
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці 
у 2018 році

Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром )

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ ЯЗКОВИМИ ЛЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів): Інтерактивний лазерний тир «ПАТРІОТ»

2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „х”, який вказує розмір 
витрат):

□  великий СЕ малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону): Замостянськийр-н
3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

вул.. Б. Ступки,13, комунальний заклад «Загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів №31 
Вінницької міської ради»

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )
Ідея цього проекту базується на використанні сучасної електронної техніки на уроках 

«Захист Вітчизни». Інтерактивний лазерний тир «ПАТРІОТ» - це програмно-апаратний 
комплекс, за допомогою якого вчитель може ефективно формувати у своїх учнів навички 
прицільної стрільби з гвинтівки, автомата та пістолета. Це - комплекс, що містить проектор, 
екран, відеокамеру, звукопідсилювач й лазерну зброю. Так само необхідний комп'ютер і 
спеціальне програмне забезпечення.

5. Опис проекту (основна мета проекту; проблема, на вирішення якої він спрямований; 
запропоновані рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким 
чином його реалізація вплине на подальше життя мешканців. Опис проекту не повинен 
містити вказівки на суб ’єкт, який може бути потенційним виконавцем проекту. Також 
обов ’язково зазначити відповідність Стратегії розвитку «Вінниця-2020». Якщо проект 
носить капітальний характер, зазначається можливість користування результатами 
проекту особами з особливими потребами ):

Пріоритетним напрямком виховання учнів нашого навчального закладу є патріотичне 
виховання. Актуальність патріотичного та духовного виховання молоді зумовлюється 
процесом формування в Україні громадянського суспільства, становлення єдиної нації.

Серед характерних ознак патріотизму молодого покоління визначаються розуміння і 
сприйняття української ідеї, української культури, мови, прищеплення шанобливого 
ставлення до історичної пам'яті, військово-патріотичне виховання тощо.

Особливу увагу хотілося б приділити ефективному методі виховання на уроках «Захисту 
Вітчизни» засобами проектної діяльності. Червоною ниткою в роботі проходить 
твердження: патріотизм — цінне ставлення до Батьківщини. Створ 
можуть громадяни, які люблять свою країну і готові служити її інтересамзщділ з в е р н е н ь

Основна мета проекту: (РЕЄСТРАЦІЯ ЗвЕРНЕНЬ ЮРИДИЧНИХ ТА «ЗИ ЧН ИХ ОС»6>

п , „  < у . ■ ■ М .т г  -

Ш М і



- підготовка молоді до захисту життя і здоров’я, забезпечення власної безпеки і безпеки 
людей у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу;

- підготовка молоді до служби у Збройних Силах України, інших військових 
формуваннях, виконання військового обов’язку в запасі.

Пріоритетним напрямком роботи закладу є патріотичне виховання школярів.
Отже, головна проблема це забезпечення навчального закладу сучасними навчальними 

середовищами для організації навчально-виховного процесу, у тому числі і предмету 
«Захист Вітчизни»

Інтерактивний лазерний тир -  нове покоління тирів, що дає ряд переваг завдяки 
комп’ютерній графіці. Переваги для навчального закладу: безпека, економічність, 
комплектність системи, нові можливості для навчання, відсутня необхідність у 
ліцензуванні.

Наш навчальний заклад щороку бере участь у змаганнях «Сокіл-Джура». Неодноразово 
учні закладу отримували призові місця із кульової стрільби. Проте якість сучасного 
обладнання потребує покращення. Інтерактивний лазерний тир допоможе учням 
покращити навички кульової стрільби.

Наш заклад звернув увагу на програмно-апаратний комплекс «Захисник Вітчизни», 
створений спеціально для закладів освіти українськими розробниками.

«Захисник Вітчизни» - це програмно-апаратний комплекс, за допомогою якого вчитель 
може ефективно формувати у своїх учнів навички прицільної стрільби з гвинтівки, 
автомата та пістолета.

