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Назва проекту: 
проект створення ландшафтного навчально-дослідного центру "Екошкола"
 
Тип проекту: Малий
 
Точна адреса, за якою планується реалізація проекту: 
Білоцерківська ОТГ  село Пилипча  вул. Соборна,1
 
Короткий опис проекту: 
В центрі села Пилипча на території господарського двору закладу освіти планується
облаштувати  ландшафтно-паркову зону   з алеями, декоративними насадженнями,
лавками і місцями для відпочинку, теплицею, господарським приміщенням з необхідними
умовами для забезпечення технологічного процесу вирощування рослин, оскільки в
подальшому більшу частину робіт планується виконувати  в ході навчального процесу і
виробничої практики  здобувачів освіти. Це буде візитною карткою нашого навчального
закладу.
 
Для кого цей проект: 
Результатами виконання проекту  зможуть користуватися:
жителі і гості села, які мають бажання відпочити у парку, поспостерігати за
ландшафтними роботами на території і набратися досвіду, знайти варіанти вирішення
своїх ідей облаштування клумб, використання і придбання тих чи інших видів рослин;
 учні нашого і партнерських закладів освіти, які виконують навчальні модулі  з програм
ландшафтного проектування і рослинництва ;
транзитні проїжджаючі особи , які будуть мати змогу бачити рекламні банери з дороги і
зацікавляться місцевою цікавинкою.
 
Повний опис проекту: 



Село Пилипча як  складова частина Білоцерківської громади має бути красивою і
привабливою. У проекті подається ідея, яка переслідує кілька цілей одночасно:
облаштувати паркову зону відпочинку з алеями для відпочинку і піших прогулянок
мешканців села і великою кількістю ландшафтних форм насаджень;
створити майданчик для практичних занять з ландшафтного дизайну і рослинництва
(декоративного, овочевого та ін.) на принципах екологічного сталого розвитку не тільки
для учнів місцевої школи, а і як базу для всієї мережі навчальних закладів громади; -
 у швидкій перспективі створити госпрозрахункову одиницю для допомоги у забезпеченні
фінансової автономії школи за рахунок вирощування продукції, проведення майстер-
класів, надання послуг з ландшафтного впорядкування;
замінити старі дерева і дикі насадження на впорядковані форми і отримати естетичний і
привабливий вид впорядкованої території.
     Згідно проекту, ландшафтний центр знаходиться в центрі села (див. Додаток Б)  , поряд
з центральною дорогою, на огородженій території господарського двору Пилипчанського
НВК, має площу 0,4 га, рельєф рівний, лінія електропередач і місцевий водопровід
розташовані зручно, є два виїзди на асфальтовану дорогу. 
    Багатозадачність і актуальність проекту має позитивно вплинути на рішення про його
життєздатність. Проект не зачіпає інтересів громади і має усі шанси бути схваленим..
 
Інформація щодо очікуваних  результатів  в разі реалізації  проекту:: 
Очікувані результати : в центрі села замість старого шкільного саду з'явиться мальовнича
зона відпочинку з алеями, лавками, клумбами, виконаними в різних ландшафтних техніках
і формах;  міська громада (навчальні заклади) буде мати навчально -дослідну базу з
ландшафтного проектування і ведення рослинництва;  господарська діяльність центру в
перспективі стане кроком до забезпечення фінансової автономії базового навчального
закладу;  відкриється перспектива залучення працівників і створення кількох робочих
місць;  робота центру внесе свій вклад в формування естетичних смаків громади і
технологічної обізнаності в профільній галузі;  дітям відкриється ще одна можливість
самореалізуватись і поглибити знання і вміння в проектній діяльності і набутті
технологічних навиків і вмінь з ландшафтного проектування а також дотримання
екологічних принципів ведення господарства.
 
Бюджет:
 
№
п/п

Найменування товарів (робіт, послуг) Кількість,
од.

Ціна за
одиницю,
грн.

Вартість,
грн.

1 облаштування пішохідних доріжок з
твердим покриттям

170 м.кв 400 68000

2 лавки 8 1300 10400
3 Теплиця капітальна-вегетарій 4*6м 1 30000 30000
4 навіс для технологічних робіт 3*4м 1 5000 5000
5 Господарське приміщення типу "вагончик"

3*4м
1 7000 7000



 

6 туалет (капремонт існуючого)) 1 10000 10000
7 Освітлення парку (6 ліхтарів) 6 2600 15600
8 Ємність для води "Єврокуб" 1 1500 1500
9 Підведення води 30м 250 7500
10 Бесідка дерев'яна 3*4м 1 5000 5000
11 Ремонт і чистка криниці 1 25000 25000
12 Корчування і зрізання дерев 1 15000 15000
13 Закупівля рослин, матеріалів та

інструментарію
300 100 30000

Загальна вартість: 230000


