
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 ) 
62 

 

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

 

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

New Year happy bus  

 

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

проекту): 

проект:   
  

 малий         великий          

 

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 

масиву/мікрорайону):  

в Деснянському та Новозаводському районах Чернігова 

 

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

КП «Чернігівське тролейбусне управління» Чернігівської міської 

ради……………………………………………………………………………………..……… 

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

Створення додаткової естетичної атракції наповнення Чернігова в новорічно-різдвяний 

період. Маємо за мету задекорувати 15 тролейбусів міста, додавши яскравості, 

можливості формувати новий погляд на усталені речі. До того, дане рішення дозволить 

перенести відчуття радості у всі мікрорайони міста, до кожного містянина, який в силу 

обставин не може відвідати святковий центр міста. 

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

який може бути потенційним виконавцем проекту): 

Даний проект дозволить створити особливу атмосферу свята в місті, виховувати 

естетичний смак, плекати формуванню певних традицій відзначення свят календарного 

циклу. Дизайнерське рішення оформлення тролейбусів у зимовий період створить 

додаткову естетичну атракцію наповнення міста в новорічно-різдвяний період. Маємо 

за мету прикрасити світлодіодною стрічкою контури 15 тролейбусів Чернігова, 

додавши яскравості можливості формувати новий креативний погляд на усталені речі 

регіонального міського сполучення. До того, дане рішення дозволить перенести 

відчуття радості у всі мікрорайони міста, до кожного містянина, який в силу обставин 

не може відвідати святковий центр міста. 

6.* Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для мешканців міста 

Чернігова у разі його реалізації: 

  



 

2 

 

2 

(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)  

Кожен мешканець та турист або гість Чернігова може стати учасником або глядачем 

святкового транспортного дійства. 

 

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)   

Дизайнерський концепт світлового оформлення міського транспорту є дієвим 

емоційним механізмом, який спрацьовує на поліпшення психологічного відчуття 

новорічних свят в місті легенд не знаходячись при цьому в епіцентрі святкувань. Крім 

того, рух задекорованих тролейбусів є промоцією свята для кожної вулиці, домівки, де 

такі тролейбуси курсуватимуть. Особливо цінніми вони стануть для людей з 

особливими потребами, які в силу обставин не зможуть наочі споглядати святково-

казковий центр міста. 

 

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

вартість)   

Вартість обладнання на одну одиницю тролейбусу 

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Світлодіодна стрічка LED neon  10х20мм. 

ГЕРМЕТИЧНА (IP65) PREMIUM, 40 шт. 

40400,00 

 

2. RGB-КОНТРОЛЕР VENOM ALLUMINIUM IR 

інфрачервоний, 1 шт. 

  

 

2200,00 

 

3. RGB-підсилювач VENOM 10A НА КАНАЛ,  8 шт. 

 

10000,00 

 

4. ДРАЙВЕР MEAN WELL ДЛЯ СВІТЛОДІОДІВ (LED) 

192 ВТ 12V 16 А ELG-200-12A, 4 шт. 

 

8000,00 

 

5. КОМПЛЕКТ VENOM (ПРОФІЛЬ АНАДОВАНИЙ 

НАКЛАДНИЙ (PREMIUM + РОЗСІЮВАЧ 

STANDART), 40 шт. 

 

7200,00 

 

З'ЄДНЮВАЧІ , 1 шт. 

 
4000,00 

 



 

3 

 

3 

6. Матеріали для монтажу, 1 комплект 

 

 

5000,00 

, 

8. Монтаж та підключення, 1 шт. 

 
22000,00 

 

РАЗОМ вартість (1 одиниця): 
98800,00 

 

Загальна  вартість проекту 1482000 

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  

makarovalex13@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, (фотографії за прикладом трамваю 

Угорщина) 

б)  мапа з зазначеним місцем реалізації проекту, 

в)  інші, суттєві для заявника проекту, які саме?  

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

.  


