
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 ЗА ПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):

Екологія. Встановлення зарядних пристроїв для електромобілів.

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

ГИ великий * X малии

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону) :
Центральна або інша частина міста

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)

Пропонується розробити Концепцію розвитку та встановлення зарядних 
пристроїв для електромобілів по місту. До розробки планується долучити фахівців 
транспортної галузі» представників міської влади та громадськості. Відповідно до 
Концепції надати дотації або створити умови для встановлення потужних зарядних 
пристроїв для електрокарів у місті (21-25 кВт), які дозволять за 30-50 хвилин 
зарядити електромобіль.

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 ):
За останні роки на території Європи та Південної Америки розпочалася ера 

індивідуального електричного автомобільного транспорту. Більшість європейських 

країн мають власні програми стимулу для збільшення кількості електричних 

транспортних засобів. В основному вони полягають у 'у
пільгах, як в Австрії або Німеччині, або у преміальних вшвдддикздавнанмсупці в

. ,  .  . . .  (РСССТРАЦТЯ ІГГИДИМНИХ ТА «ІЗИ ЧМ И *

електромобілів* як у Франції і Великобританії. ^ тл_
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В Верховної Раді України розглядаються законопроекти, які дозволять повністю або 

частково звільнити від податків власників електрокарів. В Києві, Черкасах, 

Хмельницькому, Львові та інших містах нашої держави встановлюються зарядні 

пристрої малої та середньої потужності. У Вінниці лише в лютому 2016 року на вул. 

С.Зулінського (колишня Тарногродського) встановлений перший зарядний пристрій 
на 25 кВт.

Мета проекту - створити умови, які розпочнуть процес щорічного збільшення 
електрозаправних пристроїв та кількості електрокарів на вулицях нашого міста. Що, 

в свою чергу, зменшить забруднення навколишнього середовища міста та ризики 
захворювань мешканців Вінниці.

В рамках проекту будуть проведені дослідження та консультації (круглі столи, 

анкетування) з метою розробки рекомендацій щодо оптимальних умов для 

встановлення зарядних пристроїв малої та середньої потужності по місту. 

Рекомендації ляжуть в основу в Концепції розвитку та встановлення зарядних 
пристроїв для електромобілів на території м. Вінниці. Даний документ буде 

запропонований до розгляду депутатам Вінницької міської ради, в який увійдуть 

рекомендації для розміщення електрозаправних пристроїв та варіанти підтримки 

власників таких пристроїв зі сторони міської влади (дотація на придбання пристроїв, 

дотація на вартість електроструму, звільнення від податку або інші варіанти 

заохочення). Також заходи по проекту можуть увійти до міської програми охорони 

навколишнього середовища. Після схвалення даної Концепції міською радою 

спільно з власниками підприємств встановлюється 2-3 зарядних пристроїв середньої 

потужності (21-25 кВт) на конкурсних або договірних засадах в зручних для 

автокористувачів місцях (наприклад: на території автозаправних або торгових 

комплексах, інших підприємствах).

Реалізація даного проекту відповідає стратегічним пріоритетам «Сталий 

екологічний розвиток і покращення якості надання комунальних послуг» та «Якість 

соціального життя»
Стратегії розвитку «Вінниця-2020», а саме таким цілям як «Енергоефективність та 

захист навколишнього середовища», «Здорове місто».

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

Бенефеціарами проекту с власники електричних транспортних засобів та власники 
підприємств на території яких розміщуються зарядні пристрої.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
В результаті реалізації проекту будуть створені умови для функціонування мережі 
електрозаправочних станцій по місту, яка дозволить поступово збільшити кількість 
екологічного малошумного електричного автотранспорту.
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8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1. Розробка Концепції (соц. дослідження, «круглі столи», 
оплата експертів, друкована продукція) 25 000

2. Вартість 2-х зарядних станцій (наприклад: F Charging 
Station) або дотація на придбання 2 х 40 000 = 80 000

3. Проектно-кошторисна документація та монтажні 
роботи 90 000

РАЗОМ: 195 000

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 оригінач 
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:

а) зображення Публічної зарядної станції для електромобілів тип: F Charging Station

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* * Контактні дані Підпис***

1. Володимир Хорошев

e-mail: v

№
тел.:

Серія та
№

паспорту

-  уГ

І

2. Анна Баскевич - 
Шевцова Поштова адреса:

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 Вінниці.
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