
Вінниця = Венеція
Венеціанська гондола на набережній фонтану “Рошен”



Суть проекту:
впровадження нової, 
унікальної та 
ексклюзивної у Вінниці 
послуги - прокат 
венеціанської гондоли 
на набережній фонтану 
“Рошен”



Актуальність 
проекту для міста

На даному етапі свого розвитку 
Вінниця активно набуває 
туристичного статусу і потребує 
запровадження нових  послуг, 
цікавих для гостей і  мешканців 
міста, шо відповідає вектору 
розвитку Вінниці як інноваційного 
міста за програмою “Вінниця 2020”.  
Наразі фонтан “Рошен” є  головною 
Меккою для туристів, і, на нашу 
думку, даний проект, розміщений на 
території набережної, підкреслить 
статус міста і в перспективі стане 
ще одним його символом



Приклади 
реалізації 
подібних проектів

Окрім Венеції відомі три великих 
проекти - штучно створених 
венеціанських квартали з каналами 
та гондолами. У приміщенні казино 
в Лас Вегасі, в Китаї, Маккао та 
тогівельному центрі Катара.

 Поодинокі гондоли: в США близько 
50, в Європі більше 10, в  Ізраїлі 1. В 
Украіні: в Киеві та Дніпрі по одній 
гондолі. Ми, як ініціатори проекту, є 
власнками гондоли у Дніпрі, 
представленій на фото

https://vk.com/gondola



Чому цей проект  
цікавий для 
мешканців та 
гостей міста?

Наш особистий досвід з реалізації 
аналогічного проекту у місті Дніпро 
на протязі 10 років свідчить про 
наступне: 98 відсотків наших 
клієнтів залишили дуже схвальні 
відгуки про нашу послугу і майже 
третина з них скористалася 
послугою повторно. Більш детально 
з відгуками можна ознайомитись у 
нашій групі вконтакті

https://vk.com/gondola 



Фінансова 
складова проекту
Проект може бути суто 
комерційним, меценатським, 
благодійним (прибуток 
витрачається на очищення річки та 
інші потреби міста). Особисто ми 
маємо таку пропозицію: місто дарує 
кожним молодятам, які щойно 
розписались у РАЦСі безкоштовну 
прогулянку на гондолі, решта 
прибутку вже перерозподіляється 
на зарплату працівникам, 
експлуатаційні і управлінські 
витрати. Така схема співпраці з 
містом, на нашу думку, суттєво 
вплине на лояльність населення до 
міської влади та популяризує дану 
послугу



Чому реально 
реалізувати цей 
проект?

Справжня, автентична збудована 
гондола в Венеції, в залежності від 
оздоблення може коштувати 20-60 
тис євро. Вживаної гондоли за 
вартістю менш ніж 17 тис. євро  ми 
не зустрічали.

Досвід 10 років інтенсивної  
експлуатації в далеко не ідеальних 
умовах річки Дніпро дозволяють 
нам збудувати нову, повністю 
адаптовану під українські умови 
гондолу майже а 4 рази дешевше!



Технічні 
характеристики

Довжина 9.5 метра. Ширина 1.6 
метра Висота борту 0.6. Автентичні 
розміри відповідно 11м, 1.45, 0.5 
(приблизні), зміна розмірів є 
обґрунтованою згідно умов України. 
Місткість 4 пасажира.

Матеріали. Фанера ФСФ "ОДЕК"м. 
Рівне. Сорти В/В СР/СР від 6.5 мм 
до 18мм в якості якої ми тепер 
переконані.  Сосна, дуб, вільха на 
оздоблення конструкції. Зовні 
корпус обклеєний  склотканиною на 
епоксидной смолі, шпатлеваний, 
пофарбовний.



Кошторис будівельної собівартості

● Фанера, різної товщини, різних сортів, 
розміром 2.5 на 1.25 - 25 листів 
приблизної вартості 700 грн. за лист - 
650 дол.

● Склотканина 100 м. кв - 100 дол
● Епоксидна смола 30 кг - 200 дол.
● Шпакло, грунти, фарби -200 дол
● Дивани (паралон, синтапон, тканина, 

пошив) 300 дол.
● Єлектродвигун 200 -250 дол
● Аккумулятор 130 ампер на двигун, 65 

на освітлення та музику 120 долл

● Зарядні пристроі 2 шт  70 дол
● Тент стоянковий 50- 150 дол.
● Робочі креслення в натуральний 

розмір, стапель, плаз, розхідні 
матеріали, ліс на оздоблення, дроти, 
нержавіючі кріплення, транспортні 
витрати, електроенергія та інші 
допоміжні речі - приблизно  до 1000 
дол

● Вартість кваліфікованої роботи з 
будівництва терміном 6 місяців - 2000 
дол. 



Кошторис будівельної собівартості

Причал.

У випадку коли рівень води за сезон змінюється більше ніж пів метра, потрібно 
використовувати плаваючий причал, довжиною 10 метрів з огорожею та трапом, який 
витримає 4-5 чоловік одночасно. Він має бути легким з можливістю демонтажу на зиму. 
Вартість такого причалу складає приблизно 700 дол.  Якщо ж дно міцне з піску та каміння, 
можна збудувати сталевий місток - він буде значно дешевшим, і зручнішим, пошукавши 
вживані труби по вартості металобрухту діаметром більше ніж півметра, можна зробити 
непоганий міцний понтон. Але такий понтон буде важким, піднімати його можна лише краном. 
Також можна розглянути різні оголошення на OLX, де виставлено багато вживаних понтонів на 
продаж.



Контактні дані

Тищук Євгеній

+380672516262

https://www.facebook.com/nextprom
oua

nextpromoua@gmail.com

https://www.facebook.com/nextpromoua
https://www.facebook.com/nextpromoua
https://www.facebook.com/nextpromoua


Дякуємо за увагу!
та сподіваємось на плідну співпрацю


