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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 ) 
73 

 

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

 

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

 

Двір-Scena по-чернігівськи: реконструкція сцени та розвиток добросусідства  

 

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

проект: малий  

 

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 

масиву/мікрорайону): 

Деснянський район  

 

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

Двір, який знаходиться за вул. П’ятницька, 49 (район ЦНТІ) 

 

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

Багато міських мікрорайонів формують багатоповерхівки, де сусіди з одного під’їзду дуже 

часто навіть не знайомі. В основу проєкту покладено ідею формування добросусідства 

через спільне дозвілля в одному з районів Чернігова. 

 

Ціллю є реконструкція наявної у дворі сцени, прилеглих лавочок та дошок оголошення, 

озеленення локації, а також розвиток добросусідства через організацію дозвілля для 

мешканців Деснянського району. 

 

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

може бути потенційним виконавцем проекту): 

Багато міських мікрорайонів формують багатоповерхівки, де сусіди з одного під’їзду дуже 

часто навіть не знайомі. До прикладу, один з найдовших будинків Деснянського району за 

адресою: П’ятницька, 49 — містить 252 квартири та близько 700 мешканців, які, попри 

близьке сусідство, дуже рідко вирішують дворові проблеми, об’єднуються заради 

спільних цілей та реалізації цікавих ідей. Цей проєкт покликаний підкреслити важливість 

доброзичливих стосунків між сусідами, а також об’єднати мешканців Деснянського 

району через спільне культурне дозвілля за допомогою вдосконалення інфраструктури 

одного з дворів мікрорайону.  
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Основні завдання проєкту: 

1. Удосконалити наявну у дворі одного з міських мікрорайонів інфраструктуру: 

бетонний каркас сцени, бетонні основи під лавочки, дошки оголошення.  

 

2. Забезпечити ініціаторів заходів технікою для проведення культурних вечорів 

через придбання кінопроектору у рамках цього проєкту. 

 

3. Озеленити локацію для візуального розмежування дворого простору та 

створення затишку на цій локації. 

 

4. Запросити ініціаторів проєкту «Двор-Szena» з міста Одеса для обміну досвідом, 

що стане першим культурним заходом у рамках серії сезонних добросусідських 

зустрічей, а також організувати ряд інших культурних заходів упродовж 

весняно-літнього періоду 2021 року. 

 

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

Чернігова у разі його реалізації: 

(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)  

 

Результати проєкту будуть доступні усім мешканцям району ЦНТІ, а також чернігівцям із 

прилеглих житлових масивів. Сезонні добросусідські зустрічі у форматі просвітницьких 

заходів, концертів, кінопоказів тощо будуть організовуватися безкоштовно з вільним 

доступом усіх бажаючих.  

 

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)   

 

Метою проєкту «Двір-Scena по-чернігівськи: реконструкція сцени та розвиток 

добросусідства» є реконструкція наявної у дворі сцени, прилеглих лавочок та дошок 

оголошення, озеленення цієї локації, а також придбання технічного оснащення задля  

організації дозвілля та розвитку добросусідства. 

 

У районі ЦНТІ наявний бетонний каркас сцени, який з естетичної та функціональної 

точки зору неліквідний та подекуди небезпечний (поряд з бетонними кутовими плитами 

без покриття розташований дитячий майданчик). Оскільки демонтувати цю споруду 

фінансово невигідно, реконструкція та облагороджування незатребуваного мешканцями 

об’єкту — раціональний спосіб вирішення інфраструктурної проблеми двору. Крім того, 

оновлена локація буде використовуватися для організації дозвілля мешканців 

мікрорайону, що сприятиме розвитку добросусідства та благоустрою. На етапі ж подачі 

проєкту проведено загальне зібрання мешканців будинку, де було проінформовано про 

https://www.facebook.com/dvorscena/?ref=br_rs
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його ідею та експериментальний культурний захід для сусідів. Відгук мешканців, в 

цілому, позитивний. 

 

Серед культурних заходів: 

 кінопокази 

 добросусідські вечори 

 просвітницькі заходи 

 будинкові збори 

 інші ініціативи 

Проєкт носить сталий характер. Стан реконструйованої сцени буде підтримуватися 

силами мешканців будинку, а культурні вечори будуть проводитися й у подальших 

сезонах із залученням інших інвестицій (у тому числі на придбання мультимедійної 

приставки, вуличних колонок, мікрофона, пульту тощо). Придбане ж у рамках цього 

проєкту обладнання під час реалізації культурних заходів буде зберігатися у його авторів, 

а по закінченню «дворового сезону» на балансі Управління культури та туризму 

Чернігівської міської ради.  

 

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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Послуги з оновлення локації (демонтаж 

штукатурки бетонного каркасу, оштукатурювання 

та покраска сцени, встановлення лавок на вже 

існуючі бетонні основи, монтаж подіуму та даху, 

оновлення дошок оголошення, роботи з 

електромонтажу, вивіз сміття) 

182 000 грн 

2. Технічне оснащення (проектор) 19 900 грн 

3. Роботи з озеленення локації 50 000 грн 

4. Організаційні послуги з проведення заходів у 

рамках першого «дворового сезону»: 

 організаційні послуги з забезпечення виступу 

гурту 10 000 грн 

 організаційні послуги з проведення 4 

просвітницьких лекцій 4000 грн 

 організаційні послуги з проведення 4 кінопоказів 

4000 грн 

 організаційні послуги з проведення 2 трененгів з 

добросусідства 8000 грн 

26 000 грн 

РАЗОМ: 277 900 грн 
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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  

chetwins.mail@gmail.com 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?   

 

 

Попередня візуалізація оновленої сцени 
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