
ФОРМА ПРОЕКТУ,

у № №  році

М И К О Л А Ї В С Ь К И Й  М І С Ь К В И К О Н К О М

:Я /. _ 20̂р
ICO -Y6

Дата надходження

Включено до реєстру поданих проектів за № 

П.І.П/б та підпис особи, що реєструє

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ ЯЗКОВИМИДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 20 слів): Скейт парк на Херсонському шосе. (1-й етап 
реконструкції скверу)

2. Вид проекту:

Г• великий малии □ соціальний □
Проект буде реалізовано на території м.Миколаєва (впишіть назву району/мікрорайону):
Інгульский район / Херсонське шосе

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку: м. Миколаїв, Херсонське шосе, сквер між 6 та 7
лініями (вул. ген. Свиридова та вул. Ізмалкова)

4. Опис проекту (основна мета проекту; проблема, на вирішення якої він спрямований; 
запропоновані рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким 
чином його реалізація вплине на подальше життя мешканців. Опис проекту не повинен 
містити вказівки на суб 'єкт, який може бути потенційним виконавцем проекту - не більше 50 
слів )
Основною метою проекту є розвиток спортивної інфраструктури Миколаєва для нашої молоді. 
Надання їм більш можливостей для занять спортом, фізичного розвитку та надання цікавого 
дозвілля на свіжому повітрі. Скейт парк буде першим етапом повної реконструкції Скверу на 
Херсонському шосе. Надалі там планується встановлення футбольної та баскетбольної 
площадок, Workout, ігрового дитячого майданчика, місце для вигулу та дресирування собак, 
зелені насадження, бігова доріжка, зони для відпочинку та
сцена........................................................................................................................................................

5. Обгрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
Основна група -  це молодь та підлітки Миколаєва.



6. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Ми очікуємо зацікавленість молоді до спорту та проведення дозвілля на свіжому повітрі. 
Плануємо проведення змагань для підвищення зацікавленості в цих видах спорту. А також 
хочемо спонукати мешканців та управлінців міста до повної реконструкції скверу на 
Херсонському шосе.

7. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна вартість). 
(Кошторис проекту, у разі необхідності, має містити орієнтовну вартість розробки проектно- 
кошторисної документації).

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн
1. Геодезія земельної ділянки 10000,00
2. Геологія земельної ділянки 30000,00
3. Проект повної реконструкції скверу 90000,00
4. Вартість конструкцій для скейт парку з монтажем 470000,00
5. Вартість асфальтного покриття (20*30 м.) 300000,00
6. Вартість забору з монтажем 100000,00

Разом: 1000000,00

8. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до територіальної 
громади міста Миколаєва та підтримують цю пропозицію (проект) (окрім його авторів), 
що додається. Кожна додаткова сторінка списку повинна мати таку ж форму, за винятком 
позначення наступної сторінки (необхідно додати оригінал списку у  паперовій формі).
9. Контактні дані авторів пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, у тому числі 
для авторів інших пропозицій, мешканців, представників ЗМІ, з метою обміну думками, 
інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси evgen.korolkov@gmail.com 
для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси

б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище цілей. 
Примітка:
Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для виконавчих органів 
Миколаївської міської ради) зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є 
недоступною для громадськості.

10. Дані про інформаційний ресурс, на якому буде здійснюватися обговорення проекту з
громадськістю в соціальних мережах або на інших платформах в мережі Інтернет (за 
наявності)........................................................................................................................................

11. Інші додатки (якщо необхідно):
а) фотографія^, які стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)..................................



СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

12. Автор проекту та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло).

Ім’я та прізвище** Контактні дані Підпис
1. Корольков Євген 
Сергійович

 

2. Сісін Денис Сергійович

 

** Будь-ласка, вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам 
Миколаївської ̂ міської ради.

УічсСтать:

Вік:

Рід
занять:

чол. □ жін.

□16-18 □  19-31 Й з і -40 □  41-50 □  51-60 □  понад 60

І І Студент □Працюю | | Безробітний | | Пенсіонер | | Підприємець

Згода на обробку персональних даних:

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» ми, Корольков Євген 
Сергійович та Сісін Денис Сергійович, даємо згоду на обробку наших персональних даних, 
вказаних в пункті 7 цього бланка-заяви виконавчими органами Миколаївської міської ради.

H & J ' .  l o d
дата

дата ПІДПИС

13. Я погоджуюсь, що:
- усі пункти бланка-заяви є обов'язковими для заповнення;
- заповнений бланк (за виключенням п. 12) буде опубліковано на офіційному сайті 

Громадського бюджету м Миколаєва;
- можливе уточнення проекту, якщо його реалізація суперечитиме Законам України чи





ГЖЕАМ РАНК

Представник компанії ОгеашРагк в Україні та Європі - Фізична о соб а-н ід н р і гме ць АляйЧв 
Олександр Олександрович. НІН: 3170413255, м. Кривий Ріг, вул. Лісового 36 кв.І55. контактний № 

: +38(096)!26-06-03. електронна пошта: (Ігеапінагк.Гсгмгп цтаіі.сснп.
Офіційній сайт компанії - fetsu.com

Опис конструкцій скейт парку ІУеІ

№ Елементи Кіл-сть Розмір, мм
Ширина/довжина/ висота Ціна

1 Бенк 1 2500x4300x1500(2700) 49 949,00

2 Квотер 1 5000x3500x1500(2700) 86 936.00

3 Еірбокс 1 2500x6300x900 47135.00

4 Фанбокс з граіндбокс 
(грань) 1 3000x7100x900 78 280,00

5 Меиуалбокс (гра нь) 1 1250x5000x250 18 449,00

6 Граіндбокс (гра нь,рейл) 1 625x5000x400 21 763,00

7 Міиірамна 1 3750x9000x1200(2400) 122990,00

Загалом: 7 Сума без ПДВ 425 502,00

Вартість конструкцій скейт парка, доставки, монтажу: 425 502 гри, без І1ДВ 
Гарантія на поверхню їзди : 3 роки.
Гарантія на каркас : 5 роки.
У вартість, не входить влаштування бетонного або асфальтно майданчика

С ірок Реал на ції проекту 4-5 тижні


