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сучаний Мiнi-стадiон та майдапчик для вигулу собак на Вiдрадному Позитивний
висновок

Доданий
29.02.2020
Номер
156
Молодь, спорт

РеконстрУкцiя старОго стадiоНУ Для дiтей та майданчика для вигулу собак. Створення
суLIасного громадського простоРУ для активного та сiмейного вiдпочинку.
ПроекТ передбача€ розширення фунrсцiоналу iснуючих об'ектiв (на стадiонi гра в баскетбол,
волейбол, TeHHic, а майданЧиIt дJIЯ собаК додатковИми новими сучасними снарядами)

Очiкуване фiнансування з бюдлtету MicTa Кисва
1 586 31б грн
Лiдер команди

@
локалiзацiя
Солом'янський

опис

Проблема

Проблема вiдсутностi на пiв мiкрорайоrrа Вiдрадний сучасного MiHi стадiону та майданчика
ДЛЯ ВИГУЛУ собак громадськоТдоступностi. IcHyc 2 старих об'екти, яlti знаходяться вкрай
занедбаному cTaHi, яlсi потребуIоть по]}Iiоi реконструкцiI, адже несуть небезбеку, особливо
для дiтей, якi й сьогоднi користуються ним. Майданчик для вигулу собак не вiдповiдае
сучасним нормам: низька огорожа (вигулюючи собаку ii небезпечно вiдпустити з повiдка, бо
може втекти через паркан), поламанi снаряди, також несуть небезпеку. Мешканцi прилеглих
булинкiв звертались до органiв влади для видiлення коштiв на ремонт, але Тх зверI]ення не
були BpaxoBaHi.

пропоllоване рiшеllня щодо розв'яlзування проблеми i liого обгрунтуваннrI

1. Зробити повну реконструкцiю MiHi стадiону та майданчика для вигулу собатс. 2.
Встановити HoBi огорожi, адже пopyll дорога. З. Обладнати сучасним покриттям обидва
об'скти та нове обладнання. 4. Розширити фукнцiонал MiHi стадiону, зробити його придатним
для гри не тiльки в футбол, але й баскетбол, волейбол, TeHHic, обладнати велопарковItоIо.
мештсаrrцi MaIoTb мати новий та су.Iасний громадський простiр для активного сiмейtlого
дозвiлля. Створення такого сучасного сtIортивного просторУ дасть додаткову мотивацiю для
заняття спортом BciM мешканцям, для дiтей cTal]e бiльш tlривабливим та улIобленним мiсцем
для провоДження дозвiлля з користIо. Сучайсний майданчик для вигулу собак, це мотивацiя
для виховання культУри вигулУ твариFI та вiдповiдальностi за них.

Клю.lовi показIIики оцirrки резулы.ату IIр о скту

Мешканцi отримаIоть сучасний громадський доступний простiр. Популярiзацiя серед
населеннЯ займатисЯ спортоМ та культуРи вигулУ твариН в MicTi. Мешканцi булуть
задоволенi, адже не один раз звертались з прохаI]FIя вiдремонтувати цi об'скти. Зникне безлад
на прибудинковiй територii.



соцiальна ефективнiсть просlс'у,га його з:tгальподо ступнiсть

I_{e громадський з агаJIьнодоступ ний пр ocTip, безоплатний.

Бюднtетна ефективнiсть проекту

в подальшому не потребус додаткового фiнаrrсуваFII]я, реалiзацiя проекту може tIривести
eKoHoMiT бюджетних коштiв ПСЕР

Iнформацiя щодо iнновацiйностi проскту

повна модернiзацiя iснуючого Mirri стадiону та майданчика д(JIя вигуJIу тварин з
розширенням iх функцiоналу

Очiкуване фiпансуванIIя з бIоджеr,у MicTa Киева

1586316

Орiснтовlrий плаrr заходiв з реалiзацii просlсту

вересень 2020 - оголошення переможцiв, >ttовтень - груден ь 2О2О - затверження замовника
робiт, уточнення деталей проекту та кошторису, сiчень 2O2l - бюдrкетний перiод, лtотий 2О21
- тендер на визначення пiдрядника, березень - травень 2021 - реалiзацiя проекта. I_{e

iдеальний BapiaHT.

