
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) ^ місті Чернігові 

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

Ідентифікаційний номер проекту ^
(вписуєуповноважений робочий орган )

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

1.* Назва проекту (не більше 15 слів):
Облаштування комплексного молодіжного та дитячого спортивного майданчика для ігрових 
видів спорту в мікрорайоні «ЗАЗ»

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

проект: ЕИ малий х великий

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

м. Чернігів, мікрорайон «ЗАЗ», Деснянський район

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

м. Чернігів, територія біля будинку по проспекту Миру, 249 та новобудови

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

В рамках реалізації проекту передбачено обладнання мультифункціонального спортивного 
комплексу, де буде створене для молоді волейбольне, баскетбольне поля та поле для гри в 
міні-футбол/гандбол. Додатково передбачається облаштування дитячої спортивної зони «Ти 
-  найкращий».

5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт, який 
мооісе бути потенційним виконавцем проекту):
В мікрорайоні «ЗАЗ» проживає понад 7 тисяч мешканців, серед яких 2,5 тисячі діти та 
молодь. Серед мешканців району завжди був низький показник залучення до занять спортом 
та фізичної культури. Насамперед, це було обумовлено відсутністю відповідної 
інфраструктури. Побудоване біля мікрорайону «ЗАЗ» футбольне поле спрямоване на 
«професійних» гравців та більше на доросле населення, а також на обмежену кількість саме 
ігрових видів спорту.
Основною метою створення мультифункціонального спортивного комплексу є піклування 
про здоровий спосіб життя таких мешканців мікрорайону та прилеглих до нього територій,
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як молодь та діти. На даному етапі у мікрорайоні не має жодного спортивного майданчика 
такого спрямування.

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)

Результатами реалізації даного проекту зможуть користуватись всі мешканці мікрорайону 
«ЗАЗ», насамперед, молодь та діти, які там проживають. Спортивний майданчик зможе 
використовуватись і для проведення загальноміських змагань з ігрових видів спорту, 
оскільки в м. Чернігові не має жодного аналогічного майданчика.
Дитяча спортивна площадка “Ти —  найкращий” розрахована на використання дітьми у віці 
від 7 до 12 років.

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: Забезпечити можливість займатись чотирма видами спорту: баскетбол, волейбол, 
мині-футбол та гандбол, а також збільшити кількість людей (в першу чергу молоді), які 
ведуть здоровий спосіб життя та займаються фізичною культурою та спортом. Бенефіціарами 
проекту є всі мешканці мікрорайону «ЗАЗ», насамперед, молодь та діти, які там 
проживають.

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

Складові завдання
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн
1. Підготовчі роботи та вирівнювання території майданчика 182 100, 00
2. Покриття з плитки ФЕМ 85 200,00
3. Полімерне покриття 569 700, 00
4. Встановлення огорож 20 800, 00
5. Встановлення обладнання майданчика (ворота міні- 
футбольні/гандбольні, стенд баскетбольний, стійки 
волейбольні)

6 500,00

6. Вартість обладнання поля (ворота міні-футбольні/гандбольні, 
стенд баскетбольний, стійки волейбольні)

76 700, 00

7. Вартість огорожі 155 260, 00
8. Зовнішнє освітлення 52 440,00
Дитяча площадка “Ти - найкращий”(платформа, стінка для 
скелелазіння, футбольні ворота і баскетбольне кільце)

19 850, 00

РАЗОМ: 1 168 550,00
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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 
^Х і^су У V  'ооСГ - \ л с Ь  для зазначених вище цілей ( /

^  ^  ЛПідпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси ......7)/...'у.....
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначеупх^зище 
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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Типовий майданчик №1 
-розмір 12x18м
-види спорту : міні-футбол, гандбол, баскетбол 
-покриття : штучна трава, грунт, інші види 
-огорожа : економ, висота Зм



Спортивна зона Ти - найкращий 8К020
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Опис
Характеристики

Дитячий спортивний комплекс для спортивних майданчиків. Переваги: компактність, 
ергономічність і функціональність. До того ж, це відмінний подарунок для всієї родини.

Комплектація_________ спортивної_________зони_________ Ти_________ =_________ найкращий

Багатофункціональний спортивний комплекс складається з платформи, стінки для 
скелелазіння, футбольних воріт і баскетбольного кільця.

Комплекс, за бажанням замовника, може комплектуватися додатковими спортивними 
елементами.

Увага! Сітка для баскетбольного кільця не входить до комплектації комплексу!

Матеріали



Для виробництва ми використовуємо матеріали виключно високої якості і надійності:

1) Клеєний водостійкий брус (Україна)
2) Фанеру водостійку першого сорту
3) Металічні гірки з нержавійки (Україна)
4) Металеві труби різних діаметрів
5) Кращі німецькі та іспанські фарби, ґрунтовки та антисептик.

Для додання насиченого відтінку і стійкості металевих елементів, ми покриваємо метал 
трьома шарами високоякісної глянсової фарби іспанського виробництва. Металеві 
елементи покриваємо ґрунтовкою і після цього фарбуємо.

Вікові обмеження

Спортивний комплекс Ти - найкращий розрахований на використання дітьми у віці від 7 до 12 
років
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