^ ^

БЛАНК-ЗАЯВКА
пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за рахунок коштів
бюджету участі (громадського бюджету) у м. Новоград-Волинеький
Прізвище:
Ім’я:
По батькові:
Дата народження:
Паспорт:
Виданий:

Яценко
Володимир
Миколайович

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):
3. Мета:

Зимовий каток
Житомирська область
м. Новоград-Волинеький
вул. Родини Косачів буд.5,
Ліцей № 1

Надання можливості активного відпочинку та пропагування
здорового способу життя учнів, батьків та мешканців міста.

4. Опис завдання
Для реалізації проекту необхідно:
(повинен містити
1. Спорудити травмобезпечну огорожу навколо шкільного
інформацію про те,
спортивного майданчика.
що потрібно зробити):
2. Забезпечити освітлення в темний час доби.
3. Забезпечити можливість прокату ковзанів.
4. Ущільнити сніг на майданчику та залити його шаром
води.
5. Придбати лавки для зміни взуття та переодягання
відпочиваючих.
5. Орієнтовний
кошторис: (всі
складові проекту
(матеріали та
послуги), які

Витрати:

1 . Пластикова огорожа
(Штакетник ЭКО поліестер 0,4 мм)
70 м х 400 грн = 28000 грн.

необхідні для його
реалізації, та їх
орієнтовна вартість).

2. Світлодіодні ліхтарі (АТ-0301А 30\У)
6 шт. х 7000 грн = 42000 грн.
3. Лавки 10 х 1500 грн. = 15000 грн.
4. Монтажні роботи 12000 грн.
5. Вода 20x15x0.1 = 30 м3х 28,72= 861.6 гон.

6. Очікувана користь, Очікувана кількість людей, яка зможе скористатися катком
приблизна кількість становить приблизно 200-300 осіб на добу.
людей, що зможе
скористатися, якісні
зміни:
7. Інша інформація,
яка може бути додана,
але не є
обов’язковою:
Фото додається
8. Фото локації
(місця, де має бути
реалізовано проект,
прикріпити до
бланку-заявки)
9. Мапа із
Мапа додається
зазначенням 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.
(прізвище, ім’я та по батькові повністю)
даю згоду на обробку моїх персональних даних

ПІБ (ініціали)
дата
*Заповнює особа, яка
реєструє проектну
пропозицію

підпис
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*Дата надходження:

Включено до реєстру поданих проектів за №

ПІБ та підпис особи, що реєструє:
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й/

