Старого Бульвару

Перелік
проектних
пропозицій, допущених до загальноміського
голосування,
що відбудеться з 01 по 12 листопада 2016 року
в приміщенні Житомирської міської ради
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ОДНОЧАСНО МОЖНА ОБРАТИ 5 ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ
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Назва проектної пропозиції
Extrime park для занять Street
work out
Дитячо-спортивний ігровий
майданчик
Служба підтримки мешканців
міста
Островки здоров’я для всіх
Житомир – не смітник
Ігровий майданчик "Щасливе
дитинство"
"Польський цвинтар" - історикокультурний музей-заповідник у
місті Житомир
Дитячий спортивний ігровий
майданчик «Розвивайка»
Благоустрій території біля
джерела
Встановлення на зупинках картсхем із графіком руху
громадського транспорту
Громадський простір
"KinderLand"
Міжнародний Фестиваль
Житомирських містичних
фонтанів
Спортивний майданчик
площинного типу
Спортивний Комплекс "Простір
Здоров’я"
Спортивний майданчик
"Мальованка"
Спортивно ігровий майданчик
для дітей
Облаштування автостоянки та
зони відпочинку
Спортивно-розвиваючий ігровий
майданчик для дітей різного віку
Чистий відпочинок
Житомир - місто спорту
Створення освітньо-культурного
центру "XYZ"
Спортивно-ігровий майданчик
для дітей
Створення шахового клубу у м.
Житомирі
Чиста річка Кам’янка та
благоустрій пляжної території
Спортивний майданчик для всіх
груп населення
Вуличні тренажери для розвитку
фізкультурно-спортивних
навичок молоді міста Житомира
Мультиспортивний майданчик
біля ліцею № 24
Діти - наше майбутнє
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Громадський простір
#KORBUTIVKAPLACE
Майданчики для вигулу собак
Антисуіцидальна підтримка
людей, які опинилися в скрутних
життєвих умовах
Освітлення та благоустрій

Місце реалізації
двір багатоповерхових будинків за
адресами: вул. Клосовського 4, 6; пр-т
Миру 13
вул. Перемоги, 3
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КП «Міський інформаційний центр»
вул. Михайла Грушевського 71/105
Територія міста Житомира відповідно
до карти-схем розміщення
сквер на розі вул. Лятошинського вул.
Небесної Сотні
пров. 2-й Хмельовий, Польський
цвинтар
двір багатоповерхових будинків за
адресами: вул. Небесної Сотні 13, 15;
вул. Київська 50
вул. Миру 100; вул. Вільський Шлях
181
на зупинках громадського транспорту
міста, згідно схеми розміщення
вільний простір між вулицями
Троянівська та Радивилівська
Островського, 3;
Київська, 49;
КП «Парк» Набережна річки Тетерів
двір багатоповерхових будинків за
адресами: вул Селецька 29, 27, 25
вул. Київська 13
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Скульптурна фігура засновнику
Житомира воєводі (князю) пори
проукраїнської України –
Житомиру 884-ому
(Животомиру)
Сквер примирення

сквер на Замковій горі

Облаштування прибудинкової
території багатоквартирного
будинку
Музична репетиційна база

пров. Черовний 45-А

Розміщення карти-маршрутів
(Google.Карти або
Яндекс.Карти) на зупинках міста
Житомира із графіками руху
громадського транспорту
(тролейбуса, трамваю,
маршрутного таксі) або
путівника по місту, на якому
позначені найбільш цікаві та
важливі місця Житомира
Комплексний дитячий
майданчик на "Крошні" з
ігровими та спортивними
секторами
Будівництво доріжки з твердим
покриттям ФЕМ вздовж річки
Кам’янки за течією від
Богунського мосту для
велопрогулянок, катання на
роликах, пробіжок тощо
Відокремлена та облаштована
територія загального
користуванння для
організованого вигулу та
дресирування собак
Пам’ятник соборності України найбільша витинанка в світі"
Футбольне поле з штучним
покриттям для міського ліцею
при ЖДТУ та місцевої громади
Парк сучасного мистецтва
"Маленький принц»
Арт-обєкт «I LOVE
ZHYTOMYR»
Проект заповідника парку
"Замкова Гора Житомира - 1100"

