
Додаток 1

до Програми

БrIАнк-3АявА
ПРОЕКТИ РЕАJIIЗАЦIЯ ЯКОГО ВЦБУВ,ЦТИМЕТЬСЯ
ЗЛ РАХУНОК KOIЦTIB MICьKOI ЦUIЬВОi ПРОГРАМИ

(БЮДЖЕТ YIIACTI MICTA СЛОВ'ЯНСЬКА> НА 2018-2022 РОКИ
в 2020 роцI

Дата надходжешrя до IfuорддrацiйвоI рад.л
(зшовнlоеься головою або сехрегар€м хоордявачifutоi радt):

Включево до ре€Фру поддп,rх проектЬ за Ns
GаловяюФся .оловою або секрЕгарем коордияацiйяоi рада):

ПlП та пИпис особи що ре€стру€:
(rшоввюеrъся юловою або секретарем коордияацiйвоi рци): #ofrn.,u 

qa #./
1. Назва проекry: (яе бИьше 20 слiB)

чЩУо*urru,,,аfrуr*m"

2. Прiоритетнi н rрямки проеtоу:
о ремонт трогуарiв - П . вуличне освiтлення - П
. дороги -П _ о естетичне облаurт}вання Mi(Ta - П
. облаштування зон випо.rинку - d о iнше - П

З. Мiсце реалiзацii завдання (цреса, назва. установIrзаклцу, кадастровий номер земельноi

дi,,1янки якщо вiдомо, т.п.):

ТГ;й чrhчу" t Ьсgплu.tuч",
Ьu1".. }о"заю,бuлtа'+

, о / ,

/а ц.lr.zD



фолr* [о$лклrutе'fu Ь щиrr**вlэwч' оW,
u]л Q.,JrЛцru t Ьпа.щsм-.R ,яд Hn Ыquфаrш

r--hju
йuuд ffЬ **ryч i лlзluли bur.rrri,t,ab*
Йч"" prui" Блz.l-л,.. ryЬЧ.lса.JъМrrс клц119о6"6

ирор.uлЬи+u-,т 3Йиgr, 90ч*ид_сфи, V*йоu
Пr1 vrobvtи"tl.rr. Чп4,е".Lu, И"Фор0€ tJRlu.a-lb

4. Опис заздавня (повинен мiстити iнформацiю цо потрiбно зробити, якi дii повиннi б}.ги
прийнятi, опис проблеми, мета завданIlя та яка очiку€ться користь - не бйьше 50 слiв).

5. Орjffтовяа залмьн;1 вартiсгь завдання всього, в тому числi цартiсть смцових за
наявностi (вид проекту Ь!",UЦ ulr . максимальна варгiсть а}(2_ тис. грн.):

йл}-.-l4кд Ьс,лr""иr, Ъ\О 000 Цн
Urл.rurlФuоС,

ъ

!РlqЬП,ь.к"Я.lо Uu},

6. Iнша iяформацй, яка може бl,па нцана у виглядi додаткiв до заяви, але Ее е обов'язtФвою
(наприклц фоюграфiя4 лd стос}'Iоться зацанняJ карта з зазttаqенням мiсця ремiзацii
завдаЕняJ кресленвя, результам вивчення цiновt ( пропозицii та itflIe)

7. AEIop проекry:

Прiзвице

Iм'я

по-батьковi



Додаrок 2
до Програми

РОЗРАХУНОК BAPTOCTI РОБП ПРОЕКТИ РЕАЛIЗЛЦЯ ЯКОГО
вцБувлIтимЕтъся зА рАхунок коllfпв MIcbKoi цльовоi прогрАми

<БЮДЖЕТ УЧАСТI MICTA СЛОВ'ЯНСЬКА) НА 2018-2022 РОКИ
в 2020 роцI

Ns Вид робiт
Цiна за 1

омницо
(грнJ

КйькiФь (шт.) Bapтicтb з ураýваr+rям
ПДВ (грв.)

1 2 з 5=з*4

1

Гtпrмr.,sOJ{пэ^-
rл& ТСтчь0}{},- .4ЪOоо 4\ 0оа

2

Гсttюtп.q wa J-lUt
йа/уР Чо 00о ч0 00о

з

Тллrrчuь а,уц-
рilлu,оwц 2Ц2 D00 }Ц} оо0
l5uц_оё"tl*"1д* Qlц

цфu,оцЬ 1/"а- 71 0о0 е] 0D0
Цlwшqhr,_Ln:".
hlrwцПч*- 4ц а00 .1Ц 00о

Разом 3зо DOo ъ30 0о0
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