
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці
у 2016 році

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

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ»ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів);
Відновлення молодіжного центру «Соняшник» (район олійножирового комбінату).

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

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

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

м. Вінниця, вул. А.Іванова. 8

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )
В рамках проекту планується капітальний ремонт молодіжного клубу «Соняшник», 
утеплення стін, благоустрій території та оформлення фасадів, перепланування приміщення та 
внутрішні роботи.

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 подаїьше життя мешканців. Опис проекту не повинен 
містити вказівки на с у б ’єкт, який може бути потенційним виконавцем проекту. Також- 
обов ’язково зазначити відповідність Стратегії розвитку «ВІнпиця-2020». Якщо проект 
носить капітальний характер, зазначається можливість користування результатами 
проекту особами з особливими потребами );

Основною метою проекту с забезпечення мешканців мікрорайону сучасним 
майданчиком, де можуть розвиватися як діти так і молодь в реалізацій ініціатив, творчості та 
дозвілля.

Проблемою мікрорайону € низька активність мешканців, відсутність місця, де б 
можна було проводити культурні, розважальні, навчальні заходи тощо. Займатись в гуртках, 
розвивати свої здібності, таланти, а також мати місце, де можна корисно провести час та
знайти однодумців. > !
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В мікрорайоні є приміщення, яке б в ід п о в ід а л о  нашій меті, але воно в незадовільному 
стані і потребує відновлення. Це приміщення молодіжного клубу «Соняшник», яке 
функціонує вже 26 років та потребує капітального ремонту. Молодіжний клуб знаходиться у 
віддаленому від центра районі міста і на нього довгий час ніхто не звертав уваги і не 
намагався його відновити. При молодіжному центрі наявна матеріальна база, що включає в 
себе 2 фортепіано, музичний центр, костюми.

Клуб має стати живим, сучасним інноваційним культурним майданчиком. Для того 
що б приміщення було комфортним його необхідно утеплити, осучаснити фасад, що б клуб 
став візитівкою мікрорайону. Біля клубу необхідно замінити асфальтування, зробити 
тротуари та озеленення з гарними клумбами. Необхідно провести внутрішні роботи з 
перепланування та ремонту, а саме: монтаж підлоги, та стелі, установка світильників, заміна 
вікон та дверей, обшивку стін, зміна внутрішніх мереж. При ремонті приміщення планується 
обладнати пандусом, а також зробити його пристосованим для людей з інвалідністю.

Цілями стратегії розвитку Вінниця 2020 є бачення міста культури, міста молодих та 
міста дружнього до дитини, тож даний проект повністю відповідає пріоритетам та завданням 
стратегії. Також цілями стратегії є формування креативного міського середовища, заходами 
для досягнення цієї цілі є формування мережі творчих установ та культурних центрів, що і є 
метою проекту.

У молоді багато креативних та нових ідей, які намагалися втілити на фото, що 
додаються.

6. Обґрунтування бенефіціарів проекту {основи} групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
Діти, молодь, дорослі, пенсіонери, всі мешканці району олійножирового комбінату і ближніх 
районів. Загалом в районі проживає понад 6 тисяч мешканців, з них 2.5 тисячі дітей та 
підлітків.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проект}':
Сучасна молодь потребує таких же сучасних закладів. У разі реалізації проекту маючи 

достатньо велику площу, в клубі можуть функціонувати не тільки гуртки з танців різних 
стилів і музики. Ми пропонуємо зробити заклад, де було б комфортно кожному: і дитині, і 
підлітку, і дорослому. В доданих матеріалах подається схема клубу, як це є зараз та реальні 
світлини приміщення. Ми пропонуємо зробити перепланування збільшити простір для 
танцювальної студії, також в ній забезпечити можливість переобладнання в глядацький зал, 
де можна було б проводити тематичні вечори кіно (Кіноклуби), проводити збори, 
конференції, семінари, громадські обговорення, вибори тощо. В кімнаті зліва, на наш погляд, 
було б добре обладнати приміщення для занять з музики та гурткової роботи. Там можна 
було б проводити різні майстер класи тощо. У ближньому приміщенні з правої сторони 
планується адміністративна кімната, де здійснюватимуть прийом представники квартального
комітету. А також буде проводитись прийом громадян депутатами по цьому округу.
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Приміщення з права це дитяча та підліткова кімната з ковраліном, де будуть різні іграшки га 
ігри для найменших та круглий стіл, де можна буде збиратися вечорами і грати в настільні 
ігри та інші інтелектуальні ігри такі як Мафія, Що Де Коли і т.д. Гам можна проводити 
тренінги, збори громадських ініціатив, різноманітні майстер класи.

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

Складові завдання Орієнтовна вартість, гри

1 .Утеплення фасадів мінватою 276 000

2.Благоустрій території (асфальтування, тротуарна 
плитка, пандус, ландшафтний дизайн)

67 000

3.Монтаж підлоги 96 000

4.Монтаж стелі (армстронг) 54 000

5.Заміна дверей (МДФ + мет/пластик) 45 000

6.Заміна вікон (метолопластик) 32 400

7.Установка світильників 11 900

8.0бшивка стін (гіпсокартон, шпалери, фарбування) 272 000

Внутрішні мережі (каналізація, водопостачання, 
електрика)

100 000

РАЗОМ: 954 300

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 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
activist.oik@timail.com для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дас згоду на використання своєї електронної адреси . ^ ___  ̂ ^

З
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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 (якщо необхідно):

а) фотографія^, які стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту.
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту' (креслення, схеми тощо)
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СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

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

Ім’я та Прізвище** Контактні дані Підпис***

1.

Антоні н а  

М у р ш а  к

п S 'ip S iiІ ІПТПТПРЯ ЯГІПРГЯ' /шЛґДгІ Vf ОІННШІЯ,

*  ~Т ' f V *  *  Ш Ш0-* +  -----------  ---- ------------------

л*

і

e-mail: О.С І  і v l^ t .  0j  С ^со/п

№
тел.:

1

Серія та 
№
паспорту

1

7

2. Поштова адре 
аул. , б)

їса: (ihdVKC)
ке

. м. ВінницЯ

e-mail:

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

3 . Поштова адреса: (індекс), м. Вінниц 
вул. . буд. ке.

я

e-mail:

№
тел.:

Серія та
ІЇ*
паспорту
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***

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

Підписуючи документ, я, разом з цим заявляю, що є мешканцем міста Віниці.

6

6







и

П■■ Ж

/ / sv Л Sи


