БЛАНК-ЗАЯВКА
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пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за рахунок коштів бюджету
участі (громадського бюджету) у м. Новоград-Волинський
Прізвище:
Ім’я:

Хапчук
Сергій

По батькові:

Вікторович

Дата народження:
Паспорт:
Виданий:
Адреса реєстрації місця
проживання:
Телефон:

1

Адреса електронної
пошти:
1.Назва проекту:
2.Місце реалізації
завдання (адреса, назва
установи/закладу,
кадастровий номер
земельної ділянки, якщо
відомо):
З.Мета:
4. Опис завдання
(повинен містити
інформацію про те, що
потрібно зробити):.

5. Орієнтовний
кошторис: (всі складові
проекту (матеріали та
послуги), які необхідні
для його реалізації, та їх
орієнтовна вартість).
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Питна вода для мешканців Болгарбуду

Вул. Леваневського, 14 , Новоград-Волинський, Житомирська
область
Територіальний центр департамент праці та соціального захисту
населення
Новоград-Волинської міської ради
Забезпечити мешканців мікрорайону питною водою
Встановлення у приміщенні навчального закладу системи
очищення води. Система очищення води включає 9
послідовних стадій: механічна фільтрація, видалення хлору на
активованому
вугіллі,
зниження
кольоровості
води,
пом'якшення води, видалення до 99,8% всіх домішок за
допомогою мембрани зворотного осмосу, коригування pH води,
поліпшення смаку
і запаху
води,
мінералізація
і
ультрафіолетове знезараження.
Обладнання бювету питної води для школярів.
Система очищення води 82000,00
Встановлення системи очищення води 5000,00
Підключення
системи
очищення
води
до
мережі
водопостачання (враховуючи матеріали) 5000,00
Встановлення бювету питної води 5000,00
Логістичні витрати. 1500,00

6. Очікувана користь,
приблизна кількість
людей,
що зможе скористатися,
якісні зміни:

1. Здоров’я дітей, які будуть вживати чисту воду
2. 10000-12000 людей

7. Інша інформація, яка
може бути додана, але не
є обов’язковою:

8. Фото локації (місця,
де має бути реалізовано
проект, прикріпити до
бланку-заявки)

Фото додається

9. Мапа із зазначенням
місця реалізації
(прикріпити до бланкузаявки)

Мапа додається

Згода на обробку персональних даних:
Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»
від 01.06.2010 № 2297 -V I.
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(прізвище, ім’я та по-батькові повністю)

даю згоду на обробку моїхпр^сональних даних

*Заповнює особа, яка
реєструє проектну
пропозицію

ПІБ (ініціали)
*Дата надходження:

підпис

дата
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Включено до реєстру поданих проектів за № /
ПІБ та підпис особи, що реєструє:
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