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Категорія: Естетичне облаштування міста
 
Конкурс: ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ БІЛОЇ ЦЕРКВИ 2021
 
Назва проекту: 
"Молодіжна алея" - місце комфортного і затишного відпочинку для всіх і кожного
 
Тип проекту: Малий
 
Точна адреса, за якою планується реалізація проекту: 
вул. Польова 1В, с.Дрозди, Білоцерківський район, Київська область, 09131
 
Короткий опис проекту: 
Для кожного парку центральна алея є візиткою. Ми хочемо щоб «Молодіжна алея» нашого
парку  перетворила втомлену центральну алею на чудове місце, куди б хотілось йти
відпочивати, спілкуватись, обмінюватись думками, гуляти з друзями та дітьми
Також хочемо, щоб алея була сучасною та враховувала потреби усіх верств населення.
 
Для кого цей проект: 
Бенефіціарами даного проекту є в першу чергу жителі села Дрозди, а також всі інші
мешканці та гості. Найчастіше в Парку проводять своє дозвілля батьки з дітками, молодь,
люди похилого віку. Ми усвідомлюємо, якщо алея набуде естетичнішого вигляду, в парк
будуть приїжджати і з інших сусідніх міст та сіл.
 
Повний опис проекту: 
Парк є публічним місцем, де мешканці міста люблять проводити час.
Наразі територія парку знаходиться в занедбаному стані, відсутні належним чином
обладнані місця для відпочинку та проведення дозвілля. На території парку відсутнє
освітлення, що є небезпечним  для пішоходів в темний час доби. Доріжка в парку постійно
заростає травою,
Відновлення благоустрою парку створить  сприятливі умови для відпочинку, проведення
дозвілля, для мешканців територіальної громади. Забезпечить  безпечний рух пішоходів



через парк,
В першу чергу ми хочемо аби парк був адаптований під потреби усіх верств населення, в
тому числі мам з колясками.
Тож, пропонуємо почати з звичайних, стандартних, зручних лавочок зі спинками,
освітленням енергозберігаючими ліхтарями , смітничками, облаштування прохожої
території тротуарною плиткою
 
Інформація щодо очікуваних  результатів  в разі реалізації  проекту:: 
Реалізація даного проекту забезпечить розвиток  інфраструктури  Київського регіону в
цілому, що має надважливе значення для  підвищення стандартів життя в сільській
місцевості, сприятиме розвитку та благоустрою території.
Парк має стати місцем дружнім до розвитку ініціатив. Буде проводитись більше заходів,
тим самим люди будуть гуртуватись, обмінюватись думками, можливостями, подавати та
реалізовувати спільні ідеї.
Звичайно буде приємніше знаходитись у затишному місці.
І село отримає привабливий туристичний об’єкт європейського рівня.
 
Бюджет:
 

 

№
п/п

Найменування товарів (робіт, послуг) Кількість,
од.

Ціна за
одиницю,
грн.

Вартість,
грн.

1 Тротуарна плитка 400м2 200 80000
2 Монтаж, демонтаж 400м2 200 80000
3 Розхідні матеріали 1 40000 40000
4 Вуличні енергозберігаючі ліхтарі 20 2500 50000
5 Лавочки зі спинкою 10 3000 30000
6 Урни 10 500 5000
7 Зелені насадження 20 500 10000
Загальна вартість: 295000


