
Додаток 1

до Прграми

ЬЧАНК-ЗЛЯВА
проЕктц рЕАлIзщrя якою вцБувдтимЕться
зл рлхунок коштIв MIcbKoi цLrьвоI прогрлми

(БIqджЕт уIIАст, *"ъ#fiЁfir.ькь> Ел 201&2022 роки

Дата падходrкеrrrrя до Коордивацiйноi рOди
(залошgосБся го.lоьою лбо сскрсгарсм координацiйяоi рддя):

Включсrrо до реестру поданих проекгiв за Nр
(залоФrоегьс, шовФо або секр€т!рем tФордвацiйвоi рад,):

ПIП та пiдпис особи що ресстуa:
(заловюоетъся mлооою або сехретsрем коордиlацiйяоi радя):

1, Назва прекryi (нс бiлъше 20 слiв)

<Зроста€мо цасJtпвпми i здоровями>
(0бладнання iгрових майданчпкiв)

2, Прiорrтетвi напрямки проекry:
о pMorrT TporyapiB . t] a Еулшчве освiтлеяrrя - о
. дорги - tr . естети.оt9облашryваннr Micra- о
о облаrцryмнм зон вiлпочlтнку - tr a iкше - ф/'

3. Micuc ралiзачii зевдавш (qцр9са, Еазва установи/заrсп8ду, кадастровий номер зсмеJьноi
дiлянrФ пqцо вiдомо, rп,):

84107 м.Слов'янськ, ДопецьlФ облrсть, вул.То.пбухiва ,1. Комуп!льrrrrй зак,rад
<Дошкйьнпй нlвчальшrlй заклад ( яс",rs - сsдок) J{rll (Струмочою> Слов'яrськоI
MicbKoI ради ДонецькоI обп$сrЬr.
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4- Опис завдаяня (повинен мiстити iнфрмачiю що потрiбяо зрбити, якi лii повиннi бути
прийвятi, опис прблеми, мета завданtш та яка очiку€ться tФристь - н9 бiльше 50 слiв),

КЗ ДНЗ JФll <<Стр5пrочок> € €диним дптячпм садком в MiKpopaйoпi
<<Пiвнiчпий>. Вiп палiчус б дитячпх майдднчикiв, вiдповiдво до кiлькостi
шавчальвпх груп, у якцх цавчlrоться ll5 дiтеfi дошкiльного BiKy. Проте яа цих
майдднчиках вИсутнс iгрове обпадпsцяя. Кошти, якi садочок отримувдв з
мiсцевого бюдrrсц/ протягом осrаЕцiх poкiв, у першу чергу були спрямовлнi на
капiтдльний ремовт спорудп, що постражддла внаслiдок полiй 2014 року.
Метs: привести дитячi майд!нчtlки у вiдповiлнiсrь нормам та створпти умовш
для повноцiиноп) розвlflку дiт€й та ПОШРУВ.{ТИ ДIТЯМ ЩАСЛИВЕ
дитинство.

5. OpicHюBHa загальна варriсть завдавюl всьок), в mму числi варгiсть складових за
наяввостi (максимальна варгiсть 15fiХХ}гис. грн.):

1.Iгпове о6,rдднацпr : 129085гпп.
Iгрм мьтанка -5чrг 11550 грн (MpTicTb 57750 грн)
ГойдалФ балаtrсцр - 5цт, З575 грц (вафсть 17875 грв)
Пiсочtrиця l шт- 58З0 грн (мргiсть 5830 грн)
ГойдалI@ -2шт - 4730 грн(варгiсть 9460 грн)
Гойдалка - 2 шт - 4785грЕ (варгiсть 9570 грн)
Гойдалка - 2 шт - 4950 грн (варгiсть 9900 грн)
Огоржа 2,0 м -l0шт - l870 грн(варгiсть l8700 грн)
frЩдgдддg: EOfl) грп

12915 грц

6. Iнша iнформачiя, яка може б}ти надана у виглядi додаткiв до зlцви, але не € обов'язковою
(наприl<лад фотогрфiя/i, якi стосуються завданЕя, карrа з зазначеllяям MicLu ралiзачii
завдtlяня, креслевttя, результатll вивчеяня чiнових пропозицii та iнше)

ьlкmрр jg

СгРгti bHl

7,дrmрпроекry: у ЕРНUULDЬI+
Прiзвище

lм'я

По-багьювi



Додаток 2

до Програмп

розрдхуЕок влртостl роБш пPoEIffy, рЕдлвлцtя якого
вцБувлтпмЕться зл рлхуЕок коштIв MIcbKol цLльок)I прогрлми

