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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 2022 рік та список мешканців міста Чернігова, які 

підтримують цю пропозицію (проект)  

 

Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган ) 

   

                 36 

 

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

 

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

Майданчик Street Workоut на Масанах - доступний спорт в умовах Covid-19  

 

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 Масани………………………………………………..…………… 

 

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

Територія між будинками по вул. Красносільського 87 – Красносільського, 85 

 

 

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

 

Проєкт передбачає облаштування майданчику Street Workout на Масанах, аналоги 

якого відсутні в мікрорайоні. В умовах Сovid-19 та періодичних карантинів,  проєкт є 

надважливим. Обладнання Street Workout дозволяє повноцінно тренуватися 

початківцям та професіоналам. Реалізація проєкту забезпечить вільний доступ 

мешканців мікрорайону до можливостей занять професійним та любительським 

спортом. 

 

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

який може бути потенційним виконавцем проекту): 

 

У рамках проєкту планується створення простору для вуличних тренувань у 

міській забудові. Майданчик розміщатиметься між будинками по вул. Красносільского, 

85/Красносільського, 87 (прибудинкова територія будинку Красносільського, 87 (КП 

ЖЕК-13) + земля міста). Орієнтовні розміри майданчику в метрах: 12х20. На 

майданчику буде встановлено обладнання для воркауту, з орієнтовним наповненням: 
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- функціональна рама на 8 місць 

- рукоход 

- стійка з щитами 

- турнік- драбина 

- 4 вуличні лавки 

- огорожа 

Фото місця, де планується облаштувати майданчик та орієнтовний вигляд 

майданчику додаються. 

 

 

Завдання: 

 

1. Демонтаж радянської дитячої гірки, що не використовується на прибудинковій 

території будинку Красносільського, 87. Підготовка поверхні до монтажу: 

зрізання грунту, насипання, вирівювання, та висипка мілким щебнем. 

2. Встановлення елементів майданчику Workout. 

 

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)  

 

Майданчик для вуличної гімнастики доступний 24 години на добу для всіх бажаючих у 

будь-який період року. Є безкоштовним. 

 

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)   

 

Мета. Задоволення потреби фізичного комфорту мешканців міста та сприяння 

розвитку «Street workout», шляхом облаштування спортивного майданчику. Мета 

відповідає міській Програмі розвитку фізичної культури та спорту у м. Чернігові 

на 2019-2023 роки.  

 

Проблема. Мікрорайон Масани населяє понад 15 тис. осіб, кількість яких 

щороку зростає. Тренажерні зали, що є в мікрорайоні не задовольняють потреби. 

Особливі незручності виникають в умовах Сovid-19. З відкритих спортивних зон на 

Масанах є тренажери біля будинку Незалежності, 68, та на території школи №35. Вони 

розраховані на дітей та пенсіонерів. Майданчики Workout підходять для широкого кола 

осіб, у т.ч. людям, що професійно займаються спортом, а в умовах карантинів 

позбавлені можливості повноцінних тренувань.  

Цільова група, бенефіціари: мешканці міста, та мікрорайону Масани, як 

чоловіки так і жінки від підліткового до похилого віку, люди з інвалідністю.  

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

вартість)  .  
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Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Вартість проєктних робіт 50 000,00 

2. Кошторисна вартість матеріалів та будівельних робіт 

з ПДВ (з урахуванням коштів на покриття адмін 

витрат будівельних організацій). Будівельні роботи 

включають у себе:  

- Демонтаж радянської дитячої гірки на 

прибудинковій території будинку 

Красносільського, 87.  

- Підготовка поверхні до монтажу: зрізання 

грунту, насипання, вирівювання. 

- Встановлення елементів майданчику Workout 

- Висипка мілким щебнем. 

- Встановлення елементів майданчику Workout 

       

1 375 823,77 

РАЗОМ: *1 425 823,77 

*Детальний будівельний кошторис додається. 

 

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) додається.  

 

10.* Контактні дані авторки 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  

Okuntish@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)  Орієнтовний вигляд майданчика (проєктний) 

б)  Фото місця, де планується його облаштувати. 

в)  Кошторис на будівельно-монтажні роботи 

 


