
За даною адресою знаходиться громадський парк, який перебуває в жахливому 
стані. Там кожен день їздять та паркуються недобросовісні водії, включаючи 
робітників ЖЕК-10 (працівник зазначеного ЖЕК-у підтвердив цей факт, та 
пояснив такі вчинки вивозом сміття з парку, хоча кожного разу помічений лише 
проїзд заради скорочення шляху). Фото-підтвердження опубліковано на 
веб-сторінці проекту. 
 

Цей парк є дуже популярним місцем для відпочинку: дітей та дорослих, та є             
найкоротшим шляхом до місцевої інфраструктури. Але в гарну погоду там          
можна підвернути ногу, не приємно знаходитись, а в пору опадів не пройти. 
 

У зв'язку з цим треба повністю оновити парк. Як приклад можна взяти парки: 
● На пр-ті Миру (три ділянки, від ТЦ «Мегацентр» до Єлецької вулиці) 
● Ім. Богдана Хмельницького 

 

Про необхідні роботи (згідно плану-схеми): 
1. Демонтаж застарілих споруд: 

a. Дуже стару гойдалку-балансир, між Рокоссовського 40 і 38. 
b. Покинутий і занедбаний баскетбольний майданчик (паркан 70 м 

сітка-рабиця з 25-ма бетонними стовпами; два баскетбольні 
стовпи з металу). 

c. Стара іржава стійка для вибивання килимів. Між будівлями 
Рокоссовського 42 і 48. 

d. 11 старих лавок, між будівлями Рокоссовського 40 і 42А. 
e. Два металеві смітники (іржаві і старі), між Рокоссовського 44 і 48. 
f. Гойдалку «Машина на пружині», між Рокоссовського 44 і 48. 

2. Демонтаж усіх старих доріжок, тому що вони вже віджили свій термін           
експлуатації 

a. 54 х 1.3 м – бетонне коло, між баскетбольним майданчиком та 
будівлею Рокоссовського 40. 

b. 25 х 1.3 м – бетонна доріжка, між колом та будівлею 
Рокоссовського 38. 

c. 103 х 1.3 м – бетонна та асфальтова доріжка, від проїжджої 
частини перед Рокоссовсько 40 (між Рокоссовського 40 і 38), до 
проходу, між домами Рокоссовського 38 і 48. 

d. Бетонна доріжка, від проїжджої частини перед Рокоссовського 40 
(між Рокоссовського 40 і 46) - 1.3 х 37 м, яка йде до бетонного кола 
(зазначеного вище, в пункті “А”).  

e. між будівлями Рокоссовського 42, 42А і 48: (15 х 1 м) х 3 шт – три 
асфальтові доріжки; з приєднаними до них трьома асфальтовими 
квадратами (3.7 х 3.9 м). 

3. Підготувати грунт 
a. для доріжок (1 400 м²) 
b. 57 соток под газон 

4. Прокладання кабелів в каналах для ліхтарів (300 м) 
a. ВВГ кабель код 110454574 в магазині Розетка - 16 грн/1 м 
b. Пластикова труба – 7 грн м/пог. 
c. Погодження з Обленерго. 

5. Викласти доріжки 

https://rozetka.com.ua/110454574/p110454574/
https://kalde.in.ua/p774138623-truba-dlya-tyoplogo.html


○ Плитка у магазині Розетка – Код 113600960 – 165 грн/м² 
○ Бордюр у магазині Розетка – Код 79992962 – 36 грн/шт (50 х 20 х 4 

см) 
 

A. Доріжки (Д 700 х Ш 2 м = 1 400 м²), вище за рівень землі на 10 см. 
B. Кармани для лавок (робляться з тієї ж плитки, що і доріжки): (2 х 1 

м) х 19 шт = 38 м². 
C. Бордюри (1 476 м). 

6. Встановити лавочки і смітники: 
a. Лавочки - 1 410 грн/шт (Prom.ua - “Скамья парковая Садовая 1,5м”).  
b. Смітники - 350 грн/шт (Эпицентр - КОД 40523081) 

7. Встановити 10 ліхтарів 
a. Ліхтар – 3 500 грн/шт (магазин Miroshop.com.ua, код MS583249R) 

8. Дрібні роботи з прибирання та благоустрою: 
a. Дуже добре змастити вісім гойдалок, між будівлями Рокоссовського 

44, 38 і 48. 
b. Обрізати гілля дерев, між домами Рокоссовського 40 і 46, щоб 

відстань до землі була, щонайменше 2 м і всі люди могли 
комфортно ходити доріжками. 

c. Прибрати дві кам’яні глиби, між Рокоссовського 44 і найближчою 
доріжкою. 

d. Прибрати шини навколо клумби, біля будинку № 40. 
e. Обрізати гілля кущів, для комфортного пересування доріжками між 

Рокоссовського 40 і 38. 
f. Між Рокоссовського 42А і 48 - перенести пісочницю. 

