
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок коштів 

Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці
у 2017 році

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ»ЯЗКОВИМИ д л я  ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту
ЗДОРОВА ДИТИНА -  МАЙБУТНЄ КРАЇНИ!

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) :
Замостянський район

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку: 

м. Вінниця, вул. Некрасова, 40

Комунальний заклад "ЗШ 1-ІII ступенів №32 Вінницької міської ради "

4. Короткий опис проекту
Сучасне футбольне поле та майданчик з тренажерами є життєвою необхідністю 
кожної школи. Саме без них неможливе формування здорової дитини, розвитку її 
фізичних можливостей,витривалості, загартовування молодого організму.Для 
реалізації проекту необхідно встановити 8-10 вуличних тренажерів та спорудити 
міні-футбольне поле.

5. Опис проекту 
Мета проекту:
формування навичок здорового способу життя, профілактика шкідливих звичок, 
формування культури здоров’я учнів та вчителів, формування ціннісного ставлення до 
себе, відповідального ставлення до свого здоров’я, реалізація фізичного потенціалу 
дитини та вчителя.

Забезпечення умов для фізичного розвитку дитини є запорукою виховання 
здорового підростаючого покоління, без якого неможливо уявити собі майбутнє 
сильної української держави. Даний спортмайданчик та футбольне поле могли б 
слугувати місцем для проведення вільного часу не тільки учнів 
мікрорайону. А також місцем для сімейного відпочинку.
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Без сучасного спортивного майданчика та футбольного поля неможливе 
проведення сучасних уроків фізичної культури.

З 2013 року наш заклад отримав звання «Школа сприяння здоров’ю», тому 
реалізація даного проекту для нашого закладу є надзвичайно актуальною проблемою.

Проект «Здорова дитина -  майбутнє України!» відповідає Стратегії розвитку міста 
«Вінниця: 2020», а саме -  пріоритету «Якість життя та цілі «Місто, дружнє до дитини» 

Спортивний майданчик буде складатись з міні-футбольного поля та комплексу 
вуличних тренажерів.

Матеріально-технічні потреби проекту:
1. Міні-футбольне поле зі штучним трав’яним покритгям(42,Зх27,8);
2. Футбольні ворота з сіткою -  2 шт.;
3. Огорожа футбольного поля -  140,2 м;
4. Тренажери -  10 шт.;
5. Лавочки-4 шт.

6. Обгрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)

Бенефіціарами проекту є учні (! 538 чол.), вчителі (89 чол.), техперсонал закладу (23), батьки 
та інші представники родини учнів, мешканці мікрорайону (понад 3 000)
7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Реалізація проекту забезпечить:

• зміцнення здоров’я дітей, організацію корисного дозвілля для учнів, членів їх 
родин, працівників закладу та мешканців мікрорайону;

• підвищення якості навчально-виховного процесу під час проведення уроків 
фізичної культури;

• формування навичок здорового способу життя.
8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість): 988 240,00 грн.

Од.вим Кількість
сума,грн. 3 

НДС

Підготовка
Матеріали :

Пісок .товщина 50 мм тн 85,00 14 000,00

Щебінь фракція 40-70, товщина 150 мм тн 255,00 72 500,00

Щебінь фракція 20-40, товщина 100 мм тн 170,00 47 000,00

Гранвідсів митий, товщина 100 мм тн 170,00 38 800,00

Бордюр 1000x220x75 мп 130,00 9 360,00

Бетон М200 ПЗ (на бордюр) м? 1,30 1 560,00

Робота, механізми:

Работа навантажувача зміна 5,00 27 500,00

Работа віброкатка 12-16тн (укатка та трамбовка грунта, щебня) зміна 4,00 24 000,00
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Ручне планування і вібротрамбовка гранвідсіву м? 924,00 30 340,00

Облаштування міні-футбольного поля

Матеріали:

Синтетична трава 5ії-іп-РАТ-40, монофіламентна м? 924,00 434 280,00

З'єднувальна стрічка м.п. 500,00 10 000,00

Розмічальна трава м? 20,00 8 600,00

Клей двухкомпонентний кг 220,00 39 600,00

Резинова крихта т 6,00 45 000,00

Пісок кварцевий т 18,00 12 600,00

Футбольні ворота шт 2,00 9 200,00

Сітка футбольна к-т 1,00 2 600,00

Робота:

Монтажні работі в комплексі м? 924,00 69 300,00

ВСЬОГО: 896 240,00

Розрахунок вартості 

спортивного майданчика з тренажерами для занять на відкритому повітрі

Кед Найменування Зобффк&аія Щ н& гря, Сума,фн.

101.1 Жим від грудей - Верхня 
тяга Ж і 10 700,00 10 700,00

8Ы03
Жим ногами 
горизонтальний і 6 200,00 6 200,00

104.1 Маятник - Твістер Л* і 5 200,00 5 200,00

вЬ 105 Брусся і 4 000,00 4 000,00

5Ь 109 Тренажер для м’язів 
черевного пресу і 4 600,00 4 600,00

З



ПО Хос Райдер і 4 300,00 4 300,00

БЬ 115 Повітряний ходок а і 5 200,00 5 200,00

вЬ 116 Орбітрек С і 6 600,00 6 600,00

8Ь 117 Турнік Т і 5 500,00 5 500,00

129.1 Тренажер для м’язів 
біцепсу-Ричажна тяга і 9 900,00 9 900,00

^Обладнання: ^ 62200,00

Монтаж: 29800,00

Опальна «уват;.,:: 91000,00

Загальна вартість проекту : 988 240,00 гри.

9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до 
територіальної громади міста Вінниці та підгримують цю пропозицію (проект) 
(окрім його авторів), що додається (додаток 1).

10. Контактні дані авторів пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, у тому 
числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників ЗМ1, з метою 
обміну думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси 
ss32ss@mail.ua для зазначених виїде 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:
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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):

Фото стадіону ЗШ І-ІІІ ст. № 32 на 01.09.2016 р.



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★ *

1.

Контактні дані Підпис

Поштова адреса:

№
тел.:

Серії та 
№

паспорту

Г Т І І І ''ГП

2 -

иісосоАлта.

Поштова адреса:

e-mail:

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

І І І І І І

(
(В

з.
Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця,
вул._____ , буд.___ кв._______

e-mail:

№
тел.:

Серіл та 
№
паспорту


