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ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ ’ЯЗКОВИМ И ЦЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту.
Скеледром для занять активними видами спорту
(в тому числі спортивним туризмом, для всіх вікових груп дітей, підлітків, а також їх батьків)
2. Вид проекту:

великий □ • малий соц,)(ХлХькаи

Проект буде реалізовано на території м. Миколаєва:
Інгульський район

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:
54034, м. Миколаїв, вул. Чайковського 11-А, територія Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №26 Миколаївської міської ради Миколаївської області, стіна приміщення спортивної зали.

4. Опис проекту
Для потреб якісного тренування дітей та підлітків міста планується створити загальнодоступну 
скелелазну стінку професійного рівня. Аналогічні стінки існують в місті для тренувань дорослих 
спортсменів за окрему плату, оскільки є приватною ініціативою. Стінка для скелелазіння буде 
доступна для занять у будь-яку пору року та за будь-якої погоди для всіх мешканців мікрорайону 
(района, міста).

5. Обґрунтування бенефіціарів проекту

Проект надасть можливість дітям та підліткам, їх батькам підвищити свою рухову активність, 
покращити свій емоційний стан, зняти стресові навантаження та зміцнювати сімейний 
зв’язок батьків та дітей. Заняття зі скелелазіння на штучному рельєфі приносить не лише 
задоволення, але також виступає фундаментом здоров’я для підростаючого покоління. Під час 
занять рівномірно розвиваються всі м’язи тіла, зміцнюються кістки і суглоби, розвивається 
просторове мислення, поліпшуються навички моторики і реакції. Скелелазіння - це вид рухової 
активності, який підходить для занять у різних вікових групах населення та фізичного розвитку. 
Залучення дітей та підлітків до занять фізичними вправами на цей час має перспективну мету, бо 
зниження рухової активності у наш медіа час є глобальною проблемою суспільства, що призводить 
до багатьох хвороб у дитячому віці. Скелелазний стенд виступає також у ролі рекреаційного аспекту 
у дозвіллі сучасних батьків.

6. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:



Даний вид спорту доступний різним віковим групам населення.
Збільшення кількості дітей та підлітків, зацікавлених у спорті.
Планується проведення спортивних свят за участі з батьками, проведення дитячих змагань серед 
учнів школи, а також серед шкіл міста та області.
У подальшому розвитку постає завдання залучення дітей з особливими потребами до занять зі 
скелелазіння з метою оздоровлення, покращенням психоемоційного стану та гармонійним 
розвитком у суспільстві. .
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 елементи проекту Орієнтовна вартість, 
гри

Скелелазна стінка на основі каркасу з металопрофілю, обшита 
фанерою із зачепами різмоманітної конфігурації та складності 
розміром 45 м.кв.

150060

Монтажні роботи 44000

Прооектуваня індивідуальної конструкції та дизайну 50000

Транспортні витрати 15000

Спорядження (індивідуальні навісні системи, 5 шт., мотузка 
статична, 100 м, мотузка динамічна, 120 м, карабіни алюм., 10 
шт, страхувальні пристрої грі-грі, 2 шт.)

38800

Разом: 297 860,0

8. Список з підписами щонайменше 10 громадин 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):

аївисловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси 
$ 3 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) мала з зазначеним місцем реалізації проекту,
б) фотографія/ї, які стосуються цього проекту,
в) ескіз майбутнього проекту



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
Колеснікова Марія 
Олександрівна

 

Співавтор: Зєліков 
Олексій Олегович

 

Співавтор: Левченко 
Ілля Олександрович

 

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

чол. жін.

Вік: □ ■  □ □

□□

понад 60
16- 18 19-31 31-40 41-50 51-60

рід EH Студент H  EH □ Підприємець
занять: Працюю Безробітний Пенсіонер

Згода на обробку персональних даних:

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

ж os т і
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

на його реалізацію.
Колеснікова М.О.
П.І.П/б автора

реалізації перевищить максимальний об

дата



Додаток А

Мапа з зазначеним місцем реалізації проекту
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Додаток Б
Фотографії теперішнього стану майданчика



Додаток В
Ескіз майбутнього майданчика
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ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
ВП МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ

м. Миколаїв
e-mail: dashMaRtTyNoVa@gmail.com

Вих. №3 
від 14.05.2019

Відокремлений підрозділ Миколаївської обласної Федерації 

спортивного туризму України гарантує всебічну підтримку проекту 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №26 Миколаївської міської ради з 

будівництва скельолазного стенду в спортивній залі школи.

Цій проект є значним кроком в розвитку спортивного туризму в 

м. Миколаєві. Керівництво ЗОШ №26 завжди приділяє багато уваги 

формуванню у учнів школи здорового способу життя та активної життєвої 

позиції. Школа знаходиться з зручному районі і є доступною для більшості 

мешканців міста.

Автор проекту Колеснікова Марія Олександрівна 5 років працює 

тренером зі спортивного туризму, залишаючись при цьому діючою 

спортсменкою, членом збірної команди Миколаївської області. Марія 

Олександрівна є неодноразовим призером Всеукраїнських змагань зі 

спортивного туризму, минулого року визнана найкращою спортсменкою 

України за рейтингом пішохідного туризму, має спортивний розряд кандидат 

у Майстри спорту України.

Будівництво професійного скельолазного стенду на базі ЗОШ №26 

дозволить проводити різноманітні спортивні заходи від спортивних свят для 

новачків до проведення змагань Всеукраїнського рівня.

Миколаївська Федерація спортивного туризму готова надавати 

методичну та практичну допомогу колективу ЗОШ №26 для організації 

змістовного та безпечного дозвілля учнів.

Голова ВП
Миколаївська Федерація 
спортивного туризму Дар’я Мартинова

mailto:dashMaRtTyNoVa@gmail.com

