
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 ) 
35 

 

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

 

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

МІСТО ONLINE 

 

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):  

м. Чернігів 

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

м. Чернігів, вул. Магістратська 7, Виконком Чернігівської міської ради 

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

ONLINE трансляція на сайті Виконкому Чернігівської міської ради та інших сайтах 

відео з 7 знакових місць міста ( камери перебувають не в статичному положенні, а 

відображають реальні події за допомогою Smart- трекінгу, чи згідно запрограмованого 

сценарію). 

 

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

який може бути потенційним виконавцем проекту): 

ONLINE трансляція на сайті відео з 7 поворотних високочутливих камер. 

Принципова відмінність від існуючих в місті web-камер це унікальні технічні 

можливості цих поворотних камер - можливість наблизити і роздивитися об'єкт на 

відстані до 2 км, можливість задати цикл будь якої тривалості, використовуючи до 256 

контрольних точок, ІЧ підсвічування в нічний час до 250 метрів 

Технічні характеристики камер 

     44-кратне оптичне наближення , кут огляду - 60,62 ° ~ 1,83 ° 

     Адаптивне підсвічування  до 250 м 

     Електронна стабілізація зображення (EIS) 

     2 Megapixel (1920×1080):Max. 60 fps; 

     Формат стиснення - Ultra H.265 / H.264 / MJPEG 



     Одночасна передача трьох потоків відео 

     SMART функції     Захист від снігу та криги 

     Контроль температури і ефективна система відводу тепла 

     Температура експлуатації від -40 до +70 ° C 

     IP66 

     IK10 

Місця  розташування камер: 

Ділянка 1 - КРАСНА ПЛОЩА , відображення: 

КРАСНА ПЛОЩА, сквер імені Попудренка, Чернігівська обласна державна 

адміністрація, Алея Героїв,  Катерининська церква, Чернігівський обласний 

академічний український музично-драматичний театр імені Т. Г. Шевченка. 

Ділянка 2 - Сквер імені Богдана Хмельницького, відображення:  

Сквер імені Богдана Хмельницького, П'ятницька церква, Пам'ятник Богдану 

Хмельницькому 

Ділянка 3 – ВАЛ,  відображення: 

Чернігівський дитинець (вхід, алея до гармат, купола соборів), проспект Миру 

до Красної площі, купола Катерининської церкви 

Ділянка 4 – Катерининська церква, відображення: 

Катерининська церква, Пам'ятник Борцям за волю і незалежність України, в'їзд 

до міста від моста через Десну, Чернігівський дитинець (схили, гармати), 

Чернігівський річковий порт, Пішохідний міст, Дзвіниця Троїцько-Іллінського 

монастиря. 

Ділянка 5 – Дзвіниця,  відображення: 

Свято-Троїцький собор, панорама міста з Дзвіниці Троїцько-Іллінського 

монастиря.  

Ділянка 6 – Площа Перемоги, відображення: 

Залізнична станція ЧЕРНІГІВ, Пам'ятник на честь визволення Чернігова від 

німецько-фашистських загарбників (танк), Дзвіниця Троїцько-Іллінського 

монастиря. 

Ділянка 7 – Центральний парк культури і відпочинку 

 

 

 

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)  

ONLINE трансляції будуть доступні для усіх бажаючих на сайті Виконкому 

Чернігівської міської ради та інших сайтах. 

 

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)   



Популяризація Чернігова через Інтернет ресурси, залучення туристів до міста, 

відображення у режимі  онлайн подій що відбуваються в місті. 

 

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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Роботизована Smart ip камера 2mp, – 7 шт  

2. Комутаційна шафа (зкомлектована  згідно з проектом)     

– 7 шт  

3. Апаратно- програмний комплекс САМАР (диспечер) в 

складі СЕРВЕР та ПЗ – 1шт  

4. Відеорегестратор ZetPro – 1шт  

5. Монтажні матеріали (згідно з проектом)  

6. Проектування  

7. Монтаж та налагодження  

РАЗОМ: 1 500 000.00 

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  

157sokol@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?  

…………………………………………………………………………………….………… 