9. Частково накрити бетонний сток. Якщо не можна, тоді розмістити плити          
на невеликій відстані одна від одної, аби люди могли беспечно і           
комфортно ходити, а вода – потрапляти у сток. 

a. Між Рокоссовського 42А і 42. 
b. Всього – 50 м. 
c. Плита з бетону (1 м²) – 375 грн/шт (магазин Розетка, код товару 

70003280) x 50 шт. 
10.Встановити чотири тротуарні стовпи для блокування в’їзду в парк         

автотранспорту 
a. Три, між будівлями Рокосовського 40 і 46 
b. Один, між будівлями Рокосовського 38 і 48 

 
○ Ціна одного стовпчика - 650 грн. Магазин Odf.in.ua (“Столбик 

парковочный из нержавейки высотой 1000 мм под бетонирование”) 
 

11.Посадити газон (57 соток): магазин Розетка, Код 83166765 
12.Розробка проектно-кошторисної документації (10%) 

 
Вартість викладена нижче, а план-схема є на веб-сторінці «Бюджету участі» –           
проект № 82. 
 

Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна          
вартість): 
 

https://rozetka.com.ua/113600960/p113600960/
https://rozetka.com.ua/79992962/p79992962/
https://prom.ua/p678573893-skamya-parkovaya-sadovaya.html
https://27.ua/ua/shop/urna-s-pepelnitsey-8-l.html
https://miroshop.com.ua/katalog/nowodvorski-9252-pathway-led-m-detail.html
https://rozetka.com.ua/70003280/p70003280/
https://odf.in.ua/p1029672562-stolbik-parkovochnyj-nerzhavejki.html
https://rozetka.com.ua/83166765/p83166765/


Складові завдання (згідно схеми) 

Орієнтовна 
вартість*  

(брутто), грн  

 
1. Демонтаж споруд: 

 
A. Гойдалку-балансир 
B. Баскетбольний майданчик 
C. Стійка для вибивання килимів 
D. 11 лавок 
E. Два металеві смітники 
F. Гойдалку «Машина на пружині» 

 

 
A. 000 грн 

 
B. 000 грн 

 
C. 000 грн 

 
D. 000 грн 

 
E. 000 грн 

 
F. 000 грн 

 
2. Демонтувати доріжок 
 

 
00 000 грн 

 

 
3. Підготовка грунту 
 

 
00 000 грн 

 

4. Закупівля 

1. Кабель - 4800 
грн 
 
2. Труба для 
кабелю - 2 100 
грн 
 
3. Доріжки - 
231000 грн. 
 
4. Кармани - 
6270 грн. 
 
5. Бордюр - 
106272 грн. 
 
6. Лавочки - 
26790 грн. 
 
7. Смітники - 
6650 грн. 
 
8. Ліхтарі - 
35000 грн 
 
9. Бетонні плити 
- 18 750 грн 
 



10. Тротуарні 
стовпчики - 2600 
грн 
 
11. Газон - 
37620 грн 

 

5. Прокладання кабелів для ліхтарів 

 

 
1. Погодження з 
Обленерго - 000 
грн 
 
2. Робота - 0000 
грн. 
 

 
6. Викласти: доріжки, кармани лавок і бордюри. 
 

 
A. Доріжки - 

0 000 грн. 
 
B. Кармани - 

0 000 грн. 
 
C. Бордюр - 

0 000 грн. 
 

7. Встановити лавочки і смітники 

 
Лавочки - 0 000 
грн. 
 
Смітники - 0 000 
грн 

 

8. Встановити ліхтарі 0 000 грн 

 
9. Дрібні роботи: 
 

A. Змастити вісім гойдалок 
B. Обрізати гілля дерев 
C. Прибрати дві кам’яні глиби 
D. Прибрати шини 
E. Обрізати гілля кущів 
F. Перенести пісочницю 

 
A. 000 грн 

 
B. 000 грн 

 
C. 000 грн 

 
D. 000 грн 

 
E. 000 грн 

 
F. 000 грн 

 



10. Частково накрити бетонний сток 0 000 грн 

 
11. Встановити тротуарні стовпчики 
 

0 000 грн 

12. Висадити газон 0 000 грн 

13. Розробка проектно-кошторисної документації 00 000 грн 

РАЗОМ: 

477 852 грн 
(закупівля) 

 
000 000 грн 
(виконання) 

 
0 000 000 грн 

(загальна) 
 


