
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці
у 2018 році

: / ✓

ІдентнфЬощЩііиЙ номерпроекгу ;
(вписуєуповноваженийробочий орган,згідно зреєапром)

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ»ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ! .

1. Назва проекту (не більше 15 слів):
Венеціанська гондола на набережній фонтану “Рошен*

2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „х’\ який вказує розмір витрат):
□  великий ■  малий

і
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Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону):
Старе місто

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

Набережна фонтану
“Рошен”......................................................................................................................................І...

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
впровадження нової, унікальної та ексклюзивної у Вінниці послуги 
прокат венеціанської гондоли на набережній фонтану
“Рошен".........................................................................................................

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 ):

На даному етапі свого розвитку Вінниця активно набуває туристичного статусу і 
потребує запровадження нових послуг, цікавих для гостей і мешканців міста, шо 
відповідає вектору розвитку Вінниці як іноваційного міста за програмою "Вінниця 
2020а. Наразі фонтан "Рошен* є головною Меккою для туристів, і, на нашу думку, 
даний проект, розміщений на території набережної, підкреслить статус міста і в 
перспективі стане ще одним його символом

г
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1 ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

6. Обґрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мішкащ^тшЕРМишуть
користуватися результатами проекту) И Г И Л *Н И Х  ТА 9 Ш Ш Ш  ОСЩ
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Згідно положення про Бюджет громадських ініціатив м.Вінниці, цей проект є загально 
доступним і ним може скористатися будь-хто з мешканців та гостей міста. На нашу думку 
цільовими користувачами даної послуги можуть бути молодята, подружні пари, невеликі 
молодіжні компанії, сім’ї з дітьми та інше.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту: ^
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Проект може бути суто комерційним, меценатським, благодійним (прибуток 
витрачається на очищення річки та інші потреби міста). Особисто ми маємо таку 
пропозицію: місто дарує кожним молодятам, які щойно розписались у РАЦСі 
безкоштовну прогулянку на гондолі, решта прибутку вже перерозподіляється на 
експлуатаційні і управлінські витрати. Також цією послугою можуть в якості 
подарунку скористатись малозабезпечені родини, діти-сироти, ексклюзивні гості  ̂
міста, делегаціїта ін. Така пропозиція, на нашу думку, суттєво вплине на лояльність ; 
населення до міської влади та популяризує дану послугу. Окрім того, майже у кожного 
мешканця Вінниці назва міста асоціюється з Венецією, і в перспективі ця гондола 
може стати ще одним символом нашого міста!

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.Фанера, різної товщини, різних сортів, розміром 2.5 на 
1.25 - 25 листів 16800,00

2.Склотканина 100 м. кв. 2700,00

З.Епоксидна смола ЗО кг. 5400,00

4.Шпакло, грунти, фарби 5400,00

5.Дивани (паралон, синтапон, тканина, пошив) 300
ДОЛ. 8100,00

6. електродвигун 6750,00

7. Аккумулятор 130 ампер на двигун + аккумулятор 
65 ампер на освітлення та музику 3240,00

8. Зарядні пристроі 2 пгг 1900,00

9. Тент стоянковий 2700,00

/



10. Робочі креслення в натуральний розмір, 
стапель, плаз, розхідні матеріали, ліс на 
оздоблення, дроти, нержавіючі кріплення, 
транспортні витрати, електроенергія та інші 
допоміжні речі

25000,00

11. Вартість роботи з будівництва терміном 6 
місяців. 54000,00

12. Пристань 18900,00

РАЗОМ: 145490,00

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 виняусом 
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. Дані про інформаційний ресурс, на якому буде здійснюватися обговорення проекту (і
У

громадськістю в соціальних мережах або на інших платформах в мережі Інтернет (за 
наявності).

12. Інші додатки (якщо необхідно)'.

Презентація з фото та додатковою інформацією доступно в додатку до листа та за посшіаіін 
Ьйрз ://досз. еоо£Іе .сот/ргезепіагіоп/сі/19<32ЇЛЬаейА21 т_- 

8Ш]К¥кЮ08Ьп_КО\¥цкр\УІАІ6О2£/е<ііІ?и5р=5Нагіп£



/

і

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 персональних даних Вінницької міської 
ради та її виконавчих органів, відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних” від 
01.06.2010року №2297-VI. Забороняю надавати інформацію третім особами без моєї згоди. ^ . ґ

Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Вінницької міськоїради:
Ім’я та Прізвище** Контактні дані

ч

Підпис***

І.Тищук Євгеній Поштова адреса:

ч

е-таіі:
1№

тел.:

1 і і і і

Серія та 
№
паспорту

" і ' і ч і і і і

2. Поштова адреса:

е-таіі:

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

3. Поштова адреса:

е-таіі:

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

** Будь-ласка, вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам Вінницької міської 
ради.

Пол: ■  чол. П  жін.
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Вік: П  16-18 ■  19-31 П  31-40 П  41-50 П  51-60 П  понад 60 

Рід занять: □  Студент О  Працюю □  Безробітний О  Пенсіонер І Підприємець


