
 
 

Бланк-заявка пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за 

рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) у місті 

Чернігові на 2019 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 (не більше 15 слів):  

  Місто без перешкод. 

 

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

проекту): 

проект:    великий          
 

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 

масиву/мікрорайону):   

 

Проект буде реалізовано на території  всього міста Чернігова. 

 

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

1.Чернігівська міська лікарня №1 (просп. Миру, 44) 

2.Чернігівська міська лікарня №2 (вул. 1 Травня, 168) 

3. Чернігівська міська лікарня №3 ( вул. 1 Травня, 170) 

 4. Чернігівська  міська лікарня №4 (вул. Текстильників,36) 

5. Чернігівський  міський  пологовий  будинок (вул. 1 Травня, 172 ) 

6. Чернігівська  обласна   дитяча лікарня  (вул. Пирогова 15) 

7. Чернігівська  міська стоматологічна  поліклініка (просп. Перемоги154) 

 

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

 

Проект  передбачає придбання сертифікованих електроном механічних 

пристроїв яки будуть придбані за кошти Бюджету Участі , будуть встановлені у вище 

згаданих закладах, будуть утримуватися та  використовуватися даними закладами . 

Дані пристрої  допоможуть людям з обмеженими можливостями на інвалідних візках 

вільно пересуватися  даними закладами. Дані пристрої допомагають  візочнику долати 

перешкоди , високі та малі  багато сходові марші. 
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5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт, 

який може бути потенційним виконавцем проекту): 

 

 Люди з обмеженими можливостями також ведуть активний спосіб життя, тільки 

потребують зручності пересування набагато більше інших. У всьому світі 

підтримується тенденція на створення найбільш комфортних умов для пересування і 

комфортного життя інвалідів. Так, на вулицях зарубіжних і вітчизняних міст можна 

бачити спеціальні пристосування, призначені для збільшення мобільності - пандуси та 

підйомники для інвалідів. 

Сходовий підйомник (автономний, мобільний) - даний вид підйомників на гусеничному 

ходу використовується для транспортування людини в інвалідному кріслі по 

сходах. Може використовуватися як на вулиці, так і в приміщенні. 

Стаціонарні та мобільні (пересувні) підйомники - це обладнання для переміщення 

інвалідів всередині приміщення. Можна зустріти в адміністративних будівлях, в 

санаторіях і клініках. 

Вертикальні підйомники - це підйомники, які переміщують інвалідів по вертикалі на 

різних рівнях. 

 Вся продукція пройшла необхідні випробування і є сертифікованою. 

 

 

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)  

 

Дані пристрої будуть використовуватися за потребою людей з обмеженими 

можливостями, цілодобово, або згідно графіку  роботи даного закладу. Без плати за 

користування. Проект спрямований  на соціальний захист громадян,з обмеженими 

можливостями пересування - мало мобільних груп . 

 

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 проекту адаптувати  інфраструктуру міста   для людей з обмеженими . Реалізуючи 

принцип  рівності даних людей в соціумі , та зменшуючи дискримінаційні ризики.  
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8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн. 

Сходовий Гусеничний Мобільний Підйомник  

 Lg 2004/150 A008 

Універсальний З Платформою (192000грн *7шт.) 

1 344 000 грн. 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

РАЗОМ: 1 344 000 

 

 

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 org-iodnu-

ydar2013@yandex.ua    для зазначених вище цілей  

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси ___________ 

 

11. Інші додатки (якщо стосується): 

a)  фотографія/ї, які стосуються цього проекту,  

 

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

 

Паспорт - інструкція гусеничного мобільного підйомника -17аркушів.
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