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1. Назва проекту (не більше 20 слів):
Благоустрій алеї з акаціями довжиною 800 метрів по вулиці Космонавтів (від вул. 
Вінграновського до вул. Дніпровська).

2. Вид проекту:

великий ш . малии □ • соціальний □
Проект буде реалізовано на території м.Миколаєва (впишіть назву району/мікрорайону): 
Інгульський район.

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:
вулиця Космонавтів (від вул. Вінграновського до вул. Дніпровська).

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: Благоустрій алеї з акаціями довжиною 800 метрів по вулиці Космонавтів, адже алея є 
основною транзитною артерією мікрорайону, що об’єднує навколо себе 3 трамвайні та З 
автобусних зупинки, 2 супермаркети, 12 магазинів, перукарні, аптеку, 2 школи та є єдиною 
зоною для прогулянок жителів 9-поверхівок навколо.

5. Обгрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
Алея використовується як транзитний шлях для більшості жителів району вдень та як 
прогулянкова зона у вечірній час. Основними користувачами є батьки із дітьми, значна 
кількість батьків із візочками, літні люди та у вечірній час господарі із домашніми тваринами. 
Відсутність місць для відпочинку та збору сміття полишає алею можливості стати центром 
тяжіння району задля спілкування жителів. Відсутність освітлення алеї робить некомфортним 
пересування жителів (через розбиті тротуари) та підвищує відчуття небезпеки від перебування 
на вулиці. Також проект включає облаштування комфортних зупинок для очікування 
транспорту.

6. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
- Висаджено 20 акацій на місці дерев, що відсутні
- Висаджено 40 кущів магонії біля трамвайної лінії для зменшення пилу
- викорчовано пні та прибрано каміння та будівельне сміття з газонів та доріжок



- встановлено 8 лавок та 11 урн для сміття на алеї
- встановлено 3 кругові лавки біля зупинок трамваю
- зроблено ремонт тротуару на алеї
- облаштовано/відновлено підхід до 3 зупинок трамваю та до пішохідних переходів
- облаштовано 24 ліхтаря для освітлення тротуару

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. Саджанці акації (обхват стовбура не менше 10-12 см) - 2200 грн * 20 
шт

44000 грн

2. Корчування 16 пнів 8000 грн
о3. Саджанці магонїї падуболистої - вічнозелені кущі (220 грн * 40шт) 8800 грн
4. Лавки вуличні зі спинкою (металево-дерев'яні) -  (6500 грн * 8 шт) 52000 грн
5. Лавка зі спинкою кругла діаметром 4м (в зоні зупинок Електронна, 

Янтарний та Комінтерна) -  3 шт.
72000 грн

6. Сміттєві урни (типу Скриня для захисту від бездомних тварин) -  
(1950грн *11 шт)

21450 грн

7. Ліхтарі паркові LED антивандальні висотою 3,7 м (12000 грн * 24 шт) 288000 грн
Облаштування частини тротуару до трамвайної зупинки “Янтарний” 
(7м*6м=42 м2) плиткою сірою 60х 20см

56400 грн

8. Облаштування частини тротуару до трамвайної зупинки “Електронна” 
(7м*3м=21м2) плиткою сірою 60х 20см

28200 грн

9. Облаштування частини тротуару до трамвайної зупинки “Комінтерна” 
(7м*3м=21м2 ) асфальт відновлення + облаштування нового 
(11м*7м=:77м2)

78500 грн

10 Ямковий ремонт тротуару (асфальт) орієнтовно загальною площею не 
менше 50м2

90000 грн

11 Вартість робіт (встановлення лавок, урн, посадка дерев та кущів) 22000 грн
12 Вартість робіт по встановленню освітлення 96000 грн

Разом: 865 350 грн

8. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до територіальної 
громади міста Миколаєва га 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)........................................................................................................................................

11. Інші додатки (якщо необхідно): 
іП/фотографія/ї, які стосуються цього проекту, 
о) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)................................





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

Ім’я та прізвище** Контактні дані Підпис
1. Дар’я Фрич-Алчіна

 

** Будь-ласка, вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам 
Миколаївської міської ради.
Стать: О  чол. 0  жін.
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Рід І І Студент ГХІ Працюю і І Безробітний | | Пенсіонер | | Підприємець
занять:

Згода на обробку персональних даних:

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» я, 
С ________ , даю згоду на обробку

моїх персональних даних, вказаних в пункті 7 цього бланка-заяви виконавчими органами 
Миколаївської міської ради.
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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 су перечитиме Законам України чи 

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