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Включено до реєстру поданих проектів за № 

П.І.П/б та підпис особи, що реєструє

1 7 - 9 / А , 0 /

о О 3 9

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ >ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 20 слів):

... Реконструкція та благоустрій скверу «Взуттєвик» навпроти взуттєвої фабрики по 
вулиці Космонавтів, вулиці Вінграновського (Енгельса) та вулиці В ’ячеслава Чорновола 
(Гмирьова) в Інгульскому районі міста Миколаєва. ..........................................................................

2. Вид проекту:

• великий

Проект буде реалізовано на території м. Миколаєва (впишіть назву району/мікрорайону): 

. . .В  Інгульскому районі міста Миколаєва, мікрорайон «Промзона»..........................................

3. Адреса, назва установи / закладу, будинку:

... Сквер «Взуттєвик» по вулиці Космонавтів, розташований навпроти взуттєвої
фабрики «НІКО», яка має адресу: вул. В ’ячеслава Чорновола (Гмирьова), 12...........................
Загальна площа скверу 20138 кв.м., кадастровий номер ділянки 4810136900:05:070:0003...

4. Опис проекту (основна мета проекту; проблема, на вирішення якої він спрямований; 
запропоновані рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким 
чином його реалізація вплине на подальше життя мешканців. Опис проекту не повинен 
містити вказівки на суб ’єкт, який може бути потенційним виконавцем проекту - не більше 
50 слів )

.. .Мета -  створити у  сквері «Взуттєвик» навпроти взуттєвої фабрики європейський 
сучасний безпечний спортивний сквер для відпочинку на свіжому повітрі та заняття
активним спортом всіх категорій населення Інгульського району.............................................
...Проблема в тому, що сквер залишився на весь великий мікрорайон єдиним містом 
відпочинку для мешканців цілого мікрорайону, але балансотримач —  адміністрація - не 
має фінансування на його відновлення та реконструкції, тому сквер знаходиться в 
незадовільному стані, без спортивно-розважальної інфраструктури для відпочинку 
особливо дітей, молоді та людей з обмеженими можливостями (інвалідів візочників,
похилих людей).............................................................................................................................................
....Проект реконструкції сквера спрямований, зокрема, на поліпшення комфорту 
проживання та відпочинку мешканців Інгульского району та естетичного вигляду 
міста. Задовільний стан скверу буде сприяти соціально-економічному, культурному і

• малии □



просторовому розвитку, з впровадженням сучасного інноваційного проекту, який 
зачепить усі сфери життєдіяльності міста......................................................................................

5. Обґрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)

...Результатами проекту зможуть користуватися всі групи мешканців, а саме:
1. Діти (великий дитячий розважальний та спортивний майданчик)
2. Підлітки та молодь (вуличні тренажери, бігова та вело доріжки, а також 

чотири майданчики для заняття спортом: волейболом, баскетболом, футболом, 
роллердром та вільний доступ Free Ш-Fi зони)

3. Люди похилого віку та люди з обмеженими можливостями (бігова доріжка, лавки 
та місця для пасивного відпочинку, читання на свіжому повітрі, місця для 
інтелектуальних ігор в шахи, шашки та інші, вуличні тренажери)

4. Люди середнього віку (вуличні тренажери, спортивні майданчики, повне 
покриття скверу Free Wi-Fi зоною, зони відпочинку на свіжому повітрі.)

5. Люди з обмеженими можливостями (інваліди візочники) (зони та місця для
пасивного відпочинку, читання на свіжому повітрі, місця для інтелектуальних 
ігор в шахи, шашки та інші, вуличні тренажери, та вільний доступ Free Wi-Fi 
зони) .....................................................................................................................................................

6. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:

... Цільова група -  відвідувачі скверу (близько 27000 людей віком від 14 до 80 років), 
мешканці прилеглих будинків (близько 7500 людей), які очікують відновлення та
реконструкції скверу біля двадцяти років..........................................................................................
...Актив нашого мікрорайону під моїм головуванням у  2015 розі зібрав 1334 підписи в 
підтримку відновлення єдиного залишившогося скверу «Взуттєвик» та була подана 
перша в Миколаєві колективна петиція на ім'я мера № КО-5684-1/л від 24.12.2015 року, 
яка була розписана на адміністрацію Інгульского (Ленінського) району, який тільки 
роками надсилав на наші численні запити відповіді - “включено в фінансування 
наступного року”, або - “нажаль відсутнє фінансування на відновлення скверів та 
п а р к ів .............................

7. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна вартість). 
(Кошторис проекту, у разі необхідності, має містити орієнтовну вартість розробки проектно- 
кошторисної документації).

