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ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ ’ЯЗКОВИМИДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 20 слів):
Благоустрій скверу « Вітрильний» в історичному центрі м. Миколаєва як облаштування 
довгоочікуваного місця відпочинку та спорту біля нового творчого громадського 
простору «*8 Причал».

2. Вид проекту:

• великий + • малий [ | • соціальний

Проект буде реалізовано на території м.Миколаєва (впишіть назву району/мікрорайону): 
Мікрорайон Сухий фонтан.
3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:
Варварівський спуск, 5.

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 )
Основна мета проекту - це благоустрій рекреаційної зони з видом на річку в загальному 
ансамблі нового творчого громадського простору. Він поєднає у собі історичність цієї 
місцевості та сучасність нових тенденцій облаштування паркових зон. Це місце буде 
комфортним, гарним і безпечним. Минулого року набережну колишнього річкового вокзалу 
біля скверу «Вітрильний» було реконструйовано і модернізовано. Ця місцевість називається «*8 
причал» і з кожним сезоном все більше розвивається як новий креативний громадський простір 
з все новими і новими масштабними заходами (наприклад, грандіозне святкування Дня ВМФ). 
Сьогодні це також одне з найулюбленіших місць для прогулянок людей різного віку та занять 
спортом (йога, катання на велосипедах, скейтах, самокатах, гіроскутерах тощо) жителів 
мікрорайону «Сухий фонтан» і «Сонячний», усіх миколаївців, адже це історичний центр міста, 
який приваблює і приїжджих гостей. Глобальна мета -  це перетворення даної місцини на в тому 
числі цікавий туристичний об’єкт, одну з головних родзинок міста. Велике розчарування і 
навіть невдоволення місцян викликає занедбаний неохайний темний сквер біля гарної світлої 
нової набережної, який міг би бути додатковою зоною відпочинку, а також занять спортом. У 
пізню годину сквер виглядає чорною плямою і просто лякає тих, хто виходить на прогулянку 
біля річки. Також, на жаль, у цій місцевості відсутні лавки та смітники, немає велопарковок. Ми 
б хотіли виправити цю ситуацію шляхом реконструкції доріжок та встановленням паркового 
освітлення (підвести світло до 24 освітлювальних опор) і велопарковок за рахунок коштів з 
громадського бюджету. ТОВ «*8 причал» також готова співфінансувати проект -  виділити 
750000 грн. для встановлення освітлювальних споруд безпосередньо, лавок, гойдалок та



сміттєвих баків і частково витрат на проект капітального ремонту скверу (розбивка, 
конструктивні вузли, кошторис).

5. Обґрунтування бенефіціарів проекту (<основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
Жителі міста Миколаєва, які відівідують набережну «*8 причал»;
Жителі Центрального району міста (Центр міста, мікрорайон «Соляні»);
Жителі Заводського району міста (мікрорайони «Сухий фонтан», «Сонячний»);
Студенти економічного ліцею;
Учні шкіл № 22, 39, гімназії № 1;
Студенти МНУ ім. Сухомлинського.
6. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Реалізація даного проекту створить ще одну нову комфортну зону для відпочинку громади. 
З’явиться новий комфортний освітлений сквер. Наразі в місті не дуже багато місць для 
проведення вільного часу, спілкування та знайомств. Сквер «Вітрильний» стане привабливою 
зеленою зоною для відвідування мешканцями та гостями міста. Він буде комфортним і 
безпечним для прогулянок як літніх людей, так і малюків рівними зручними освітленими 
доріжками поблизу води, енергія якої позитивно впливає на здоров’я. Освітлена місцевість 
викликатиме більше довіри, адже там часто менше злочинності. До того ж, сквером стане 
зручніше пересуватися на велосипеді і з’явиться місце для його паркування. Також 
«Вітрильний» буде зручною рекреаційною зоною з лавками, гойдалками та смітниками, 
фінансування яких, а також частково витрати на проект капітального ремонту скверу (розбивка, 
конструктивні вузли, кошторис), готова взяти на себе ТОВ «*8 причал».
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. Демонтаж 1000 погонних м старих доріжок та 
бордюрів

20000 грн.

