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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 ) 

 

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

 
1.* Назва проекту (не більше 15 слів): 
«Парк біля Електрону» 
 
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):  
По вул. Рокосовського, р-н Електрон. 
 
3.* Адреса, назва установи/закладу, будинку: 

По вул. Рокосовського, між домами: 42а та 40. 
 
4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів)  
Відновити парк, шляхом очищення від старих дорожніх покриттів та малих 
конструкцій, та створення: освітлення, доріжок та лавок зі смітниками. 
 
5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на           
суб’єкт, який може бути потенційним виконавцем проекту): 
 
За даною адресою знаходиться громадський парк, який перебуває в жахливому 
стані. Там кожен день їздять та паркуються недобросовісні водії, включаючи 
робітників ЖЕК-10 (працівник зазначеного ЖЕК-у підтвердив цей факт, та 
пояснив такі вчинки вивозом сміття з парку, хоча кожного разу помічений лише 
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проїзд заради скорочення шляху). Фото-підтвердження опубліковано на 
веб-сторінці проекту. 
 

Цей парк є дуже популярним місцем для відпочинку: дітей та дорослих, а також             
є найкоротшим шляхом до місцевої інфраструктури. Але навіть в гарну погоду           
там можна підвернути ногу і не приємно знаходитись, а в пору опадів не пройти. 
 

У зв'язку з цим треба повністю оновити парк. Як приклад можна взяти парки: 
● На пр-ті Миру (три ділянки, від ТЦ «Мегацентр» до Єлецької вулиці) 
● Ім. Богдана Хмельницького 

 

Про необхідні роботи (згідно плану-схеми): 
1. Демонтаж застарілих споруд: 

a. Дуже стару гойдалку-балансир, між Рокоссовського 40 і 38. 
b. Покинутий і занедбаний баскетбольний майданчик (паркан 70 м 

сітка-рабиця з 25-ма бетонними стовпами; два баскетбольні 
стовпи з металу). 

c. Стара іржава стійка для вибивання килимів. Між будівлями 
Рокоссовського 42 і 48. 

d. 11 старих лавок, між будівлями Рокоссовського 40 і 42А. 
e. Два металеві смітники (іржаві і старі), між Рокоссовського 44 і 48. 
f. Гойдалку «Машина на пружині», між Рокоссовського 44 і 48. 

2. Демонтаж усіх старих доріжок, тому що вони вже віджили свій термін           
експлуатації 

a. 54 х 1.3 м – бетонне коло, між баскетбольним майданчиком та 
будівлею Рокоссовського 40. 

b. 25 х 1.3 м – бетонна доріжка, між колом та будівлею 
Рокоссовського 38. 

c. 103 х 1.3 м – бетонна та асфальтова доріжка, від проїжджої 
частини перед Рокоссовсько 40 (між Рокоссовського 40 і 38), до 
проходу, між домами Рокоссовського 38 і 48. 

d. Бетонна доріжка, від проїжджої частини перед Рокоссовського 40 
(між Рокоссовського 40 і 46) - 1.3 х 37 м, яка йде до бетонного кола 
(зазначеного вище, в пункті “А”).  

e. між будівлями Рокоссовського 42, 42А і 48: (15 х 1 м) х 3 шт – три 
асфальтові доріжки; з приєднаними до них трьома асфальтовими 
квадратами (3.7 х 3.9 м). 

3. Підготувати грунт 
a. для доріжок (1 400 м²) 
b. 57 соток под газон 

4. Прокладання кабелів в каналах для ліхтарів (300 м) 
a. ВВГ кабель код 110454574 в магазині Розетка - 16 грн/1 м 
b. Пластикова труба – 7 грн м/пог. 
c. Погодження з Обленерго. 

5. Викласти доріжки 
○ Плитка у магазині Розетка – Код 113600960 – 165 грн/м² 
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○ Бордюр у магазині Розетка – Код 79992962 – 36 грн/шт (50 х 20 х 4 
см) 

 
A. Доріжки (Д 700 х Ш 2 м = 1 400 м²), вище за рівень землі на 10 см. 
B. Кармани для лавок (робляться з тієї ж плитки, що і доріжки): (2 х 1 

м) х 19 шт = 38 м². 
C. Бордюри (1 476 м). 

6. Встановити лавочки і смітники: 
a. Лавочки - 1 410 грн/шт (Prom.ua - “Скамья парковая Садовая 1,5м”).  
b. Смітники - 350 грн/шт (Эпицентр - КОД 40523081) 

7. Встановити 10 ліхтарів 
a. Ліхтар – 3 500 грн/шт (магазин Miroshop.com.ua, код MS583249R) 

8. Дрібні роботи з прибирання та благоустрою: 
a. Дуже добре змастити вісім гойдалок, між будівлями Рокоссовського 

44, 38 і 48. 
b. Обрізати гілля дерев, між домами Рокоссовського 40 і 46, щоб 

відстань до землі була, щонайменше 2 м і всі люди могли 
комфортно ходити доріжками. 

c. Прибрати дві кам’яні глиби, між Рокоссовського 44 і найближчою 
доріжкою. 

d. Прибрати шини навколо клумби, біля будинку № 40. 
e. Обрізати гілля кущів, для комфортного пересування доріжками між 

Рокоссовського 40 і 38. 
f. Між Рокоссовського 42А і 48 - перенести пісочницю. 

