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1.Назва проекту (не більше 15 слів):
Створення рекреаційної зони відпочинку навколо озера біля АС «Східна»
2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „х", який вказує розмір 
витрат):

Е Ґ  великий П  малий

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

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

Мікрорайон Тяжилів, озеро біля АС «Східна»

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )
Для облалітування зони відпочинку мешканців мікрорайону Тяжилів буде облаштовано 
пляж загальною площею 1800 кв.м. На території прилеглій до озера буде встановлено 
дитячий майданчик, 20 лежаків, 4 альтанки на воді, туалет та роздягальні, чим буде 
створено умови для повноцінного та активного відпочинку жителів прилеглих територій.

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 вплине 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 ):
В мікрорайоні Тяжилів проживають близько 12 тисяч жителів. Основним місцем 
відпочинку яких було озеро біля АС «Східна. В 2015 році через протікання дамби рівень 
води в озері впав до мінімума.що спричинило масову гибель риби та призвело до місцевої 
екологічної катастрофи. В результаті , мешканці цілого мікрорайону залишились без 
єдиного місця відпочинку. Тому виникла нагальна необхідність відновленнння озера та 
створення рекреаційної зони для місцевих мешканців а особливо для дітей, які влітку 
більшу частину свого часу завжди проводили саме на цьому озері. Проект повністю 
відповідає 5 напрямку Стратегії розвитку «Вінниця-2020» а саме: Передбачається 
формування безперервної мережі публічних просторів та рекрегЩ}йнИ*, ̂  
реконструкції існуючих та створення нових. Публічні простори фвинні ф о р м у й сь  у (



відповідності до ландшафту міста, з використанням елементів благоустрою та 
особливостей міської структури для створення привабливих та впізнаваних районів міста. 
Місто сприятиме розширенню участі мешканців у облаштуванні публічних просторів.
В результаті виконання проекту буде створено сучасну рекреаційну зону, яка буде 
використовуватись для відновлення фізичних та розумових сил жителів мікрорайону

6. Обгрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту) В результаті створення відпочинкової зони біля 
озера набувачами послуг стануть мешканці вулиць Ватутіна, Москаленка, Баженова, пров. 
Ватутіна, вул.Садової, Садовського, Якіра, Фабріціуса, Лугової , Чехова, Карла Маркса, 
Складської

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
В результаті створення рекреаційної зони біля озера АС «Східна» в мікрорайоні Тяжилів 

збільшиться кількість місцевого населення, яке буде брати участь в активному 
відпочинку на відкритому повітрі ( яке буде проводитись переважно на вік-енд (у вихідні 
та святкові дні)). Також буде забезпечено цивілізований відпочинок, який буде сприяти 
профілактиці захворювань в стаціонарних умовах екскурсійно-туристичними заходами, в 
процесі занять фізичними вправами та приведе до відновлення здоров’я і працездатності 
населення мікрорайону Тяжилів шляхом відпочинку біля водойми.

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

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1 .Улаштування пляжу (1800 кв.м.)* 350 630 000,00

2.Дитяче містечко 80 000,00

3.Альтанки на воді 4 шт по 14 000 56 000,00

4.Лежаки ( 20 шт) 40 000,00

5. Лавки для відпочинку 3 пгг по 3 000 9000,00

б.Роздягалки 2 шт* 10 20 000,00

7.Туалет ( їм х 2 м) 120 000,00

РАЗОМ: 955 000,00

9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до 
територіальної громади міста Вінниці та підгримують 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).
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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**

1 .Г айда Таїса Миколаївка

Контактні дані

Поштова адреса: (індекс), м. 
Вінниця,

^  ^  Ч А «чвул..

е-таіІ:ауІошау<1апут@^аі1.сош

№
тел.:

Серія
та
№

паспо
рту

Підпис

/

2. Вишневська Юлія 
Олександрівна

Поштова адреса: (індекс), м, 
Вінниця,
вул—

е*шаі1:ЗсЬегЬап888@§таІ1 .сот

№
тел.:

Серія
та
№
паспо
рту

П  І І І І І Г

З.Завальнюк Іван Васильович Поштова адреса: (індекс), м. 
Вінниця,
вул-----........ ---------- ------- С

е-таі1:ргоЙУІп@шаі1.ги

№
тел.:

Серія
та
№ пас

0

В

8

0 0

0

8

09



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 тл. (необхідне підкреслити):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси 
avtomaydanvin@gmaiI.com для зазначених вище цілей

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

з

mailto:avtomaydanvin@gmaiI.com
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План-схема благоу строю озера по вушіці Ваіутіна (мікрорайон «Тялаотів»)

У м ов«  позначення

ф і  Прохід до озера

Насадження широколистих 
дерев
Трав'яне покриття

Стеж* а^дор ота 

Лавки

Приватні городи 

Бетонні плити 

т%і Пісок

□ Житлові будинки/технічні 
споруда

■ ■ Г  Туалети 

^  Стаціонар» ш ояонги
І . • Л % 1 • *г % # 1^« і. »Vі .

о  Роздягальні

Сходинки

Альтанки на воді 

О  «Мангальна»зона

\ Місток наводі


