






 

 

 

Кошторис витрат на реалізацію проекту  
"КРАЇНА ВІЛЬНИХ Fest." 

 
№ 
п/п 

Найменування товарів (робіт, 
послуг) 

Кількість, 
днів. 

Ціна за 
одиницю, грн Вартість, грн 

1 Оренда майданчика 7 40 000,00 280 000,00 

2 Технічне обладнання заходу 7 50 000,00 350 000,00 

6 Рекламно-інформаційні витрати 7 150 000,00 1 050 000,00 

8 Організаційні витрати 7 100 000,00 700 000,00 

14 Обов'язковий резерв (20%)     476 000,00 

Всього, грн 2 856 000,00 
 



"КРАЇНА ВІЛЬНИХ"  

OPEN AIR FEST 

 

 

КОРОТКИЙ ОПИС ПРОЕКТУ 

Проведення патріотичного фестивалю "КРАЇНА ВІЛЬНИХ" в рамках щорічного 
святкування Дня Незалежності України. Місце проведення - парк відпочинку "Співоче поле". 
Формат – тижневий музичний open air. Вхід – безкоштовно! 

 

ПРОБЛЕМА 

Сьогодні, на восьмому році війни, актуальним є питання підтримки високого рівня  
патріотичної свідомості громадян і віри у нашу спільну перемогу, в наших захисників на 
фронті, власну гідність та суспільне єднання заради спільної мети – вільної успішної 
процвітаючої України!  

Кожна можливість нагадування суспільству про триваючу війну, про необхідність 
суспільного єднання і підтримку тих, хто над нами «тримає мирне небо» є надзвичайно 
важливою. 

Станом на зараз такий канал комунікації, як проведення патріотичних культурно-

масових заходів в м. Києві в достатній мірі не використовується. 

 

ПРОПОНОВАНЕ РІШЕННЯ ЩОДО РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ПРОБЛЕМИ І ЙОГО 
ОБҐРУНТУВАННЯ 

 Реалізація даного проекту призвана у не формальний і привабливий спосіб створити 
нагадування громадянам про необхідність солідаризації, консолідації суспільства в нашій 
боротьбі за свободу і незалежність, потребу у співучасті щодо волонтерської допомоги 
нашим захисникам на фронті, шанобливого ставлення та допомоги ветеранам і особам, 

постраждалим від Російсько-Української війни, яка все ще триває і рано чи пізно – все ж 
завершиться нашою повною перемогою! 

На території парку відпочинку "Співоче поле" пропонується провести семиденний 

музичний open air – фестиваль «Країна вільних» із залученням популярних виконавців, 
митців, артистів, діджеїв а також представників творчих спеціальностей і напрямів з числа 
ветеранської спільноти. У форматі фестивалю будуть присутні також представники 
ветеранського бізнесу з пропозицією власної продукції задля її просування і розвитку 
ветеранського бізнесу.  

Вдале розташування у середмісті Києва, цікава концепція, насичена програма та 
активна рекламна кампанія дозволить залучити максимальну кількість мешканців та 
гостей столиці.   
   

КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТУ ПРОЄКТУ 

 Результатом практичної реалізації проекту стане підвищення рівня національно-

патріотичної свідомості громадян, особливо молоді, культурної, творчої та соціально-

економічної самореалізації осіб з числа ветеранського руху, а також залучення більших 
обсягів допомоги волонтерським організаціям, що вирішують надважливі питання 
допомоги військовим на фронті. Успішне проведення фестивалю надасть імпульс для 
поширення концепції на інші населені пункти країни та, зрештою, - започаткування 
усталеної практики проведення національних тематичних фестивалів до Дня 
Незалежності  з головним меседжем - вшанування національних Героїв, які поклали своє 
життя заради нашого вільного і успішного майбутнього.     

