
Додаток l

до Положення про Громадський бюджет
MicTa Вишневе

БЛАНК_ЗАЯВА
ПРОЕКТУО РЕАЛIЗАЦIЯ ЯКОГО ВIДБУВАТИIИЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК

КОШТIВ ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ м.ВИШНЕВЕ
в 2020роцI

.щата налходження до Робочот групи

(заповнюеmься 2оловоtо, секреmарем або odHtlu з уповноваженtlх членiв Робочо[zрупu)

Включено до ресстру поданих проектiв за N ý

(заповнюеmься ?оловою, секреmарем або оdнtьц з уповноваженlм членiв Робочоt ерупu)

ПIП та пiдпис особи що рееструе: С,Ь . П.rл,,,rл
(заповнюеmься еоловою, секреmарем або odHttM з -lbT членiв Робочоi'

BCI ПУНКТИ € ОБОВ,ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗЛПОВНЕННЯ!
1. Назва проекту (не бiльuле 20 слiв):

<Перший мурал в м. Вишневiо вiзитна картка MicTa!>>

2. Напрямки проекту (необхidне пidкреслumu i посmавumu знак кх|:

о естетичне облаштування MicTa - Х

о будiвництво спортивних та дитячих майданчикiв - П

о облаштування зон вiдпочинку (у т.ч.зi створенням точок доступу до мережi IHTepHeT) - П

. вуличне освiтлення - П

. розвиток вело - та бiговоТ iнфраструктури - П

оiнше-П
3. Мiсце реалiзаuiТ завдання (аdреса, назва усmановu/заклаdу, каdасmровuй номер земельноi'
diляttкu якulо вidолло, mоulо.);

М. Вишневе, вул.. Поштовий пров. бул. l5 - зовнiшня cTiHa булинку, яка оглядаеться зi
сторони залiзницi.

4. Короткий опис проекту (не бiльuле 50 слiв )

Проект <Перший мурал м. Вишневого - вiзитна картка MicTa!>> це розпис зовнiшньоi
стiни булинку, яка ма€ чудовий огляд з залiзницi та може стати <<магнiтом>> вiзитною
карткою MicTa.
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5. Опис проекту (основна .|1еп,lа проекmу" проб.,rcма, на вuрiu.lення якоi' BiH спряlvоВанuЙ,'

запропонованi рiutення,, пояснення, llо.цу салlе це завdання повLtнно буmu реаitiзоване i якu.lt

чuно.u йоео реалiзацiя впluне нq поdальtче жummя.меtuканtliв. ()пuс проекmу не повuнен
.uiсmumu вказiвкtt tta суб'скпl, якuй lto)tce (lymtt пometttliйtttttt BLtKolloBl|e.|I проекmу. Таксlэtс,

обов'язково зсlзначumu вidповidнiсmь cmpaпle?i,tHLt,lt прiорumеmа.u i tliляu розвumку.чiсmа.
Якtцо проекm носumь капimальнuй харакmер, зазначасmьсял1ожлL!вiсmь корчсmування

резульmаmа.|tu проекmу особа.ltu з особлuвultu поmребаltu ):

Проект кПерший мурал м. Вишневого - вiзитна картка MicTa!>> це розпtIс зовltiшньоi
стiни будltнкуо яка ма€ чудовlrй огляд з залiзницi та може стати <<магнiтом>> вiзlrтною
карткою пriста. BiH поклrlканий створити позtlтllвliе враження про наше MicTo.
На конкурсtliй oclIoBi буле обрано MoTlIB першого муралу MicTa, який булуть ба.lити yci
пасажIlри, якi проiздять повз шt. Вишневе, а також yci пtешканцi MicTa якi переходять з

пiвденноi cтopoнrr пriста на центральну сторону tlерез одrtн з залiзнtt.lнлtх пrостiв.

Щаний проект послужить пошtrренню позIlтIlвllих iнформацil:iнltх дописiв про м.
BrrmlleBe шляхом фото у соцiальнlrх мереrках.

б. Обгрунryвання бенефiчiарiв проекту (ocHoBHi ?pyпu.tteutKaHt|B, якi зltожуmь
ко pll с пlув а m u ся ре зу,1 ь m а m ам Ll про е кпlу )
1. Yci мешканцi пriста Вrrшневе стануть свiдками створеIlня першого подiбного арт-
об'скту в нашоl}Iу MicTi.
2. }Кителi MicTa, якi користуються електрtIчкою для сполучення з iHmrrMtr мiстами.

