
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 ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):
Реконструкція та облаштування скверу напроти МПМ «Зоря» (перехрестя вул. Стрілецька 
та вул. Замостянська)

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

X великий □  малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону) :
Замостянський р-н, мікрорайон «Варшава»

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

Сквер знаходиться біля перехресть таких вулиць, як Стрілецька - Замостянська,
Стрілецька -  Довженка та Стрілецька -  Тімірязєва.

4. Короткий опис проекту (не бічьше 50 слів)
Реконструкція та облаштування скверу напроти МПМ «Зоря», шляхом демонтажу старого 
покриття доріжок та асфальтування нових, встановлення там дитячого та спортивно- 
гімнастичного майданчиків, заміною лавочок, приведення скверу до охайного вигляду. Це 
забезпечить мешканців мікрорайону «Варшава» спільною комфортною зеленою зоною 
для прогулянок, активного відпочинку та занять спортом.

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 ):

Мета проекту: створення умов для якісного відпочинку та проведення дозвілля у 
зеленій зоні мікрорайону «Варшава» шляхом реконструкції та облаштування скверу 
напроти МПМ «Зоря».

Вінниця -  європейське місто, що прагне створити всі необхі пні умови лля 
комфортного та безпечного відпочинку її жителів у міських зелених зс 
стратегії розвитку міста, було облаштовано, а також облаштовується д ісяткЙі6ЙУЬВМрнень__
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парків та алей у різних мікрорайонах міста. Мікрорайон «Варшава» рахується 
багатонаселеним, але загальних зелених зон для відпочинку там не так багато, як у інших 
районах міста. Однією із таких зон рахується сквер на перехресті вулиць Замостянська та 
Стрілецька. Окрім багатьох житлових будинків навколо неї, поблизу є дитячий садочок, 
школа та МПМ «Зоря», де відбувається безліч молодіжних культурних заходів.

Сквер досить великий, але там наразі немає жодних умов для комфортного та 
безпечного відпочинку вінничан та гостей міста. Асфальтоване покриття доріжок скверу 
вже майже або і повністю зруйноване, а у сквері немає ні ліхтарів, ні комфортних лавок. У 
сквері немає жодного дитячого, або спортивного майданчику, де могли би проводити своє 
дозвілля діти та молодь. Мешканці цього мікрорайону не раз висловлювали своє бажання 
до комфортної прогулянки та відпочинку у цьому сквері.

Тому на думку мешканців цього мікрорайону потрібно реконструювати та 
облаштувати цей сквер.

Для вирішення цієї проблеми потрібно:
- Демонтувати старе асфальтне покриття доріжок парку 

Демонтувати старі лавки
Привести всі наявні зелені насадження в охайний вигляд 
Встановити у сквері ліхтарі та камери відеоспостереження 
Встановити інклюзивний дитячий ігровий майданчик 
Встановити спортивно-гімнастичний майданчик
Створити ландшафтні композиції у відпочинкових секціях скверу з вічнозелених та 
довголітніх рослин
Облаштувати пішохідну та велосипедну зону 
Створити зону безкоштовного WI-FI покриття

Це надасть можливість:
Привести сквер у охайний вигляд
Зробити сквер комфортним та безпечним для відпочинку усіх верств населення 
Зробити сквер комфортним та безпечним для вечірніх та нічних прогулянок 
Зробити сквер комфортним для велосипедистів
Створити умови проведення дозвілля та відпочинку для дітей, молоді та осіб з 
обмеженими можливостями
Зробити мікрорайон «Варшава» більш комфортним для проживання та 
атракційним для відпочинку
Заохотити дітей та молодь до занять спортом та активного відпочинку на свіжому 
повітрі
Покращити загальний вигляд міста Вінниці

Цей проект відповідає 7 стратегічному пріоритету розвитку міста і всім його цілям. А 
також носить капітальний характер, оскільки надасть можливість вільного та 
безперешкодного користування сквером та його атракціями особам з обмеженими 
можливостями.

6. Обгрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
- Мешканці мікрорайону «Варшава»
- Діти та молодь, що мешкають у прилеглих будинках
- Діти, що відвідують прилеглу школу та дитячий садок
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- Учасники та гості заходів, що відбуваються у МПМ «Зоря»
- Особи з обмеженими можливостями
- Люди похилого віку
- Молоді батьки
- Велосипедисти
- Інші мешканці міста
- Гості міста
7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Найголовнішим очікуваним результатом є те, що вінничани та гості міста зможуть 
активно проводити свій час на свіжому повітрі недалеко від своїх домівок. Реконструкція 
та облаштування скверу сприятиме формуванню здорового способу життя у мешканців 
мікрорайону та забезпечить місцем проведення активного відпочинку для вінничан та 
гостей міста. Цей сквер також надасть можливість відпочинку особам з обмеженими 
можливостями, молоді, молодим батькам з дітьми та людям похилого віку, що є 
важливими цілями розвитку соціуму та міста загалом.
Також цей сквер стане комфортним і безпечним для прогулянок та відпочинку, яким він 
на даний момент не являється.

