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

у 2017 році

Ідентифікаційний номер проекту

1 .Назва проекту (не більше 15 слів):
Побудувати тротуар для мешканців мікрорайону «Авторинок» (Тиврівсью шосе) 

по вул. Ярмоли Мелешко від зупинки автобуса до вул. В. Івасюка (для дітей-пп о тирів 
та інших категорій).

2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак ,,х ”, який вказу ■ імір
витрат): великий малий 0 0

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву жи»п><«ого
масиву/мікрорайону): мікрорайон «Авторинок» по Тиврівському шосе.

Адреса, назва споруди, установи/закладу, будинку:
Вулиця Ярмоли Мелешка мікрорайон «Авторннку» на Тиврівському 
шосе..........................

3. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )
Побудувати тротуар довжиною біля 500 метрів (шириною 1,2 м; з бордюром <ул.. 
Ярмоли Мелешка від зупинки автобуса до вул. Івасюка (на скільки вистачить і < і і ів). 
Самостійно здійснити комплекс таких будівельних робіт мешканцям мікрорайону 
немає можливості.

Мікрорайон швидко розвивається, але відсутня будь-яка Інфраструктур < Наші 
діти, люди похилого віку в начальні заклади, магазин, лікарню бредуть що;і >< ' по 
коліна в болоті, з важкими портфелями та сумками. Люди похилого віку т;і и з 
особливими потребами в негоду просто не можуть дістатись до транспорту.

Дорогі земляки вінничани, допоможіть не потонути в болоті! Проголосуйте, 
будь ласка, за проект будівництва тротуару.

4. Опис проекту (основна мета проекту; проблема. на вирішення ...... ■ він
спрямований; запропоновані рішення; пояснення, чому саме це завдання повь' ■■■■■ 'ти 
реалізоване і яким чином його реалізація вплине на подальше життя мешканці>■ > Мис 
проекту не повинен містити вказівки на суб'єкт, який може бути потенційним

(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром )

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ»ЯЗКОВИМИ ПЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!
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«Вінниця-2020». Якщо проект носить капітальний характер, зазначасться 
можливість користування результатами проекту особами з особливими потребами ):

Побудувати тротуар довжиною біля 500 метрів (шириною 1,2 м) з бор;і' -м по 
вул. Ярмоли Мелешка від зупинки автобуса до вул. Івасюка Самостійно ■■■■< піти 
комплекс таких будівельних робіт мешканцям мікрорайону немас можливості.

Мікрорайон швидко розвивається, але відсутня будь-яка інфраструктура. Наші 
діти, люди похилого віку бредуть щоденно по коліна в болоті або в пилюці, з важкими 
портфелями та сумками в начальні заклади, магазин, лікарню . Люди похилог о т к у  та 
особи з особливими потребами в негоду взагалі не можуть дістатись до трансе р і

Розширення меж міста та розвиток приєднаних територій <: одним із стр-< - ■ т и х  
напрямків розвитку міста «Вінниця -  2020».

4. Обгрунтування беиефіціарів проекту (основні групи мешканців, які іможуть 
користуватися результатами проекту) У

Мешканці мікрорайону «Авторинок», зокрема вулиць Я. Мелешка, М. Занькош п і ї.
П.Мирного, А. Міцкевича, В. Івасюка, Коперніка, І Франка , житлового комплекс) 
«Версаль» та інші. В тому числі школярі, люди похилого віку та з особливими 
потребами.

5. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Мешканці мікрорайону, які переважно працюють на підприємствах та в установ « міста 
Вінниці, не будуть щоденно з проблемами діставатись до робочих місці,. Це 
підвищить продуктивність праці. Дозволить школярам і людям похилого віку та з 
особливими потребами користуватись без перешкод навчальними та соці алии ими 
закладами, відчути себе повноцінними мешканцями міста.
6. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орі > >вна 

вартість)

Складові завдання Орієнтовна вартість, гри |

1 .Один погонний метр тротуару шириною 1,2 м з 
бордюром (висотою з перспективою побудови дороги)

і

Біля 70* ;

2. і

РАЗОМ: 200 000 гри.
і

7. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належа-п. до 
територіальної громади міста Вінниці та підтримують цю пропозицію (нр<ткт) 
(окрім його авторів), що додається. Кожна додаткова сторінка списку : ' піна 
мати таку ж форму, за винятком позначення наступної сторінки (необхідно -йти 
оригінал списку у  паперовій формі).

Список додається на______аркушах.



8. 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.
9. Інші додатки (якщо необхідно) і

а) фото граф ія/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 литимуть лиш е представники Вінницької 
міської ради:_____

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

1. Кравченко Наталія 
Остапівна Поштова адреса: П :

e-mail:

№
тел.: О

Серія та 
№
паспорту J__ І___І___L I I І

2.

еХ£и4&иАс£м<Х

Поштова адреса: (21012и м. Вінниця, 
вул.4

e-mail:

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту J__ І__ І__ І__ 1__ І__ L

/7

У

з.
Поштова адреса: (21012), м. Вінниця,
вул.±

e-mail:

№
тел,:

Серія та 
№
паспорту

І І І І Т  І “ І г

і.

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

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


