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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 ) 
76 

 

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

 

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

Міні футбольне поле із штучним покриттям мікрорайон "Єськова" 

 

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

проект:   
  

 малий       Х   великий          

 

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 

масиву/мікрорайону):  

Мікрорайон «курсанта Єськова» 

 

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

м.Чернігів, вул Курсанта Єськова, б. 8 

 

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

 

Встановити міні футбольне поле (18x38 м) із штучним покриттям та стойками для сітки 

волейбольної, огородити огорожею.  Вимоги до мініфутбольного поля за міжнародними нормами: 

довжина  38-42 м, ширина 18-25 м. Розмір воріт 3х2 м.  

Ідея проекту: створення необхідної спортивної бази мікрорайону. 

 

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

бути потенційним виконавцем проекту): 

 

Виймання ґрунту, вирівнювання поверхні, відведення води. Засипання гранітного щебня, 

вирівнювання та утрамбовування поверхні. Засипка поля піском. Укладка штучного трав’яного 

покриття, розмітка. Встановлення футбольних воріт, посередині стойок для для волейбольної 

сітки. Огородження поля. 

 

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)  

 

У вільний час жителі мікрорайону можуть використовувати поле для заняття різними видами 

спорту. 
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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)   

 

Залучати жителів мікрорайону до здорового способу життя та занять фізичною культурою і 

спортом, а учнів школи, в яких нема повноцінного спортивного залу та сучасного спортивного 

майданчику, до уроків фізичної культури з гідною матеріально-технічною базою, бо в мікрорайоні 

нема сучасного поля для заняття спортом. 
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8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна вартість)   

Вартість робіт виконаних в червні 2020р. за адресою: м.Чернігів, вул. Кільцева 2а 

 Штучна трава: 

№ Найменування  

од. 

вим кіл-ть Ціна, грн Сума, грн Підрядкик  

1 

Трава штучна Condor 40 

(Голандія) квм 800 450,00 360 000,00 ТОВ "СПОРТ ІДАС" (м.Дніпро) 

2 

Клей поліуретановий, 17 кг 

відро шт 6 2 472,00 14 832,00 ТОВ "СПОРТ ІДАС" (м.Дніпро) 

3 

гранулят гумовий 

 т 10 9 200,00 92 000,00 ТОВ "СПОРТ ІДАС" (м.Дніпро) 

4 Пісок кварцевий т 30 1 405,00 42 150,00 

ТОВ «Папернянський кар’єр 

скляних пісків» (Чернігівська 

обл) 

5 Доставка (4 вантажівки)   4 4 750,00 19 000,00 

ФОП Тарасов О.С. 

(Дніпропетровська обл) 

6 Монтажні роботи  квм 800 90,00 72 000,00 

ФОП Тарасов О.С. 

(Дніпропетровська обл) 

  Разом       599 982,00   

              

  Основа для майданчика, огорожа, інвентар:   

№ Найменування  

од. 

вим кіл-ть Ціна, грн Сума, грн Підрядкик  

1 

Щебінь, відсів, доставка, 

планування грунту, робота квм 800 340,00 272 000,00 ТОВ "МАЛАК Т" (м.Чернігів) 

2 

Бордюри, бетонування, інші 

роботи погм 120 750,00 90 000,00 ФОП Джулай П.І. (м.Чернігів) 

3 

Огорожа висотою 1м (метал 

+ дерево) погм 120 3 000,00 360 000,00 ФОП Джулай П.І. (м.Чернігів) 

4 Сітка огороджувальна погм 120 400,00 48 000,00 

ТОВ «СК Динамо - Олімп»  

(м.Чернігів) 

5 

Ворота футбольні, витратні 

матеріали, доставка   1 90 000,00 90 000,00 ФОП Джулай П.І. (м.Чернігів) 

  разом       860 000,00   

  Загальна сума       1 459 982,00   
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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  mrpolisnet@gmail.com     для 

зазначених вище цілей  

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

 

Примітка:  

Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Чернігівської міської ради), 

вказуються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для громадськості.  

mailto:mrpolisnet@gmail.com
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11. Інші додатки (якщо стосується): 

a)  фотографія/ї, які стосуються цього проекту, 
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б)  мапа з зазначеним місцем реалізації проекту, 

 

 



 

7 

 

7 

 

 

 

 



 

8 

 

8 



 

9 

 

9 

 

 



 

10 

 

10 

 