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

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1. Заміна асфальтного покриття (970м2) 220 800

2. Встановлення бордюрів 4000

3. Вуличні ліхтарі(30 шт.) 240 480

4. Монтаж вуличних ліхтарів 30 000

5. Лавки + смітники у сквері(30 шт.) 95 880

6. Монтаж лавок і смітників у сквері 10 000

7. Елементи для дитячого ігрового майданчику:
Ігровий комплекс «Гномик» Т802 37 000
Гойдалки подвійні на металічних стойках Т405 6 250
Гойдалки подвійні на ланцюгах ТЕ407 5 700
Карусель ТЕ211 8 000

- Пісочниця велика ТЕ303 5 500
- Качалка-балансир велика ТЕ 213 4 000

Качалка «Балансир 4-х місний» Т215 3 500
- Комплекс для дітей з ОФМ Т601 60 000
- Пісочниця для дітей з ОФМ Т604 6 000

(http://diso.interatIetika.com/)

8. Елементи для спортивно-гімнастичного

з
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майданчику:
Спортивний комплекс «Воркаут» S831.12 
Лава для пресу MF 1.12 

(http ://diso. і nteratletika. com/)

39 800 
2 200

9. Облаштування майданчиків:
- Лавка S721.1(6 шт) 15 600
- Урна8742 (6 шт) 4 200

(http://diso.interatletika.com/)

10. Монтаж та покриття майданчиків 79 100

11. Зелені насадження + робота(60 м2) 18 000

12. Встановлення точки доступу WI-FI 3 500

13. Камери відеоспостереження(5 шт.) 10 000

14. Встановлення камер відеоспостереження 1000

РАЗОМ: 910 510

9. 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).

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) мала 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:

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

1 .Шпортко Ангеліна 
Анатоліївна

Поштова адреса: (індекс)

t
e-mail:

№
тел.:

С ерія  та  

№
паспорту'

•
ї

2 . Поштова адреса: (індекс), м. Вінниц 
вул. , буд. кв.

я,

e-mail:

№
тел.:

С ерія  та  

№
паспорту

3. Поштова адреса: (індекс), м. Вінниц 
вул. , буд. кв.

я ,

e-mail:

№
тел.:

С ерія  га 

№
паспорту

• • •

** 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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ДОДАТКИ

А) Вид з вул. Тімірязєва на 2-гу частину скверу. Пропоноване місце для ігрового та
гімнастичного майданчиків

Вигляд лавочки у сквері
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Вид на 2-гу частину скверу з вул. Довженка

Вид на 1-шу частину скверу з вул. Довженка
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Google Street View. Вид на 1-шу частину скверу з вул. Замостянська

Google Street View. Вид на 1-шу частину скверу з вул. Довженка
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Google Street View. Вид на 2-гу частину скверу з вул. Довженка

Google Street View. Вид на 2-гу частину скверу з вул. Тімірязєва. Пропоноване місце для
ігрового та гімнастичного майданчиків.

ї ї



Google Street View. Вид на вул. Довженка, що розділяє частини скверу з вул. Стрілецька

Б)

Сквер на малі. Його довжина.
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І

Один з варіантів благоустрою скверу

Фрагмент благоустрою скверу 
варіант Ы&2

Ліхтарь Лавка

Зелені насадження
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II

Схема розміщення відпочинкових секцій

8 м

*  ZX** 8

Пішохідна та велосипедна доріжки -  3 м в ширину (сірий та червоний кольори)

Відпочинкова секція:

Лавочка + смітник(мал. 1) -  2 шт позначено чорним кольором
Вуличний ліхтар (мал. 2) -  2 шт позначено і і їм кольором
Зона озеленення - 4  м2 позначено темно-зеленим кольором
Асфальтне покриття -4  м2 позначено сірим кольором

Якщо поділити сквер на 2 частини то у першій -  7 відпочинкових зон, а у другій -  8 

Довжина першої частини скверу -  140 м, другої частини- 160 м 

Загалом -  15 відпочинкових секцій

Лавка + смітник

http: //ureensad. ua/produc t/skame і ka- 
evropa-/

Довжина - 1 . 8 м  

Ширина-0 .5  м 

Висота -  0.45 м

Ліхтар

http://www.larnpa.kiev.ua/ua/katalog/86586.htrnl

Висота, см: 210 
Ширина (діаметр), см: 11 
Джерело світла:
1 х LED module (тах.9.00Вт), в комплекті
Ступінь захисту: ІР54
Колір арматури: чорний
Матеріал арматури: алюміній
Колір плафонів і підвісок: білий
Матеріал плафонів і підвісок: пластик
Виробник: LEDS С4 (Дизайн і виробництво - Іспанія)
Тип лампи: світлодіодна
Колір світіння: 3000
Світловий потік, Лм: 864
Клас енергоефективності: А++
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Елементи для дитячого ігрового майданчику

Ігровий комплекс «Гномик» Т802

Гойдалки подвійні на металічних стойках Т405



Гойдалки подвійні на ланцюгах ТЕ407

Карусель ТЕ211



Пісочниця велика ТЕЗОЗ

Качалка-балансир велика ТЕ 213

Качалка «Балансир 4-х місний» Т215

17



Комплекс для дітей з ОФМ Т601

Пісочниця для дітей з ОФМ Т604



Елементи для спортивно-гімнастичного майданчику

Спортивний комплекс «Воркаут» Б831.12

Лава для пресу МР 1.12



Лавка 8721.1

Облаштування майданчиків

Урна8742