7. Iнформацiя щодо очiкуванrrх результатiв в разi реалiзачii проекry:

l. Створення новiтнього арт-обОскту, першого муралу у м. Вишневе.
2. Поява вiзltтноi картки пriста Вишневе.
3. Покращеlrня емоцiйного стану жителiв MicTa Вltшневе, якi корltсryються

електрrtчкою для спо,гIучення з iншимrt мiстаrrи.
4. Естети.lне оздоблення житлового кварталу пr. Вишневе.

8. BapTlcTb (кошторIrс) проекту (Bcl складовl проекту та lx oplcHToBНa ва

Складовi завдання OpicHToBHa BapTicTb, грн
Пiдготовчi роботи l0 000,00 грн
закчпiвля dlаоби 200 000,00 грн.
розпис стiни 60 000,00 грн.

РАЗоМ: 270 000,00 грн,

сть)

9. Список з пiдписами щонайменше 10 громалян Украiни, BiKoM вiд lб poкiB якi
заре€строванi або проживають на територiТ м. Вишнев€, що пiдтверлжуоться офiчiЙними

документами (довiдкою про мiсце роботи, навчання, служби чи iншими документами, що
пiлтверлжlтоть факт проживання в MicTi), та пiдтрим}тоть цей проект (oKpiM його aBTopiB),

що додасться. Кожна додаткова cтopiнKa списку повинна мати таку ж форму, за винятком
позначення наступноi сторiнки (необхidнсl dоdаmu орuziнал спuску у паперовiй формi).



10. KoHTaKTHi данi aBTopa/aBTopiB проекту, якi булуть загальнодоступнi, у тому числi

для aBTopiB iнших проектiв, мешканцiв, представникiв ЗМI, з метOю обмiну думкаМи,

iнформацiею, можливих узгоджень тощо fuеобхidrc пidкреслumu) :

а) висловлюю свою згоду на використання моеТ електронноТ адреси

_sveet8l @ukr.net для зазначених вище цiлей

Пiдпис особи, що дае згоду на використання своеi електронноТ адреси

б) не висловлюю згоди на використання мосi електронноi адреси для зазначених вище

цiлей.

Примiтка:

KoHTaKTHi ланi aBTopiB проектiв (тiльки лля спiвробiтникiв Вишневоi MicbKoi рали),
зазначаються на зворотнiй cTopiHui бланку-заявки, яка с недоступною для громадськостi.

1 l. Iншi додатки (якщо необхiдно):

а) фотографiя/i, якi стосуються цього проекту,

б) мапа з зазначеним мiсцем реалiзачiТ проекту,

в) iншi матерiали, cyTTcBi для поданого проекту (креслення, схеми тощо)

,V/



}

d 'ёФ

ъ

F

r щ1 , 1 r]Щ.ffi W-r%-Wý@ t-*,* йr.

lI



*--*ъч* t \rъ*,Ф*Ф*.''.fuЕ -----**--ч*ff

,]l

I

Ё

**,,****".].]* Ь***
i





l

|:

,i,



F

t?

, &. I

]

ar,lfu
БlЁаЧ ]:

!,*]

i'

pii::{ф

t&

.* *g:

F

Ё#.,* ! ]li'*

жffi
#

,ф,

tr
пл.Wж

gвý

ы
.n ,..

gi -:,&]::
1t]1,::

ý

i

l

.;з

:].:'' .Ж
l
t

й. .._,,,j

.ý.Jff

.*

ýý



W
ý

ffi

',"ф

* iф,

*

а

ýl

. .W..,tý;i



jluдlrтtrlc ]
Jll] l l t UIt t}litjl N it}l i l}]( } l l)a)]\{ iutt) blt l.t ii i,i it.l i tiltстг
it* it:,гit l}иtttt,luttc

