
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я   ПРОЕКТ 
 

 

від                2016. №       м. Ужгород 

 

  

Про реалізацію проекту «Реновація  

унікального скверу-альпінарію  

в історичному центрі міста Ужгород» 

 

 

 

Керуючись статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши звернення Міжнародного благодійного фонду 

«Українська Біржа Благодійності» 25.08.2016р. № 371, з метою реалізації  

проекту переможця Всеукраїнської екологічної програми «Будуємо ЕКО 

Україну разом!», виконком міської ради ВИРІШИВ:  

 

1. Надати дозвіл Міжнародному благодійному фонду «Українська Біржа 

Благодійності» на проведення робіт у рамках реалізації проекту «Реновація 

унікального скверу-альпінарію в історичному центрі міста Ужгород» на          

пл. Жупанатській (альпінарій) згідно з додатком.  

2. Департаменту міського господарства забезпечити контроль та 

прийняття виконаних робіт. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Габора О.М. 

 

 

 

Міський голова                Б. Андріїв 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     Додаток  

                                                      до рішення виконкому 

                                                                      _____________________№____  
 

 

Перелік та обсяг робіт, які будуть проведені в рамках реалізації проекту 

«Реновація унікального скверу-альпінарію в історичному центрі  

міста Ужгород»  
 

№ п/п Назва Од. К-ть 

    

1 Створення декоративної лавиці (8 м, 45 висота) 

1.1. Бетонна суміш для основи куб 4,5 

1.2. 
Камінь декоративний для облцювання основи для 

лавиці 
кв. м. 8 

1.3. Дерев'яний настил для сидіння (2 слої) м.п. 9 

1.4. Кріплення, фарба та пропитка м.п. 9 

1.5. Бетонування основи для сидіння м.п. 8 

1.6. Роботи з облицювання (торець та верхня поверхня) кв.м. 8 

1.7. 
Роботи із деревом – укладання, пропитка та 

фарбування дерев’яного настилу 
м.п. 9 

2 Створення декоративної клумби за лавицею 

2.1. Грунт куб 8 

2.2. Засипка грунту (тачками вручну) куб 8 

2.3. Трамбування та планування кв.м. 12 

2.4. Посадка рослин за шт. 70 

2.5. Аплікативне укриття агроволокном кв.м. 12 

2.6. 
Декоративне мульчування (корою, мульчою, 

галькою) 
кв.м. 12 

2.7. Добрива, селективні гербіциди та інсектициди кг 120 

2.8. Матеріали для оздоблення ландшафту: кора, мульча уп 20 

2.9. 
Матеріали для оздоблення ландшафту: крихта 

мраморна, галька декоративна 
уп 20 

2.10. 
Грунтосуміш для хвойних, для азалій, для 

вічнозелених рослин 
уп 20 

3 Рослини вічнозелені, квітучі та хвойні у асортименті шт. 70 

3.1. Гортензії  6 

3.2. Бересrлет вічнозелений  5 

3.3. Бересклет варіагата  4 

3.4. Тис кущовий  5 

3.5. Форзиція  4 

3.6. Спірея  10 

3.7. Азалія  10 

3.8. Ялівець  4 

3.9. Кіпарисовик  4 

3.10 Самшит вічнозелений  10 

3.11 Гліцинія (на перголу)  8 

4 Реставрація сходів (21 п.м.) 

4.1. Демонтаж ступеньок м/п 21 

4.2. Роботи з очищення та вирівнювання граней м/п 21 



елементів сходів (каменів) 

4.3. Бітонна суміш та мучка для укладання сходів м.куб. 1 

4.4. Камінь природний для сходів м/п 2 

4.5. Влаштування сходів на місце м/п 21 

5 Виготовлення та встановлення перголи і поручнів шт. 1 

5.1. Бетонування закладних елементів шт. 12 

5.2. 
Виготовлення перголи (8 погонних метрів, висота - 

2,1-2,5м) металевої із поручнями  
1 

5.3. Кріплення перголи до закладних шт. 12 

6 Реставрація металевої огорожі м/п 10 

6.1. Фарба л 10 

6.2. Шліфшкурка уп 10 

6.3. Пропитка від іржі л 10 

6.4. Роботи зі шліфування та фарбування м/п 10 

7 
Прибирання території, санітарна та формуюча 

обрізка наявних рослин 
м/2 1000 

8 Очищення кам’яного муру (хімія) м/2 50 

9 Озеро м/2 50 

9.1. 

Засоби для очищення та профілактики утворення 

зелено-синіх водоростей та утворення осаду 

(аквапин и акварен) 

л 10 

9.2. 
Механічне видалення забруднення, заміна води і 

здійснення профілактичних засобів 
послуга 1 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                      О. Макара 

 


