
 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО КОНКУРС  
цінових пропозицій на виготовлення інтерактивних освітній об‘єктів  

в рамках проекту «Ліси для суспільства – ліси без бар‘єрів»  

Шановні пані та панове,  

Наша організація оголошує конкурс цінових пропозицій на виконання низки еко-туристичних та освітніх 
об‘єктів та їх розміщення на території Ужгородського лісгоспу для використання широкою громадськістю 
краю згідно переліку і описання, наведеного нижче. 

ПРОСИМО ПОДАТИ ЦІНОВУ ПРОПОЗИЦІЮ, ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ ТА ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ЩОДО 
ІНТЕРАКТИВНИХ НАВЧАЛЬНИХ ОБ‘ЄКТІВ на адресу Natalia.voloshyn@forza.org.ua до 24 серпня ц.р.  
1. Стенди «великі» дерев‘яні для зовнішнього використання, з монтажем: 

Розмір конструкції стенду: 230 см х 170 см  

Товщина дерев‘яного брусу: 10 см х 10 см, 
матеріал – дуб. 

Розмір стенду під дизайном і друком 100 см х 
150 см (інформаційна частина буде 
виготовлена замовником окремо) 

Дерев‘яна підставка під стенд 

Кріплення на металеві кутники, які 
закріплюються в землі бутобетоном 

Дашок з пиломатеріалів 

Конструкція стенду має бути оброблена 
засобами захисту деревини від шкідників, 
гнилі (антисептиком) і вологості та покриті 
фарбою. 

Фото: Фото 1 справа 

Кількість:   2 шт. з перехрещеними брусами для жорсткості, монтаж біля лісгоспу. 

   1 шт. на двох опорних 
ніжках, з простішим дашком, монтаж на 
вершині галявини Плішка 
2. Стенди «малі» дерев‘яні вздовж еко-маршруту у лісі, з встановленням: 

Розмір стенду під друком: 100 см х 50 см, (інформаційна частина буде виготовлена замовником окремо) 

Конструкція: 1 ніжка з дерев‘яного брусу 10 см х 10 см, зафіксована болтами на металевий кутник, 
надійно вкопаний в землю (70 см під землю, 15 см над землею). 

Матеріал: брус дубовий. Дашок з пиломатеріалів.  

Конструкція стенду має бути оброблена засобами захисту деревини від шкідників, гнилі (антисептиком) і 
вологості та покриті фарбою. 

Кількість: 9 шт. з встановленням у місцях, визначених замовником. 

Фото 2 справа.   

Фото 1.: Стенд «великий» Фото 2.: Стенд 

«малий» 
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3. Табличка з породами дерев, які ростуть на території Закарпатської області: 

 

Вертикальна дерев‘яна рама на ніжках, розмірами 70 см (ширина) х 100 см (висота рамки).  

Висота ніжок (відстань від підлоги до рами) – 75 см.  

Конструкція має бути стійкою (проти вітру або якихось фізичних дій). 

Внутрішня рамка – дерев‘яна 

12 табличок, що крутяться, 20 см х 20 см кожна, на металевому вістрі. 4 ряди по 3 таблички кожен. 

Таблички будуть надруковані окремо. Нанесення інформації забезпечується Замовником.  

Конструкція кріплення табличок виготовляється таким чином, щоб можна було легко розбирати і 

заміняти таблички (вістря виймається і фіксується). 

Для можливого зовнішнього застосування (вологостійке, стійке до дощу). 

Матеріал: рама – з деревини дуба, модрини, ялиці, сосни (масив або меблевий щит), таблички – 

вологостійка фанера. Товщина фанери – мін. 6 мм.  

  



 

4. Фотостіна з зображенням тварин та трьома отворами для обличчя людини - на стійкій основі 

(ніжках): 

Дерев‘яна на ніжках, розмірами 200 см (висота) х 150 см (ширина).  

Отвори для обличчя на різній висоті (для дорослих і дітей). 

Для можливого зовнішнього застосування (вологостійке, стійке до дощу). 

Розмальовано вручну, фарбами стійкими до зовнішніх атмосферних явищ.  

Матеріал: рама – ялина або інша порода, крім бука; таблички – вологостійка фанера.  

Товщина фанери мін. 21 мм. 

Нанесення зображення забезпечується Виконавцем за узгодженим з Замовником ескізом. 

5. Дві лавиці, стіл, облаштування кострища, туалет на вершині гори Плішка 

Виготовлення і встановлення місця відпочинку на вершині гори Плішка з наступними елементами: 

1. Стіл з двома лавицями з дерева, антивандального типу. 

2. Кострище обнесене каменем з метою запобігання розповсюдження вогню на прилеглу 

територію. 

3. Туалет – конструкція розмірами 220 см (висота) х 90 см (ширина) з пиломатеріалів, типу «вигрібна 

яма» 

Усі дерев’яні конструкції мають бути оброблені засобами захисту деревини від шкідників, гнилі 
(антисептиком) і вологості та покриті фарбою. 

 



6. Стенд: Ліс – це не смітник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дерев‘яна рама-стенд на ніжках з 12/16 віконцями, у яких розміщено різні види сміття (як на фото).  

Матеріал: рама – ялина або інша порода, крім бука; віконця – оргскло.  

Будь ласка, порахуйте окремо вартість стенду на 12 віконець та стенд 12+ 3 контейнери для сміття 

(пластик, скло, інше). 



7. Пазли районів: Закарпатська область з позначенням (панівних лісотвірних) деревних порід в 

лісах кожного з районів Закарпаття.  

Розмір:   варіант «малий» 125 см х 150 см 

варіант «великий»: 250 см х 300 см 

Матерал: фанера вологостійка товщиною мін.6 мм. Пазли розмальовано вручну фарбами, 

стійкими до атмосферний явищ. 

 

8. Листочки: вирізані з фанери товщиною 3 мм.. Листочки для розмалювання під час фестивалю 

лісу: 

 

     
Розмір орієнтовно: 10 см х 10 см. В листочку отвір для мотузки. 

 

Клен   100 шт. 

Дуб  100 шт. 

Бук  100 шт. 

Липа   100 шт. 

Гінкго білоба 100 шт. 

 

9. Макети тварин і птахів 

 

Матеріал: фанера вологостійка товщиною мін.21 мм.  

Розмальовано вручну фарбами, стійкими до атмосферний явищ.  

Розмір: натуральна величина і природне розфарбування. 

2 виміри  

 

Олень 

Кабан 

Фазан 

 

 

10. Макет лісового дерева та елементів лісу  

Матеріал: фанера вологостійка товщиною мін. 21 мм. Розмальовано вручну фарбами, стійкими до 

атмосферний явищ. 

2 рівні:   на задньому плані – три різні дерева (ялинка, дуб, явір). Висота 200 см (повна 

висота: стовбур + крона). 

  На першому – дерево бука. Висота 170 см (повна висота: стовбур + крона). 

Обидва рівні мають бути з‘єднані знизу в одну конструкцію, яка має бути стійкою до вітру і фізичного 

впливу.  



Інформація про характеристики буде надана замовником (показники, скільки води затримує дерево і 

ліс кроною, корінням, СО2 – дерево і ліс, випаровування, зниження температури влітку, затримка 

вітру, поглинання шуму).  

11. Макет ведмежа з отвором  

Матеріал: фанера вологостійка товщиною мін.21 мм.  

Розмальовано вручну фарбами, стійкими до атмосферний 

явищ.  

Розмір: висота: 150 см, ширина: 60 см. 

Всередині фігури – круглий отвір (див. фото). 

 


