
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці
у 2016 році

Ідентифікаційний номер проекту

1. Назва проекту.

«Алея закоханих»

2*  Вид проекту.
X великий □  малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці:
Центральний парк культури і відпочинку ім. Горького

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

Центральний парк культури і відпочинку ім. Горького

4. Короткий опис проекту:
Капітальний ремонт вже існуючої «Алеї закоханих» на території Ц/ТКіВ ін..
Горького, яка супроводжуватиметься тематичним зонуванням території з 
доповненням кованих МАФів з романтичною тематикою. Загальну картину 
формуватимуть ландшафтні композиції з красиво-квітучих рослин в різні пори року.

5. Опис проекту,-
Метою проекту є капітальний ремонт вже існуючої в ЦПКІВ ім. Горького «Алеї 
закоханих», яка має незадовільний вигляд, тим самим не приваблює мешканців та 
гостей міста. Центральний парк культури і відпочинку ім. Горького являється 
найбільшим об'єктом озеленення у  місті і є найпершою ланкою у  створенні 
комфортного міського середовища. «Алея закоханих», як один з ключових 
компонентів парку, несе в собі не лише рекреаційне, естетичне, а й смислове 
навантаження. Головною ідеєю вдосконалення алеї є створення декоративного 
романтичного куточка у  парку, що дасть можливість організовувати виїзні весільні 
церемонії, організувати нову прогулянкову зону, привабити туристів у  парк. Це 
можливо за допомогою створення особливого зонування території з певними 
тематичними акцентами: лава розбрату, лава примирення, альтанка для закоханих, 
місток кохання, гойдалка і карета для наречених, та власне місце весільної церемонії. 
Всі композиційні акценти доповняються мальовничим ландшафтом, який змінює 
свою колористику протягом року.

6. Обгрунтування бенефіціарів проект)' в ін н и ц ь к а  м іс ь к а  рада
ВІДДІЛ ЗВЕРНЕНЬ

^РЕЄСТРАЦІЯ З Д Р Н Е Н Ь  Ч1*(Х № Г * И И Х  ОС* '.

Дата (А Л . 0 3
. « » с і Ш Ш Ш Ш )



Результати проекту приваблюватимуть мешканців та гостей міста різних вікових 
та соціальних груп, пріоритетна аудиторія -  молодята.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Результат спрямований на покращення естетичного вигляду парку та міста в 
цілому, а основна ідея направлена на створення тематичної локації для весільних 
церемоній. Це дасть можливість створити нову унікальну пам’ятку, яка доповнить 
вже існуючий ландшафтно-архітектурний ансамбль міста, відповідно до Стратегії 
розвитку «Вінниця-2020»

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

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1 .Робота 126 000

2.Посадковий матеріал 185 000

3.Ковані МАФи 430 000

4.Влаштування автоматичного поливу 120 000

5.

6.

7.

РАЗОМ: 861 000 грн.

. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать д
територіальної г р о м а д и  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 дає згоду на використання своєї електронної адреси ...
6) 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/ї, які стосуються цього проекту,
б) мала з зазначеним місцем реалізації проекту*
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)



12. Автор проекту та його контактні дані

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

Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця, 
ву.І✓ _у ________„ ~_______________________ . V

bit-tLfе mail-

№
тел.: і

Серія та 
№
паспорту 1 1 1 1 1 1 1 -1

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

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



Панорамний вигляд 
“Алеї закоханих”,

розташованої в ЦПКіВ ім. Горького

Пропозиція



Оформлення входу

Сакура мілкопилчаста «Pendula»

Сакура мілкопилчаста «Pendula» 
Червень-серпень



Оформлення карети для закоханих

весна
Троянда на штамбі

Троянда паркова

Бегонія



Влаштування центрального квітника

Хлорофітум

Альтернантера



Оформлення арки для проведення
виїзних весільних церемоній

Багряник канадський

Барбарис Тунберга

Троянда витка



Влаштування 
«лави примирення»

Сучасний стан

Туя західна «Smaragd»

Барбарис Тунберга «Atropurpurea Nana» Дерен білий «Sibirica»



Оформлення альтанки 
для закоханих 

та декоративного містка
через каскадну водойму


