
Додаток 1

до Програми

БlIАнк-3АявА
ПРОЕКТN РЕАJIIЗАЦIЯ ЯКОГО ВЦБУВ,ЦТИМЕТЬСЯ

зА рАхунок коштIв MIcbKoi цUьвоi прогрАми
<БЮДЖЕТ YIIACTI MICTA СЛОВ'ЯНСЬКАл НА 2018_2022 РОКИ

в 2019 роцI

Дата надходжею{я до Iбординацiйноi рци
(заповнtосБся гýловою або секрФарем хоордияацiйноi рqдя):

ВмючеЕо до ре€сгру пqданиr( пpoeKIiB за Ns
(заловню€ьсяrоловою або секретарем коордивачiiшоiради):

ПIП та пЦгtriс особц що ре€сгрус:
GаповвюеЕся гOповою або секретарем координацiйноi рцл):

1. Назва проеt(ry: (не бЬше 20 слiв)

/| р/ /о /9

Qв

2. ПрiорI{гетнi налрямки проекry:
о есгепняе облацrryвання Mic:гa
о облапгryванtrs зон вцпоqинку

З. Мiсце ремiзацii завдання (цреса, вазва уставовIrзамаду, кцаслровий номер земельноi
дiллiки якщо вИомо, т.п.):

Невеrптчкlй пусп,tр ва вулицi ЯсЕiй, недалеко вЦ 13 школи, бiля дому NslЗ.

4. Опис завданrл (повивен йспти iнформацiю що потрiбно зробипl, якi дii повиrrнi бупа
прldдrятi, огпас проблеми, мета з;вдання та яка оtdкусься користь - Ее бйьше 50 слiв).

На нашому pйorri мамам з дiтьми та молодi вiйм прогуляtись, посидiти, н)куди.
Я пропоную сrворLfги на цьому про(торi сквер вйпочинку дlя мам з ФтьNs-i та молодi,
ВисцrтIи на цьому голому просrорi квiти та ry,rцi бузку, всrановити урни, лавочки,
оригiнальний дтrячlй майдлrчик, пiсочнш.цо, паркд{qш{-допл<у для творчостi, сгй &'lя
настiльного Tet{icy для молоД.

ч а q

Створенм скверу для прогу,,lянок та вiдпочинку на мiкрорайонi "Лiсний".



5. Орi€Еroвtrа загаJrьна BapTicтb завдання всього, в mму числi DaPIicTb склцових эа
HФrBHocTi (максцмаJъна Bapтicгь 150 тис. грн.):

ТеЕiсюй сrй дrя вулиф 1 ц.п- 9840
https://Drom.ua/D6545З4531-tenлisn},j-stol-dlya.html
лавоtлсiзшг.-10100
httрs://ргоm.чrрЗ4З462В47-lачkа-sаdочо-ратkочача.htп
Пiсочнщи дерев'яна 1х2 - 5640
httDsi//Drоm.ча/D77229з l 32-detskaya-Desochnitsd-krvshkoj,htm]
Iвовацiйний паркаrглtк навколо мтячого майданчика - дошка для Tвoptlocтi та малювання
крейдою - В000

Дгrячй спорrивцо-iгровий комплекс - ЗЗ600
hпD5://Drоm.чrD89885 l 972-deг5kaya-Dloschadka-kapitaп.htm]

дЕIя.лд; ко}п,lеп (Стй та лавочм навколФ - 6720
ypt{r для смiття З ц.п. - 1200.
Саженцi бузку 20шI - 1000

Досrавка - 20000
Робота по встановленцю, посццi та iH.. 5З900

Усього 150 000 гр.

6. Iнша iнформацiя, яка може б}ти Еадана у виглядi додаткiв до заrIви, але не € обов'язковою
(наприклц фсrrографiя/i, я<i сIосуюlъся завданвя, карта з зазнаqецням мiсця реалiзацi-l
завд;lння, креслення, результам вивчення цiяових пропозицii та iнше)

7. АRгор проеIсry:
Прiзвище Феофанова

lм'я €вгенй

По-батьtФвi Андрiевна



Додаток 2

до Проrрами

розрАхунок BAPTocTl роБlт проЕкту, рЕмlзАцlя якого вlдБувАтимЕться зд рдхунок
коштlв MlcbKoT циьовоТ прогрАми (БюджЕт учАстl MlcTA оlов,янськА), нА 2018_2022

роки

в 2019 роцl

N9 Вид робiт
Цiна за 1

одиницю (грн.)
Кiлькiсть (шт.)

Вартiсгь з урахуванням
ПДВ (грн.)

1 2 з 4 5=з+4

Тенiсний сriл для вулицi 8 200 1 9840

3 лавочка 2 800 з 10100

1 Пiсочниця дерев'яна 2х2 4 700 1 5640

lновацiйний парканчик
навколо майданчиха -доlllки
для творчостi та малю8ання.

Деревина, фарба та робота
майстра 10 000 8 000

Дитячий спортивно - irровий

комплекс 28 000 7 зз600

7

Дитячий хомплект (сгiл та

кругла лавочка)) 5 600 1 6,120

) Урна мя смiття 600 2 1 200

11 Саженцiбузку 50 гр 2о 1000

l2 Досrавка 20000

14

Робота по всановленню,

посадцiта iH.. 5з900

Разом 150 000rр.
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Мiсце на Kapтi, де плану€ться втiлити проект.

Зараз цей пустир ма€ такий виrляд:
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