
,Щодаток 1 до Положення про
громадський бюджет (бюджет

1^lacTi) у MicTi Чернiговi

Бланк-заявка пропозицii (проекту)о реалiзацiя якоi вiдбуватиметься за

рахунок коштiв громадського бюджету (бюджеry участi) у MicTi
Чернiговi на 2019 piK та список мешканцiв MicTa Чернiгова, якi

пiдтримують цю пропозицiю (проект)

ПpttMimKa: пункmu, зазначенi ,,*" , обов'язков1,1лtu dля заповнення!

1.* Назва проекту (не бiльuле l5 слiв)

<<Березовий гай, розквiтай ! >

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

проект: великий

.Щеснянський район, районний парк вiдпочинку кБерезовий гай>

3. * Адреса, назв а установrл/закладу, будинlсу :

Районний парк вiдпоtlинку кБерезовий гай>, вул. Пухова-.Щоценко

4.* Короткий опис проекту (не бiльu,tе 50 слiв)

Перетворення <Березового гчlю)) на
европейський парк.

комфортний, доступний та квiтуrий

5. Опис проекту (црuлиtm"а:_ опuс проекmу не повuнен мiсmumu вказiвкu на суб'екm,
якuй л,tоэtсе буmu поmенцiйнllл,t вuконавцелl проекmу):

В ходi виконzlння проекту передбачаеться облатlтчвання на територiю парку
кБерезовий гай> зон для вiдпочинку i дозвiшrя, а саме:

1. Майданчику для вигулу собак.
2. Зони фуд-корту.
3. Зони для ворк-ауrу.
4. Щитячого майданчику
5. Питних фонтанчикiв.
6. Системи комунiкацii для парковоi естради.
7. Квiтникiв та зелених насаджень.

opZaH

a.korukovets
Пишущая машинка
23



2

8. Паркових дорiжок та освiтлення.

6.* Iнформацiя cTocoвIlo доступностi (результатiв) проекту для мешканцiв MicTa
Чернiгова у разi його реалiзацii:
(црuлцimкg; iнфорл,tацiя tцоdо dосmупносmi молсе сmосуваmuся, напрuклаd, zоduн

робоmu об'екmу, л,tоэtслuвоt плаmu за корuсmування, Kamezopit л,tеulканцiв, якi зл,tоэtсу,rпь i
якi не з74оэюуmь корuсmуваmuсь резульmаmсIJчru реалiзацii daHozo проекmу)

<<Березовий гай> - зага,тьнодоступний громалський простiр. Вiдвiдувати парк, а
вiдповiдно i користувыlися облатп16з4цим середовищем i результатап{и проекту зможе
кожного дня та у будь-який час кожен мешканець та гостi MicTa Чернiгiв.

7. Обrрунryвання необхiдностi реалiзацii проекry, а також його бенефiцiари
(основна Jйеmа реалiзацii проекmу; проблел,tа, якоi воно сmосу€mься; запропонованi

рiuлення; пояснення, чоJчtу caJvre це завdання повuнно буmu реалiзоване i якuлl чuноlvt йоzо

реалiзацiя впJll]не на поdальu,ле )юummя меu,tканцiв; ocHoBHi zрупu меtлканцiв, якi
з74оэюуmь корuсmуваmuся резульmаmа]чru ре алiзацii' завdання)

Парк <<Березовий гай> сьогоднi - центр соцiальноi активностi. Кожен день парк
вiдвiдуе coTHi мiстян, аJIе, нажаль, нинiшнiй функцiонаJI зеленоi зони не широкий, а
iнфраструктура зосереджена в одному мiсцi. Дуже часто вiдпочиваючим стt}новиться
затiсно, вiдбраються конфлiкти мiж рiзними соцiальними груtI€lN{и. Зонування у
кБерезовому гаю) вiдсутне, потенцiал рекреацiйноТ зони не розкрито у повнiй Mipi.

<<Березовий гай> - офiцiйно затверджене мiсце дJuI вигулу собак, проте у г€lю нема
дJuI цього вiдповiдноi iнфраструктури. Вiдпочиваючi з дiтьми скаржаться на власникiв
собак, власники собак скаржаться на iнших вiдпочиваючих. Як показало опитування,
проведене серед власник домаrrтнiх тварин, вони б за_irюбки проводили час з

улюбленцями на спецiально облаштованiй територiТ.

Манга_пи i зона Фул-корту у нинiппlьому cTaнi нагадуе стихiйно облатптовану
стоянку i розтrтттовzlна впритул до дитячого майданчику. Ми пропонуемо 6ýдаттlтувати

декiлька мiшIих зон дJuI барбекю та перенести ik вглиб парку. Ще зонуе територiю i
зробить вiдпо.мнок i дiтей, i дорослих бiльш комфортним i приемним.

