
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці
у 2017 році

Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром )

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯі

1. Назва проекту (не більше 15 слів):
Два майданчики для пляжного волейболу

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

X Малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону) : 
мікрорайон Вишенька

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

Парк Дружби Народів, Вишенське озеро

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )
Проект націлений на створення майданчиків для гри в пляжний волейбол.
Розвиток спорту, створення умов для активного та здорового способу життя.

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 ):

Парк «Дружби народів» є одним з найбільших у місті, має гарне географічне 
розташування з придатною рекреаційною зоною. Це улюблене місце відпочинку значної 
частини жителів нашого міста, де відпочивають молоді матусі з дітками, літні люди, 
школярі, особи з особливими потребами та молодь, яка бажає займатися спортом. При 
цьому, інфраструктура парку гостро потребує вдосконалення її діючих та нових 
складових, зокрема, спортивного майданчика для потреб дитячо-юнацького спорту. 
Поверхня усіх вінницьких майданчиків для гри у пляжний волейбол не відповідають 
нормам. Пісок, який на них використали, має значний вміст глини, яка під впливом дощів

5 • • • А •закам яніла і тепер поле зовсім не придатне для гри. А також є поле, яке окрім глини 
містить ще й багато мілких гострих камінчиків, що робить неможливим гру без взуття, так 
як людина дуже швидко поранить ноги. Такі поля є небезпечними в разі падіння гравців.

Метою даного проекту є побудова двох сучасних та зручних волейбольних
майданчиків, які б відповідали стандартам споруд даного типу. Реалізація цього Проекту-----
дасть змогу залучати населення до активного відпочинку, проводи
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обласного та всеукраїнського рівнів з пляжного волейболу. Це може стати передумовою 
налагодження тісних контактів спортивної Вінниччини та дитячо-юнацьких спортивних 
громад інших міст України.
Проект відповідає таким напрямкам стратегії розвитку міста "Вінниця 2020", як "Місто 
молодих" і "Здорове місто". Популяризує здоровий спосіб життя шляхом участі населення 
у спортивних та оздоровчих заходах.

6. Обгрунтування бенсфіціарів проекту (<основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
Молода територіальна громада, в тому числі діти та молодь, учні загальноосвітніх шкіл 
мікрорайону, відвідувачі парку та гості міста.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:

• будівництво двох майданчиків для пляжного волейболу;
• організація змагань з пляжного волейболу;
• розвиток інфраструктури мкр-ну Вишенька;
• розвиток та популяризація спорту та здорового способу життя;
• підвищення туристичної привабливості міста.

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

Складові завдання Орієнтовна 
вартість, грн

1. Підготовка земельної ділянки
(викопати яму 16x8, вивезти землю, вирівняти поверхню землі) 12 000

2. Засипка щебню та відсіву
(Для дренажу та правильної подушки під майданчик) 9 000

3. Закупка піску
(Досипати перше поле, та засипати нове спеціальним річковим 
пісоком 130т)

47 000

4. Закупка спортивного оснащення
(Сітка, стійки для натягу сітки, трибуни для глядачів 30 місць, 5 
м’ячів, таблиця з результатами гри, місце для судді)

50 000

РАЗОМ: 118 000

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 ....................
..........................................................  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):

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

11. Інші додатки :

Концепція волейбольних
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мапа з зазначеним місцем реалізації проекту



СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

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

Ім’я та ПрЬвнще** Контактні дані Підпис***

1 Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця, 
вуї

e-mail: /
№
тел.

Серія та 

Ні
паспор іу

І І І І І І І І
2.

3.

Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця,
вул.______, буд.____кв._______

e-mail:

№
тел.:

Серія та

паспоріу

Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця,
вул.______ , буд.____кв._______

e-mail:

№
тел.:

Серія га 

№
паспорт)

** 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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