БЛАНК-ЗАЯВКА Ш & §
09. / /
I
пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за рахунок коштів бюджету
участі (громадського бюджету) у м. Новоград-Волинський
Прізвище:
Ім ’я:

Богданчук
Наталія

По батькові:

Г еоргіївна

Дата народження:

..................................

Паспорт:
Виданий:
Адреса реєстрації місця
проживання:
Телефон:
Адреса електронної
пошти:
1.Назва проекту:

Реконструкція
«М олочного
павільйону»
торгівельного підприємства «М іський ринок»

2.М ісце реалізації
завдання (адреса, назва
установи/закладу,
кадастровий номер
земельної ділянки, якщо
відомо):

Ж итомирська обл. м. Новоград-Волинський,
вул. Ж итомирська, 116/ комунально-торгівельне підприємство
«М іський ринок» / кадастровий номер земельної ділянки:
1811 000 000 00 040 0050

З.Мета:

Підвищ ення комфорту відвідувачів ринку та підприємців які
здійсню ю ть торгівлю , покращення естетичного вигляду в'їзної
частини в місто шляхом спорудження навісу «М олочного
павільйону»
Провести реконструкцію «М олочного павільйону» спорудивши
навіс, який необхідний для можливості здійснення торгівлі при
будь-яких погодних умовах (дощ. сніг). Враховуючи потребу
населення міста на молочну та іншу сільськогосподарську
продукцію та з метою дотримання санітарно-епідемічних норм
при реалізації.

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).

Додається

комунально-

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

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

Очікується збільшення кількості відвідувачів ринку та
реалізаторів сільськогосподарської продукції, що дасть
можливість в подальш ому для економічного розвитку та
конкурентоспроможності
ринку,
його
естетичної
привабливості та комфортного обслуговування населення.
Наразі послугами ринку користую ться жителі декількох
великих
мікрорайонів
міста
(«Зелені»,
«Доружба»,
«БолгарБуд», «Світанок» тощо) та жителі навколишніх сіл, а
це більше 10 тис населення.
Результатами реалізації даного проекту будуть:
значно покращенні умови обслуговування споживачів;
створення нових робочих місць;
належні умови праці для підприємців та власників
особистих підсобних господарств;
збільшення надходжень до місцевого бюджету;
значне покращення загального естетичного вигляду міста.

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

Фото додається

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

М апа додається

Згода на обробку персональних даних:
Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»
від 01.06.2010 № 2 2 9 7 - V I .
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(прізвище, ім’я та по-бятькові повністю)
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даю згоду на обробку моїх персональних даних
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*Заповнює особа, яка
реєструє проектну
пропозицію
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Включено до реєстру поданих проектів за №
ПІБ та підпис особи, що реєструє: У У У У /У іУ
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