
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці
у 2017 році

ВСІ ПУНКТИ €  ОБОВ'ЯЗКОВИМИЛЛЯЗАПОВНЕННЯ!

1* Назва проекту (не більше 15 слів):
«За дітьми майбутнє -  і їх безпека у наших руках»
(встановлення системи відеоспостереження у школі №31)

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

□  великий Й  малий

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

3. Адреса, назва установн/закладу, будинку:

Вул„ Б. Ступки, 13
КЗ «Загальноосвітня школа Н-ІІІ ступенів №31 Вінницької міської ради»

4» Короткий опис проекту (не більше 50 слів )

Відеокамери спостереження в школах стають звичайним явищем. Вони 
розташовані відповідно до схеми і виконують функції стеження за порядком і безпекою 
учнів. Для реалізації проекту необхідно встановити систему відеоспостереження території 
на базі цифрових камер ІР та камер НОСУІ. За попередніми розрахунками для повної 
реалізації поставлених цілей має бути встановлено 13 камер на коридорах, 3 -  вхід та 
фойє, 2 ~ вхід зовні, сходові клітини - 6, спортивні зали, актова зала, їдальня - 5. Загальна 
кількість внутрішніх камер відеоспостереження - 29 (камери НВ СУІ). Зовнішніх 
відеокамер - 8 (камери ІР (цифрових) 3 Мп).

5. Опис проекту:
Мета проекту: забезпечити безпеку учнів та вчителів, оперативне реагування 

на конфліктні ситуації, спостереження за присутністю, запізненням на заняття, 
контроль над вчителями та персоналом закладу, якістю їх роботи.

Ми часто чуємо фразу «за дітьми майбутнє», і ні у кого не виникає сумніву в тому, 
що безпека дітей найбільш важлива.

Забезпечити безпеку дітей у тих місцях, де вони найбільше проводять часу, а саме 
школі, здатні сучасні системи охоронного відеоспостереження.
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сучасні системи охорони та безпеки. Так наявність відеокамери призводить до того, що 
діти обмежують себе в неправомірних руйнівних діях і злих намірах. Вони більш 
стримано поводяться перед камерами. Більше того, відеоспостереження в навчальних 
закладах здатне зафіксувати непристойні дії вчителів та інших працівників закладу.

Для адміністрації школи це дає можливість встановлювати достовірність фактів 
травм, насильства, хуліганства, крадіжок і недопустимих, неприємних явищ у нашому 
закладі. Адже порушення порядку та злочинні дії — не рідкість у школах. Відеоконтроль 
для запобігання прикрих випадків, може дуже допомогти. Як показує практика, в закладах 
де такі системи працюють вже багато років, результативність вже відчули.

Для нас даний проект є дуже актуальним, так як у закладі будуть навчатися учні 5
11 класів. І влиття нових колективів може викликати різні конфлікти.

Проект «За дітьми майбутнє — і їх безпека у наших руках» відповідає Стратегії 
розвитку міста «Вінниця:2020», а саме -  пріоритету «Якість життя» та цілі «Місто, дружнє 
до дитини».

Система відеоспостереження у школі буде складатися з спостереження за 
коридорами і класами, за відкритою територією школи, стадіонами та внутрішніми 
двориками, за центральним входом і прилеглою територією.

Для організації системи відеоспостереження в школі будуть використовуватися 
кольорові відеокамери на базі цифрових камер ІР та камер НПСУІ.

Потреба в технічних засобах:
1. Вуличні камери -  8 шт.

- вхід у школу -  1 пгг.;
- периметр школи -  7 шт.

2. Внутрішні камери -  29 шт.
- камер на коридорах -  13 шт.;
- фойє та вхід -  3 шт.;
- сходові клітини - 6 шт.;
- спортивна зала (велика) -  2 шт.;
- спортивна зала (мала) -  2 пгг.;
- актова зала -  1 пгг.;
- їдальня - 2пгг.

3. Технічне обладнання:
- відеореестратор ІР 200 М6\с -  1 пгг.;
- відеореестратори НО СУІ -  2 шт.;
- жорсткий диск (спеціально для ЦВР) -  3 пгг.;
- комутатор ЬАИ -  1 шт.;
- акумулятор БЖ, кабельне обладнання, кросове обладнання та ін..

6* Обґрунтування бенефіціарів проекту:

Бенефіціарами проекту с учні (957 чол.), вчителі (96 чол.), батьки та інші 
представники родини учнів (понад 1700 чол.).

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

• вищий рівень безпеки учнів та вчителів;
• оперативне реагування на конфлікти між підлітками;
• підвищення дисципліни у закладі, як школярів, так і працівників;
• виникнення пошкоджень пришкільної території, у тому числі дитячого 

спортивного майданчика;
• можливість перегляду зображення деяких камер на сайті школи.
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8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту:

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1. Внутрішні відеокамери 22680,0

2.Зовнішні відеокамери 22800,0

3. Жорсткий диск (спец,для ЦВР) НОО 4Т6 ^4000УХ()00 12267,0

4. Відеореєстратор ЕР 5340,0

5, Відеореєстратор НО СУІ 16680,0

6. Комутатор ЬАИ ТЬ-8С10160 2073,0

7.Додаткове технічне обладнання 14322,0

8. Матеріали (кабельне обладнання, кросове обладнання, 
ящик монтажний та ін.) 41774,4

9. Монтаж 62013,4

РАЗОМ: 199949,8

Також додається базовий розрахунок, проведений на основі огляду території школи 
(додаток 1).

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.

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 
pruts.kseniva@ukr.net 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/ї, які стосуються цього проекту,
б) мала з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми

тощо) ...............................................................................................................................

