
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 201_ рік та список мешканців міста Чернігова, які 

підтримують цю пропозицію (проект)

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

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

проект: [х ] великий

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону):
Центральний парк культури та відпочинку

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

4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Багатофункціонального майданчику площею 576,00 м2 (32х18м) з поліуретановим

Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган )

63

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

user
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):
Спортивний майданчик включає

1) Спортивне обладнання для гри у баскетбол, волейбол, великий теніс і 
міні футбол

2) Поліуретанове покриття 
Поліуретанові спортивні покриття складаються з 
гумової крихти первинної , вторинної 
переробки,каучукової крихти БРБМ та 
поліуретанових систем. Покриття 
виготовляється безшовним способом, що 
набагато збільшує строк їх служби. Товщина 
покриття складає 10-15 мм.
Завдяки своєму складу поліуретанові гумові покриття мають комплекс унікальних 
властивостей:
• Неперевершену стійкість проти ультрофіолета та атмосферних впливів;
• Оптимальну протиковзну поверхню;
• Високу стійкість;
• Відсутність стиків;
• Вибір кольору;
• Довготривалий термін придатності;
• Стійкість до зносу;
• Відповідність найвищим вимогам атлетів;
• Водопроникність (там де це необхідно);
• Зниження ризику отримання травм до мінімуму;
• Дуже гарну підшарову адгезію;
• Оптимальні функціональні характеристики.
Ці покриття застосовуються для бігових доріжок стадіонів, для спортивних 
майданчиків ігрових видів спорту (мініфутбол, баскетбол, волейбол, теніс, гандбол) та 
універсальних, для шкільних і дитячих майданчиків, доріжок для прогулянок, для 
благоустрою територій у дворах, біля котеджів і гаражів і т.і. Відкриті системи 
поліуретанових покриттів з гумової крихти мають таку властивість, як 
водопроникність, що перешкоджає утворюванню калюж після дощу. Покриття 
захищені від впливу шиповок. При цьому, покриття легко ремонтується, після кількох 
років інтенсивного використання можливо недорого і просто відновити верхній шар.

3) Панельна огорожа для спортивного майданчика
Для огородження спортивного майданчика пропонується 
використати сучасну систему панельної огорожі з 
полімерним покриттям.
Панелі зварні з прямокутними чарунками гарантують 
високу міцність. Розмір полотна 2030х2500 мм. Розмір 
чарунки 200х50мм, діаметр оцинкованого проводу d=5/6 
мм.
Стовпи з оцинкованої сталі, вкриті полімером та мають 
отвори або різьбові втулки для кріплення. Висота стовпів 
в залежності від загальної висоти огорожі 2 м (товщина 
профілю -  2 мм, розмір перетину стовпів -  60х40 мм) та 

6 м (товщина профілю -  3 мм, розмір перетину стовпів -  60х120 мм).

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

Безкоштовний доступ для мешканців (можливо за попереднім записом для того щоб 
виключити накладок у розкладі роботи майданчика)

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)

В умовах погіршення показників здоров’я як дитячого так і дорослого 
населення встановлення спортивного багатофункціонального майданчику має на меті 
популяризацію здорового й активного способу життя, залучення мешканців міста до 
занять спортом та використання з користю вільного часу. Майданчик може бути 
використаний спортивними секціями та школами для проведення змагань та 
чемпіонатів.

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

Складові завдання
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн

1. Поліуретанове покриття Сопіриг 8Р (13 мм) 490000,00

2. Підготовка основи під поліуретанове покриття 350 000,0 0

3. Огорожа багатофункціонального майданчику 210000,00

4. Обладнання багатофункціонального майданчику 70 000,00

5.

6.

7.

РАЗОМ: 1 120000,00

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).
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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):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси 
allyans.cn@gmail.com для зазначених вище цілей / І у /

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):

а) 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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