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Рятуймо каштани?!  
(проведення ін’єкцій інсектицидом Актара WG 25 

гіркокаштанів для боротьби з мінуючою міллю) 
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Додаток №3 

до рішення Маловисківської міської ради 

від 28 березня 2019 року № 1401 

 
 Код проекту  

(заповнюється адміністратором 

Конкурсу) 
10 

 

ЗАЯВА 

на участь у конкурсі міні-проектів «Майбутнє громади у наших руках», який 

проводить Маловисківська міська рада в 2019 році 

 

Голові Організаційного комітету з 

проведення конкурсу міні-проектів 

місцевого розвитку 

                                                                                             «Майбутнє громади в наших руках» 

                                                                                _____________________________ 

 

Прошу зареєструвати проектну заявку ініціативної групи «SHAKE» для участі в 

конкурсі міні-проектів місцевого розвитку «Майбутнє громади в наших руках» у 2019 

році. 

 

Конкурсант (ГО, ОСББ, ініціативна група)  -  ініціативна група «SHAKE»  

П.І.Б. представника конкурсанта      Залєсна Юлія В’ячеславівна 

Адреса конкурсанта (юридична та поштова):_  

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

П.І.Б. керівника проекту:       Царенко Софія Сергіївна 

Контактний тел./факс:  +380953835477 

Додатки: 

1.Конкурсна документація. 

2.Проект (погоджений з Адміністратором конкурсу). 

3.Електронний варіант проекту (на електронному носії). 

 

Обов'язки керівника проекту: 
Я, Царенко Софія Сергіївна , підтверджую, що подана інформація є правдивою і відображає мою готовність 

(моєї організації/ініціативної групи) прийняти участь в конкурсі міні-проектів місцевого розвитку 

«Майбутнє громади в наших руках» у 2019 році. Також Я,  відповідно до Закону України “Про захист 

персональних даних” від 1 червня 2010 року, надаю згоду на обробку у картотеках та/або за допомогою 

комп’ютерних систем у базі персональних даних фізичних осіб  моїх персональних даних, за наявності: 

особисті відомості, прізвище, ім'я, по батькові, стать, дата народження,  дані щодо місця проживання, дані 

щодо посади, контактна інформація (телефон, електронна пошта, адреса для листування). 

 

«3» травня 2019 р.                                                                               (підпис) 

 
 

 

 

                                                                                         

 



 

Додаток №4 

до рішення Маловисківської міської ради 

від 28  березня 2019 року №  1401 

 
Ідентифікаційний номер проекту 

(заповнюється адміністратором Конкурсу) 10 

 

БЛАНК-ЗАЯВКА 

ПРОЕКТУ, ЩО МОЖЕ РЕАЛІЗУВАТИСЯ У КОНКУРСІ МІНІ-ПРОЕКТІВ 

«МАЙБУТНЄ ГРОМАДИ У НАШИХ РУКАХ», 

ЯКИЙ ПРОВОДИТЬ МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА В 2019 РОЦІ 

1. Ввідна інформація 

1.1. Загальна інформація про міні-проект 

1. Найменування міні-проекту 

Рятуємо каштани! (проведення ін’єкцій 

каштанам інсектицидом Актара WG 25 

гіркокаштанів для боротьби з мінуючою 

міллю) 

2. Пріоритет Конкурсу міні-проектів 
3.3. Підтримка ініціатив у сфері благоустрою 

території 

4. 
Зона охоплення міні-проекту (місце 

реалізації) 

Місто Мала Виска (Центральна алея біля 

парку міста) 

3. Період реалізації міні-проекту  
Березень-квітень (залежно від погодних 

умов) 

1.2. Загальна інформація про грантоотримувача 

1. ПІБ керівника міні-проекту Царенко Софія 

2. 
Реєстраційний номер облікової 

картки платника податків 
 

3. 
Адреса, контактні телефони \ Факс \ 

 e- mail  

Вул.. О. Кошового 4/5, 0953835477, 

sofija.carenko@gmail.com 

1.3. Фінансування міні-проекту 

1. 
Запитувана сума коштів з міського 

бюджету, грн. 

