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ПОЛОЖІ

про конкурс на встановлення тенісних столів на 

прибудинкових територіях міста Луцька

Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» (надалі -  «Фонд») оголошує конкурс 

на встановлення 10 тенісних столів на прибудинкових територіях міста Луцька 

(далі по тексту -  «Конкурс»), Конкурс проводиться в рамках реалізації проекту 

«Тенісний стіл у Ваш двір». Метою проекту є популяризація здорового 

способу життя, сприяння зміцненню здоров’я мешканців Луцька, залучення 

дітей та молоді до гри у настільний теніс.

Умови участі у конкурсі

Для участі у Конкурсі запрошуються жителі м. Луцька, на прибудинкових 

територіях яких міститься не менше 3-ох багатоповерхових житлових 

будинків/не менше 100 квартир, об’єднаних спільним майданчиком для 

відпочинку. Заявки на конкурс приймаються від повнолітніх дієздатних осіб, 

які проживають у м. Луцьку.

Основною вимогою встановлення тенісного столу є наявність рівної 

поверхні (асфальт, трава, земля) та відсутність у радіусі 7 м. проїжджої 

частини, небезпечних елементів чи інвентарю.

Терміни проведення конкурсу га встановлення тенісних столів

Рекламна кампанія на сайті Фонду, сайтах ЗМІ, газетах, бордах, 

соцмережах проводиться протягом березня 2018 року.

Прийом заявок від мешканців здійснюється до 06 квітня 2018 року.

Результати конкурсу оголошуються на сайті фонду 17 квітня 2018 року.



Укладення договорів та оформлення документів на постачання та 

встановлення тенісних столів здійснюється 18-25 квітня 2018 року.

Встановлення тенісних столів проводиться у травні-вересні 2018 року.

Перелік необхідних документів

Заява від жителів будинку (ів) та додаток до заяви із підписами не менше 

50% мешканців, які підтримують участь у Конкурсі, згідно додатків 1, 2.

Наявність дозволу від органу місцевого самоврядування/ОСББ чи 

житлового кооперативу (відповідно до встановленого чинним законодавством 

порядку) на встановлення тенісного столу.

Фотографії можливого місця розташування тенісного столу (3-4 фото).

Умови подання заявок та критерії визначення переможців

Заявки подаються у Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» (приміщення 

«Директорія», вул. Винниченка, 26) щочетверга з 10.00 год. до 13.00 год. 

до 06 квітня 2018 року.

Критерії оцінювання заявок:

- повнота пакету документів та його відповідність умовам Конкурсу.

- кількість підписів мешканців, які підтримують участь в Конкурсі.

- стан прибудинкової території (доглянутість, наявність елементів для 

дозвілля, які придатні для користування).

- наявність технічної можливості для встановлення тенісних столів. У разі 

значної кількості заявок пріоритет матимуть мешканці великих будинків (100 

квартир і більше), де не встановлювалося дитяче ігрове або спортивно- 

тренувальне обладнання за кошти Фонду.

Оцінює заявки та визначає переможців комісія, яка формується зі складу 

працівників Фонду.

Офіційні результати Конкурсу оприлюднюються на сайті Фонду Ігоря 

Палиці «Тільки разом» http://tilkyrazom.com.ua/ 17 квітня 2018 року
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