
ФОРМА ПРОЕКТУ, реалізація якого 
планується за рахунок коштів Бюджету громадських 

ініціатив м.Вінниці у 2017 році

II

Ідентифікаційний номер проекту
(втшсуєуповноважений робочий орган; згідно з реєстром )

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ»ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):
Облаштування спортивного майданчика для ігрових видів спорту в районі 
олійножирового комбінату на перехресті вул. Волошкова та вул.С.Ценського в м.
Вінниця на реалізацію проекту «За здоров’ям - на сучасний спортивний майданчик»

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

великий X 
малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону) :
Староміський мікрорайон Олійножирового комбінату................................................

1. Адреса, назва установи/закладу* будинку:
в районі олійножирового комбінату на перехресті вул. Волошкова та вул.С.Ценського

2. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
В рамках реалізації проекту передбачено обладнання мультифункціонального 
спортивного комплексу, де буде створено волейбольне, баскетбольне поля та поле для 
гри в міні-футбол. Планується вирівняти територію майданчика, встановити полімерне 
покриття, огорожу, ворота та сітки для різних видів спорту.

3. 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 ):

В мікрорайоні проживає понад 4 тисячі мешканців, серед яких 2,5 тисячі діти та молодь, а
також серед мешканців району низький показник залучення до занять спортом та фізичної
культури. Насамперед це зумовлено відсутністністю відповідної інфраструктури.
Основною метою створення мультифункціонального спортивного комплексу е піклування
про здоровий спосіб ЖИТТЯ мешканців мікрорайону та прилеглих ДО кьпгп територій Ня

В ІН Н И Ц Ь К А  М ІСЬК А  .РА ДАданому етапі, поруч немає жодного спортивного маиданчика чи
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доступі, яким могли б користуватись всі без виключення мешканці, як молодь так і 
дорослі. Місце, яке було обрано - це існуючий стадіон, який зараз знаходиться в 
напівзруйнованому стані та потребує відновлення. Стадіоном буде зручно користуватись 
як мешканцям мікрорайону так і працівникам олійножирового комбінату.

Реалізація даного проекту відповідає стратегічному пріоритету «Якість життя» 
Стратегії розвитку «Вінниця-2020», а саме таким цілям як «Місто, дружнє до дитини», 
«Місто молодих», «Здорове місто».

4. Обґрунтування бенефіціарів проекту (основні гроти мешканців, які зможуть
користуватися результатами проекту)

Бенефеціарами проекту є всі мешканці мікрорайону олійножирового комбінату, 
насамперед молодь, яка там проживає та працює.

5. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
В разі реалізації проекту буде забезпечено можливість займатися трьома видами 
спорту: баскетбол, волейбол та міні-футбол, а також збільшення кількості людей, які 
ведуть здоровий спосіб життя та займаються фізичною культурою та спортом.

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

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн
1. Підготовчі роботи та вирівнювання території 
майданчика 182 100,00

2. Покриття з плитки ФЕМ 35 200,00
3. Полімерне покриття 469 700,00
4. Встановлення огорож 20 800,00
5. Встановлення обладнання майданчика (ворота міні 
футбольні, стенд баскетбольний, стійки волейбольні) 6 500,00

6. Вартість обладнання поля (ворота міні футбольні, 
стенд баскетбольний, стійки волейбольні) 76 700,00

7. Вартість огорожі 135 260,00
8. Зовнішнє освітлення. 52 440,00

РАЗОМ
*4

978 700,00

1
7. 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).

8. Контактні дані авторів пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, у 
тому числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників З МІ, з 
метою обміну думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне 
підкреслити):
а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси



arsen.pilipchak@maii.ru........................................  для зазначених више 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 ряди),
зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для 
громадськості.
9. Інші додатки (якщо необхідно)'.
а) фотографія/ї, які стосуються цього проекту,
б) мала з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)

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.
Пилипчак Арсен 

Арсенович
Поштова а

/

e-mail:
№
тел.:

1 1 1 1 1 I I  1

Серія та 
№
паспорту Т І  Т І  Т І  Т І

/
/

2. Поштова адреса: (індексу м. Вінниця, 
вул. , буд. кв.
e-mail:

№
тел.:
Серія та 
№
паспорту

3. Поштова адреса: (індексу м. Вінниця, 
вуя. , буд. кв.
e-mail:

№
тел.:
Сері* 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.

mailto:arsen.pilipchak@maii.ru




îiüiÊâi




