БЛАНК-ЗАЯВКА / 4 У
/<Р^
пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за рахунок коштів бюджету участі
(громадського бюджету) у м. Новоград-Волинський
Прізвище:
Ім’я:

Радчук_____
Олександра

По батькові:

Дмитрівна

Дата народження:
Ласпорт:
Виданий:
Адреса реєстрації
місця проживання:
Телефон:
Адреса електронної
пошти:
:Назва проекту:
2.Місце реалізації
■завдання (адреса,
назва
установи/закладу,
кадастровий номер
земельної ділянки,
якщо відомо):
к Мета:
4. Опис Завдання •
(повинен містити
інформацію про те,
що потрібно зробити):
5, Орієнтовний
кошторис: (всі
складові проекту
(матеріали та
послуги), які
необхідні для його
реалізації, та їх
орієнтовна вартість).

Скейт-парк
Асфальтований спортивний майданчик по вул. Житомирська, 59,
розміром 16*40 м.

Популяризація здорового способу життя серед молоді міста, створення
місця для заняття молоддю екстримальними видами спорту.__________
Встановлення фігур для катання на скейтах, роликах, велосипедах і
самокатах на рівній поверхні з бетону або асфальту.
Майданчик, що знаходиться по вул. Шевченка, 59 має рівне
асфальтоване покриття, що дозволить встановити фігури.
Типовий проект скейт-парку розроблено за участі Всеукраїнської
Федерації Скейтбордінгу
Майданчик -асфальт / бетон
№ Найменування
п/
п
1 Фанбокс
2 Подвійна хвиля
о
Д
Хвиля
4 Трамплін малий

Розміри, м*

Ціна без ПДВ,
грн**

2,4 х 5,4 х 0.4
42 977,00
1,2 х 8,6 х 0,5
31 722,00
1,2 х 4 х 0,4
15 114,00
8 370,00
1,2 х 1,5 х 0,3
Сума без ПДВ
98 183,00
Розміри (м) - від 16 х 25 м

* - ширина X довжина X висота (разом з парканом), розміри деяких
фігур можуть відрізнятися від
ескізних на +/- 5 %;
** - базова ціна по кожній фігурі вказана для комплексної пропозиції;
*** - ціна вказана з урахуванням виготовлення, монтажних робіт,
транспортних та відряджувальних
витрат і дійсна на дату вказану вище.
Технічні параметри:
- геометрія фігур та техніка безпеки відповідають європейському
стандарту EN 14974;
- водостійка фанера (ламінована з обох боків), яка відповідає
европейскому стандарту EN 13986;
- робоче фанерне покриття (для їзди) має плівку (ламінована з
сітчастою структурою) зі
збільшеною зносостійкістю 220 г/м2 (стандартна - 120 г/м2);
- розкрій фанери та отвори в ній робляться на верстатах з Ч1ТУ;
-торці фанери для їзди і отвори під елементи кріплення в ній
оброблені спеціальною
водовідштовхуючою акриловою фарбою;
-дерев'яні елементи оброблені антисептичним і антипиреновим
розчином методом окунания;
- фігури закриті з усіх сторін і передбачена система вентиляції;
- додатковий металевий захист на кутах фігур та в місцях для ковзання
товщиною 3 мм;
- розкрій металевих листів (заїзди, кути, захист) та отвори у них
виробляються на лазерному верстаті з ЧПУ;
- всі металеві елементи оцинковані.
6. Очікувана користь,
приблизна кількість
людей,
що зможе
скористатися, якісні
зміни:

Скейт-парк - це спеціально обладнана спортивна площадка для
тренувань в таких видах молодіжного спорту як скейтборд
(skateboard), агресивні ролики (aggressive inline), велосипеди (ВМ Х і
МТВ), самокати (scooter) та інших, які відносяться до екстремальних.
Скейт-парки призначені для проведення змагань місцевого та
всеукраїнського значення, показових виступів, майстер-класів.
спілкування молоді з професійними спортсменами;
можливість створювати спортивні школи та гуртки на базі скейтпарку;

Скейт-парки - це спосіб популяризації та залучення молоді до
здорового способу життя, прагнення досягати всіляких результатів і
покращувати свій рівень майстерності.
Облаштований скейт-парк дасть можливість прибрати молодь з
архітектурних пам'яток, проїжджої частини доріг та інших не
призначених для цього місцях, що є травматичним і небезпечним для
життя самих спортсменів, а також перебуваючих поблизу людей.
7. Інша інформація,
яка може бути додана,
але не є обов'язковою:

Проект скейт-парку є типовим, наповненість фігурами, площа
майданчику можуть бути змінені, залежно від фінансового
забезпечення.

8. Фото локації
(місця, де має бути
реалізовано проект,
прикріпити до бланкузаявки)

Фото додається

9. Maria із
зазначенням місця
реалізації
(прикріпити до
бланку-заявки)

Мала додається

Згода на обробку персональних даних:
Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»
від 01.06.2010 № 2297-V I.
Я, Радчук Олександра Дмитрівна
(прізвище, ім'я та по-батьконі повністю)

даю зшду на обробку моїх персональних даних

^Заповнює особа,
яка реєструє
проектну
пропозицію

ПІБ (ініціали)
дата
-/Р. Р ? АРРҐЗ
*Дата надходження:
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Включено до реєстру поданих проектів за №
ПІБ та підпис особи, що реєструє:

*
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