
Дод Oк 1

до Програпд.r

мАнк_3Аям
ПРОЕКТИ РЕАЛIЗАlЦЯ ЯКОГО ВIДýУВЛIIИМЕТЬСЯ

ЗА РЛХУНОК KOIЦTIB MICьKOi ЦUЬВОI ПРОГРАМИ
(БЮДЖЕТ YIIACTI MICTA СЛОВ'ЯНСЬКА) НА 2018-2022 РОКИ

в 2020 роцI

Д а надходжеIпrя до IФордиЕацiйrоi ради
(rшоввюсъся mповою або секрФарем координацiйноI рцв):

Вмю.rено до peeclpy подаяих проекгiв за М
(зшоввtосБся головою або секретарем хоорд,яацiйноi рq4я)|

ПIП та пiдrплс особи що рееструе:
Gаловяюеrъся шовою або секретарем коордшачiйяоi ради):

1. Назва проекry: (не бЬше 20 слiв)

@аАз1

ФОНТАН "ПЕРЛИНА СЛОВ'ЯНСЬКА" (плавающий шар)

2. ПрiорIтrЕпri Еапряr,.{сr проекгу:
. ремоrгr троryарЬ - П . вуrпп{не освiтлення - Е
. дороIи -tr . естетичне облащг}ъанЕя MicTa - tr
. облацпув ltlя зон вiдIочlтл<у - *.iЕце- D

З. Мiсце реалiзацii завдавня (цреса, назва усгановrr/заI(лцу, кадасфовий номер земеьноi
дi,rянм яýцо вЦомо, тп.):

Мiсцем реалiзацii проекry е Слов'явський курорт
Земельна Длянка по вулицi Пулкiнська, 5а
3емельна дiJивм налехоrль теригорiальнй громцi MiсIa, приблизва rrлоца дiлянки 50
м,кв.

Порц з зоною вЦпоqинку "АРТ-ХУТОРОК".

4. Опис завданм (повинен мiсrити iвформацiю цо потрiбно зробим, якi дii повиннi бути
прийrrятi, огмс проблеми, мета завдання та яка оqiкуsгься користь _ не бйьше 50 слiв).

иаr5попа 
(vZ. 4И/

/2 2/."а,/,



Метою цього проекry € створення мiсця дrи BiдIorIшrKy йстяя та гостей мiсга
слов'янськ.
Фонтан разом з АРТ зоЕою, яка була створена в раммх проекry бюджет rlacTi 2019
створить завершений комплекс, який буде приваблювати госrей йсга i слуграги
сво€рЦною вiзитiвкою MiФa.
Разом зi скульггryрними коrчrпозицiями якi с тематичними j символiзують промисловий та
оздоровqий пmеlщiм MicTa, фоятан буде символiзувати красу та велич озер, по бортах

фонтану булуть вигравiювавi звачущi .чати пов>язанi з розвитком Слов>явського кlрорry.
Фоmан бу.пе виготовлений мiсцевими майстрами.
З метою ремiзацit проекry потрiбно змонцъати та Е.UItгодити фовтан, зробr{п,r дизайн
ландшафту. Bfl аяовити додаткову камеру вiдео спостереrкення.

5. Орi€$говна зiгaшьна вартiстъ зацання всього, в тому qислi Bapтiclь склцових за

яаявносгi (вцд проекry - веJrпкпй, максиммьна Bapтicгь 427 201.17 тис. гр[.):

вцтратп пе облашryваппя фопгапу 420 363 грп.
- фундамеlrт, басейв фовтану - l0 500 гря,
- грапiтна плитка, аакриття борry басейву -18806грв.
- гiдlоiзолячiя - 2 600 грн.
- клей - 3 600 гря.
- роботи з облiцовки - 3 784 грн.
облаштувапня центральноi частпнп фоптану- нижня стiйм - 5 500грн.
- чаша- З0 000 гря.
- стiйка - 1 570 грн.
- чаша 14 170 гря.
- плаваючiй шар - 260 000 грЕ.
- гравiювальяi роботи - 7 l90 грн.
- освiтленrrя фовтаву - l8 000 грIt.

