
Додаток l
до
Профами

БПАНК-ЗАЯВА
ПРОЕКТУ, РЕАЛIЗАЦIЯ ЯКОГО ВЦБУВАТИМЕТЬСЯ

ЗА РАХУЕОК КОШТIВ MICьKOI ЦIЛЬВОi ПРОГРАМИ
<БюдхЕт учАстI MICTA слов,янськА, нд 2018-2022 Роки

в 2020 роцI

Дата яад,yоджевня до Коор,пивачiйноi рали
Gаловяюсгься rcловою або секреrарем юордйнацiйяоi щди):

Включево до ресстру поланих проекгiв за Nl
(заловяюсгь.я гýловою або секретарем юординацiйяоi ради):

ПIП та пiдпис особи що ре€сту€:
(заловвюсгъся гOловою або секрФарем юординацiйяоi ради):

1. Назва проекry: (не бiльше 20 слiв)

Клочок здоров'я та вiдпочивку на Семепiвцi

2. Прiоритетнi ншrрямки проекry:
. рЙон.,porylapi" - tr ' вуличпе освiтлевня - о
. дороги - tr ' естетичне

облашryваявя мiсга - в
. облаIЬацЕя зов вiдпочинку - у. iяше - tr

З. Мiсце реа.,liзацii завдапня (ащrеса, назй у9тановIr/заклад/, кадастровий номер

земельпоi дiлянки якцо вiдомо, т.п.):

Мiкрорайоп <ceмeцiвKa i Високо-Iвавiвка)).
Бiля бцiвлi буливку культури вул. ВесrrяЕа, 2З

4, Опис завдаяня (повивен мiсмти iнформачiю цо потрiбно зробити, якi дiТ повиццi

Дq,а42j а(о

р,/,,-,аь% /Z/



бути прийвятi, опис проблемп, мета завданЕя та яка очiкусться користь - не бiльше 50

Зазвачена територiя розташовапа бiля буливку кульryри, ле збираеться молодь, яка

прчгне до активвого та здорового способу ,{иlтя, проте, ве ма€ таких можливостей в

нашому мiкрорайонi.
метд: створевttя комфортяого мiсця оздоровленrrя та вцпочивку,

3авдаиня: l, Упорялкуваяяя териюрii,
2. Залучення мешкавцiв до покращевня 1T'roB спlвlсвуваlввя,

3. Попуlrяризаuiя злоровою способу житгя та виховавяя вiдповiдальностi за

власвий мiкрорайоrr.
Напрямкп! - вставовити спортивний майданчик

- встановити лавки, урпи
- вимостити дорiжку
- влашryвати споривно_iгрову зону

- висадити багаторiчвi рослияи (зелена огороха)

Користь: перетвореввя занедбаноi територiТ ва зону озлоровленвя 1 вlдпочияку Bclx

мешканцiв мiкрорайону

слlв

ý o.,i""ro"ru загальва BapTicTb завданпя всього, в тому числi BapTicTb складових за

;-;;;;;i;; ";;;Й la),ztt п,/о еzd,максимальяа BapTicTb 150 000,00 тис, грв)

6. IЕша iцформацiя, яка може б}ти надана у виглядi додаткiв до змви, аJIе не е

оОочЙ*очЙ'1"-риклад фотографiя/i, якi стосуютьс, завданrrя, карта з зазначенням

мiсця реалiзацii завдчпr", *p""n""u", р",ультати вивчення цiяоввх пропозичii та iнше)

7. Автор проекry:
Прiзвище 3емляпська

lм'я Лlобов

По-батьковi Петрiвпа

1. Закупiвля, доставка, встановленltя споргивних тренажерiвл 90 000,00 грн,

2. Закупiвля, доставка, укладzшuя тротуарних борлюр - l0ОOQ0O_грн,

з, ЗакYпiвля та встановлення системи вiдеонагляду - 10 000,00 Фн,
4. Заю,тiвля. доставка граввЦсiву - ? 200,00 Фн,
5. ЗаЙiвrrя, доставка цементу - 3 000.00 грн,

