
План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

329,400 329,400 329,400 329,400

330,000 328,188 330,000 328,188

329,405 327,820 329,405 327,820

199,548 199,201 199,548 199,201

199,903 199,849 199,903 199,849

186,472 186,261 186,472 186,261

193,329 193,200 193,329 193,200

185,170 185,001 185,170 185,001

196,933 196,750 196,933 196,750

2150,160 2145,670 2150,160 2145,670

ki.prom.ua/gov/tenders/UA‐2021‐1

урна - 5 од., лавка садава - 4 од., комплекс "Воркаут" - 1 од., 
комплекс "Мерлін" - 1 од., карусель - 1 од., 

вуличний тренажер Повітряний ходок  - 1 од.,        
вуличний тренажер Лижник  - 1 од.,                       вуличний 
велотренажер  - 1 од.,                                вуличний тренажер  

Степпер  - 1 од.,                     вуличний тренажер Турнік -
бруси - 1 од.,              вуличний тренажер м'язів стегна- 1 од., 
вуличний тренажер Тяга  -1од.

ttps://zakupki.prom.ua/gov/tender

ki.prom.ua/gov/tenders/UA‐2021‐1

простерилізовано та щеплено -183 тварини 329,400 329,400

199,849

329,405 327,820

199,548 199,201

186,472 186,261

185,170 185,001

199,903

дитяча гойдалка Лодочка - 1 од., карусель - 1 од.,      
комплекс Класік 17  - 1 од., будиночок - 1 од.,          елемент 

Машинка з лавами- 2  - 1 од., комплекс Спортивний  - 1 
од., комплекс Спортивний С2  - 1 од.

199,903199,849

3

https://ibb.co/PgmdFvf

https://ibb.co/cFdsW0j

https://ibb.co/QkQjfgW

https://ibb.co/1bPMzhV

https://ibb.co/k832H4M

https://ibb.co/R2sNVT3

330,000 328,188

устаткування: інтерактивна панель з рахунками - 1 од., 
ігровий будиночок Квітка- 1 од., гойдалки для парку 3 од., 
дитяча гойдалка гніздо Аіста  -1 од.,                             
дитяча гойдалка Лодочка  1 од.,                                
вуличний тренажер Тяга  -1од.,                               вуличний 
тренажер Бігова доріжка  - 1 од.,              вуличний 
тренажер Упор для преса  - 1 од.,            вуличний 
тренажер Маятник - твістер  - 1 од.,            вуличний 
тренажер Повітряний ходок  - 1 од.,              СПК Мрія  - 
1 од., Арка Преміум  - 1 од. 

330,000 328,188

ki.prom.ua/gov/tenders/UA‐2021‐1

ki.prom.ua/gov/tenders/UA‐2021‐1

4
№11/

07.05.2021

Всього

№3/
22.04.2021

Територія добра

 встановлення комплексу 
спортивно- розважальних 

елементів для дітей різного 
віку, дві камери 

спостереження та освітлення
з допомогою LED прожекторів

Всього

Звіт про стан реалізації проектів-переможців за рахунок коштів "Бюджету участі міста Слов'янська"

(відповідний звітний період)

Реєстраційн
ий номер 
проекту/ 

Дата 
надходження 

до 
Координацій

ної ради

№ 
з/п

Виконані роботи
Обсяг фінансування, 

тис.грн.

Отриманий результат(відповідно 
до  актів приймання виконаних 

будівельних робіт) за посиланням

Назва проекту, місце 
розташування

Посилання на тендерну 
акупівлю

329,400

199,548 199,201

       станом на 01 01 2022 року    

Найменування робіт, товарів, послуг (з вказаними 
кількісними показниками)

План

Стерилізація безпритульних 
тварин (собак)

Дай шанс

№ 34/
14.02.2021

Дитячий майданчик 
Сонячна галявина  

1
№4/

29.04.2021

https://ibb.co/WnWDSK5

https://ibb.co/Wfrx4f3

https://ibb.co/RS46CcJ

https://ibb.co/bbwwDLd

https://ibb co/YhdJNHG

329,405

Пріоритетні напрямки 
проекту

Вартість,                 
тис. грн.Факт

329,400

Встановлення  вуличних 
тренажерів,ігрового 

будиночка, гойдалок, каруселі
тощо

Всього

Дитячо-спортивний 
майданчик Надія

327,820

урна-  10 од., лавка садова - 10 од.,                            комплекс 
Воркаут  - 1 од.,                                        комплекс 
Естафета  - 1 од.,гойдалка одинарна - 1 од., тенісний стіл - 

1 од., світильник вуличний - 2 од.

