БЛАНК-ЗАЯВКА
пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за рахунок коштів
громадського бюджету (бюджету участі) у м. Львові на 2020 рік та список
осіб, які підтримують цю пропозицію
Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган)
Вид проекту
(вписує уповноважений робочий орган)
1.* Назва проекту (назва повинна коротко розкривати суть проекту та
містити не більше 15 слів): Озеленення проспекту Червоної Калини (від вул.

Стуса, 57а до проспект Червоної Калини, 1а)
2.* Вид проекту: великий (від 600 000 до 3 000 000 грн.) або малий (від 50
000 до 600 000 грн.)
малий
3.* Категорія проекту “Освітні та медичні проекти“ чи “Інші проекти“:
___________________ Інші проекти ______________________________
4.* На території якого району м. Львова планується реалізація
проекту_________________Сихівський___________________________________
5.* Точна адреса та назва об’єкта, щодо якого планується реалізувати
проект (за відсутності адреси чітко зазначити місце реалізації в описі проекту,
Проспект
у візуалізації до проекту або інших додаткових матеріалах):

Червоної Калини (від вул. Стуса, 57а до проспект Червоної Калини, 1а
6. Опис та обґрунтування необхідності реалізації проекту (основна
мета реалізації проекту; проблема, якої воно стосується; пропоновані рішення;
пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким чином його
реалізація вплине на подальше життя мешканців; основні групи мешканців, які
зможуть користуватися результатами реалізації завдання)___ Недавно місто
реалізувало потужний інфраструктурний проект з прокладання трамвайної колії на Сихів, у
процесі якого було, зокрема, розширено вулицю Василя Стуса та початок проспекту
Червоної Калини. Проте на окремих ділянках реконструйованого транспортного коридору
не було проведено озеленення узбіч проїжджої частини та тротуарів. Початок проспекту
Червоної Калини (від вул. В. Стуса) є найпроблемнішим у цьому плані. Ми пропонуємо
здійснити його озеленення на відтинку 250 м шляхом висадження декоративних дерев та
кущів.
Основна мета реалізації проекту: покращити естетичний вигляд, підвищити
рівень комфорту для пішоходів, покращити екологічну ситуацію на запропонованій
території. Непарна сторона вказаного відтинку проспекту Червоної Калини має
прокладений широкий пішохідний тротуар, поєднаний із велосипедною доріжкою, якими

щоденно користуються сотні пішоходів та велосипедистів. Проте їм доводиться
пересуватися під палким сонцем, що є дискомфортним. Насадження обабіч тротуару‐
велодоріжки кленолистих морозостійких платанів (Platanus acerifolia) висотою 2.0‐2.5м,
дозволить створити затінок і значно підвищить комфорт та візуальний вигляд вулиці. На
проектному відтинку проспекту Червоної Калини також є бічний з’їзд і пішохідна доріжка,
які провадять до Інституту біології тварин НААН, Дитячого Центру здоров'я ім. Анни
Мазуренко та Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру, якими
щоденно користуються сотні працівників та пацієнтів згаданих закладів. Тому важливим є
також озеленення вказаних ділянок, що планується здійснити насадженням там вишні
кущової 'Глобоса' (Prunus fruticosa 'Globosa') висотою 2.0м, бересклету крилатого
(Euonymus alatus) висотою 0.8‐1.0м, спіреї Білларда (Spiraea × billardii) висотою 0.6м.
Візуальний естетичний акцент озеленення проектного відтинку проспекту Червоної
Калини пропонується зосередити на схилі (див. Фото) навпроти Інституту біології тварин
НААН – там буде висаджено мініалею із сакур дрібнопильчастих 'Рояль Бургунді' (Prunus
serrulata 'Royal Burgundi) висотою 2.0‐2.2м.
Реалізація даного проекту кардинально змінить естетичний вигляд пропонованої
ділянки, суттєво покращить комфорт пересування нею пішоходів і велосипедистів,
сприятиме поліпшенню екологічної ситуації, знизить шумове навантаження від
автомобільного транспорту. Реалізація цього проекту важлива і для мешканців
оточуючого району, і для численних працівників і відвідувачів закладів, розташованих
поруч і для транзитних пішоходів, велосипедистів і львів’ян та гостей міста, тисячі котрих
проїждають цю ділянку у громадському чи особистому транспорті. Львів стане
красивішим, зеленішим, комфортнішим і екологічнішим!
7.* Орієнтовна вартість проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна
вартість)
№
Перелік видатків
з/п
1. Розробка проекту
2. Саджанці платан кленолистий ‐ Platanus x

3.

4.

5.

Орієнтовна вартість, грн.
10000

acerifolia(вис.2.0‐2.5м) – 15 шт.

49500

Саджанці Сакура дрібнопильчаста 'Рояль Бургунді' ‐
Prunus serrulata 'Royal Burgundi (вис.2.0‐2.2м) – 10 шт.

40000

Саджанці Бересклет крилатий ‐ Euonymus alatus
(вис.0.8‐1.0м) – 15 шт.

52500

Саджанці Спірея Білларда‐ Spiraea × billardii(вис.0.6м)
– 40 шт.

10000

6.

Кілки для підв’зування висаджених рослин – 100 шт.

14000

7.

Грунт для посадки (торф розкислений, 250 л) – 50 шт.

27000

8.

Посадкові роботи – 80 од.

36000

9.

Транспортні витрати – 5 .

10000

10. Допоміжний інвентар, спецодяг, тощо
11. Непередбачувані витрати (10-20% від суми
кошторису)
Разом:

10000

26000
285000