Українські розробники програмного забезпечення, спираючись на свій досвід в 
створенні інтерактивних лазерних тирів, створили продукт, який увібрав у себе найкращій 
досвід у цієї галузі.

Комплекс включає до себе набір вправ для базової вогневої підготовки, тренування 
швидкості реагування та влучності. Ці вправи -  унікальний комплекс українських 
програмістів для українських школярів, завдяки якому діти старшої школи мають 
можливість відпрацьовувати стрілецькі навички, працюючи з наступними типами 
цілей/мішеней:

Нерухомі
Рухомі
Цілі, які з’являються 
Цілі, які вільно рухаються

Програмне забезпечення має наступні можливості щодо налаштування:
Вибір відстані від стрільця до мішені 
Тривалість вправи
Кількість пострілів, кількість одночасних стрільців (до 4 стрільців одночасно) 
Зовнішні умови проведення стрільб (ніч/день/сутінки)

Для інтерактивного лазерного тиру не потрібен полігон, спеціальний тир, чи будь які 
витратні матеріали. Цей комплекс складається з наступних елементів:

• Офісний комп’ютер (із звичайними характеристиками)
• Проекційний екран (від 200 см завширшки)
• Проектор (від 2700 лмн)
• Макет зброї з лазерним цілевказівником (масо-габаритний макет гвинтівки, 

пістолета чи автомата)
• Камера з інфрачервоним фільтром
• Програмне забезпечення



Крім того, що стрілецький тренажер не потребує ніяких спеціальних умов, він значно 
полегшує працю вчителя: програмне забезпечення дає можливість завантажувати списки 
учнів по класам, автоматично фіксувати та оцінювати результати стрільб, архівувати цю 
інформацію для подальшої обробки.

Інтерфейс цього комплексу -  український.
Проект «Інтерактивний лазерний тир «Патріот»» відповідає Стратегії розвитку 

«Вінниця-2020», а саме -  пріоритету «Якість життя» та цілі «Місто, дружнє до дитини», а 
також плану роботи закладу.

Педагоги нашої школи прагнуть до створення оптимальних умов по охопленню всього 
простору основних орієнтирів виховання, метою яких є поліпшення рівня виховного 
процесу в навчальних закладах та створення цілісної моделі виховної системи на 
загальнолюдських цінностях, яка тісно пов’язана з суспільством та його реаліями, які 
сьогодні вимагають пошуку нових шляхів формування нової особистості, що потребує 
щоденної роботи, великої відданості її глибокої поваги до своїх вихованців. Тож і хочемо 
все зробити, щоб нашим дітям було комфортно в стінах навчального закладу, намагаємося 
виявити і розвинути їх творчі здібності.

6. Обґрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)

Бенефіціарами проекту є учні 10-11 класів закладів освіти Замостянського району м. 
Вінниці (кущова школа).

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Реалізація даного проекту забезпечить:

високий рівень безпеки на уроках «Захист Вітчизни»; 
проведення сучасних уроків;

- відпрацювання стрілецьких навичок учнями;
- високий патріотичний вплив на учнів;
- проведення змагань із стрілецьких навичок серед учнів шкіл міста.

8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість). (Кошторис проекту, у разі необхідності, має містити орієнтовну вартість 
розробки проектно-кошторисної документації).

Складові завдання Орієнтовна вартість, гри

1. Інтерактивний стрілецький тренажер "Захисник 
Вітчизни" для освітнього курсу старшої середній школі 
«ЗАХИСНИК ВІТЧИЗНИ»

і 16000

2. ^еЬ-камера із вбудованим інфрачервоним фільтром 
кріпленням і ШВ-подовжувачем 10м.

