
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 ) 
88 

 

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

 

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

Воркаут - відкрий у собі силу. Облаштування воркаут-майданчику для 

мешканців міста Чернігова. 

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

проект:    малий       x  великий          

 

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 

масиву/мікрорайону):  

Район Рокосовського  

 

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

Школа №27 вулиця Всіхсвятська, 4, Чернігів, район Рокосовського ,  

 

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

Облаштування ПЕРШОГО у місті майданчику для професійних занять Workout у місті . 

Sreet Workout - це масовий рух, заснований на заняттях фізичною культурою із 

застосуванням тренувального обладнання в громадських об'єктах, таких як шкільні двори, 

парки, спортивні майданчики в міській забудові. Включає тренування на горизонтальній 

перекладині, брусах та інших спортивних знарядах (гімнастичні кільця, рукохід, різнохват 

для підтягувань) , яке відбувається на свіжому повітрі. Підходить як для початківців, так й 

для професіоналів.  

 

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

може бути потенційним виконавцем проекту): 

Проєкт передбачає створення простору для вуличних тренувань у міському парку . 

Розміри майданчику в метрах: 20х7. На майданчику буде встановлено обладнання: 

перекладина.. ( обладнання Воркаут) . Фото додано (таке або аналог) (Додаток 1) . Фото 

(модель майданчику) з комплектацією додається (Дод 2). Фото місця, де планується 

облаштувати майданчик додається. 

 

Чернігів, місто у якому в останні роки стали дуже популярними напрямки вуличного 

мистецтва, такі як воркаут, але зразу ж виникла проблема відсутності місця для занять 



цими напрямками вуличного мистецтва. Наш проект напрямлений на подолання цієї 

проблеми, проект підтримають молоді люди віком від 14 до 35 років, оскільки активно 

долучається до занять вище згаданими мистецтвами. Чому проєкт є важливим і 

актуальним? Тому що саме він допоможе воркауту та паркуру прогресувати у нашому 

місті, дасть змогу тренуватися та розвиватися усім бажаючим, подарує безпеку (оскільки 

тренування на цей час мають місце тільки поблизу дитячих майданчиків (за виключенням 

Березового Гаю), а це небезпечно і для атлета, і для дітей та їхніх матерів. Безпекові 

норми для звичайної перекладини різняться від норм для воркаут майданчика, 

враховуються багато факторів одночасно: і місце розміщення, і кількість людей, що 

одночасно можуть займатись, і середнє навантаження на тренажери, саме через це 

безпекові норми майданчика забезпечать найменш травмонебезпечні заняття. 

Воркаут дає змогу усім бажаючим відкрити у собі силу, та подолати недуги, деякі вправи з 

воркауту допомагають при лікувані сколіозу, деякі корисні для покращення гнучкості, 

корисні для жінок і дітей дихальні та силові вправи, навіть для людей поважного віку 

можна знайти потрібні їм вправи, а з побудовою воркаут-майданчику знайти місце для 

тренувань буде просто.  

 

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 буде доступний всім мешканцям міста, але за умови дотримання 

правил безпеки, працюватиме цілодобово, безкоштовний. 

 
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 та сприяння розвитку вуличної 

гімнастики «Street workout» у місті, шляхом облаштування спортивного майданчику 

Workout. 

Передбачає залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації 

здорового способу життя та фізичної реабілітації, допоможе воркауту прогресувати у 

нашому місті, дасть змогу тренуватися та розвиватися усім бажаючим, подарує безпеку 

(оскільки тренування на цей час мають місце тільки поблизу дитячих майданчиків (за 

виключенням Березового Гаю), а це небезпечно і для атлета, і для дітей та їхніх батьків. 

  

Проблема. В нашому місті відсутні Воркаут майданчики ( ті, що є, не задовольняють 

потреб багатьох прихильників цього руху тому що, знаряди недостатьої складності, не 

збережені безпекові норми, непоширеність спорт-комплексів для занять воркаутом) які 

вдоволняли б потреби як новачків так і професіоналів. В нашому місці є багато молоді яка 



цікавиться напрямком Street Workout Належного місця де могли б збиратися представники 

цієї культури, новачки і професіонали - немає. 

Райони, у яких вибрано місця для майданчику, славнозвісні своєю молодю, серед якої 

поширена алкогольна залежність, встановлення майданчику, у даному районі, та 

демонстрація занять на тренажерах дасть змогу врятувати молодь від залежності, 

змотивує чоловіків до фізичної активності. Для школи, на території яких планується 

розміщення майданчику, це чудова можливість використовувати його для занять та 

змагань. 

 

Після реалізації проєкту . Планується залучати молодь віком 14-35, а також людей 

поважного віку, до занять вуличним видом  спорту Street Workout . 

Та популяризація напряму Street Workout  як культури . Реалізація цього проєкту дасть 

змогу проводити змагання з воркауту на спеціально підготовлених знарядах, та у певному 

місці, з дотриманням усіх норм і правил техніки безпеки. Проект за попереднім 

опитуванням є одним з най актуальніших серед потреб молоді, оскільки проєкт 

підтримають не тільки хлопці й чоловіки, а й дівчата й жінки, оскільки майданчик дає 

можливість всестороннього розвитку своїх фізичних можливостей. 

 

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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1.Спортивний комплекс SFG виробництва ТМ ”СТРІТ 

СПОРТ” або еквівалент 

1.1  Перекладина гімнастична виробництва ТМ "СПОРТ 

МАРКЕТ" або еквівалент 

 

585 260,00 

2. Вртість монтажу обладнання 145 515,00 

 3. Доставка в м. Чернігів 

 

7 112,00 

 

 

4. Влаштування бордюру БР 100.20.8 41 616,00 

5. Влаштування бетонного покриття (100мм) з 

щебеневою основою 160 мм 

(Щебінь ф-ція 0-40мм – 120мм, Відсів – 40мм, 

Бетон В25П4, сітка ВР1 д-3,6мм, плівка 200 

мкм.) 

 

359 900,00 

6. Влаштування покриття – Спрей система 13 мм 301 900,00 

7. Транспортні витрати 
10 000 

 

8. Витрати на розробку проєктно-кошторисної документації 20 000 

РАЗОМ: 1471303,00 

 

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): 

• висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси  

……………………………………………...…    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)  фотографія/ї, які стосуються цього проекту, 

б)  мапа з зазначеним місцем реалізації проекту, 

в)  інші, суттєві для заявника проекту, які саме?  

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

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

 


