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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 ) 
91 

 

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

 

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

Благоустрій частини території парку «Залізничний» 

 (біля залізничного вокзалу та вул. Жабинського) 

 

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):  

М. Чернігів, територія парку «Залізничний», територія між забудовою 

по вул. Жабинського, буд. 2-е та приватним сектором 

 

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

М. Чернігів, вул. Жабинського- вул. Вокзальна 

 

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

забезпечити повноцінне дозвілля  дітей різних вікових груп та їхніх 

батьків, що мешкають в прилеглих житлових комплексах, та 

мешканців міста в цілому. Відвідування зони дозвілля – безперешкодне, 

безоплатне 

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

який може бути потенційним виконавцем проекту): 

Благоустрій частини території парку «Залізничний» предбачає:  

1) Викорчовування дерев (1шт., стовбур 10см, висота до 5м, 

самосійне) та кущових чагарників(2м2) 
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2) Облаштування зони дозвілля для дітей різних вікових груп (ігрові 

комплекси, спортивні комплекси, гойдалки) 

3) Встановлення освітлювальних приладів в зоні благоустрою 

4)  Встановлення лав для відпочинку та урн для сміття в зоні 

благоустрою 

 

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)  

Бесперешкодне користування мешканцями міста 24/7 

 

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)   

 

Забудовник нового житлового масиву по вул. Жабинського в свій час не досить 

добросовісно виконав свої зобов’язання перед покупцями квартир будинків 2-д та 2-

є, - благоустрій двору відсутній. Мешканці новобудов – в основному молоді сім’ї з 

дітьми, проте а ні нормального дитячого майданчику, а ні спортивного 

майданчику немає.. Поруч з даним будинками є парк, в якому можливо реалізувати 

проект благоустрою. На превеликий жаль, колись чудовий парк нині знаходиться в 

занедбаному стані (відсутнє, освітлення, дренаж, зони для відпочинку..). 

 

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

вартість)   

Nп/п Найменування К-ть Ціна Вартість 

1 Мультифітнес станція 
InterAtletika SM802 Max 

1 87300грн 87 300грн 

2 Ігровий комплекс "Хортиця" (міні) 
InterAtletika T917.1M 

1 409000грн 409 000грн 

3 Гімнастичний комплекс 
InterAtletika SЕ716 

1 26800грн 26 800грн 

4 Ігровой гімнастичний комплекс 
Лабіринт "Пірат" S715.3M 

1 189500грн. 189 500грн 

5 Паровозик з вагоном InterAtletika 
ТЕ503 

1 98100грн. 98 100грн 

6 Гойдалка для парка InterAtletika 
Т408 

2 25600грн. 51 200грн 

7 Гойдалки двойні зі спинками на 
цепах InterAtletika ТЕ407М 

1 16900грн. 16 900грн 

8 Пісочниця з гіркою InterAtletika 1 50400грн. 50 400грн 
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ТЕ312 

9 Лава паркова InterAtletika LP035-
1,7 

5 4700грн. 23 500грн 

10 Урна InterAtletika S742 7 2540грн. 17 780грн 

11 Парковий світильник Norlys Asker 

1360B  
5 17424грн. 87 120грн 

 Загалом обладнання:   1 057 600грн 

 Вартість  проектно-кошторисної 
документації 

  40000грн 

 Вартість  монтажних робіт   400 000грн 

 Загалом реалізація проекту   1 497 600грн 
 

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  

……………………………………………...…    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?  

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

 


