
БЛАНК-ЗАЯВА
проекту, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів громадського 

бюджету (бюджету участі) у Чернігівській ОТГ на 2020рік

Дата надходження до робочої групи 
(заповнюється головою/ секретарем робочої групи)

Включено до реєстру поданих проектів за №
(заповнюється головою/ секретарем робочої групи)

ПІП та підпис особи, що реєструє

Територія, на якій реалізується проект 
(зазначити відповідний старостинських 
округ чи адміністративний центр громади)

Владівський старостинський округ 
Владівський сільський палац культури 

Чернігівської селищ ної ради 
Чернігівського району 

__________ Запорізької області__________

1.Назва проекту (назва повинна коротко розкривати суть проекту та містити 
не більше 20 слів) « Комфортність і дозвілля -  красиве і корисне»

2.Місце реалізації завдання (адреса, назва установи/закладу, кадастровий 
номер земельної ділянки, якщо) відомо і т.п.
с. Владіека вул. Центральна,28-Владівський сільський палац культури , 

територія дитячого куточку і спортивного майданчику (  куточок вуличних 
тренаж ерів)

Кадастровий номер земельної ділянки- 2325581900:04:002:0001

3. Пріоритетні напрямки проекту:
вуличне освітлення - □ організація дозвілля - □
облаштування зон відпочинку, спортивних зон - □ 
естетичне облаштування населених пунктів - X 
інші суспільно-корисні соціальні проекти - □



4. Опис та обґрунтування необхідності реалізації проекту (проблема, якої він 
стосується, мета проекту, запропоновані рішення, яка очікується користь, для яких 
груп мешканців, організацій та установ- не більше 50 слів)

Проблема- Існуючі біля Палацу культури куточки зайняття спортом і 
відпочинку озеленюються, очікуємо встановлення вуличних тренажерів, 
але немає доріжок з твердим покриттям, територія
неогороджена,відсутній дизайн.

Мета проекту-створення естетичнокомфортних умов для організації 
активного дозвілля громади.

Рішення - Облаштована територія покращить і естетичний вигляд 
центру села, і зручність відвідувачів, особливо, батькам з малюками для 
прогулянки після опадів.

5. Орієнтовна вартість проекту всього, в т.ч. складових проекту(за наявності) в 
тому числі виготовлення проектної документації на проект (за необхідності). 
Розрахунок вартості проекту має враховувати резерв коштів в сумі, що становить 
10% від вартості проекту для покриття ризиків, пов’язаних зі зростанням цін, тощо, 
та кош'йі на виготовлення проектної документації щонайменш у розмірі 10 % від 
вартості будівельних робіт( у разі, якщо проект передбачає проведення будівельних 
робіт).

№
з/п

Назва Посилання на сайт Ціна
ОДИНИ
ці,грн

Кількі
сть,
ПІТ

Загальна
вартість,
грн

1. Комплект євро огорожі 
(плита висотою 0,5мх 
довжиною 2м із 
стовпчиком)

www.skorobo2atko.com.
иа

480 42 20160

3. ! Лавочка садово- 
! паркова зі спинкою- 
: 1,5м

https://kompred.zp.ua 1825 2 3650

4. ; Урна Бюджетна https://kompred.zp.ua 750 2 1500

4. Тротуарна плиточка 
«кирпич»

www.skorobo2atko.com.
иа

454 35 м2 15890

5 Вазони бетонні 
декоративні

www.skorobo2atko.com.
иа

100 4 400

РАЗОМ , з установкою 
та доставкою

41600
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