
Дод ок 1

до Програмц

БJIАнк_3АявА
ПРОЕКТИ РЕАJIIЗАЦIЯ ЯКОГО ВIДУВ,6IТИМЕТЬСЯ

ЗА РАХУНОК KOПITIB MICьKOi ЦИЬВОi ПРОГРАМИ
<БЮДЖЕТ УЧАСТI MICTA СЛОВ'ЯНСЬКА}, IIА 2018-2022 РОКИ

в 2020 роц

Дата нцходження до Ifuординацiйноi ради
GаповяюФся .оловою або секретаЁм юордивачiйяоI радя):

а@zвВмючено до ре€сгру подаrю( проектiв за Ns
(заповнюеъ€я mлоюю або секретарем координацiйяоi рФr):

ПIП та пИпис особи що ре€Фру€:
Gловяюgься головою або секре.арем шрд,яачiйяоi ради)i фа/z..,,z.;э 

gr -И
1. Назва проекгу: (не бйьше 20 слiв)

Спортпросriр "ХimikdЮm"

2. ПpioplлeтHi налрямм проекry:
о ремонт троryарь - tr . вуличЕе освiтлеЕпя - о
. дороги -Е . еоетичне облацIгуванtiя Micтa - tr
. облацгграIцrяюfi вiдпоlпцllýI - + о irп,це- +

з. Мiсце реалiзацii зацд дrя (цреса, назва установt замцу, кадасrровtдi цомер земельЕоi
дiляшqr яоцо вИомо, т,п.):

Мiкрорайон "xiмiк", вул. Куryзова, 10. Спортпросгiр "ximikdrOm'' розташований бi,rrя

дитячого спормвво-iгрового майдан.л,rка та "Скверу родинного вiдпоqцЕку''.

/ra/srJo



4. Опис завдання (повинея мiстити iнформацiю що пOтрiбно зробити, якi дii повиннi бути
прийяятi, опис проблеми, мета завданrп та яка очilасться користь - яе бiJьше 50 слiв),

Опис прблеш.r: ВИсупiiсть Еа M-lri d(iмiк)) безпешiою Micrц дrrя rотання дiтей та
молодi на рликах, самокаmх, сr(ейтах, BND( та iH.

Мега:
1. Зryрryъаlпrя цюмади у благоустрою м-ну.
2. Створrrяя 1тов дrя активвого вiдпочrлrrtу i проведеrпrя дозвiшrя ,сiтей та моrолi м-ву.
3. Облап,гуваIfiя мiсllя ди зilмття споргом.

Необхiдri заходi:
1 . Пiлгоryъаги покрrггм дя <йimikdФm>,
2. Придбати та встаяовити спец, обдццаrпrя на пiдготовлсвому майданчику.
З, Оформrшr терrrюрiю та встаЕовитп т€матп+rпй бавер.

Користь:
l. ,Щiти та молодь огрим оь мiсце для првсдеrо,ш вiльного часу з lФристtо дIя

здорв'я.
2. Тертmрй cIФеру м-ну булс бЬш упорядк)вана,

5. Орiснювна загальна варгiсть завданяя всього, в юму числi варгiсть складових ]а
наяввостi (вил проекry Великий, максимальЕа варгiсть ЗЗ0 000 тис, грн.):

1, Укладання покриття з пiдготовчими рботами 140 000 грн.
2, Прилбанrrя, лоставка, монтаж спсц. сtбладнанвя,<ХimikdЮmD - 1 87 000 грн.;
3, Вигоювленпя та встаяовлеЕЕя темагичного банеру -З 000 грн,

6, Iнша iнформачiя, яка Mon€ б)rги вадана у вЙглядi додаткiв до зirяви, аJIе ве с обов'язковою
(наприклад фоюграфiя,/i, ,Ki стOсуються завданЕя, карга з зл}паченпям мiсця рмlзашi
йвдання. кресленrlq. результати вивчення цiнових пропоlицii та iнше)

7, Авmр проекry:
ПрЬвЕще Кirценtсо

Iм'я юлiя

по-батьIФвi Данплiвпа



Додтrок 2

до Програми

РОЗРАХУНОК ВАРТОСП РОБIТ ПРОЕКТУ, РЕАЛIЗАЦIЯ ЯКОГО
вIдБувАтимЕться зА рАхунок коштIв MIcbKoi цUьовоi прогрАми

(БЮДЖЕТ УЧАСТI MICTA СЛОВ'ЯНСЬКА, НА 2018-2022 РОКИ
в 2020 PouI

No Вид робiт
Цiна за 1

одинш]ю
(грн.)

