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):
Зона громадського спортивного відпочинку «Спартак».
2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак ,,х'\ який вказує розмір
витрат):
великий

□

малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житіового
масиву/мікрорайону) :
вул.Князів Коріатовичей напроти нових житлових комплексів «Резиденція» та «Ривьєра»
3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:
Місце розташуваня : пляж «Спартак» біля веслувальної бази ім.Рябчинської
4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )
Для безкоштовних занять активними видами спорту всіх верств населення: великим
тенісом, міні-футболом, волейболом, баскетболом, воркаутом та атлетізмом,
плаванням,бігом.
5. Опис проекту
В нащому місті замало місць для безкоштовного активного відпочинку підлітків та
дорослих. Більшість стадіонів відомчі або обслуговують лише спортсменів, теж саме
стосується тенісних кортів та інше. Спортивним спорудам на пляжі «Спартак» більше 40
років. Колись міська рада зробила подарунок мешканцям міста. Так що потрібно лише
реконструювати те, що є в наявності: тенісний корт, волейбольний, баскетбольний,
футбольний майданчики , бігову доріжку, та облаштувати другий тенісний корт. Також
необхідно розмістити устаткування для воркауту та реконструювати пляж відповідно до
сучасних нормативів. Територія на місці розташовання пляжу «Спартак» є рекреаційною
зоною, і при відновленні спортивного містечка повністю відповідатиме своєму прямому
призначенню.
(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 подаїьше 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 капітаїьний характер, зазначається можливість користування результатами
проекту особами з особливими потребами):
6. Обгрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть
користуватися результатами проекту) Основні бенефіціари проекту ^ це сім»: ?в яких
батьки власним прикладом привчають дітей до спорту; особистості , які регулярно
!
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відвідують це місце - від малюків до людей похилого віку- і люблять спорт та активний
відпочинок на свіжому повітрі; люди з обмеженими можливостями, які проводять своє
дозвілля в спортивному режимі. Також це майбутні мешканці житлових новобудов
«Рив»єра» та «Резиденція», «Поділля», мешканці вул.Князів Коріатовичей (Свердлова) та
свердловського масиву, мешканці центру Вінниці.
7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Здоровий спосіб життя - це основний результат цього проекту Привчити змалку молодь
до спорту, відірвати підлітків від поганих звичок, від гаджетів, підтримувати здоров’я у
людей середнього та похилого віку.
Майданчик для здоров’я та активного відпочинку - замість пігулок та лікарняних.
8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна
вартість)
Складові завдання

Орієнтовна вартість, грн

1. Реконструкція діючого корту (площа гри 648 м2)
та облаштування поряд нового корту , а також
поновлення огорожі,освітлення, стовпчиків для
сітки , встановлення стенду для відпрацювання
ударів та місць для глядачів

386200,00

2. Реконструкція футбольного міні- (площа ігрового
поля 800 м2):
Відновлення поля, встановлення
огорожі,реконструкція воріт,встановлення місць
для глядачів.

280000,00

3. Реконструкція діючої бігової доріжки

25300,00

3. Реконструкція волейбольного майданчику( площа
ігрового поля 162 м2)
Відновлення покриття .фарбування стовпів під
сітку, встановлення місць для глядачів.

32400,00

4. Реконструкція баскетбольного майданчику (
площа ігрового поля 216 м2):
Відновлення покриття, встановлення щитів 3
корзинами,встановлення місць для глядачів

46400,00

5. Реконструкція майданчику для воркауту та
атлетизму (мінімальний набір обладнання):
Турнік подвійний-3100 грн,бруси -5700 грн,
низьки бруси-1500 грн,рукохід зі шведською
стінкою -7800 грн, наклонена дошка -3100 грн.
лавка подвійна - 1150 грн,підготовка грунту та

27100.00
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встановлення інвентаря на майданчику
6. Реконструкція пляжу та впровадження зони
плавання:
Встановлення роздягалок, навісів від сонцю,
огородження зони плавання буйками.
РАЗОМ:

15000,00

812400,00

9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до
територіальної громади міста Вінниці та підтримують 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).
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 Lara-vin@ukr.net
для зазначених вище цілей
-^
Підпис особи, що дас 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.
II. Інші додатки (якщо необхідно):
а) фотографіяЛ', які стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,

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
1.

Підпис***

Контактні дані
Поштова адреса: 21018, м. Вінниця,
ву
І

У?

e-mail:Lara-vin@ukr.net

№
тел.:
Серія та

№
паспорту

1

2.

1

1

І

,1

1

і

Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця,
вул.______ , буд.____ке.________
e-mail:

№
тел.:
Серія та

№
паспорту

3.

Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця,
вул.______ , буд.____кв.________
e-mail:
№
тел.:
Серія та

№
паспорту

** 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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Комментарий
Карта зони громадського спортивного відпочинку "Спартак", з розташуванням об'єктів на місцевості:
1- Майданчик для великого тенісу з 2-х кортів (1- реконструкція діючого, 2- новостворений ), 3 - поле
для міні-футболу, 4 - майданчик для міні-баскетболу, 5 - майданчик для волейболу, 6 - майданчик для
воркауту та атлетизму, 7 - бігова доріжка, для бігу або катання на роликах, по периметру зони, 8- пляж.
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