2. Купівля 1500 м2 плитки тротуарної сірої «Цегла» 
100x200x45 мм (арт. 10431928)

311715 грн.

3. Укладання 1500 м2 плитки 135000 грн.
4. Обрізка 200 погонних м плитки 9000 грн.
5. Купівля 2000 шт. бордюрів по 0,5 м 90000 грн.
6. Укладання 2000 шт. бордюрів 100000 грн.
7. Купівля піску морського 75 мЗ 35722,5 грн.
8. Купівля 90 м кабелю ВВГнгд 5x10 мм 12960 грн.
9. Купівля 500 м кабелю ВВГнгд 3x6 мм 30000 грн.
10. Купівля 290 м кабелю ВВГнгд 3x1,5 мм 6960 грн.
11. Купівля 120 м дроту СИП 4x35 мм 7440 грн.
12. Купівля 6 шт. анкерних зажимів СИП 4x35-50 480 грн.
13. Купівля 2 шт. розподільних щитів ЩНР-12мод 
зовнішній

4600 грн.

14. Купівля 24 шт. В А 47-29 1р 6А ЕАТСЖ 3600 грн.
15. Купівля 1 шт. ВА 47-29 Зр 63А ЕАТСЖ 520 грн.
16. Купівля 1 шт. ВА 47-100 80А 700 грн.
17. Контур заземлення з матеріалами, роботою і замірами 5000 грн.
18. Купівля 4 шт. АД 2Р 40А ЕАТСЖ 3480 грн.
19. Купівля 590 м стрічки сигнальної 8850 грн.
20. Купівля 72 шт. ЗВИ 35 мм 3096 грн.
21. Купівля 590 м гофротруби зовнішньої 32 мм 8260 грн.
22. Купівля 48 м гофротруби зовнішньої двошарової 32 1344 грн.



мм
23. Купівля 280 м гофротруби зовнішньої 20 мм 2240 грн.
24. Купівля 20 м дроту ПВ-3 6 мм 440 грн.
25. Купівля 2 шт. опор Ж/Б з доставкою та встановленням 15000 грн.
26. Купівля 4 шт. траверс опірних 1040 грн.
27. Монтаж 290 м дроту в опорах у гофротрубі 11600 грн.
28. Монтаж 120 м дроту СИП по опорах 7200 грн.
29. Монтаж 590 м кабелю в землі (цегла, стрічка) 35400 грн.
ЗО. Монтаж 24 шт. автоматів в опорах і світильників на 
опорах, підключення

20880 грн.

31. Монтаж 2 шт. РЩ 3000 грн.
32. Оренда 8 год автовишка 4000 грн.
33. Купівля 5 шт. велопарковок «Спорт» 2000 мм х 800 
мм х750 мм

19000 грн.

34. Орієнтовна вартість розробки проектно-кошторисної 
документації

40000 грн.

Разом: 958527,5 грн.

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):

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 
громадськість^ 
наявності).

^  V |/V V Т І іи  Т ^  1 XI VII V их и ЇХ V/ VIII! Я Ж. Ііриудхх  ̂  чХ

;істюлв соціальних мережах або на інших платформах в мережі Інтернет,(за
)......• І• • .> . \  щ.̂ . .3д а ;  і а * '

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

Анастасія Ігорівна

 

2. Капацина Микола 
Васильович

 

** Будь-ласка. вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам 
Миколаївської міської ради.
Стать: ЦЦ чол. + жін.

Вік: П іб-18 +19-31 П31-40 □  41-50 □  51-60 □  понад 60

Рід І І Студент І І Працюю І І Безробітний І І Пенсіонер +Підприємець
занять:

Згода на обробку персональних даних:

. Відповідно до Закону України ? «Про аахист персональних даних» я, 
\ у  , даю згоду на обробку

моїх персональних даних, вказаних в пункті 7 цього бланка-заяви виконавчими органами 
Миколаївської міської ради. 

) J ± o 5 % { 3
дата

13. Я погоджуюсь, що:
- усі пункти бланка-заяви с 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''кошті в, визначених на його реалізацію. . *;ц  т)Я.гой 7А ■ У
дата  П.І.П/б автора
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