
Додаюк l
ло Прогроми

БлАпк-зАям
IIюЕкту, рЕллflлцIя якоп) вцБумтпмЕться

зА рлхуЕок коштш MIcbKoi Iцпьлоi пюгрлмЕ
<БЮДКЕТ УЧАСТI МlСГА СЛОВ'ЯЕСЬКА, ЕА 201&2@2 ЮКП

в 2019 Fощ

Дgта Еад(qДl€Iпrя до lФордшlацiйшоi роди(.rrо.,Фе..аt mm.ф 
'бо 

c€r9cTт.l еФдý..цiйrja р!д!)i

Вмrоq€rrо до рессrи/ подаtпо( пректiв за Jф
(з.tФло€пd rоJDФ бо с.i9сгrрс!. lФсяФооцiiiшa pqal):

IIlП та пйmrс особи що ре€сfрус:(raEl'ofir., .ол.со й сa4стФёl loaвDoлlifuf р!,щI

1. }Ьва прекry: (ке бiJьше 20 crriв)

. .47."t.,zo.19

4о/-., 7в.

2. Iфiоргrвrнi налрямкп прекry:
о рмонт тро,гlврiв - п
о дорп, - о
о о6,паштчвдпня юп вiдпо.tltпкч -

a ByJпl.lHe освiтлешп - Е]

о есгgrпчrrе обrrrшгувlпцl MicTl - о
п о irrше - о

3, Мiсце реалiзаrii з""д"rпrя (адреса, яазва установrr/закладу, l@дастрвrrЙ яомер зеlrеrшrоi
пiлrкшr якщо вйомо, тп.):

Мiкррвйоп <Химик>, вул. Кlтузов4 l 0. Сюер рзгашовая бiля шrтячопо спорввно-
iгрового майдапт.rrо та (длеi рдинлоm вйпоrияку>

0 о / z



4. Опис завлаrпrл (повппек r,ricTt{m iпфрrаriю що погрiбко зрбппц якi дii повrпнi Фти
rтlrйяятi, опrrс проблсмп, мета тчрqrrl та яо Фiryегься lФриФъ - яе бiльше 50 слiв).

В 2018 рцi Е r.iKpopoЛor' Kxixin був рсадiзоrашй прект (Алс, рдшпюm
вiдпочиккул з8 раý/иок юtlпi8 raicbюi цiлювоi програrдr <ЬqФ.gт ]лlacTi мiсгд
Слов'-rrrсьrс>.
Рсцiзацй [роспу спрпrJц згурtуванrпо грrцдк тs вЕвклs потр(бу s подаrьшошу
створянi новrх зон вiдпФrlлgl.

Мега преl(Iу: Розшrrрqfiя ваявlloao прФору з мiсrцми для юхrфрrяого вiдлошоlt<у
Bcix меrщrrцiв громяди Miryopaf,oкy
3ацддюlя:

l. Рошшршlя та упорядкувдпrr зопrr вiдпаruшq бiля sлеi.
2. IФнсолiддцiя rроиsди у Фlаrоустрi сtФсру,
3. Полулrрзшriя KylbTypHom дqrвiлля та вlоtоваrпrя вi.цrовiдаrшrостi зs проФiр
пролшаlшя,

НапряlдФr проекrу:
Створелпr еrологiслоi зонх рд} +lоfо вiдлшопсу:

- вииосгrrш лорiшоr
- облаштуватп шуиби
- в9таповпIи аштанкJr з Jввками
- встаяовгrи садовi JцBrol
- вgвновкти урнп лrrя смiття
- встахоЕхти арщ/ i парсаrrqпt
- встаяовrrпr арrб'€кг (Бiблifiев пй Еiцщrгпrк небоrrл

В рзуllьтатi ралiзаtrii прекгу влосюналrrтъся соцiа:ьна iкфросгрrктур M-try,

стrорgтъся спрrrтливi уrrови ллr юrфрпrоm доsвilц, тs вiдпФиlflry Bcix мешlолцiв
мiкрр8йоку.