6. Закiпiвля. лоставка пiску - 4 500,00 грн,

7. Закупiвля, доставка та встаяовленвя 1рн - l 500,00 грв, 
_ __, лл

8, Закупiвля, доставка та встаповлеЕяя ловок вуличяих - 13 800,00 грн

9. Витрmи на послуги з поливу та догляду за росливами (протягом шости мiсяцiв) -
10 000,00 грн.

tO, O""nЪr"n"" ,"prTopii, падаявя ландшафтвих послуг фозбивка клуItб, васедження

лере", кущiв та KBiiiB) - 0,00 грн. (сповсорська допомога)
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кiлькiсть
(шт,)

BapTicTb з

урахуванням
ПДВ (грн.)Вил робiт

z
3акупiвltя, доставка,
встановлення спортивних

I_{iHa за l
одиницю

(.рн.)
Ns

3 4 5=3*4
l

90000грн.
l rр9п4л9рrD

Закупiвля, даставка, укладка 10000грн.
2 UUрлruр rlJvr.r9Pl"-"

2Iцт l0000rрн
з

3акупiвля, встановлення

7200грн..л--._:_-_ пллтаDчА гtlянАl псlвv 20 тонн
4 )аr(vlllDlл. лччrч9Б- , r-"__^ ]

l тонна 3000грн.
5 :_-л пллтоDгq lтFпrеi{тvJar(JrrrФй, лчч l99N* ч-__-__-J

?апlпiппс поставка пiску, l 5 тонн 4500грн.
6

500грн.Закупiвля, доставка та
DлтqцлRпеняя voH. Зшт,7

13800грн.Закупiвля, доставка та

8
4шт

Фоп
<<ЛазаDенко>> 10000грн,

9

Пiдmrо"пu ,а ппuнування грунту,

висадка кущiв та дерев з комом

землi, насадження багаторiчних
KBiTiB

150000грн.

20000грн.

l70000грн

Закупiвля дерев та кущiв висотою
1<эý*,_1ýпlт

Спонсорсь
ка
допомога

Фоп
<Лазаренко>>

Загальна варIЦц
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Гребной тренажер RM-ol l'абарmы тр€rаr€ра:

высота _ 700 мм

Дrина - 1250 мм
Ширkм _ 860 !м

( .абарlm!с размер! мопr
в}мешъся, Ее ух,чдша

техmФ@й хrракrЕриспк

6500

2

Тренажер, ,ким.идд от rрYд}r (Одинарный),
RM_o2

Габарm! теlrs,€ра:

Вы.-с.а -2t65 мм
Дйяа _ 900 мм

Шпрша - l160мм
( rабарmые рsзмФý моr]t

а1мем@ъ 8о ухудша,
т9хЕич€смй харахrOрисгш

8800

з

Тренажер, "Верхняя тя]а" (одинарный) RM_

04
Гдб.рЕтu Tpeuaiepa:

Внсотд - 1500 ш
Длшл _ l180 мм
Ш!lрЕп - 720 ш

( вбар'fuе размФ! мог}т
}flмемть.я, lic ух!дца,

,Ехще.rurй хrрпtриск

90о0

4

Тренажер для мыцJч бедrа RМ{5 Габарпы трена,<ера,

Вшсога,l160W
Длй!а _ ll 12 мц
Ш!рпм - 7ЗO мм

( гдбарше р.змФы мог!т
lзl,еLqться, IФ }ý-.д,llм

тЕхшесшй хараsl€рисж

7000

5

Тренажер Степер-разrибатель бедrа RM_06

Габарпы tрена,ера:

Внсога - 1370 мм

Дма - lЗ?Offм
Ширям - 660 мм

( вб!рпше размФы моr_п

11700

_4
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6

Уличный тенажер "Брусья" RМ-10
ТrшкесюЕ хrракrЕрисrrr&r:

вЕсога _ 1650 W
ДrЕли - 1950 lrм
ltfipBa - 600 ro,

( габар,тtФ€ рпзмФ! мог_f
tвменfiтiся, ,€ }хчддая

тЕш.ски] ьракlЕрисгяа

5300

J

Уличный тенаrкер "Маятник-двойной" RM_

11 Тм€сшЕ хrрдкЕрисгurи:
Вь.сrm - t420 W
ДJв[rа _ 1300 iil.
lll!ршз _800 ilя

( габарrпfi€ рrз Фд могrт
!а,!.еllггъся, не уху,Ф.я

тЕхлясскId мраrкrcшсгlft
lp€'l')r.pa)

