
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 ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1.Назва проекту (не більше 15 слів):
йНалія Вінниці»

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

X великий □  малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону) :

Центральний міський стадіон

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

м. Вінниця, вул. Замостянська. 16

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Встановлення антивандального гімнастичного майданчика для вуличної гімнастики 

(Стріт Воркаут) доступного для усіх верств населення, в тому числі для людей з 
обмеженими фізичними можливостями,
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 
обоє ’язково зазначити відповідність Стратегії розвитку «Вінниця-2020». Якщо проект 
носить капітальний характер, зазначається можливість користування результатами
п р о е к ту  особам и э особливим и п о тр е б а м и  ) :

Мета проекту: залучення осіб з інвалідністю до занять Фізичною культурою і 
спорту. їх реабілітація в с у с п іл ь с т в о шляхом комунікації на спортивному майданчику. 
Саме у стратегії розвитку «Вінниця -2020» у 2020 році Вінниця прагне стати містом 
доброзичливих та усміхнених людей. Тому громада повинна попіклуватись про усіх 
мешканців міста, а саме про їхнє майбутнє:

Здоровий спосіб життя. Забезпечити здорового способу життя у активній громаді 
шляхом широкого залучення мешканців міста до участі у спортивних та оздоровчих
заходах. Залучення городян до участі у різноманітних спортшшнх заходах, проведення на
майданчику безкоштовних тренувань від ведучих спортсменів нашого міста.



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

Майданчиком зможуть користуватись в першу чергу особи з інвалідністю та усі 
мешканці міста (діти, молодь та старше за вікомі не залежно від в ік у. Майданчик може 
бути переданий на баланс КЗ «Центральний міський стадіон» ,

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Цей проект допоможе людям з інвалідністю розширити своє дозвілля, а саме 

виконувати Фізичні вправи і покращувати свій фізичний стан. Результат - внесення вкладу 
в реалізацію стратегія р о з в и т к у  Вінниця -2020. міста зі сприятливим середовищем для 
розвитку людей з інвалідністю та усіх верста населення.
8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1. 5^-11.01  Потрійний каскад туркиків 4,3x0,їх  1,5

2. ^ * 1 1 .0 2  Рукохід дворівневий 3,51(1,3X2,6

3. 2ММ1.04 Рукохід-змійка з блоком турників та шведською стінкою 6,1х1,5хЗ,С
4. ЭУУ-11.0Э Вруеи рГзиерГвнеЫ 2,9*0,0*1,3

№94,00

18564.00

26070.00
11790.00

5* Б УУ-П .Ю  Бруси стандарт 1,5x0,6x1,5

6. SW-11.11 Лава з упорами "Воркаут" 2 ,(М ],4хі,0

7. Ї>У¥-11.15 Лава 1,9хО,4х0,5

8. 5\Л/-11.20 Стовби д л я  воркауту 0,8х0дх2,0

6990.00

4662.00

6792.00 

19044,00

9. 5W-11.24 Мегатурник 3,9x1,5x3,0

10. 1Ы-12.09 Лава для  пресу з каскадом турнинів та шведською стінкою для  лю дей 
з обмеженими м о ж ливо стям ^,5x2,3x3,2

11. 5W-11.2б Блок турників з рукоходом та шведською стінкою д л я  лю дей з 
обмеженими можливостями 3,3x1,61x2,3

12. З М Л Х .2 7  Комплекс з рукоходом, лавою д л я  пресу, турниками та брусами
р»мфрм«о«ммн д ла  людоЙ а оймажаншим момщивостямм 0,£ид,СЬгЭ,Э

31176.00

37630.00

27084.00

37377.00

13. Підготовка бетонної основи (Вирівнювання та ущільнення ґрунту, відсипна 
шару щебню з ущільненням і проливкою водою, встановлення бордюрних 
каменів, улаштування армованого бетонної основи) 550,00 гри, ж 150 *.к».=

82500,00

14. Улаштування наливного гумового покриття (на готову бетонну основу) 
1000,00 врн х 150 м.кв.= їздооа оо

15. виконання малюнків гумовим покриттям 2000,00 грн х 24 м.кв.= 48000,00

16. Встановлення огорожі 1600,00 арн х 50 м.= 80000,00

17. Л р о б и т и » - д е н у м в ш о ц і д  (в т.и. тамиКшнД т* » «с п д р т и » « ) «0000,00

РАЗОМ: без ПДВ: 656579

РАЗОМ: ЗПДВ: 767894,8

18. Вартість ризиків (підняття цін, Інфляція) 10% 78789,48

РАЗОМ: з ПДВ: 866684,28
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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 
vorohobvitalik@gmail.corn 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. Інші додатки (якщо необхідно)',
а) фотографія/і, які стосуються цього проекту,
б) мала з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)

з



СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІМІ

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** Контактні дані Підпис***

1.

Віталій Ворохоб
Поштова адреса: <

іe-mail: vorohobvitalikfZ&amail.corn

№
тел.:

Серія та 
Ht
паспорту

2 . Поштова адреса: (індекс), м. Вінниц 
вул. , буд. кв.

я.

e-mail:

№
тел.:

Серія іь 
№
паспорту

3 . Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця, 
вул. , буд. ке.

е-шаіІ:

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

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

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