
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 ) 41 

  

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

  

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

Реконструкція яблуневого саду по вул. Козацькій “Art-сад імені І. Г. Рашевського” 

  

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): 

по вул. Козацька  

  

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

вул. Козацька (територія біля 8 корпусу Чернігівського національного технологічного 

університету) 

 

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

Проект спрямований на облаштування інклюзивного парку із зонами для відпочинку та 

творчості дорослих, дітей, людей з інвалідністю, мешканців і гостей м. Чернігова по 

вул. Козацька, на території фактично зруйнованого і занедбаного саду відомого 

художника І.Г. Рашевського. Відвідувачі парку зможуть відпочивати на естетично 

привабливій території, а також стати учасниками творчих фестивалів, виставок та 

інших заходів. 

  

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

який може бути потенційним виконавцем проекту): 

Проект спрямовано на реконструкцію занедбаної території саду І.Г. Рашевського 

(стара назва - “Чернігівська Швейцарійка”), який знаходиться по вул. Козацька на 

території ННІ права і соціальних технологій Чернігівського національного 

технологічного університету.  

Проект складається з таких етапів: 



1. січень-лютий 2019 року. На даному етапі буде здійснено робоча зустріч всіх 

учасників та партнерів проекту, а також представників влади і ЗМІ для планування 

його реалізації. 

2. березень-квітень 2019 року. Планується підготовка території, а саме прибирання, 

ліквідація сухих і аварійних дерев, садіння молодих дерев вирівнювання поверхні, 

встановлення паркану та “живої огорожі”. 

3. квітень-червень 2019 року. Демонтаж аварійних ліхтарів, облаштування нової 

системи освітлення саду. Також із вторинної сировини будуть виготовлені лавки, 

металеві скульптури для фото-зони та інші елементи арт-простору. 

4. квітень-серпень 2019 року. Виготовлення літньої сцени. 

5. квітень-вересень 2019 року. Облаштування інклюзивних доріжок і проходів до саду. 

Облаштування зони “Дитячий інклюзивний майданчик”. Встановлення пам’ятного 

знаку із зазначенням історичного значення даного саду та історичної довідки щодо 

його засновника І.Г. Рашевського та зонування залишків його маєтку. 

6. травень-листопад 2019 року. Виготовлення мобільних стендів для фото і художніх 

виставок та інших елементів арт-простору. Підготовка до творчого фестивалю з нагоди 

урочистого відкриття Арт-саду ім. І.Г. Рашевського. 

7. травень 2020 року. Урочисте відкриття Арт-саду відбудеться у вигляді фестивалю 

народних майстрів та творчих колективів Чернігівщини. 

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) 

Даний парк буде інклюзивним і відкритим. Тобто, абсолютно будь-хто зможе заходити 

на територію парку. Однак, якщо громадські організації або державні установи, або 

ініціативні групи мешканців міста чи області захочуть організувати на даній території 

творчий або інший захід, необхідно буде погодити дату і час із адміністрацією 

Чернігівського національного технологічного університету, оскільки дана територія 

знаходиться у його підпорядкуванні. 

  

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 - реконструювати стародавній сад відомого українського художника 

І.Г. Рашевского, створивши зону культурного дозвілля для мешканців та гостей 

м. Чернігова, зокрема, дітей, молоді, людей літнього віку, людей з обмеженими 

можливостями. 

На сьогоднішній день дана територія знаходиться у занедбаному стані, місцем збору 

людей, що вживають алкогольні напої. Створена зона відпочинку сприятиме 

відродженню та шануванню спадщини відомого діяча мистецтва, а також стане 

цікавим місцем для відпочинку мешканців та гостей міста. 



Мікрорайон по вул. Козацькій обмежений наявністю паркових міні-зон відпочинку. 

Дитячий майданчик, який би враховував потреби та особливості дітей з обмеженими 

можливостями, у місті взагалі відсутній. На території даного району є дві школи (11 та 

15), ННІ права і соціальних технологій Чернігівського національного технологічного 

університету, Коледж економіки і технологій, декілька училищ та дитячі садочки, що 

свідчить про велику кількість дітей та молоді, яка проживає і навчається на даній 

території. Крім того, є велика кількість мам з маленькими дітками, яким просто ніде 

гуляти, бо найближчий парк знаходиться в центрі міста (район Мегацентру). Люди 

літнього віку і особи з обмеженими можливостями, що проживають на даній території, 

також потребують зони для відпочинку і культурного проведення дозвілля. Що ж до 

питання арт-простору під відкритим небом, то в м. Чернігові є лише одна така зона - 

місце для проведення заходів фестивалю “Зелена сцена” на Алеї героїв (Красна 

площа). Для такого великого і творчого міста як Чернігів цього замало.  

Всі ці фактори свідчать про необхідність створення паркової зони відпочинку з 

елементами арт-простору та інклюзивним дитячим майданчиком під відкритим небом. 

Проектом передбачені наступні функціональні зони: 

1. 4 входи. 

2. Центральна зона для мистецьких заходів з літньою сценою. 

3. Ігрова зона для дітей (інклюзивний дитячий майданчик). 

4. Зона відкритої тераси - для масового відпочинку. 

5. Зона для проведення виставок художніх/фото робіт та робіт народних майстрів з 

майданчиком для майстер-класів. 

6. Фото-зона  

Наявність даного парку розв’яже ряд соціальних проблем даного району. По-перше, на 

місці занедбаної території з’явиться альтернативний арт-простір для проведення 

культурно-масових заходів під відкритим небом. Громадські організації, навчальні 

заклади та ініціативні групи громадян зможуть організовувати та проводити творчі 

заходи на даній території, а саме виставки, концертні програми, майстер-класи 

народно-ужиткового мистецтва, перегляд фільмів “open air”, літературні вечори та 

інше. По-друге, мешканці та гості міста зможуть культурно відпочивати на естетично 

привабливій території. По-третє, мами з дітками отримають сучасний, зручний, 

безпечний ігровий майданчик. 

 

 

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

вартість)  

Складові завдання Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Дитячий інклюзивний майданчик 90 000 

2. Облаштування території (вимощення площадок під 

майданчик та виставкові стенди, 78 м паркан) 

115000 

210000 

124800  



3. Озеленення території (дерева, кущі, трава) 30000  

4. Освітлення території (ліхтарі, мережа освітлення) 150 000  

5. Облаштування арт-простору (літня сцена, 4 лавки, 12 

шт. мобільні стенди)  

192000 

15200 

142000 

6. Заробітна плата ( 12 місяців, 10 осіб) 420 000  

7.   

РАЗОМ: 1 489 000  

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  

tdetsiuk@gmail.com 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?   


