А 'З '/
Прізвище:
Ім’я:
По батькові:
Дата
народження:
Паспорт:

^ ^

Власюк
Марина
Олегівна

Виданий:
Адреса реєстрації
місця
проживання:
Телефон:.
Адреса
електронної
пошти:
1. Назва проекту: «Сонячне дерево»
2. Місце
реалізації
завдання (адреса,
назва
М. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 45 (площа поруч з пам’ятником Т. Г.
установи/закладу
Шевченку).
, кадастровий
номер земельної
ділянки, якщо
відомо):
Встановлення сонячних панелей в місці великого скупчення людей для
3. Мета:
зарядки гаджетів. За допомогою енергії сонячного світла жителі та гості міста
зможуть заряджати свої електронні пристрої та лишатися на зв’язку.
4. Опис завдання Розроблення дизайн-макету.
(повинен містити Виготовлення та встановлення на площі об’єкту у вигляді дерева, на якому
інформацію про будуть розміщені сонячні панелі.
те, що потрібно За допомогою під’єднаних кабелів буде можливість заряджати телефони та
зробити):
інші пристрої.
5. Орієнтовний Акумулятор :АС 12-60 (80ЬАІІ-0ЕЬ)-2 шт.-8000 грн.
кошторис: (всі
Інвертор 1500 (1 кВт)-1 шт.-41250 грн.
складові проекту Сонячні модулі Вт 270-2 шт. -11074 грн.
(матеріали та
Кріплення для сонячних модулів -2 шт.-1500 грн.
послуги), які
Кабель, коннектори і тд.-1100 грн.
необхідні для
Труба 250 ,200,150,100 мм -30000 грн.
його реалізації, Ф арба, грунтівка.-ЗОО грн.
та їх орієнтовна Шнури для підзарядки - 10 шт.-1000 грн.
вартість).
Оплата праці 5000грн.
6. Очікувана
користь,
приблизна
кількість людей, Близько 100 людей в день.
що зможе
скористатися,
якісні зміни:
7. Інша
інформація, яка
може бути
додана, але не є

обов’язковою:
8. Фото локації
(місця, де має
бути реалізовано
Фото додається
проект,
прикріпити до
бланку-заявки)
9. Мапа із
зазначенням
Мапа додається
місця реалізації
(прикріпити до
бланку-заявки)
Згода на обробку персональних даних:
Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»
від 01.06.2010 № 2297 -V I.
Я,
ЗЗ&Зг/иМ.
(прізвище, ім’я та по батькові повністю)
.

даю згоду на обробку моїх персональних даних
ЗіЛМАхЖ- / / <3/
ПІБ (ініціали)

підпис

*Дата надходження:
Р З -З З
*Заповнює особа,
яка реєструє
Включено до реєстру поданих проектів за № 3 ^
. ,
проектну
ПІБ та підпис особи, що реєструє И іге/иЕ '■£&- /У -^
пропозицію

еЗЗіУ З 7$^
дата

