
Додаток 1

до Програшr

БrIАнк_3АявА
ПРОЕКТХ РЕМIIЗАЦIЯ ЯКОГО ВЦБУВЛfiИМЕТЬСЯ

ЗА РАХУНОК KOПITIB MICьKOI ЦШЬВОi ПРОГРАМИ
(БЮДЖЕТ УЧАСТI MICTA СЛОВ'ЯНСЬКfu) НА 2018-2022 РОКИ

в 2020 роцI

Дата надхqджеI+rя до Координацiйноi ради
(зmоЕвIФся mловою або секретарем юордияацiйвоl рци):

9 а l 6Вклюqено до ре€сгру поданих проектЬ за Ne
(}момюспФ юловою або секретарем коордиruцйноi рщ.l):

ПIП та пИпис особи що ре€стру€:
(заловнюеьсягOловоюабо секретаремкоордшацiйяоiради): .Р,о,/хо,,о ZB q/7
1. На3ва проекry: (яе бйьше 20 слiв)

Спормвний майданrик "Баскетбол як сги,ъ ){мпя"

2. Прiоршепri напряiдоr проекry:
. ремоЕг тqгуарЬ - tr . вуJIичне освiтлеIяя - Е
. дороIи - Г] . естети.*rе облачrryв пцйФа- tr
о обдаrrгг}ваrпrя зон вiдпочшlку - Е] . йше - tr

3. Мiсце реалiзацii зацд пя (ад)еса, назва _устацовIrзамаду, tсдасгровlй номер земеrьноi

дiляtflg{ Еqцо вИомо, т,п.):

м, Словhнськ, провулок Виногрцнrй, 5
За потреби:
48"51,40.5,N 37"34,26.2,Е

х2. ot, ?<а"ц2



приЙнятi, orМc проблеми, мета завданм та яка о!dкуеться користь - не бЬце 50 слiв).

Проблема:
У бi,lьшостi пiдлiпdв (особливо у хлопцiв) мiкрорайона Артема була таха сиryацй:
<- Маю бажання, але не маю мо>t<ливостi. Хочу пограти у баскетбол... Покрацrrпl
фiзичвi здiбносri, розвrтги спрrrпiсгь, а Tilкoж з користю провесм дозвiлля.D
Дам моt<ливiсть:
По-перше зцово,тьЕrпи потреби молодi у кулъгlрвому дозвi,тлi
По-друге: дти моr<ливiсlъ i смсувати птгання - яким способом? Тобю лIqдина вже не
ryрбуеься про те як?, а вiдповЦае собi ва rппавня про те - що?!
По-трет€: це стане алътерtiативою для не менш вФкrlивоi проблеми залокносгi вЦ
гаджетiв. Поява нових iвTepeciв, розвиюк, самовдосконiшення.
Iдея:
Кожен з нас мае певну меry i звичка займаlися спортом веде за собою iнmi кориснi
звички.

5. Орi€rlговна загмьна Bapтiclь завданtя всього, в тому числi вартiсгь смадовrц за
наявносгi (вид проекry - великий, максиммьна варгiсть 305 800 грн.):

БудЬництво баскетбольноi плоццки 20 х 12 м (240 м2) з асфмьтним покритDIм:
1. План}ъання терлтгорiI - З5 000 грн.
2. Асфа"тьпrе покрrrття - 240 м2 * 900 гря. = 216 000, 00 грн.
З. Щит баскетбольrrий iгровий (оргстекло) - 2 tгг. * 10 000 грн. = 20 000 грн.
4. Стйка баскетбольна вулична двухопорна - 2 uтт. * 6500 грн. = 1З 000 грн.
5. Доставка матерiалЬ - 1 рейс * 11 800,00 грв. = 11 800,00 грн.
6. МоЕгая( баскебольних Фiйок - 10 000 грн.

Ршом: 305 800 грн.

6. Iнша iнформацй, яка може бlти надана у виглядi додаrкiв до зaшви, але Ее е обов'язковою
(напрлIклц фотографiя/i, якi сIос}'Iоlъся завдання, карта з зазнаqенням мiсця реалiзацii
завданЕя, креслення, результати вивченяя цiнових пропозицii та iнше)

7. Автор проеюу:
Прiзвице Дiдеццq

Iм'я олександDа

по-батьковi Максимiвна



Додаrок 2

до Програми

РОЗРАХУНОК BAPTOCTI РОБIТ ПРОЕКТХ РЕАЛIЗАЦIЯ ЯКОГО
вIдБув,дrтимЕться зА рАхунок коuIтIв MIcbкoi цIJьовоi прогрАми

(БЮД)GТ УЧАСТI MICTA СЛОВ'ЯНСЬКА,, llA 2018-2022 РОКИ
в 20_ роцI

(Ifuмерцiйяа пропозицiя на будiвяицтво баскетбольноi гшоццки 20 х 12 м з використанням
штуqного трав'яного покриття виробництво компанii (Italgreen) Iталй)

N, Вид робiт
Цiна за 1

одиницю
(гDн.)

Кiлькiсть (шт.) Bapтicтb з урахуванtrям
ПДВ (грн.)

1-

1. Планування
територii З5 000 грн. 1 З5 000. 00 грн.

2,

2. Асфальтне
покритгя

900 грн. 240 м2 216 000,00 гDн.

з.

3. Щит
баскетбольний
iгровий (оргстекло)

10 000 грн. 2 шт. 20 000 грн.
4. Стйка
баскетбольна вулична
двчхопоDна 6500 грн, 2 шт. 13 000,00 грн.

5.

5. flocTaBKa
матерiалiв

11 800 грн. 1 рейс 11 800, 00 грн.

6.

6. Монта;к
баскетбольних стiйок 10 000 грн. 1 10 000.00 гDн.

Всього: 305 800 грн.
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