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Включено до реєстру поданих проектів за № 

П.І.П/б та підпис особи, що реєструє

Т

ВСІ ПУНКТИ Є ОБО В ’ЯЗКОВИМИ ПЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту:
Шикарна алея на Шикарному Пляжі
2. Вид проекту:

великийи о • малий

Проект буде реалізовано на території м. Миколаєва:
Корабельний район

• соціальний

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:
54022, м. Миколаїв, Зелена Зона “Шикарний Пляж” на береговій лінії поблизу кінцевої зупинки 
маршруту 87.

4. Опис проекту
Пропонується провести очищення від сміття та чагарників частини зеленої зони “Шикарний Пляж”. 
Оскільки вказана територія обслуговується лише під час суботників небайдужими громадянами. 
Встановити на вході на терірорію інформаційний стенд, арку із назвою, ворота, лавочки для 
відпочинку. А головне - зробити планування місцевості для висадки алеї із відповідною назвою 
“Шикарна Алея”. Оскільки відпочинок завжди краще проводити в тіні дерев - ніби сама матінка 
Земля захищає вас під час такого відпочинку.

5. Обґрунтування бенефіціарів проекту

ВСІ ГРОМАДЯНИ МІСТА, що користуються красотами відпочинку на теріторїї Зеленої Зони 
“Шикарний Пляж” та волейбольною площадкою на її території.
Для кількох мікрорайонів нашого міста Шикарний Пляж - єдина зона відпочинку біля водойми. 
Заняття з волейболу приносить не лише задоволення, але також об’єднує людей під час активного 
відпочинку. Молоді та родинам із дітьми потрібне місце для відпочинку

6. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Городяни міста будуть залучені не лише до здорового відпочинку, а і отримають неабияку 
мотивованність приймати участь у життєдіяльності міста - плануємо встановити пояснювальний 
стенд із описом всіх етапів облаштування Зеленої зони Шикарний Пляж і фото активістів. 7

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, гри

1. Очищення території майданчика 80 000
2. Підготовка території під алею, земельні роботи 70 000
3. Лавки бетонна паркова, 10 шт 50 000
4. Стіл бетонний парковий, 5 шт 25 000
5. Саджанці верби різних порід, 20 шт. 40 000
6. Вивіз сміття 10 000
7. Стенд інформаційний 5 000
8. Металоконструкція на вході з аркою і воротами, 1 шт 18 000

Разом: 298 000
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. 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
kolohort@gmail.com для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адресц

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 буце здійснюватися обговорення проекту з 
громадськістю в соціальних мережах або на інших платформах в мережі Інтернет (за 
наявності). ГО "Шикарна Балка"

https://www.facebook.com/groups/chicbalk/
11. Інші додатки (якщо необхідно):
а) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
б) фотографія^, які стосуються цього проекту,
в) ескіз майбутнього проекту

mailto:kolohort@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/chicbalk/


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
Зєліков Олексій 
Олегович  

 

**Співавтор: Олійник 
Максим Олегович

** Будь-ласка, вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам Миколаївськдї 
міської ради.
Стать: |  І І

чол. жін.

Вік: □ □ ■ □ □□

понад 60
16- 18 19-31 31-40 41-50 51-60

Рід □ Студент ■  І 1 □ Підприємець
занять: Працюю Безробітний Пенсіонер

Згода на обробку персональних даних:

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» я, Зєліков Олексій Олегович 
даю згоду на обробку моїх персональних даних, вказаних в пункті 7 цього бланка-заяви 
виконавчими органами Миколаївської міської ради.

V 19
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^>еалТз£н(ія суперечитиме Законам України чи сума 

реаліза^іікіеревищить максимальний обсяг коїнтів, визначених на його реалізацію.
. Г .  /  & Зєліков О.О.,
дата  П.І.П/б автора
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Додаток А

Мапа з зазначеним місцем реалізації проекту
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Додаток Б
Фотографії теперішнього стану зеленої зони
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Додаток В
Приклад того як може виглядати
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