
ФОРМА ПРОЕКТУ, реалізація якого 
планується за рахунок коштів Бюджету 
громадських ініціатив м. Вінниці у 2017 році

її

Ідентифікаційний номер ороекіу
 ̂••

(впифє уповноважений робочий орган, згідно з реєстром ).. ,4"" .4  ̂ V

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ'ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1 .Назва проекту (не більше 15 слів):
«Безпечний перехід через вулицю Батоэысу»

2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „х’\ який вказує розмір 
витрат):

КІ великий □  малий

Проект буде реалізовано на території місти Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону) :
.....................Мікрорайон Хутір Шевченка.............................

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

Перехід через вулицю Батозьху біля зупинки «вул. Гайдамацька» навпроти заїзду 
на пров. 1-й Гайдамацький

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )
..........Даний проект спрямований на забезпечення безпечних умов для переходу через
дорогу, а саме встановлення світлофору активаторного типу.

5. Опис проекту (основна мета проекту; проблема, на вирішення ят і він спрямований; 
запропоновані рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і 
яким чинам 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 сВінниця- 
2020». Якщо проект носить капітальний характер, зазначається можливість
користування результатами проекщу особами з особливими потребами ) : ......Мета
даного проекту -  забезпеченая комфортного та безпечного переходу через вул.. 
Батозьку біля зупинки «вул. Гайдамацька». На даний момент на цьому місці є знак 
пішохідного переходу та зебра, але водії на них не зважають** продовжують свій рух, 
не знижаючи швидкості, особливо великогабаритний транспорт, тому часто потрібно
подовгу перечікувати і швидко перебігати через дорогу, доіаін#ящ»и» рада

Реалізація даного проекту забезпечить більш комфортніші уЦви |№ М у ^ і>|^|іг

Дата 
індекс



людей, що відповідає Стратегії розвитку «Вінниця 2020», а також допоможе зменшити 
імовірність нещасних випадків на дорозі.

6. Обґрунтування беяефіцЬфів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)

............. Результатом проекту, а саме встановленим світлофором, зможуть користуватись
мешканці мікрорайону Хутір Шевченка, воді! та інші пішоходи, які користуються даною 
дорогою, а також користувачі гаражів у прилеглих гаражних кооперативах.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту;
..........Очікуваним результатом -  є встановлення активаторного світлофору наданій
ділянці дороги.

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

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1. Світлофор транспортний 2 шт 16940 гри.

2. Світлофор пішохідний 2 шт 8470 грн.

3. Консоль для світлофора 2 шт 28000 гри.

4. Контролер 27000 грн.

5, Кнопка виклику 372 грн

6. Стовп для пішохідного світлофора 2 шт 16000 гри

7. Цемент, відсів 500 грн.

.̂Проектно-кошторисна документація 100000 грн.

|9.Робота 100000 гри.

РАЗОМ: 297282 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 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 метаю
а С м ІН У  Г П Г М М М П . Іі і Й М ІШ А П ІГ Ю .  М М Г Я і т п «  т т у і п « М ¥ і *  і т и  п М т / < я і / т « і Ь



а)висловлюк> свою згоду на використання моєї електронної адреси 
..................... tanya8986@rambler.ru.............. для зазначених вище цілей ,

Підпис особи, що дає згоду на використання свосЗ електронної адреси.... і  ^
б) не висловлюю згоди на використання моє? 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):

і
в) фотографія/і, які стосуються цього проекту,
б) мала з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)

mailto:tanya8986@rambler.ru
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12. Аятор проекту те його контакті дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло). 
Доступ до щШ інформації матимуть лите представники Вінницької міськоїроди;

Ім’я та ПрЬвнще** Контактні дані Щ .***

1. Березовська Тетяна 
Миколаївна Поштова адреса

е-шаіі

Ся>іяіж
М
«спорту

Г Г П  Т ~ Г Г “Т

1111  1 1 11  1-

/

і

2. Поштова адреса: (індекс), м Вінниця,
вуя. буд. Кв.

е-таіі:

№
тел.:

Ссрікі*
А
паспарту

3. Поштова адреса: (індексу м, Вінниця, 
вуя._____ , буд.___ кв.______

е-шаіі:

№
тсл.:

Сори ті 
№
па»0(Л>

** Будь-ласка, вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам
Вінницької міської ради.


