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ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ»ЯЗКОВИМИ Д Л Я  ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):
Афоризми повсякденної мудрості

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

ЕИ великий ЕИ малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону) :
На території міста Вінниці.

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

Зупинки громадського транспорту.

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Художні зображення на бокових панелях зупинок громадського транспорту, які 
містять афористичні вислови, мають красивий вигляд і поліпшують настрій.

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 ):

Візуальне середовище міського простору - це те інформаційне оточення, в 
якому перебувають щодня жителі міста. Візуальна інформація має вплив на 
настрій, емоції, і навіть на хід думок. Цей інформаційний потік, що в будь-якому 
разі сприймається людиною, може або пригнічувати психологічний стан людини, 
або підносити його, гармонізувати, налаштовувати людину на кращий 
емоційноий-інтелектуальний стан.

Мета проекту спрямована на покращенння зовнішнього вигляду 
теріторіальних зон - а саме зупинок громадського транспорту.

Кожного дня багато людей в місті проводять якийсь час на зупинках в 
очікуванні громадського транспорту. В цей проміжок часу людина може побачити 
якесь красиве зображення, котре знаходиться поруч, - фотографію, малюнок,
тощо, прочитати невеликий, гарний корисний вислів. В скарбниці світової-------------
літератури є багато матеріалу, що містить прекрасний зміст в лаконічній формі рада 
Афоризм може надихати, підносити, дарувати радісний настрій. відділ з в е р н е н ь

Красиві художні зображення, з гарно підібраними афоризмами наносяться >пичних0С,6> 
на бокові панелі зупинок громадського транспорту. даТа .

Індекс ~



Такі елементи оточуючого простору радуватимуть перехожих, додаватимуть 
гарного настрою та наснаги. Ці об'єкти прикрашатимуть місто, робитимуть його 
більш привабливим, надихатимуть людей на краще життя, на кращі прагнення, 
мрії.

Даний проект відповідає Стратегії розвитку міста «Вінниця-2020». 
Збалансований просторовий розвиток. Втілення проекту додає балансу між 

візуальною якістю та використанням простору для різноманітних потреб. Це 
узгоджується з цілісним підходом до міського середовища (п.7.5.1.).
Інформаційна панель з позитивним психологічним змістом може слугувати 
елементом невеликої рекреаційної зони, встроєної в зону активного пересування. 
Це відповідає моделі розвитку Вінниці як компактного міста (п. 7.5.2.). Зовнішній 
вигляд міського простору насичується креативними елементами (п. 7.5.5.).

6. Обгрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)

Всі мешканці незалежно від віку та роду занять відчуватимуть позитивну і 
радісну атмосферу міста щодня.
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7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Присутність великої кількості позитивних месенжів добре впливає на 

психологічний стан, що відображується в усіх сферах, де проявляє себе людина 
- дім, родина, друзі, спілкування, робота, навчання, дозвілля, захоплення, 
творчість, суспільне життя, різні види діяльності.

Художньо оформлені, з літературними перлинами мудрості, інформаційні 
панелі вноситимуть додатковий елемент культури в міський простір.

Отримавши підбадьорення гарною позитивною думкою, вираженою в 
красивій формі, людина почуватиме себе краще та впевненіше. З'вляється 
гармонійне, добре самопочуття , гарний піднесений настрій, хороший емоційний 
заряд.

Красиве, мудре і добре слово здатне зцілювати, підносити, надихати на 
творчість, досягнення мети.

Споглядаючи красиві об'єкти, люди отримуватимуть емоційне задоволення.

Гарного вигляду панель створюватиме приємну психологічну атмосферу.
Приємне візуальне середовище позитивно відображатиметься на 

психологічному стані людини.

Таким чином, цитати, вислови та зображення - впливатимуть на 
доброзичливість та повагу до інших людей; передаватимуть позитивний настрій, 
додаватимуть оптимізму. Сприятимуть внутрішньому збагаченню.

Надихатимуть на успіх...

8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість). (Кошторис проекту, у разі необхідності, має містити орієнтовну вартість 
розробки проектно-кошторисної документації).

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн
1 .Друк та розміщення одного зображення 300
2.30 зупинок хЗО
3.3 рази в рік хЗ
4.Робота дизайнера 5000

РАЗОМ: 32000
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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).

10. Контактні дані авторів пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, у тому 
числі для авторів іншнх пропозицій, мешканців, представників ЗМІ. з метою обміну 
ду мками, 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. Дані про інформаційний ресурс, на якому буде здійснюватися обговорення проекту
з громадськістю в соціальних мережах або на інших платформах в мережі Інтернет (за 
наявності).........................................................................................................................................

12. Інші додатки (якщо необхідно):
а) фотографія/і, які стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)

ВАРІАНТИ ЗОБРАЖЕНЬ -папка 
Афоризми.doc -документ
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СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

13. Автор проекту та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло). 
Висловлюю свою згоду на обробку моїх персональних даних в Базі персопсиьних 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.
Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Вінницької міської ради:

І м ’я та  П р в в и ш е * * К о н т а к тн і д а н і П ід п и с * * *
1 .Кридов А ндрій  

Ю рійович
Поштова адреса:

С
е -т а і і :
№  

ге д.: - i ~ i ~ i  і - 1 ' 1 ' , _
Серія га 
Nv паспорт іі і і і і ■ і і

2.Нагальчук О лександр  

В олодим ирович

Поштова адреса:
* d >Ч ^ І * У-V * t

9

)

e-maii:
№

тел.:

1 1 1 1 1
1

1

Серія та
М1 пас;юрі

-л
3 . Поштова адреса:

e-mail;
№
тел.:
Серія та 
Vі паси it pi

** Буль-ласка, вкажіть особу. уповноважену нала ваги інформацію представникам Вінницької
міської ради,

Г
j  ж і н .

По;і: 
чол.

Вік:
Рід занять:___! Стулені [__■ Працюю |_. : Безробітний

□  16-18 СІ 19-31 С 31-40 СИ -11 -50 СИ 51 -60 СІ понад 60
Пенсіонері__  Підприємець
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