Складові завдання Орієнтовна 
вартість, грн

1. Дитячий майданчик "Малютка"
https://kinderland.in.ua/aktsionnve-predlozheniia/detskaia-ploschadka-

maliutka-2-l.html

12 900,00

2. Ігровий комплекс для підлітків "Замок хоробрих лицарів"
https://kinderland.in.ua/igrovve-vloschadki/porki/seriia-zamki/ik-zamok- 

xrabrvx-rvtsarei-480. html

106 400,00

https://kinderland.in.ua/aktsionnve-predlozheniia/detskaia-ploschadka-
https://kinderland.in.ua/igrovve-vloschadki/porki/seriia-zamki/ik-zamok-xrabrvx-rvtsarei-480
https://kinderland.in.ua/igrovve-vloschadki/porki/seriia-zamki/ik-zamok-xrabrvx-rvtsarei-480


3. Майданчик для заняття активним спортом «STREET 
WORKOUT»

3.1 Спортивний комплекс SW-670
https://kinderland.in.ua/sport-ploschadki/ploschadki-dlia-street- 

workout/sportivnvi-kompleks-sw-670-670. html

24 650,00 

14 700,00
3.2 Турнік SW-648

https://kinderland.in.ua/sport-ploschadki/vloschadki-dlia-street-
workout/turnik-raznourovnewi-sw-648-648.html

4. Майданчик з в у л и ч н и м и  тренажерами ( KL-11.02. KL-11.14. KL- 
11.05. K L -ll.il 1 - 4  одиниці
https://kinderland.in.ua/sport-Dloschadki/universalinve-sportivnve- 
ploschadki/wiiversalinai a-sportivnaia-Dloschadka-kl-12-01-12-01.html

35 650,00

5. Універсальний спортивний майданчик KL-12.01 (волейбольний) з
установкою (довжина: 22м., ширина: 11м., висота: 4м.) 
Без засипки площі річковим сіяним піском, площею -242 м.кв.
https://kinderland.in.ua/sport-ploschadki/universalinve-sportivnve- 
ploschadki/universalinaia-sportivnaia-ploschadka-kl-12-01-12-01. html

84 000,00

6. Універсальний спортивний майданчик KL-12.01 (футбольно 
-баскетбольний) з установкою (довжина: 22м., ширина: 1 їм., висота: 
4м.)
Без асфальтування основи майданчику, площею -242 м.кв.
https://kinderland.in.ua/sport-ploschadki/universalinve-sportivnve- 
ploschadki/universalinaia-sportivnaia-ploschadka-kl-12-01-12-01. html

84 000,00

7. Лавки для встановлення додатково у сквер
7.1 Диван парковий ’'Каприз” (20 од. *2950,00 грн. за одиницю).

htWs://kinderland. in.ua/malve-arxitekturnve-formv/lavki-divanv/divan-Darkovvi- 
kapriz-753.html

7.2 Комплект "Досуг" (6 од. *5500,00 грн. за одиницю).
https://kinderland.in.ua/malve-arxitekturnve-formv/lavki-divanv/komplekt-

59 000,00 

33 000,00

dosug-708.html
8. Урни стаціонарні вуличні для встановлення додатково у сквер 

(26 од. *768 грн. за одиницю)
http://www.frunze.ua/urny-korziny-dlya-musora/dlya-ulitsy/urna-
statsionarnaya-u-obraznaya-2-kh-opornaya/

19 968,00

9. Освітлення скверу LED світлодіодними економними вуличними 
світильниками Евросвіт ST-50-04 50W ІР65 6400К - 45001т (29 од.* 
1050,00 грн. за одиницю)
https://rozetka.com.ua/18110490/pl8110490/

31 500,00

10. Асфальтування пішохідних алей скверу та однієї основи під 
спортивний баскетбольно-футбольний майданчик.

• Асфальтування (350 кв. м. * 350 грн. за 1 кв.м.)
• Заливка тріщін бітумом (100 м.=1106 грн.* 500м.)
• Пісок для волейбольного майданчику (242 м.кв. =15 тонн)

КП ММР «ЕЛУ Автодоріг»

122 500,00 
5 530,00 
4 200,00

11. Система автоматического полива скверу (поливна площа 0,8 га) з 
відновленням та встановленням колодязів та люків для під’єднання 
систем поливу з можливістю ручного поливу зі шлангу.

