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

1.* Назва проекту
«Європейський парк»
2.* Вид проекту
проект:
малий

х великий

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова
Мікрорайон Шерстянка (біля будинку культури)

3.* Адреса, назва установи/закладу, будинку:
вул. Дмитра Самоквасова,8

4.* Короткий опис проекту
Даний проект передбачає облаштування зони масового відпочинку у мікрорайоні
Шерстянка. Розташування паркової зони є зручним та доступним для усіх мешканців
мікрорайону. Забезпечення місць відпочинку має задовольнити потреби усіх вікових
категорій. Окремі зони планується відвести під дитячі майданчики. Прикрасою даного
парку стане оригінальне озеленення усієї паркової зони.
5. Опис проекту
На території занедбаного парку, який починає відновлюватись, мешканці мікрорайону
хочуть мати сучасні доріжки, які будуть освітлені декоративними ліхтарями. Лавки,
оточені сучасними ландшафтами, висадженими новими деревами, квітниками. В зоні
відпочинку повинна бути гімнастична спортивна площадка із новими тренажерами для
людей різного віку.

6.* Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для мешканців міста
Чернігова у разі його реалізації:
Оздобленим парком зможуть користуватись бажаючі жителі міста, особливо мешканці
мікрорайону Шерстянка.

7. Обґрунтування необхідності реалізації проекту, а також його бенефіціари
Мета проекту зробити в мікрорайоні Шерстянка зону відпочинку. Цей проект
актуальний тому, що в цьому мікрорайоні немає місць для відпочинку громадян.
Реалізація цього проекту дасть змогу мешканцям мікрорайону відчути піклування
місцевої влади про людей, які мешкають в індустріальному районі.

8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту
Орієнтовна вартість
(брутто), грн

Складові завдання
1. Розробка проектно-кошторисної документації

78000 грн.

2. Спилювання дерев, обрізка дерев

150000 грн.

3. Облаштування території (зелені насадження)

240000 грн.

4. Прокладання пішохідних доріжок

788000,00 грн.

5. Установка спортивних тренажерів

145000,00 грн.
99000,00 грн

6. Спорудження дитячого майданчика
РАЗОМ:

1500000,00 грн.

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.
10.* Контактні дані автора 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.):
a) Лутченко О.Д.: висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси
luthenkood@gmail.com для зазначених вище цілей
Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси ….…………..
Контактні дані автора пропозицій (проектів) (тільки для Чернігівської міської
ради), вказуються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для
громадськості.
11. Інші додатки
a) загальна схема;
б) центральна частина та дитячий майданчик;
в) спортивний майданчик.

