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Дата надходження о1\ъ\о (\9
Включено до реєстру поданих проектів за № 

П.І.П/б та підпис особи, що реєструє

ВСІ ПУНКТИ Є О БО В ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 20 слів): «Дитячий спортивний майданчик» 
(реконструкція дитячого майданчику за адресою пр. Корабелів, 18-А)
2. Вид проекту:

• великий • малий • соціальний

Проект буде реалізовано на території м. Миколаєва (впишіть назву району/мікрорайону): 
Корабельний район

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:
54052, м. Миколаїв, пр. Корабелів , 18-А.

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 ’скт, який може бути потенційним виконавцем проекту - не більше 50 
слів )
Основна мета -  реконструкція дитячого майданчику, задля попередження та запобігання 
травмування дітей. На сьогоднішній день майданчик у аварійному стані: зламані та заіржавілі 
майже всі гойдалки, деревина зі сколами та місцями згнила. Під конструкціями купа пилу та 
каміння, яке небезбечне. У вітряну погоду знаходитися на майданчику неможливо, так як пил 
підіймається і дітям засипає очі, пісочниця зруйнована та порожня.
Майданчик потрібен не тільки для можливості дітям проводити свій вільний час на свіжому 
повітрі. Реконструкція та наявність цього майданчику дасть змогу дітям товаришувати, 
розвивати свою силу, спритність, швидкість, вміння логічно мислити. Завдяки різноманітним 
ігровим та спортивним елементам, з котрих складається той чи інший комплекс, дітям не 
доведеться сумувати і байдикувати.
Крім того, майданчик розрахований і на людей різного віку. Саме для цього є необхідність 
встановлення тренажерів та тенісного столу. Це дозволить корисно проводити час батькам, 
котрі супроводжують своїх дітей на майданчику.
Він буде доступний не лише мешканцям будинку по пр. Корабелів 18 А, котрий налічує 
324 квартири, але й сусіднім та прилеглим будинкам та дітям і мешканцям всього 
мікрорайону.

5. Обґрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
Майданчик буде працювати для:

• Дітей та мешканців прилеглих будинків (пр. Корабелів 18-А, пр. Корабелів 16-А, пр. 
Корабелів 12-Б, пр. Корабелів 10-Б);
• Дітей та мешканців навколишніх будинків (пр. Корабелів 12-В, пр. Корабелів 16/1, 

пр. Корабелів 12, пр. Корабелів 10-А, пр. Корабелів 16, пр. Корабелів 20/3, пр. Корабелів 10-А).

6. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:



• Можливість дітей проводити вільний час на свіжому повітрі у власному подвір’ї
• Можливість дорослих займатися фізичними тренуваннями на тренажерах

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
Гойдалки подвійні (2 гойдалки ) 12240 грн
Карусель 8800 грн
Пісочниця-трансформер 5400 грн
Т ренажер-лижник 7800 грн
Тренажер упор для пресу 3528 грн
Тренажер для сідничних привідних-відвідних м'язів 
бедра

4200 грн

ТРЕНАЖЕР жим сидячи від грудей -  тяга зверху 13500 грн
ТРЕНАЖЕР для пресу одинарний ATLET1 4100 грн
Гойдалка на пружині 5750 грн
Стійка для велосипедів 2580 грн
Гойдалка-балансування з резиновим відбійником 3995 грн
Тенісний вуличний стіл 6750 грн
Стіл з лавками дитячий KIDDIE 1 3340 грн
Фарбування існуючого майданчику 1500 грн
Покриття підлоги майданчику 120 000 грн
Непередбачені витрати 96516 грн

Разом: 299999 грн

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 то8рапепкотп@ ukr.net 
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 Інтернег (за 
наявності).
https://www.facebook.com/groups/osmd.korabelov 18а/тетЬег5/

11. Інші додатки (якщо необхідно):
а) фотографія/ї, які стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,

http://www.facebook.com/groups/osmd.korabelov


СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ П
12. Автор проекту та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло).

Ім’я та прізвище** Контактні дані Підпис
1. Валун Борис Вікторович

 

2. Моспаненко Михайло 
Миколайович

 

3. Яковлева Інна Анатоліївна

 

__________________!

** Будь-ласка, вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам 
Миколаївськоїміської ради.
Стать: 0  чол. Ц  жін.

Вік: П іб-18 □  19-31 ЩЗІ-40 0 4 1 -5 0  □  51-60 □  понад 60

Рід | |Студент 0 Працюю [[[Безробітний [[[Пенсіонер | | Підприємець
занять:

Згода на обробку персональних даних:

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» я,
_____________________________________________________________ , даю згоду на обробку
моїх персональних даних, вказаних в пункті 7 цього бланка-заяви виконавчими органами 
Миколаївської міської ради.

д З  РІГ, 2 о < ,3 ^
дата ' 

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

сума реалізації перевищить максимальний обсяг коштів, визначенихна його реалізацію.

дата П.І.П/б автора

user552c
Валун  Б.В.



Додаток А
£

Фотографії, які стосуються цього проекту





Конструкції, які необхідні:





Додаток Б

Мапа з зазначеним місцем реалізації проекту
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