
ФОРМА ПРОЕКТУ,
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці
у 2018 році

1. Назва проекту
Золоті Ворота Вінниці. 

Від старої “Росії” до України у майбутньому.
2. Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „х'\ який вказує розмір витрат):

®  великий ІИ! малий 
Проект буде реалізовано на території міста Вінниці: Вулиця Соборна.

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку: Вінниця, вулиця Соборна, 4

4. Короткий опис проекту
Створення та проведення креативних інноваційних проектів з соціально-туристичними 
пріоритетами в різних секторах культурного розвитку міста та пристосування до них постійно 
діючого майданчика громадського простору.

5. Опис проекту
Пропонується мережа взаємопов'язаних інтерактивних соціокультурних заходів з 
просвітницькою складовою в різних сферах буття міста та країни.
“Смачна Вінниця” - сітка календарних фестивалів їжі, приготовленої на свіжому повітрі 
(фестивалі сала, чаю, кулішу, ковбаси, консервації і т.п.).
“Незалежність Кеаі” - стала фестивальна експозиція на царині альтернативної енергетики, 
енергозберігаючих та екологічно-чистих технологій з наглядно діючими експонатами (сонячні 
батареї, обігрівальні пристрої на альтернативному опалені і т.п.). Реалізація проекту має 
самоокупний характер і з часом може мати прибутковість.
“Сходи до кіно” - кіно під відкритим небом з різними фестивальними н & и щ й К а мюька рада 
“Разом з татом” - флешмоби, квести та пікніки на взаємодію всіх поколінь сіц"̂ )іП звернень

(0ЕССТРАЦГЯ ЗвЕВД* ВРНДИЧ»«Х ГА «мчню ост
дата №  <&€>/¥
Індекс - С*-/~

“Усміхнене місто” - змагання веселих та найкмітливіших, стен дали.
“Музика над Бугом” - фестивалі різних стилів музики.
“День прапора” - комплексне свято патріотичного спрямування.
“Ліга інтелектуальних ігор” - планові ігри мафія, “Що? Де? Коли?”, брейн-ринг.
“Ліга настільних ігор” - змагання з нардів, доміно і т.п.
“Клуб одиноких сердець сержанта Пепера” - клуб людей, що будують життя поза шлюбом. 
“Підкова Пегаса” - поетичний клуб.
“Скарби дідусевого горища” - ярмарки магдебурзького типу
“Жити далі і жити щасливо” - клубні волонтерські заходи для тих, хто повернувся з АТО.
Для реалізації цих проектів пропонується пристосувати частину приміщень колишнього 
кінотеатру “Росія” та територія навколо нього. Наразі ця міська локація знаходяться в досить 
занедбаному та неохайному вигляді. Це засмучує, бо масштабна за розмірами будівля та каскад 
сходів, що веде до неї є фактично воротами у центральну “золоту туристичну милю” Вінниці.
За своїми архітектурно технічними характеристиками колишній кінотеатр “Росія” наразі не є 
привабливим для прямих капітальних вкладень із бюджету міста, тому уже протягом багатьох 
років очікує на приватного інвестора, який буде спроможний змінити ситуацію кардинально. Із-



за багатьох об'єктивних та суб’єктивних чинників (масштаби капіталовкладень, економічна 
обстановка в країні, тощо) процес залучення інвестицій для цієї території розтягується у часі і 
на майбутнє.
Попри це будівля має частину приміщень, стан яких дає змогу використання для проведення 
різних соціальних та культурно-мистецьких акцій, в яких бере участь широкий спектр активних 
громадян та їх об'єднань.
На жаль із-за відсутності системи опалення та протікання даху використання приміщення 
носить сезонний характер. У повній відповідності до Стратегії розвитку «Вінниця-2020», 
запропонований комплекс косметично-ремонтних робіт у середині та упорядкування території 
навколо об'єкту надасть змогу проводити різні заходи протягом року, розширить коло 
потенційних користувачів, послуги стануть більш комфортними і доступними, забезпечить 
енергетичну незалежність об’єкту та змінить на більш привабливий зовнішній вигляд будівлі.

