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В£1 ПШКШ е  ОБОВ ЯЗКОВИМИ ЛЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 20 слів):

... Реконструкція та благоустрій небезпечної для здоров ’я громадян пішохідної алеї по 
вул. Космонавтів (від вулиці Електронна до вулиці Херсонське Шосе) в ЕКО АЛЕЮ  
«ЗДОРОВ’Я» з сучасни.ч освітленням, велодоріжкою та акацієвою алеєю у  Інгульскому 
районі міста М иколаєва........................................................................................................................

2. Вид проекту:

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

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

3. Адреса, назва установи / закладу, будинку:

...Пішохідна алея по вул. Космонавтів (від вулиці Електронна до вулиці Херсонське 
Шосе), яка простягається паралельно трамвайної лінії (від будинку по вул. Космонавтів, 
136 до будинку по вул. Космонавтів, 102).......................................................................................

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 -  відновити та осучаснити аварійну небезпечну пішохідну алею у  комфортну та 
екологічну пішохідно-велосипедну ЕКО АЛЕЮ «ЗДОРОВ’Я» на вул. Космонавтів з 
сучасніш LED -  освітленням, розміткою велодоріжки та компенсаційною висадкою по 
всій довжині акацієвої зеленої алеї (у два ряди дерев з кожної сторони аллеї), яка була 
знищена та залишилась одна десята частина.
....Проект реконструкції та відновлення пішохідної алеї спрямований, зокрема, на 
поліпшення комфорту проживання та зайняття спортом мешканців Інгульского 
району, для естетичного вигляду міста. Задовільний стан алеї буде сприяти соціально- 
економічному, спортивному, інфраструктурному і просторовому розвитку, з 
впровадженням сучасного інноваційного проекту освітлення, який зачепить усі сфери 
життєдіяльності міста.....................................................................................................................
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5. Обґрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)

.. .Результатами проекту зможуть користуватися всі групи мешканців, а саме:
1. Діти (безпека та можливість займатися спортом, їздити по виділеній 

велодоріжці)
2. Підлітки та молодь (комфорт пересування, зручна бігова та велодоріжки 

задовольнять потреби молоді, в вечірній час - освітлена пішохідна безпечна алея)
3. Люди похилого віку та люди з обмеженими можливостями (безпечне пересування 

до основних публічних місць - зупинок, магазину, аптеки, поліклініки, можливість 
займатися спортом, спортивною ходою, прогулянками на свіжому повітрі; 
висаджені акації прикрасять алею та весь район та значно покращать 
екологічний стан «Промзони»; в період цвітіння акації всі мешканці району із 
задоволенням будуть насолоджуватися солодким запахом квітів акації з 
насолодою )

4. Люди середнього віку (все вищеперелічене та можливість займатися активним 
спортом )

5. Люди з обмеженими можливостями (інваліди візочники) (можливість без
перешкод користуватися справді пішохідною алеєю та з легкістю пересуватися 
до всіх необхідних публічно та соціально важливих місць, можливість займатися 
спортом, відпочивати на свіжому повітрі, та безпечно у  вечірній час по 
освітленій алеї дістатися додому без сторонньої допомоги та травм, отриманих 
у  ямах замість рівної пішохідної алеї)...............................................................................

6. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:

... Цільова група -  відвідувачі скверу (близько 18000 людей віком від 14 до 80 років), 
мешканці прилеглих будинків (близько 6800 людей), які очікують відновлення та 
реконструкції єдиної основної аварійної пішохідної алеї біля дев’яти років..

... Проектом будіть виконані роботи з відновлення освітлення пішохідної алеї у  вечірній 
час, компенсаційну висадку саджанців акації для відновлення алеї та заходи з
осучаснення для можливості займатися велоспортом та безперешкодним пересуванням 
екологічним видом транспорту, таким як велосипед.....................................................................

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. Освітлення пішохідної алеї LED світло діодними 
економними вуличними світильниками Евросвіт ST-50-04 50W 
ІР65 6400К - 45001т (140 од.* 1050,00 грн. за одиницю)

1.1 Роботи по встановленню 30% від вартості

httns.V/rozetka. com. иа/18110490/п 18110490/

147 000,00 

44 100,00



з

2. Компенсаційна висадка насаджень у сквері
• Дерева (акації 1,5-2 м.) - 1400 од. *85 грн.
2.2 Роботи з посадки саджанців 30% від вартості.

http://zelenhoz. mk. иа/

119 000,00 

35 700,00

3. Розмітка вело доріжки пішохідної алеї по вулиці Космонавтів, 
розмітка загальною довжиною 2 км. у дві сторони з трафаретом 
значка “вело доріжка”. ( 2*2* 10700 грн. вартість за 1 км. в одну 
лінію)

КП ММР «СМЕП»

42 800,00

4. Проведення ремонтних робіт по асфальтуванню пішохідної алеї 
по вулиці Космонавтів, або переукладання пішохідної алеї 
тротуарною плиткою.
КП ММР «ЕЛУ Автодоріг»

611 400,00

Разом: 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 т.д. (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 длі значених вище цілей. 
Примітка: ^
Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тіль  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 (будуть направлені електронною поштою для публікації на сайті)'.
а) фотографії, пішохідної алеї по вулиці Космонавтів;
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту;
в) титул та інші матеріали, суттєві для заявника проекту

http://zelenhoz
mailto:vitalij.matveev@gmail.com
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СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ 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: ^ чол. жін.

Вік: 16-18 19-31 Я з  1-40 41-50 51-60 понад 60

Рід
занять:

Студент Працюю Я  Безробітний Пенсіонер Підприємець

Згода на обробку персональних даних:

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» я, Матвеев
Віталій__Анатолійович_, даю згоду на обробку моїх персональних даних, вказаних в

пункті 7 цього бланка-заяви виконавчими органами Миколаївської міської ради.

В.А. Матвеев23.05.2019р.
дата

13. Я погоджуюсь, що:
- усі пункти бланка-заяви є обов’язкі
- заповнений бланк (за виклюне 

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

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

и для заповнення;
12) буде опубліковано на офіційному сайті

23.05.2019р.
дата

Матвеев Віталій Анатолійович 
П.І.П/б автора


