
Додаток 1

до Програми

Б.IIАнк_3АявА
ПРОЕКТУ, РЕАЛIЗАЦIЯ ЯКОГО ВIДБУВАТИМЕТЬСЯ

зА рАхунdк коштIв MIcbKoi цIльовоi прогрАми
(БЮДЖЕТ УЧАСТI MICTA СЛОВ'ЯНСЬКАll НА 2018-2022 РОКИ

в 2019 роцI

Дага надхоркеЕlя до IЬординацiftrоi ради
i,i,м.юм головою аЬо ceKDftapeM хоордияд+йноi ради')i

Вмючеко до рессгру подФпrх проекгiв за N9
(запошюегься головою або секрgгарем tФордшацiйноi рцв):

ПIП та пiдrис особи цо ре€Фру€:
(заловяюsБФ rоловоюабосекрgгаремкоордявацiйвоiради):

1. Назва проекry: (Ее бЬше 20 слiв)

2, Прiорrгепri напрямм проекry:
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. Byrмtfie освiтленкя _ tr
естетичве облачгryвання Micтa- Е v
_ tr .iвme- tr

З. Мiсце реалiзацii завданtц (ад)еса, пазва усrановr-r/заклцу, кадастровиЙ номер земе,ьriоi

дiл.Еrм я{що вИомо, т.п.):

М.Слов'япськ, вул.Василiвська, буд.52 - бульвар Пушкiна, буд,7

(частина двору та прибудинкова терtпорiя).

о с) l о

Проект благоусгрiю вrr5прiшпьоквартальноi територii



4. Опис завдання (повивен мiстити iнформачiю що потрiбно зробити, якi лii повиннi бри

Частина двору по вулицi Василiвський,52 ма€ занедбаний стан та
вiдс},тнiсть належною озеленення, Покращити естетичний вигляд центру
MicTa, piBeHb i якiсть )fiиття людей похилою BiKy, молодi, MaTepiB з малими
дiтьми зможе облаштована на мiсцi стихiйноТ автопарковки ((зелена

зона>>, яка передбача€ влаштування пiшохiдних дорiжок, висалку

декоративних дерев i kтщiв, та встановJIення дорожньою знаку <В'Тзл

заборонено>l.

5. OpicBToBHa загальна BapтicTb завдання всього, в тому числi MpTlcTb скJlадових за
HMBBocTi (максимальна BapTicTb _150_ тис. грн.):

6, Iвша iпформачiя, яка може бри надаяа у виглядi додаткiв до змви, але не с обов'язковою
(наприклад фотографiя/i, якi стос)rоться завдаяня, карта з зазваченням мiсця реалiзацii
завдання, креслеЕня, результати вивчеяня цiнових пропозицii та iЕше)

7, Автор проекry:
Прiзвице Тодорошко

Iм'я Вдлептина

N9

п/п Вид робiт Clтla (грн)

l Влашт!вання 2-х пiшохiдних дорiжок з брукiвки 87 000.00

2 Придбання пiвсфер з бетову 5 290,00

з Роботи з благоустрою (прибирання майланчика пic.,ul

провелених робiт з влаш,Iування дорожяього
покритгя .прибирання випадкового смiття :задернiння
землi у чilrях скороченЕя витрат ва полив у
майб}тньомуiнасадження одяорiчних KBiTiB :

встаяовл9ння мzlлоi архiтекптвоТ фоDми -}Фви).

23 з85,00

4 придбанЕя саджавцiв 13 дерев з 420,00

5 Придбанпя садхаtrцiв 19 к}тцiв 2 028.00
6 висадка саджанцiв l1 200,00

,7
Пiдготовка гр}яту пiд посiв газону 10l70,00

8 Неперелбачеяi витрати 7 000,00

РАЗоМ: l49 4493,00 грн,

По-батьковi Дмптриiвва



Додаток 2

ло Програми

РОЗРАХУНОК ВЛРТОСТI РОБШ ПРОЕКТУ, РЕДЛIЗДЦIЯ ЯКОГО
вIдБувАтимЕться зА рАхунок коштIв MlcbKoI цльовоi прогрлми

(БЮДЖЕТ УЧДСТI MICTA СЛОВ'ЯНСЬКА) НА 20t8-2022 РОКИ
в 2019 ро

м Вил робiт
ЦiЕа за l
одиницю

(грв,)

кiлькiсть
(шт)

BapTicTb з

урахуваяням П.ЩВ
(гDн.)

l 2 з 5=3*4

l Придбаппя пiвсфери з бетоrrу 2З0 грн/шт 23 шт 5 290.00

2

Вл&шryвдппя дорожяього покрпття з
бDчкiакш (плитки)

l000грп/м2 87 м2 87 000.00

J
Придбrвня саджапчiв кущiв Барбарису
тvвбеDга * 65 гDп 10 шт 780.00

{

Придбапяя сддlкаяцiв куцiв Ялiвця
(Мо)rо.севельппка) Glдсiеr 2l () I pll 4шт l 008,00

5

Прпдбанrrя саджапчiв кущiв Бузка
вiпцевого (Чубушнrrка вепечпого -
Жасмrrва) 40 гrrн 5шт 210.00

б Прплбаппя саджапцiв дерев Вербп
плаtсучоi

265 грп 4шт l 212,0о

1

Прrrдбання сддканцiв дерев К8штдпу
кiнського 370 грв 2шт 888,00

8 Прпдбанпя сплжяяцiв дерев Липя
гостDолпстоt 150 гDн 7шт l 260,00

9 Висддка кущiв та дерев 350 гDв/шт 32 шт 11 200.00

l0

Роботп з благоустрою :

. прпбпраппя майдаячика пiсля
проведених робiт з влашryваппя
доро}кпього покриття та
прябяравяя вппадкового смirтя;

. задерпiняя землi у uiлях
скорочеяпя витрат на полпв у
майбутньому;

. васддження однорiчних KBiTiB;

. встаaIовлепвямллоirрхiтекryрноI
форми -урнл;

грн 23 385,00

ll ПИготовка грчпry пй посiв газоrrу 15,00 грп/м2 678 м2 10 l70.00

l2 непеDедбачевi витрати грн 7 000,00

Разом: l49 493,00 грп.

*сайт: www.pitomnik-dn.ua
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