> 5000

3. Пневматичний пістолет із вбудованим лазерним 
прицілом

9190

4. Макет автомата АК-47 із вбудованим лазерним 
прицілом

70000

5. Проектор Сазіо Соге Х.І-У2 із кабелем НБМІ 10м. 46500

З



6. Кріплення для проектора 1200

7.Екран Огау М А Ш А Ь СШЕРЬЕХ МРР01 150*200 4050

РАЗОМ: 151940

9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до 
територіальної громади міста Вінниці та підтримують цю пропозицію (проект) (окрім 
його авторів), що додається. Кожна додаткова сторінка списку повинна мати таку ж 
форму, за винятком позначення наступної сторінки (необхідно додати оригінал списку у  
паперовій формі).

10. Контактні дані авторів пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, у тому 
числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників ЗМІ, з метою обміну 
думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси р 
для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси..... .
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище 
цілей.
Примітка:
Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Вінницької міської ради), 
зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для громадськості.
11. Дані про інформаційний ресурс, на якому буде здійснюватися обговорення проекту 
з громадськістю в соціальних мережах або на інших платформах в мережі Інтернет (за 
наявності): зсЬЗ 1 .есіи.уп.иа; ЬИр5://\уууду.^асеЬоок.сот/к5епіуа.рги1:5: 
Ь п р з://ук .сот /31 зЬкоІшіппіса

12. Інші додатки (якщо необхідно)'.
а) фотографія/ї, які стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)



12. Автор проекту та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло). 
Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Вінницької міської ради:

Ім’я та Прізвище ■к іс Контактні дані Підпис***

1. Іванець Ольга 
Миколаївна

Г
&

П уця,

е-таі1:зсЬЗ 1 @икг.пеІ

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

х  І  ^  І _  Г \

2. Пруц Оксана 
Володимирівна

Поштова адреса: і,

е-шаіі:

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

3. Бартюк Микола 
Петрович

П
в}

*\  Г>_*.....................-

е-шаіі: о ч /9

ЧУ

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

(У

** Будь-ласка, вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам 
Вінницької міської ради.

*** Підписуючи документ, я, разом з цим заявляю, що є мешканцем міста Віниці.



Кабінет допризовної підготовки "Захист Вітчизни"
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Координати визначаються автоматично та можуть трохи відрізнялися від реальних.
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ТОВ «Діксі-Центр»

системна інтеграція, сервіс та підтримка

• СІ5СО, ІВМ, НР, РЕІ.І., ЕМС, АРС
• Е хїгете , Риііізи, 6гапсІ5*геат, 1_є п о у о , Кпкзуз, 5опу, ТгіррШ е
• МісгозоГС, \/М\Л/аге СЕКІТЕК

Загальні відомості про Учасника

№
з/п Загальні відомості про Учасника торгів Відповіді

1
Повне найменування Учасника для 

юридичних осіб або прізвище ім’я по 
батькові (для фізичних осіб)

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Діксі-Центр» (ТОВ 

«Діксі-Центр»)
2 Форма власності Приватна
3 Юридична адреса 03151, м. Київ, вул. Ушинського, 40

4 Місцезнаходження: 
Поштова адреса:

03164, м. Київ, вул. Генерала Наумова,
48А

5 Телефон, факс: +38(044)3621308
6 Код ЄДРПОУ 34763967

7 Індивідуальний податковий номер (для 
платника податку на додану вартість) 142823326578

8 Назва банку (банків) та банківські реквізити: ПАТ "Діамантбанк", МФО: 320854, 
р/р 260063295

9 Відомості про керівника (П.І.Б., посада, 
контактний телефон)

Г енеральний директор Г оршунов 
Юрій Володимирович;

+38(044)3621308

10

Перелік контактних осіб та їх телефони, які 
уповноважені діяти від імені Учасника і які 

мають право підписувати юридичні 
документи щодо виконання зобов’язань за 

результатами торгів.

Генеральний директор Горшунов 
Юрій Володимирович;

11 Основна спеціалізація, напрямки діяльності.

