
Додаmк l
до Програми

БJIЛНК-ЗАЯВА
ПРОЕКТЦ РЕЛЛIЗЛЦЯ ЯКОГО ВЦБУВЛТИМЕТЬСЯ

зА рАхунок коштIв MIcbKoi Iц]ъвоi прогрлми
<БюдкЕт учлстI MICTA слов,яЕськь нА 2018-2022 роки

в 2020 роIц

Дай надходхевня до Координацiйяоi радr
(щовяю€гь.я mлоюю або сеrr,етаr,ем mрдияацiйноi рлди):

Вк.почеяо до рестру поданкх прекгiв за N
(заловнюсгь.я юловою або секретар€м !аоординацiйноiрадt):

ЛIП та пiдпис особи цо р€есгруе:
(зrловншься rOловою або секретар€м юордияацiйноi рад!):

l. Назва проекry: (не бiльше 20 слiв)

<Шаховi Mpii>: фотозоIlа-сховище д,tя вулиrших гiгантських шахiв у cкBepi (Мрiя)).

2. Прiоритетвi напрямки проекгу:
О ремонт TporyapiB - о a вупичне освiтлеЕЕя - tr
. дорги - tr о естетпчпе обладгDванця
Micтa - в
о облаrrrDвання зон вiдIо,шЕку - Ь.iнше- о

3. Micue реа,riзачiТ завдапЕя (адреса назм установи/закJIаду. кадастрвий яомер земельЕоi
дiллrки якщо вiдомо, т.п.):

Сквер (Мрiя)) перехрестя вулпць Центральноi та,Щобровольсьr<ою бiля шахового
маЙданIмка.

$п/,-ооч%:Ц

,0/.lo/-o.



4. Опцс завдавня (повияен мiстrги iпформацiю що потрiбво зрбити, якi дii повппяi б}ти

прпйпrгi, опис прблсми, мета завданIIJI та яка очiкуеться ttористь - пе бйьше 50 слiв),

побудувати сховище дя гiгантських шахiв (ватою 80 кт) бilrя вуличноm шаховою

майданчrtка - воно ж цiкава фотозояа. Шахи м!lють вЕховве значенflJI, а саме сприяlqть

становJlенЕю особистостi, вчагь логi,лtому мисленвю та плав}ъа{ню cвoix дiЙ,

розвrвalють коЕцеЕтрацiю раги. Це доступвий та ефекгпвпий трпФке_р дJIя мозку, а

та<ож зручrlrй iпстррtент соцiа.liзацii та iнкlпозивного спiлкуваrня, Шахи збираrсrгь

разом ,к-одполiткi, iaK i дорослих, а таr<ож дiтей з обмежевими можrrивостями i ycix ix

разом. На впх у MicTi е в€ликий попит але rreMac .чоступпостi. В цiлому це сгIасний

iнклюзивпий арг об'екг який допоможе мододi спйк}ъагися та проводлти бЬше часу

разом без гаджетiв it<омп'ютерiв. iводночzrс сприJlтиме попуJlяризшlii шахiв в нашому

MicTi.

5. opicrrтoвrra загальпа вафсть завддшя Bcboro, в тому числi MpгicTb складових за

"аявностi 
lвид пооекгч в€ликий , мaцсимаJIьЕа варгiсть 1,]ФQФ тис, грп,):

6. Iнша iнформаuЙ, яка може б},тtl падаяа у виглядi додаткiв до заявв, але не с обов'язковою

1патrриклаЛ фотографiя/i, якi сmс}rmься завдаIrця, Kapra з зазначенЕям мiсчя реалiзачii
завдання, креслепtlrl! результати вивченЕя цiновuх пропозицii та iвше)

7. АЕгор прекry:
Прiзвrrще .Щерв'янко

Iм'я Тетяна



Додаток 2
до Програми

РОЗРАХ},НОК ВАРТОСП РОБIТ ПРОЕКТЧ РЕАЛIЗАЦIЯ ЯКОГОвцБ}ъАтимЕться зл рАх},нок коштrв мlсiкЪI-цi;iЙЪЪihогрдми
<БюджЕт yIIAcTl мlстл слов,яIIськь нд z-оiБйi-роки

в 2020 роцI

N9 Вид робiт
l{iHa за 1

одиЕицю
(грц,)

Кiлькiсть (шт) Варгiсть з 1.рахуванням
П{В (грн,)

] 2 з 4 5=зi4

l

Матерiми для
б€mнуванtся(пiсок, цемеm.
золц щебiнь) lбм2 4000

2

Обертаюча
платфрма(пiдшипниIФвий
врол, метал, витрагнi
дq!9рiали) ]0000

]2000
]

Будино4тимчасойiй!fr i)I
зварений металевrй каркаa
обшmий терасною
дошкою(терасЕа дошка" мсгал.
вЕrратнi матерiа.ли)

4

мистецькi лавки (4 лавхи
навIФло майдаIrчика,1 з двома
шаховими пiшаками-фоDзона) 5шт з6000

5 Транспортнi влтрати
2000

6 ффqи по будiвництву
60000

l6000

I60000

7 Непередбачуванi витрати

Разом



Опис конструкцii

Каркас шахового будиночкуявля€ собою зварену металеву шесгигранникову консrрукцiю,
прикрiплену жорстко дюбельними крiпленнями до бетонного майданчика, що дозволя€ у будь
який час з леrкiсrю демовryвати i перенести консгрукцiю у будь яке мiсце ( це sjдповiда€ нормам
ПКД). Внугрiцlня обертаюча платФорма мя зберirання uJaxiв буде виконана в такий же спосiб (з
можливiсгю леrкого демонтажу i перенесення в iнше мiсце). Верхня плошадка, яка виконуватиме
роль не тiльки насriла, але iслужити покрiмею мя внутрiшн ьоТ частин и конструкцГi, буде
виконана з терасно[дошки premium класу з мо)tиивiсгю вiдводу води за меrl(и Bepxнboi плоU{адки
та витримки високих навантажень. Терасна дошка за своiМи характерисrиками, як не що iнше,
пiдходить мя викорисrання в будiвництвi дитячих майданчикiв, а саме:

. стiйкiсrьдо рiзниХ поrодних факrорiв да€ можливiсть перебувати доOJцiпiд вiдкритим
небом цiлий piK без ризику деформацii;

. сгiйкiстьдо вiдкритоrо вогню -iй не страшне rорiння;

. висока аоло rосriй кiсtь - не втрача€ свою форму iзовнiшнiй виrлял

. висока механiчна мiцнiсть- витриму€ rDKKocTi, удари rоорими предметами.

Облицювання сгiн шахового будиночка буде виконане фасадними панелями, за зовнiшнiм
виглядом не вiдрiзнятиметься вiд наryральноrо дерева, а за смадом i харакrерисrиками подiбно
тёраснiй дошцi. Таким чином ася консгрукцiя вiдповiда€ BciM необхiдним вимоrамдля дитячого
майданчика, а саме: безпечна в експлуатацil', сriйка до навантажень, влаrоморозосriйка, неrорюча
i ма€ можливiсть бисIрого демонтажу.
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