на зупинках громадського транспорту
міста та в місцях туристичної
привабливості, згідно схеми
розміщення
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пров. 3-й Березівський 6
Станишівський майдан
вул. Перемоги 7
вул. Велика Бердичівська 66/30
Соколовський кар’єр, Богунський
кар’єр, Корбутівка
вул. Київська 59, 63
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вул. Київська 69
61
прибудинкова територія вул.
Кібальчича 10
Міський культурно-спортивний центр
вул. Київська 104/1
Яр Сурина Гора, спуск до річки
Кам’янки з вулиці Косовського 14 та
вздовж річки до Богунського мосту
подвір’я між будинками вул. Корольова
44, 44а; вул. Вітрука 13;
ЗОШ № 23, 26, 1, 8 та міський колегіум
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64
вул. Шевченко 105б, територія ліцею №
24
двір багатоповерхових будинків за
адресами: вул. Генерала Всеволода
Петріва, буд. 1,2,3,4,5,6,7, вул. пр-т
Миру, буд. 65,63
вул. Чуднівська 106
В усіх мікрорайонах міста згідно схем
розміщення
пішохідний міст на території КП "Парк"
Житомирської міської ради
вул. Старий Бульвар
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Арт-об’єкт «Музика для двох»

пр-т. Миру 21

КЗ "Палац культури"

двір багатоповерхових будинків за
адресами: вул. Садова 15а; вул.
Крошенська 6; Крошенська 4/4а
доріжка вздовж річки Кам’янки від
Богунського мосту до вул. Леха
Качинського (Черняхівського)

Набережна під скелями вільна ділянка
на березі річки Тетерів

Центральна частина міста (майдан
Соборний)
пр-т Миру 26
вул. Покровська 139
майдан Соборний, майданчик біля
фонтану
територія Замкової Гори, подолу, схилів
з боку костьолу Св. Софії та
Хрестовоздвиженської Церкви та
вулиць Басейної,Кафедральної, Якіра.
Урочище річки Рудавки та Кам’янки
вул. Пушкінська 28

Облаштування міні-футбольного
поля універсальним гумовим
покриттям
Зменшення кількості
безпритульних собак у
Житомирі
Спортивно-ігровий майданчик

вул. Героїв Десантників 5а

Парк розваг та відпочинку для
дорослих та дітей "Дивосвіт"
Пересувна культурно-мистецька
студія "Діалог"
Кемпінг та зона активного
відпочинку «Архів» орієнтована
на туристів, містян та людей, що
цікавляться скелелазіння та
активним дозвіллям
Спортивний майданчик з полем
для міні-футболу, баскетболу,
столом для шахів та вуличними
тренажерами
Соціально-патріотичний
«Вишиванка»
"Культурне картування:
створення культурної карти
міста"
Баскетбольний міні-стадіон для
дітей та підлітків "Баскет Хілз"

вул. Крошенська 47,49,45,51

вул. Сергія Параджанова 87
"Житомирський центр захисту тварин"
вільний простір в кінці вул. Зелена

КЗ «Палац культури»
ділянка на березі р. Кам’янка під
скелями

двір багатоповерхових будинків за
адресами: вул. Отаманів Соколовських
3,5,7,9/11
багатоповерхова новобудова за адресою
вул. Вільський Шлях 14
культурний сектор міста Жиьтомира
Спортивний майданчик вул.
Бердичівська, 51

Вважаються недійсними бланки для голосування:
- без реєстраційного номеру;
- незаповнені належним чином або зіпсовані бланки;
- в яких позначено більше 5 проектних пропозицій.

