ФОРМА ПРОЕКТУ,
реалізація якого планується за рахунок
коштів Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці
у 2016 році
Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром )

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ'ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!
1.Назва проекту (не більше 15 слів):
«Надія Вінниці»
2.*
Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „х", який вказує розмір
витрат):
X великий

□

малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового
масиву/мікрорайону) :
Центральний міський парк Вінниці
3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:
Вул. Хлібна 1
4. Короткий опис проекіу (не більше 50 слів)
Встановлення Майданчика для С т р і т Воркауту Гвулична гімдастика). д о с т у п н о г о
для усіх верств населення з використанням хомутів, які регулюються по висоті і
застосовуються в країнах Європи, як замінна зварювальним швам. К о н с т р у к ц і ї на
майданчику можна скласти на будь-яку в и с о т у під потреби із застосуванням спеціального
ключа. Дана к о н с т р у к ц і я має антивандальні кріплення з литого металу.
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
обоє ’язково зазначити відповідність Стратегії розвитку «Вінниця-2020». Якщо проект
носить капітальний характер, зазначається можливість користування результатами
проекту особами з особливими потребами ):
Мета проекту: залучення громадян з інвалідністю до занят^ Фізичною к у л ь т у р о ю і
спорту. їх реабілітація в суспільство шляхом комунікації на спортивному майданчику.
Саме у стратегії р о з в и т к у «Вінниця -2020» у 2020 ропі Вінницц прагне стати містом
д о б р о з и ч л и в и х та усміхнених людей. Тому громада повинна прпіклуватись про усіх
мегтганіїів міста, а саме п р о їхнє майбутнє:
Здоровий спосіб життя. Забезпечення здорового способу життя у активній громаді

іп п тс о м широкого залучення мешканців міста до участі у спортивних та оздоровчих
заходах. Залучення до участі городян до різноманітних сп^уввних аааюяів;л НаДАІ

майданчику будуть проводитись безкоштовні тренуванні від ведучих спортсменів нашого
міста.
6. Обґрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть
користуватися результатами проекту)
Майданчиком з м о ж у т ь користуватись як особи з інвалідність так і усі мешканці
міста (діти, молодь та старше за віком).
7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Цей проект допоможе людям з інвалідністю р о з ш и р и т и своє дозвілля, а саме
виконувати Фізичні вправи і покращувати свій Фізичний стан. Результат - внесення вкладу
в реалізацію стратегія розвитку Вінниця -2020. міста зі с п р и я т л и в и м середовищем д л я
розвитку людей з інвалідністю та у с іх верств н а с е л е н н я
8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна
вартість)
Складові завдання

Орієнтовна вартість, грн

1.
2.
3.
4.

$№11.01 Потрійний каскад турників 4,3x0, їх 1,5
SW*11.02 Рукохід дворівневий 3,5x1,3*2,6
$№-11.04 Рукохщ-змійка з блоком турникїв та шведською стінкою б, 1x1,5x3,0
Б\АМ1.09 Бруси різнорівневі 2,93(0,6x1,5

7245,00
18561,00
21723,00
10887,00

5.
6.
7.
8.

5№11>Ю Бруси стандарт 1,5x0,6x13
SW-11.11 Лава з упорами "Воркаут" 2,00(0,4x1,0
5*М1.15/1ава 1,9x0,4x0,5
11.20 Стовби для воркауту 0,8x0,1*2,0

6351,00
3882,00
6789,00
19044,00

9. 5У/-11.24 Мегатурник 3,9x1,5x3,0
10. $№-11.25 Комплекс турникїв, бруав зі змійкою, шведською стінкою та лавою
для пресу для людей з обмеженими можливостями 6,5хЗ,8х2,7
11. $№-11.26 Блок турникїв э рукоходом та шведською стінкою для людей з
обмеженими можливостями 3,3x1,6x2,3
11.27 Комплекс з рукоходом, лавою для пресу, турниками та брусами
12.
різновисокими для людей з обмеженими можливостями 8,5x3,05(2,3

20784,00
28155,00
20061,00
27687,00

13. Підготовка бетонної основи {Вирівнювання та ущільнення грунта, відсипна
шару щебню з ущільненням 1проливною водою, встановлення бордюрних
каменів, улаштування армованого бетонної основи) 550,00 арн, х 408 м.ке.=

224400,00

14. Улаштування наливного гумового покриття (на готову бетонку основу) 750,00
грн х 408 м.ка.=

306000,00

15. Виконання малюнків гумовим покриттям 1500,00 грнх 25 м.кв.=

РАЗОМ:
РАЗОМ:

37500,00
б*з ПДВ: 692364,17
3 ГІД6 : 839861,00
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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
уогоЬоЬуі!а1ік@етаіі.со т для зазначених вище цілей

електронної

адреси

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) фотографіяЯ, які стосуються цього проекту,
б) мала з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)

З

СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ А

Р К У ІП Т

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***

Поштова адреса: (21018%м. Вінниця,

1.