з
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ПП "Тріак* Тел./факс: 0432 52-47-52 (багатокан.)
м.Вінниця, вул.50-ргччя Перемоги, 26. E-maif: office@triak.com.ua

15.08,2016

Директору школи
Комбінований варіант 2

Система відеоспостереження території на базі цифрових камер ІР та камер HDCVI.
Базовий розрахунок, проведено на основі огляду території за поставленими Замовником задачами.

Реєстратори Dahua NVR можуть вести запис з камер ІР до 5 М и .
Програмне забезпечення безкоштовне та не потребує додаткових ліцензій для підключення.
Клієнтське ПЗ - Smart PSS, віртуальний ІР-реєстратор - PC-NVR.

Коридори 2+S+6, фойе\вхід 5, Вхід зовні2, Сх.клітини 6 . сп.зали,акт.з,їдальня 5 * 29 нам.HD CV7.
Двір 1, периметр 7 ш т  -  8 кам.ІР (цифрових) З Мп.

Клас вІдеосистеми; ОПТИМАЛЬНИЙ Кількість еідео*атер; 37
Яігіол» зображення до 2 Мп (1920x1080) для СУ/ та  З Мп для цифроміх.________________Архів для 16 камер \ 10 к\сек: до в днів

Обладнання Модель Ціна а ПДВ Кількість Сумма *
Відеореестротор ІР 200 М6\с 
Відеореєстратор Н0 О/І

D H  NVR 4216N (16* до 5Мп, 2 HD0) 5340,0 1 5340,0
HCVR 5216А 52(1бк 2Мп, д о  2 HDD) 8340,0 2 16680,0

Жорсткий диск (спец.для ЦВР) HDD 4Т6 Sg.4000VXC>00 4089,0 3 12267,0
Комутатор Ц М П - SG10160 2073,0 1 2073,0
Монітор ТГГ 21,5й надається Замовником (за потреби) 0,0 0 0,0
Відеокамери ІР :

Зови.високої чіткості 3 Мп ІРС HFW1320SP 3,6мм 2850,0 8 22800,0
Зовн.високої чіткості 4 Мп JPC HFW4221EP 3,6мм (IR40m) 4650,0 0 0,0
Відеокамери НО СУ/;
Внутр.вис.чітк.2 Мп до1920х1080 PV-524CV (купол) 60 град. 708,0 0 0,0
Вмутр.вис.чітк.2 Мл до1920х1080 DG-24322SSP-0360 (купол) 80 град. 840,0 27 22680,0
Зовн.вис.чітк.2 Мп до1920х1080 PV 830 3,6 мм 891,0 2 1782,0
Об’єктив на заміну F=6\12 мм МР 198,0 2 396,0

Блоки живл.в\камер з резервуванням UPS ТВ-0501 5А 1320,0 4 5280,0
Акумулятор для БЖ 12v 17А-Г (LP,NPP) 1020,0 4 4080,0
П\передавач відеосигналу пас. PV207 48,0 58 2784,0

ВСЬОГО обладнання: 96162,0
Коробка 90x90 Т40 39,0 37 1443,0
Розєм живлення Power М 19,5 40 780,0
Розєм інформаційний KRJ45 + коеп. 6,6 26 171,6
Кабельна продукція UTP $оВН.{хількуггючн^фак/гї.) 8,22 800 6576,0
Кабельна продукція Ок-№ і UTP внутр. {уточн.факт.) 6,72 2140 14380,8
Кабельна продукція Короб пласт.Kopos 15x10 12,9 40 516,0
Кабельна продукція Короб пл a a . Kopos 24x22 23,4 200 4680,0
Кабельна продукція Короб пласт, Kopos 40x40 37,5 150 5625,0
Кросове обладнання Скоба на 5 плінтів 93,0 2 186,0
Кросове обладнання Гілінт розмЛОпар 81,0 10 810,0
Ящик монтажний з замком 4и 500x550 мм (Для ЦВР,UPS) 756,0 1 756,0

Кріпильні вир., допоміжні мат-ли
рт.Зд  -3, іилнл - Б. пл., дю6.,шур., площадки, 

ггажк**, анмер* - 4 5850,0 1 5850,0

ВСЬОГО матеріали; 41774,4

Загальна вартість обладнання та матеріалів (з ПДВ): 137936,4
Вартість монтажу системи з ПДВ: 75116,8
Вартість налагоджувальних робіт а ПДВ: 2400,0
Знижка на вартість робіт (%): договірна 20,0% 15503,4

Вартість монтажу з урахуванням знижки: 62013/4

Підготовка технічної документації (ЕП) 0

ЗАГАЛОМ витрати на систему: | 199949,8

Гарантія на обладнання та виконані роботи -1  рік.
4 Ціни вказано з ПДВ станом на дату: 1S.0S.2016
** Вартість використання овтовииюк т а  Іншої техніки не врахована.

Ж
І І* І Л К

Строки постачання обладнання та основних матеріалів - до б р.днїв.

Гол.інженер ПП Тріак" Дивак В.М.
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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. Іванець Ольга 
Миколаївна

Поштова адреса: (індекс), м  Віннищ,
вужл іуд. ±

е-шаіі: sch31 @ukr.net Л

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

Г л I і т f j  \ Ґ  \ 9 \ 9 О

2. Пруц Оксана 
Володимирівна

Поштова адреса: (

e-mail: pruts.kseniya@ukrnet

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

О

І І і І І І і I
3. Поштова адреса: (індекс)̂  м. Вінниця, 

вуя._____ , буд.___ кв._______

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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