Оптова торгівля комп'ютерами, 
периферійним устаткованням і 
програмним забезпеченням, 46.52 
Оптова торгівля електронним і 
телекомунікаційним устаткованням, 
деталями до нього;

12
Назва та адреса головного підприємства, 

дата утворення, місце реєстрації (дри 
наявності).-------------------------------------------------------- -—-----------

Шевченківська районна у місті Києві 
. державна адміністрація, 04.12.2006р.;

Генеральний директор

Ід®нт*ф;*аційи*й 
>д 34763967

іунов'Юрій Володимирович

ТОВ «Діксі-Центр» ТОВ «Діксі-Центр»
Фізична адреса: 03164, м. Київ, вуя. Генерала Наумова, 48А Юридична адреса: 03151, м. Київ, вул. Ушинського, 40 
» / 0: +38(044)3621308 П/Р 2600632957 в відділенні № 13 ПАТ "Діамантбанк", МФО 320854
ууєЬ: \А/\л/У7.сііхі-сепІег.сот ІПН 347639626590, СВ. № 200109414, ЄДРПОУ 34763967
е та і і :  заІЄ5@с1іхі-сепІег.сот



Лазерньїй стрелковьій тренажер "Захисник Вітчизни"
илн

№ Арт. Описание к-во Ветагк Цена Сумма

1
Захисник
Вітчизни

Інтерактивний 
стрілецький тренажер 
"Захисник Вітчизни" для 
освітнього курсу старшої 
середній школи 
«ЗАХИСНИК ВІТЧИЗНИ»

1

і  -

Програмне
забеспечення

16 000,00 16 000,00

Захисник
Вітчизни

Інтерактивний 
стрілецький тренажер 
"Захисник Вітчизни"- 
"Курс стрільб із 
стрілецької зброї для 
рядового та 
начальницького складу 
органів Внутрішніх Справ 
Укоаїни початкових (3

1
Програмне
забеспечення

24 000,00 24 000,00

Захисник
Вітчизни

Інтерактивний 
стрілецький тренажер 
"Захисник Вітчизни"- 
"Спортивні стрілецькі 
вправи з прикладної 
стрільби з пістолета" (4 
вправи)

1

И Г М Ш Г г іТ Ш

Програмне
забеспечення

16 000,00 16 000,00

Захисник
Вітчизни

Інтерактивний 
стрілецький тренажер 
"Захисник Вітчизни"- 
"Спеціальні вправи для 
спецпідрозділів та груп 
захоплення" (4 вправи)

1
Програмне
забеспечення

16 000,00 16 000,00

2 2\/-\Л/ЕВКАМ

\Л/еЬ-камера со 
втроенньїм 
инфракрасньїм 
фильтром, креплением и 
ІІЗВ-удлинителем 10м.

1

І І/ Тоебования: 
Диапазон 
достаточньїх 
разрешений — от 
640 х 480 
пикселей до 1920

5 000,00 5 000,00

3 гУ-ІАЗЕРЮШ

Пневматический 
пистолет со встроенньїм 
лазерньїм 
целеуказателем

1

В стоимость 
входит работа по 
установке 
лазерного 
прицела и кнопки

4 095,00 4 095,00

4 АК-47+
Макет автомата АК-47 со 
встроенньїм лазерньїм 
целеуказателем

1

В стоимость 
входит работа по 
установке 
лазерного 
прицела и кнопки

10 000,00 10 000,00



5 Соге Х М 2
Проектор Сазіо Соге Х ^  
\/2 с кабелем НЮМІ 10м.

1

Безламповий, 
Яркость 3000, 
Разрешение1024 
х 768, Технология 
0.55" РІ.Р® чип
/У«Д\

24 700,00 24 700,00

6
Крепление для
проектора
потолочное

Материал - сталь 1 1 200,00 1 200,00

7
МРР01В115020 
0

Зкран Огау МАШАІ. 
СІМЕРІ.ЕХ МРР01 
150*200

1

і і

4 050,00 4 050,00

121 045,00

* в стоимость не включен компьютер и работьі по монтажу оборудования


