
 

1 

 

1 

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 ) 
81 

 

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

 

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

Створення японського саду у Центральному парку культури та відпочинку 

 

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):  

Район «Красний міст»  

 

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

вул. Шевченка 59, Центральний парк культури та відпочинку  

 

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

Проект полягає у створенні японського саду на території Центрального парку культури 

та відпочинку. Японський сад  є невід’ємною частиною майже кожного європейського 

міста. Чудовим та успішним аналогом є парк Кіото у Києві. Японський сад включає 

кам’яні ліхтарі, місток, композиції з каменів, многолітні рослини та ін. Він стане 

улюбленим місцем відпочинку для чернігівців та їх сімей, приводом влаштовувати 

цікаві тематичні свята (наприклад, День Японії, день дітей).   

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

який може бути потенційним виконавцем проекту): 

Створення японського саду складається з наступних складових частин: 
• ландшафтний ескіз дизайн проекту; 

• 3D-візуалізація ландшафтного проекту; 

• 2D-візуалізація ландшафтного проекту; 

• генеральний план ландшафтного дизайн проекту; 

• дендрологічний план озеленення (дендроплан); 

• креслення; 
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• посадкове креслення; 

• план-схема системи автоматичного поливу; 

• схема розстановки освітлювальних приладів; 

• геодезична або топографічна зйомка ділянки (при необхідності); 

• робочі креслення реалізації ландшафтного проектування дизайну озеленення. 

• безпосередня реалізація на місці .  

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)  

……………...……………………………………………………………………………………

Японський сад буде доступний цілодобово, оскільки він буде розташований поза 

межами парку атракціонів, тобто не залежить від його графіку роботи. Чернігівці та 

гості міста матимуть можливість відвідувати  його безкоштовно.  

 

 

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)   

……………………………………………………………………………………..……………

Обґрунтування створення японського саду : 

 1)благоустрій Центрального парку культури та відпочинку, більша територія якого  

зараз виглядає неестетично; 

2) цей проект більш бюджетний, в порівнянні з глобальним благоустроєм Центрального 

парку, і його можна реалізувати за порівняно невеликий проміжок часу, 3 місяці; 

3) стане улюбленим місцем відпочинку для чернігівців та приверне увагу туристів, які 

поціновують східну культуру. Якщо в Чернігові популярні суші, то тим паче японський 

сад буде популярним.  

4) японський сад можуть відвідувати УСІ без винятку люди: літні люди з задоволення 

посидять біль штучних водойм, композицій з каменів, невеликого містка, подивляться 

на торії (червоні ворота на вході у синтоїстський храм; у Києві на них написана назва 

парку «Кіото»); молодь зробить фото для Інстаграм, родини прийдуть відпочити з 

дітьми; японський сад підходить і для людей з обмеженими можливостями, чудово 

впливає на емоційний та фізичний стан.  

5)Чернігів приєднається до таких відомих європейських міст, як Дюссельдорф 

(Німеччина), де найбільша японська діаспора, який має прекрасний японський сад і 

славиться днями Японії, Ерфурт, Дортмунд, Хасельт (Бельгія), Лондон, Варшава 

 та міста США, Австралії. 

6)Чернігівська міська рада могла б встановити контакти з київською радою, яка вже 

реалізовувала подібний проект або ж у майбутньому Чернігів міг би встановити 

побратимські зв’язки з одним із міст Японії.       
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8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1.Мінімальна вартість комплексного проектування (3 

сотки) 
5000  

2. Вертикальний розріз ділянки (1 шт) 1500  

3.Нанесення проектних відміток на креслення (1 сотка)  180   

4.Технічне креслення дренажно-зливової системи (1 

сотка) 
350  

5.Візуалізація в 2D форматі на фото (1 фото)  Від 900   

6.Геодезична зйомка ділянки (1 ділянка)  Від 2000 

7.Робочі креслення водоймищ  Від 1500    

8. Земляні роботи Від 3000 

9. Робота по створенню композицій  Від 2500 

10. Автополив  договірна 

11. Необхідні рослини, декор для саду  

Залежить від площі 

ділянки  та особливостей 

проекту 

12. 3D візуалізація саду  

Залежить від площі 

ділянки  та особливостей 

проекту 

РАЗОМ: Близько 1000 000 

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  
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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?   
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