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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   

 

Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган ) 
86 

 

 

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

«ВелоЧернігів – подорожуй доступно» 

 

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

проект:    малий       x  великий          

 

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова. 

 

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

Чернігівська міська рада (вулиця Магістратська, 7/15);  

ТРЦ «Метацентр» (проспект Миру, 49);  

ТРЦ «Hollywood» (вулиця 77-ї Гвардійської Дивізії, 1A); 

Чернігівський національний технологічний університет, корпус № 1 (вулиця Шевченка, 

95); 

Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, корпус № 1 

(вул. Гетьмана Полуботка, 53). 

 

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

Суть проекту - створення та поступове збільшення мережі соціальних велопрокатів 

для представників громади та гостей міста. 

Мета проекту – створення можливостей для велоподорожей, в тому числі між 

туристичними локаціями міста, та популяризація велоспорту в м. Чернігові; розвиток 

велоруху в Україні; формування свідомого способу мислення з бережливим відношенням 

до навколишнього середовища. 

 

5. Опис проекту: 

Моніторинг громадської думки підтверджує, що більшість жителів і гостей міста, 

які розглядають Чернігів як туристичний центр, не завжди мають можливість, 

скориставшись громадським транспортом, дістатись до туристичних об’єктів. 

Підвищення комунікативних можливостей шляхом облаштування соціальних 

велопрокатів надасть можливість подорожувати містом, досліджуючи його важкодоступні 

(через відсутність туристичних маршрутів) місця, паралельно популяризуючи здоровий 

спосіб життя. 
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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)  

 

Протягом терміну реалізації проекту користування велосипедами буде 

безкоштовним для повнолітніх мешканців територіальної громади Чернігова та гостей 

міста. 

 

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)   

1. Мета – розвантаження міського потоку автотранспорту та громадського 

транспорту за рахунок збільшення кількості велосипедистів. 

2. Проблема, на вирішення якої спрямовано проект, - відсутність транспортних 

туристичних маршрутів та облаштованих велопрокатів. 

3. Очікувані результати від реалізації проекту: підвищення комунікативних 

можливостей членів громади та гостей міста; популяризація здорового способу життя та 

велоспорту. 

4. Бенефіціари – повнолітні мешканці та гості міста. 

 

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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн. 

1. Велосипеди 
50 шт. по 10 тис. грн. = 

500 тис. грн. 

2. Велопарковки 
5 шт. по 20 тис. грн. = 100 

тис. грн. 

3. Термінал прокату для авторизації користувачів  
5 терміналів по 10 тис. 

грн. = 50 тис. грн. 

РАЗОМ: 650 тис. грн. 

 

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).  
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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   

apanasenko.nnilaw.cn@ukr.net для зазначених вище цілей  

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси ….………….. 

 

11. Інші додатки (якщо стосується): 

Громадський велопрокат успішно функціонує в низці європейських міст, в тому числі є 

деякі приклади і в Україні. На фото приклад муніципального велопрокату в       м. Львові. 

 

 
 

 


	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