- гИротехяiка - l0 000 грн.
- монтуваЕяя, наJIадка та зшIуск фонтаву - З4 64З грн.
Iншi витрдти
- вiдео спостережевня - l 820 грв.
- дизайп територiТ - 5 000 грн.
- заповяеяня фонтану волою - 18.17 грн.

6.Iнша iнформацiя, ям може була надма у виглядi додаткiв до заяви, але ве е обов'язковою
(ншриклц фmографiя/i, якi сгосyIоться завдшпrя, кар!а з зазваченням мiсця ремiзацii
завдання, кресленЕI, результати вивченriя фнових пропозицii та iнше)

До проекry додаються
- фотографiчнi карки фонтму
- договiр про намiри з викопавцем робiт
- кошторис сr,JIадений виковавцем
- зобов'язания виконzвця, цодо часткового покритгя BapTocTi робiт
- зобов'язаЕня ФОП Толкачовоi Т.А., щодо придбанвя та пiдключеяня камери вiдео

Е:гJlяду, проведепЕя дизайну терггорii та заповпеввя фонтану водою
- плшl земельноi дйянки

Подальше пiдц)имання фоптану у валеiкному сганi буде вiдбуватпся за рахупок
пiдпрп€мцiв, що здiйснюютъ дйльнiсrъ на Слов'янському KJpopTi.



7. Автор проекrу:
Прiзвище УШКДJIО i i i ; : i ; ; : : : : : j : : :

Iм'я люБов

по-батьковi БоРисIВнА

Додаrок 2

до Профами

РОЗРАХУНОК МРТOСП РОБIТ IРОЕКТИ РЕАЛIЗАЦIЯ ЯКОГО
вI,щумIимЕться зА рАхунок коштIв MIcbKot цUьовоi прогрАми

(БЮДЖЕТ УЧАСТI MIсTA СЛОВ'ЯНСЬI(r$, IIА 2018_2022 РОКИ
в 2020 роц

Ns Вид робiт
Цiна за 1
од-rницо

(грн.)
Кйькiсть (шr.) Bapтicгь з ураЕванIrям

ПДВ (грн,)

1 2 з 4 5=з*4
l Витрати на облапrryваrrrrя

фоmаву

420 36З ryн

2 спонсорсьм допомога за

paxyrok кошть виковавця

пп вкФ "корвЕт.

- 90 ЗбЗгрн.

]

Кошти бюджеry
330 000 грв,

спонсорсьм допомога
ФоП Толкачова Т.А.:

Вiдео спостереження
(придбавня вiдеоммери
та налаштуваtrня)

,Щимйн територii

Заповвення фонтану
водою

l820 грн,

5000 грн.

l8,17 грн, l м.куб.

l820 грн.

5000 грЕ.

l8,17 грв.

Ра]ом 127 20|.11 rw.



Прпватне пiдпрнсмство
Пропзводственно-коммерческая фrrрма

(корвЕт>

Украihi, 84l07, Донеrъка обл., м, Слов'sпськ, вул. .Цiтературпа, 113Б,
Тел. 05b70404l4, 050-6264641, 050_7098570, 050-03l2474 бух. 095-3239378

koraet.qйnit@email-com, www.korvet-pranit.in.ua

ПрДrагаемый фоптая <Плаваюпщй шар) IIе только красивое, но и зirr алOчllое излсли€
Всо Еара 500 кг Е оп легко плавает (вращается) па воде

Кроме эстегической, предпагаемый фоптал несrг на себе познавательнlто пагрузку На
бортУ бассеfiпа будет выгравирована яадпись: (СjIов'янсъкий к\!орт _ перлина flовбасу>, а
Tat.*c датц образовмия il становления K,vpopTa На шаре булlт выгравированы основfiые озера
lrypopтa-

