
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 ЛЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

]. Назва проекту (не більше 15 слів):
Облаштування сучасного публічного простору на території парку “ Хімік” для мешканців 
та гостей європейського міста.
2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „х", який вказує розмір 
витрат):

Ж великий [ малий

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

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

Парк “Хімік”, що розташований на території кварталу обмеженого вулицями Некрасова, 
Академіка Янгеля, Батозька, Героїв Крут.
4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )
В рамках даного проекту планується створення комфортного місця для гідного 
відпочинку, що передбачає: забезпечення освітленням даної території; відновлення 
тротуарів, паркану та арки; оснащення парку сучасними Ігровим та спортивним дитячими 
майданчиками; лавочками та wi-fi - лавочками; облаштування зеленої зони; встановлення 
урн для сміття.
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 ):
Вінниця — це місто, яке розвивається у напрямку європейського комфорту та інновацій, 
тому важливим питанням є створення гідних умов повсякденного життя, в тому числі 
відпочинку. На разі, “Хімік”— це єдина паркова зона Замостя,— масиву, населення якого 
налічує приблизно 114 тисяч. Проте, слід зазначити, що близько трьох гектарів землі, які
складають територію парку, знаходяться у занедбаному, неналежноп ВіШйМЙ^^/ИСЬКА АДДА
додаються). Згідно з вище зазначеним, метою проекту є сприяння попшшеддадоэд рн е нь
відпочинку у парку “Хімік”. На разі пропонується; забезпечення осі тТА »ІЗИЧНЯХ 0̂1
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території; відновлення тротуарів, паркану та арки; оснащення парку сучасними ігровим та 
спортивним дитячими майданчиками; лавочками та wi-fi - лавочками; облаштування 
зеленої зони; встановлення урн для сміття. Таким чином, єдиний парк Замостя буде 
збережено та вдосконалено задля використання його мешканцями та гостями міста як 
комфортної зони для відпочинку, облаштованоі' згідно з високими сучасними 
стандартами.
Даний проект відповідає Стратегії розвитку “Вінниця — 2020” , а саме : пунктам 7.4. 
“Якість соціального життя”, зокрема, право дітей мати ігрові та спортивні майданчики, 
зелені насадження (7.4.1. Місто, дружне до дитини); 7.5. “Збалансований просторовий 
розвиток” — формування безперервної мережі публічних просторів та рекреаційних зон 
на основі реконструкції існуючих та створення нових.
Обґрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які змажуть 
користуватися результатами проекту)
Бенефіціарами проекту, в першу чергу, є мешканці масиву Замостя, зокрема, діти з 
батьками та молодь. Також проводити час у сучасному зеленому парку зможуть всі 
мешканці та гості міста.
Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту;
В разі реалізації проекту парк “Хімік” відповідатиме сучасним критеріям комфорту, що 
дозволить:
•  поліпшити умови дозвілля мешканців міста, зокрема, Замостя, а також гостей 

Вінниці;
•  створити умови для фізичного розвитку дітей;
•  зберегти зелену зону, що сприятиме підтримці екологічно чистого міста.

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

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1. Матеріали для влаштування опор освітлення та лінії 
електропостачання

135000

2. Тротуарні доріжки 375000

3. Паркан 50000

4. Лавочки (20) 90000

5. Wi-fi - лавочки (2) 40000

6. Дитячий ігровий майданчик (1) 100000

7. Спортивний майданчик з тренажерами (1) 100000

8. Реставрація арки 20000
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9. Зелені насадження для висадки (газони, кущі, 
клумби)

50000

10. Встановлення урн для сміття 30000

РАЗОМ: 990000

6. 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).

7. Контактні дані авторів пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, у тому 
числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників 31МІ, з метою 
обміну думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси 
anna.shubma93@gmail.com для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси "
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначені^ґвище
цілей. Примітка:
Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Вінницької міської ради),
зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для громадськості.
8. Інші додатки (якщо необхідно):

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

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

*** Підписуючи документ, я, разом з цим заявляю, що е мешканцем міста Віниці.
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