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 )
В С І П УН КТИ Є ОБОВ'ЯЗКОВИМ И Д Л Я ЗАПОВНЕННЯ!
1. Назва проекту (не більше 15 слів):
Капітальний ремонт бульвару по вул. Замостянська (вул. 50-річчя Перемоги), від
просп. Коцюбинського до ДК «Зоря».
2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „х ”, який вказує розмір
витрат):
великий

п малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового
масиву/мікрорайону):
Замостянський район м. Вінниці, вул, Замостянська (вул. 50-річччя Перемоги)
3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

Вул. Замостянська (вул. 50-річчя Перемоги), від просп. К зцюбащдшшвЕеиеіДК
(РЄССГРДЦЖ ЗД РК Є ** ЮОДИЧННХ ТА
«Зоря».
4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )
Капітальний ремонт бульвару по вул. Замостянська (вул. 50-річчя Перемоги), від
просп. Коцюбинського до ДК «Зоря», з заміною асфальтового покриття, заміною
поребрика, пандусів, влаштуванням лавок та урн та на окремих ділянках турнікетного
огородження.
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 ):
Проект розроблено для покращення благоустрою вул. Замостянська (пул. 50-річчя
Перемоги), від просп. Коцюбинського до ДК «Зоря».. Проект забезпечить підвищення
комфортності пересування по вулиці, відпочинку мешканців, підвищить привабливість
міста.
Дані задачі будуть реалізовані шляхом капітального ремонту тротуарної частини,
влаштуванням пандусів та лавок, урн для сміття та турнікетного огородження. Вул.
Замостянска (вул. 50-річчя Перемоги), на вказаній ділянці, проходить через великий
житловий район. Вона об’єднує багато перпендикулярних їй вулиць, а саме: вул.
Червоноармійська, вул. Фрунзе, вул. П. Запорожця, вул. Стеценко, вул. Острозького та
просп. Коцюбинського. На вказаній вулиці знаходиться велика кількість соціальних
закладів, установ (ДК «Зоря», РАГС, лікарні, міський стадіон, Замостянський прозорий

006)

офіс та інші). По вулиці прокладений маршрут трамваю. Всі вище перелічені чинники
роблять дану артерію міста з досить жвавим рухом мешканців.
Виконання розробленого проекту дасть можливість дітям, людям похилого віку,
людям з інвалідністю та в загалом всім мешканцям міста не тільки безперешкодно
пересуватись по вказаній вулиці та зручно, швидко і з гарними умовами добиратись до
потрібного закладу, місця проживання, а ще можливість відпочинку та відновлення
внутрішніх сил, що дуже важливо в умовах сьогодення.
Проект «Капітальний ремонт бульвару по вул. Замостянська (вул. 50-річчя
Перемоги), від просп. Коцюбинського до ДК «Зоря»» повністю відповідає Стратегії
розвитку «Вінниця-2020», а саме:
1. в частині місія стратегії - комфортне місто» яке прагне забезпечити комфортні
умови для мешканців, а також для гостей, які відвідують місто або перебувають у
Вінниці у справах, завдяки високим
стандартам якості і доступності
адміністративних та комунальних послуг, важливих для мешканців та бізнесу,
постійному підвищенню стандартів життя та праці.
2. В частині бачення стратегії - відчувати себе мешканцями сучасного міста з
якісною інфраструктурою, де впроваджуються передові екологічні стандарти, у
місті з зеленими зонами, парками і мережею публічних міських просторів (Modern
City).
3. Виконання проекту дасть можливість досягнення одного із стратегічних
пріоритетів Стратегії розвитку «Вінниця-2020», а саме збалансований
просторовий розвиток.

6. Обґрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть
користуватися результатами проекту)
До основних груп мешканців, які зможуть користуватися результатами проекту належать:
люди похилого віку, люди з інвалідністю, діти шкільного віку, мешканці мікрорайону, в
загальному мешканці міста, відвідувачі міста.
1. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Виконання розробленого проекту дасть можливість дітям, людям похилого віку,
людям з інвалідністю та в загалом всім мешканцям міста не тільки безперешкодно
пересуватись по вказаній вулиці та зручно, швидко і з гарними умовами добиратись до
потрібного закладу, місця проживання, а ще можливість відпочинку та відновлення
внутрішніх сил, що дуже важливо в умовах сьогодення.
Виконання стратегічних пріоритетів та цілей Стратегії розвитку «Вінниця-2020».
Забезпечення комфортних умов для мешканців, а також для гостей, які відвідують
місто або перебувають у Вінниці у справах.
Підвищення привабливості міста Вінниці, як міста сталого розвитку, сучасного
міста з якісною інфраструктурою, де впроваджуються передові екологічні стандарти,
міста з зеленими зонами, парками і мережею публічних міських просторів.
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8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна
вартість)
Орієнтовна вартість, грн

Складові завдання
1. Заміна асфальтового покриття (1958 м2)

510 000

2. Заміна поребрика (1568 м/п)

218 000

3. Влаштування пандусів (12 шт.)

12 000

4. Влаштування лавок для відпочинку (64 шт.)

96 000

5. Влаштування урн для збору сміття (64 шт.)

48 000

6. Влаштування турнікетного огородження. (180 м/п)

108 000

РАЗОМ:

992 000

з

Додаток 2
до Форми проекту
12. Автор проекту та його контактні дані.
Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Вінницької міської ради:
Контактні дані

Ім’я та Прізвище ★ it
1.Ситник Олександр

Підпис***

Поштова адреса: (21021), м. Вінниця,
вул.

. .

, ...........

e-mail: Sytnyks777@gmail.com

№
тел.:
Серія тв

№
паспорту

1 І І І І 1 І

** Будь-ласка, вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам
Вінницької міської ради.
*** Підписуючи документ, я, разом з цим заявляю, що є мешканцем міста Вінниці.
Висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси Sytnyks777@gmail.com
для авторів інших пропозицій, мешканців, представників ЗМІ, з метою обміну думками,
інформацією, можливих узгоджень І т.д. (необхідне підкреслити)

Підпис:

Додаток З
до Форми проекту
Мапа з зазначеним місцем реалізації проекту.
Вул. Замостянська (вул. 50-річчя Перемоги), від просп. Коцюбинського до ДК «Зоря»

- ділянки реалізації проекту.

б

Додаток 4
до Форми проекту
Фотознімки що стосуються проекту
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