В вечерпее время, когда фоятан подсвечивается всеми цвета[lи рад},ги, он зaшоракивает и
ЕнзЕвает чвство восхищения,

Расчет стопмостп фонтана
1. ФуцамеIrг фоIrгма О2200хН800мм = ]Mr
2. Бассейя фонтана Н4O0млr - 0.5Mr

Итого 3,5м'х 3000 : 10 500 ryн
3. Граrпrтпая плитка на облицовку бассейва: пол 2,8м2 + бок внутренний l_?M: ] бок

варlтоrый 2,8м2 = 7,Зм2 х 1600 = l1 680 грн

Накрывкакрlтлм яа борт 2,1бм'х 3300 - 7 l26 грв
4. Гидrоизоляция бассейна 2 600 грп
5. клсй Еа облпцовку 9 мешков х ,100 = з 600 фн
6. Рафты по облтцовке 9,46м2 х,l00:378.1трп,

Итого = 39 290 грн
7. Щеrтраrьвм часть фонтаяа:

- Еrrоrrя сгойка О З5Oмм Н5O0мм =- 5 500 грн
- чада О l200MM : З0 000 грн.
- сюйка О ЗOOмм Н2O0мм : 1 570 грв,
- чаша О 900мм : 14 l70 грп
- lшавающrй шар О 700мм = 260 000 гря
- гравирва,T ьные работы (ЗЗ знака х З0)-tчар б 200 = 7 J90 грн,
- подсветка фонтава = 18 000 грн
- тtrдротехпика = l0 000 грн
Итого = З46 4З0 грн,

8. МоЕйж, паJtадка и загryск фонтана З4 6,1З грrI

Вс€го = З9 290 + З46 4З0 + З4 64З = 420 ЗбЗ грн
Сповсорская помощь городу 90 363 грп,
К ощt8те 330 000 rрн ,

,Щпректор rIП ПКФ <Корвет>
IЬsтrrЕцкий В ,М Jft,jrtr,



ЗОБОВ>ЯЗАННЯ

!9 лютого 2020 року

,Щиректор ЧП ПКФ (КОРВЕТ)

м. Слов'янськ

Я, ,Щиректор Приватного пiдприсмства виробнична - комерцiйна фiрма
uKclpTiBTu' { ?uгмut|ьсrлл Юэluаtzl J-/а{аlс"u4.|rz

В рамках договорУ про намiри вiд 19 лютого 2020 року, що був укладений з

aр. У-*-О Л.Б. зобов'язуюсь узяти на себе частину витрат по реалiзацiТ
npo"nry " cyMi 90 (дев'яносто тисяч грн.. 00) якi е рiзницею Milк
кошторисною вартiстю робiт з монтажу та облашryвання фонтану - 420 363

грн. (чотириста двадцять тисячтриста шiсть десять три грн.. 00 коп.), та

коштами якi у разi перемоги гр,.Ушкало Л.Б. в проектi в рамках бюджеry

участi - 330 000 грн, (триста тисяч грн.. 00 коп.) будlть спрямованi на

реалiзацiю проекту.

У разi, якщо гр.. Ушкало Л.Б. не переможе в проектi цi зобов'язання
втрачають силу.

€!. i

rhTцz.loali 4,,il,- a



ЗОБОВ>ЯЗАННЯ

!9 лютого 2020 року м, Слов'янськ

я, ФIзиtIнА осоБА _ шдIрисмЕtъ тоJIкАчовА т.А.

Беру на себе зобов'язання, щодо придбання ка*,rери вiдео спостереження,

здiйснення дизайну територii (прилбання KBiTiB, кущiв тощо), заповнення

фонтану водою, в рамках реалiзацii проекry гр. Ушкало Л.Б,, щодо
Ббпчоrrу"*о територii Слов'янського курорту по вул. Пушкiнська, 5А в

MicTi Слов'янськ - фонтану.

У разi, якщо гр. Ушкало Л.Б. не переможе в проектi цi зобов'язання

в,Iрачають силу.

ФоП Толкачова Т,А.
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