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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 ) 
84 

 

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

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

Створення ландшафтних естетзон для безпечного та змістовного дозвілля  

 

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):  

Деснянський район, мікрорайон вулиць Доценка, Бєлова, Рокосовського, 1 Травня, 

Космонавтів 

 

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

м.Чернігів, вул.Доценка 9 

 

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

 

Сучасне облаштування великої клумби та зелених зон, розташованих на території 

школи №29. Мета – перетворити центральну частину великого мікрорайону на еститичну 

локацію, паркову ділянку з елементами ландшафтного дизайну для популяризації та 

розвитку сімейного відпочинку, спілкування молоді, виховання естетичного смаку 

жителів міста, їх культурного дозвілля в зручних, сучасних умовах. 

 

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

може бути потенційним виконавцем проекту): 

 

Естетзони включатимуть в себе: 

 багаторівнева клумба, 

 зелений лабіринт із вічнозелених рослин, 

 зелена зона для 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)  
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У разі реалізації проекту естет-зона буде безкоштовно доступна для всіх жителів 

мікрорайону (вулиць Доценка, Бєлова, Рокосовського, 1 Травня, Космонавтів)  та всього 

міста. Діти підлітки, їх батьки, люди похилого віку матимуть можливість 

насолоджуватися сучасним осередком для дозвілля, прогулянок, відпочинку у зручний 

час.  
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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)   

 

Чернігів завжди був затишним, душевним містом. А сьогодні він перетворюється 

на перлину нашої країни, сучасне Європейське місто. Центральна його частина поступово 

перетворюється на другу Голландію, з її квітучими клумбами. Проте, це стосується 

дійсно, поки що тільки центру. 

Тому маємо на меті розповсюдити цю тенденції поступово й на спальні райони 

Чернігова. Адже естетичне виховання сучасної молоді – є невід’ємною складовою 

виховання підростаючого покоління. 

Територія школи №29 зосереджує на собі дозвілля великого мікрорайону (вулиці 

Доценка, Бєлова, Рокосовського, 1 Травня, Космонавтів). Подвір’я школи дійсно є 

осередком дозвілля не тільки дітей, а й місцем прогулянок молодих мам, бабусь, дідусів 

тощо. Проте назвати подвір’я школи парком на сьогоднішній день неможливо. Тому 

пропонуємо вирішити цю проблему, створивши «Естет зону», яка буде включати в себе 

сучасне, креативне облаштування старої клумби та зелених зон території школи. Це стане 

обличчям не тільки навчального закладу (понад 1200 учнів), а й усього мікрорайону. 

Із впевненістю можна сказати, що реалізація даного проекту дозволить УСІМ 

мешканцям мікрорайону почувати себе у привабливому, сучасному європейському місті, 

та виховувати та розвивати у дітей, підлітків високий естетичний смак. 

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

вартість) 

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Улаштування бетонних підпірних стін підвалів  181622 

2. Облицювання підпірних стін керамічною плиткою на 

полімерцементній мастиці 
91630 

3. Підготовка вручну нестандартних місць для садіння 

кущів-саджанців у групі з додаванням рослинної 

землі 

104943 

4. Садіння багатолітніх квітників 13130 

5. Саджанці можевельнику 13440 

6. Саджанці піон деревовидний 7270 

7. Підготовка ґрунту для влаштування партерного та 

звичайного газонів механізованим способом без 

внесення рослинної землі 

4085 
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8. Посів газонів партерних, мавританських та звичайних 

вручну 
22136 

9. Лабіринт. Підготовка вручну нестандартних місць для 

садіння кущів-саджанців у групі з додаванням 

рослинної землі 

52487 

10. Садіння кущів-саджанців в живу однорядну огорожу 

та з рослин, що в’ються 
61838 

11. Огорожа. Виготовлення гратчастих конструкцій - 

огорожа 
47726 

12. Виготовлення гратчастих конструкцій – металеви 

стовпи 
3643 

13. Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей 

позалізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 

1,65 м 

26800 

14. Садженці чагарників самшиту. 14112 

15. Проектні роботи 32000 

16. Будівельно-механізовані витрати 72611 

РАЗОМ: 749503 

 

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  

biwork18irina@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?  