,l 
1 1tlr ra'l фiц,,,iiйiпifrЪri -ilili*йi,у" .. * -

tritlttu_Yt].vtrnпttrtll;l?liЁlltlll l'ufir,,roT ip),rrп ,,' ir,',,'j, pi'aý]t:i}{týr}

llea.rtiЗltttirl Цttl)I'f, tзi:IfiJш;t,r:lt;lt;,,.b;1[ зtt рýl.,чlrOtt }ccltlt,I,it*rр 0i!tili1*lrltt}r:r.t ý111,дцllt(,:l}l itl. ll rt lll ll еве у Ф-?е ;;;i;

ih()l)illtl 1,1l).,eK[Y {:tittltlllHitэt: yIJ{"tltl,()ltit;iceltttj.i l,r(rfio,,ttti 1.1r1l;11u 1

9,iaK

ý1 t t i ilr rr:i t"t Oд{t_, tiKt l,/ я}ii.lX Jli}Ilt4X fi efц)LTl,at.l:t t,bt}li )

l, )l, д rl rrllэ (пеоfr х i,'rr ly l,iлr r *lri,.tb r., ;;;i;;;;,; :,.;;'
ti) ltl:ttlt,ltillti tDopbt.y, l{''{il*lI:llt Jlu,.li}.l'iOii)l illt}tlllMrirtit(} 

t"{t{i

5
l

ý) llc tllljtaH ]týJlil:I,ltt}B,y

"1il Rt{i(c}]lili,,I1,1x {}[lr"lll t ilt Illr l.u lt g tit,;l' r,r ict, tttli ,r,,u,,, .',,,
,rcrr:l,i:llttliл t1l)(l(l('l \/ (tIlaxilrrti l,tltx {}pl,'illJiti :UtiiicHtrrlo гtl,

,, h*ц\Ътт,9.}r.rt*;

lt l,/ l 1 l {} l tljltl j 
I l, l tilT {](.(ifi i 1 | 

ttititr rt (lil tl)y l l l,t

:::Д i,i..,,ii.r.llilll

чrд|*:+Ч

l.]. lJ|lr.:цtltlitt{,1|{1.1l(1 llcllc.|ialli
]l0ItJlt-tilit)(cllll r}яIlx lзi/ultlt:ll t:trc;l
IIодil.i|,,ltl 

}, 0lIj:i, Iiy l l;эгtс t<l:1:),



litnll1,Il(pi,tnlliiillttl1 1,oi}lc|} llp{]ctс",,\J - 
i

:" :*:,],*,:],,: 
",:,.::,: ":::' ::" ]-":",::: _l

ý

l}CI IIY,I{KTI ( о-Б {}B'rI3It0,1tи,&t }t j tд lt зr\,I I{ }I} l I lit"t}{rI

с: ll1 il t:)l {: l tl h L! rШ ) !

;lu,ti;riзttt 1i л t rрuсrс.г.ч ).

:$":.t,il/
ti,t tti i,111111,'i :iilзIliI,1l,t,,t tt ,ti гlсi ll|]1.11,1ll1,1,1)

tц:ltlettfy, fi1l11ц

J{t:,' li,rгlсс:l |,tt! )

/K}Il (}lý [lcIl(J iilt,г{JpOil.I l J l){ )cll(l,\,( rt coijx i ;uly вi:ц,l tlB iдt, r r i,rt,,1l*cл и Tii ),

:заз ll il Il 1,11l1,1 *ti,гlti l rlэлt,t и ttt t)

\ .lr..J, Jil]ll)oIiOltr,lBi.tltl.til ),i)t)gJi,}
tt i;lKllucrtrl,гt,l ):

с lI)L'}/|:i]hi":Jt l'lt}|,tlJOlt;])l{elIh l1ilrIP r,,*r,rl*i,i1,,1, -li,-,r,,ir,,,

зJ_щд_v
ij) r ri (зlr:зr r ;l,, i,l,lit,l чi:гlii rtpl,t ч t,r н и )

J.,4, .Jrrrlporlotяlllltlt,1,1й ,,_l,,,*ri, ,;;u,;;;j;;;",;;,;;,,;;;;y,;;,,;;;;;;-,;;;:,,;;

iil,iiI,I ;_J,;,l::,:::,j:::l],li:1]l,,-,.llrJilln 
tcilbli,tl..t.y rrr't]irdl',],,.r'l.1,"*,,,. l

],1,1,: 
.,i:*K]tlo l{ur ,,.,,,',,",tt,,., ; ;,;;;;,,;;;;;;,;;;J, 

",;;,l-J,li;;i{r'{}](:l*l;
fij l r i {зllr r ulrJ tr:l, ll.],t iз,lci t t 1tt,t.t1.1 tпt)

