ФОРМА ПРОЕКТУ,
реалізація якого планується за рахунок
кош тів Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці
у 2016 році
Ідентифікаційний номер проекту

1. Назва проекту;
Ландшафтна композиція «Ейфелева вежа»
2 * Вид проекту'.
ГИ великий

X малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці:
Площа Героїв Чорнобиля (вул.Київська)
3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:
Площа Героїв Чорнобиля
4. Короткий опис проекту:
Будівництво металевої підсвічуваної конструкції висотою 5м, точної зменшеної копії
вежі Ейфеля, розташованої в Парижі (Франція). По висоті вежі розміщені
термочаші з однорічними квітучими ампельними рослинами. Конструкція
розташована на припіднятій клумбі, стінки якої виконані з декоративного каменя. В
клумбі висаджені квітучі та вічнозелені культури, що гармонують із загальною
стилістикою проекту.
5. Опис проекту.
Створення у туристично значущій частині міста нової ландшафтної композиції
шляхом ремонту існуючої зеленої зони. Знаходячись у безпосередній близькості до
центрального автовокзалу, територія мас значення «обличчя» міста серед його
відвідувачів, а територіальна близькість до головної пам ’ятки Вінниці світломузичного фонтану «Но.їИеп», зумовлює високе туристичне навантаження
території Метою проекту с підтримання тенденції покращення міського
середовища у Вінниці, втілення європейських стандартів в міському озелененні згідно
Стратегії розвитку «Вінниця~2020». Ейфелева вежа с однією з найбільш визначних
споруд у світі, тому створення ландшафтної композиції з використанням її
зменшеної копії, стане новим для міста архітектурним рішенням. Використання для
її оздоблення світлових ефектів зробить привабливою споруду у різні часи доби, а
доповнення ансамблю квітучими культурами створить цілісну ландшафтну
композицію.
6. Обгрунтування бенефіціарів проекту
Результати проекту зможуть оцінити жителі та гості міста різних вікових та
___ _
соціальних груп, а також туристи, що відвідують Вінницю.
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7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Результатом реалЬованого проекту стане створення унікальної для нашого міста
ландшафтної композиції, що покращить цілісний образ міста поряд з головними
туристичними объектами Вінниці
8, Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна
вартість)
Складові завдання

Орієнтовна вартість, грн
120000

1, Металева конструкція вежі.
2. Роботи по влаштуванню рослинної композиції та
газону.

48000

3. Посадковий матеріал

16000

4. Влаштування автоматичного поливу

54000

5.
6.
7.
РАЗОМ:

238 000 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 додається.
10. Контактні дані авторів пропозиції (проекту), які будуть загальнодосту пні, у тому
числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників ЗМІ, з метою обміну
думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д.,
а) висловлюю
свою
згоду
на
використання
моєї
електронної
........ ..................................................................... для зазначених вище цілей

адреси

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) фотографія/ї, 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**
1.
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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.

Ландшафтна композиція «Ейфелева вежа»
(пл. Героїв Чорнобиля (колишня пл. Жовтнева))

Бегонія

Тагетес

Агератум

Вигляд зверху

Пеларгонія

Самшит