(БюджЕт учлстI мIстл слов,яЕськь Ел 20l&2@2 роки
в 2019 рlоцI

Прекг (Зрстасмо щlюливими i здорвими>
коiданця (KinderlanФ)
(050)з271l8l
(095)88l8080
www, kindeгland. in. ча

Л! Вид робiт
Щiна за l
одивицю
(грн,)

Кiлькiсть (шт,)
BapTicTb з

урахуваrвям П,ЩВ
(гря,)

l
2 3 1 5:з,l4

1

lmoвa альmвка "KpoxaD l1550 5 57,7 50

2 Гойдалка балансир
<Кроха 1-0l > з5,75 5 17875

з
Пiсочниця з кришкою 58з0 1 58з0

4 Гойдалка (L[веточек) 47з0 2 9460

5
гойдалка (Мотоцикл 4785 2 9570

6 Гойдалка <двтомобиль> 4950 2 9900

7 Огороlка 2.0 м l870 10 18700

8 ,Щоставка 8000 l 8000

9

встановлсння
обладнаняя l29l5 l l29l5

рлзом l50000



11550 грн з575 I,рн

4730 грн 58з0 грн
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4785 грн 4950 грн
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ýЗh,,d,rlз,,d (050)327-11-8l
(095)881-80-80
(057)7l5-62-26(фак.)
toltlp. ki п d е r l ап d. i п. u а

б1002, е. Хорьков, ул, СqQбоlu, 19/21, 3-й эйаrк e-пlail: 327ll|I@grnail.corn
Исх, Np 186/02 оп 14 февраш 2019 е.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уваrкаемый, Руководпте,ль!

В огвег ва Ваш з?Lгrрс, ниже приводим Спецификацrlо на ивтсресуюций Вас комrчlскг детскоr0 игровоm
обор5цомrrия:

Всего rta c}'lrlмy: I29 0t5 грпвеЕ (Ю.копеек

НДС: 21 514116 rрп

- .Щоставка - по тарифам поревозчrков

}ti
лl
п

напмеповаппе ко
д

Ед

пз
м.

ко
л_

во
Цепа с НДС Сlпма с

ндс

l Игровая бесед<а "Кроха"

Е

9з
5

Iгт 5 l l 550,00 57 750,00

Качель балансир "Кроха- l.01 "

,
ч.

20
l/з

lчт 5 3 575,00 l7 875,00

з Песочяица с откид{ой крышкой

Ф

lз
2

шт l 5 8з0,00 5 8з0,00

4 Качсль пр}яФпЕм "Цвеюч€к"t 2|
9

Iцт 2 4 7з0,00 9 460,00

5 Каче.,rь пр)Dкипяая "Мс/тоциkл"

,

2|
0

Iцт 2 4 785,00 9 570,00

6 IGчс:ь прlтсlнная "Азюrдобrrль"

*

2з шт ) 4 950,00 9 900.00

,|
Ограждение - З

,l\

8
lцт l0 ! 870,00 18 700,00

всЕI'о (без доставки п установкп): t29 085.00
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}крлiнл
КОМУНАЛЬЦИЙ ЗЛК,IЛД

(дошк|lпьниЙ IrдвчАльниЙ зАк,Iм(яслл-слдок) .]\& rl (струмочокD
слов,янськоI MlcbKoI рлди донЕцькоi оБллстl

84107, м. Слов'rнсьц Дон€[ъка обл.., вул. Толбцiн4 l, тел,(06262)2-41-80
€дрпоу 4030l377

Micbxoмy головi Ляýl В.М.

КоордФйIiйrому KoMiTcTy

Бюдже" участi

Завi.ýвача Ю ДГЗ Л9l l <СтумочокD

лiчман в.в,

Мiоце реа.тiзацii проскry <Зрg!асмо цасJIйвими i здоровIdt ю) вул,ТобJхiнц 1, Ю ДНЗ }Ы l
(Струмочою). Порrд з зaмадом зtlz!ходяъся пprBaтrri жпглоsi будФй. Зак,'Iац гарФfry€ вiльfid
ДОСТУП Bcix ДiТ€Й доulкiльноm BiKy на дкrяtoоli майдsячю(,

Завiдуsач КЗ ,ЩНЗ Nэl 1 <Струмочок>