№2/
21.04.2021

Сквер щасливих 
людей

2

Всього

облаштування центральної 
території району Соболівка 
спортивними тренажерами,

садовою гойдалкою, дитячими 
елементами, літньою 
альтанкою, системою

відеспостереження та LED 
освітленням

5

Облаштування зони 
відпочинку на території 

скверу на перетині вулиць 
Свободи 47 та Торській.

https://ibb.co/0D0Trgm

https://ibb.co/wLzqS7J

https://ibb.co/6wfMcz4

https://ibb.co/4ZzsKSC

https://ibb.co/QC0CKSd

196,750196,933
Встановленням альтанки, 

гойдалки, лавок,
смітників та велопарковки

ki.prom.ua/gov/tenders/UA‐2021‐1

ki.prom.ua/gov/tenders/UA‐2021‐1

альтанка зі  столом та   лавками - 1 од., лавки круглі - 4 од., 
гойдалка велика - 1 од., ліхтарі вуличні - 4 од., велопарковка
1 од.

196,933 196,750

https://ibb co/ZgP87jd

https://ibb.co/jrnNsBN

https://ibb.co/NWn0mxT

https://ibb.co/qYsZY3f

https://ibb.co/bNz2kkG

https://ibb co/hfBZb3T

https://ibb.co/sJjVJRj

https://ibb.co/3dTt190

https://ibb.co/ZHVXghS

https://ibb.co/gwbgdgJ

https://ibb.co/3YBn7fW

https://ibb.co/QJ3s7Nz

https://ibb.co/7rdJ0Mz

https://ibb co/3M6JwVq

185,001185,170
Встановлення

вуличних тренажерів для  
дітей 

ki.prom.ua/gov/tenders/UA‐2021‐1

Встановлення дитячого
майданчика та облаштування 
комфортної зони відпочинку 

для мешканців смт. Андріївки

ki.prom.ua/gov/tenders/UA‐2021‐1

лавка садова - 4 од., пісочниця з дахом - 2 од. , комплекс 
Класік -10  - 2 од., карусель - 2 од. 

балансір - 1 од., гойдалка подвійна - 1 од.,         
спорткомплекс Сімба  - 1 од.,                                   вуличний 
тренажер Повітряний ходок  - 1 од.,         вуличний 
тренажер Лижник  - 1 од.,                                        вуличний 
тренажер м'язів стегна- 1 од. 

РАЗОМ

№18/
12.02.2021

9

Всього

193,329

Молодь+мирний 
простір

10

Всього

Андріївські 
гойдалки

Великі проекти

Малі проекти

Всього

Сквер відпочинку 
на Семенівці

№14/
11.05.2021

№7/
06.05.2021

193,32900 193,20000

https://ibb.co/NTxPpjx

https://ibb.co/P9QWPXW

https://ibb.co/7bBhQ0V

https://ibb.co/VvwbYT9

https://ibb.co/QkFKF7m

Соболівка - місце 
мрій

https://ibb.co/8gfFxCn

https://ibb.co/5h1JrCj

https://ibb.co/L6g85Xt

https://ibb.co/BKRs3rp

https://ibb.co/TbL44Jw

6

Всього

https://ibb.co/5McTmsY

https://ibb.co/TvCGd4k

https://ibb.co/f1tKG4K

https://ibb.co/Z2LgLW1

https://ibb.co/vJnmN1V

186,261

8

Всього

186,472

Органiзацiя 
вiдеоспостереження та зони 

WiFi, встановлення 
спортивно - iгрового 
комплексу Мерлiн , 

закупiвля вуличних лавок , 
встановлення смiтникiв 

193,200


