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ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 20 слів): Дресирувальний майданчик для собак (2-й етап 
реконструкції скверу на Херсонському шосе)

2. Вид проекту:

Проект буде реалізовано на території м.Миколаєва (впишіть назву району/мікрорайону): 
Інгульский район / Херсонське шосе

• великий □ малии У • соціальнийй О

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:
м. Миколаїв, Херсонське шосе, сквер між 6 та 7 лініями (вул. ген. Свиридова та вул. 
Ізмалкова).........................................................................................................................................

4. Опис проекту (основна мета проекту; проблема, на вирішення якої він спрямований; 
запропоновані рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким 
чином його реалізація вплине на подальше життя мешканців. Опис проекту не повинен 
містити вказівки на суб’єкт, який може бути потенційним виконавцем проекту - не більше 50 
слів )
Скільки є дресирувальних майданчиків в Миколаєві? На Херсонському шосе -  жодної! Кожна 
собака потребує набагато більше фізичних навантажень, ніж людина, її власник, може їй дати. 
Цей майданчик необхідний як простір, де власники собак зможуть з користю провести час зі 
своїми улюбленими тваринами.
Це є другий етап реконструкції всього скверу на Херсонському шосе. Перший етап -  
Скейтпарк.

5. Обгрунтування бенефіціарів проекту (<основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
Всі власники тварин.

6. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:



Покращення становища у дворах мікрорайону за рахунок того, що собак не будуть вигулювати 
під під’їздами. Як наслідок -  покращення відносин між власниками собак та тих, хто їх 
недолюблює, та зменшення загальної напруги в протистоянні зоозахистників та їх опонентів.

7. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна вартість). 
(Кошторис проекту, у разі необхідності, має містити орієнтовну вартість розробки проектно- 
кошторисної документації).

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн
1. Вартість обладнання (16 найменувань, згідно 

Додатку)
190900,00

2. Лавки та урни, 2000 + 1750 грн., по 4 шт. 15000,00
3. Монтаж 20% 41180,00
4. Огорожа (80 м.) 50000,00

5.
6.

Разом: 297080,00

8. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до територіальної 
громади міста Миколаєва та підтримують цю пропозицію (проект) (окрім його авторів), 
що додається. Кожна додаткова сторінка списку повинна мати таку ж форму, за винятком 
позначення наступної сторінки (необхідно додати оригінал списку у  паперовій формі).
9. Контактні дані авторів пропозиції (проекгу), які будуть загальнодоступні, у тому числі 
для авторів інших пропозицій, мешканців, представників ЗМІ, з метою обміну думками, 
інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси mk.denisss@gmail.com 
для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної

б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище цілей. 
Примітка:
Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для виконавчих органів 
Миколаївської міської ради) зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є 
недоступною для громадськості.

10. Дані про інформаційний ресурс, на якому буде здійснюватися обговорення проекту з
громадськістю в соціальних мережах або на інших платформах в мережі Інтернет (за 
наявності)....................................................................................................................................................

11. Інші додатки (якщо необхідно):
а) фотографія/!, які стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощ о).....................................

mailto:mk.denisss@gmail.com


СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

12. Автор проекту та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло).

Ім’я та прізвище** Контактні дані Підпис
1. Сісін Денис Сергійович

 

2.
3................

** Будь-ласка, вкажіть особу, 
Миколаївської міської ради.
Стать:

;оі м
№ 40 л. □ Ж1Н.

уповноважену надавати інформацію представникам

Вік:

Рід
занять:

□  16-18 □  19-31 [$31-40 □  41-50

І І Студент іМпрацюю І І Безробітний

[ І 51 -60 Q  понад 60 

Q  Пенсіонер Q  Підприємець

Згода на обробку персональних даних:

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» я, Сісін Денис 
Сергійович, даю згоду на обробку моїх персональних даних, вказаних в пункті 7 цього бланка- 
заяви виконавчими органами Миколаївської міської ради.

і г .  о ^ . ! У

дата 

13. Я погоджуюсь, що:
- усі пункти бланка-заяви є обов’язковими для заповнення;
- заповнений бланк (за виключенням п. 12) буде опубліковано на офіційному сайті 

Громадського бюджету м Миколаєва;
- можливе уточнення проекту, якщо його реалізація су перечитиме Законам України чи 

сума реалізації перевищить максимальний обсяг коштів, визначених на його реалізацію.

2 .1 .  о  э  < 9
П.І.П/б авторадата
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61002, г. Харьков, ул. Свободы, 19/21, 3-й этаж
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от 14 мая 2019 г.



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уважаемый, Руководитель!

В ответ на Ваш запрос, ниже приводим Спецификацию на интересующий Вас комплект оборудования для 
дресировки собак:

№
п/п Наименование Код Ед.

изм.
Кол-

во Цена без НДС Сумма без 
НДС

1

Горка

805/1
2 шт. 1 15 500,00 15 500,00

2

Вышк
/X.

а большая

805/1
3 шт. 1 37 000,00 37 000,00

3

Трамплин

805/7 шт. 1 24 000,00 24 000,00

4

Бум

/ Е
805/6 шт. 1 13 300,00 13 300,00

5

Вышка малая

805/5 шт. 1 28 000,00 28 000,00

6

Барьер 

/—

металический 1,0м 
-—

805/1
0 шт. 4 1 500,00 6 000,00

7

карьер металический 0,5м

805/9 шт. 4 1 100,00 4 400,00

8

Снаряд

(

["Покрышка"

»
805/8 шт. 1 12 500,00 12 500,00

9

Слался

1 !
1 1 \Р

(1|Ш
805/1

1 шт. 1 4 700,00 4 700,00

10

Жесткий тоннель

805/1
4 шт. 1 12 000,00 12 000,00



11

Качель-балансир для собак

X 805/1
7 шт. 1 5 900,00 5 900,00

12

Снаряд "Круги"

805/1
5 шт. 1 4 200,00 4 200,00

13

Барьер 0,5м

805/4 шт. 1 4 300,00 4 300,00

14

Барьер 0,9м

805/1 шт. 1 5 300,00 5 300,00

15

Зарьер 1,4м

805/2 шт. 1 6 500,00 6 500,00

16

Зарьер 1,7м

805/3 шт. 1 7 300,00 7 300,00
ВСЕГО (без доставки и установки): 190 900,00

НДС не предусмотрен

Всего на сумму: 190 900 гривен 00 копеек

- Доставка -  по тарифам перевозчиков

- Установка 20-25% от стоимости оборудования

- Срок изготовления - 20 рабочих дней

С уважением, КШОЕЯЬАЫО


