
Додаток 1 до Положення про 

громадський бюджет (бюджет 

участі) у місті Чернігові 
 

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

рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) у місті 

Чернігові на 2020 рік та список мешканців міста Чернігова, які 

підтримують цю пропозицію (проект)  

 

Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган ) 
22 

 

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

 

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

Духовно-оздоровчий комплекс «ПІРАМІДА» 

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

проекту): 

проект:   
  

 малий       х  великий          

 

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву 

житлового масиву/мікрорайону):  

Деснянський район, Територія Центрального парку культури та 

відпочинку або  "Мар’їна роща". 

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

Вул. Шевченко, 59. Деснянський район.  

Піраміду бажано побудувати на території парку поблизу місточка, що біля 

зруйнованої будівлі, яку привести до ладу та використовувати як 

приміщення для інструктажу та просвітницької діяльності. Другій варіант 

– піраміду побудувати  на території  Мар’їної  рощі  з встановленням 

поблизу каркасного будиночка. Можливі інші варіанти з використанням 

існуючих приміщень, розташованих неподалік від піраміди, для 

проведення інструктажу та просвітницької діяльності. 

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

Комплекс складається з піраміди і двох приміщень для  

проведення інструктажу та просвітницько-оздоровчих заходів. 

Піраміда заввишки 5 метрів з гранями, розташованими по сторонах світу з  

дотриманням пропорцій «золотого перетину» («Золотого сечения»).  

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

який може бути потенційним виконавцем проекту): 

Піраміда є одним з кращих засобів, що екранують 

шкідливу дію геопатогенних зон, для цього вона 

виготовляється з природного матеріалу, що має діелектричні властивості 
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з кріпленням без застосування  металу.  На рівні 1/3, 1/2, 

2/3 м встановлюються полиці для энергетизации води і предметів, 

сувенірів. Потрібна емність 20 л для структурованої води.  

Навколо піраміди передбачаються газони шириною 3 м 

для проведення колективних оздоровчих практик. В піраміді – світлодіодні  

ліхтарі. Біля піраміди повинно бути приміщення. Перша маленька 

кімната з масажним столом, устаткуванням слугуватиме 

для проведення релаксацій і сеансів музикотерапії. Друга – більша кімната 

– призначена  для колективних заходів і обладнана комп'ютером, 

проектором, екраном, фліпчартом,... 

 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)  

В денний час піраміда буде доступна  всім, хто  бажає її відвідати та 

одержав інструктаж. Відвідування протягом півгодини безоплатне.  В 

піраміді передбачається робота інструктора ЗОЖ, співробітника МНШУ 

(Міжнародної наукової школи універсології), маючого досвід роботи з 

пірамідою, громадського діяча Чернігівського відділення Української 

Академії Універсології.  

Вночі піраміда буде закрита, але працюватиме на гармонізацію простору 

міста. Цей комплекс може бути також місцем відвідування туристів, що 

сприятиме популяризації «місць сили» нашого древнього міста. Піраміда 

також може зацікавити науковців з метою проведення дослідницких робіт. 

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)   

Реалізація проекту сприятиме підвищенню  якості життя жителів нашого 

міста, їх духовному оздоровленню, 

формуванню  природоорієнтованного способу життя,  покращанню 

міхособистих відносин, укріпленню інституту сім’ї. Це відбуватиметься 

завдяки як позитивним властивостям піраміди так і комплексу 

просвітницких та духовно-оздоровчих заходів. 

 

Науково-дослідницькі дані щодо властивостей піраміди. 

-енергія пірамід благотворно впливає на довкілля, зменшує рівень радіації 

-піраміди благотворно впливають на психо-емоційний 

стан людей, знижуючи напруженість в суспільстві 
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-змінюється рівень іонізації з позитивного на негативний 

-відбивається потік електромагнітних випромінювань 

технічного і природного походження 

-піраміда сприяє структуруванню та стерилізації води, регенерації 

пошкоджених тканин 

-піраміда покращає працездатність, знижує больовий синдром 

 

Комплекс просвітницких і духовно-оздоровчих заходів включає: 

Освітні курси по формуванню природоорієнтованного способу життя , 

групи  оздоровлення  енергофізичними вправами (запатентованим в 

МНШУ методом «Баланс  4 стихій»), музикотерапію як засіб розвитку 

комунікаційних та соціальних навичок, семінари і консультації по 

родології, мистецтву відносин та призначенню людини, сеанси перегляду 

кінофільмів для формування інноваційного мислення. Передбачається 

залучення до роботи в запропонованному центрі сертифікованих 

спеціалістів МНШУ, громадських діячів Чернігівського відділення 

Української Академії Універсології. 

 

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

орієнтовна вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Піраміда. Проектування, будування, 

материалы, авторський нагляд, озеленення біля 

піраміди, устаткування. 

365 535     

2. Побудова  каркасного будиночка (при потребі) 

на 2 кімнати, загальною площею 20 м2 та його 

електрифікація  

200 000 

3. Устаткування малого приміщення                            14 400 

4. Устаткування більшого приміщення 43 544 

5. Винагорода 5 сертифікованим спеціалістам 

Чернигівського відділення Академії 

Універсології за 12 міс. 

252 000 

  

  

РАЗОМ 875 658 
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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  

………ssokur@i.ua…    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, 3шт. 

б)  мапа з зазначеним місцем реалізації проекту, 

в)  інші, суттєві для заявника проекту, які саме   


