
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 ) 
37 

 

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

 

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

Дитячий ігровий комплекс багатоквартирних будинків «Мрія» 

 

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):  

14029, м. Чернігів, район Ремзавод, територія багатоповерхових житлових будинків  

 

* Адреса, назва установи/закладу, будинку: 

14029, м. Чернігів, Деснянський район, вул. Волковича буд. 2б.  

14029, м. Чернігів, Деснянський район буд.2а, буд.2, буд.4, буд. 6, буд.8, буд.10, буд.12. 

 

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

З метою благоустрою, здійснення заходів щодо створення можливості всім дітям 

незалежно від віку та уподобань грати на одному просторі пропонується на 

прибудинкових територіях багатоквартирних будинків встановити сучасні ігрові 

комплекси для дозвілля, які дадуть Всім бажаючим можливість перевірити себе на 

міцність.  

 

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

який може бути потенційним виконавцем проекту): 

Встановлення сучасного вуличного дитячого ігрового комплексу з тренажерами на 

прибудинкових територіях багатоквартирних будинків буде спрямовано для активного 

відпочинку дітей та їх батьків, зміцнення їх здоров’я, також бути альтернативою всім 

електронним гаджетам. Мешканці найближчих будинків, де відсутні такі елементи 

дитячого спорядження, також матимуть вільний доступ до цих майданчиків, оскільки 

територія відкрита.  

Управителем будинків, де планується реалізація проекту є комунальне 

підприємство «ЖЕК-13» Чернігівської міської ради. Статтею 42 Земельного кодексу 
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передбачено, що порядок використання земельних ділянок, на яких розташовані 

багатоквартирні будинки, визначаються співвласниками. Саме вони можуть 

вирішувати, як використовувати прибудинкову територію, оскільки несуть тягар 

утримання прибудинкових територій біля своїх будинків.  

 

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)  

Дорослі та діти мікрорайону матимуть вільний доступ до вуличних дитячих ігрових 

комплексів, особливо підлітки, які зможуть безоплатно займатись на тренажерах без 

відвідування платних тренажерних залів. 

 

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)   

Основною метою реалізації проекту є створення зони дитячого дозвілля, відволікання 

дітей від інтернету і  спілкування з однолітками в реальному часі замість віртуального. 

Сучасний дитячий ігровий комплекс з вуличними тренажерами зацікавить не тільки 

зовсім маленьких користувачів, а і підлітків з дорослими мешканцями. Вони зможуть 

підтримувати фізичну форму, а дітвора, яка буде змалку бачити, як дорослі відносяться 

до спорту, будуть наслідувати їх прикладу. Створення сучасного спортивно-ігрового 

комплексу вмотивує мешканців багатоповерхівок до активного та здорового способу 

життя. Місце його розташування саме на прибудинкових територіях має свої плюси, 

оскільки не всі мешканці мають час та кошти на відвідування спеціальних комплексів, 

а на території свого місця проживання залюбки. Крім цього, це вплине на 

стимулювання господарського ставлення мешканців будинків до спільного майна, його 

утримання і збереження, якщо місцева влада допоможе встановити такі спортивно -

ігрові комплекси - це може допомогти сприянню формуванню свідомості 

«відповідального власника» та покращення умов проживання мешканців, які їх 

вибрали. 

На даний час на запланованих територіях більшість дитячого обладнання 

радянських часів, яке підлягає заміні. Частина співвласників/мешканців 

багатоповерхових будинків чудово розуміють, що повинні самостійно забезпечувати 

свою територію будь-яким обладнанням, але враховуючи дороговартість дитячих 

комплексів, вирішили спробувати скористатись такою можливістю, як участь у даному 

проекті та сподіваються на його реалізацію навіть не в повному обсязі. 

 

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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Ігровий комплекс «Радість» (виробник: «BruStyle») 48 454,00 
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2. Ігровий комплекс «Малиш» (виробник: «BruStyle») 38 625,00 

3. Ігровий комплекс «Кузя» (виробник: «BruStyle») 34 173,00 

4. Пісочниця з кришкою-сидіннями (виробник: «BruStyle») 6 700,00 

5. Гойдалка потрійна металева (виробник: «BruStyle») 18 750,00 

6. Універсальний вуличний тренажер для преса та жиму 

лежачи (виробник: «BruStyle») 
12 300,00 

7. Універсальний вуличний тренажер (виробник: «BruStyle») 4 044,00 

8. Вуличний тренажер жим ногами-горизонтальний  

(виробник: «BruStyle») 
10 555,00 

9. Вуличний тренажер жим ногами горизонтальний  маятник 

(виробник: «BruStyle») 
9 059,00 

10. Вуличний тренажер тяга зверху (виробник: «BruStyle») 15 055,00 

11. Монтаж  39 543,00 

12. Доставка  1000 

13. Проектна документація на майданчики  26 000 

Всього: 264 258,00 

Оскільки реалізація проекту буде відбуватися в наступному році, а ціни зазначені 

станом на травень 2021 року, то ми, заявники проекту не проти на зменшення 

складових проекту в разі збільшення ціни. 

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): 

Калініна Ольга Вікторівна 

a) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси  

centrreablegal@ukr.net  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:  

mailto:centrreablegal@ukr.net
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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?   


