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ФОРМА ПРОЕКТУ,
реалізація якого планується за рахунок коштів 

Громадського бюджету м.Миколаєва 
у 2020 році

МИКОЛАЇВСЬКИЙ МІСЬКВИКОНКОМ
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Дата надходження

Включено до реєстру поданих проектів за № 

П.І.П/б та підпис особи, що реєструє

А . 3 0 А  о і ю  / 9

Ш И Ш  у

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ ДЛЯ ЗА ПОВНЕННЯІ

1. Назва проекту (не більше 20 слів):

«Футбол -  дітям!»
(Реконструкція існуючого морально-застарілого та фізично зношеного майданчика для міні- 
футболу по вул. Карпенко 12-6)

2. Вид проекту:

• великий • малий • соціальний

Проект буде реалізовано на території м.Миколаєва (впишіть назву району/мікрорайону)'. 
Заводський р-н

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:
вулиця Карпенко 12-а, м. Миколаїв, 54006

4. Опис проекту
Реалізація цього проекту надасть змогу перетворити занедбаний та фактично зруйнований 
майданчик на сучасний спортивний простір для різноманітних ігор, зокрема міні-футболу, який 
буде загальнодоступним і відкритим для всіх жителів мікрорайону. Покриття майданчика на 
даний момент є небезпечним для здоров'я наших дітей.

5. Обґрунтування бенефіціарів проекту
Бенефіціарами проекту є діти, молодь та батьки мікрорайону Ліски Заводського району м. 
Миколаєва. Дітей, проживаючих в прилеглих до території будинках (вулиця Карпенко 12-а, 
Карпенко 12-6, Карпенко 12-в, Леваневців 25/9, Леваневців 25/1, Леваневців 12, Леваневців 10.

6. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Створення та функціонування сучасного майданчика, який буде сприяти розвитку спорту та 
фізичного виховання дітей, молоді, а також їх батьків в мікрорайоні Ліски Заводського району. 
Сучасне покриття майданчика буде безпечним та захистить від травмування.

7. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту
Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

Спортивне безшовне резинове покриття 15 мм 339800
Підготовка основи 307400
Виконання огороджуючої конструкції 228390
Проектно-кошторисна документація 50000



Демонтаж металевого паркану 74400
Разом: 999990

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.......
для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси
artemarhipov07@gmail.com

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).
https://www.facebook.com/groups/

11. Інші додатки (якщо необхідно):

mailto:artemarhipov07@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/


СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

12. Автор проекту та його контактні дані.

Ім’я та Прізвище** Контактні дані Підпис***
1. Архіпов Артем 
Володимирович

2. Поштова адреса

e-mail:
№ тел.:
Серія та № паспорта:

3..............
• *

** Будь-ласка, вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам Миколаївської 
міської ради.
Стать: [х] чол. І Іжін.

Вік: □ і  6-18 Q 9 -3 1 х 31-40 П 41-50 □  51-60 □  понад 60

Рід О  Студент Ш  Працюю І [Безробітний і | Пенсіонер | | Підприємець
занять:

Згода на обробку персональних даних:

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» я, 
7Т д/ ^  даю згоду на обробку

моїх персональних даних, вказаних в "пункті £  цього бланка-заяви виконавчими органами 
Миколаївської міської ради.

J£,0Sc£Q/9
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 

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

сума реалізації перевищить максимальний обсжд$оштів, визначених на його реалізацію.
А.В.Архіпов

дата  П.І.ПУб автора
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Покрытие из резиновой крошки

Ліваїап 15
Основной слой (покрытие), толщина 15мм.

Состав - резиновая крошка фракции 3 мм черногго цвета, 
Полиуретановый клей, пипгиент красный»или зеленый

Нижний ело
Асфальт или бетон.

Средний слой (грунтовка). 
Состав - полиуретановый праймер.

Покрытие представляет собой материал, 
состоящий из резиновой крошки, полученной в 
результате переработки автомобильных 
покрышек, и полиуретанового связующего, 
являющегося последним достижением химической 
промышленности. Каждая составляющая придает 
напольному покрытию уникальные свойства. 
Резина в структуре покрытия делает его 
необыкновенно упругим и прочным. Напольное 
покрытие из резиновой крошки выдерживает 
гигантские нагрузки и удары при самых 
разнообразных условиях, не подвергаясь при этом 
деформации.

Прорезиненное покрытие не ломается, не рвется, обладает эластичными свойствами. Полиуретан, 
скрепляющий состав, обеспечивает покрытию очень высокую адгезию, поэтому покрытие из 
резиновой крошки укладывается практически на любую твердую поверхность — бетон, асфальт, 
металл, дерево. При этом отделить покрытие от основания крайне сложно. 
Материал не содержит органические растворители.



б) мапа з зазначеним
місцем реалізації проекту,
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