
БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ 

 

№ 

п/п 

Найменування товарів  

(робіт, послуг) 

Кількість, 

од. 

Ціна за 

одиницю, 

грн. 

Власний 

внесок 

 Вартість, 

грн. 

1 Велосипед, велонасос, аптечка, 

Джерело: http://mamslady.ru/sport/1345-zhinochi-velosipedi-dlja-

dachi-mista-turingovih.html   

20 шт 12500 

  

250000 

 Список обов'язкового групового спорядження: Мотузка 

основна діаметром 10-12 мм, довжиною 40м - 1 шт .; медична 

аптечка - 1 набір, ремонтний набір - 1 набір; годинник  -  2 шт .; 

карабіни з муфтами -5 шт .; палатка (в залежності від кількості 

осіб); вогнищеве господарство - 1 комплект; тент для кухні - 1 

шт; варильний посуд -1 комплект; сокира-1 шт .; пила-1 шт .; 

ліхтар електричний - 4-5 шт., ємність для води 

  

   

 Список медичної аптечки:термометр; джгут гумовий; ножиці; 

піпетка; вода питна; дезінфікуючі засоби; спирт нашатирний; 

від болю в cерці; знеболююче; шлункові засоби; кровоспинні 

засоби; перев'язувальні та антисептичні засоби; жарознижуючі 

засоби; антибіотики; медичний спирт; лейкопластир; очні 

краплі, шини хірургічні, зеленка, йод, пакети стерильні, бинти 

  

   

       

 Список рекомендованого особистого спорядження:  

Штормовий костюм - 1шт .; вовняний костюм - 1шт .; куртка 

тепла - 1шт .; зміна білизни - 2 комплекти; шкарпетки вовняні - 

2 пари; шкарпетки бавовняні - 3-4 пари; шапочка або кепка з 

козирком-1 шт .; черевики туристичні - 1 пара; кросівки, кеди -

1 пара; туалетні приналежності  - 1 набір; рушник для тіла і для 

ніг - по 1 шт .; кружка, ложка, миска, ніж  - (КЛМН)  - 1 шт .; 

індивідуальний пакет - 1 шт . 

 

    

http://mamslady.ru/sport/1345-zhinochi-velosipedi-dlja-dachi-mista-turingovih.html
http://mamslady.ru/sport/1345-zhinochi-velosipedi-dlja-dachi-mista-turingovih.html


 Список ремонтного набору: 

плоскогубці; Шило; голки швейні (малі і великі) -5 шт .; 

проводка мідна 2м; набір ниток простих і капронових; ножиці -

1 шт .; наждачний папір 6ДМ .; ізоляційна стрічка; 1 тюбик 

універсального клею; шпильки 10 шт .; кіперна стрічка, тасьма 

2 м .; парафін свічки; набір латочок брезентових і капронових; 

гумка білизняна. 

 

    

 Матеріально-технічне забезпечення: 

- посібники з ПДД; 

- приміщення для теоретичних і практичних занять; 

- спортивний зал для проведення тренувань по ОФП, СФП, 

спортивних ігор; 

- басейн; 

- полігон для практичних занять (з туристського багатоборства, 

спортивного орієнтування тощо); 

- туристське спорядження (рюкзаки, намети, спальники, 

спорядження для відпрацювання технічних і тактичних 

прийомів з туризму, орієнтування); 

- спортивний інвентар (лижі, м'ячі і т.д.); 

- спортивна форма; 

- картографічний  матеріал. 

 

    

2 Інструктор-тренер  (2 особи) (2 особи)     

3 Слюсар-ремонтник (1 особа) (1 особа)     

4 Склад-майстерня 1     

5 Охоронна система 1     

6 Медпрацівник (1 особа) (1 особа)     

7 Обов’язковий резерв кошторису проекту + 20% від загальної 

суми 
 

 

    50000 

   Всього:   300000 

 


