
Додаток 1 до Положення про 

громадський бюджет (бюджет 

участі) у місті Чернігові 
 

Бланк-заявка пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за 

рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) у місті 

Чернігові на 2021 рік та список мешканців міста Чернігова, які 

підтримують цю пропозицію (проект)  

 

Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган ) 
65 

 

Примітка: пункти, зазначені „*” є обов’язковими для заповнення! 

 

1.* Назва проекту (не більше 15 слів):  

Реконструкція тротуарного покриття біля Залізничного вокзалу  

 

2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „x”, який вказує тип 

проекту): 

проект:   
  

 малий       
  

  великий          

 

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 

масиву/мікрорайону):  

Новозаводський район  

 

3.* Адреса, назва установи/закладу, будинку: 

м. Чернігів Проспект Перемоги 1.  

 

 

4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів)  

Відновлення тротуарного покриття на території зупинки громадського транспорту 

«Залізничний Вокзал»  

 

5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт, 

який може бути потенційним виконавцем проекту): 

Необхідно демонтувати старе тротуарне покриття бруківки на всій території зупинки 

громадського та встановити нову бруківку. Адреса реалізації проекту м. Чернігів 

Проспект Перемоги 1. Використовуючи зручну геометрію бруківки викласти на протязі 

всього відрізка відновлюваного покриття слово «Чернігів» або «Чернігів вітає!» або 

викласти бруківку у вигляді зображення гербу міста Чернігів з використанням двох 

кольорів бруківки.  

 

6.* Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для мешканців міста 

Чернігова у разі його реалізації: 



 

2 

 

2 

(примітка: інформація щодо доступності може стосуватися, наприклад, годин 

роботи об’єкту, можливої плати за користування, категорії мешканців, які зможуть і 

які не зможуть користуватись результатами реалізації даного проекту)  

Результат реалізації проекту буде доступний для всіх громадян цілодобово, 7 днів на 

тиждень, 365 днів на рік. Реалізований проект буде безкоштовний для кожного 

громадянина без виключень.  

 

7. Обґрунтування необхідності реалізації проекту, а також його бенефіціари 

(основна мета реалізації проекту; проблема, якої 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 

зможуть користуватися результатами реалізації завдання)   

Спираючись на данні статистики за 2019 рік 

https://www.chernigivstat.gov.ua/statdani/transport/T5_1.htm залізничним транспортом 

кожного дня користувалося приблизно 12 тис пасажирів і це тільки пільгова категорія 

громадян. Основною метою даного проекту є покращення туристичної привабливості 

міста Чернігів та покращення загальної думки про місто. Так як вже багато років на 

території зупинки біля залізничного вокзалу розташована зруйнована тротуарна плитка 

через яку мешканці міста, туристи, що приїздять до міста та мешканці з сусідніх 

районів що приїздять приміським залізничним транспортом одразу після виходу з 

території вокзалу зіштовхуються з понімечиною тротуарною плиткою. Як всім відомо, 

переше вражнення –найяскравіше. Що ж думають гості міста, коли бачать це 

неподобство? Також літнім людям важко пересуватись по зруйнованому покриттю, є 

небезпека травмування через нерівність покриття або зіпсувати валізи або інший багаж. 

У туристів одразу складається негативне враження про місто. Нагадаємо, що Чернігів 

позиціонує себе як туристичне місто! 

 

 Реалізація даного проекту розрахавана на пересічних громадян, мешканців міста та 

громадян які щоденно користуються залізничним транспортом та туристів з інших міст 

України та іноземців.  

 

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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Демонтажні роботи та монтажні роботи (1550 

кв.м) 
470,59 тис. грн 

2. Пісок (272,8 т)  65,472 тис.грн  

3. Щебінь 20/40 (323,41 т) 200,518 тис.грн 

4. Щебінь 5/10 (53,475 т)  35,881 тис. грн 

5. Пісок з відсівів дроблення фракції понад 2 до 5 мм 105,136 тис. грн 

https://www.chernigivstat.gov.ua/statdani/transport/T5_1.htm


 

3 

 

3 

(митий) (96,87 т) 

6. Плитка тротуарна «Кирпич стандартний»  563,580 тис грн  

7. Виготовлення ПКД  36,0 тис. грн 

РАЗОМ: 1 477 177 грн  

 

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 

(необхідно додати оригінал списку у паперовій формі).  

 

 

10.* 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): 

a) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси  

……………………………………………...…    для зазначених вище цілей  

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси ….………….. 

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.  

11. Інші додатки (якщо стосується): 

a)  фотографія/ї, які стосуються цього проекту, 

б)  мапа з зазначеним місцем реалізації проекту, 

в)  інші, суттєві для заявника проекту, які саме?   


