
Інформаційна карта проекту 

Назва номінації Соціальний проект-ідея 

Назва проекту 

«Свою хворобу шукай на дні тарілки» 

 відкриття кафе здорового 

харчування 

Назва ВНЗ, факультету, 

спеціальності 

ТНПУ ім. В. Гнатюка, факультет 

іноземних мов, спеціальність англо-

український переклад 

Контактні дані (поштова адреса, 

мобільний телефон) 

 Поштова адреса:  

м. Тернопіль, вул. Київська, 

6/916;  

 мобільний телефон: 

+380979555716; 

 електронна адреса: 

laparashvili_tania@mail.ru 

Прізвище, ім’я, по батькові 

наукового керівника/керівників  

Балик Надія Романівна 

Шмигер Галина Петрівна 

Географія проекту 

м. Тернопіль, майдан Перемоги 

(перетин вулиць Мазепи, Максима 

Кривоноса, Бережанської та 

Львівської.) 

Цілі та завдання проекту 

 Допомога жителям міста у їхній 

потребі правильно харчуватися 

та дбати про своє здоров’я, 

споживаючи екологічно чисту, 

корисну їжу.  

 Пропагування здорового 

способу життя завдяки рекламі 

закладу у засобах інформації. 

 Покращення туристичної 

привабливості Тернополя. 

 Сприяння покращенню якості 

продуктів харчування. Оскільки  

кафе здорового харчування стане 

хорошим прикладом для інших 

закладів Тернополя. 

 Створення робочих місць і 

способів отримання доходів для 

місцевого населення. 

Короткий зміст проекту 
Причиною створення проекту є 

бажання підтримати жителів 



 

Тернополя у їхньому рішенні 

споживати здорову їжу. Значними 

перевагами реалізації даного проекту є 

актуальність тенденції до ведення 

здорового способу життя, що набула 

популярності, як у всьому світі, такі в 

Україні зокрема, а також відсутність 

аналогів такого закладу на території 

Тернопільської області. Згаданий факт, 

безумовно, стане причиною появи 

інтересу до такого закладу як з боку 

тернополян, так і з боку жителів інших 

населених пунктів. Це підвищить 

туристичну привабливість нашого 

міста.  Рисою, що відрізнятиме кафе 

здорового харчування від інших 

закладів Тернополя стане 

використання тільки екологічно 

чистих продуктів, вирощених без 

хімічний добавок, прискорювачів 

росту та інших синтетичних засобів.  

Без сумніву, кафе «Органік» складе 

значну конкуренцію закладам 

швидкого харчування та вишуканим 

ресторанам і стане прекрасною 

альтернативою таким закладам для 

свідомих людей, що дбають своє 

здоров’я. 

Терміни виконання проекту 

Підготовка до відкриття кафе займе 

від шести до восьми місяців. Проект 

діятиме на постійній основі.   

Бюджет проекту 

Будівництво приміщення під кафе – 

тис. грн. – 500 тис. грн. 

Ремонтні роботи, обладнання і меблі – 

тис. грн. – 150 тис. грн. 

Товар (1 місяць) – 40 тис. грн. 

Заробітна плата персоналу (1 місяць) – 

тис. грн. – 12 тис. грн. 

Комунальні платежі (1 місяць) – 1 тис. 

грн. 

Реклама – 7 тис. грн. 

   


