
,Щодаток 1 до Положення про
громадський бюджет (бюджет

участi) у MicTi Чернiговi

Бланк-заявка пропозицii (проекту), реалiзацiя якоi вiдбуватиметься за рахунок
коштiв громадського бюджеry (бюдясеry участi) у MicTi Чернiговi на 201_ piK та
список мешканцiв MicTa Чернiговао якi пiдтримують цю пропозицiю (проект)

Iдентифiкацiйний номер проекту

(впuсуе уповноваuсенuй робочuй opzaH )

Пptt"MimKa: пункmu, зазначенi ,,*" е обов'язковuмu dля заповнення!

1. 1.* Назва проекту (не бiлъu,tе 15 слiв):

"Капiтальний ремонт асфалътного та бетонного покриття прибудинковоi територii
будинку по вул. Лъотна"25Б

2.* Вид проекту (необхidне пiОкреслumu i посmавumu знак ,,х", якlJй вказу€ muп проекmу):

проект: маrrий великий Х

Проект буле реалiзовано на територii MicTa Чернiгова (впuшimь назву uсumлово26
лчtасuву/л,tiкрорайону) : м. Чернiгiв, rЩеснянський район.

3. * Адреса, назва установи/зак.паду, булинlсу:

......14033 м.Чернiгiв вул.. Льотнаr25б

4.* Короткий опис проекту (не бiльuле 50 слiв)

Капiталъний ремонт асфальтного та бетонного покриття частини дороги.
TpoTyapiB, ремонт вiдмостки бiля будинку по вул. Льотна, 25 Б.

5. Опис проекту (црuлцtmка:_опuс проекmу не повuнен мiсmumu вказiвкu на q/б'екm, якuй пtоuсе буmш

поmенцiйнuлп вuконавцем проекmу) :

,Щаний проект вкJIючас в себе роботи по капiт€tльному ремонту асфалътного та
бетонного поIФиття частини дороги, TpoTyapiB, ремонт вiдмостки бiля будинку.

Дороzа з боку Льоmноzо учtuluu,lа мае велику кiлькiсть ям, вiд цього страждае велика
кiлькiсть автовласникiв.

Троmуарна dорiэtска - яка проходить бiля будинку по вулицi Льотна 256
напiвзруйнована,особливо бiля першого пiд'iЪду, а через неi ходить велика кiлькiсть
мешканцiв нашого району, так як вона служить tsиходом на зупинку громадського
транспорту.

,Щана тротуарна дорiжка не мае достатнього укJIону дJIя стiкання води, тому пiсля
дощу, або в зимово-весняний перiод дуже скJIадно пересуватися нею, а лiтом дiти на



'розбиваютъ майже що вечора собi носи, колiна i таке iнше,...бо дорiжка вцьому тротуар1
край зруйновному cTdHi доходить до дитячого майданчика .

Вidллосmка навколо, буduнl<ч знЕlходиться теж в не найкращому cTaнi, тому воДа
також потрапJUIе пiд будинок, в результатi на першому поверсi та в пiдвалi утворюетъся
сирiсть, грибок - що загрожуе здоров'ю мешканцiв будинку, а особливо дiтей.

ОблаштуваннrI даноi троryарноi дорiжки створить сприrlтливi умови для багатьох
мешканцiв нашого району, а особливо вона буд. безпечна дjul м€rлечi. А дiти - це наше
майбутне.

б.* Iнформацiя етосовно доступностi (результатiв) проекту для мешканцiв MicTa Чернiгова у разi
його реалiзацii:

(црu*timка:_iнфор*tацiя tцоdо dосmупносmi л,tоэюе сmосуваmuся, напрuклаd, zоduн робоmu об'екmу,
ллоэtслuвоi tшаmu за корuсmування, Kamezopii ллеulканцiв, якi змоасуmь i якi не зл4оэюуmь корuсmуваmuсъ

резульmаmшлu ре алiзацii d aHozo про екmу)

Реалiзацiя даного проекту покращить iнфраструктуру ryстонаселеного мiкрорайоrту.
пiдвищить якiсть життя мешканцiв. ,Щорогою (заiЪдом) з боку Льотного )лилища повз
будинок по вулицi ЛЬОТНА 25Б, користуеться велика кiлъкiсть мешканцiв нашогс
району з сусiднiх будинкiв. Так само i тротуарними дорiжками, якi знаходяться за

адресою вул.. Льотна 25б користуеться велика кiлькiсть наших |ромадян., якi пряNtуIотЕ
через нашу прибудинкову територiТ до зупинки громадського транспорту вул..
Стрiлецька. ,Щана дорога е одноi з основних пiдходiв до зупинки.