74оо

8

Уличный тренажер "Орбитрек" RM-l}
Теtше.!о{е хrраЕЕрIrсгш:

Вtсота - 1400 r.M

fuffi!-]l00км
ШЕрша -500 мм

( габФме размаЕ мо.}т
взir€мгьсц li€ !тудЕя,

tx'я€скцй xrpaпEp}lcTlж

7з00

9

Улrчный тренажер "Воздуl!ный ходрк с
огранечlтелем" RМ-22 Тсмсспс хsрlkl€рисппý{

вЕс-огп _1400 ш
Длдr - l0З3 мм
tl1щша_5]0мм

( гпбФtrlE. рrзхФц мог}т
lвмсllrгlсr, l€ ухудда,

тfiIФс.шi хФзкIЕр,rсгик

5900

095_398-19-75

zemlianskava,l.D(agmail.com
68900
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Комерцiйп. пропозпцiя

свою ловiцу та над{rю комсрчiйку прпозrпlЬ на вигоmвленlUI 1lавки 'соло"Засвiдчую
та 't-Парк":

РисуIок l ОрiснтовЕий зовнiшпiй вrтгляд лавки 'Соло"

Таблиця ! - Цiвова пропозицiя, технiчнi бitвoвa пропозицlя! технlчнl характеристrки та ]л,{ови спвробlп{яцтва
Параметр зпачешlя

ДовrФя' Висот' Глибии' Висота сидiння, мм 1 520_1 800-2000/ 805/ 500/ 450
Каркас Трфа 50Х3OХ2
Сядiння cocнoвi бруски 60Х40
спиЕка cocнoвi бруски 60Х40

Крiпленяя Меблевi боmя Мб + гайки Мб + шайби Мб +

гровср Мб

Покриrтя деревини
Грунт та фiвiшний шар за тсхнологi€ю та з
магерiалЬ ВАsF {Нiмеччинаl б}ъ-якого
кольоDу

Покриття метатевих частия Поропrrовс фарбlвмн, 6]дь_яlФго lФльоDу

ЦiЕа за l штуку грп. без П!В (ве шrатяик fIЩ)
Довжияа 1520 мм 2500,00
Довжtша l800 мм з100,00
Довжина 2000 мм 3800,00

умови постачаняя Exw Чернiгiв
умови оппати АвансYвання 50Уо

Строк виmтовлепвя На протязi З0 календаряпх дIriB вИ дати
успаданвя ДоювоDY
Довжипа l520 мм 200,00

до цiЕв за 1 шгуку), гря. Довr(иЕа l800 мм 2з0,00
Довжива 20!0 мм 260,00

ФlзпчЕа особа_пЦпрв€мець ДемчсIlко I. В. (

м. п,

ffiR
b;#f,- IiWl

aO.п д8мq9вк0 |гOD ВlхтODOвt{ч
lпн 287зqOзqзз

\050 72r 0з 8з
в i0OIdеmсhепk0@lпьOх IU

Ф пвwshвl.сOm,Uа
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Фiаична особа-пiдприемець

Лазаренко lлля Миколайович

Голоri KoMiTrTy мirрФрaйону (caл]rirxl i

ВиaоIо.!gз!iiglаD костире9iй B.l.

ГaF}аraтiйBlaй дraт

Даним rарантiйним листом я, фiзична особа.пiдлFиaм.ць Лазарaчко lллq I\rиrолайоЕич, гарэЕrY,о

м,lФфlе тэ сво€часl{е бш{окtннi !обов-aair8l it посгlвхи декоратиlних рослин для проеl(ту

rКуючоi цоров'я та вiдпочйiiу |la С!менlЁцl, у ilлы(ост,l З5цл яа суму 2ОOОOфf, (д!адцятъ тйсrч
,ривень).

20.02,2020р

Фiзична особа-пiдпри€плець


