БЛАНК-ЗАЯВА
ПРОЕКТУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКОГО ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ
ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2017 рік
Дата надходження до Координаційної ради
(заповнюється головою або секретарем координаційної ради):
V---------

Включено до реєстру поданих проектів за №
(заповнюється головою або секретарем координаційної ради):

7

'

ПІП та підпис особи що реєструє:
(заповнюється головою або секретарем координаційної ради):

1. Назва проекту: (не більше 20 слів)

О спорт, ти - мир! (Реконструкція спортивного майданчика ЗЗОШ №51 з
полем для міні-футболу зі штучним покриттям).

2. Пріоритетні напрямки проекту:
• ремонт тротуарів - □

• вуличне освітлення - □

• дороги - □

• естетичне облаштування міста - [X]

• облаштування зон відпочинку X • інше - □
3. Місце реалізації завдання (адреса, назва установи/закладу, кадастровий номер земельної
ділянки якщо відомо, т.п.):
Спортивний майданчик Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №51
Запорізької міської ради Запорізької області, вул.Воронезька, 4. Хортицький район
4. Опис завдання (повинен містити інформацію що потрібно зробити, які дії повинні бути
прийняті, опис проблеми, мета, завдання та яка очікується користь - не більше 50 слів).
Реконструкція частини спортивного майданчика (влаштування нового штучного покриття
для гри в міні-футбол, організації спортивних змагань тощо) школи, яка є єдиним центром
відпочинку та дозвілля мешканців 3-го мікрорайону Хортицького району. Спортивні
майданчики біля школи (1,75 га) морально та фізично зношені та застарілі. Громада
мікрорайону має нагальну потребу у постійних заняттях спортом, а навчальний заклад міг
би надати їй цю можливість. Реставрація поля для гри в міні-футбол повинна стати
першим кроком у відновленні та модернізації шкільного стадіону в цілому. В результаті
реалізації проекту очікується залучення широких верств населення до регулярних
оздоровчих занять, з метою оздоровлення та популяризації здорового способу життя,
забезпечення можливості організації здорового дозвілля та розвитку спорту в
Хортицькому районі.

5. Орієнтовна загальна вартість завдання всього, в тому числі вартість складових за
наявності (максимальна вартість 300,0 тис.грн.):
Футбольне поле 20м х 40м - 800 кв.м зі штучним покриттям - 280,0 тис.грн.
Штучне покриття (трава) LSR 20 - м.кв. 350 грн.
Поліуретановий клей, спеціальна стрічка для склеювання швів, розмітка -20,0 тис.грн.
Вартість разом - 300,0 тис.грн.
Країна виробник - Туреччина
Характеристики волокна.
Структура ворсу - прямий фіблірірований
Склад ворсу - поліетилен
Dtex - 5000
Товщина -110 мікрон
Колір зелений
Вага ворсу - 620 г / м.кв.
Характеристики продукту.
Висота ворсу - 20 мм
Кількість стібків на м.кв. - 23430
Загальна вага -1580 г / м.кв.
Тип виробництва - тафтинг
Дренажні отвори - +
Діаметр дренажного отвору -5 мм
Водопропускаемость (EN 12616) - 60 л / хв / м.кв.
Характеристики основи.
Склад первинної основи - поліпропілен / поліестер
Склад вторинної основи - гума на основі латексних компонентів
Розміри рулонів
Довжина - за запитом (20 м. 40 м)
Ширина -4 м
Кількість піску - 20 кг / м.кв.

6. Список осіб підтримки проекту (не менше 200 осіб) - додаток 1 до бланку-заяви.
7. Тнтпя інформація, яка може бути додана але не є обов’язковою (наприклад фотографія/ї,
які стосуються завдання, карта з зазначенням місця реалізації завдання і т.п. додатки 2-...
до бланку-заяви ).

