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Создание проекта: основные требования к проекту
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Несколько   примеров   проектов 
1.    Желтые   Воды 
 
Мотузковий   парк   пригод   на   деревах   "Супергерой"   у   Дитячому   парку 
( https://pb.zhv.gov.ua/projects/show/7 ) 
 
Короткий   опис 
 
Мотузковий   парк   пригод   «Супергерой»   -   розважальний   комплекс   із 
різноманітними   перешкодами,   розміщеними   на   деревах   на   висоті   2   м   від 
поверхні   землі.   Універсальна   система   безперервного   страхування   робить 
атракціон   безпечним   для   відвідувачів.   Пересуваючись   між   закріпленими   на 
деревах   платформами   й   долаючи   на   своєму   шляху   цікаві   конкурси-перешкоди, 
діти   та   дорослі   отримають   безліч   яскравих   вражень. 
 

№ 
п/п 

Вид   матеріалу   /   послуги Необхідна 
кількість 

Ціна   за 
одиницю, 
грн 

Вартість, 
грн. 

1 Мотузковий   парк   "Супергерой"   з 
безперервною   лінією 
страхування,   25   м 

1 82800.00  82800.00  

2 Тролейний   спуск   Zip-Line,   20   м 1 16200.00  16200.00  

3 Всього:     99000.00 

4 Непередбачені   витрати:   1000.00 1000.00 

5 Разом:     100000.00 

 
2.    Днепр 
 
Улаштування   кабінету   мистецтва,   СШ   №15 
( adm.dniprorada.gov.ua/projects/show/archive/1096/28 ) 
 
Короткий   опис 
 
Прищеплювати   любов   до   українського   та   світового   мистецтва   (музики, 
поетичного   слова,   танцю   тощо),   навчати   практичних   умінь   і   навичок,   розвивати 
художні   смаки   (кращі   твори   української   та   світової   мистецької   спадщини),   що 
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Орієнтовний   кошторис 
 

Орієнтований   розрахунок   вартості   проекту   "Улаштування   кабінету   мистецтва, 
СШ№15" 

№ 
з/п 

Назва   робіт Одиниця 
виміру 

Орієнтов
на 
вартість 
одиниці 
виміру, 
грн 

Загаль
ний 
обсяг 
робіт 

Вартіс
ть 
загаль
ного 
обсягу 
робіт 

1 Улаштування   мультімедійної 
дошки 

шт 16700 1 16700 

2 комп’ютер шт 15000 1 15000 

3 Вишиванки      мальчукові шт 250 15 3750 

4 Вишиванки      жіночі шт 250 15 3750 

5 Демонтування   -   ремонт      стіни 
під      дошку 

кв.м 300 27,93 8380 

6  Штори   для   затемнення кв.м 190 18 3420 

            

          51000 

 
 
3.    Львов 
 
До школи і бібліотеки на велосипеді: створення мережі велопарковок для учнів           
та   молоді   Львова-Винник   ( lviv.pb.org.ua/projects/archive/1/show/115 )  
 
Короткий   опис 
 
Велорух стає все популярнішим у Львові, створюється і розвивається сучасна          
велоінфраструктура. У Винниках ровери є популярними серед дітей шкільного         
віку, значна частина з яких використовують їх як основний засіб сполучення зі            
школою/ бібліотекою долаючи відстані 1,5-3 км, що пов’язано з географією          
міста. Ініціатива скерована на облаштування 5 освітніх установ сучасними         
велопарковками. 





створюється   і   розвивається   сучасна   велосипедна   інфраструктура.   У   Винниках 
велосипеди   є   також   популярними,   особливо   серед   дітей   шкільного   віку,   значна 
частина   з   яких   використовують   велосипед   як   основний   засіб   сполучення   зі 
школою   і   бібліотекою   долаючи   відстані   від   1,5   до   3   км,   що   пов’язано   з 
віддаленістю   окремих   житлових   масивів   від   навчальних   об’єктів,   які 
концентруються   в   центрі   міста.   Загалом   у   Винниках   нараховується   близько 
1400   учнів   старших   класів,   певна   частина   з   яких   активно   використовує 
велосипеди,   як   єдиний   швидкий   засіб   добирання   до   школи   для   подолання 
значної   відстані.   Водночас   освітні   установи   не   забезпечені   паркувальними 
засобами   для   велосипедів,   через   що   діти   залишають   свої   велосипеди   у 
внутрішніх   приміщеннях   установ.   Дана   ініціатива   скерована   на   облаштування   5 
освітніх   установ   міста   сучасними   велопаркувальними   стійками   1   секція   =   5 
веломісць   (загальна   охопленість   130   велопаркомісць):   ЗСШ   №29   (12   секц.   = 
60 велосипедів), ЗСШ №47 (6 секцій = ЗО велосипедів), «Берегиня» (3 секц. =             
15 велосипедів), Бібліотека № 35 (2 секц. = 10 велосипедів); Бібліотека № 34 (З              
секц.   =   15   велосипедів) 
 
Орієнтовний   кошторис 
 

№ 
з/п 

Перелік   видатків Орієнтовна 
вартість,   грн. 

1. Виготовлення   конструкцій   велопарковок   (взірець   з 
розмірами   додається)   1   конструкція/секція   =   5   веломісць   = 
1000   грн. 

26000 

Разом   26   секцій   х   1000   грн./од. 

2. Виготовлення   інформаційних   табличок   для   секцій 
велопарковок   (розмір   20х30   см.,   ПВХ   5   мм)   1   секц   =   1 
табл.   =   50   грн.,  

1300 

Разом:   26   секцій   х   50   грн./од 

3. Монтаж   конструкцій   велопарковок   (робота   +   матеріали):   1 
секція   =   200   грн. 

5200 

Разом   26   секцій   х   200   грн/од  

Разом: 32500 
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