
Додагок 1

до Програми

БrIАнк-3АявА
ПРОЕКТУ, РЕДЛIЗАЦIЯ ЯКОГО ВЦБУВЛIТИМЕТЬСЯ

зА рАх},нок KoпITIB MIcbKoi циьовоI прогрАми
(БЮДr(EТ YIIACTI MICTA СЛОВ'ЯНСЬКА> НА 2О18-2022 РОКИ

в 2020 роцI

Дата надходжеш{я до Iбордшrацiйно1 ради
(заловнюеьФ юловою або сехрФарем коордявацifurо'i ради):

Вмпочено до ре€сгру пqданих проекIiв за N9
(заловяrбся mловою або сехретарем коордивацiйноi рцв):

ПIП та пИгмс особи що peecrPy€:
(шоввю€ься юловою або секретарем хоордияацiйноi рця)l

1. Назва проекry: (не бйьше 20 слiв)

BIK СПОРТУ НЕ 3АВАДА! (Спортпвrrа кiмпага мя пенсiонерiв в терцентi)

2. ПрiорЕгетнi цалрямки проекry:
о ремоrrг Tporyapiв - П a вулшпrе освiтленм - П
. ДОРОГИ -tr . есIЕfи.пiе облацIryваю,и Micтa - tr
. облашцвашlя зон вiдпочдпry - о . iнше - Е/

3. Мiсце ремiзаф завданtц (адреса, назsа установt заклцу, кадастровий Еомер земельноi
дi,rянм лсцо вiдомо, тл.);

Z/*/z.-.. Q,B Й/

м, Слов'янськ, вул. Вiльва, 7а
Комl,rrальва устшrом (Териюрiапыiий цеятр соцiмьного обслlтовуванпя (нtцаrння
соцiа,lьЕих послуг) Слов'яЕсьr<оi Micbкoi ради Донецькоi областi,

4. Огмс завданtlя (повшrен мiстlтп.l iнформацiю що пстрiбно зробипl, якi дii повиннi б}ти
прий}цтi, опис проблеми, мета заэдавня та яка очiкусься користь - не бйьше 50 слiв).

Проекг направлений на розвшгок фiзичноi та соцiа,тьноi акгивtlоqi людей похилоm BiKy.
проблема: Вис}тнiсь матерiмьно-техяiчноi базц терrпорiального цеrпру д/ц занять
спорIом пенсiонерiв, якi цагнi до самообсл5товування.
Мета; Нцам момивiстt, пенсiонерам дол}л{итись до акtивного життrI MicTa.
Корпсь: Наявtliсгь мmерiальноi бази дозволить громцянам похлrлого BiKy безкоrrтrовно
займflися спорюм, пiдвипц-lти якiсь цоров'я, хлrггя та емофйний craHy.
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5. OpicBToBHa зlта],Iьпа вефсtъ заsдltнпя всього, в тому числi варгiсть складових за
каявностi (максимальва варгiсгь 92345 грн.):

Спормвяий iHBeHTap 65445 грн
Стслажi шrя зберiгання споргивного iявекгаря 7200 грн
IншЕ:
Авmматичний вимiрювач тиску - 2700 грн
Стiльцi для заrrять елементарними вправаrш- 12000 грв
Неперлбаченi за,грати - 5000 грtl

6. lнпв iнфрмачй, яtса мФке бути падаЕа у виглядi додаткiв до зauви, ме Ее с обов'яз!Фвою
(наприкл&д Фотографiй, якi сmсуюtъся завданrur, Kapra з зазначенвям мiсчя ралiзачii
завданЕя, кtссленпrl, !r€?,уJlьт&ти вивчеllпя цiновrrх прпозицii та iЕше)

7. Ашр проокry:
Прiзвище

Iм'я

По,батьювi

степацова
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Додаток 2

до Програми

РОЗРА-КУЕОК ВАРТОСП РОБIТ IIРОЕКТУ, РЕДJIiЗЛЦIЯ ЯКОГО
вцБувАтимЕться зл рлхунок коштIв MIcbKoi цUьовоi прогрлми

(БЮДЖЕТ УЧАСТl МIСТД СЛОВ'ЯЕСЬКАD ЕД 20l&2022 РОКИ
в 2020 роцI

]1! Вил робiт
Цiна за 1

одипицю
(грп. )

KibKicTb (шт) Варгiсть з урахуванrrям
ПДВ (грн.)

l 2 ] ,l 5=з*4
спортпвпий tнвднтдр

(ФОП Лштовg Цt.В, !ул. Уяiверсптсrськr, 27 мsп, (Уяiвеосrir)})

l

Комплект T!,eKimT}Bi палки +

чФ(ол + наIФнечfiики

800 (хомллеiт) l0 8000

2

Велоrренажер

]500 I7500

3

М'яч для фiтнесу (фiтбол) с
есrйндерами 65см 550 2,150

4

Килимок для фiтнесу
400 20 8000

5

сумхи д,], споргивяих
]20 20 24о0



6

Г frелi ди фiтнесу iз
неоrФенового поФt'п 0,5кг

I50 (пара) 5 (юмплекгiв) 750

,|

ГаЕгfii BiHiлoBi iхг
250 (лара) 5 (комплекгiв) l250

8

Степ-платФорма 2-рiвневs
1500 l0 ]5000

9 Насос для фiтбола 50 2 ]00

l0

Лiryвяльний юмплект сry_д{Фк
7о 420

lI

Диск здоров'я з масажем gгопя
250 l250

12

Обруч гiмнасrичяий
лласгмасовлй d=82cм 15 з75

lз

Палка гiмн&сгичнs (Бодiбsр)
2хr

400 2000

l4

Еспандер для фiтнесу
]60 800

I5

Ko,,ieco мя пресу ]70 5 850



lб

Стрiчка для фiтнесу та споугу
40 (за l мегр) 20м 800

l7

Масаr(яий BалiK пiд смну (для
йою)

2зо ]0 2]00

]8

l80 5 900

стЕ,ллжI лпя зБЕрIглння спортивногб iЕвЕптлря
(ФОП Л,огов! М.Ц, sул. yнiвepcиTeтcbl{& 27 мдп <yHiB.Dc{п>)

I9

стелаж для фiтболiв 4500 4500

20

пjдсгавка пiд гаlfгелi
2,10o 2700

l ll lll1]

2]

АЕmматичяий вимiрювsч 900 27о0
(Аrrеки мiсга)

22

600 20 I2000
(ФОП lcaeBa К,А.

2з Непер€дбачевi вmрffrи 5000

Разом
92315

lil]ыLt L.|, I r]llIl,c\

п"

Стiльцi для зацrrrя
еJIемеrтгарвими вправами

ffi}

ь
/l


