
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 2018 рік та список мешканців міста Чернігова, які 
підтримують цю пропозицію (проект)

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

1.* Назва проекту (не більше 15 слів):
Капітальний ремонт асфальтного покриття на міжбудинкових проїздах по вулицям 
Рокоссовського, Доценка, Захисників України, Космонавтів

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

проект: (Ш малий х великий

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону) :

м. Чернігів, Деснянський район

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

м. Чернігів: вул. Рокоссовського, 3, 5,11,13,8, 2 (корпус 1), 2 (корпус 2); вул.
Космонавтів, 9, 3-А, 3-В; Доценка, 13, 8, 28; Захисників України, 11,2.

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

Провести капітальний ремонт асфальтного покриття на міжбудинкових проїздах та 
прилеглих тротуарах по вул. Рокоссовського, 3, 5,11,13,8, 2 (корпус 1), 2 (корпус 2); вул. 
Космонавтів, 9, 3-А, 3-В; Доценка, 13, 8, 28; Захисників України, 11, 2.

5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб ’єкт, який 
може бути потенційним виконавцем проекту):

Даний проект включає в себе роботи по капітальному ремонту дорожнього покриття та 
прилеглих тротуарах, якими користується біля 20 тис. мешканців спальних мікрорайонів 
по вулицям Рокоссовського, Доценка, Захисників України, Космонавтів. Вкрай розбита 
дорога та велика кількість ям приносять незручності місцевим жителям. Ускладнюється 
виконання послуг комунальними та обслуговуючими організаціями, службами 
екстреного виклику. Особам з обмеженими можливостями, які проживають у вказаних 
будинках та мікрорайонах, важко пересуватися по даним дорогам.



Адреси розташування об’єктів та об’єми робіт:
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Адреса будинку Прогнозований 
об’єм робіт 

(кв.м.)
вул. Рокоссовського, 3 50
вул. Рокоссовського, 5 46
вул. Рокоссовського,11 70
вул. Рокоссовського, 13 66
вул. Рокоссовського, 8 90
вул. Рокоссовського, 2, корп. 1 68
вул. Рокоссовського, 3, корп.2 66
вул. Доценка, 13 90
вул. Доценка, 8 84
вул. Доценка, 28 190
вул. Захисників України, 11 260
вул. Захисників України, 2 86
вул. Космонавтів, 9 196
вул. Космонавтів, 3-А 36
вул. Космонавтів, 3-В 38
Всього: 1436 кв.м.

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)

Міжбудинковими проїздами по вулицям Рокоссовського, З, 5,11,13,8, 2 (корпус 1), 2 
(корпус 2); вул. Космонавтів, 9, З-А, 3-В; Доценка, 13, 8, 28; Захисників України, 11,2 
користується більше 20 тис. мешканців Чернігова спальних районів. Вказані дороги 
сполучають більшу частину різних соціальних об’єктів та інфраструктури (магазини - 
продовольчі і непродовольчі), є виходами до зупинок громадського транспорту, 
навчальних і виховних закладів (ЗОШ № 31, 25, 12). Доступ до вказаних об’єктів 
ускладнюється через погані дороги для осіб із обмеженими можливостями.

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)

Мета: покращення дорожньої інфраструктури та асфальтного покриття густонаселених 
спаггьних мікрорайонів у Деснянському районі м. Чернігова; якісне та вчасне надання 
послуг комунальними службами та обслуговуючими організаціями; своєчасний доступ 
екстрених служб до населення; вільне пересування осіб з обмеженими можливостями, 
що мешкають у багатоквартирних будинках.
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8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)

Складові завдання
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн

1. Капітальний ремонт асфальтного покриття на 
міжбудинкових проїздах по вулиці Рокоссовського, 3, 
5,11,13,8, 2 (корпус 1), 2 (корпус 2);

250 800,00

2. Капітальний ремонт асфальтного покриття на 
міжбудинкових проїздах по вулиці Доценка, 13, 8, 28

200 200, 00

3. Капітальний ремонт асфальтного покриття на 
міжбудинкових проїздах по вулиці Захисників України, 
11,2

190 300,00

4. Капітальний ремонт асфальтного покриття на 
міжбудинкових проїздах по вулицям Космонавтів, 9, 3-А, 
3-В;

148 500,00

РАЗОМ: 789 800,00

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).

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- 
romasemeshko@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):

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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