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БЛАНК-ЗАЯВКА МёО
пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за рахунок
коштів
участі (громадського бюджету) у м. Новоград-Волинський

Прізвище:

Кузьмич

Ім’я:

Г ригорій

По батькові:

Логвинович

Дата народження:

І

—

Паспорт:
Виданий:
Адреса реєстрації
місця
проживання:
Телефон:
Адреса електронної
пошти:
1.Назва проекту:
2.Місце реалізації
завдання (адреса, назва
установи/закладу,
кадастровий номер
земельної ділянки,
якщо відомо):

Дитячий ігровий комплекс
Розміщення на двох локаціях:
- м. Новоград-Волинський, вул. Вашева (для дітей з вул.
Вашева, вул. Генерала Ільїна, пров. Вашева, вул. Вокзальна, вул.
Героїв Майдану). Кадастровий номер:1811000000:00:002:0111
- м. Новоград-Волинський, пров. 2-й Коростенський
(для дітей з пров. 1-й, 2-й, 3-й Коростенський, вул. Коростенська)

З.Мета:

Створення ігрових дитячих майданчиків з метою організації
дозвілля дітей дошкільного, молодшого шкільного віку, розвитку
і вдосконалення фізичних якостей дітей, прищеплення інтересу до
здорового способу життя і спорту.

4. Опис завдання
(повинен містити
інформацію про те, що
потрібно зробити):

В ході реалізації проекту обріжуться гілки дерев, вирубаються
кущі, територія буде очищена від сміття і бур'янів, засиплеться і
утрамбується річним піском, встановляться лавки для відпочинку
батьків. Після того як майданчики набудуть належного
естетичного вигляду, на них будут встановлені дитячі ігрові
комплекси.

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

Обрізка гілок дерев, кущів: 1000 грн.
Прибирання території: 1000 грн.
Пісок, 10 тон: 2500 грн.
Огородження 4500 грн.
Інші витрати: 17 000 грн.
Лавочки 4 шт. X 2500 грн. = 10 000 грн.
Балансир 2 шт. X 2500 грн. = 5000 грн.
Пісочниця з кришкою 2 шт. X 3000 грн. = 6000 грн.
Комплекс "Гамми". Код: КДУ807 sportvikinp.com.ua
2 шт. Х18 800 грн. = 38 000
Карусель 2 шт. X 8 000 грн. = 16 000
Всього: 100 000 грн.

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

1. У дітей, які відрізані від міської інфраструктури далекою
відстанню та залізниними шляхами, зявиться місце для активного
дозвілля.
2. 80-150 дітей.

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

8. Фото локації (місця,
де має бути
реалізовано проект,
прикріпити до бланкузаявки)

Фото додається

9. Мапа із зазначенням
місця реалізації
(прикріпити до
бланку-заявки)

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 моїх персональних даних
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йпьимг. і 7А*Заповнює особа, яка
реєструє проектну
пропозицію

П1Б (ініціали)
підпиб
*Дата надходження: ^

^

2
дата

і

Включено до реєстру поданих проектів за № &Р
П1Б та підпис особи, що реєструє:
</- &

