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V V І і
П.І.П/б та підпис особи, що реєструє

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 20 слів):
Створення зони комфортного відпочинку для жителів міста та їх домашніх тварин у парку 
«Адміралтейський».
2. Вид проекту:

• в ел и к и й • м їй ьний

Проект буде реалізовано на території м. Миколаєва (впишіть назву району/мікрорайону): 
район Центральний, парк Адміралтейський

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:
Миколаївська область, м. Миколаїв, район Центральний, парк «Адміралтейський»

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: облаштування публічного простору для комфортного та активного відпочинку.
Проблема: відсутність місць для відпочинку дітей, молоді, родин та їх улюбленців, що не 
приваблює відвідувачів парку.
Облаштування місць для відпочинку, спеціалізованих майданчиків, ділянок для вигулу 
улюбленців, приведення парку до естетичного вигляду сприятиме популяризації активного 
відпочинку, спорту та підвищить екологічну свідомість відвідувачів.

5. Обґрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
Користуватися результатами проекту матимуть змогу:

- Мешканці найближчих мікрорайонів;
- Школярі та студенти найближчих навчальних закладів;
- Мешканці, що цікавляться спортивною активністю (волейбол, баскетбол, велосипеди, 
воркаут);
- Власники тварин;
- Усі охочі насолодитися осучасненим парком.

6. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Оновлений та модернізований парк «Адіу іралтейський». Очищення та декорування парку дасть 
змогу підвищити естетичну насолоду від прогулянок. Створення та облаштування спортивного 
майданчику дозволить громадянам Миколаєва розвиватися фізично, влаштовувати змагання,



спартакіади та ігри на свіжому повітрі. Майданчик для тварин слугуватиме місцем вигулу та 
тренування собак.

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. Очищення ділянки, прибирання дерев, корчування 
коріння - 300 м2 * 200 грн.; Вивезення сміття 8 машин 
(самоскид ЗІЛ) * 600 грн. -  4800 грн.

64800

2. Встановлення світильників світлодіодних від сонячних 
батарей, (35шт.), лавок паркових (24 шт.*1500 грн.), урн 
(28 шт.*1000 грн.).

387000

3. Гойдалки та додаткові матеріали -  2шт. * 15000 грн. 30000
4. Насадження дерев (36 шт.*120 грн.), квітів -  50 м2* 
110 грн., облаштування клумб.

11820

5. Встановлення резинового покриття поля для 
волейболу\баскетболу -  360 грн\м2 -  (розмір поля 36*18 -  
площа поля 648 м2): 648 м2*360, придбання сітки для гри 
у волейбол (400 грн.), придбання сітки-огорожі (периметр 
поля 108 м, висота 2м, 31грн./ м2), стійки для сітки, 
встановлення. *

270376

6. Придбання покриття на поле для воркауту 
(6*18м=108м2), покриття 360 грн/м2 = 108*360, 
тренажерів для воркаут майданчику (32 000 грн.)*

95880

7. Облаштування поля для тренування та вигулу тварин. 140 000
Разом: 999876

*Оплата праці за монтаж та встановлення: 5500-7800 грн - кошторисна заробітна плата на 
будівельні роботи, при середньому розряді складності робіт =3.8. Необхідно - 8 робітників.

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
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)........................................................................................................................... ............



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

Ім’я та прізвище** Контактні дані Підпис

1'C f e A /] f lQ 2 J L O ^

 

2. Поштова адреса

e-mail:
№ тел.:
Серія та № паспорта:

3...............

** Будь-ласка, вкажіть особу, 
Миколаївської міської ради.
Стать: а 40 л. □ Ж 1Н .

уповноважену надавати інформацію представникам

Вік: П іб-18 а  19-31 П З 1-40 П 41-50 □  51-60 □  понад 60

Рід (А  Студент | [Працюю | |Безробітний []] Пенсіонер Ц  Підприємець
занять:

Згода на обробку персональних даних:

п Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» я,
б ія ш Ш ш  С 1 т £ £ м іііО ш ш ш ш ш ___________  _____, даю згоду на обробку
моїх персональних даних, вказаних в пункті 7 цього бланка-заяви виконавчими органами 
Миколаївської міської ради.

гх .0 5 ? .€ п ? >
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 об&яг коштів, визначених на його реалізацію.
7-Ч.П5. г О  (?) &гУТ$]к№ 2А11 С.С}

П.І.П/б авторадата підпис
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