13 607 грн 

2. Загальний бюджет проекту, грн. 13 607 грн 

2. Інформація про міні-проект 

2.1. Короткий опис міні-проекту (що планується зробити в рамках міні-проекту; 

проблема, на вирішення якої спрямований проект):   

На прикладі досліджень Маловисківської гімназії (Додаток А), боротися із 

мінуючою міллю, яка вражає каштани, шляхом використання ін’єкцій інсектицидом 

Актара WG 25 гіркокаштанів; придати каштанам, які ростуть на території міста 

привабливого та естетичного вигляду, а місту повернути здорові каштани. 

2.2. Мета і завдання міні-проекту: 

Мета: використання доступних, надійних і безпечних для навколишнього 

середовища методів захисту каштанів від мінуючої молі 

Завдання: використання ефективного методу ін’єкцій інсектицидом Актара 

WG 25 гіркокаштанів для каштанів, які ростуть на території Маловисківської ОТГ. 

Мета міні-проекту: боротися із мінуючою міллю, яка вражає каштани, шляхом 

використання ін’єкцій інсектицидом Актара WG 25 гіркокаштанів; придати каштанам, які 

ростуть на території міста привабливого та естетичного вигляду, а місту повернути 

здорові каштани (які вже омолоджені шляхом обрізання 40 % крони). Вздовж алеї біля 

парку міста росте біля 200 каштанів 

 



Завдання міні-проекту: 
1. Закупівля препарату та потрібного обладнання для проведення ін’єкцій; 
2. Залучення волонтерів для виконання робіт 
3. Проведення інструктажу волонтерам 

4. Використання методу ін’єкцій інсектицидом Актара WG 25 гіркокаштанів для каштанів, 

які ростуть на території Маловисківської ОТГ 
Не менш важливим аспектом є ціна питання. Одна ін’єкція коштує всього 4,5 грн. В 

середньому на одне дерево витрачається 45-50 грн. Польський препарат Камеркіл, який 

використовують в Європі коштує на одне дерево близько 25 євро. 
На початку квітня, ще до початку сокоруху деревам на території гімназії були зроблені 

ін’єкції препаратом Актара. Для цього в стовбурі дерева роблять отвори свердлом (діаметр 8 мм) 

на глибину 70 мм і під кутом 45° до стовбура, на висоті 1-1,2 м від поверхні ґрунту. Отвори 

розміщують по колу стовбура з відхиленням від початкового (першого) вище чи нижче на ± 15-20 

см. На деревах віком до 30 років отвори по колу розміщують через 10-12 см один від одного і на 

глибину до 50 мм, віком понад 30років - через 15 см і на глибину 70 мм.  
Слід враховувати систему активності провідних судин й уникати западин, місць навпроти сухих 

гілок чи сучків, де рух препаратів дуже слабкий. У кожний отвір шприцем вводився 1 мл 

препарату, отвір закривався силіконом. Внесений у стовбур дерева препарат поступово 

розчиняється соком, що надходить із коренів і провідними пучками потрапляє до гілок, а згодом 

до листків і токсикує їхні тканини, роблячи їх непридатними для живлення гусениці молі. 
2.3. Вкажіть коло людей, на яких поширюватиметься Ваш проект (конкретні люди, структури, 

громадські групи): 
Реалізація проекту поширюється на всіх мешканців та гостей міста Мала Виска. Це більше 

16 тис. людей, адже діти та дорослі, які відпочивають у міському парку проходять 

центральною алеєю, на якій знаходяться каштани. Так,  як міський парк це рекреаційна 

зона, важливим фактором є його естетичне оформлення.  Головна алея розташована в 

центрі парку та міста , і основною її прикрасою є саме каштани, то нашою ціллю є надання 

їм свіжості та гармонійного вигляду. 

2.4. Очікувані результати міні-проекту (кількісні та якісні показники), та групу осіб, на яку буде 

розповсюджуватись проект: жінки,чоловіки,діти, літні особи, особи з обмеженими 

фізичними можливостями, внутрішньопереміщені особи,багатодітні сім’ї, національні 

меншини. 
Очікуваний результатом є оздоровлення та надання естетичного вигляду каштанам в центрі 

Малої Виски,  а саме на головній парковій алеї. Вакцинація придасть деревам (каштанам) 

привабливості та здорового вигляду.  
Головна вулиця нашого міста, подвір’я навчальних закладів, околиці будинків густо 

засаджені каштанами, які мають неабиякі лікувальні властивості, слугують гарними 

захисниками від спеки та просто являються окрасою нашого містечка. Але хвороба, яка 

спіткала всю Європу, не оминула й каштани Малої Виски. 