рlлзики (перешкоди) у реалiзацii просItту, на якi слiд звернутIr увагу

не сприятливi погоднi умови

Приклади схожих pimellb (проектiв)

MiHi - поле для футболу бул,Вацлава Гавела 38Г та 40, майданчикiв для вигулу собак по
Солом'янскькому району не знайдет.tо

вiдповiдальнi пiдроздiли

солом'янська районная дер}кавна адмirriстрацiя м.киiва, Керуюча компанiя Солом'янського
району MicTa Киева (як балансоутримувач)

Назва Команди про€кту

люди, якI створюють комФортниЙ киiв

Наявнiсть серед учасникiв Команди авторського права на реалiзацiю проекry

Hi.

Приналеэкнiсть до депутатських Команд

Hi.
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покриття
ф,чry

Jt|ll Найtпенування Оd, BuMipy KoJl-Bo за оd.
за2алыlа

варпliспlь

l Щемонтаltс ас(lальтltого покриl-гя м2

2 )озробка та виiмка грунта м2 350 l40 49 000

J Гравiйrrо пiсчалlа основа м2 350 2з0 80 500

4 Эблашr,уваtlrlя бстонноi основи м2 350 490 l7l 500

ВСЬоГоl 301 000

огорожА

lYl! Найменувоння OD, BuMipy KoJl-Bo зсt od.
за?ал blla

Bapttlicпlb

l Щемtоl tтaлt меl,алевих Kol rструкцi й м2 2 l 500 3 000

2 Щемонтаlrt металевоТ огороrкi м2 l56 ,70
10 920

3 iабор секuiйноий з паr:елями llPOM h4 м.п. 78 2460 l9l 880

4 Иolt,t,altt огороrкi lll. п, 78 470 36 бб0

5 ХвipтKa од. l 5220 5 220

ВСЬоГо: 247 680

покриття

lY!] Найллепуванttя OD, вuлtiру кол-во зсt od.
за?ал ьна

Baptllictllb

t Эблаштуваt tl rя базового слоIо поI(риl-гя Mr2 350 400 l 40 000

2 ЭблаLlr,гуваt t гtя t|l i l rалы Io го слоiо по кри.rг, м2 350 4l0 l 43 500

з IztltccclIHя поi(риття м2 350 l50 52 500

ВСЬоГо: 336 000

спорти

всього за об'скст

OCI-IOBA l зо tooo

внЕ о ня

м Найменування Od, Butttipy KoJl-Go за оd.
заzаJI ьна

Baptllicпtb

1, [(омплект баскетбольнот стiйки од 2 23 440,0с 46 880

2 \4ol rгаж комплекта баскетбольлtоi стiйки од 2 2 340,0с 4 680

3 3орота (lутболыIi 3х2 од 2 l з 500,00 27 000
л+ Ионтаrк BopiT (lу,гбольrIих 3х2 од 2 lз50,0( 2 700

5 3елопарt<овка + моIIтаж од l l 0 000,0( l0 000

6 -I_[ ведська cTi н Itа*монталr од l lб 000

ВСЬоГо: l07 260



247 680,00

покриття 336 000,00

спOртивнЕ OБлАднАнFUI I 07 260,00

ГРАНСПОРТНI ВИТРАТИ 20 000,00

ВСЬоГо: I 01l 940,00

20ol 202 388,00

всього+20% l 2l4 328,00



равlиIlо пlсчана основа

м Найtленування Ol. вuлtiру кол-во за od.
за2сulыlа

Bctptllic tllb

i Щемоt rTa>tt моталевих консr.рукчiй м2 2 l 500 3 000

2 Щемонтаж металевоi огороrкi м2 112 ,]0
7840

з 3абор сокчiйний з панелями ПРОМ hЗ м,п. 56 2460 lз,7,760

4 Иоtl,гаrк ol,opoжi м.п. 56 470 26з20

5 KBipTKa од. l 5220 5220
ВСЬоГо: l80 I40

Ар,ср 1,4M

всього за обiскст

oCI-toBA 55200

огоро}и l80 l40,00
СБЛАДНАННJI 54 650,00
ГРАСПОРТНI ВИТРАТИ 20 000,00
l]сього 309 990,00

20% бl 998,00
всього+20% 37l 988,00

од l 6 500,0(
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