5. Орiсяmвпа загальна BapIicb заадацця всього, в rому числi варгiсь складоЕrх за
ваявtlосгi (маlсиrrальtи BapTicTb 149996 тис. гря,):

l. Заt(упiьля та досташФ пJшпlс! TpoTyspнoi 20х2 - 4З20
2. Заrупiвля та досгавв борлюрiв З0 м. - 18(Ю
3. Ъкупiвля та посгашв цсuеtiгу l0 riшdв - l872
4_ Заýrпiшrя та досгавка гронвйсiDу - Зб00
5. lrkладо плrп@i 2orr2 - 3600
6. УкJццlв боршора З0 ш. * 1800
7. Прrдбшrп!, досга8lо т& устацоrк& aJlьтaшor l щг_ - 54000
8, Прrдбшпt* досгавв та устадовка садовкх Jtaвoк 3 цrf, - 9360
9. fiрцдблflrя, досгаыФ та вспillошеIпя ypr 3 шr - 2700
10. Прцбаrпiя, досr:авtв те всгаtlовJrсIпlя aprcr l шr - 18000
I l . Прrдбаlоri, досгаýо та встапоцlеtfli, пар.шiчпФ б r. пог0rl - z00
12, Пршдбшпrя, досгаslв та всгалошrення rprобЪкта <<Бiблiоrеrв пй вiлФrЕrrи

нсбох> l шт - 4000
l3. Еадаltttя lвlцшаФппо< послуг - 82(Ю
14. Озс.поlапrr (посадо саrсrщiв деlФрстивнlоl лерц цшiв та багrrолiпriх юiтiв) -

295ц



6. Iпша iнtфщшiя, ло мqсе Фrп надаrrа у вглялi лопtгкiв до заrвп, але не с обоа'tз!Фвоiо
(наприкlвд фоюграФй, Ki стосуоrъся зsqдшцrъ шрта з :ц}кlченнлм нiсrц рсалiзаrii
зашUпflrr, хтlссдсшr, резуJътат, вrвч€Еr-' цiвовrD( Iцюпозrцii та iнme)

7. Аrюр прекry:
прьвшце сЕмЕнЕць

Iм'я олЕнА
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ДqдаIок 2
.чо Прогршл.r

ЮЗРАХУПОК BAPTOCTI ЮБIТ IIЮЕКТУ, РЕЛJПЗ,{ЩЯ ЯКОЮ
вrдумIпмЕться зА рлхуЕок коштIв MrcbKoi щлювоi пюгрлмп

<БlqФКЕТ УЧАСТI MICTA СJIОВ'ЯЕСЬКА, ЕА 20l&2022 ЮКП
в 2019 юцI

м Вид робiт
Щiяа за I

одппп[о
(rprl.)

KirbKicb (чm)
Вафсть з

урохув8Irням fЦВ
(rтll.)

t 2 ] 4 5=3*4

l

Заrgtпiвля те досгаsв
пJптпсr Tporyaproi 2lб 20 4з20

2

ЪкулiЕrlя та досгавlФ
борлюрiв 60 з0 l80o

3

Ъt<упiвля та лосгавtо
цепеЕц/ l87 l0 l870

4

Ъкупiв.llя та досгавrо
гранвйсiry з6(ю l збо0

5
Укладt@ плЕгtФ l80 2о з6(ю

6
УкладtФ бордора 60 30 l800

7

Прдбапвr, досгавlо та
устаЕоака альтацrп 54000 1 54000

Лрдбшлrя, доставl@ та
ycтaпoвtcl садовю( лав{rк з l20 з 9360

9

Прпдблпrъ досгавш та
всmяоцЕнн, ур 90о з 27оо

l0

Прдбаrпrr, достаDа та
встшrовлекtlll apKll l8000 l l80oo

ll

IIрдбаяяя, доставlо та
встаповJlенЕл l!&ркапчика l200 6 72ф

l2

fФпбаrпrд досгавш та
Есгаriовлеrrrr, арrоб'скга
<Бiблiоrсш пiд вйrрrrпrм
вебом>

400о l 4000

l]

Irадшпr лаliддаФппD(
послуг 8200 l 82fi}

l4

Озелепеlшя (посзлrса
салсlщiв деlорсrrвlпоl
лерв, кущiв та
багагщiтяiх toiTiB)

29544



Ту, Форев€р ГоJtдi
462 6 2772

Туr €рюltд€рс
ФЩОвапtпi ,,rр

5l9
6

зl14

Спирея Голд Флсйм
l44 7 l008

можевельrrпк f lлкrмозя
з60 l0 36ш

Горобша [в tЕгамбi
l2l0 l l2l0

MicкafiTyc С2
l64 l l64

Молеве,льпrл пзаrькrдi
бл оfrнхй збо lз б80

юка с2
зб з l08

хоста с2
72 з 2lб

В'яз Камперпqвi
lкю I l080

Флокс
72 l0 72о

Форзпчiя
з60 2з 8280

Кагапьпа
4з2 4 1728

Трлнла плетпста Саrггана
,l2

12
8@t

Prroм I49996



ý,.

]a
taа

F
lL

_1j.r
*;

r
L:l

(э}l



(],-



,'/д}



s


