
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок коштів 

громадського бюджету м. Переяслава у 2021 році

Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром )

Дата надходження проекту
(заповнюється уповноваженим робочим органом) З О .О З -ь З С

Прізвище, ім ’я, по батькові особи уповноваж еного робочого  
органу що реєст рує проект: /

Л V

(підпис)

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1.Назва проекту (не більше 15 слів):

“Ігровий майданчик -  крок до здійснення дитячих мрій“

2.Пріоритетні напрямки проекту (необхідне підкреслит и і пост авит и знак "X”):

•  облаштування тротуарів - □

•  естетичне облаштування міста - □

•  дороги - □

•  будівництво спортивних та дитячих майданчиків -  X

•  облаштування зон відпочинку (в тому числі зі створенням точок вільного 
доступу до мережі Інтернет) та впорядкування прибережних смуг водойм-П 

•вуличне освітлення - □

•  розвиток вело- та бігової інфраструктури - □

•заходи з енергозбереження (використання відновлювальних джерел енергії) -  □

•  інше - □
3. Місце реалізації завдання (адреса, назва житлового масиву/мікрорайону, 
установи/закладу, кадастровий номер земельної ділянки, якщо відомо, тощо): 
село Велика Каратуль, сільський вигін, місце знаходження ділянки поблизу 
кафе “Гостинний двір”

4.Короткий опис проекту (не більше 50 слів):
Створення в селі Велика Каратуль ігрової зони (дитячий майданчик), що 
адаптований потребам звичайних дітей, як комунікативної платформи 
“Зростаймо разом”

5. Опис проекту (основна мета проекту; проблема, на вирішення якої він 
спрямований; запропоновані рішення; пояснення щодо того, 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 стратегічним пріоритетам і цілям розвитку міста. 
Якщо проект має капітальний характер, зазначається можливість 
користування результатами проекту особами з особливими потребами):

У даному селі проживає багато молодих родин з дітьми, понад ЗО сімей у 
яких виховуються діти, обєдналися в ініціативну групу, щоб вирішити питання 
облаштування ігрової зони для дітей дошкільного та шкільного віку. Понад 25 
дітей, щоденно в районі сільського вигону, а саме на дорозі, на дереві або в 
магазині проводять свій вільний позашкільний час. Так як іншого місця 
дозвілля для дітей в селі немає. Це не лише небезпека для них, а й порушення 
їхніх прав на розвиток, забезпечення доступною інфраструктурою та здоровою 
комунікацією. На майданчику буде встановлено спеціальне обладнання з 
розрахунку на вікові особливості дітей дошкільного та шкільного віку.

Головна мета таких майданчиків -  залучити якомога більше дітей, які не 
знають чим зайняти себе після школи, які шукають для себе сумнівні компанії, 
або свій вільний час проводять за смартфоном чи телевізором. В даному 
випадку, діти проводять час в літній період, під магазином, так як там є 
інтернет, або спостерігають за коровами з високого клену, що пасуться поруч 
на цьому ж вигоні. Вибір розваг не великий в даному випадку.

Отож, така ігрова зона вкрай необхідна в селі Велика Каратуль, так як 
село стане частиною міської Переяславської ОТГ, діти повинні зростати та 
виховуватися в нормальних, сучасних умовах, або принаймні до них 
наближених.

Отже запланований майданчик дасть можливість дітям:
1 Забезпечити належні умови перебування на свіжому повітрі, зміцнення їх 
організму, для впровадженні здорового способу життя;
2)розумне проведення дозвілля в колективі своїх однолітків;
3)сприяння й стимулювання розвитку здібностей у дитини, її творчих нахилів;
4)соціалізація дитини в суспільстві;
5) створення сприятливих умов для розвитку фізичної культури та спорту

б.Обґрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які 
зможуть користуватися результатами проекту):
Користь від проекту отримають діти та їх батьки, що проживають в селі 
Велика Каратуль ( громада якого входить в перспективний план 
Переяславської ОТГ) та всі бажаючі провести активно дозвілля з дітьми.

7. Інформація щодо очікуваних результатів у разі реалізації проекту:
Організація та встановлення такого дитячого майданчика позитивно 

вплине на розвиток дітей, їх здоров’я, формування соціальних та 
комунікативних навичок, буде сприяти соціалізації й адаптації дітей в 
дитячому середовищі. Виховувати толерантність та командний дух між 
дітьми. Знизить кількість нещасних випадків із дітьми на вулицях та зробить 
їхній час наповненим, радісним і безпечним.



