
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці
у 2016 році

Ідентифікаційний номер проекту

1. Назва проекту:
Ландшафтна композиція «Час зустрічі»
2.* Вид проекту;

X великий малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці:
ЦПКіВ ім. Горького

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

ЦПКіВ ім. Горького

4. Короткий опис проекту
Ландшафтна композиція, ключовою частиною якої є парковий годинник діаметром
1,8м Ь зовнішнім освітленням, передзвоном та боєм. Годинник оздоблений 
композицією з квіткових та декоративно-листяних рослин. Парковий ансамбль 
доповнюють ковані альтанка та сходи до неї, що розміщені над годинником.

5. Опис проекту:
Метою проекту є модернізація зовнішнього вигляду центрального входу в ЦПКіВ 
ім. Горького шляхом встановлення унікального для міста годинника з 
підсвічуванням та музикальним ефектом. Вхід у парк знаходиться на перехресті 
магістральних вулиць, що обумовлює його важливе значення в публічному просторі 
міста. Завдяки свої» розмірам, годинник буде добре проглядатись з пішохідних та 
автомобільних частин вулиць Пирогова, Соборної та Хмельницького шосе, а 
також реконструйованої площі Гагаріна. Він буде виконувати не лише функцію 
відліку часу, а мати символічний характер: кована альтанка в конструкції 
символізує місце для зустрічі, а сам годинник -  час зустрічі Виконане навколо 
споруди озеленення гармонійно підкреслить задум проекту. Така ландшафтна 
композиція зможе не лише бути гідним елементом міського озеленення, а й стати 
самостійною пам’яткою ландшафтної архітектури Вінниці, що збільшить потік 
туристів до міста.

6. Обґрунтування бенефіціарів проекту
Результати проекту зможуть оцінити жителі та гості міста різних вікових та 
соціальних груп.

і
|

О с/. 0 ,1
Ль р /



7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
В результаті реалізації проекту буде створено унікальний ландшафтно- 
архітектурний комплекс, що буде мати велике практичне та естетичне значення 
у міському середовищі Вінниці, збільшить кількість відвідувачів парку та туристів 
у місті в цілому, стане важливим щаблем у  будівництві комфортного та 
інноваційного міста згідно Стратегії розвитку «Вінниця-2020».

8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

І.Електроний парковий годинник 250 000

2.Кована альтанка 270 000

3.Землян і роботи 72 000

4.Посадковий матеріал 40 000

5.Робота та супутні матеріали 96 000

6.

7.

РАЗОМ: 728 000 грн.

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.

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 дас 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 (якщо необхідно)’.
а) фотограф іяА', 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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12. Автор проект) та ного контакі ні лані

І м ’я та  П р ізв и щ е * * К о н так тн і  дані ПІЛІ1ІС***
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** Будь-даека. вкажіть особ>, уповноважену надавати інформацію представникам 
Вінницької міської ради,

*** Підписуючи документ, н, раюм з цим заяюяю, шо г мешканцем міста Вінниці.



Ландшафтна композиція «Час зустрічі»
(біля входу в парк з пл. Гагаріна)

Барбарис 
“Helmond Pilar”

Ялівець 
“Green Carpet”

Тагетіс

Ялівець 
‘Andorra Com

Агератум

Бегонія

Самшит


