
? Продовження додатка 1 до Положення
про громадський бюджет ггїста Дубно

Даний проект буде своєрідним продовженням вже створеного ансамблю дерев'яних скульптур у парку імені Т.Шевченка, які здобули широку популярність за межами Рівненської області. Реалізація нього проекту допоможе з користю вирішити проблему старих, аварійних дерев, які несуть загрозу життю людей. Для кращого зберігання від несприятливих погодніх умов дерев'яні скульптури буде покрито спеціальним терм ості й ки м лаком.
6. Громада, яка буде мані користь від проектуМешканці міс та Дубно та Дубеиського району, туристи (близько 150 тис. чоловік щорічно).
7. Інформація щодо очікуваних результатів у разі реалізації проекту:

виготовлення чотирьох авторських дерев'яних скульптур (весна, літо,осінь та зима) вцентральному парку міс та Дубнозбільшення кількості туристівмісто стане більш туристично привабливеупорядкування центрального парку містапокращення естетичного вигляду парку
8. Орієнтовна вар тіс ть (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)', розбито по роках при наявності рішення координаційної ради про тривалість проекту більше 1 року_________________________________________________ __________________________________Складові завдання, назва видатків Орієнтовна вартість, гривень1. Матеріал для різьби: колоди тополі, липи. 1 м.куб 900. гри. на 4 фігури — 8 м.куб. 7200.0 гри2. Підставки під стульптурн (бетон, мармурова крихта, обрешітка, роботи) “ Чотири пори року" 2000.0 грн за 2000*4=8000,0грн. 8000.0 грн3.Оренда риштувань (лісів ) 10 грн вдень* 182,5=1825.0грн на одну фігуру 1825.0*4=7300.0грн4.Хімічні препарати для обробки дерева 1 л.*740.25 грн 740.25*4= 2961,0грн5. Пропітка від грибка 1 л по 300.0 грн на 1 скульптуру, 300*4=1200.0 грн 1200,0грн7. Лаки для обробки дерева Ри11еех.28 літрів по 500.0 грн за 1л. На 4 фігури ,28*500=14000,0 14000.0 грн8. Допоміжні матеріали (наждачка. шліфувальні круги, щітки, цепи до ел. пилки) 3450,0грн9 Електрошнур 50 м А Т  -N05 УЗУЗ-РЗб 1.5 2366,0грн10. Відбійний молоток Макіїа НК 0500 12440.0 грн1 1. Стамески РҐеіІ НсН-25 25546,0 грн12. Авторський гонорар -15000.0грн за скульптуру, 4*15000.0= 60000.0 60000.0 грн



з Продовження додатка 1 до Положення
про громадський бюджет міста ДубноВсього за 2018 рік 144463,0грнВ СЬ О ГО  по проекту: 144463,0 грн

9. Список з підписами щонайменше ЗО громадян України віком від 18 років, якізареєстровані або проживають на території м. Дубно, що підтверджується офіційними документами (довідкою про місце роботи, навчання, служби чи іншими документами, що підтверджують факт проживання в місті), та підтримують цей 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).