97 252,00

https://kinderland.in.ua/sport-ploschadki/ploschadki-dlia-street-workout/sportivnvi-kompleks-sw-670-670
https://kinderland.in.ua/sport-ploschadki/ploschadki-dlia-street-workout/sportivnvi-kompleks-sw-670-670
https://kinderland.in.ua/sport-ploschadki/vloschadki-dlia-street-
https://kinderland.in.ua/sport-Dloschadki/universalinve-sportivnve-ploschadki/wiiversalinai
https://kinderland.in.ua/sport-Dloschadki/universalinve-sportivnve-ploschadki/wiiversalinai
https://kinderland.in.ua/sport-ploschadki/universalinve-sportivnve-ploschadki/universalinaia-sportivnaia-ploschadka-kl-12-01-12-01
https://kinderland.in.ua/sport-ploschadki/universalinve-sportivnve-ploschadki/universalinaia-sportivnaia-ploschadka-kl-12-01-12-01
https://kinderland.in.ua/sport-ploschadki/universalinve-sportivnve-ploschadki/universalinaia-sportivnaia-ploschadka-kl-12-01-12-01
https://kinderland.in.ua/sport-ploschadki/universalinve-sportivnve-ploschadki/universalinaia-sportivnaia-ploschadka-kl-12-01-12-01
https://kinderland.in.ua/malve-arxitekturnve-formv/lavki-divanv/komplekt-
http://www.frunze.ua/urny-korziny-dlya-musora/dlya-ulitsy/urna-
https://rozetka.com.ua/18110490/pl8110490/


12. Система відео нагляду скверу з інтеграцією у «Безпечне Місто» та 
встановлення обладнання з радіо-інтернету для покриття всієї 
площі скверу Free Wi-Fi

• Встановлення 14 камер відеоспостереження з трансляцією у реальному
часі

• Встановлення 4 точок базових станцій для роздачі Free Wi-Fi
TOB «Фірма «Ультратех-Лтд» телефон,(0512)585868 
e-mail: office(c(ultra. mk. иа

188 450,00

13. Компенсаційна висадка насаджень у сквері
• Дерева (хвойні, каштани, тополі) -150 од. *100 грн.
• Кущі (рози, квітковий матеріал у клумби) -200 од.*80 грн.
• Рекультивація ділянки скверу з посівом газонної трави (до 1,0 га)

http://zelenhoz. mk. иа/

15 000,00
16 000,00 
ЗО 000,00

14. Розмітка по скверу велодоріжки по периметру (500 м. погонних -  
КП ММР «СМЕП») з трафаретом значка“велодоріжка”.

153 00,00 

1 000 000,00

8. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до 
територіальної громади міста Миколаєва та підтримують цю пропозицію (проект) 
(окрім його авторів), що додається. Кожна додаткова сторінка списку повинна мати таку ж 
форму, за винятком позначення наступної сторінки (необхідно додати оригінал списку у  
паперовій формі).
9. 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 тщ. (необхідне підкреслити):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси ... 
vitalij.matveev@gmail.com .. 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 виконавчих органів 
Миколаївської міської ради) зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є 
недоступною для громадськості.

10. Дані про інформаційний ресурс, на якому буде здійснюватися обговорення проекту з
громадськістю в соціальних мережах або на інших платформах в мережі Інтернет (за 
наявності). ...інтернет видання міста «Преступности.НЕТ», в соціальних мережах, та 
інших інформаційних каналах та регіональних З М І ......................................................................

11. Інші додатки (якщо необхідно)'.
а) фотографії, скверу скверу «Взуттєвик»
б) мана з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)
г) ескіз реконструкції з усіма зонами відпочинку та зайняття спортом скверу скверу 
«Взуттєвик»

http://zelenhoz
mailto:vitalij.matveev@gmail.com


СТОРІНКУ НГОКХПНО РОЗЛРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

12. Автор проекту та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло).

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

1 МАТВЄЄВ 
ВІТАЛІЙ 
АНАТОЛІЙОВИЧ

2................
3................

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

Стать: И  чол. жін.

Вік: 16-18 19-31 И  31-40 41-50 51-60 понад 60

Рід Студент І  Працюю Безробітний Пенсіонер Підприємець
занять:

Згода на обробку персональних даних:

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» я, Матвеєв
_Віталій__Анатолійович_, даю згоду на обробку моїх персональних даних, вказаних в
пункті 7 цього бланка-заяви виконавчими органами Миколаївської м іськр |||2щ .

17.11.2017р.
дата

В.А. Матвеев

13. Я погоджуюсь, що:
- усі пункти бланка-заяви є обов’язковими для заповнення;
- заповнений бланк (за виключенням п. 12) буде опубліковано на офіційному сайті 

Громадського бюджету м Миколаєва;
- можливе уточнення проекту, якщо його реалізація суперечитиме Законам України чи 

сума реалізації перевищить максимальний обсяг коштів, визначених на його реалізацію.

