
Нове життя майстерням технічної праці (столярної та слюсарної)

Деснянський район, мікрорайон П’яти кутів

140013, м. Чернігів, вул. Олександра Молодчого , 21 
Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9

Будівля школи побудована та експлуатується з 1957 року без капітального ремонту. 
Майстерні знаходяться у напівпідвальному приміщенні в якому цілий рік волого, бо 
стіни або промерзають, або промокають та беруться грибком. Під час злив у вікна 
майстерень потрапляє вода, бо вони розташовані на рівні з землею, відмостка не 
піднята, вони зверху без навісу . Також промокають стіни.

User
Пишущая машинка
ГБ-5



(примітка: інформація щодо доступності мож е стосуватися, наприклад, годин 
роботи о б ’єкту, мож ливої плати за користування, категорії мешканців, які змож уть і 
які не змож уть користуватись результатами реалізації даного проекту)

Шкільні майстрені працюють з понеділка по п’ятницю з8.00до 17.15.В них 
займаються учні з 5-11 класі протягом кожного навчального року. _______________

7. Обґрунтування необхідності реалізації проекту, а також його бенефіціари
(основна мет а реалізації проекту; проблема, яко ї воно стосується; запропоновані 
рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким чином його 
реалізація вплине на подальше життя мешканців; основні групи мешканців, які 
змож уть користуватися результатами реалізації завдання)
Робота учнів школи в приміщенні без грибка та запаху цвілі для збереження__________
здоров’я дітей та працюючих в майстернях вчителів_______________________________

' 8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість) _________________________________

Складові завдання
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн

1 .Утеплення цокольного приміщення школи з боку 
майстерень зовні

300 000

2.Підняття відмостки та накриття вікон (8 штук) навісами та 
підняття грат віконних приямків

100 000

3.Штукатурка смотрових ям 8 000

4.0биття старої в цвілі та грибках штукатурки в середині 
мйстерень

20 000

5.Протравлення стін по цеглі проти грибка 4 500

6.Обшиття стін майстерень вологостійким гіпсокартоном 40 000

7. Шпаклівочні роботи з подальшим фарбуванням 224 м 12 000

8.Заміна дверних полотен з коробками (4 штуки) 10 000 ;

9. Часткова заміна підлоги 5 м2 з подальшим фарбуванням 3 000

10. Заміна труб опалення на екопласт 80 м/п 5 000

11. Встановлення плитки на підлозі між майстернями 12 м 12 000

РАЗОМ: 514 500
\



9.* Список з підписами щонайменше 15 громадян України, які належать до 
територіальної громади міста Чернігова, мають право голосу та підтримують цю 
пропозицію (проект) (окрім його авторів), що додається. Кожна додаткова сторінка 
списку повинна мати таку ж форму, за винятком позначення наступної сторінки
(інеобхідно додати оригінал списку у  паперовій формі).

11.* Контактні дані авторів пропозиції (проекту), 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 pty975@gmail.com
для зазначених вище цілей /  л /~  , ..
Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси . . . . . . . .  У  У. ..:..
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище
цілей.
Примітка:
Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Чернігівської міської 
ради), вказуються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для 
громадськості.

4 12. Інші додатки (якщо стосується):

а) фотографія/ї, які стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші, суттєві для заявника проекту, які саме?

mailto:pty975@gmail.com
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