KйbKicTb (шт.)
BapтiсIb з }рахуванням

ПДВ (грн.)

1 2 з 1 5=зi4

1,
Укладання покрrгrя з
пiдютовчими роботами

l20 м2 l40000,00

2. квотерпайп 59 145.00 l шт. 59 l45.00

з. Ейрбокс ммий 54 504,00
l шт.

54 504,00

4, Фанбокс з8 020,00
lшт

з8 020л00

5. Грайндбокс (mань) 24 99,7,00
l шт.

24 991 .00

6. Рейл кDчглий пDямий 10 16з.00
lшт

10 16з.00

7,

вигото&пення та
встаllовлення
тематичtlого бансру з 171,00 l цлr. 3171,00

Разом зз0 000.00
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raa
гightr рагk

Проект скейг-парку

розроблено згЬо свропейського стrпдrрту EN 149?4
за }листi В..ухрri]пськоi Фсл.рrцii Схсйтбордiнгу

l0x23M "ъJr
Е

д

РозмiрпШtДtВ,м* Цвr бв ТIД, грп

l 2,5 хЗхr.,2(2,4| 59 145,00

2 ейрбокс ммий 2,5х5,8х0,9 54 5м,00

3
фшбокс 2,5х4,2х0,5 з8 020,00

rрайIrдбокс (граrь) 0.6х4.8х0.8 24 99,7,00

р€йл кр}тпrй прямrй 0,05х2,5х0,3 10 l63,00

CyMr (r урrýъ.ппiм Moltтrxнпr робiт i трrЕспорпп! вптрrт) бс! ПД грв: l8б 829,00

+ - шtlрrнs х довмнs х висога (разом з ларr<апом), де!кi розмiри мfl(уть вiдрiзs,пс! зiд ескiзнrх на +/- 5 %

T.rпi.lяi пrр.л".ря:
- модульна слстема мркасу з подвiйяою cтpyKтypoto цеятралья,х cтiнox (с}марна mыц,яа 2.4 ям)
- д€р€в'янi €л.мФrтtt просдч€fii аптпссппr.л{яit I анппирсiовиi. розlмном мзrqдом !rнурсппя
- Фiгури яа додатrювих пiдшrд*ri, захрrтi з ycix сгорiн i передбачеltа с,стема в€нтилrцii
- оцппкФrпi lrетал€вi заiздл, захяст на кутах фiryр та э мiсцrх дш rэвзанпi товщrною З Mi.
- оцпнксаяi металевi паркаяи висотою 1,2 * закрiпленi до фiryри .i firФвмп з'fдпrп!яilп
- iодостiйка фаяера (ламiновзяа ! обо! бокЬ), irg вiдtовiда€ европф;съtФму сгаяддрry EN lЗ986
_ 2 iдiрв фяерtlого покрппя товщияою 9 + 9 - l8 мм (в€ршiй шар з сiтчастою структурою)
- mрцi atв.pi i 0т!орх в нiй оброблсвi водовiдштовýtоrою бiоцпдiо-шФ!,IБою фрбою

Гrр.FIir:

6 po..ii
ца хдркас фiгур

3 рок,
на поверхню дt iздя

ча.riфФsrk@8rпаil,соm +380 бз ?25 71 75 wwwriфФаrLсоm,ча

\



ДСФДЛЬТИРOВДНИЕ

Коммерческое преOлоlкенuе по асфrаhmuроsанuю обьекmа в z.Славянске

МотерtаJt сл.(грн)
без ЕДС

суlrмд (грп.) бё1

Едс

l lllлsк фр!кционный с досгаы(ой 2,| 470,00 12б90,00

2 огсев с досгавкой l] 450,00 5850.00

]
Афмьтобегоннs.я смесь с

24 ]025,00 72600.00

итого 9l l40,00

УсФойсrво шлаковою основания

Усr!ойсгво вьФавнпвsющего слоя
из отсевq уfulотнение кlгхом

УсФойство асфальтобсrонного
лохрьпи' из афмьтобетонных
mрячш( смесей h=5cм

Сумм8 без НДС

Цены указаны яа 18.02.2020r,

КоFfаmыеЕлефоны: 095_503-1З-36; 096-951-79-79 8аган Пётроiич

Фоп кЕФоян в-п.