Віталій Ворохоб
/

e-mail: vorohobvitalik@amail .com

№
тел.:

і

о

Серія та
№

паспорту

2.

Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця,
вул._____________ , буд._кв.__
e-mail:
Ха
тел.:
Серія та
№

паспорту
3.

Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця,
вул._____ , 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 Вінниці.

4

ЛьодовийГклТо

етадіонуЦПКіВ

Центральний
.
»
Of «

'

міськии парк
жетаріи

rouan
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ -НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ГОЙДА»
49000, Дніпропетровська о 6л., м.Дніпропетровськ, вул.МандрикІвська, буд.44д
ЄДРПОУ 39143127, ІНН 39143127, р/р 26003050239036 в КБ «ПриватБанк»», МФО 305299
Комерційна пропозиція від 16.02.2016р.
N9

Зовнішній вигляд

НІ

Артінул

Найменування виробу

Розміри

Ціна з ПДВ,
грн

Од.
вим.

Кіль-ть

Сума з ПДВ,
грн

SW-11.01 Потрійний каскад турників

4,3x0,1x1,5

7245,00

шт

7245,00

SW-11.02 Рукохід дворівневий

3,5x1,3x2,6

18561,00

шт

18561,00

6,1x1,5x3,0

21723,00

шт

21723,00

SW-11.09 Бруси різнорівневі

2,9x0,6x1,5

10887,00

шт

10887,00

SW-11.10 Бруси стандарт

1,5x0,6x1,5

6351,00

шт

6351,00

SW-11.11 Лава з упорами "Воркаут"

2,0х0,4х1,0

3882,00

шт

3882,00

SW-11.15 Лава

1,9x0,4x0,5

6789,00

шт

6789,00

SW-11.20 Стовби для воркауту

0,8x0,1x2,0

19044,00

шт

19044,00

SW-11.24 Мегатурник

3,9x1,5x3,0

20784,00

шт

20784,00

Комплекс турників, брусів зі змійкою,
SW-11.25 шведською стінкою та лавою для пресу для
людей з обмеженими можливостями

6,5x3,8x2,7

28155,00

шт

28155,00

Блок турників з рукоходом та шведською
SW-11.26 стінкою для людей з обмеженими
можливостями

3,3x1,6x2,3

20061,00

шт

20061,00

Комплекс з рукоходом, лавою для пресу,
SW-11.27 турниками та брусами різновисокими для
людей з обмеженими можливостями

8,5x3,0x2,3

27687,00

шт

27687,00

SW-11.04

Рукохід-змійка з блоком турників та
шведською стінкою
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ -НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ГОЙДА»
49000, Дніпропетровська обл., м.Дніпропетровськ, вул.Мандриківська, буд.44д
ЄДРПОУ 39143127, ІНН 39143127, р/р 26003050239036 в КБ «ПриватБанк-, МФО 305299
Комерційна пропозиція від 16.02.2016р.
Найменування робіт

Ціна з ПДВ,
грн

Од.
вим.

Ніль-ть

Сума з ПДВ,
грн

Підготовка бетонної основи (Вирівнювання та ущільнення грунта, відсипна шару щебню з
ущільненням і проливкою водою, встановлення бордюрних каменів, улаштування армованого
бетонної основи)

550,00

м.кв.

408

224400,00

Улаштування наливного гумового покриття (на готову бетонну основу)

750,00

м.кв.

408

306000,00

Виконання малюнків гумовим покриттям

1500,00

м.кв.

25

37500,00

N8

1

2

3
Разом без ПДВ:
ПДВ:
ІВсього з ПДВ:

473250,00
94650,00
П'ятсот шістдесят сім тисяч дев’ятсот гривень 00 коп.

• Контактна особа:

..................._

_

............. ..................................................... I . . J ..... «Ц Щ .Л .Щ І І У .

Начальник комерційного відділу ТОВ "Торгівельний Дім "Н'ю-Лайн"
Яловеженко Ірина Юріївна
тел. 067-632-71-23,050-71-23-003
e-mail: lrina@goida-da.com
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