6. Обґрунтування бенефіціарів проекту
Розбудова та розвиток Вінниці як європейського комфортного для проживання міста виводить 
на чільні позиції реалізацію громадських проектів соціально-культурного спрямування. Це дає 
змогу відійти від формалізації у сфері розвитку творчих прагнень та організації дозвілля 
вінничан. Пряма участь громади у житті міста робить її більш відповідальною та залученою до 
продукування креативних ідей, прийняття важливих рішень та побудови навколишнього 
середовища. Ці завдання потребують розширення переліку майданчиків, на яких проходить 
спілкування, дискурс та реалізація їх результатів. Пропонується мультикомплексний підхід, 
який дасть змогу поєднати в рамках одного проекту вирішення активною громадою соціальних, 
волонтерських, мистецьких, культурно-туристичних та просвітницьких завдань, які вона перед 
собою поставить.
Соціальний контекст проекту спрямований на організацію культурного дозвілля, діалогу та 
спілкування різних верств населення міста, звертаючи особливу увагу на економічно 
обмежених у своїх можливостях: молоді сім'ї, школярі, студентство, переселенці, початківці в 
різних мистецьких спрямуваннях. Волонтерський контекст орієнтований на різні сектори 
добровільної безоплатної роботи на благо міста та країни. Центр ставить собі на меті створення 
ефективних програм по реабілітації учасників АТО. Просвітительською частиною проекту 
стануть фестивалі орієнтовані на пропаганду енергетичної незалежності шляхом використання 
альтернативних джерел енергії. Культурно-мистецька частина проекту звернена до виявлення 
та розвитку талантів, організації мистецьких акцій у актуальному творчому процесі 
сьогодення. Ще одним напрямком є розвиток туристичної привабливості Вінниці, як міста 
креативних подій. Для реалізації проектів буде затіяна нова творча локація Вінниці.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Реалізація проекту надасть змогу громадським об'єднанням міста отримати майданчик для 
ефективної праці протягом повного року, розширити коло потенційних користувачів 
послугами, послуги стануть більш комфортними і доступними, забезпечить енергетичну 
незалежність об'єкту та змінить на більш привабливий зовнішній вигляд будівлі та 
навколишньої території. Будуть реалізовані різні програми та фестивалі пов'язані з історією 
міста, особливостями побуту, кухні місцевого населення, пройдуть виставки митців, 
зорганізовані кінопокази на свіжому повітрі та музичні, лазерно-світлові шоу, ярмарки 
магдебурзького типу, сімейні фестивалі-пікніки, виставки технічних досягнень у сфері 
енергозаощадження та альтернативної енергетики.

8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн



1. Витрати на організацію та проведення соціально- 
культурних заходів 250000 гривень

1. Ремонт частини даху та водостоків будівлі 110000 гривень
2. Установка на даху сонячних батарей та центру 
управління електроенергетичною системою 200000 гривень

3. Ремонт та оптимізація сантехнічних систем 30000 гривень
4. Установка міні котельні на дров'яному опалені 60000 гривень
5. Створення та розміщення камуфляжно-рекламних 
банерів по периметру будівлі 50000 гривень

6. Ремонт сходів, тротуарів та створення пандусів для 
людей з особливими потребами 50000 гривень

6. Заміна битих склопакетів 40000 гривень
7. Проектна документація 50000 гривень
|8. Електро та звукове устаткування 160000 гривень

РАЗОМ: 1000000 гривень

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.

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 8Ьете(ку«@££паі].сот 
для зазначених вище цілей « '  ' '  /

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адресі

11. Дані про інформаційний ресурс, на якому буде здійснюватися обговорення проекту з 
громадськістю в соціальних мережах або на інших платформах в мережі Інтернет:
Дані про інформаційний ресурс, на якому буде здійснюватися обговорення проекту з 
громадськістю в соціальних мережах або на інших платформах в мережі Інтернет 
ЬКр://куп.уп,иа/
ЬШ)я://уууууу .ГасеЬоок.сош/% Р0% А1 %Р0%ВЕ %Р1 %86%Р І % 96% Р0 % В0% 1)0% ВВ% Р 1 % 
8С%Р0%ВР%Р0%ВЕ-
% Р0%9А%Р1 %83%Р0%ВВ%Р1 %8С%Р1 %82%Р1 %83%Р 1 %80%Р0% ВР%Р0%В8% І) 
0%В9-
%Р0%92%Р0%ВЕ%РО%ВВ%РО%ВЕ%Р0%ВР%Р1%82%РО%В5%Р1%80%Р1%81%Р 
1 %8С%Р0%В А%Р0%В8% Р0%В9-%Р0% А6%Р0%В5%Р0% ВР% Р1 %82 %Р1 %80- 
% Р0%91 % Р0%В В%Р0 %ВЕ%Р0% ВА %Р0% ВР%Р0%ВЕ%Р 1 %81 %Р 1 %82 % Р0 %9Г% 
Р1 %96%РО%В4%РО%ВА%РО%ВЕ%РО%В2%РО%ВО-421113984926271/
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13, Автор проекту та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло). 
Висловлюю свою згоду на обробку моїх персональних даних в Базі персональних даних Вінницької міської 
ради та її виконавчих органів, відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних" від 
01.06.2010 року №2297-VI, Забороняю надавати інформацію третім особами без моєї згоди. “Золоті 
Ворота Вінниці. Від старої “Росії” до України у майбутньому” та його контактні дані

Особа уповноважену надавати інформацію представникам Вінницької міської ради Шемет Олександр 
Михайлович..

Пол: ПП чол. □  жін.
Вік: □  16-18 □  19-31 □  3 1 -4 0 □  41-50СЙ 5 1 -6 0 0  понад 60
Рід занять: О Студент 32 Працюю О Безробітний □П енсіонер О Підприємець


