Бланк-заявка пропозиції (проекту): 1
Назва проекту: Улаштування зони відпочинку та дитячого майданчику
Вид проекту: Малий
Категорія проекту: Комунальне господарство
Адреса, назва установи/закладу, будинку: Біля будинків № 20 та № 26 по вул. Успенсько-Троїцькій
Опис проекту: Створення місця відпочинку для дітей та дорослих в ценрі міста. На даний момент
територія має абсолютно не естетичний вигляд: зарослі, сміття, майже зруйнований паркан, застаріле
асфальтне покриття. В темну пору по алеї між будинками неможливо переміщатись без додаткового
освітлення, тому що вуличне освітлення відсутнє, дорожнє покриття розбите, а тут ходят не лише
мешканці розташованих будинків, а й величезна кількіть людей, які йдуть з роботи та забирають дітей
зі шкіл та дитсадків. І все це в центрі міста! А в довоєнний час тут був парк.
Установка нових об'єктів, облаштування зони відпочинку, встановлення освітлення - все це підвищить
комфорт і безпеку людей та зробить наше місто трішечки гарнішим.
Проблема: Відсутність освітлення та місця відпочинку для жителів довколишніх будинків.
Мета проекту: Метою проекту є перетворення занедбаної території в центрі міста на естетичну, сучасну
територію для відпочинку та фізичного розвитку дітей та мешканців району.
Пропоноване рішення вирішення проблеми і його обґрунтування: Очистити територію та обладнати
зону відпочинку.
Для кого цей проект: Населення міста
План заходів з реалізації проекту: Благоустрій території (обпилення та видалення дерев, за попереднім
узгодженням з екологічною службою; планування території) – 25 тис.грн.; встановлення 2-х
світильників на наявну опору – 10 тис.грн.; встановлення дитячого майданчику (включаючи вартість
проектування) – 48 тис.грн.
Ключові показники оцінки результату проекту: економічні (наприклад, збільшення надходжень до
бюджету, економія ресурсів, тощо), соціальні (наприклад, рівень охоплення дітей фізкультурою та
спортом, тощо), екологічні (наприклад, зменшення забруднення навколишнього середовища, тощо),
інші показники, які можна використати для оцінки досягнення результатів практичної реалізації
проекту: Територія є загальнодоступною зоною відпочинку жителів району. Щоденно ним
користуються всі верстви населення. Місто виглядатиме більш цивілізовано.
Орієнтовна загальна вартість проекту: 83000,00
Очікуваний термін реалізації проекту: Лютий-серпень 2019 року
Ризики (перешкоди) у реалізації проекту: Відсутні
Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна вартість):

Найменування товарів (робіт, послуг)

Ціна за одиницю,
грн.

Вартість,
грн.

Благоустрій території (обпилення та видалення дерев; планування
території)

25000

25000

Найменування товарів (робіт, послуг)

Ціна за одиницю,
грн.

Вартість,
грн.

Встановлення дитячого ігрового комплексу (з врахуванням витрат на 48000
проектування)

48000

Встановлення 2-х світильників на наявну опору

10000

10000

Разом:

83000

83000

Інші додатки:

фотографія/ї, які стосуються цього проекту

Автор пропозиції (проекту) та його контактні дані.
Ім’я та Прізвище**

Контактні дані

Криворук Юлія Вікторівна

e-mail: krivorukpfu@ukr.net
номер тел.: 0983080800

