
Додаmк 1

до Прогрми

млЕк-3ляв,{
ПРОЕКТУ, РЕЛЛВЛЦIЯ ЯКОЮ ВЦБУВАТИМЕТЬСЯ

зА рлхуЕок коштIв MIcbKoi щ.jIьвоI пк)грлми
(БЮДЖЕТ УЧДСТI MlcTA СJIОВ'ЯЕСЬКЬ НА 201&2022 РОКП

в 2020 рlоцI

Дата надходя<енrrя до Коордшr&цiйноi ради
(з!по ло€гьс, rcло!оtо або сеt9етФем rФордпацirйriоl.. раФr);

Включено до ре€стру подаIIID( rцrоскгiв за М
(з ювttrосrъс, головоtо !бо c€Kpctapcм tФордmацйФi рсди):

ПIП та пiдпис особи що рсстру€:
(зrrюыпоеrъся головоФ аф с.rрег!реi. lФсрдrп цiЯt оi рsдr):

t . Назва прекry: (нс бiльше 20 слiв)

<(Безпечне подвiр'я - щас",|ива родliнs> оздобпення iсtlуючого дптячого
майданчпку спстемою вiдеоспостережеfi пя.

2. Прiорптýтнi Еалрямки прскry:
. peмol]T TpoTyapiв - о . вуличне освiтленвя _ п
.доропt - tr a есrgтичке обJцIдryъацня Micтa - tr
. облашryЕанrц зон вiдпоqпнlq - оiнше- V

3. Micue ралiзаrrii завданrц (а,цреса, назва установrr/закrrаду, кадастровий Еомер земельноi
дiл-пrrс.r якцо вiдомо, тп.):

У дворi вулицi Свiтлоддрська 9 Tr вулпцi Торськr 49

V"/r"'-. *:qо о t

.19аJ/аh



4, опис завдаявя (повкпен мiстити iнформацiю цо потрiбно зрбrм, якi дi'i повиняi бути
прийнятi, опис проблеми, мета завдаяня та яI@ очiкуеться корясть - яе бiльше 50 слiв),

Еа iснуючому дитячому маrrдднчпку вст!повгтп кlмGpll вiдсоспоgтероtеrrrrя з

впIодом в оll-лайп мiстд. З мсmю споgтерiгаппя через смrртфошп за дiтьмп Tr

пiдлiткiмп з моG,rпвiстю зrпобiгти зuикшеrrнr дiт€й i пебslirвпх KoBTrKTiB з

в€3паЙомцями тs rапобiгrfi пr srндаJriзму.

5, OpicHToBHa з{lгlцьна мргiсть_завдмRя всього, в т0
наявностi (вид проскry tеzп л_,,,'ц мак,имirльна BapicTb _;

числt ск.JIадових за
тпс, грн,):

IP впдеокамера Hikvbion Ds.zcD1021-I- 5400,00; UТРкабель Еарухgый-152s,00;

4-портовый РоЕкоцйутаmр uTEPo UTPl-Sw0401rTP60.1040,00; Ящцк БКЗЗ0.650,0О;

Коробка 9019(Х50_150,00; Ра.ходЕце rrатэриiurы для мовтаrrа- 4ОO,ОО; МоЕгаж п
пасIро*ка cиc-tErnн впдеiоЕаблцдеЕпя.З,Ю0,00; MikmTtkЫlP Lite cbsic (RB941-2nD)-
7s0,00

Подкл!очепше к пЕrЕрЕеry. 1000,00; Цаверса -450,0О

Итого 14765,00

6. lЕша iнформацiя, яrо MorKe бJrш надапа у виглядi додагкiв до зllяви, ztле нс е обов'язковою
(цаприклад фоюграфiй, якi сюс)доться завдапlrя, карц з зазвачеЕпям мiсця реалiзацii
завдання, цреслсння, рсзультатп вивqення цirrових пропозицii та iнme)

7. Ьюр прекry:
Прiзвище Карпепко

Iм'я Ольга

По-батьrовi ЮрlЬна



Додаток 2
до Прграми

РОЗРЛХУНОК МРТОСП РОБIТ IIРОЕКТУ, РЕДЛIЗЛШЯ ЯКОГО
вцБув{тимЕться зА рАхуЕок коштIв MIcbKoT цIльовоi прогрлми

<БЮДЖDТ УЧАСТI MICTA СЛОВ'ЯЕСЬКЬ} ЕА 201&,2022 РОКИ
в 202о роцI

N! Вид рбiт
I{iHa за 1

одиницю
(грн.)

Кiлькiсть (шr) Варгiсть з }тахуванflям
ПДВ (грн.)

1 2 ] 4 5=з+4

l

IP видеокамера
Hikvision Ds-
2cD1o21_1 180о,о0 3 s4{)o.00

z UтРкабель ЕаDtlжцый 5,0 305 м 1525.00

з

4-портовый
РоЕкоммугатор
UTEPO UTPl-sw04o1-
трбо 1040,00 l l040.00

4 ящик Бкз3о б50,00 1 650,ш

5
Коробка 90х9Oх50

50,00 3 l50,00

6

Расходные
материiUIы для
llollтal2кa l 400.00

7

МоrIтаж и насгройка
системы
видеонаблюдения 34ш.00 l 3400,ш

8
MikroTikhAP Lite
chssic (RB941-2nD) 750,00 1 750 ш

9
Подключение к
интеDнетч l0ш,ш 1 l000.00

10 TbaBeDca 150.00 3 450,00

Разом 9245,Ф l4765,ш
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