
БЛАНК-ЗАЯВА
ПРОЕКТУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКОГО ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ

МІСЬКОЇ ЦІЛЬВОЇ ПРОГРАМИ 
«ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ МІСТА СМІЛА НА 2018-2019 РОКИ»

В 201 РОЦІ

Дата надходження до Координаційної ради
(заповнюється головою або секретарем координаційної ради): 

Включено до реєстру поданих проектів за №
(заповнюється головою або секретарем координаційної ради):

ШП та підпис особи що реєструє:
(заповнюється головою або секретарем координаційної ради):

1. Назва проекту: (не більше 20 слів)

/ 3 / о о / сГ
о о / 9

О.в

Розміщення скульптурної композиції пам’ятника О.О. Бобринського в 
м.Сміла

2. Пріоритетні напрямки проекту:

•  ремонт тротуарів - О  •  вуличне освітлення - □

•  дороги - П  •  естетичне облаштування міста - □

•  облаштування зон відпочинку - • інш е-

3. Місце реалізації завдання (адреса, назва установи/закладу, кадастровий номер земельної 
ділянки якщо відомо, т.п.):

Місце розташування скульптурної композиції -  м.Сміла, бульвар 
Бобринського



4, Опис завдання (повинен містити інформацію що потрібно зробити, які дії повинні бути 
прийняті, опис проблеми, мета завдання та яка очікується користь - не більше 50 слів).

Встановлення пам’ятника О.Бобринському в м.Сміла має мету 
відновлення історичної нам’яті міста і його благоустрою, скульптурна 
композиція має на меті туристичну привабливість міста. Пам’ятник 
повинен бути виконаний з довговічних матеріалів.

Опис скульптурної композиції додається в додатку ОПИС

5. Орієнтовна загальна вартість завдання всього, в тому числі вартість складових за 
наявності (максимальна вартість 1 млн. грн):

Передбачуванавартістьспоруди - 800тисячгривень.

З них: .

- 70тисяч грн. проектно-вишукувальніроботи.
- 150тиеяч грн. спорудженняплити (плинта),
- 580тис.грн. створенняскульптури

6. Список осіб підтримки проекту (не менше 10 осіб) - додаток 1 до бланку-заяви. 
Додається список осіб в підтримку проекту.



7. Ішла інформація, яка може бути додана але не є обов’язковою (наприклад фотографія/ї, 
які стосуються завдання, карта з зазначенням місця реалізації завдання та інше, додатки 2
... до бланку-заяви).
Додаються креслення та фото мініатюрної моделі пам’ятника

8. Автор проекту: 
Прізвище

Ім’я

По-батькові

Ц і д н И К

В А С И Л І в н А

■ л А Р И С А



опис
Ескізного проекту пам'ятника графу О.О.Бобринському передбачає 

створення і установку скульптури в м. Сміла на бульварі О. Бобринського.

В історичному минулому, в містечкуСміла, граф в пам'яті нащадків 
залишився нерядовою особою, зразковим господарем, патріотом, творцем 
високого рівня.

Скульптуру пропонується виконати в стилі садово -  паркової 
скульптури, в жанрі театрально -  розповідного трактування слідуючи 
історичній документальності змісту. Глядач, познайомившись з біографією 
графа, побачить в пам'ятнику відображення основних подій життя 
О.О.Бобринського.

Створена скульптурна композиція показує графа, що знаходиться у себе 
вдома за кавовим столиком в домашньому халаті і кімнатних туфлях. Він 
комфортно сидить у кріслі, що має вигляд цукрового буряку, таким чином в 
пам’ятнику відображуються успіхи графа в його сільськогосподарській праці. 
Завдяки його підприємництву в країні почалося «цукрове життя».

Автор представляє портрет графа погляд якого спрямований на портрет 
Софії (барельєф), його дружини. Яку він дуже кохає. Правою рукою граф 
покладає троянду до її портрету, ж  символ вічного подружнього союзу та 
любові. Та в нагадування про т е , що був виведений сорт троянди в її честь, 
яка названа їх прізвищем -  «Троянда Бобринського».

У лівій руці його авторська книга в галузі економіки. Зі столу звисає свиток 
на якому відкривається глядачеві карбований текст з книги «про 
застосування систем по безпечній та вільній торгівлі»:

««Народу призначено досягти блискучого майбуття, коли в народі будуть 
пробуджені, під заступництвом уряду здорові творчі сили, коли 
бюрократична влада буде низведена...»

На столі також знаходяться моделі його технічних винаходів в галузі 
сільського господарства та геолбгії. На скатертині зображений герб 
(барельєф) їх роду і старовинний герб м. Сміла.

Поруч зі столом за яким сидить граф, стілець для бажаючих зробити фото на 
пам'ять.

Вся композиція встановлена на двоярусному плиті ( плинті) виконаній з 
полірованого граніту сірого і чорного кольору, в який вмонтовані фрагменти 
рельсів (рейок), ж  символ того, що з ім'ям графа пов'язаний початок 
залізничного будівництва і створення акціонерних товариств. Завдяки графу



О.Бобринському м. Сміла стала в ті роки регіональною залізничною 
столицею.

Матеріалом для скульптури запропоновано полімерний бетон , який буде 
виглядати як бронза. Ліворуч в композиції використано гранітну скелю, для 
розміщення інформації про досягнення членів цього високого роду 
Бобринських.

Передбачувана вартість споруди вісімсот тисяч гривень. З них: сімдесят 
тисяч грн. проектно-вишукувальні роботи. Сто п'ятдесят тисяч грн. 
спорудження плити (плинта), п'ятсот вісімдесят тис.грн. створення 
скульптури.

Модель пам'ятника в руках автора



Біографічні відомості скульптора розробника пам'ятника 

Владислава Димйона

1989 року закінчив Львівську академію мистецтв. У 1997—2000 роках 
навчався в Київській академії мистецтв.

Учасник симпозіуму «Дзінтері-1991» (Балтія). 2001 року брав участь в 
керамічному симпозіумі у місті Опішня Полтавської області, 2003 року — у 
симпозіумі в місті Коктебель до 100-рІччя Дому Волошиних.

Автор пам'ятнику митрополиту Йосипу Нелюбович-Тукальському у Чигирині.

19 серпня 2008 року за значний особистий внесок у соціально-економічний, 
культурний розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення та з 
нагоди 17-ї річниці незалежності України відзначено медаллю «За працю і 
звитягу»

Твори

Пам'ятник поету Михайлові Драй-Хмарі у с. Малі Канівці;

Пам'ятник Мельхиседеку Значко-Яворському у Мотронинськомумонастирі;

Пам'ятник репресованим служителям церкви у м. Черкаси;

Пам'ятник слюсарю-сантехніку біля Черкасиоблводоканалу;Пам'ятник 
материнству у с. Моринці;

Пам'ятник Катерині Красицькїй у с. Зелена Діброва;

Пам'ятник митрополиту Йосипу Нелюбович-Тукальському у Чигирині 

Пам'ятник В. Чорноволу в селі Вільхівець Звенигородського району;

Пам'ятник Тарасові Шевченку в Новомиргороді (2010);

Пам'ятник Василеві Симоненку у Черкасах (2010);

Пам'ятник «Сходи до знань», Черкаси (2010);

Пам'ятник Матерї-берегині (Мала Виска) (2011)

Пам'ятник Воїнам афганської війни в Новомиргороді (2014)

Примітки

Указ Президента України N9 726/2008 «Про відзначення державними 
нагородами України працівників підприємств, установ та організацій з нагоди 
Дня незалежності України»



Димйон.Р
Художні рішення 

Візуалізація
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