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Включено до реєстру поданих проектів за № е 0 SЛЛ r i d ? /
П.І.П/б та підпис особи, що реєструє

ВСІ ПУНКТИ Є О ВО В 'ПІКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 20 слів): «К ом ф ортн іїіі м ай д ан ч и к  для відпочинку  
«П аруспий»

2. Вид проекту:

* великий □  • малий □  • соціальний □

Проект буде реалізовано на території їм.Миколаєва (впишіть назву рсійону/мікрораіюну): 
Центральний район / мікрорайон Соляні ‘

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:
Провулок Парусини, 11 -А, м. Миколаїв,54025

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 ного реалізація вплине на подальше життя мешканців. Опис проекту не повинен 
містити вказівки на суб 'акт. який може бути потенційним виконавцем проекту - не більше 
50 слів)
Метою проекту є облаштування зони відпочинку для дітей та дорослих. Передбачається 
розділити територію на дитячу та дорослу зони відпочинку. В дипічніі зоні планується 
розмістити спортивний комплекс та дитячі елементи благоустрою. Доросла зона- це 
альтанки для відпочинку та спілкування.

5. Обґрунтування бепсфіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
Проект надає можливість дітям та дорослим з комфортом проводити своє дозвілля. 
Розраховано на всі вікові групи населення.

6. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Підвищення комфорту відпочинку мешканців двору. Покращення інфраструктури 
м і к р о р а й о и у С о л я и і.

7. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість). (Кошторис проекту, у разі необхідності, має містити орієнтовну вартість розробки 
п рое К ТИ О -КОПІ' го р И С 11 ої до ку м е н та L і і ї ).



Складові завдання Орієнтовна вартість, гри
1. Виготовлення ПКД 15 000.00
2. Підготовчі роботи (демонтаж існуючих конструкцій, 
вивіз сміття)

30 000.00

3. Обладнання вирівнювання території 20000.00
4. Пісок 10000.00
5. Тротуарна плитка 25000.00
6. Дитячий майданчик (споруди.робота) 80000.00
7. Спортивний комплекс ( споруди.робота) 70000,00
8. Лавки 6шт. 13000,00
9. Альтанки для відпочинку 2шт. 35000.00
10. Вулична урна для сміття 3 игг. 1000.00

Разом: 299 000.00

8. Список' { підписами щонайменше 10 громадин України, які належать до 
територіальної громади міста Миколаєва та підтримують що пропозицію (проект) 
(окрім ного авторів), шо додасться. 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 (проекту), які будуть загальнодоступні, у тому 
числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників ЗМ1, з метою обміну 
думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї елекі 
для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї

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

10. Дані про інформаційний ресурс, на якому буде здійснюватися обговорення проекту 
{ громадськістю в соціальних мережах або на інших платформах в мережі Інгернеї (за 
наявнеє і і), http://schooiriftyone.iicoz.ua

1 1. Інші додатки (якщо необхідно):
а) фотографія^, які стосуються цього проекту,
б) мана з зазначеним місцем реалізації проекту.

http://schooiriftyone.iicoz.ua


СТОРІНКУ ІП:01>ХІДН0 РОЗДРУКУПАТП ил  ОКРЕМОМУ АРКУШІ >
12. Ангор проекту та його контактні лані (дані необхідно вписати чітко і зрозумію).

Ім’я та Прізвище** Контактні дані Підпис***
1 1. Тофтуд Катерина Іванівна

І

і ~)  

J .....................

і

** Будь-ласка. вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам 
Миколаївської міської ради.
Стать: І 1 чол. ГхІ жін.

Вік: П іб-18 □  19-31 □31-40 □41-50 □  51-60 □ п он ад  60

Рід □  Студент □Працюю □Безробітний [ ] Пенсіонер [ і Підприємець
занять:

Згода на обробку персональних даних:

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» я, _Тофтул 
Катерина Іванівна . даю згоду на обробку моїх персональних даних, вказаних вшіункгі 7 
цього бланка-заяви виконавчими органами Миколаївської міської ради.

дата 

3. Я погоджуюсь, що:
- у сі пункти бланка-заяви є обов'язковими для заповнення:
- заповнений бланк (за виключенням п. 12) буде опубліковано на офіційному сайті 

ромадського бюджету м Миколаєва;
- можливе уточнення проекту, якщо його реалізація суперечитиме Законам України чи 

сума реалізації перевищить максимальний обсяг кострів, визначених на його реалізацію.
<іії/зхржуу

дата //і , '  11.1.11/6 автора
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