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пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за рахунок коштів бюджету
участі (громадського бюджету) у м. Новоград-Волинськпй
Прізвище:

Слівінська

Ім’я:

Надія

По батькові:

Миколаївна

Дата народження:
Паспорт:
| Виданий:

1 Адреса

реєстрації

місця

{проживання:
. Телефон:
Адреса електронної пошти:
1.Назва проекту:

Облаштування заїзду до будинків та поліпшення санітарного,
екологічного та естетичного вигляду території.

І 2.Місце
реалізації
завдання Житомирська обл..
і (адреса, назва установи/закладу, М.Новоград-Волинський
; кадастровий
номер
земельної Вул.. Шевченка 55, 57
ділянки, якщо відомо):
і З .Мета:

Створити затишок та безпечні, комфортні умови проживання.

4. Опис завдання (повинен містити Під руйнівним впливом прибудинкові території втратили свій
інформацію про те, що погрібно вигляд, а також своє безпосереднє призначення. Адже тверде
покриття біля будинків повністю відсутнє, що призводить до
зробити):
травмування мешканців будинків
і ускладнює вільне
пересування як людей, так і транспорту.
Додаток: зведений кошторис розрахунок вартості об’єкта по
5. Орієнтовний кошторис: (всі
складові проекту (матеріали та вул. Шевченка 55. 57 в м. Іїовограді-Волинському,
послуги), які необхідні для його па суму 99827 тис. гри.
реалізації,
та
їх
орієнтовна
вартість).
Користь від реалізації проекту отримають - 22 чол. В тому
б. Очікувана користь, приблизна
числі 4 дітей.
і кількість людей,
: що зможе скористатися, якісні
зміни:
7. Інша інформація, яка може бути
1додана, але не є обов’язковою:
8. Фото локації (місця, де має Фото додається
бути
реалізовано
проект,
прикріпити до бланку-заявки)
9. Мала із зазначенням місця Maria додається
; 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, Слівіпська Надія Миколаївна
(прізвище, ім’я та по-батькові повністю)

даю згоду на обробку моїх персональних даних
Слівінська Н.М.
ШБ(ініціали)

^Заповнює особа, яка
проектну пропозицію
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Включено до реєстру поданих проектів за №
ПІБ та підпис особи, що реєструє:
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