]:il |l(}pbtil",{Bl,i0 ll}jдB()I]1.1fi,l

t|l}*l)ilj}I,1iфMy llJlilIl}l Ht icrтi

,1.5, .1irrrptlllф1,1tt}зitI{1,1i.,l iI.])()c]{ t

tli.ttl ttltl i;U, ri i,ltrtlэqсjl ti гl.t ) :

jUДщ.-/

Пi;{t ltrhi.,,tl,tr, ,lIl)rL}i)!i },Фl];.tl1,1 i t,ti.utrtlr I}{.}]l}I.1:}.l{\l I.1 ir.:,t tt (r tctlfill i7r,rr1

fi) rti lзаrзllilrII.tlI,{,1,tiгrсi tt1:llчtилttt}

p*tt"itiзitttili

lru*t,ll i,tl,ttli trl

'1 r.

;;',il,,,,,,1,1l]jl],,,/J}:l}:i:11:]l':, Лi,lrrtttta/rr{l*t:K:r ,'u, ,,,*i}i' ;iй;;;;,;;;;,;;;;;'

") 
"," 

i;;;;:;;,;;fiil,};j'.]i]:;iili},,;j::-,""ll;,"';i:lii-iж,Jj;,;, 
'',u,,**,,,,,, 

,,tli/tttOlti/(,tltlгФ fiрФс](,|,У un Pu"Y'r,,i,'*irl,r,,,i- ;tritlr,K(ltTl tiоur*,._О Mic,l,a Jgиtt.tirettr;l\r/



яr1{х fr1{}}Itjt}1Bo зrll1йСlI!QI}R:l,}l Pca.lliзartiltl Biлtlotri;rl,,r,,,, ,,рп*'.,гу за })itхупаК.кiltш:гiп {ttiсt,кtrгr,
l5lo,itTcc,гу м ioTa IJu lll ltвtlg {ufi г;rу l lr,y ваl lI l')

В) l te. сlгосуllil1,,лr,,,
.?.7, l)Cilзtiзttll,irt,:litlltrr)lI()!l(]1r,l,,rrlt..r ttI\

Рlrrtt i*nl,;,*"u*,-;ill'lii.il';jllifii-;H;iT{;||[\'j.,iilfЖJ]fii,il]],:;ý:}l,;i;;]" fi tl,l}l(o xI0 1}

.ltl 
,гаtt 

) /
fi) Hi {зtrзrtttllt,ll,1-{ лii:rкi llIэиЧlrrifi}

.i.8, l{n шlTrэl) н Ёj r, tp0ýli'l'yo,пtэ,lltut lй
ttшrrLleu;tl,t"rцJ:

;181!оpQM пl)trt}l({y,lt.ltrl ftttl,Ф pcalli:*tirtiii(trec:fixi;llry Bi,,llltlltillb

а) r,t pt t ti K,rtrС.Г{,Cяt iiiЗ llЁJlit rl({)&И Х ЗtryHa}Kurl}

. 
jttllr,iclo)___

;;.:___ ___,,* 
Грl1l}еlll:' (заrlФв}ll0сlь("я зп rrоt.ребн)

tJl.)l}ylt,lyBttllIlя ltllcЁetl1,1x lMi1,1:

.:";,]/. IGllyc llЁ1O0КUЦtlс'ti, ;rtlзроfi,кl,J liijucK1.1lt1-1(t)tll l.(lpIlclI(}i ,r,ooyM.,,,],-aj,lilit)|,IJ,l,,iЁ пligыtcll tl бtry1;lcg,l1, (rl,;t,бКiлriч ttilttrttitij,lt, ,,;rirrt.,.,*.u,u,.,r},ll] t,ir tt

l l1lr}CtC't'Y ::ril |)tl.t{}ltt.rit

tj) lri

i,lJ l l(),ill l t.lBl ll,tii

-

б) r,tcl,tt,t]l1.1з1,1ttй dза:,lл,ltiltlл.rш rti,гtri lIli)l.Jt]lI,tцlt}

!.I ] - 1]яull.t?lýUt( ý]i:Oc0l}t,l0
'lilItuI Io/tillt1l t I х в l.{ ivit) l. lJ t{)/l()

i) tr егruтlt uli llil (зitъr ttt ll.i,,ll.}., l(фl{ ltlrel:tt i t tptl, tt t t l н )

eкortclMiT fiI(lJ,r}Ke11llls tctltiгt,itr {.trtlq}t-lýi;llry ,,ir;,;;;;;i;, ,,i,,tnlr*r,r* ,,,,l,

