
ФОРМА ПРОЕКТУ, ____________
Д іКр П А ІВСЬ КИ Й  МІСЬКВИКОНКОМреалізація якого планується за рахунок коЦгтте”̂  ^  ^ ^

Громадського бюджету м.Миколаєва 
у 2020 році

Ж-ГЬ
Дата надходження ( с г  а .  ю / 9
Включено до реєстру поданих проектів за № 0 0 ц5
П.І.П/б та підпис особи, що реєструє

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ ’ЯЗКОВИМИДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше20слів) .АКТИВНЕ ДОВГОЛІТТЯ «ВІД МАЛЕЧІ ДО  
СТАРЕЧІ»:
РОБИМО ТЕРЕНКУР «КІЛЬЦЕ ЗДОРОВ’Я» : ЧО ТИРИ ЕКО-ДО РІЖКИ, ЩОБ 
МІЦНІЛИ НІЖКИ

2. Вид проекту:

Проект буде реалізовано на території м.Миколаєва(в«ишш7ь назву району/мікрорайону): 
Центральний район

• великий □ • малии 0 •соціальний □

3. Адреса, назва установи:вул.2-а Набережна, буд. Ід, м.Миколаїв 54039 
Миколаївський міський притулок для громадян похилого віку та інвалідів

4. Опис проекту (Опис проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт, який може бути 
потенційним виконавцем проекту - не більшебОслів)

основна мета проекту- покращати головну цінність міста на воді-берегову зону тастворення 
умов для залучення городян різного віку, до різних засобів реалізації активного довголіття
проблема,на вирішення якої він спрямований- слаборозвинена берегова інфраструктура для 
загального користування соціального напрямку мешканців міста
запропоновані рішення

-завершити багаторічний благоустрій берега- 140л* шляхом облаштування оздоровчого 
теренкура «Кільце здоров’я» з розбивкою на 4 еко-доріжки для подальшого використання у 
заходах змагального оздоровчого характеру та соціального спрямування для городян різного 
віку та фізичного стану;
пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване-доціпьно використаннячудових 
природніх умов на схилах та березі ріки Інгул, що довгі роки є улюбленим місцем для 
відпочинку жителів цього мікрорайонута подальша доступність до спроектованого спортивно- 
оздоровчого комплексу

і яким чином його реалізація вплине на подальше життя мешканців-замулений берег ріки 
Інгул стає зразковим спортивно-оздоровчим комплексом для проведення різних заходів 
соціального спрямування, що покращає культурні, фізичні і соціальні взаємини жителів міста-.



5. Обґрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців,які
зможутькористуватися результатами проекту)
- мешканці даного мікрорайону та інші громадяни міста, що приймали участь в суботниках по 
облаштуванню прибережної зони-даного районую
- студенти Миколаївського Національного Аграрного університету та Миколаївського 
Національного університету ім. В.О. Сухомлинського, які приймали участь в благоустрої 
берегової зони р. Інгул;
- учні школи-інтернату №3,30111 №№12,18,39,50;
- вихованці дитячого садку №68 «Ромашка» ;
- мешканці та працівники міського притулку для громадян похилого віку та інвалідів;
- працівники соціальних служб міста з підопічними територіальних центрів міста;

6. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту
І.Облаштовано теренкур «Кільце здоров’я» загальною протяжністю 200 м, який складають 
чотири еко-доріжки,а саме:
1.1. Маршрут №1 (протяжність -  ЗО м). Еко-доріжка облаштована «зі схилу до берега»; має 
металеві опори, з центральною та боковою доріжками із 33 сходинок «Алфавітка» від А до Я,- 
кожна сходинка має одне слово-назвукраїни„що дає можливість в ігровій- формі покращати 
методики вивчення;:
1.2. Маршрут №2 (протяжність -  100 м). Еко-доріжка «Центральна » облаштована на береговій 
смузі як пішохідна або бігова, має контрольні стовпчики по метражу; для слабких здоров’ям- 
вона може бути використана для прогулянки з відпочинком на лавах біля річки;
1.3. Маршрут №3 ( протяжність -30 м)..Еко-доріжка «Героїчна» облаштована на береговій смузі 
до пам’ятного знаку Офіцерському десанту - -визволителям м. Миколаєва
1 4. Маршрут №4 (протяжність -  40 м). Еко-доріжка « Оздоровча» розташована на верхньому 
майданчику схилу, прилеглому до адміністративного корпусу, облаштована тренажерами для 
осіб фізично слабких або поважного віку, включаючи інвалідів з важкою ходою або 
колясочників;
2. На набережній оновлені МАФ, де діє спортивно-оздоровчий майданчик «РА»(«Сонячний») 
та встановлені спортивні лавки для тренування;
2.1. на воді, край берега, встановлені спортивна колода протяжністю 5-6 м зі страховим 
поручнем;
2.2. Із гумових автопокришок зроблена «хвильова» доріжка протяжністю до 6 м
3. Здійснено озеленення берегової зони та схилу р. Інгул: насаджено 30 дерев та 20 кущів
4. На заскленій літній веранді з видом на р.Інгул облаштована світлиця «Оберіг» з усім 
необхідним устаткуванням для проведення публічних заходів;
4.1. Облаштовано фонтан, облицьований камінням та морськими і річковими черепашками
5. На верхньому схилі Інгулу дороблені відкриті оглядові майданчики з установленими лавами 
для відпочинку та видом на ріку Інгул



7. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна вартість)
Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1. Вирівняння схилу до берегової лінії, проведення 
роботи з укладання доріжок площею до 140 м2 та 
укріплення від дощового стоку з використанням 
будівельних матеріалів та будівельних відходів;

95 000

2. Укладання пішохідних сходів та встановлення 
металевих поручнів

15 000

3. Благоустрій берегової лінії 110м. та деревонасадження 35 000
4. Встановлення контрольних стовпчиків, спортивних 
лавочок та еко-доріжок

6 000

5. Відновлення спортивно-оздоровчий майданчик «РА» 
(«Сонячний»)

17 000

6. Облаштування спортивної колоди зі страховим 
поручнем

7. Облаштування тренажерного обладнання 60 000
8. Забезпечення учасників спортивно-оздоровчих заходів 
індивідуальними приборами виміру кількості кроків та 
часу знаходження на конкретній еко-доріжки

7 000

8. Наочна схема «Кільця здоров’я» та випуск буклетів 
на її основі

6 000

Разом: 241 000

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.-див додаток до форми проекту,оригінал списку у  паперовійформістор.5 -

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 т.д. (необхідне підкреслити):
І.Власов Володимир Яковлевич
а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси €:/Р.сШл. /0£р.ХіиЦх&ШІ/ № *1. 
для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси

Контактні дані авторів проекту (тільки для виконавчих органів Миколаївської міської 
ради) -див.зворотню сторінку 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)........................................................................................................................................

11. Інші додатки (якщо необхідно):
а) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту(див. Додаток1,на 2с.),
б) фотографії, які стосуються цього проекту,(див. Додаток2 на 5 с.)



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

Ім’я та прізвище Контактні дані Підпис
1. ВЛАСОВ** 

Володимир 
Яковлевич

 

БІЛОСВІТ 
Ірина Денісівна

2. РУСЕЦЬКА 
Ліна
Степанівна

** Особа, уповноважена надавати інформацію представникам Миколаївської міської ради. 
Стать: бої. [жік.

Вік: 0 6 - 1 8  □  19-31 031-40  □  41-50 □  51-60 Й понад 60

Рід | | Студент іу7! Працюю І І Безробітний | | Пенсіонер | | Підприємець
занять:
Згода на обробку персональних даних:

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»
я, Власов Володимир Яковлевич, даю згоду на обробку моїх персональних даних, 

вказаних в пункті 7 цього бланка-заяви виконавчими органами

2.0 . 05.2019 
дата

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.

2.0, 05.2019  Власов В.Я.
П.І.П/б авторадата



У К Р А Ї Н А
М ИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
МІСЬКИЙ ПРИТУЛОК

ДЛЯ ГРОМАДЯН ПОХИЛОГО ВІКУ ТА ІНВАЛІДІВ
вул. 2 Набережна, 1 - д, м. Миколаїв, 54039, тел./факс: (0512) 44-87-72 

e-mail: mspritulok^ ' ' v.ua Код ЄДРПОУ 26028579

Надсидаємо Вам на реєстрацію заявочні матеріали проекту

АКТИВНЕ ДОВГОЛШЯ «ВІД МАЛЕЧІ ДО СТАРЕЧІ»:РОБИМО ТЕРЕНКУР «КІЛЬЦЕ ЗДОРОВ'Я» -.ЧОТИРИ 
ЕКО-ДОРІЖКИ, ЩОБ МІЦНІЛИ НІЖКИ, реалізація якого планується за рахунок коштів 
громадського бюджету м. Миколаєва у 2019 році.

