БЛАНК-ЗАЯВА
ПРОЕКТУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКОГО ВІДБУВАТИМ ЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ
ГРОМ АДСЬКО ГО БЮ ДЖ ЕТУ НА 2017 рік

(заповш оєгься головою або секретарем координ ац ій ної ради):
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Включено до реєстру поданих проектів за №

'£ ~д

Дата надходж ення до Координаційної ради

(заповню ється головою або секретарем координ ац ій ної ради):

ПІП та підпис особи що реєструє:
(заповню ється головою або секретарем координ ац ій ної ради):

1. Назва проекту: (не більш е 20 слів)

§

Укладка тротуарної плитки на пішохідній алеї.

2. Приоритетні напрямки проекту:
• ремонт тротуарів - 0

• вуличне освітлення - П

• дороги

• естетичне облаш тування міста - П

-

• облаш тування зон відпочинку - П

• інше - П

3. Місце реалізації завдання (адреса, назва установи/закладу, кадастровий номер земельної
ділянки якщо відомо, т.п.):
П іш охідна алея розташ ована між вулицями Олександрівській та Гоголя за Обласною
бібліотекою

4. Опис завдання (повинен містити інформацію що потрібно зробити, які дії повинні бути
прийняті, опис проблеми, мета завдання та яка очікується користь - не більше 50 слів).
Пішохідна алея, яка знаходиться за Обласною бібліотекою та з ’єднує вулиці
Олександрівську та Гоголя в теперішній час перебуває у жахливому стані - асфальтні
доріжки розбиті, що перешкоджає комфортному пересуванню по ній, не кажучи вже про
прохід батьків з колясками чи проїзд інвалідів на візках. Ця проблема ще більш актуальна,
враховуючи той факт, що ця алея фактично знаходиться в одному з самих прохідних місць
Олександрівського району - саме по ній дістаються до місця роботи працівники
найбільшого підприємства району (ЗЕРЗ). Пропонується замість асфальту укласти на цій
алеї тротуарну плитку, що буде виглядати більш естетично.

5. Орієнтовна загальна вартість завдання всього, в тому числі вартість складових за
наявності (максимальна вартість 300,0 тис.грн.):
Загальна вартість проекту складає орієнтовно 296 (двісті дев яносто шість) тисяч грн.. вартість укладки тротуарної плитки з урахуванням вартості матеріалів.
Загальна площа замощення складає 800 метрів квадратних.
Вартість 1 м.кв. замощення з матеріалами та роботою складає 370 грн.
800* 370 = 296000( двісті дев яносто шість тисяч) грн.

6. Список осіб підтримки проекту (не менше 200 осіб) - додаток 1 до бланку-заяви.

7. Інша інформація, яка може бути додана але не є обов’язковою (наприклад фотографія/ї,
які стосуються завдання, карта з зазначенням місця реалізації завдання і т.п. додатки 2-,..
до бланку-заяви ).

