
Додаток l
до Програми

БЛАНК_ЗАЯВА
ПРОЕКТЦ РЕАЛIЗЛЦIЯ ЯКОГО ВIДБУВАТИМЕТЬСЯ

зА рАхунок коштlв MlcbKoi цUlьвоi прогрАми
(БюДЖЕт УчАстI MICTA слоВ'янськАD нА 2018-2022 Роки

в 2019 роцI
о6. о1. /2r'9

Дmа надходжеЕця до Коорлияачiйяоi рали
Gаловвюсгься mловою або сехрgгарем координацiйноi ради):

Включепо до реестру поданих проекгiв за Nо
(заповвюсгься юловою або секрgгарем |tоординацjйяоi ради):

ПIП та пiдпис особи що ре€сту€:
(зФоЕвюФься гýловою або сеФстарем координацiйноi ради):

l. Назва проекrу: (ве бiльше 20 слiв)

2. Прiоритетнi напрямки проекту:
о ремонт TporyapiB - в
. дороги - о
a облаштуваяЕя зов вiдпочинку -

о вуличЕе освiтлення - tr
a естетичпе облаштування MicTa _ о

traiяше- о

0 о olZ

&роf*п.ч QА

3. Micue реалiзачii завданвя (адреса, яазва устаЕови/закладу, кадастровий номер земельпоi
дiлянки якщо вiдомо, тп.):

Мкр-н Лiсовий, вул. Батюка, мiж будпнками Jtl!ЛЪб4, 60, торечь булинку
вул.ЯснаЛ! 25 i д/з Катюша.

Спортивпшй майданчик з встановленням вуличних TperraжepiB.



4. Опис завдаявя (повивен мiстити iнформацiю що потрiбно зробити, якi дii повиннi бри
прийнятi, опис проблеми, мЕта завданяя та яка очiкусться користь - не бiльше 50 слiв).

Проблема:. .Вiдсутнiсть в цьому районi мiсць для провелення лозвiлля
пiдлiткiв, зайняття спортом для дорослих i дiтей.
Мета: Надати можливiсть жителям навколишнiх будинкiв займатися
спортом, розвиватися, активно проводити свое дозвlлля.
Користь: Наявнiсть спортивною майданчика бiля будинку дозволить
полiпшити якlсть життя жителlв мiкрораЙону, займатися спортом. Для
пiдлiткiв це можливiсть реалiзовувати свiй потенцiал у фiзичному розвитку,

5, OpieHToBHa загальна BapTicTb завдаtlня всього, в тому числi BapTicTb складових за

BMBHocTi (максима.чьна BapTicTb _150 ТИС. ГРН,):

Вуличнi тренажерi
Паркови лавки 2 шт
Урна
Розробка докlментацiТ
Булiвельнi матерiали i роботи по установцi.
Непередбаченi витрати

90 970грн
З 580грн

400грн
15 000грн
35 000грн

5 050 грн

6. Iнша iнформацiя, яка мохе б}ти надана у виглядi додаткiв до заяви, але це € обов'язковою
(наприклад фотографiй, якi стос}rоться завдаянr, карта з зазЕачеяням мiсчя реалiзачii
завдаЕня, кресленЕя, результати вивчення цiнових пропозицii та iяше)

7. Автор проекгу:
Прiзвище CiBaeBa

Iм'я Тамара

по-батьковi Якiвна
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Доёоmок 2

dо Проzромч

N9 Вид робh Цена за l
Единицу
(rрнJ

кол-во Варт|сrь с
Урухуванням
пдв
(грн.}

1.Спортиsный
комплекс
АтлЕт 7200,00 1 7200,00

2. Tpeнax(ep
Наезднrк

6000,ш 1 бф0.00

3. Тренах(ер
лыжник

7800.ф 1 7800.m

4. Трена,l(€р
,l(им ноrами
rоризонтальн
ый 60о0.Ф 1 бооO.ц)



5. Тренах(ер
пит

7100.ф 1 7100.ф

6. Тренаr.(е
Офrгрек

7800,0о 1 7800.00

7. Трена}кер
Упор мя
пресса 1 7000.Ф

8, Тренаrl(ер
поворотный

1 7750.00

9. Тр€наr(ер
жим новми
оl rруди Тяга 13500.00 1 1з500.00

,'l

(D
J)

7750.00



10. Трена,l{ер
маятниковый

9000.Ф 1 9000.00

11.
БаскgIбол ьное
Кольцо КВ1

5200.fi) 2 1фФ.00

12. Парковая
лавка

аl
2500,0о 2 5fi)0.0o

13. Урна
бетохная lк)0.00 1 4ш,00

Розробка
докуменга цlI

15оФ.00

Будlsельнi
матерiали l
роботи по
Yсгановцl.

з50ш.ф

Неп€редбач€нi
витратll 5050,ш

итого: lsofiю.(ю
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