На жаль, каштани в рідному містечку лише до початку липня мають здоровий 

вигляд (стоять зелені, з густим листям). А потім на листках з’являються жовто-коричневі 

плями, які дуже швидко набирають бурого кольору, спричиняючи передчасне висихання, 

скручування та листопад. Тому наприкінці літа дерева стоять майже повністю оголені. 

Більшість з них зацвітає вдруге у серпні-вересні. 
Огляд каштанів Малої Виски довів, що існує 100%-ве ушкодження каштанів 

личинками мінуючої молі (Cameraria ohridella). Першими ушкоджуються каштани на 

південних схилах, які добре прогріваються сонцем. Найбільш уражені дерева там, де 

найменше прибирають опале листя. Менше пошкоджені каштани на міських вулицях, бо 

листя прибирають спецслужби та мешканці міста (додаток В). 
Учні Маловисківської гімназії не залишилися осторонь цієї проблеми: починаючи з 2010 

року все листя з під каштанів на території гімназійного подвір’я ретельно згрібається та 

утилізується. Навесні 2011 року комунальні служби міста почали обрізати дерева, 

борючись з наслідками мінуючої молі. На жаль ці заходи виявилися малоефективними. 

Станом на осінь 2014 року каштани мали досить непривабливий вигляд 
Даний проект поширюватиметься на всіх гостей міста Малої Виски та її мешканців. Сім’ї з 

дітьми, які приходять в парк погратися на дитячий та спортивний майданчик матимуть 

змогу відпочити на лавочках. Які розташовані вздовж алеї та сховатися в затінку каштанів. 

Так само і літні люди зможуть відпочити на лавці та насолодитися цвітом каштанів. 
  



 3. Витрати міні-проекту 

3.1. Бюджет міні-проекту 

№ 

з/п 

Стаття витрат 

 

Розрахунок 

витрат 

Сума, 

грн. 

Джерела 

фінансування, грн. 
грант 

міської 

ради 

власні  

кошти 

при 

наявності 

(вказати) 
1 2 3 4 5 6 

1 

Акумуляторний дриль-

шурупокрут Bosch 
Professional GSR 180-LI* 

 * 

 

2*3600 7200 7200  

2 

Рукавиці Медиком 

одноразові нітрилові 

неприпудрені М 100 шт. ** 

 

 167 167  

3 
Шприц медичний 

MEDICARE 50 мл*** 
2*230 460 460  

4 Силікон у тюбиках 8*40 320 320  

5 Свердла, набір по 5 шт 2*130 260 260  

6 Актара 4*1300 5200 5200  

Всього:   13607  

 

* https://rozetka.com.ua/ua/bosch_06019f8100/p15102650/ 

**https://rozetka.com.ua/ua/medikom_482280891080/p48121958/  

***https://apteka.rozetka.com.ua/ua/28337833/p28337833/ 

 

 

Додати Список з підписами щонайменше 25 осіб, які підтримують цей проект 

(окрім його авторів), наведений у додатку № 5 до цього бланка-заявки. Кожна додаткова 

сторінка списку повинна мати таку ж форму, за винятком позначення наступної сторінки 

(необхідно додати оригінал списку у паперовій формі). 

 

https://rozetka.com.ua/ua/bosch_06019f8100/p15102650/
https://rozetka.com.ua/ua/medikom_482280891080/p48121958/
https://apteka.rozetka.com.ua/ua/28337833/p28337833/


 

Додаток А 

 

 

Каштан кінський (Aesculus hippocastanum) – головна окраса рідного міста 

 

Уражене мінуючою міллю листя гіркокаштану 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ліворуч – листок ураженого каштану, праворуч – пролікованого (весна 2015 р.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ліворуч – листок пролікованого каштану, праворуч – ураженого (осінь 2015 р.) 



 

Осінь 2015 року 

Дерева, які не отримали ін’єкцій 

 

 

Дерева, які отримали ін’єкції 

 

 


