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 ЛЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!
1.Назва проекту (не більше 15 слів):
Парк Дружби народів - місце комфортного та затишного відпочинку для кожного!
2.*

Вад проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „х", який вказує розмір витрат):
® великий

□

малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового
масиву/мікрорайону) :
Парк знаходиться у спальному районі Вишенька
3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:
Парк Дружби Народів
4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Для кожного парку центральна алея є візитівкою. Ми хочемо аби Парк Дружби Народів
перетворив втомлену центральну алею на чудове місце, куди б хотілось йти відпочивати,
спілкуватись, обмінюватись думками, гуляти з друзями. І щоб алея була сучасною та
враховувала потреби усіх верств населення.
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 ):
Основна мета даного проекту збігається з визначенням у стратегії розвитку м. Вінниці 2020,
де зазначено, що у першу чергу постає завдання перед містом визначення шляхів переходу від
пострадянського до сучасного європейського міста. Парк є публічним простором (пострадянським),
де мешканці міста люблять проводити час. Але, нажаль, багато хто скаржиться, що парк далеко не є
сучасним, креативним та не в місцем, куди хочеться привести гостей міста. Звичайно відпочивати
можна і за теперішніх умов, керівництво парку намагається робити все можливе, щоб з'являлись нові
об'єкти і життя у парку вирувало але ми прагнемо, щоби парк з таким потужним потенціалом (площа
зелених насаджень, вихід до води, кількість алей тощо) відповідав рівню розвитку Вінниці, а не
здавався сірою плямою на барвистій туристичній карті міста! В першу чергу ми хочемо аби парк був
адаптований під потреби усіх верств населення, в тому числі мам з колЙ£^{эд1Гэд ^е^.ф^ходо^о ді^у
та людей з інвалідністю. Як мінімум можна почати з гарних та нестанд^ртни^^^р^^.^^^ручнич
і

-і**»

>и
к ....

\

ту

-т-і

-'■ а у " І

лавочок, освітлення енергозберігаючими ліхтарями , двофракційними смітничками, облаштування
прохожої території (тротуари, бордюри) та ін. Ми розуміємо, що потрібно змінювати багато чого і є
ще безліч ідей, але пропонуємо розпочати хоча б от з таких елементарних і важливих елементів. А ми
обов'язково допоможемо!

6. Обґрунтування бенефіціарів проекту
(основні групи мешканців, які зможуть
користуватися результатами проекту)
Бенефіціарами даного проекти є в першу чергу жителі мікрорайонів Вишенька,
Електромережа, Академмістечко, с. Агрономічне та с. Пирогово, а також всі інші мешканці
та гості м. Вінниці.
Найчастіше в Парку проводять своє дозвілля батьки з дітками, молодь, люди похилого віку.
Ми усвідомлюємо, якщо алея набуде естетичнішого вигляду, в парк будуть приїжджати і з
інших районів, також то гарне місце для різних ініціатив: тренінги, бесіди, зайняття спортом,
тощо.
7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Найперший і найпомітніший результат: Парк отримає нове диханнята зможе з гордістю
приймати вінничан та гостей міста для проведення загальноміських свят, буде більше
мешканців проводити свій вільний час, відпочивати. Парк має стати місцем дружнім до
розвитку ініціатив. Буде проводитись більше заходів, чим самим люди будуть гуртуватись,
обмінюватись думками, можливостями, подавати та реалізовувати спільні ідеї.
Початок перетворень парку притягне до себе інвестиції з боку. Об’єднає громадські рухи та
ініціативи, в тому числі спортивні, адже парк Дружби народів має величезний потенціал для
відновлення культури спорту. Розвиток спортивного руху та мотивація молоді до занять
спортом у комфортних умовах на свіжому повітрі, можуть стати ключовими напрямками
розвитку саме цього парку.
Звичайно буде приємніше знаходитись у затишному місці. І місто отримає ще один гарний
привабливий туристичний об’єкт європейського рівня.
8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна вартість)
Складові завдання

Орієнтовна вартість, гри

Плитка тротуарна

375 000

Бордюр

35 000

Лавки зі спинкою (ЗО шт)

90 000

Двофракційні урни (ЗО шт)

30 000

Ліхтарі (20 шт)

242 000

Укладка плитки

200 000

2

Укладка бордюра

28 000

РАЗОМ: 1 млн.грн
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 vinnvchanka@gmail.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)г
а) фотографія/к які стосуються цього проекту,
б) мала з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)

з

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**
'■ДАНІПОвЛ

Контактні дані

Підпис***
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** 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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