17.11.2017р.
дата

Матвеев Віталій Анатолійович 
П.І.П/б автора



АКТ ПОЛЬОВОГО ОБС
Масштаб 1:1000

ОПИС МЕЖ:

Від А до Б - вул. Космонавтів УМОВНІ ПО Ш АЧЕ1Ш

Від Б до В - вул. Вінграновського 
Від В до Г  - вул. В’ячеслава Чорновола
Від Г до А - землі міста не надані у  власність 

або користування

-  межа земельної дСт— тг
- відстань, між кути» — вриту
- точка повороту имабмЬ меж 

земельної ділянки
5 = 20 138 кв, VI. - плота зетестяої ділянки

138.97
з0
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ООО ФИРМА "YTbTPÄTEX- ЛТД"
Р/сч. No 26007225449001 в Н|/ийлвшсипм РУ "Пр/ва&н€Г, МФО 326610; 
Кэд ОКПО 20867468; ИННЮЛ 208674614033, свццзегьсво № 19719350; 
Юрф/нестл Эфес/гшн 54055 r.Hi/югаш, улЧкагава, 86 ив.8 {г/я 40); 
Оф/с: г.Ниовев,ПГС, 13- Ш,  оф 1; теп: (0512) 58 58 68 фас: 50 00 62.

Матвееву В.А.

Коммерческое предложение

Фирма «Ультратех-Лтд», предлагает поставить оборудования и выполнить монтаж системы 
видеонаблюдения и WiFi доступа в интренет в сквере «Обувщик».
1. Полное наименование: ТОВ «Ф1рма «Ультратех-Лтд»
2. Адрес (юридический):вул. Чкалова, 86, кв.8, м. Николаев, 54055
3. Код еДРПОУ -  (для юридичних oci6): 20867468
4. Банковськие реквизиты: р/с 26007225449001 в МРУ ПриватБанка, МФО 326610
5. Данные о руководителе (Ф.И.О., должность, контактный телефон):Лукин В.А., директор, 0512- 
585868
6. Телефон, факс, e-mail: 0512-585868, office@ultra.mk.ua
7. Контактное лицо (Ф.И.О.,должность): Горшков А.М., начальник отдела
8. Исходные данные для расчета предложения:
- количество камер видеонаблюдения -  14;
-количество точек доступа по WiFi - 4.
- ближайший пункт подключения к сети НКТВ -  ул.Энгельса 56

Предлагается оценочный расчет оборудования сквера. Для более точного расчета не обходимо 
обследование на местности

09. Комплект оборудования WiFi доступа
Комплект оборудования для базовой 
станции (на одну станцию)

1 Коммутационный бокс
1 200,00

грн.

2 Точка доступа (4 шт.)
7 200,00

грн.

3 Роутер
2 550,00

грн.

4 Комплект БРР модулей
2 400,00

грн.

5 Антенный кронштейн (4 шт.)
2 000,00

грн.

6 Кабель иТР для наружных работ (400м)
6 000,00

грн.

Итого :
28 550,00

грн.

10. Комплект оборудования для системы видеонаблюдения
Комплект оборудования для клиентской 
точки

1 Видеокамеры (14 шт.)
50 400,00

грн.

mailto:office@ultra.mk.ua


2 Видеорегистратор (16 портов РОЕ)
10 200,00

грн.

3 Жесткий диск для видеорегистратора (6 Оэ)
6 400,00

грн.

4 Антенный кронштейн (14 шт)
4 200,00

грн.

5 Кабель ЕГТР для наружных работ (800м)
12 000,00

грн.

Итого:
83 200,00

грн.

11. Стоимость регистрации, монтажных и пусконаладочных работ

1 Регистрация базовой станции грн.
6850,00

2 Регистрация клиентской точки (3 шт.) грн.
300,00

3 Прокладка и подключение оптического кабеля грн.
30 000,00

4 Монтажные и пусконаладочные работы
18

000,00 грн.

Итого:
55

150,00 грн

12. Регулярные месячные платежи

1
Лицензионная поддержка базовой станции (за 
каждую станцию) -  на 24 месяца

16 800 ,00
грн.

2
Лицензионная поддержка клиентской точки (за 
каждую точку) -  на 24 месяца

5 040 ,00
грн.

13. Коммерческое предложение на подключение тяговой подстанции к сети WiFi по топологи
точка-точка

Наименование
оборудования Цена

Количес
тво Сумма

1 Комплект оборудования для WiFi
28 550,00

грн. 1
28 550,00

грн.

2
Комплект оборудования для 
видеонаблюдения

83 200,00
грн. 1

82 200,00
грн.

3
Монтажные и пусконаладочные 
работы

55
150,00 грн. 1

55 150,00
грн.

4
Лицензионная поддержка на 24 
месяца

21
840,00 грн.

21 840,00
грн.

188
ИТОГО 740,00 грн.

12. Мы даем согласие придерживаться условий нашого предложения в течение 30 календарных
13. Мы согласны с тем, что если наше предложение не будет соответствовать условиям Заказчика, 
он может от клонить наше предложение.
14. Если наше предложение будет прийнято, мы берем на себя обязательство подписать Договор и 
выполнить все предусмотренные этим Договором условия.

Директор Лукин В.А.


