БЛАНК-ЗАЯВКА
пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за рахунок коштів громадського
бюджету (бюджету участі) у м. Львові на 2018 рік та список осіб, які підтримують цю
пропозицію
Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган)

Вид проекту
(вписує уповноважений робочий орган)

1.* Назва проекту: Багатофункційний спортивно-розважальний майданчик
2.* Вид проекту: Великий від 500 тис. до 3 млн.грн – орієнтовна вартість 657 240,00 грн.
3.*На території якого району м. Львова планується реалізація проекту:
Личаківський р-н, м.Львів
4.* Точна адреса та назва об’єкта, щодо якого планується реалізувати проект:
Личаківський р-н, вул.Й.Сліпого, 33, Спорт майданчик
На сьогодні у м.Львові не їснує жодного подібного багатофункційного спортмайданчика з бортами.
Мета цього проекту відображає основні напрямки:
- Популяризація нових видів спорту на загально-соціальних умовах;
- Покращення спортивно-розважальної інфраструктури районого масштабу
та м.Львова у цілому;
- Зменьшення травматизму на їснуючому спорт-майданчику шляхом
реконструкції та будівництва нового з меньш травматичним покриттям;
- Можливість запровадження нових видів спорту у шкільних та спеціалізованих
закладах, та проведення різних спортивних міроприємств;
- Проведення різних чемпіонатів та змагань всеобласного, всеукраїнського та
всеєвропейського значень з наступних видів спорту:
- Street-Ball (СтрітБол) баскетбол, 3*3,
- Баскетбол, 5*5,
- Хокей на роліках з м’ячем (шайбою), 5*5;
- Фристайл;
- Міні-футбол, 5*5.
Після реконструкції та будівництва спорт-майданчика збільшиться відвідуваність
даного майданчика усіх без виключень категорій осіб які так чи інакше проводять
свій вільний час на вулиці.

6.* Орієнтовна вартість проекту
(всі складові проекту (матеріали та послуги), які необхідні для його реалізації, та їх орієнтовна
вартість)

№
з/п

Перелік видатків

Орієнтовна
вартість,
грн. з ПДВ

Підготовчі роботи: розмітка, геодезичні 16 400,00
роботи, нівелювання,
підготовка площадки до бетонування

1.

Вивезення шару грунту
на невеликій частині
їснуючого майданчика
(5*22м), вантажівкою 5тн

8 620,00

2.

Підготовка основи під заливку, 840кв.м. 18 000,00

3.

Пісок, 10тн,

2800,00

Щебінь, фракція 5-10мм, 6-10тн,
Вартість 1тн - 150-160грн.

1 800,00

4.

5.

Зображення

опалубка (дерев’яний брус)

22 800,00

арматура під опалубку (10)

36 900,00

6.

7.

8.

Підготовка та заливка отворів під
кріплення каркасу бортів по периметру 18 200,00
майданчику,
80 отворів по периметру майданчика
розміром 40*20м.

коробка збірна хокейна з каркасом,
нова

9

250 000,00

Виробник бортів збірних:
https://kinderland.in.ua/sportploschadki/xokkejnye-korobki/

Монтаж каркасу секцій бортів
по периметру майданчику, 124 пог/м

18 800,00

жидкий бетон з присадками
(80-90 куб.м.), 1400грн/1куб.м

112 000,00

10.

11.

заливка бетону
площадку

на

підготовлену 24 800,00

12.

19 640,00
шлифування жидкого бетону
на майданчику
пропилювання температурних швів
замазка швів – аеродромним силіконом

13.

24 600,00
каркас та сітка, висота 2,46м.
Довжина - 128пог./м.
Вартість секціїї 2500м/2460м – 480грн.

14.

Монтаж каркасу та секцій з сіткою,
Довжина – 128пог/м

18 880,00

Ворота універсальні металеві, 2 шт.

5 000,00

15

16

Щіт баскетбольний, 2шт

8 000,00

18 Інші непередбачувальні витрати
Разом:

50 000,00

17

657 240,00

7.* Список з підписами (подається на окремих аркушах):
Список додається на окремих Листах.

8.* Контактні дані автора проекту для зворотного зв’язку із
громадськістю.
Автор: Колесник Андрій Олександрович
моб./тел.: +380 67 670 5009
моб./тел.: +380 67 47 111 47
9. Інші додатки:
Місцезнаходження спорт-майданчику на GOOGLE MAP

