
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці 
у 2018 році 

Ідевтшфікящйвжй номер вроекіу
(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром )

1. Назва проекту:
Спортивний майданчик для активних громадян -  «Вільний простір»

2.* Вид проекту

малийвел
Проект буде реалізовано на території міста Вінниці -  Замоспшський р-н, 

перехрестя вул. Некрвсова та вул. Героїв Круг
3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

вул. Некрасова, 28 (земельна ділянка площею 245 м2 у користуванні Вінницького 
транспортного коледжу)

4. Короткий опис проекту:
Спортивний майданчик з вуличними тренажерами для підліткового віку, молоді та 

дорослого населення, що є важливою складовою для підтримання фізичного та 
психологічного здоров’я громадян, і стане окрасою інфраструктури мікрорайону.

5. Опис проекту:
Основною метою проекту є створення сприятливих умов для зміцнення здоров'я 

студентів навчального закладу та громадян територіальної громади, забезпечення реалізації 
права кожної особи на оздоровчу рухову активність відповідно до Указу Президента 
України від 9 лютого 2016 року №42/2016 Про Національну стратегію з оздоровчої рухової 
активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність -  здоровий спосіб життя -  
здорова нація».

На даний час у мікрорайоні від вулиці Замостянської -  пр. Коцюбинського -  ак. 
Янгеля І до залізничного вокзалу не встановлено жодного майданчика, де мешканці 
житлових масивів та студенти навчальних закладів могли б займатися спортом 
безкоштовно протягом усього року. Поблизу розташований парк відпочинку «Хімік», 
котрий у мікрорайоні уже давно став головним місцем вигулу домашніх улюбленців і на 
сьогодні не є зручним об'єктом для зміцнення свого здоров'я та приведення тіла до фізичної 
досконалості. Відсутність достатньої кількості прилеглої території навчального закладу для 
створення зручного спортивного майданчика з ігрових видів спорту спонукає нас 
звертатись до організаторів проекту «Бюджет громадських ініціатив» і використовувати 
максимум простору, щоб у рамках стратегії розвитку «Вінниця -  2020» сприяти 
облаштуванню мікрорайону і спільно із мешканцями прилеглих вулиць створити 
спортивний майданчик, котрий стане Центром спортивно-оздоровчого дозвілля, вільним 
простором для занять спортом громадян підліткового віку, молоді та дорослого населення.

«Вільний простір» — це зручна можливість поділитись прилеглою територією 
Вінницького транспортного коледжу з усією активною громадою і гарі Д А

благоустрою, озеленення та цілодобового вільного користування
мікрорайону. (РЄссіракй юмрм«и »  «змм осщ

п»~
Індекс



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

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси

Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Вінницької міської ради), 
зазначаються ва 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 -
уу\¥\¥.1гал5ко1.еот.ца/оЬтеп/Ргоекі Уііпіі ргоаїіг/. ЬКрз://ук.сот/с1иЬ146985797.

12. Інші додатки, що додаються:
а) фотографії, які стосуються цього проекту,
б) мала з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) план спортивного майданчика,
г) державний акт на право постійного користування земельною ділянкою.

Т і«ітпі)я Коуа183@стаі].сош для зазначених више цілей 

Підпис <

з



СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

13. Автор проекту та його контактні дані:

Ім’я та Прізвище** Контактні дані Підпис***
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** Будь-ласка, вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам Вінницької 
міської рада.

Пол: чол. ♦ жін.
Вік: 16-18 19-31 *31^0 41-50 51-60 понад 60
Рід занять: Студент * Працюю Безробітний Пенсіонер Підприємець





Жим сидячи від грудей-Тяга зверху Іпіег Аііеііка 5Ь 101.1



Жим ногами горизонтальний Іпіег Аііеііка 8Ь 103





Тренажер м'язів пресу живота Іпіег Аііеііка ЗЬ 109



Тренажер для м'язів біцепсу Іпіег Аііеііка 8Ь 129

Тренажер для сідничних, привідних і відвідних м'язів стегна Іпіег Аііеііка 8Ь 104





ПЛАН СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА ДЛЯ АКТИВНИХ ГРОМАДЯН- “ВІЛЬНИЙ ПРОСТІР" М 1250
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П ЕРШ  СПОРТИВНИХ ТРСНАЖСРЮ

I. Спортивний комплекс іпіег АНеііка Воркаут 5831,8.

4. Жим сидя від грудей -  Тяга зверху іпіег АНеііка 57101,1.

5. Повітряний ходок іпіег АНеііка 57115.

в. Жим ногами горизонтальний /піег АНеііка 51103.

7. Ордітрек Шег АНеііка 57116.

8. Бруси іпіег АНеііка 57105.

9. Тренажер для сідничних привідних і відвідних м'язів стегон 

/піег АНеііка 5І Ш

10. Гребний тренажер іпіег АНеііка 57135.