"l. l il. lJrrc,lri]u{JK c.K)ct,lя l{)
l} I(0 l {,l,c l(c,|.i,tilltut l tl,,1ii1 1, 1 1,1 1

ijI{clj,ll)"fr:Г;iitiiir,rHx t]Itг}litil,itlr 1,1e;*..:ti:trl[ilcl зпtl;lrttii)l!0'lilllt.}1.o
l]l,tM{.)':'tJtt];lо oIit,titil:r,rii (trcot'ixi,lltry ьi:tцшr;iltl, ,,i;r,rlr.,r,in:,,l,

fi) trcl.a:lllBl:i.tii (ltrlMl,?)

tillt,,lil,{ Iiri

ll
,,, ,,,,, ",,,"**l.,

l i зlrпl''orrirrloя,,rП i,*iiiЙ^ 1 fi;ЙЙй;,; ilиltйiiп-;;,
l t}|lI ilfl()bl



,rUi\,ltl.jl1,1{i,;t 
1;uc1,;rcill 1,;l irl"), cll,i ,l,illlil ,j il },ir.,lt,llз. }t ,jlil{x llc;l.,ti,tttt.tiH 1'll)0tlK"I,)l j\,lo)l{Ll

C'lOLl\|li)'l'l.ёя tti(,з,l,cir,'eJl1,1lttIдiлrlllli},ll'I.cl]rl'riiiliii'1бtlttб*c:lt,t),/Гrv;tirз;1i

;t) l tt]зtл rltlitit.r

liJ 1 lсr?,I,].l {Jl]о (iJrlзl| ilч1,1.1]l,i Ili,.ti]ti i!pll (Ilt 
l l ll tз ii U$O tс},l )

j i,l. tlltl pcil:tiзtilti:l ]Jililpi]Ili)Ilt)I]rl]:ttl],i) il|){)tlii.i..\l lILll)c.,l\.iiltli,l{
(tilttlltttc:ltt,,t, :l1l-t,ll)i1'1,1t lla:l \1,I:l)ll11illtIl}l. Il(},I,(].lli;ti'i 1.,g,1,,u,,.,. i 

.г.:t.)

a'l ,t,:lt; (яl<i 1, 1эi,tltr.rirl,y lrttr.,r ipi?;

|}it,tllii,I.t.I B,tlariiýyгlll?()\.ly

fi) rri

пllосtс l,r,)t

Цlrо;зt1l,пlrrl:i_
Гl) ttеl,;rt:и,lзlлi
('}til'lryt1,1_y llitt t l 1 ltl j1l_il1,,u(c, i l I r{ :

аZ€z.э!.з,Йz ft :{9



комунАльнЕ пIдприемство
(УПРАВЛlННЯ МlСЬКИМ ГОСПОДАРСТВОМ))

вищ невоТ м icbKoT ради Киево_С вятоlц и нського раЙону КиТвськоТ облаСтi

(26) червня 2020 p.N9 450/1

Перелiк
житлових баrатоквартирних будинкiв, де можлива реалiзацiя проекту <Перший
мурал м. Вицrневого - вiзитна картка MicTa!>r, шо реалi3уватиметься 3а рахунок

коштiв громадського бюджету м. Вищневе у 2020 роцi

Додаток З
,Що форми проекту

Г. 1.3oToBВ.о. начальника КП кУМГ>

WW
\Qз.ч!*чr,ff

Ns
за /п

Адреса житлового багатоквартирного будинку Площа торцевоi стiни, на якiй
можпива реалiзацiя проекту

1 м. Вишневе провулок Почlтовий,'l5 348,3 кв.м
2 м. BиtllHeBe вул. европейська,22 385.3 кв.м
3 м. Вишневе вул. Першотравнева,7 372.7 кв.м
4 м. Вичrневевул. Машинобудaвникaвý 345,6 кв.м
5 м. Вишневе вул. Вiтянська,4 А 252,0 кв.м

6 м. Вишневе вул. Вiтянська,l 349,1 кв.м


