
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 )

Примітка: пункти, зазначені ״ *" є обов ’язковими для заповнення!

1.* Н азва проекту (не більше 15 слів):
Відеокаталог «Дерев'яне мереживо Чернігова»

2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак ״ х", який вказує тип 
проекту):

проект: "V малий □  великий

П роект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону): 
м. Чернігів

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

м. Чернігів

4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
«Дерев’яне мереживо Чернігова». Колекція з 20 відеосюжетів про старі чернігівські 
будинки з унікальним дерев'яним різьбленням.
Ціль проекту: зібрати інформацію про найоригінальніші будинки у серію відеосюжетів, 
які будуть цікаві і мешканцям міста, і туристам. Звернути увагу громади на історичне 
надбання міста, що поволі зникає.

5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб ’єкт, 
який може бути потенційним виконавцем проекту):
«Дерев'яне мереживо Чернігова» - проект, покликаний зібрати відомості про 
прикрашені художнім різьбленням будинки Чернігова у одній колекції відеосюжетів. 
Містяни вже звикли до того, що наші вулиці наповнюють вбрані у вишукане дерев'яне 
мереживо оселі. Часто ми їх навіть не помічаємо. А між тим саме дерев'яне ошатне 
оздоблення чернігівських одноповерхових будинків кидається в око туристам.
В останні роки зацікавленість краєзнавців історією цих будинків зросла. З'являються 
нові статті, відкриваються нові факти, працює і онлайн-музей. Унікальність відео в 
тому, що воно зафіксує будинки так, як це не зроблять ані фотографії, ані опис на 
папері.
Проект “Дерев'яне мереживо Чернігова” буде реалізований у співпраці з краєзнавцями 
та спеціалістами, які по крихті збирають інформацію про архітектурні перлини нашого 
міста.
Колекція з 20 коротких відеосюжетів дозволить у стислій формі подати найцікавіші та 
найважливіші факти з історії старих вулиць нашого міста.



У відеороликах будуть зафіксовані деталі декору будинків, дослідники розкажуть про 
їхнє значення, історію та сьогодення.
До зйомок сюжетів долучатимуться історики, фахівці та фахівчині зі збереження 
культурної спадщини. Також до співпраці будуть запрошуватися власники будинків, 
організації, які нині розташовані у старих будівлях, співробітники заповідника Чернігів 
Стародавній.
Мета проекту: популяризація унікальної дерев'яної архітектури міста Чернігів, підняття 
інтересу до її вивчення та формування розуміння необхідності її захисту та збереження. 
Відеоматеріали можуть використовуватися у якості пізнавального матеріалу для учнів 
шкіл та студентів, які вивчають історію Чернігова.

6.* Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для меш канців міста 
Чернігова у разі його реалізації:
(примітка: інформація щодо доступності може стосуватися, наприклад, годин 
роботи о б ’єкту, можливої плати за користування, категорії мешканців, які зможуть і 
які не зможуть користуватись результатами реалізації даного проекту)
Відзняті відеосюжети будуть розміщені у вільному доступі на уоиІиЬе каналі та 
ГасеЬоок сторінці телеканалу «Дитинець», а також на сайті «Дерев'яне мереживо 
Чернігова». Також вони будуть демонструватися в ефірі телеканалу «Дитинець». 
Матеріали будуть передані управлінню освіти та управлінню культури та туризму 
міської ради для промоції міста.

7. О бґрунтування 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)
Чернігівщина - край, де дерево здавна використовувалося як основний будівельний 
матеріал. Та зараз воно поволі зникає з вулиць нашого міста.
Одна з найцікавіших і поки малодосліджених тем в історії чернігівського дерев’яного 
зодчества - старі дерев'яні будиночки з унікальним різьбленням.
Є серед них і оселі простих чернігівців, і колишні маєтки заможних родин минулого 
століття. Лише декілька з них внесені до реєстрів пам’яток історії чи архітектури та 
охороняються законом. Більшість - у приватній власності, і невідомо, скільки ще їм 
залишилося прикрашати старі вулички Чернігова.
Поволі будинки з ошатним різьбленням зникають під натиском високоповерхівок. Їх 
господарі надають перевагу сучасним будівельним матеріалам, і дерево, за яким 
потрібен ретельний догляд, не витримує конкуренції з пластиком.
Фахівці зі збереження культурної спадщини підкреслюють, що чернігівська дерев'яна 
архітектура - унікальне для України явище. На деяких вулицях забудова дерев'яних 
одноповерхівок настільки щільна, що може слугувати ілюстрацією того, як виглядав 
Чернігів століття тому (наприклад - вулиця Коцюбинського).
Отже, поки є час, важливо зафіксувати старий дерев'яний Чернігів в усій його красі. 
Проект «Дерев'яне мереживо Чернігова» може стати відео-путівником для туристів і 
поціновувачів старої архітектури, підручником для тих, хто вивчає історію міста та 
відео-музеєм для майбутніх поколінь, які, скоріш за все, вже не застануть його таким.

