
ФОРМА ПРОЕКТУ,
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м.Віїїниці
у 2016 році

Ідентифікаційний номер проекту’
(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром )

1. Назва проекту' (не більше 15 слів): 
Простір для вільного спілкування

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

х великий □  малий

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

Реалізація проекту відбувається в різних районах міста

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

Скай парк, пл. Козицького 49: Мегамолл, вул. 600-річчя 17; Квартал, вул. ГІапаніна 1; 
Поділля Сіїу, вул. Зодчих 2.

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Ідея проекту полягає в спілкуванні людей в окремій кімнаті торгового центру. Адже з 

настанням морозів та дощів проведення вільного часу зі знайомими можливо тільки у 
дома або за певний кошт у громадських закладах. Даний проект виключає ці варіанти та 
надає можливість кожному провести вільний час у затишній атмосфері.

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 Ускт, який може бути потенційним виконавцем проекту. Також 
обов’язково зазначити відповідність Стратегії розвитку «Вінниі{я-2020». Якщо проект 
носить капітальїіий характер, зазначається можливість користування результатами 
проекту особами з особливими потребами ):

Мета проекту: створення місця для проведення часу, яке не залежить від цін та не 
торкається домашнього простору.
Проблема: Вінниця оснащена різноманітними громадськими закладами у яких можна 
відпочити, але не всім по кишені кожного тижня їсти у кафе, гтіцеріїта
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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:

а) фотографії, схожого простору

б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту

1 - Мегамолл
2 - Поділля Ску
3 - Скай парк
4 - Квартал



12. Автор проекту' та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло). 
Доступ до цієї інформації матимуть лиш е представники Вінницької міської ради:

Ім'я та Прізвище** Контактні дані П і д п и с * * *

І.Кирячова Олена 
Сергіївна

Поштова адреса: (іноекс), м. Вінниця,
.........-------------------------

e-mail: kiryachova@maiI.ua

№
тсл.:

I I  I I  1 I I
0

Серія та 

№
паспорту

'  1 I I  1 1 1 1
** Будь-ласка, вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам 

Вінницької міської ради.
*** Підписуючи документ, я, разом з цим заявляю, що с мешканцем міста Вінниці.
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ресторанах, відвідувати кіно та ігрові місця. У торгових центрах з негодою починають 
скупчуватись люди, вони знаходяться у транзиті між магазинами.

Рішення: створення у громадських місцях, а саме торгових центрах, простору, в якому б 
жителю Вінниці було комфортно перебувати, спілкуватись та харчуватись.

«Живе» спілкування дуже важливо для людини так, як відновлюється її психологічний 
стан, покращується самопочуття, надає гарний настрій, знімає роздратованість. Отже 
такий житель з радістю допомагає та працює в прискореному темпі, так це забезпечує 
старанну працю.

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

Усі мешканці м. В інниці.................................. ................................................................................

7. Інформація щодо очіку ваних результатів в разі реалізації проекту:
Цей проект допоможе жителям міста завжди забезпечити себе місцем для відпочинку, 

новими знайомствами. Спілкування з новими людьми надасть місту можливість 
об'єднуватись не залежно від віку.

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

Складові завдання Орієнтовна вартість, гри

1. Оренда приміщення( за виключенням державних) 95000x4

2. Косметичний ремонт 40000x4

3. Меблі та декоративні елементи 120000^4

РАЗОМ: 1020000

9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до 
територіальної громади міста Вінниці та підтримують цю пропозицію (проект) 
(окрім ного 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 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 
kiryachova@ mail.ua для зазначених вище цілей
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