У гаrо минулого року з'явилася зона з тренажерами та майдаrrчик для ворк-ауту.
Проте, вона погано облаштована i розташована дуже невдirло. Через безпосередню
близькiсть до транзитних дорiжок i алко-бару, люди, що займаrоться спортом
вiдчувають дискомфорт. Ми пропонуемо перенести майданчик на iншу територiю i
6ýлапттувати дренa;кну систему з вiдсiву гравiю для того, щоб зона була чиста у будь-
яку пору року i за будь-якоi погоди.

,Щитячий майдан.шtк у гtlю - найбiльш вiдвiдране мiсце. Ми пропонуемо розширити
функцiонал мiсця для вiдпочинку дiтей i додати iнтерактивнi сценарii для навчання i
взаемодiТ малечi.
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Питнi фонтанчики - невiд'емна складова будь-якого комфортного громадського
простору. Зараз вiдпочиваючi не MaroTb змогу втомувати спрагу та помити р}ки тощо.

Ми пропонуемо облаштувати два загальнодоступнi мiсця дJuI пиття, що працюватимуtь

у теплу пору року.

У груднi 2017 року на територiТ парку кБерезовий гай> було встановлено лiтню
естраду. Ми пропонуемо пiдвести для неi систему комlтriкацii для того щоб розширити
функцiонал i зробити можJIивим проведення кiнопоказiв, музичних заходiв тощо.

Також в даному проектi передбачаеться асфальтування натоптаних гр}.нтових

дорiжок, та встановлення додаткового освiтлення вздовж дитячого садочку i
велодорiжки.

Окремо - озелення парку. ,Що недавнього часу видовий склад дерев та кущiв був

дуже одноманiтний. На декiлькох волонтерських акцiях представники громадських
органiзацiй та мiсцевi мешканцi висадили близько 200 нових рослин. В даrrому проектi
ми зал)чимо лztндшафтного дизайнера i проведемо облаштування квiтникiв, зон з
багаторiчними злЕжовими траваN4и, медоносаNdи та деревами, якi б повернули до парку
птахiв. Ландшафтнi групи будуть розташовilнi вздовж дорiжок та бiля дитячого
майданчику. В довготривалiй перспективi ми спостерiгатимемо поретворення

кБерезового гаю) на зелений та квiтуrий дендропарк.

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

BapTicTb)

Складовi завдання
OpieHToBHa BapTicTb

(брутто), грн

1. Розробка проектно-кошторисноi документацii 100000

2.,Щемонтаж малих архiтектурних форм 50000

З. Закупiвля та монтаж малих архiтектурних форм 200000

3. Закупiвля та моЕтаж Освiтлення 200000

4.Асфальтування дорiжок 1 50000

5.Заходи з озепенення з00000

6.Облаштування майданчику для виryлу собак 400000

7. Закупiвля обладнання та монтаэк Питних фонтанчикiв 50000

8. Заходи з облаштування дренажноI системи 50000

1500000

J

РАЗоМ:
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9.* Список з пiдписами щонайменше 15 громадян Украiни, якi належать до
територiальноi громади MicTa Чернiгова, мають право голосу та пiдтримують цю
пропозицiю (проект) (oKpiM його aBTopiB), що додасться. Кожна додаткова cTopiHKa
списку повиIIна мати тiжу ж форму, за винятком позначення наступноТ сторiнки
(необхidно dоdаmu орuziнал спuску у паперовiй форл,ti).

10.* KoHTaKTHi данi aBTopiB пропозицii (проекry), якi будуть загальнодосryпнi, у
тому числi для aBTopiB iнших пропозицiй, мешканцiв, представникiв ЗМI, з метою
обмiну думками, iнформацiею, можливих узгоджень iт.д. (необхidне пidкреслumu):

Безбороdько Серziй
+380б352] 1888

s er giy. Ь е zb or о dko @gmail. с оm

а) висловлюю свою згоду на використаЕня Moei електронноТ адреси

Пiдпис особи, що дае згоду на використання cBoei електронпоi адреси
б) не висловлюю згоди на використання моеi електронноi адреси дJuI зiвначених вище
цiлей.
Примiтка:
KoHTaKTHi данi aBTopiB пропозицiй (проектiв) (тiльки для Чернiгiвськоi MicbKoi
ради), вказуються на зворотнiй сторiнцi бланку-заявки, яка е недосцrпною дJuI
громадськостi.
11. Iншi додатки (якu4о сmосуеmься)z

а) фотографiя/i, якi стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним мiсцем реалiзацii проекту,
в) iншi, cyTTeBi дJбI заjIвника проекту, якi сшле?
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OpieHToBH пй план проекry

YMoBHi позначення:

* 
Майданчик ддя вигулу собак

Спортивний майданчик

t 3она фуд-корry

Асфалыування дорiжок

О Дiлянки ддя заходiв з озеленення

Лiхтарi освiтлення

l Питний фонтан

ý КомунiкацiТ ддя парковоТ естради