9. Частково накрити бетонний сток. Якщо не можна, тоді розмістити плити          
на невеликій відстані одна від одної, аби люди могли беспечно і           
комфортно ходити, а вода – потрапляти у сток. 

a. Між Рокоссовського 42А і 42. 
b. Всього – 50 м. 
c. Плита з бетону (1 м²) – 375 грн/шт (магазин Розетка, код товару 

70003280) x 50 шт. 
10.Встановити чотири тротуарні стовпи для блокування в’їзду в парк         

автотранспорту 
a. Три, між будівлями Рокосовського 40 і 46 
b. Один, між будівлями Рокосовського 38 і 48 

 
○ Ціна одного стовпчика - 650 грн. Магазин Odf.in.ua (“Столбик 

парковочный из нержавейки высотой 1000 мм под бетонирование”) 
 

11.Посадити газон (57 соток): магазин Розетка, Код 83166765 
12.Розробка проектно-кошторисної документації (10%) 

 
Вартість зазначена нижче, а план-схема є на веб-сторінці «Бюджету участі» –           
проект № 82. 
 
6.* Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для мешканців        
міста Чернігова у разі його реалізації: 
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(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)  
 
Парк має залишитись загальнодоступним для всіх бажаючих. 
 
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) 
 
Цей парк є дуже популярним місцем для відпочинку: дітей та дорослих, а також             
є найкоротшим шляхом до місцевої інфраструктури. Але навіть в гарну погоду           
там можна підвернути ногу і не приємно знаходитись, а в пору опадів не пройти.              
Також там кожен день їздять та паркуються недобросовісні водії. 
 
Після виконання всіх робіт – це буде парк, в якому дуже приємно знаходитись.             
Люди зможуть комфортно відпочивати і ходити по його території в будь-яку           
погоду. 
 
8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх          
орієнтовна вартість) 
 
 

Складові завдання (згідно схеми) 
Орієнтовна вартість* 

(брутто), грн  

 
1. Демонтаж споруд: 

 
A. Гойдалку-балансир 
B. Баскетбольний майданчик 
C. Стійка для вибивання килимів 
D. 11 лавок 
E. Два металеві смітники 
F. Гойдалку «Машина на пружині» 

 

A. 000 грн 
 

B. 000 грн 
 

C. 000 грн 
 

D. 000 грн 
 

E. 000 грн 
 

F. 000 грн 
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2. Демонтувати доріжок 

 
00 000 грн 

 
3. Підготовка грунту 
 

00 000 грн 

4. Закупівля 

1. Кабель - 4800 грн 
 
2. Труба для кабелю - 
2 100 грн 
 
3. Доріжки -  231000 
грн. 
 
4. Кармани -    6270 
грн. 
 
5. Бордюр - 106272 
грн. 
 
6. Лавочки -   26790 
грн. 
 
7. Смітники -   6650 
грн. 
 
8. Ліхтарі - 35000 грн 
 
9. Бетонні плити - 18 
750 грн 
 
10. Тротуарні 
стовпчики - 2600 грн 
 
11. Газон - 37620 грн 

 

5. Прокладання кабелів для ліхтарів 

 

 
1. Погодження з 
Обленерго - 000 грн 
 
2. Робота - 0000 грн. 
 

6. Викласти: доріжки, кармани лавок і бордюри. 
 

Доріжки - 0 000 грн 
 
Кармани - 0 000 грн 
 
Бордюр - 0 000 грн 
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7. Встановити лавочки і смітники 
Лавочки - 0 000 грн. 
 
Смітники - 0 000 грн 

8. Встановити ліхтарі 0 000 грн 

9. Дрібні роботи: 
 

A. Змастити вісім гойдалок 
B. Обрізати гілля дерев 
C. Прибрати дві кам’яні глиби 
D. Прибрати шини 
E. Обрізати гілля кущів 
F. Перенести пісочницю 

 

 
A. 000 грн 

 
B. 000 грн 

 
C. 000 грн 

 
D. 000 грн 

 
E. 000 грн 

 
F. 000 грн 

 

10. Частково накрити бетонний сток 0 000 грн 

11. Встановити тротуарні стовпчики 0 000 грн 

12. Висадити газон 0 000 грн 

13. Розробка проектно-кошторисної документації 00 000 грн 

РАЗОМ: 

477 852 грн 
(закупівля) 

 
000 000 грн 
(виконання) 

 
0 000 000 грн 

(загальна) 
 
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 (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        
yora.gets@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, (додається до онлайн-проекту) 
б)  мапа з зазначеним місцем реалізації проекту, (додається до онлайн-проекту) 
в)  інші, суттєві для заявника проекту, які саме 
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