
Додаюк 1

до Програми

БJIАнк_3Аяв,4
ПРОЕКТУ, РЕАJIIЗШIЯ ЯКОГО ВЦБУВЛТИМЕТЬСЯ
ЗА РАХУНОК KOПITIB MICьKOI ЦUЬВОi ПРОГРАМИ

(БЮДЖЕТ YtIACTI MICTA СrIОВ'ЯНСЬКА, IIА 2018_2022 РОКИ
в 2020 роцI

Дата надходжеЕrя до Iбордияацiiiноi рци
(заповяtосься головою або секрmарем хоординацiйноi рци)|

Вмючено до ре€сгру поданt]х проекгiв за Ns
GаповнюФФ юловою або секретарем коордшачiйяоi ради):

ПIП та пiдпис особи що ре€сIру€:
(зыовяtосБся mловою або секр€гарем юордияацiйноi ради):

@dвв

1. Назва проекry: (не бйьше 20 слiв)

a.raфо;rr/a//z/,2 Иz/z/.,

2. ПрiорггЕтtti напрям8и проеtýу:
о ремоlтг трогуарЬ - 0 . ByrErtдre освiтлеrпrя - tr
. дороги -tr . есrетtчн9.облаrгryвдд{я мiсга - tr
о облацгryваrпя зон вiдrочшlltу - п о iнше - И

З. Мiще реалiзацiI зацд л,ш (ад)еса, назва усгановIrз иадl, кадасгровий номер земеJьноI
дi,lffкr я(що вИомо, т.п.):

r Z,а-/,,rл"z-



4. Опис завдання (повинен мiспrш iЕформацiю цо пqгрiбно зробЕм, якi дii повиннi б}ти
приЙнятi, опис проблеми, мета зiвдаtiня та ям очiкусться користь - ве бйьше 50 слiв).

ИpZ,-"r-- Vаzэzz-zzеz Za"z-zz2laz,i/a- 5),/ffi,Z;;-;;;;й
fu/r-z?%orz.a/z.rr, h,z -iza,/*-a, %ш/а;цЬ !-ф<l - 4.z.z:r,,., -y1 J2uu2 zТz2э-7аfuа?zа, S9 2ЙZr !.Zr/аa?,a -

lffi,жZrиrfu-
"ru%.%си;"щй
'ffi;;;;; 

Vп, й "' а ; л v Гzz zzzzrzr-г(,
7. iЙ, *,"Z)i"n-a 227az/< ?(1!э,

rr%;!ffi5;j;;2,"/52p"7",za7
'.1 ; -;r;,)l "Zй2 

"Ьrа 
zo,a,l', Zэ2Раzz "z"r z,"z%rrr,ffi Zj7trБ;:-_/_ж"/r;:3:jз;,

5. Орi€нювна залалъна 9артiсгь завдднм всього, в тому числLrЕlугiстъ склцових ]а
HаяBHocri (вид проекry D П Z,/llt аz',,аксимальна ваFгiсть Jb ти,с, rрн.):

lГzzz,,l"iZУl Za.lz.r'arzaL r'а? zzzzz-z,Z / /ZаZ-laZa|

@:r%fuZ:;.ffir;#*'#;;//;;БЭ--'jfaza_z4 ' л ,iz.,айi/7),"чь/,|__г|,ф:rз3:F::2_;;;;О' i/О;Щ,,о -' П-,:.:-/r/.d!
%zИi,ж".rrпrcr"*"Бп-ЪrzЙ"rrr.,- 1hz,ra7lr /r-а,а а 4 /aazz,, !,

,/

'/а?4



Додmок 2

до Програми

РОЗРАХУНОК BAPTOCTI РОБIТ ПРОЕЮИ РЕАЛIЗАЦIЯ ЯКОГО
вIдБув,стимЕться зА рАхунок коштIв MIcbKoi цIльовоi прогрАми

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

Nq Вид робiт
Цiна за 1

одиницю
(грн.)

Кйькiсть (шт.)
Bapтicrb з урацванtrям

ПДВ (грЕ.)

1 2 з 4 5=3*4

1

аl'.ё/ 2Z?4.ZZ/ ,а 5а "2{аа

2

,,ф,а,zzzz,z,lГ,r/,/п
2/?2zZ?/

?r, /rо Vrё2

з

ёZsz7zzzz,7or4
zazzrar' _4-а ,/rа а9rа

И/z,ldz*7aaa
/Zez//zz/ laa /j-.2 f2222

2-z'ЙzsZ/,5rlaa
la.el,a/l/ rr12

Разом lf аzа
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