Крім того, зараз наше місто прагне нарощувати туристичний потенціал, знаходити 
родзинки, які б зацікавили гостей. Хоча і шукати особливо не треба, адже багато таких



дерев'яних «родзинок» прикрашають вулиці міста і лише чекають свого «зоряного 
часу».
Тож ми маємо збирати, відновлювати та популяризувати наше унікальне архітектурне 
надбання!
Вже зараз розроблено декілька маршрутів вулицями Чернігова, де можна побачити 
найцікавіші зразки дерев'яної архітектури (загалом їх біля 170). Відеокаталог зможе 
доповнити ці екскурсійні маршрути та додатково зацікавити туристів відвідати місто. 
Ц іль проекту
Ознайомлення широкої аудиторії глядачів з найцікавішими зразками архітектурного 
дерев'яного різьблення старих чернігівських будинків.
Популяризація нашого архітектурного надбання.
Відродити повагу до історичних будівель міста і тим самим захистити їх від зникнення. 
Завдання проекту
Донести маловідому інформацію про історію старих вулиць і будинків Чернігова до 
широкого кола глядачів.
Зафіксувати нинішній стан дерев'яної архітектури міста та актуалізувати необхідність її 
збереження. Важливо звернути увагу власників та балансоутримувачів будівель з 
дерев’яним мереживом на цінність цієї архітектури для міста.
Старі будинки вже зараз викликають цікавість у гостей міста, проект допоможе їм 
стати візитівкою та ще одним атрибутом Чернігова.

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

Складові завдання
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн

Виготовлення 20-ти відеосюжетів:

1. Витрати на написання сценарію:
Кількість режисерських сценаріїв -  20 

Вартість підготовки 1 РС -  900,00
18000,00

2. Використання техніки та проведення відео знімальних 
робіт:
20 знімальних змін (3 одиниці відеотехніки по 4 годин)

Вартість однієї зміни - 4800,00 
Відеозапис інтерв’ю (2 одиниці відеотехніки по 2 години) 

Вартість запису одного інтерв’ю - 1200,00 
Зйомки з квадрокоптеру -  20 вильотів 

Вартість одного - 500,00

130000,00

3. Використання техніки для звукозапису, налаштування 
та проведення звукозапису

Звукозаписів інтерв’ю -  20 
Вартість одного запису - 600,00

12000,00

4. Використання освітлювальної апаратури та 
проведення її налаштування

20 знімальних змін
10000,00



Вартість робіт однієї зміни - 500,00

5. Витрати на монтаж та комп’ютерну обробку відео
20 сюжетів

Вартість робіт над одним - 1800,00
36000,00

6. Витрати на озвучення та музичне оформлення
20 сюжетів

Вартість робіт над одним - 400,00
8000,00

7. Виплати за залучення фахівців:
ЕСВ (22%) 6116,00 

ПДФО (18%) 5004,00 
Військовий збір (1,5%) 417,00 

До виплати 22379,00

34000,00

6. Витрати за проїзд знімальних груп:
Загальний пробіг - 800 км 
Тариф за 1 км -  12,00 грн.

9600,00

РАЗОМ: 257 600,00

9.* Список з підписами щонайменше 15 громадян України, як і належ ать до 
територіальної громади міста Чернігова, маю ть 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.* К онтактні дані авторів пропозиції (проекту), як і будуть загальнодоступні, у 
тому числі для авторів інших пропозицій, меш канців, представників ЗМ І, з метою 
обміну думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси 
па1апівІ31987@дтаіІ.сот для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної ад р еси ........................
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище 
цілей.
Примітка:
Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Ч ернігівської міської 
ради), вказуються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для 
громадськості.
11. Інш і додатки (якщо стосується):

а) фотографія/ї, які стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші, суттєві для заявника проекту, які саме?
Онлайн-музей дерев’яного зодчества Чернігівщини Иіїр5://детег.сп.иа 
Відеосюжет телеканалу «Дитинець», приклад виконання 
ИКр5://ммм.уоиіиЬе.сот/ма1сИ?у=5ХРмкЕЕпІ04

https://demer.cn.ua/
https://www.youtube.com/watch?v=SXPwkEEnIO4

