
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці 
у 2017 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):
Оновлення пральні у ДНЗ№1 «Слов’яночка»

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

X великий С  малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону) :
Ленінський район, Слов’янка

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

вул. Миколи Амосова, 48-а, м. Вінниця, 21100, ДНЗ№1 «Слов’яночка»

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Капітальний ремонт виробничого приміщення пральні у ДНЗ№1 «Слов’яночка» та її 
обладнання виробничою прально-віджимною машиною та сушильно-гладильною 
машиною для покращення умов прання, сушіння, прасування та зберігання постільної 
білизни і рушників вихованців ДНЗ№1 «Слов’яночка», а також покращення умов праці 
для робітників виробничого приміщення пральні даного закладу.

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 ):

Мета проекту -  створення умов для якісного, економного та швидкого прання 
великої кількості постільної білизни та рушників вихованців ДНЗ№1 «Слов’яночка», а 
також покращення належних умов праці для працівників виробничого приміщення 
пральні, шляхом капітального ремонту та встановлення необхідного устаткування.

Дотримання високого рівня гігієни та санітарних норм є невід’ємною частиною 
здорового способу життя маленьких вінничан. Здоров’я дітей є основою майбутніх 
поколінь. Тому нашим обов’язком є забезпечення необхідних умов для дотримання всіх<->і(А РАДА 
необхідних норм їх перебування у дошкільних закладах.

•РЕЄСТРАЦІЯ ЗОЄРНЕИЬ ЮРИДИЧНИХ ТА «ІЗНЧНМХ ОСІБ)

№ . Л Ж З Е Щ ^
І И М И С  1  У  У Щ



ДНЗ№1 «Слов’яночка» відкрив свої двері для малят ще у 1981 році. За 35-ти річний 
період плідної педагогічної діяльності у цьому дошкільному навчальному закладі 
створено свій стиль, традиції та особливості організації навчально-виховного процесу. 
Створено гарні умови для дітей: затишні, естетично оформлені групи, сучасні меблі та 
декорації, гарне предметно-розвивальне середовище.

У «Слов’яночці» 13 груп: 10 - дошкільних, 3 - раннього віку. Всього 480 
вихованців.

Однією з частин розпорядку дня у малят є тиха година в обідній час. Згідно 
санітарно-гігієнічних норм дошкільнята повинні спати 2,5-3 години у день. Постільна 
білизна що для них використовується переться раз у 7 днів. На кожну дитину виділено 2 
постільних комплекти на зміну, а також кілька рушників.

У приміщенні пральні ДНЗ№1 «Слов’яночка» є дві діючих пральних машинки на 5 
та 7кг загрузки, для побутового використання, які були придбані на благодійні внески. А 
також побутова праска для прасування всієї білизни. Також є вже недіючі промислові 
прально-сушильні машинки, що були встановлені ще у 1981, та вже не експлуатуються.

Приміщення пральні включає в себе пральну, прасувальну кімнати та комору для 
зберігання постільної білизни. Ремонт у цьому приміщенні не виконувався ще з часів 
забудови. Тому це приміщення потребує наразі капітального ремонту та належного 
устаткування для забезпечення якісного, економного та швидкого прання великої 
кількості постільної білизни вихованців ДНЗ№1 «Слов’яночка».

Для вирішення даної проблеми необхідно виконати наступне:
- Виконати капітальний ремонт виробничого приміщення пральні у 39м2, що 

включає в себе пральну, прасувальну кімнати та комору для зберігання постільної 
білизни.

- Повністю замінити стару електропроводку.
- Замінити 4-ро міжкімнатних дверей на пластикові.
- Замінити вхідні двері до пральні на пластикові.
- Замінити 2 вікна на пластикові.
- Встановити додаткову виробничу прально-віджимну машину, для більш 

ефективного прання всієї постільної білизни та рушників.
- Встановити виробничу сушильно-гладильну машину для швидкого висушування та 

прасування постільної білизни та рушників.

Реалізація даних завдань дасть можливість:
- Покращення санітарно-гігієнічного стану виробничого приміщення пральні
- Покращення умов праці працівників виробничого приміщення пральні
- Підвищення ефективності прання постільної білизни та рушників у 2 рази
- Підвищення якості випраної постільної білизни та рушників
- Підвищення якості продуктивності роботи працівників виробничого приміщення 

пральні
- Охоплення більших обсягів прання, сушіння та прасування за коротший час

Даний проект відповідає стратегії розвитку Вінниця 2020: Місто дружнє до дітей.
А саме:
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Забезпечити поступове приведення до належного матеріально-технічного стану 
приміщень усіх закладів системи дошкільної, загальної та позашкільної освіти і 
комфортні умови перебування у них дітей, доведення їх мережі до чисельності, яка 
відповідала б потребам міста.

- Оновити матеріально-технічну базу навчально-виховних закладів.

6. Обгрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть
користуватися результатами проекту)
- Вихованці ДНЗ№1 «Слов’яночка» віком від 2 до 6 років(480 вихованців)
- Майбутні вихованці ДНЗ№1 «Слов’яночка»
- Працівники ДНЗ№1 «Слов’яночка»

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
- Покращення санітарно-гігієнічного стану виробничого приміщення пральні
- Покращення умов праці працівників виробничого приміщення пральні
- Підвищення ефективності прання постільної білизни та рушників у 2 рази
- Підвищення якості випраної постільної білизни та рушників
- Підвищення якості продуктивності роботи працівників виробничого приміщення 

пральні
- Охоплення більших обсягів прання, сушіння та прасування за коротший час

8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна
вартість)

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1. Капітальний ремонт виробничого приміщення 
пральні (39м2) 100 000 грн

2. Заміна старої проводки на нову 20 000 грн

3. Міжкімнатні пластикові двері(4 шт.) + 
встановлення

12 000 грн

4. Вхідні пластикові двері(1 шт) + встановлення 6 200 грн

5. Пластикові вікна(2 шт) + встановлення 6 000 грн

6. Машина прально-віджимна МСТ-О-Ю Э-01 (10кг) 
(www.gamayun.org.ua)

79 875 грн

7. Машина сушильно-гладильна МСГ-18 (18кг/год) 
(www.gamayun.org.ua)

78 375 грн

8. Водонагрівач проточно-ємнісний «Дніпро КЕО-3- 
300-220»(300л)

РАЗОМ:

10 034 грн

492 359 грн

З

http://www.gamayun.org.ua
http://www.gamayun.org.ua


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 
] 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^, які стосуються цього проекту,
б) мала з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)
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СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

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. Ковальов Андрій 
Євгенійович

Плттттлоо аттрла* t

e-mail:

№
тел.:

11

Серія та 
№
паспорту

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

я,

e-mail:

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

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

Я,

e-mail:

№
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 Віниці.
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Додаток
до Форми проекту

Список мешканців міста Вінниці, які підтримують цей проект, що 
реалізуватиметься за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив

м.Вінниці у 2017 році
(окрім авторів проекту)

Назва проекту

Оновлення пральні у ДНЗ№1 «Слов’яночка»

Ставлячи підпис в даному списку, висловлюю свою згоду на обробку моїх персональних даних в Базі 
персональних даних Вінницької міської ради та її виконавчих органів, відповідно до вимог Закону 
України “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 року М2297-УІ. Забороняю надавати 
інформацію третім особами без моєї згоди.

№

п/п
Ім’я та Прізвище Адреса проживання Серія та 

№ паспорту

Підпис
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ДОДАТКИ

А) Фото пральні та її виробничих приміщень
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Б) Місце ДНЗ№1 «Слов’яночка» на карті
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Мішма прашю4доама МСТ-0-10 Э Фарбована сталь
Формована соль
Ффбомна сталь

зо«/гвд

В) Фото з каталогу, де зображена прально-сушильна машина та сушильно-
гладильна машина

Машина г^вльммідювва МСТ-0-10 ЭД1

Машина т% ш ыътдтла МСТ-0-10ҐЦ>1 
Машма невльневідш— в МСТ-О-ІО ЭДУ01
Машинаї МСТ-О-14 Э
Машина грально-шддома МСТ-0-14 П 
Машина іралью МСТ-0-14 ЭД1
Машина поальмнндювм МСТ-0-14 ЭД1 
Машина гфшвднндювм МСТ-0-14 ГЮ1 
Машина пральнснідю— а МСТ-О-14 ЗДМГ 
Машина ПБвльиснндюим МСТ-О-25 Э 
Машина псаль*<шдліиуна МСТ-О-25 П 
Машина доъноддм ям  МСТ-О-25 Э/ 
Машина гуалі«о«ідюм<а МСТ-О-25 3-01

МСТ-О-25 ГМЛ 
МСТ-О-25 ЗЛМГ 
МСТ-О-32 Э 
МСТ-О-32 П 
МСТ-0-32ЭД1 

Машина пснльно-шджмуиі МСТ-О-32 3-01 
Машина пральювдоама МСТ-О-32 П-01 
Машина првльнсннджв*« МСТ-О-32 ЗДКГ 
Машина виромна {цвпрмфраї М0 - 25 
Мшми суимгьна МС-Ій
Машина су-шьма МС-25_________

іМСГ-18
ш

камера дезинфжщйна УДЦ-2.3/1 2  

камера дежнфаивИна УДи£-2.3/*.2

Гладильним Прес З І 
ЗДСЕЯ МАЗД 7 
ГЬш*а робім* пщ  
67Ш2?0ым. 
Потулість іЗООВг 
Напруга: 2206

ЧПДГ

5530 грн

Гл д ш іл ьи и й  ф вС иШАМ)ЭЮПА1810а 
Плоиа раехмм помрм прку. 
ЮЬ270мм 
Потучнеть 16008г 
Напруга: 220В

Нчиилаль 
Ндш саль 
Фарбована сталь 
Фарбована сталь 
Фарбсвана стаяь 
; арїкьана сталь 

ІД Фарбована сталь 
Фарбована сталь 
: арооьзна сталь 

:>арбоьана сталь 
З  Фарбована сталь 

сталь 
Н »  сталь 

соль 
Фарбована сталь 
Фарбована сталь 
Фарбована сталь 
Нврисзаль 

сталь 
сталь 

Фарбована сталь 
Фарбована сталь 
Фарбована сталь 
Фірйс*«на сталь 

Фарбованаї 

Фарбована і 

Фарбованапттзтишг—;———.
Парові гладильний прес
ЗИбЕЯ С0МРАСТ ЭТЕЛМ РЯЕББ СБР-І. 
Площа робочої пж р ін і гресу 
560і2б0мв 
Потулаисть 15508г

5 7 0 0  г р н

ГлвдишмйлресІМ̂ОАК)[НСЛАі.в10а 
Площі робочої поведеы лрасу: 
900*270**
Потрмоь: ІбООвт 
Наруги 220В

59375
58625
70500
79875
78000
82500
74*25
72000
75750
81750
78375
82875
94500
91875
95625

106875
103125
108750
102375
98625

104250
115875
113625
117125

47250
61875
88500
78375
75375
85500
74250

1 2 2 7 0  г р н 2 1 1 5 0  г р н

Доставка по Укражі
р у « *колиммМ
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