній батареї;

насадження декоративних дерев та кущів, встановлення клумб з подальшим 
насадженням квіткових композицій.

Проект «Благоустрій рекреаційної зони в мікрорайоні Старе місто» відповідає Стратегії 
розвитку «Вінниця-2020», а саме стратегічному пріоритету «Сталий екологічний розвиток 
і покращення якості надання комунальних послуг».

6. Обтрушування бенефіціарів проекту:
Результатами проекту зможуть користуватися усі без виключення мешканці 

мікрорайону Старе місто, вінничани та гості міста.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Результати благоустрою території навколо природного водоймища сприятимуть 

якісному проведенню вільного часу як серед молоді так і серед старшого покоління. 
Головним результатом проекту є поширення в мікрорайоні Старого міста культури 
взаєморозуміння і примирення шляхом згуртування людей під час відпочинку та 
проведення свят.

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

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1. Максимальне вирівнювання поверхні землі навколо 
озера й посів газону

15.000

2. Чистка озера 25.000

3. Встановлення двох альтанок, лавочок та дерев'яної 
гойдалки

60.000

4.Встановлення смітників 5.000

5. Встановлення вуличних ліхтарів та проведення 
освітлення (розглянути можливість встановлення 
вуличних ліхтарів на сонячній батареї).

45.000

6. Насадження декоративних дерев та кущів 30.000

7.Встановлення клумб та насадження квітів 20.000

РАЗОМ: 200.000

9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до 
територіальної громади міста Вінниці та підтримують цю пропозицію (проекг) 
(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 maqeen@bk.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 ^азі^ених 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^, 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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СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

12. Авгор проекту та його контакті дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло). 
Доступ до цісї інформації матимуть лише представники Вінницької міської ради:

** 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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