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ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ ’ЯЗКОВИМИДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!
1. Назва проекту:
Перший Центр скелелазіння в Миколаєві
ОСВІТА
2. Вид проекту:
• великий

X

• малии

Проект буде реалізовано на території м. Миколаєва Центрального районного на базі
Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3
3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:
Вулиця Чкалова, буд № 114, м. Миколаїв, 54000, Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області.
4. Опис проекту
Скелелазіння - один з найбільш гармонійних видів спорту для різних вікових
категорій, що поєднує в собі оптимальні фізичні навантаження, фітнес, розваги і екстрим.
Скелелазіння розвиває координацію й пластику рухів, вольові якості. Скелелазна дисципліна
«Швидкість» заявлена на включення в програму Олімпійських ігор. Більшість спортивних
аналітиків вважають скелелазіння спортом XXI століття. Також в новій програмі з фізичної
культури є модуль «Туризм», який без належного матеріально-технічного забезпечення не
можливо реалізувати.
Скалодроми займають мінімальну корисну площу і не заважають іншому
спортивному обладнанню. Скалодром може стати прекрасним додатком до футбольного або
баскетбольного поля, або тенісного корту, або спортивної зали.
Миколаївщина, хоч і не на лежить до гірських областей, але досягнення в
спортивному та гірському туризмі має одні з найкращі в Україні. Для цього наші
спортсмени змушені виїжджати на тренування за межі Миколаєва, витрачаючи значні
кошти. У Миколаєві крім декількох платних вірьовочних парків, які працюють тільки в
весняно-літній період, місць занять для бажаючих та професійних туристів та скелелазів
немає.
Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 розташована біля Миколаївського обласного
центру туризму краєзнавства і екскурсій учнівської молоді, на базі школи працюють гуртки
з туризму та «Школи безпеки», які відвідують багато дітей Центрального та інших районів
м. Миколаєва. Після реалізації цього проекту не тільки туристи і скелелази МОЦТКЕ УМ,
учні школи №3, а всі бажаючі жителі мікрорайону та і всього міста зможуть безкоштовно

займаттзся цікавим і захоплюючим видом спорту, зміцнюючи своє здоров’я, пропагуючи
здоровий спосіб життя, .
5. Обґрунту вання бенефіціарів проекту
Основною групою мешканців, які можуть користуватися результатами проекту «Перший
Центр скелелазіння в Миколаєві», це учні ЗОШ №3 (1377 учнів), всі вихованці і туристи
МОЦТКЕ УМ, а це більше 1000 чоловік та всі бажаючі жителі міста Миколаєва, хто
полюбляє екстремальні види спорту та здоровий спосіб життя.
6. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Завдяки реалізації проекту «Перший Центр скелелазіння в Миколаєві» будуть побудовані
різні види стінок для скелелазіння. На шкільному подвір’ї: мобільний скелодром-башта на 4
рівні складності для дітей і початківців, стаціонарна на 2 рівня складності для дорослих і
дітей, які мають відповідну фізичну підготовку. У приміщені школи: високий скалодром
(спортивна зала) і скалодром для дітей (мала спортивна зала). У зв’язку з тим, що будуть
побудовані різні види складності скеледромів: мобільні, стаціонарні, вуличні, в закритому
приміщені, легкого, середнього та складного рівня - займатися зможуть різні групи жителів
міста від професіоналів до початківців, не залежно від природних умов. Стінки для
скелелазіння мають відповідну сертифікацію і можуть використовуватися не тільки для
занять любителів, а й професійних спортсменів Миколаєва зі скелелазіння, спортивного
туризму та проведення змагань міського, обласного та Всеукраїнського рівнів.

7. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту
Складові завдання
1. Високий скалодром в приміщені
2. Дитячий скалодром в приміщені
3. Мобільний скалодром -башта для вулиці
4. Висотний скалодром на фасаді будівлі
5. Страхувальна система - 8 шт.
6. Мотузка статика 500м.
7. Захисна каска - 8 шт.
8. Страхувальний пристрій для інструктора
Grigri 2 -4 шт.
9. Відтяжка з карабінами - 15 шт.
10. Карабіни туристичні - 30 шт.
11. Пристрій для страховки і спуску «вісімка» - 8 шт
12. Гімнастичні мати - 15шт
Разом:

Орієнтовна вартість, грн
144 480
26 200
105 800
282 700
1000x8 = 8 000
35x500= 17 500
800x8= 6 400
2 750 х4 = 11 000
500x15=7 500
30x350= 10 500
8x250= 2 000
15x1200=18 000
640 080 грн.

8. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до
територіальної громади міста Миколаєва 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).
9. 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 електронної адреси oIeg.ni ezynov@gmail. corn
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 пропозицій (проектів) (тільки для виконавчих органів
Миколаївської міської ради) зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є
недоступною для громадськості.
10. Дані про інформаційний ресурс, на якому буде здійснюватися обговорення проекту7
з громадськістю в соціальних мережах або на інших платформах в мережі Інтернет (за
наявності). ...
http://testuvannya.com.ua/schooIsite/Nikolaev.school3/.
11. Інші додатки (якщо необхідно):
а) фотографія/ї, які стосуються цього проекту,
^ мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощ о)..................................
....? £ /£ У И .
..............................................................................................................
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СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ
12. Автор проекту та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло).
Ім’я та Прізвище**
1. Мезінов Олег
Анатолійович

Контактні дані

Підпис^*
іі

2.

Поштова адреса

e-mail:
№ тел.:
Серія та № паспорта:

3..............

** Будь-ласка, вкажіть особу,
Миколаївської міської ради.
Стать:
х чол. Ц жін.
Вік:

0 6 -1 8

□ 19-31

Рід
занять:

| | Студент

уповноважену

надавати

П31-40 Г О 1 - 5 0

^Ірацюю
—

| |Безробітний

інформацію представникам

□ 51-60

□ понад 60 -

| | Пенсіонер | | Підприємець

Згода на обробку персональних даних:
Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» я,
Мезінов Олег Анатолійович , даю згоду на обробку моїх персональних даних,
вказаних в пункті 7 цього бланка-заяви виконавчими органами Миколаївської міської ради.
17.11.2017 р.
дата
13. Я погоджуюсь, що:
- усі пункти бланка-заяви є обов’язковими для заповнення;
- заповнений бланк (за виключенням п. 12) буде опубліковано на офіційному сайті
Громадського бюджету м Миколаєва;
- можливе уточнення проекту, якщо його реалізація суперечитиме Законам України чи
сума реалізації перевищить максимальний обся/коштів, визначених на його реалізацію.
17.11,2017р .
дата

Мезінов О.А.
П.І.П/б автора

Мапа з зазначеним місцем реалізації проекту
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Схема розташування стінок для скелелазіння на базі ЗОШ №3

№1 - Мобільний скалодром -башта для вулиці
№2- Висотний скалодром на фасаді будівлі
№3 - Високий скалодром в приміщені
№4- Дитячий скалодром в приміщені

Опис інвентарю
1 Высокий скалодром в
помещении

1 Детский скалодром в
помещении

1. Тип скалодрома - Высокий с
верхними и нижними точками
страховки
2. Вид покупки - Изготовление
несущего каркаса,
производство панелей и монтаж
3. Количество одновременнолазающих 3 человека
4. Тип конструкции - Стационарная
5. Место использования - Спортзал
6. Тип расположения - В помещении
7. Крепеж зацепок - Оцинкованный
8. Количес тво точек крепления
зацепок в панелях RockWood Sand - Не
менее 20 шт./м2
9. Система верхней страховки - Да
10. Система нижней страховки - Да
11. Размеры - Общая площадь
поверхности 32 м2
- Ширина 8 м
- Высота 4 м
- Макс, нависание 1 м
13. Цвет - 3 цвета (на выбор
заказчика)
14. Предназначение - Начинающие
30%
- Спортсмены и продвинутые 70%
- Эксперты 0%_____________________
1. Тип скалодрома - Высокий с
верхними точками страховки
2. Вид покупки - Изготовление
несущего каркаса,
производство панелей и монтаж
3. Количество одновременнолазающих 2 человека
4. Тип конструкции - Стационарная
5. Место использования - Спортзал
6. Тип расположения - В помещении
7. Крепеж зацепок - Оцинкованный
8. Количес тво точек крепления
зацепок в панелях RockWood Sand - Не
менее 20 шт./м2
9. Система верхней страховки - Да
10. Система нижней страховки - Да
11. Размеры - Общая площадь
поверхности 10 м2
- Ширина 2,5 м
- Высота 4 м
- Макс, нависание 0 м
13. Цвет - 3 цвета (на выбор
заказчика)
14. Предназначение - Начинающие
100%

- Спортсмены и продвинутые 0%
- Эксперты 0%

Скалолазны Tex2R Flat Rcckе
Tex2R
поверхности
Прямоугольники
100%
Треугольники
Стеклопластик
Скалолазные зацепы рекомендовано 5 шт. на 1
м.кв. -160 шт. (ассорти - от
S до L)
СТОИМОСТЬ
СКАЛОДРОМА 144 480
грн. с НДС

Скалолаз Tex2R
Flat
ные
поверхно
сти
Прямоугольники
100%
Треугольники
Стеклопластик ‘
14. Скалолазные зацепы рекомендовано 7 шт. на 1
м.кв. - 70 шт. (ассорти - от
Sao М)
СТОИМОСТЬ
СКАЛОДРОМА 26 200 грн.
с НДС

