
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок коштів 

громадського бюджету м. Переяслав-хмельницького у 2019 році

Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром ) О Ь

Дата надходження проекту
(заповнюється уповноваженим робочим органом)

Прізвище, ім ’я, по батькові особи уповноваженого робочого 
органу що реєструє проект:

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):
«Спортивно -  ігровий комплекс по вул. Зоряіта ,дікрорайон « Тепличний» »

2. Пріоритетні напрямки проекту (необхідне ю к р в і " X ”):

•  облаштування тротуарів — □  •  естетичне облаштування міста -  V
•  дороги -  □  •  будівництво спортивних та дитячих майданчиків -  V

•  облаштування зон відпочинку (в тому числі зі створенням точок вільного 
доступу до мережі Інтернет) та впорядкування прибережних смуг водойм -  □

•  вуличне освітлення -  □  •  розвиток вело- та бігової інфраструктури -  V
•  заходи з енергозбереження (використання відновлювальних джерел енергії) -  □

•  інше -  □
3. Місце реалізації завдання (адреса, назва житлового
установи/закладу, кадастровий номер земельної ділянки, якщо відомо, тощо): 

Вулиці Зоряна мікрорайон « Тепличний» . Комунальна власність
міста. Кадастрового номеру земельна ділянка не має. Територія , на якій 
планується даний об'єкт, належить до територій громадської забудови - 
спортивного центру та дитячого садка.
4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів):
Проектом передбачається сформувати спортивно-ігровий комплекс для 
дітей та підлітків, для сімейного відпочинку так як в мікрорайоні « Тепличний» 
немає жодного дитячого чи спортивного майданчику . Територія буде 
обладнана спортивним комплексом , ігровим комплексом для дітей , 
гойдалками , тенісним столом, лавками, також буде обрамлена біговою 
дитячою доріжкою та «зеленим» парканом з висадженням туй та оснащена 
відеокамерою для спостереження . В проекті передбачена наявність урн, щоб 
територія лишалася охайною.
5. Опис проекту (основна мета проекту; проблема, на вирішення якої він 
спрямований; запропоновані рішення; пояснення щодо того, 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. Також обов’язково зазначити



відповідність стратегічним пріоритетам і цілям розвитку міста. Якщо проект 
має капітальний характер, зазначається можливість користування 
результатами проекту особами з особливими
Забезпечення дітей та підлітків спортивно- ігровим комплексом для 
формування здорового способу життя та проведення свого вільного часу в 
ігровій формі на свіжому повітрі є основною метою проекту.
На даний час в цьому мікрорайоні навколо даної ділянки вже 160 садиб і 

проживає близько 500 людей. Даний проект спрямований на вирішення 
проблеми відсутності простору для ігрової та спортивної діяльності дітей та 
підлітків в мікрорайоні « Тепличний», якому вже більше 17 років . Благоустрій 
території міста відповідає цілям та стратегічним приорітетам розвитку міста. 
Тобто проект хоча б частково допоможе вирішити питання комфортного 
проживання мешканців віддалених мікрорайонів. Адже часто діти в 
позаурочний час залишаються самі без догляду дорослих і не мають дозволу 
та можливості ходити гратися на майданчики віддалених мікрорайонів. Якщо в 
центральній частині міста діти можуть ходити в парки та позашкільні заклади , 
то на окраїнах вказані об'єкти відсутні зовсім. Цю прогалину потрібно 
ліквідувати і почати забезпечувати комфортне проживання мешканців 
віддалених мікрорайонів.
6. Обґрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту): Кожен житель чи гість міста зможе 
відвідувати і користуватися комплексом ,а в першу чергу - мешканці прилеглих 
вулиць та мікрорайонів . Бенефіціарами проекту є сім;ї з дітьми , діти 
дошкільного, шкільного та підліткового віку, молодь.

7. Інформація щодо очікуваних результатів у разі реалізації проекту: 
Очікуємо, що результатами нашого проекту буде сформовано і встановлено 
повний комплекс для фізичного загартування, баскетбольну площадку, буде 
створено бігову доріжку , дитячий майданчик для цікавого і веселого 
проведення вільного часу д ітьм и, створено мальовничий та затишний куточок 
у мікрорайоні.

