
Ідентифікаційний номер проекту

1.Назва проекту.

«Європейському місту -  належний рівень розвитку спорту».

Створення сучасної дитячої спортивно -  оздоровчої бази та реконструкція спортивної 
площадки*

2. Вид проекту:

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці.

Розташування: м.Вінниця, м/р «Вишенька».

3. Містовінни ця, вул. Космонавтів, 58

4. Стислий опис.

За даною адресою знаходиться стара хокейна площадка у незадовільному санітарно -  
гігієнічному та технічному стані.

Втілення проекту повинно створити спортивно -  оздоровчий комплекс у м. Вінниці, який 
буде відповідати сучасному Європейському місту.

5. Опис проекту.

Створення навчальної спортивно — оздоровчої бази для різних верств населення 
Вінницького мікрорайону «Вишенька».

«Вишенька» є найбільш населеним районом у місті, але однією з проблем можна вважати 
відсутність сучасних спортивно -  оздоровчих споруд з повною (підкреслюємо) повною 
інфраструктурою (роздягальні, душеві кабіни, туалети, медичний супровід, навчальні 
кімнати).

Цей проект виник не на порожньому місці, він базується на спортивному клубі «Олімп», 
за адресою: м.Вінниця, вул. Космонавтів, 58, та на потребуючому негайної реконструкції 
спортивному майданчику, що знаходиться за тією ж адресою.

Зараз на майданчику існує повна антісанітарія: вигул собак, витрушування килимів. 
Майданчик не прибирається, не охороняється, майже щовечора там збираються -  - -- —■— - -  ;
антисоціальні елементи, які псують майданчик, та заважають мешканцям мікрорайону.і і
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Майданчик потребує реконструкції ще ї тому, що він вже не виконує своїх функцій в тому 
числі й з погодних умов. Останнього разу майданчик заливали для занять хокеєм тбільш 
ніж 15 років тому.

Таким чином, інфраструктура для майбутньої бази вже існує, залишилося довести все до 
ладу, провести ремонт та реконструкцію для того, щоб надати можливість дітям, молоді та 
всім бажаючим навчатися та займатися спортом 10 годин на добу за будь -  яких погодних 
умов.

З реалізацією цього проекту можна буде також проводити спортивні заходи та змагання, 
організовувати педагогічну роботу у позашкільний час.

У мікрорайоні «Вишенька» розташовано багато шкіл, дитячих садочків та закладів для 
дітей з обмеженими можливостями. Реалізація проекту дозволить створити справжній 
центр розвитку та навчання, спорту та здоров’я, сучасне, комфортне, безпечне, 
відповідаюче всім санітарно -  технічним нормам, а головне, доступне всім верствам 
населення, дітям та дорослим місце для занять спортом та оздоровлення.

Турбота про здоров’я людей є невід’ємноючастиноювимогСтратегіїрозвитку^Аияифі 
2020».

6. Обгрунтуваннябенефіціарів проекту

Майбутній спортивно -  оздоровчий комплекс має розташовуватись посеред великого 
житлового масиву, тому користуватись ним зможуть всі мешканці мікрорайону: діти, 
підлітки, молодь, дорослі, пенсіонери та люди з певними фізичними вадами.

Враховуючи те, що ми плануємо зробити не лише спортивно -  оздоровчий, але й 
навчальний заклад, основна увага приділяється, безперечно, дітям та підліткам.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації 
проекту

Реалізація проекту дозволить не лише навчати всіх бажаючих (в першу чергу -  дітей) 
різноманітним видам спорту та надати для цього сучасну тренувальну базу.

Реконструкція майданчику довгострокова, наступний ремонт буде потрібен лише через 
15 років. Зараз треба робити поточний ремонт кожного року, а капітальний раз у три роки, 
все це за рахунок місцевого бюджету.

Після реалізації проекту можна буде проводити спортивні збори та змагання районного, 
міського та обласного рівнів з таких видів спорту: міні -  футбол, гандбол, баскетбол, 
волейбол, футбол, теніс, флор -  бол тощо.

Треба відзначити, що планується також привести прилеглу до спортивного майданчика 
територію до належного санітарно -  технічного стану.



8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту
1. Асфальтування площадки 40/20 м під укладання штучного покриття згідно 

сучасних санітарно -  технічних норм.
Вартість -  90.000 гривень

2. Проведення робіт по відведенню стоків води зі спортивного майданчика.
Вартість -18.000 гривень.

3. Встановлення огородження спортивного майданчика.
Вартість -  46.000 гривень.

4. Установка необхідного устаткування (встановлення воріт для різноманітних 
видів спорту, баскетбольних щитів).
Вартість -10.000 гривень.

5. Укладання штучного покриття спортивного майданчика.3 гарантією і  5 років. 
Вартість -  350.000 гривень.

6. Реконструкція освітлення.
Вартість -  8.000 гривень.

7. Встановити трибуни для вболівальників для проведення змагань.
Вартість -12.000 гривень.

РАЗОМ:534.000(л тьсот тридцять чотиритисячи) гривень.

9. Список из підписами щонайменше 10 громадян України, яки належать до 
територіальної громади міста Вінниці та підтримують цей проект (окрім його 
авторів).

Додається окремо.

10. Контактні дані авторів проекту, яки будуть загальнодоступні, у тому числі для 
авторів інших пропозицій, мешканців, представників ЗМІ, з метоюобміну 
думками, інформацією, можливих узгоджень і.т.д.

Висловлюю свою згоду на використання моєї електронної 
адресигігуай@таі1.гидля зазначенихвшце цілей.
Підпис особи, що дє^году на використання своєй електронної 
адреси____ __________  ( Дзядик А. А.)

11.Фотографії, що стосуються проекту. У такому становищі зараз 
знаходиться спортивний майданчик.
Додається окремо.
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*** Підписуючи документ, я. раюм і цим иянляю. іцос мешканцем міста Ніниці
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11. Інші Додатки.