 

СОЦІАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОЄКТУ ТА ЙОГО ЗАГАЛЬНОДОСТУПНІСТЬ 

 Даний проект є соціально значимим заходом. Орієнтований в першу чергу на 
національно-патріотичне виховання молоді, проведення фестивалю вирішує також 
питання соціалізації ветеранської спільноти, можливість донести нею творчі надбання і 



доробки, представити напрацьовані бізнес-ідеї та здобутки широкому суспільному 

загалу, одержавши при цьому велику кількість майбутніх лояльних прихильників та 

споживачів.  
 

БЮДЖЕТНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОЕКТУ 

 Фінансування проекту бюджетом міста Києва дозволить залучити додаткове 
спонсорське фінансування від приватних компаній, що представлятимуть на фестивалі 
свою продукцію та просуватимуть власні бренди у рекламній кампанії фестивалю, 
покращуючи соціальну складову власного іміджу своєї аудиторії. 
 Семиденна тривалість заходу дозволить учасникам з числа бізнес-середовища 
реалізувати достатню кількість товарів та послуг, без проблем сплативши у значному 
обсязі місцеві податки до бюджету міста. 
 

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ІННОВАЦІЙНОСТІ ПРОЄКТУ 

 Проект має ознаки інноваційності, що виражається у безпосередньому залученні і 
взаємодії між собою митців, творчих колективів та підприємств з числа осіб 

ветеранського і волонтерського руху, тимчасово-переміщених осіб та загалом – 

патріотичних громадян на ґрунті невимушеного і не формального дружнього спілкування   

 

ОЧІКУВАНЕ ФІНАНСУВАННЯ З БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА 

 Орієнтовна вартість реалізації проекту за кошти місцевого бюджету м. Києва 
складає 2856000 грн. 
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПІВФІНАНСУВАННЯ (СПІВУЧАСТЬ) У ПРОЄКТІ 

 Реалізація проекту передбачає залучення додаткового не державного фінансування 
у вигляді спонсорської допомоги в обсягах, не менших за кошти, виділені з бюджету 
міста Києва. 

Соціальна значимість проекту за підтримки бюджету міста Києва дозволить на 
початковому етапі планування залучити додаткове фінансування у вигляді спонсорської 
допомоги, в результаті чого зросте культурно-мистецька та естетична складова проекту. 

При цьому з’явиться можливість на конкурсній основі залучити найкращі світові зразки і 
технології  у проведення подібних заходів задля найкращого ефекту від його проведення. 

До проекту, з метою його найбільш повної, швидкої і ефективної реалізації також 
будуть залучені зацікавлені учасники з числа громадян-мешканців міста Києва.  
 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ 

1. Укладання договору на реалізацію проекту з головним розпорядником коштів – 01.01.2022 

– 01.02.2022р.  
2. Залучення спонсорської допомоги на реалізацію проекту – 02.02.2022 – 31.07.2022р.  
3. Визначення концепції та плану проведення заходу, виготовлення проектно-кошторисної 
документації, укладання договорів – 02.02. – 01.05.2022р.  
4. Виготовлення проектно-кошторисної документації – 02.05. – 31.05.2022р.  

5. Проведення рекламної кампанії фестивалю – 01.05. – 23.08.2022р.  

6. Виконання підготовчих робіт – 01.08. – 16.08.2022р.  

7. Урочисте відкриття, проведення фестивалю – 17.08. – 23.08.2022р.  

8. Підготовка і звітування про реалізацію проекту – 25.08. – 06.09.2022р. 

 

РИЗИКИ (ПЕРЕШКОДИ) У РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ, НА ЯКІ СЛІД ЗВЕРНУТИ 
УВАГУ 

Широкомасштабна збройна агресія РФ. Погіршення епідеміологічної ситуації з Ковід-19 

і жорсткий локдаун. Суттєва зміна кон’юнктури ринку. Відсутність вільних дат  для 
проведення фестивалю на зазначеній території. Стихійні лиха і форс-мажорні обставини.  
 


