
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці
у 2016 році

Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноваж ений робочий орган, згідно з реєст ром )

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ»ЯЗКОВИМИ ЕЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):
«Сабарів спортивний»

2 *  Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак . . х ". який вказус розмір 
витрат);

X великий ЕИ малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву .титлового 
масиву/:мікрорайону) :
Мікрорайон Сабарів

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

м. Вінниця, вул. 2-й проїзд Черняховського. буд. 6

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )
Проектом передбачається створення багатофункціонального спортивного майданчику у 
мікрорайоні Сабарів, призначеного для гри в футбол, баскетбол та занять на тренажерах.

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 с у б ’єкт, який може бути потенційним виконавцем проекту. Також' 
о б о в ’язково зазначити відповідність Стратегії розвитку «Вінниця-2020». Якщо проект 
носить капітальний характер , зазначається можливість користування результатами 
проекту особами з особливими потребами ):
Метою проекту є -  створення сприятливих умов для вільного доступу мешканців 
мікрорайону Сабарів до занять спортом та їх залучення до здорового способ)- життя. В 
мікрорайоні Сабарів проживає 2500 мешканців, серед них 450 дітей. У зв'язку з 
віддаленістю мікрорайону місцева молодь та ліги не мають можливості та доступу для 
занять спортом, оскільки в мікрорайоні немас спортивної площадки. Саме тому проектом 
передбачається встановлення спортивного майданчику площею 1594 м кв.. що буде 
розділений на декілька спортивних зон. Перша зона -  майданчик для гри в міні-футбол з 
синтетичним покриттям (штучна трава) площею 924 м кв. (42x22). друїа іони 
баскетбольна площадка розміром 420 м кВ.(28\15) з модульним гумовим покриттям та 
тренажерна зона площею 250 м кв. з тренажерами та турнікетами. Наявність такого 
майданчику дасть можливість мешканцям проводити з користю свос дозвілля



займаючись спортом та вести здоровий спосіб житія. Даний проект відповідне стратегії 
розвитку міста «Вінниця -  2020» одним із пріоритетів якої є «Якість соціальною житгя». 
в якій зазначені такі цілі, як «Місто молодих» та «Здорове місто»,де велика уваїа якою 
приділяється заходам з охорони здоров'я: формуванню програм для молоді що сприяють 
зменшенню ризиків здоров’я через стреси, неякісне харчування та низький рівень 
зайнятості спортом, а також забезпеченню більш здорового способу життя у активній 
громаді шляхом широкого залучення мешканців міста до участі у спортивних та 
оздоровчих заходах.

6. Обгрунтування бенефіціарів проекту {основні групи мешканців, які чможуть 
користуватися результатами проекту)
Спортивним майданчиком зможуть користуватись як мешканці мікрорайону Сабарів гак і 
м. Вінниці, адже Сабарів є одним з найулюбленіших місць для відпочинку мешканців 
міста влітку.
7. Інформація щодо очікуваних результатів в ріпі реалізації проекту:
В результаті проекту мешканці мікрорайону Сабарів. а саме: діти,молодь та дорослі 
матимуть змогу вільно користуватись спортивним майданчиком, займат ись спортом, 
вести здоровий спосіб життя. Також наявність спортивного майданчику даст ь можливість 
проводити різноманітні спортивні заходи - міні турніри з футболу та баскетболу, 
спортивні акції, естафети, забіги.

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

ГСкладові завдання Орієнтовна вартість, грн

1. Синтетична трава 8к-іп-РАТ-40 (924 м кВ. х 225 грн.) 207 900.00 гри.

2. З ’єднувальна стрічка (500 м.п. х 14 грн.) 7 000.00 грн.

3. Розміточна трава (18 м кВ. х 225.00 грн./ м кВ.) 4050.00 грн.

4. Клей двокомпонентний (205,20 кгх  87,00 грн./ кг.) 17 852.4 грн.

5. Резинова крихта (5 т х 4600.00 грн./т) 23 000. 00 грн.

6. Пісок кварцовий (17 т х 460.00 грн./т) 7820.00 грн.

7. Футбольні ворота УТ600 (2 шт. х 3465.00 грн./ шт.) 6900.00 грн. і
Ь ч  ■ » Ці і  » » і Ц ,  і , 1,  „ ,  і Щ  9 щ , 1  і , і і

8. Сітка футбольна (Іспанія, 4 мм) (1 к-т х 1150.00 грн.)
. . . .  ....................................... . .

1150.00 грн.

9. Модульне гумове покриття (420 м кв. х 345 грн./м кв. ) ! 144 900.грн.

10. Баскетбольні щити (1700 грн./ шт. х 2)
1 ... ............  і
| 3400. 00 грн.

11. Лава для преса (1 шт.) | 2956.00 грн. 1
і  і

12.Упор для преса (1 шт.) 3528. 00 грн, |
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І

13. Бруси (1 шт.)
----------,

3696. 00 і рн. і

14. Повітряний ходок (1 шт.) 3 780.00 грн.

15 . Гребний тренажер (1 шт.) 3780.00 і рн.

16. Орбітрек (1 шт.)
і

4200.00 грн.

17. Вуличні турніки (1 к-т) 28 000,00 і рн.

18. Монтажні роботи 60 000. 00 грн. 1

19.транспорті послуги 8 000. 00 г рн. *

РАЗОМ: 541 912,4 грн. і

9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до 
територіальної громади міста Вінниці та підтримують цю пропозицію (проект) 
(окрім його авторів), що додас ться. Кожна додаткова сторінка списку повинна мати таку 
ж форму, за винятком позначення наступної сторінки (необхідно додати ори<'іна:і списку у 
паперовій формі).

10. Контактні дані авторів пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, у тому 
числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників ІМІ, з мстою обміну 
думками, інформацією, можливих узгоджень і г.л. (необхідне підкрес лити)

а) висловлюю свою згоду на використання мосї електронної адреси 
..................................................................................... для зазначених вище цілей хП /

Підпис особи, що дає згоду на використання свогї електронної а д р е с и ......— ---------------
б) не висловлюю згоди на використання мосї електронної адреси лля зазначених вище 
цілей.
Примітка:
Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Вінницької міської ради).
зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки. яка с недоступною для громадськості.
11. Інші додатки (якщо необхідно):

а) фотографІяЛ', які стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)

з



СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУ ВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

12. Автор проекту та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозумію). 
Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Вінницької міської ради:

Ім’я та Прізвище ** Контактні лані Підпис***

1,
Л й е г -t

Поштова адреса: <Шекс),м. Вінниця, 
ву.і _ кв. _ __

М-
е- mail: SaU irc и тй t L С-См

№
тел.:

Серія та
Ху
паспорту

/

/?
/

і

л  ґ'

п
і - и ь  и і

(- CfTU і fik'CL

Поштова ачпееа: fimwn. и Вінниця, 
ву:і._________, оуо. -f ка. s j /П

e-mail:

№
тел,:

Серія та 

паспорту

1А

/.

1 Іоштова алрееа: пн tw o .  м. Вінниця, 
evJr f буд, кв.

e-mail:

№
іе:і

Серія та 
Ле
паспорту

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

*** Підписуючи документ, я. разом з цим заявляю, що с мешканцем міста Він и ці.
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