Орієнтовна вартість (кошторис) проекту складає 241 000 (Двісті сорок одна тисяча) 
гривень.

Сподіваємось на позитивну відповідь.

М М ! Ш \ 9  m 0 9 . l h U \  №. ВІД

Подання на реєстрацію 
материалів проекту

Департамент економічного розвитку 
виконкому Миколаївської 
міської ради
Директору департаменту 
Шуліченко Т.В.

Шановна Тетяно Василівно!

Додатки:

1. Заявочні матеріали до проекту на 5 с. з додатками:;
а) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту(див. Додаток1,на 2с.),
б) фотографії, які стосуються цього проекту,(див. Додаток2 на 5 с.)
Усі документи в 1 прим.

Директор притулку

З пошаною,

В.Я. Власов

Власов



Додаток 2 до проекту. АКТИВНЕ ДОВГОЛІТТЯ «ВІД МАЛЕЧІ ДО СТАРЕЧІ»: 
РОБИМО ТЕРЕНКУР «КІЛЬЦЕ ЗДОРОВ’Я» .ЧОТИРИ ЕКО-ДОРІЖКИ, 
ЩОБ МІЦНІЛИ НІЖКИ

Примітка: показана схема теренкуру через окремі фотокопії минулих років по 
благоустрою цієї місцини
Схема теренкуру «Кільце здоров’я»( загальна протяжність -200 м), 
Маршрут №1 протяжність -  ЗО м: Еко-доріжка «зі схилу до берега» з металевими 
опорами: облаштунки схилу потребують будівельних материалів та спеціальної 
техніки



Маршрут №2 протяжність -  100 м
Пішохідна (бігова) еко-доріжка з контрольними стовпчиками проходить по 
береговій смузі -має з обох сторін старт- фініш, а саме:
1) там, ле схил переходить в берегову зону (кінець маршруту №1);

Берегова зона потребує озеленення - початок покладено студентами міста

Ці иісця подобаються городянам як влітку, так і взимку, особливо на Водохрещу

2) на спортивно-лхдоровчому майданчику «РА»(«Сонячний»).

«Рукоход» особливо подобається дітлахам і молоді

Еко-доріжка №2 може бути використана не тільки як бігова, але і в якості пішохідної 
для прогулянки з відпочинком на лавах біля річки- для слабких здоров’ям або особами, 
що мають фізичні вади- в обох випадках вона може мати для них не тільки оздоровчий 
зарактер, але й змагальний.



років всю важку роботу по благоустрою берега ріки Інгул на себе- це почесна місія 
молоді нашого мічта

Маршрут №3 - протяжність -ЗО м Еко-доріжка починається від каплички 
Св.Миколая,далі іде спуск по сходах (сходи потребують оновлнггя) і біля панно (робоьа 
АДТ) повертає направо і проходить по береговій смузі до пам’ятного знаку 
Офіцерському десанту-визволителям м. Миколаєва



Маршрут №4 (протяжність -  40 м) еко-доріжка з тренажерами для осіб фізично 
слабких або поважного віку, включаючи інвалідів з важкою ходою або колясочників; 
Маршркт починається від каплички Св.Миколая 
Еко-доріжка починається від каплички Св.Миколая,
В облаштуваннв еко-доліжки в рвзні роки приймали аетивну участь стуленти 
МНАУ (укладка бетонних плит, бесідка для відпочинку)

Після чого була зроблена відкрита веранда аід захисним пологом, - можна приймати 
участь у різних соціальнії заїодах та слухати концертні програми



Пробний запуск фонтану -  має лікувальний ефект(оздоровча звуко-терапія -дзюрчання 
води) -потребує подальшого облаштування- облицювати камінням та морськими і 
річковими черепашками

Тепер треба на цій еко-доріжці створити тренажерну лінію -  і теренкур «Кільце 
здоров’я» закольцований -  спуск по береговому схилу до Інгулу- дихаємо свіжим 
бризом: активне довголіття забезпечено «від малечі до старечі»



- -АКТИВНЕ ДОВГОЛІТТЯ «ВІД МАЛЕЧІ ДО СТАРЕЧІ»-
ЩОБмщнт7тжкиІЛЬт'ЗДОРОВ’я > > чотириеко-доріжки, '

Додаток 1


