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Бланк-заявка пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за 

рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) у місті 

Чернігові на 201_ рік та список мешканців міста Чернігова, які 

підтримують цю пропозицію (проект)  

 

Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган ) 
51 

 

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

 

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

 

Пішохідний перехід нового покоління 

 

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):  

 

Центр міста 

 

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

М. Чернігів, вул. Шевченка  

(біля Центрального парку культури та відпочинку) 
 

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

 

Проект включає в себе втілення сучасної інноваційної системи 

регулювання руху пішоходів за допомогою новітніх розробок в області 

автономного ґрунтового освітлення. Це наддасть змогу не тільки зробити 

пішохідний перехід більш безпечним, але і стане виразною ознакою і 

привабливою окрасою нашого міста, а також приверне увагу гостей і 

жителів нашого міста 
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Пишущая машинка
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5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт, 

який може бути потенційним виконавцем проекту): 

Відрізняє  даний тип переходу те, що яскраве світло трьох кольорів в 

різних режимах роботи випромінюється самою зеброю знизу догори і дуже 

добре підсвічує силуети перехожих в темну пору доби. В той же час 

світлодіодна смуга на бордюрі привертає увагу тих, хто не змозі відірвати 

погляд від своїх гаджетів. Таку підсвітку добре видно навіть під шаром 

снігу. Ідея полягає в тому, що зебра дублює роботу світлофора, але на 

поверхні асфальтового покриття. Так, наприклад, в режимі зеленого світла 

світлофора для пішоходів, сегменти зебри по черзі загоряються один за 

одним, вказуючи напрям руху, а по закінченню часу перехід починає 

мерехтіти зеленим.  В режимі червоного – горить червоним статично. В 

режимі, коли світлофор переходить в миготливий жовтий режим, або 

взагалі вимикається вночі, або аварійно - зебра підсвічується яскравим 

білим світлом. Наявність батареї дасть змогу працювати автономно навіть 

за відсутності живлення. 

 

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)  

 

Доступний всім 

 
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)   

 

У темний час доби підвищується небезпека для пішоходів при переході 

через дорогу. У зв'язку з поганою освітленістю пішоходів водій може не 

помітити пішохода на дорозі. Пішохідний перехід, що світиться, дозволить 

привернути увагу водія, вказати на місце знаходження пішохідного 

переходу і наявності на ньому пішоходів. А також знизить аварійність і 

кількість нещасних випадків  на дорозі. 
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8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Розробка проекту і тестування системи 20 000  

2.  Вартість робіт по встановленню свідодіодних LED- 

модулів, що здатні тримати  без зносу постійне 

навантаження до 25 тон 

34 000 

3. Вартість матеріалів  227 400 

РАЗОМ: 281 400 

 

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  

……………………………………………...…    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?  

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

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