
 

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 ) 
74 

 

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

 

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

 

Двір-сад та розвиток добросусідства  

 

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

проекту): 

проект: малий  

 

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 

масиву/мікрорайону): 

Деснянський район  

 

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

Двір, який знаходиться за вул. П’ятницька, 49 (район ЦНТІ) 

 

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

Багато міських мікрорайонів формують багатоповерхівки, де сусіди з одного під’їзду 

часто навіть не знайомі. В основу проєкту покладено ідею формування добросусідства 

через спільне дозвілля в одному з районів Чернігова. 

 

Ціллю є вирішення проблеми з наявною у дворі сценою та прилеглого до неї 

обладнання через їх переосмислення, озеленення локації, створення простору для 

відпочинку мешканців. 

 

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

який може бути потенційним виконавцем проекту): 

Багато міських мікрорайонів формують багатоповерхівки, де сусіди з одного під’їзду 

дуже часто навіть не знайомі. До прикладу, один з найдовших будинків Деснянського 

району за адресою: П’ятницька, 49 — містить 252 квартири та близько 700 мешканців, 

які, попри близьке сусідство, дуже рідко вирішують дворові проблеми, об’єднуються 

заради спільних цілей та реалізації цікавих ідей. Цей проєкт покликаний підкреслити 

важливість доброзичливих стосунків між сусідами, а також об’єднати мешканців 

Деснянського району через спільне культурне дозвілля за допомогою вдосконалення 

інфраструктури одного з дворів мікрорайону.  
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Основні завдання проєкту: 

 

1. Реконструювати наявну у дворі одного з міських мікрорайонів 

інфраструктуру: оновити бетонний каркас сцени, демонтувати бетонні 

основи під лавочки та дошки оголошення, наповнити простір вуличними 

меблями.  

 

2. Переосмислити локацію зі сценою у майданчик для кінопоказів. 

 

3. Озеленити локацію для візуального розмежування дворого простору, 

створення затишку на цій локації, а також зменшення кількість паркомісць 

на зеленій зоні. 

 

4. Мобілізувати мешканців у процесі озеленення та створення простору для 

комунікацій та спільного дозвілля.  

 

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)  

 

Результати проєкту будуть доступні усім мешканцям району ЦНТІ, а також чернігівцям 

із прилеглих житлових масивів. Простір для комунікацій між сусідами та дозвілля буде 

доступний для усіх бажаючих мешканців Деснянського району. 

 

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)   

 

Метою проєкту «Двір-сад та розвиток добросусідства» є рішення проблеми з наявною у 

дворі сценою, прилеглих до неї лавочок та дошок оголошення, озеленення локації, 

створення простору для комунікації та дозвілля для мешканців Деснянського району 

задля розвитку добросусідства. 

 

У районі ЦНТІ наявний бетонний каркас сцени, який з естетичної та функціональної 

точки зору неліквідний та подекуди небезпечний (поряд з бетонними кутовими 

плитами без покриття розташований дитячий майданчик). Реконструкція 

незатребуваного мешканцями об’єкту — раціональний спосіб вирішення 

інфраструктурної проблеми двору, оскільки сама споруда не використовується 

десятиліттями. Каркас сцени після оновлення використовуватиметься для кінопоказів, а 

озеленена локація із елементами вуличних меблів — для відпочинку мешканців 

мікрорайону. Це потенційно сприятиме розвитку добросусідства та благоустрою. 



 

3 

 

3 

Також планується проведення добросусідських вечорів, просвітницьких заходів, 

будинкових зборів та інших ініціатив на оновленій локації.  

 

Проєкт носить сталий характер. Планується, до створення локації залучатимуться 

бажаючі сусіди, а сама вона буде підтримуватися силами мешканців будинку.  

 

 

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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Послуги з оновлення сцени (демонтаж 

штукатурки бетонного каркасу, оштукатурювання 

та покраска сцени, монтаж подіуму та даху, 

демонтаж існуючих бетонних основ під лавочки, 

демонтаж дошок оголошення, роботи з 

електромонтажу, вивіз сміття, виготовлення 

вуличних меблів) 

171 000 грн 

2. Оренда обладнання для кінопоказу 7000 грн 

3. Роботи з озеленення локації 52 000 грн 

4. Послуги архітектора 40 000 грн 

5. Виготовлення проектно-кошторисної 

документації 
30 000 грн 

РАЗОМ: 
300 000 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. 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  

chetwins.mail@gmail.com 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?   

 

 

Приклад більш масштабної локації 

 

  