II. Гіперекстензія іпіег АНеііка 51Ж

12. Тренажер м'язів пресу живота іпіег АНеііка 51109.

13. Тренажер для м'язів біцепсу іпіег АНеііка 57129.

15. Атлетичний комплекс іпіег АНеііка УТ 102.

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

1. 15 -  СПОРТИВНІ СПОРУДИ

□  -  СПОРТИВНІ ТРЕНАЖЕРИ 

[~ П  - СПОРТИВНІ ЛАВИ
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є постійним користувачем земельної ДІІІ^КИ ̂ ОІЦЄК> 

у межах згідно з планом* " "

Земельна ділянка розташована
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Кад*стро»вй номер 
земельної ділянка

0510136300:01:040:0038
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ОПИС МЕЖ

Таблиця довжин ліній

А

Б
_ до Б землі загального користування (вул. Курсантів)

__ до В землі загального користування (вул. Некрасоеа)

®__ доГ землі ф. Турбоввць О.В.

г до Д землі ф. Публіка П.В., Токар Л.В.

ДдоЕ землі гр. Миросліна С,В., Терещенко В.В., ІвчукОД 

Е доЄ землі загально-освітньої середньої школи ЬЙ32£~

Є до А землі загального користування (вул. Тімірязева)

Сторонні землекористувачі

електричних мереж площею 0,0050 г*.

Міепгтйб 1

Д ^ о п т  П К  І Ч Н І  »0 0 «



2 Програмний комплекс А8К-5 (3.2.0)

(назва організації, що затверджує)

5в_СД_ССР
Форма №5

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 77,114 тис. фн. 
В тему числі зворотних сум 0 тис. грн.

( посилання на документ про затвердження)

ДО__в.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА N0 

Спортивний майданчик для активних громадян - "Вільний простір"

Складений в поточних цінах станом на 12 травня 2017 р.

№
п/п

Номери
кошторисів і 
кошторисних 
розрахунків

Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів 
інженерно-транслортноТ інфраструктури, робіт і витрат

Кошторисна вартість, тис.грн.
будівельних

робіт
устаткування, 

меблів та 
інвентарю

інших
витрат

загальна
вартість

1 2 3 4 5 6 7

Глава 2. Об'єкти основного призначання
1 2-1 Спортивний майданчик для активних громадян - "Вільний простір" 61,313 * - 61,313

Разом по главі 2: 61,313 - 61,313
Разом по «лавах 1*7: 61,313 - 61,313
Разом по «лавах 1-8: 61,313 - 61,313
Разом по «лавах 1-9: 61,313 • - 61,313
Разом по «лавах 1-12: 61,313 0 - 61,313

ДСТУБД.1.1- Кошторисний прибуток (Л) 2,026 т - 2,028
1:2013 л.5.8.16
ДСТУБД.1.1- Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних - - 0,921 0,921
1:2013 п.5.8.16 організацій (АВ)

Разом 63,341 ф 0,921 64,262



2 Програмний комплекс АВК-5 (3.2.0)

Спортивний майданчик для активних громадян - "Вільний простір’ 
б/ш

-і - 5в_СД_ЛС1_2-1-1
Форма № 1

Основа:
креслення (специфікації) №

Складений їв поточних цінах станом на “12 травня* 2017 р.

Локальний кошторис на будівельні робота № 2-1-1 
на Спортивний майданчик для активних громадян - "Вільний простір" 

Спортивний майданчик для активних громадян - "Вільний простір''

Кошторисна вартість 
Кошторисна трудомісткість 
Кошторисна заробітна плата 
Середній розряд робгт

61,313 тис. грн. 
0,74846 тис.люд.-тад 
22,504 тис. грн.

2,5 розряд

N6
п/п

Обфунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль
кість

Вартість одиниці, 
_____грн.

Всього

заробіт
ної плати

експлуа
тації

машин

втому 
числі за
робітної 
плати

Загальна вартість, грн.

Всього заробіт
ної плати

експлуа
тації

машин

втому 
числі за
робітної 
плати

Витрати труда 
робітників, люд.-год.

незайнятих
обслуговуваним

машин
тих, що 

обслуговують 
машини

на одини
цю всього

6 8 9 10 11 12
1 РН1-19-2

РН2-15-4

С124-21

С124-48

Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під 
будівельні конструкції, група ґрунту 2

Улаштування залізобетонних фундаментів 
об'ємом до 5 мЗ під устаткування [суміші 
бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], 
Ирупність заповнювача більше 10 до 20 мм]

Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 
10 мм

Надбавки до цін заготовок за складання та 
зварювання каркасе та сіток просторових 
діаметром 10 мм

100 мЗ

ЮОмЗ

0,03

0,03

15619.51
15619.51

194256.76
20963,90

18353.71
4929,72

469

5828

469

629 551
148

602.14

742.874
119,2798

22.29
3,58

0,09 13057.82 1625

0,09 7936.09 714


