
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):
Спортивний майданчик в парку ім. лікаря О. І. Ющенка, як частина мережі публічних 
міських просторів (Modern City)
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 житловоро

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

В ІД Д ІЛ  З В Е Р Н Е Н Ь
(РЕЄСТРАЦІЯ  ЗВЕРНЕНЬ ЮРИДИЧНИХ ТА  ФІЗИЧНИХ ОСІБ*

Дата з ш ж

масиву/мікрорайону) : 
мікрорайон Поділля
3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

Парк ім. лікаря О. І. Ющенка, південно-східна частина
4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Проект «Спортивний майданчик в парку ім. лікаря О. І. Ющенка, як частина мережі 
публічних міських просторів (Modern City)" передбачає порудження спортивного 
майданчика в південно-східній частині парку ім. лікаря О. І. Ющенка (на місці залишків 
баскетбольної та волейбольної площадки, додаток 1.1-1.5) складовими якого мають бути: 
міні футбольне поле, волейбольна площадка, комплекс тренажерів для силових вправ та 
дитячий спортивний комплекс.
5. Опис проекту (основна мета проекту; проблема, на вирішення якої він спрялюваний; 
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 ):
Проект «Спортивний майданчик в парку ім. лікаря О. І. Ющенка, як частина мережі 
публічних міських просторів (Modern City)" спрямований на реалізацію одразу двох цілей 
Стратегії розвитку «Вінниця 2020».
По перше, ціль № 3 пункт 7.4.3 «здорове місто». Створення умов для збереження здоров’я 
є важливою необхідністю досягнення благополуччя громадян, місцевої громади і 
суспільства в цілому. Лише здорове населення може повністю реалізувати свій 
економічний потенціал, забезпечити зростання економічної продуктивності та 
процвітання. В сучасному місті повинні бути створені належні умови для формування, 
збереження та відновлення здоров’я, популяризації здорового способу життя. Здоровий 
спосіб життя є запорукою розвитку сучасного міського середовища. Для чого необхідно 
більш широко залучати мешканців міста до участі у спортивних та оздоровчих заходах, 
що вимагає значних інвестиції в удосконалення спортивних споруд, збільшення доступу 
городян до різноманітних спортивних заходів та закладів.
По друге, ціль № 5 пункт 7.5.5. «формування креативного міського середовища».



Вінниця як інноваційне місто вимагає, з одного боку, створення необхідної 
інфраструктури для творчої самореалізації креативного класу, а з іншого, -  трансформації 
зовнішнього вигляду міського простору, його насичення креативними елементами. 
Стратегія розвитку сучасного міста передбачає наявність можливостей для реконструкції 
наявних та створення нових об’єктів спортивної інфраструктури.
Підсумовуючи вищевикладене, можна цілком впевнено константувати, що будівництво 
спортивного майданчика в парку ім. лікаря О. І. Ющенка може стати повноцінним 
об’єктом мережі публічних міських просторів (Modern City), що відповідає Стратегії 
розвитку «Вінниця-2020».
Можливість користування результатами проекту особами з особливими потребами може 
бути досягнута шляхом встановлення на спортивному майданчику тренажерів для людей з 
особливими потребами.

6. Обгрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
Результатами проекту зможуть користуватись всі групи мешканців мікрорайону від 
найменших до людей похилого віку та людей з особливими потребами.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
В результаті реалізації проекту «Спортивний майданчик в парку ім. лікаря О. І. Ющенка 
як частина мережі публічних міських просторів (Modern City)» в міському просторі може 
з’явитись ще один яскравий публічний об’єкт для популяризації здорового способу життя 
мешканців міста, яких в новому мікрорайоні «Поділля», нажаль, обмаль.

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

Складові завдання Орієнтовна вартість, гри

1. Будівництво міні футбольного поля 38 на 18 м 
(450грн./м2) 307 800,0

2. Будівництво волейбольної площадки 18 на 9 м 
(250грн./м2)

40 500,0

3. Придбання та встановлення елементів вуличного 
спортивного комплексу (ціна залежить від комплектації)

90 000,0

4.Придбання та встановлення елементів дитячого 
ігрового комплексу (ціна залежить від комплектації)

40 000,0

5. Будівництво пішохідних доріжок, освітлення та 
благоустрій прилеглої території (залежно від об’єму 
робіт)

10 000,0

РАЗОМ: 488 300,0

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 оригінал списку у  
паперовій формі).
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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):

Додатки 1.1 -  1.5 - Фотографії сучасного стану території де планується реалізація цього 
проекту.

Додаток 2.1 - Мапа з зазначеним місцем реалізації проекту.
Додаток 3.1 - Примірна схема міні футбольного поля 
Додаток 3.2 - Примірна схема волейбольної площадки
Додаток 4 - Список мешканців міста Вінниці, які підтримують проект, що 
реалізовуватиметься за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці у 2016 
році.
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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 .Олег Бабій Поштова адреса: (21018), м. Вінниця,

e-mail: 1

№
тел.:

<
1

С ерія  та  

№
па спо рту

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

я,

e-mail:

№
тел.:

С ерія  та  

№
па спо рту

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

Я,

e-mail:

№
тел.:

С ерія  та  

№
па сп о рту

• • •

** 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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Додаток 1.1

Додаток 1.2



Додаток 1.3
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Додаток 1.5
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Додаток 2.1
мапа з зазначеним місцем реалізації проекту
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Додаток 3.1

penalty mark

R=3000

socond penalty mark

т1п 15000 / т а х  25000

FUTSAL

(MINI-FOOTBALL)

FIFA
Составпено на основании 

Правил игры FIFA  2008

(international -  min 18000)

Ширина пиний -  8 см

Если линия ворот имеет размеры 
15000-16000 (мм) 

радиус штрафной площади т  
должен быть уменьшен до  4000 мм. 

Отметка д л я  пробития пенальти при этом 
остается на расстоянии 
6000 мм от линии ворот.

9



Додаток 3.2
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