№
п/
п

Артикул Найменування Технічна характеристика Зображення Вартість з 
ПДВ

Обладнання до дитячих майданчиків

2511040
35

2511070
35

Лавочка 
паркова зі 
спинкою

1. Тип металева зварна 
конструкція

2.Розмірі 720x500x1140
3.Виготовляється з металевої 
труби ДУ-25 та вологостійкої 
фанери.______________________

Гойдалка
двохмісна

Призначається для застосування 
на дитячих майданчиках та в 
ігрових зонах
1. Тип: металева зварна 
коннструкція

2. Розмір 3120x2400x2100

3.Виготовляється з металевої 
труби та вологостійкої фанери.

& 2 364,00 
грн.

8 322,00 
грн.

2511090
35

2511120
35

2511130
35

2511140
35

2511250
35

Гойдалка
"Балансир"

Призначається для застосування 
на дитячих майданчиках та в 
ігрових зонах 
І.Тип: металева зварна 
коннструкція

2.Розмір 2140x370x1190
3.Виготовляється з металевої 
труби та вологостійкої фанери.

4 086,00 
грн.

Карусель
"Кермо"

Призначається для застосування 
на дитячих майданчиках та в 
ігрових зонах
1. Тип: металева зварна 
коннструкція
2.Розмір 1850x1000
3.Виготовляється з металевої 
труби та вологостійкої фанери.

12 246,00 
грн.

Пісочниця

Призначається для застосування 
на дитячих майданчиках та в 
ігрових зонах
1.Тип: деревяназбірна 
конструкція

2.Розмір 1500x1500

3.Виготовляється з вологостійкої 
фанери та металевого кутника.

2 358,00 
грн.

Ліана
"Гусениця"

Ігровий
комплекс

двохбашневий

Призначається для застосування 
на дитячих майданчиках та в 
ігрових зонах
1. Тип: металева зварна 
коннструкція

2.Розмір 2000x700x1000
3. Виготовляється з металевої 
труби_________________________
Призначається для застосування 
на дитячих майданчиках та в 
ігрових зонах 
1. Тип: металева зварна 
коннструкція

2.3а розмірами замовника

3. Виготовляється з металевої 
труби та вологост ійкої фанери.

2 616,00 
грн.

37 260,00 
%  грн.



Призначається для застосування 
на дитячих та спортивних 
майданчиках
1. Тип: металева зварна 
коннструкція
2.Розмір 7320x2440x1200 (1 иіт)
3. Виготовляється з металевої 
труби

8 2511280
35

Ворота
футбольні Щ|| 10 230,00 

грн.

* Вся продукція виготовляється з матеріалу замовника, або при передплаті на матеріали. 
** Вартість продукції може змінюватись в залежності від цін на матеріали.

*** Ціни вказані на 01.05.2020рік.

Уточнюйте ціни на момент замовлення!!!



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

Складові завдання Орієнтовна вартість, 
гривень

1. Розробка проектно кошторисної документації Приблизно 10 000 грн

2. Підготовка ділянки для встановлення майданчику Приблизно 30 000 грн

3. Комерційна пропозиція по обладнанню для 
майданчика. 79 482 грн

4. Доставка обладнання 10 000 грн

5. Встановлення обладнання ( 20-25 % від вартості) 16 000 грн

РАЗОМ: 145 482 грн

9. Список з підписами щонайменше 15 громадян України віком від 16 років, які
зареєстровані або проживають на території м. Переяслава, що підтверджується 
офіційними документами (довідкою про місце роботи, навчання, служби чи іншими 
документами, що підтверджують факт проживання в місті), та підтримують цей 
проект (окрім його авторів), що додається. Кожна додаткова сторінка списку повинна 
мати таку ж форму, за винятком позначення наступної сторінки (необхідно додат и  
оригінал списку у  паперовій формі).

10. Контактні дані автора/авторів проекту, які будуть загальнодоступні, у тому 
числі для авторів інших проектів, мешканців, представників засобів масової 
інформації, з метою обміну думками, інформацією, можливих узгоджень 
тощо (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 проектів (тільки для Переяславської 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) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту, 1 фото
в) інші матеріали, суттєві для поданого проекту (креслення, схеми тощо)
пропозиція_____________________________________________________________________

ДП "ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
УКРАЇНИ (№35)"

09109, м. Біла Церква, вул. Василя Симоненка, б. 16., тел/факс: (04563) 5-12-07 (e-mail:
bvk035@gmail.com)

__________ Відділ маркетингу та замовлень (097) 828-79-79 Іван Федорович___________

mailto:bvk035@gmail.com







