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

Дата надходження до Координаційної ради
(заповнюється головою або секретарем координаційної ради):
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О у

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

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

1. Назва проекту: (не більше 20 слів)

Стадіон «Молодіжний».
Будь здоровим - живи активно

2. Пріоритетні напрямки проекту:
• ремонт тротуарів - □

• вуличне освітлення -

• дороги - □

• естетичне облаштування міста - П

• облаштування зон відпочинку - їА • інше - □
3. Місце реалізації завдання (адреса, назва установи/закладу, кадастровий номер земельної
ділянки якщо відомо, т.п.):

Стадіон біля Запорізької загальноосвітньої школи № 92 (м. Запоріжжя,
Хортицький район, вул. Лахтінська, буд. 9)
Кадастровий номер: 2310100000:06:012:0042
Тип власності: державна
Площа стадіону - 563,620 м2

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).
Опис проблеми: стадіон у зруйнованому та занедбаному стані не виконує своєї прямої
функції, через що, молодь не має місця та можливості для активного відпочинку та
спортивних занять протягом року.
Мета - відродити простір для активного відпочинку та формування здорового способу
життя молоді Хортицького району.
Очікувана користь: молодь Хортиць кого району у вільний від навчання
та роботи час буде проводити з користю, а саме займаючись футболом, баскетболом та
Street Workout. В результаті ми маємо здорову та^активну молодь району, яка є прикладом
для молодшого покоління. Що потрібно зробити:
1. Реконструкція баскетбольного поля (вирівняти та покращити асфальтне покриття,
пофарбувати та змонтувати 2 нових кільця);
2. Встановити футбольні ворота (2 шт.) та скосити траву на футбольному полі;
3. Встановити 6 лавочок та 6 контейнерів для сміття;
4. Встановити вуличне освітлення (2 шт.)
5. Реконструкція бігової доріжки (розмітка ЗО м, 50 м, 100 м та кільце)
6. Встановлення гімнастичного комплексу для Street Workout площадки.
7. Фарбування старих об’єктів (лабіринт, металева гімнастична стінка).
8. Зняти (викопати) старі та у занедбаному стані колеса.
5. Орієнтовна загальна вартість завдання всього, в тому числі вартість складових за
наявності (максимальна вартість 300,0 тис.грн.):
-

Гімнастичний комплекс для Street Workout площадки - 28 000 тис. грн.
Баскетбольна стойка, щит, кільце - 2 шт. - 1600 грн.
Футбольні ворота (великі) - 2 шт. - 15 000 грн.
Вуличні лавочки - 6 шт. - 9000 грн.
Контейнери для сміття - 6 шт. - 2700 грн.
Вуличне освітлення - 2 шт. - 4500 грн.
Фарба - 23 банки (3 б. - біла, 10 - синя, 10 - жовта)- 2300 грн.
Щіточки для фарбування - 9 шт. -180 грн.
Асфальтне покриття (баскетбольна площадка, площадка Street Workout, бігова
доріжка «кільце») - 250 м2- 25000 тис грн.
Загальна вартість проекту - 88 280 тис. грн. + вартість за монтаж та роботу
фахівців = орієнтовно 120 000 тис. грн.

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 (додаток 2, додаток 3)