1 Мобильный скалодром-башня
для улицы

1 Высокий скалодром на фасаде
сданияя

1. Тип скалодрома - Высокий с
верхними и точками страховки
2. Вид покупки - Изготовление
несущего каркаса,
производство панелей и монтаж
3. Количество одновременнолазающих 6 человека
4. Тип конструкции - МОбильная
5. Место использования - НД
6. Тип расположения - На улице
7. Крепеж зацепок - Оцинкованный
8. Количес тво точек крепления
зацепок в панелях RockWood Sand - Не
менее 20 шт./м2
9. Система верхней страховки - Да
10. Система нижней страховки - Да
11. Размеры - Общая площадь
поверхности 40 м2
- Ширина 8 м
- Высота 5 м
- Макс, нависание 0,5 м
13 Цвет - 3 цвета (на выбор
заказчика)
14. Предназначение - Начинающие
70%
- Спортсмены и продвинутые 30%
- Эксперты 0%_____________________
1. Тип скалодрома - Высокий с
верхними и нижними точками
страховки
2. Вид покупки - Изготовление
несущего каркаса,
производство панелей и монтаж
3. Количество одновременнолазающих 3 человека
4. Тип конструкции - Стационарная
5. Место использования - Спортзал
6. Тип расположения - В помещении
7. Крепеж зацепок - Оцинкованный
8. Количес тво точек крепления
зацепок в панелях RockWood Sand - Не
менее 20 шт./м2
9. Система верхней страховки - Да
10. Система нижней страховки - Да
11. Размеры - Общая площадь
поверхности 60 м2
- Ширина 6 м
- Высота 10 м
- Макс, нависание 1 м
13. Цвет - 3 цвета (на выбор
заказчика)
14. Предназначение - Начинающие
30%
- Спортсмены и продвинутые 70%
- Эксперты 0%

Скалола Tex2R
Flat
зные
поверхи
ости
Прямоугольники
100%
Треугольники
Стеклопластик
14. Скалолазные зацепы рекомендовано 5 шт. на 1
м.кв. - 200 шт. (ассорти - от
S до L)
СТОИМОСТЬ
СКАЛОДРОМА 105 800
грн. с НДС

Скалола Tex2R
Flat
зные
поверхи
ости
Прямоугольники
100%
Треугольники
Стеклопластик
14. Скалолазные зацепы рекомендовано 5 шт. на 1
м.кв. - 300 шт. (ассорти - от
S до L)
СТОИМОСТЬ
СКАЛОДРОМА 282 700
грн. с НДС

Страховочная система

8 шт. х 1000 грн

8 000 грн.

Мотузка статична

500м 35грн.

17 500 грн.

Відтяжка з карабінами

15 шт. х 500 грн.

7 500 грн.

т

!

Страхующее устройство для
инструктора Grigri 2

11 000 грн.
4 шт. х 2750грн.

Захисна каска

8 шт.х800 грн.

6 400 грн.

I. Общие сведения о скалодромах:
Структура и внешний вид скалодрома в общем может быть представлена в 2
вариантах в зависимости от высоты конструкции и ее назначения:
Высокий скалодром - Минимальная высота скалодрома - 4 метра;
максимальная, в принципе, ничем не ограничена. Скалодром может быть
сконструирован в любом помещении. Скалолазная стена (вертикальная, с
различными углами отрицательного (нависание), либо положительного
уклона) может быть отдельно стоящим сооружением или крепиться к стене.
Особенности эксплуатации: обязательное наличие необходимого снаряжения
и страхующего инструктора, либо системы автоматической страховки.
Хорошо подходит как для помещения любой направленности (спортивной,
развлекательной, торговой, жилой), так и для расположения на открытом
воздухе.
Боулдеринг - это вид скалолазания при котором скалолазная стенка высотой
не более 3-4 метров. Внизу расположены маты и для лазания не используется
страховочное снаряжение. Основное предназначение данных скалодромов спортивное. Хорошо подходит для проведения соревнований и тренировок
спортсменов по скалолазанию на трудность
II. Используемые материалы:
RockWood Sand - эти панели производятся из 18-мм фанеры из твёрдой
древесины (берёза). Фанера из берёзы на 40% прочнее, чем фанера из мягких
пород дерева. Таким образом, наши фанерные панели обладают большей
прочностью и надежностью, чем панели большинства наших конкурентов,
которые используют фанеру из мягкой древесины или фанеру смешанных
типов. На каждом квадратном метре поверхности панелей расположены от 20
до 100 мест крепления зацепов. Поверхность панелей получается путем
покрытия её специальным полимерным покрытием с кварцевым песком.
Покрытие наносится со всех сторон панелей для возможности использования
их на улице. Панели могут быть плоскими и рельефными.