8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту складові проекту та їх 
орієнтовна вартість): _________________

Складові завдання Орієнтовна вартість, 
гривень

1.Пісок 10 т 1700

2..Земля 10 т 1800

3. Дерево туя 8 шт. 3200

4. Відсів 10 м куб. 1800

5. Бордюрна стрічка 200м 2500



Ицр8://оЬуауа.иа/иа/Ьогсіу
ита-зІгісЬка-
1754970.ЙІШІ

6. Ігровий комплекс « Скаут»

49700
ЬНр://\¥\¥\у.Ьаррур1ау.сот
.иа/і§гоууе_котр1екзу_та
1узЬ/І£гоуоу_котр1екз_зк
аиі

7 .Гойдалка металева подвійна « Парашутка»

14400
ЬЦр://Ьаррур1ау.сот.иа/ка
сЬе1і/касЬе1і_теІа1іс1іезкіу
е_4уоіпауа_рагазЬиІка

8 . Гойдалка -  балансир

5400
Ьйр:/Лууу\у.1іаррур1ау.сот 
.иа/кас1іе1і_па_рги2Ьупе/к 
асйеІіЬаІапзігТ гешЬіІа

9 . Пісочниця 3000

10. Спортивний комплекс С-108

29900
ІШрг/ЛіаррурІау.сот.иа/зр 
оігіупуекотріекзу/зрогіі 
упуі_котр1екз_с 108

11. Бруси
8300
Ьнр://Ьаррур1ау.сот.иа/зр
оПіупуекотрІекзу/Ьгузи

12. Тенісний стіл

13900
БНр: //Ьарру р Іау. сош. иа/зр 
оіГІУпуе_котр1екзу/Іепізп 
у із іо і

13. Лава садова 3 піт

5100
Ьир:/Лу\у\у.Ііаррур1ау.сот
.иа/1ауосЬкі_і_зІо1ікі/1ауос
Ька_зас1оуауа

14. Карусель мала БК 71 НК

6710
Ьйрз ://а1Ьі. іп.иа/р6785741
68-кагизе1-та1ауа-
714к.Біт1

15. Урни 3 піт. 2100

16. Оформлення документів на земельну ділянку 3500

17. Перевезення та доставка матеріалів 8000

18. Відеокамера 4000

19 .Підключення камери 1500



20.Пректно-кошторисна документація 20000

21. Земляні роботи 14 м куб 5600

22. Бетонування 4 м куб та цемент 3000

22. Оплата праці 25000

23. Непередбачувані витрати 10000

РАЗОМ: 230110

9. Список з підписами щонайменше 15 громадян України віком від 16 років, які
зареєстровані або проживають на території м. Переяслав-Хмельницького, що 
підтверджується офіційними документами (довідкою про місце роботи, навчання, 
служби чи іншими документами, що підтверджують факт проживання в місті), та 
підтримують цей 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).

10. Контактні дані автора/авторів проекту, які будуть загальнодоступні, у тому 
числі для авторів інших проектів, мешканців, представників засобів масової 
інформації, з метою обміну думками, інформацією, можливих узгоджень тощо
(необхідне підкреслити):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси
................................уапсігії_1есІ@икг.пеІ......................................................  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 проектів (тільки для Переяслав-Хмельницької міської ради), 
зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для громадськості.

11. Інші додатки (якщо необхідно):
а) фотографія^, які стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту7,





Спортивно- ігровий комплекс

Навколо комплекса ще буде їм  - бігова доріжка та їм- зелена огорожа з кущів . Планована площа земельної ділянки 10 соток розміри 34м на 30 м.



ЧИ КО П ІЮ В А Н Н Я  З ОПОРНОГО П Л А Н У м. ПЕРЕЯСЛАВ-ХМ ЕЛЬНИЦЬКОГО
М  1:2000

УЛОВНІ

Головин її сн еціаліст 
містобудування, архітектури та 

використання земель

ПОЗИАЧЕИНЯ

м е ж а  земельної ділянки

існую ча Л Е Ї  І, по як ій  
б*ідбувапишеться підкалач




