Код проекту
(заповнюється адміністратором Конкурсу)

1. Опис проблеми / потреба в проекті.

Для підвищення ефективності методів навчально-тренувальних занять, для проведення
змагань з пляжного волейболу у теплу пору року учні відділення волейболу ДЮСШ
«ТЕМП» з тренерами виїжджають на пісочні майданчики м. Павлограда та
профілакторію Самара, що звісно зовсім не зручно. Тренування на піску мають багато
переваг для навчально-тренувального процесу, вони дозволяють працювати більш
ефективно, але без негативного навантаження на організм. Пісок допомогає задіяти
м'язи-стабілізатори: внутрішні (глибокі) та зовнішні, які мають велике значення для
фізичного здоров'я людини, окрім того, амортизаційна здатність піску знижує
навантаження на суглоби людини та зменшує кількість травм при падінні. Було би
чудово, якщо б в нашому місті з'явився власний пісочний майданчик для проведення
тренувань та змагань з пляжного та паркового волейболу.
2. Опишіть в одному абзаці мету і завдання проекту.

Підвищення ефективності навчально-тренувального процесу спортсменів ДЮСШ,
проведення змагань, популяризація дуже красивого, видовищного виду спорту –
пляжного волейболу. Під час місцевих свят було би можливим проведення видовищних
змагань, які мали би змогу побачити велика кількість мешканців міста.
3. Вкажіть коло людей, на яких поширюватиметься Ваш проект - конкретні люди, структури,
громадські групи.

Тренери-викладачі та учні ДЮСШ «ТЕМП» учні загально-освітніх шкіл міста,
ветерани волейболу м. Тернівка, всі бажаючи мешканці міста займатися волейболом
та пляжним волейболом на свіжому повітрі.
4. Заходи та робочий графік їх проведення
№

Назва діяльності

1

Підготовка поверхні для майданчику Липень 2019
(котлован розміром 24 на 12 метрів,
глибиною 40 см)
Викопування шурфів (8 штук по Липень 2019
периметру майданчика, глибиною 1
м, діаметром 20 см)
Закупка матеріалів (стійки
Серпень2019
волейбольні, цемент, бордюр - 72 м,
щебінь великої фракції – 25 тон,
щебінь дрібної фракції – 25 тон)

2

3

Терміни

Примітка
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1

4

5
6
7
8
9
10
11

Установка, цементування
волейбольних стійок, установка
бордюрів, засипання щебнем
Закупка геотекстилю 288 м², закупка
піску 120 тон
Застилання майданчику
геотекстилем, засипання піском
Придбання металевого кутка 12 м
для виготовлення лавок
Придбання дерев'яного бруса 36 м
для виготовлення лавок
Придбання болтів та цементу для
монтажу лавок
Придбання тенту із тарпауліна з
люверсами 288 м²
Урочисте відкриття майданчику

Вересень-жовтень
2019
Вересень 2019
Вересень-жовтень
2019
Вересень 2019
Вересень 2019
Вересень 2019
Вересень 2019
Жовтень 2019

5. Очікувані результати
Кількісні результати:

створення 1 майданчику для тренувань одночасно 30 осіб . Збільшення кількості
бажаючих дітей та мешканців міста займатися волейболом, фізичною культурою та
збільшити свою рухову активність.
Якісні результати:

будівництво майданчику дасть можливість всім бажаючим познайомитися з таким
видом спорту, як пляжний волейбол, покращити свою фізичну форму за допомогою
приємних занять на піску, на свіжому повітрі.
6. Довгостроковий вплив проекту.

проект розрахований більш ніж на 20 років.
7. Застосування принципу Smart City в реалізації проекту (відзначте необхідний варіант
відповіді та додайте короткий опис в чому саме полягає застосування принципу у разі
позитивного ствердження):
Ні
Так
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
*

8. Ваші партнери і їх роль у виконанні даного проекту
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2

Пойманов Микола Іванович, приватний підприємець, моб.тел.050 8143806 (придбання
цементу для бетонування волейбольних стійок)
9. Поширення інформації. Як ви плануєте інформувати широку громадськість про успіхи
вашого проекту?

Соціальні мережи, міські засоби масової інформації ( газети та телебачення).
10. Бюджет, в грн

№

Назва видатків

Розрахунки по Загальна Запитувана
даним видаткам сума
сума

1

Викопування
котловану
Викопування
шурфів
Бордюр

24 на 12 м,
2000
глибиною 40 см
8шт: глибина 1 600
м, діаметр 20 см
72 м
9000

Установка
бордюр
Щебінь великої
фракції
Щебінь дрібної
фракції
Геотекстиль

72 м

600

25 тон

7500

7500

25 тон

5000

5000

288 м²

6000

6000

Пісок
Цемент для
бетонування
волейбольних
стійок
Викопування ям
та бетонування
стійок
Стійки
волейбольні

120 тон
2 мішка

15000
200

15000

0,4 квм

500

2 шт.

7500

7500

Металевий
куток для
виготовлення
лавок
Дерев'яний брус
для
виготовлення
лавок

12 м х 75,00 грн.

900

900

5см х 5см
36,6 м х 41,00
грн.

1500

1500

2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13

Внесок з Власний
інших
внесок
джерел
2000
600

9000
600

200

500

Конкурс «Громада своїми руками» реалізується в рамках
Програми соціального партнерства ДТЕК та територій діяльності Компанії на 2018 рік

3

14

Болти для
монтажу лавок

50 шт. х4 грн.

200

300

15

Цемент для
монтажу лавок

1 мішок

100

100

16

Виготовлення
лавок
(зварювальні
роботи)
Тент із
тарпауліна з
люверсами
Прибирання
сміття
Витрати на
урочисте
відкриття
Разом

1200

17

18
19

1200

288 м² х 20,83
грн. кв.м

6000

400 кв.м.

500

500

500

500

64800

6000

58400

500
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