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):
Громадський велосипедний прокат міста Вінниця

2.* Вид проекту(необхідне підкреслити і поставити знак „х , який вказує розмір
витрат):
а великий □ малий
Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового
масиву .мікрорайону):
Проект розповсюджується на території всього міста
3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:
1. Площа Привокзальна (залізничний вокзал)
2. вул. Кармелкжа 2
3. вул. Миколи Оводова 32
4. Національний музей-садиба ім. Миколи Пирогова
5. просп. Юності 18 / вул. Келецька 82
4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Проект передбачає створення основи для розвитку громадського велосипедного прокату в
м. Вінниця, шляхом встановлення перших 5 автоматизованих пунктів прокату. Метою є
популяризація велосипедного руху серед людей, які не використовують або не мають
можливості використовувати велосипед як транспортний засіб, а також водії приватного
автотранспорту та користувачі громадського транспорту.
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 «Війн иця+2020». Якщо проект.
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носить капітальний характер, зазначається можливість користування результатами
проекту особами з особливими потребами):
Даний проект повністю відповідає пункту 7.3.1 ціль 1 - "Вдосконалена транспортна
система, яка забезпечує високий рівень мобільності", пункту 7.3.2. ціль 2:
"Енергоефективність та захист навколишнього середовища", а також пункту 7.5.3.
Ціль 3: "Місто над Бугом", Стратегії "Вінниця 2020".
Розвиток альтернативного виду транспорту є одним з ключових завдань розвитку
сучасного міста. Муніципальний (громадський) велосипедний прокат дає змогу
використовувати велосипед багатьом користувачам в короткий період часу за рахунок
постійної оборотності обладнання. При 25 велосипедах, відчути перевагу використання
даного виду транспорту зможуть близько 1 000 людей за день. Першочерговим завданням
проекту є надання можливості пересуватись мешканців на короткі дистанції без
використання приватного транспорту, що в свою чергу повинно скоротити поїздки
автомобілем в міському просторі. В години пік, велосипедний прокат сприятиме
розвантаженню громадського транспорту. Другим важливим завданням проекту є
залучення інвесторів та спонсорів для розширення мережі станцій прокату до 40 шт. по
всій території міста Вінниця. Результат отриманий від реалізації проекту в 2016 році дасть
змогу більш предметно та аргументовано залучати приватний сектор до розвитку проекту
громадського велосипедного прокату.

6. Обгрунтування бенефіціарів проекту {основні групи мешканців, які зможуть
користуватися результатами проекту)
Цільова група проекту: Люди віком 18 - 50 років, мешканці міста, туристи, студенти.
Беручи до уваги досвід міст європейських країн, основними користувачами подібних
проектів є мешканці міст та туристи, які зацікавленні в використанні велосипеда для
пересування на короткі відстані, як альтернатива приватному автотранспорту.
Бенефіціарами проекту можуть бути всі мешканці та гості міста, що матимуть бажання
скористатись даною послугою.
7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
1. Залучення щонайменше 1000 мешканців як активних користувачів прокату.
2. Збір статистичної та графічної інформації щодо маршрутів, які користуються
найбільшим попитом серед велосипедистів для подальшого планування й розвитку
велосипедної інфраструктури м. Вінниця, згідно Програми "Розвиток велосипедного
руху у м. Вінниця 2013 - 2020 рр"
3. Зменшення використання приватного транспорту в місті.
4. Залучення зовнішніх коштів для встановлення 40 станцій прокату в м. Вінниця,
5. Зменшення викидів С02 на 1489,02 тон/рік.
6. Економія витрат енергії по проекту на рік - 5980,01 МВт*год
7. Економія витрат палива по проекту на рік - 486,18 тон
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8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна
вартість)
Орієнтовна вартість, грн

Складові завдання
1. Інформаційні термінали з сонячною батареєю
(автономне живлення), та сенсорним дисплеєм 5 шт.

548559

2. 25 велосипедних стійок

389070

і

13450

3. Монтажні роботи
РАЗОМ:

951079

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
......................................................................... для зазначених вище цілей

адреси

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 (яюцо необхідно):
а) фотографія/ї, які стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)

з

С Т О Р ІН К У НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

12. Автор проекту та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозумію).
Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Вінницької міської ради:

1. Крупський Олег
Володимирович

Підпис***

Контактні дані

Ім’я та Прізвище**

Поштова адреса: ( 2І021), м. Вінниця,
ву.

У

е-шаі!: oleh.krupski@gmail.com
№ тел.:
Серюта
№
паспорту

і
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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 Вінниці.
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Додаток
до Форми проекту
Мапа облаштування станцій муніципального прокату, що
реалізуватиметься за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив
м. Вінниці у 2016 році
(окрім авторів проекту)

Громадський велосипедний прокат міста Вінниця

Додаток
до Форми проекту
Приблизний вигляд станції прокату велосипедів, що реалізуватиметься за
рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці у 2016 році
(окрім авторів проекту)

Громадський велосипедний прокат міста Вінниця
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