
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці
у 2016 році

Ідентифікаційний номер проекту

1. Назва проекту 
Фонтан «Квітучий рояль»

2.* Вид проекту.
X великий □  малин

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці:
Ленінський район, мікрорайон Нове місто

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку: 

вулиця Соборна, міський сквер поблизу ЗОШ № 17

4. Короткий опис проекту
Декоративна водойма з фонтаном у  вигляді гранітного роялю, в якому висаджені 
ампельні квіти. Навколо споруди створена група з вічнозелених та декоративно- 
квітучих рослин.

5. Опис проекту.
Метою проекту с створення у  місті нового об ’скту міського середовища з 
креативпим архітектурним рішенням, шляхом реконструкції та вдосконалення вже 
існуючого, але не функціонуючого фонтану у  сквері; покращення цілісного образу 
міста та якості зеленої зони та публічного простору, відповідно до Стратегії 
розвитку «Вінниця-2020». Сквер знаходиться у  центральній частині міста, оточений 
магазинами та закладами харчування, поряд знаходиться зупинка міського 
транспорту та літній майданчик ресторану «McDonald's», що обумовлює високе 
рекреаційне навантаження території Встановлення декоративного фонтану із 
квітучими рослинами створить сприятливі умови відпочинку у  сквері, покращить 
мікроклімат та естетичність території, підвищить туристичну привабливість 
міста, втілюючи європейські стандарти в міському озелененні. Фонтан стане ще 
одним підтвердженням тези «Вінниця -  місто фонтанів та квітів», а виконаний у  
вигляді музичного інструменту буде присвячений мистецтву, яким багата 
Вінниччина.

6. Обгрунтування бенефіціарів проекту
Результати проекту зможуть оцінити жителі та гості міста різних вікових та 
соціальних груп, а також туристи, що відвідують Вінницю.
7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
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Результатом реалізованого проекту стане підвищення привабливості вже існуючого 
скверу створенням унікальної для нашого міста архітектурної споруди. Це дасть 
можливість задовольнити естетичні потреби жителів та гостей міста, 
покращити зелену зону міста, створити новий туристично-привабливій об ’скт, 
бути важливою ланкою у  будівництві комфортного та інноваційного міста з 
креативним міським середовищем.

8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1 .Конструкція роялю з каменю 405 000

2.Влаштування каскадного фонтану 320 000

3.Робота по влаштуванню рослинної композиції 36 000

4.Посадковий матеріал 5 000

5.

6.

7.

РАЗОМ: 766 000 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 ЗМ1, з метою обміну 
думками, інформацією, можливих узгоджень І Т.Д./

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси 
..............................................................................  для зазначених вище цілей ^

Підпис особи, що дає 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) фотографіяЛ', 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 проекту та його контактні дані

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

Поштова адреса: (індекс), .и. Вінниця,
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e-mail: UU.R. filet
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** Будь-ласка, вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам 
Вінницької міської ради.

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



Пеларгонія

Фонтан «Квітучий рояль»
(площа біля ЗОШ № 17)

Лобелія

Аліссум
Гортензія метельчаста «Ріпку-\\^іпку

Ялівець віргінський 
«Сапаегіу»
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