Iз-за вiдсутностi уклону створюються кzlJlюжi пiсля дощу, заважають пересуванню
жiнкам з дiтьми на вiзочках, дуже тяжко людям похилого BiKy, а також людям з

обмеженими можливостями.
7. Обrрунryвання необхйпостi реалiзацii проекry, а також його бенефiцiари (основна лlеmа решiзацii
проекmу; проблелла, якоi воно сmосуеmься; запропонованi рiuлення; пояснення, чоJйу саJие це завOання
повuнно буmu реапiзоване i якuл,l чллноJи йоео реалiзацiя вплuне на поdалыае ilсumлпrt л,tеu,tканцiв; ocHoBHi
2рупu меuлканцiв, якi злпоэюуmь корuсmуваmuся резульmаmамu реалiзацit завdання)

МЕТА IIРОЕКТУ : вiдремонтувати тротуарне бетонне покриття ( замiна на плитку,
або асфальтобетон), вiдремонтувати проТжджу частиIIу дороги, борлюри. Зробити
вiдмостку навколо булинку.
Реалiзацiя цього проекту покращить умови життя не лише 99 квартирам нашого будинку.
а i багатьом мешканцям нашого району бiльш 700 дорослих, дiтей, людей похилого BiKy,
людей з обмеженими можливостями. Створить бiльш безпечнi умови особливо для дiтей.
людей з обмеженими можливостями, людей похилого BiKy та iнших. T{F'. крок покрашення
до безпечного, комфортного, зр}чного, привабливого, чистого MicTa.

8.* OpieHToBHa BapTicTb (брутто) проеlсгу (Bci складовi проекту та ik opieHToBнa BapTicTb)

Складовi завдання
OpieHToBHa BapTicTb

(брутто), грн

1. РозбираннrI iснуючого бетонного покритгя 1 1 1 .150,0

2.Влаштування дорожнього покриття
iасфальтобетоном)

1.035.000,0

3. Влаштування тротуару, замiна бордюрiв 218.140,0

4. Вiдмостка навколо будинку 45.000,0

РАЗоМ: 1.409.290,0



9.* Список з пЦписами щонайменше 15 громадян Украiни, якi належать до територiально]
громади MicTa Чернiгова, мають право голосу та пiдтримують цю пропозицiю (проект) (oKpiM його
aBTopiB), що додаеться. Кожна додаткова cTopiHKa списку повинна мати TElKy ж форму, за виII;Iтком
позначення наступноi сторiнки (необхidно dоdаmu орuziнал спuску у паперовiй форлli).

10.* KoHTaKTHi данi aBTopiB пропозицii (проекту), якi будуть загальнодостуПнi, у тому числi для
aBTopiB iпших пропозицiй, мешканцiв, представникiв ЗМI, з метою обмiну думками, iнформацiею,
мо}кпивих узгод}кень i т.д. (н е о бхidн е пidкр е слumu) :

}ЖHii. uio.o*o" 
електронноi аД)еси

JIiдпис особи, що дас згоду на використання cBoei електронЕоi адреси

б) не висловrпою згоди на використання моеi електронноi адреси для зазначених вище цiлей.

Примiтка:

KoHTaKTHi данi aBTopiB пропозицiй (проектiв) (тiльки для Чернiгiвськоi MicbKo[ ради), вказуються на

зворотнiй сторiнцi бланку-заявки, яка е недоступною дJIя громадськостi.

11. Iншi додатки (якtцо сmосуеmься)z

а) фотографiя/i, якi стосуються цього проекту,

б) мапа з зtвначеним мiсцем реа.пiзацii проекту,

в) iншi, cyTTeBi дJuI змвника проекту, якi салле?


