
Форма технічного завдання на інвестиційну програму і проект 

регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів 

Державного фонду регіонального розвитку 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального 

розвитку (далі – проект) 

«Реконструкція стадіону «Авангард» у м. Рівному 

(реконструкція глядацьких трибун секторів №№ 1, 

2, 5, 6, 15, 16, 17, 20, 21, 22 і центрального входу)» 

2. Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку та 

відповідної стратегії розвитку регіону, 

якому відповідає проект  

І. Розвиток економічного потенціалу 

1.7. Запровадження моніторингу використання 

електроенергії, води та теплової енергії в установах 

бюджетної сфери області. 

3. Мета та завдання проекту  

Метою проекту є вирішення проблеми повного 

відновлення та реконструкції стадіону. 

Завдання проекту: 

- поетапне виконання робіт та їх координування;  

 - залучення до виконання заходів проекту 

підприємств та необхідних спеціалістів;  

 - всебічне розповсюдження інформації про хід 

реалізації заходів проекту. 

4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 
 м. Рівне 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект  

 Населення міста Рівного – 249,6 тис. осіб 

(попередні дані Головного управління статистики в 

Рівненській області). 

6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект  

Реалізація проекту дозволить залучити мешканців 

міста різних вікових категорій до активного 

культурно-оздоровчого відпочинку, підвищити 

якість життя громади через надання більш якісних 

послуг в галузі відпочинку, створення комфортних 

умов для дитячого оздоровлення та відпочинку. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту  

Короткотривалі наслідки реалізації проекту:  

відновлення та активізація роботи стадіону, суттєве 

розширення можливостей з організації та 

проведення культурних та масових заходів, а також 

колективного та родинного відпочинку. 

Внаслідок реалізації даного проекту відбудеться 

підвищення стимулу для подальшого соціально-

економічного розвитку громади. 

8. Основні заходи проекту 

1. Проектні та вишукувальні роботи: 

1.2. кошторисна вартість проектних робіт; 

1.2. кошторисна вартість комплексної державної 

експертизи проектно-кошторисної документації. 

2. Зведення та розбирання тимчасових будівель і 

споруд виробничого та допоміжного призначення. 

3. Реконструкція глядацьких трибун секторів №№ 

1, 2, 3, А, В, 4, 5, 6 та секторів №№ 15, 16 17,20, 21, 

22 і центрального входу, під трибунних приміщень 

західних та східних трибун (секторів №№ 15, 16, 

17, 20, 21, 22). 



3. Будівельно-монтажні роботи. 

4. Утримання служби замовника і авторський 

нагляд. 

9. Обсяг фінансування проекту, тис. грн 
1 рік 2 рік 3 рік Разом 

2128,233 709,411 - 2837,644 

10. Джерела фінансування проекту  Фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет. 

11. Учасники реалізації проекту та їх 

функції  

Замовник проекту - Виконавчий комітет 

Рівненської міської ради. 

Виконавець проекту -Управління капітального 

будівництва. 

12. Інша інформація щодо проекту (за 

потреби) 
 - 

Контактна особа 

Ширко Роман Володимирович 

Начальник управління з питань стратегічного 

розвитку та інвестицій 

Тел. 437928 

E-mail: strateginvest@ukr.net 

 

 


