БЛАНК-ЗАЯВА
ПРОЕКТУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКОГО ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ
ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 20У/рік

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

п

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

1. Назва проекту: (не більше 20 слів)
Реконструкція зупиночних комплексів загального користування громадського транспорту у
3-му Хортицькому мікрорайоні біля будинків Воронезька 26-30, Воронезька 3-5

2. Приоритетні напрямки проекту:
• ремонт тротуарів - 0
• дороги - □

• вуличне освітлення - □
• естетичне облаштування міста - 0

• облаштування зон відпочинку - П «інш е - 0 (покращення інфраструктури)
3. Місце реалізації завдання (адреса, назва установи/закладу, кадастровий номер земельної
ділянки якщо відомо, т.п.):
Реалізація проекту плануються у трьох місцях - дві зупинки які існують на сьогоднішній
день (реконструкція зупинок по вул. Воронезька 26-30 та вул. Воронезька 3-5, обидві
мають напрямок у місто) та одна зупинка нова (існує на мапі маршруту але відсутня
споруда по факту вул. Воронезька 26-30, має напрямок з міста).
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прийняті, опис проблеми, мета завдання та яка очікується користь - не більше 50 слів).

На сьогоднішній день у 3-му мікрорайоні Хортицького району існують зупиночні
комплекси суспільного транспорту, які від часів побудови не оновлювались та не
реконструювалися. Крім того, при виході пасажирів з транспорту який прямує у напрямку
з міста, зовсім не має зупиночного комплексу, який має бути згідно з мапою руху
транспорту №10 - відсутня зона висадки пасажирів).
Необхідно виконати реконструкцію двох зупиночних комплексів за адресами вул.
Воронезька 26-30 та вул. Воронезька 3-5. у напрямку транспорту до міста. Реконструкція
передбачає:
- демонтаж старих металоконструкцій зупиночних комплексів;
- встановлення нових модулів зупиночних комплексів (стандартний варіант);
- облаштування тротуару з асфальту або плитки
Також необхідно встановити новий зупиночний комплекс, який має бути згідно з мапою
маршруту №10 у напрямку з міста за адресами вул. Воронезька 26-30. Реконструкція
передбачає:
- встановлення нового модуля зупиночного комплексу (спрощений варіант);
- облаштування тротуару з асфальту або плитки
5. Орієнтовна загальна вартість завдання всього, в тому числі вартість складових за
наявності (максимальна вартість 300,0 тис.грн.):
Орієнтовно загалом 175 тис. грн.
Встановлення нових модулів зупиночних комплексів типу стандарт облаштування яких
орієнтовно коштує 1000 грн/м2 з монтажем та асфальтними роботами (за даними
офіційного сайту компанії ООО «Анкор Плюс»).
Відповідно, облаштування (встановлення) зупиночних комплексів за адресами Воронезька
26-30 та вул. Воронезька 3-5, у напрямку транспорту до міста буде коштувати:
- Демонтаж обох зупинок та вивіз сміття орієнтовно 15 000грн.;
- Встановлення нових зупинок площею 60м2 з облаштуванням доріжок 120 000грн.

або
Та встановлення зупинки за адресою вул. Воронезька 26-30 у напрямку руху транспорту з
міста , спрощеного варіанту зупинки:
- встановлення нової зупинки площею 40м2 з облаштуванням доріжок 40 000 грн

або
6. Список осіб підтримки проекту (не менше 200 осіб) - додаток 1 до бланку-заяви.
7. Інша 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).

