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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)  

 

Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган ) 
19 

 

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

 

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

 

«Антонієвих рук земне творіння» 

 

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):  

Лісковиця 

 

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

м. Чернігів, Болдина Гора 

 

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

 вдосконалення одного з туристичних маршрутів міста; 

 створення якісних умов для відпочинку місцевих жителів (від проведення 

державних свят до організації дозвілля) 

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

може бути потенційним виконавцем проекту): 

 Вхід 

1. встановлення кам’яної/дерев’яної скульптури монаха на вході (зі сторони зупинки); 

2.  реставрація сходинок, пандус, доріжки від зупинки у бік спуску до печер; 

3. встановлення сувенірного кіоску замість сумнівного стола раз на пару тижнів;  

  Альтанка Миколи ІІ 

1. міні-реставрація та перетворення на місце літературних читань (наприклад, у дні 

вшанування пам’яті М.М.Коцюбинського), лавки для сидіння;  

2. створення «Місця для закоханих» із кремезного дуба внизу на схилі; 

  Ремонтні роботи 

Х 
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1. часткова реставрація доріжок (від альтанки в обидва боки до Вічного Вогню – 

прокладення нової); 

2. встановлення освітлення та пари відеокамер (?); 

3. міні-реконструкція могили Германа; 

4. облаштування місць для сидіння біля парапету або на самому парапеті по периметру 

(частина Болдиної гори біля Вічного Вогню); 

5. сміттєві баки; 

6. ремонт існуючого туалету (біля Антонієвих печер) або встановлення біотуалету; 

7. встановлення інформаційних табличок для туристів біля визначних місць (двома 

мовами); 

  Нагляд/ Контроль 

1. передбачення чергового наряду поліції з метою попередження хуліганства та 

мародерства; 

2. пішохідний перехід (зебра) від вул. Суворова до Болдиної Гори; 

  Дитяче дозвілля 

1. облаштування дерев’яної «Галявини Казок/Легенд» посеред Болдиної гори (велика 

галявина всередині): казкові персонажі із бревен на землі, на деревах, екологічний та 

підходящий до Болдиної Гори як природньо-історичної пам’ятки  (дерев’яний) 

дитячий майданчик; 

 Схил (вул. Толстого) 

1. Вічнозелений Симаргл або герб Чернігова (інший символ) (на кшталт напису 

«Чернігів» на в’їзді у місто)  

 

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)  

 

Повна доступність як для місцевого населення (в тому числі, населення інших 

мікрорайонів), так і для туристів (в тому числі, іноземців) 

 

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: відновлення занедбаного куточка на місце масового культурного відпочинку; 

збільшення існуючого та залучення нового кількісного та якісного туристичного потоку. 

Болдина Гора є місцем проведення як державних урочистостей, пам’ятних дат, так і 

туристичним маршрутом, місцем вшанування пам’яті (в тому числі, похованих тут 

відомих поза Україною чернігівців) та просто куточком відпочинку місцевих жителів, - 

тобто охоплює різні та чималі категорії відвідувачів. Саме тому якісні зміни матимуть 

якісні результати: залучать більшу кількість візитерів (в тому числі, паломників), а як 

наслідок, збільшать об’єм витрачених у місті коштів, малюватимуть новий імідж міста. 
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8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Укладання плитки  

 Плитка на 1200 м 

 Встановлення (робота) 

2. Пісок для плитки 5 т по 50 грн 

3. Відсів для плитки 5 т по 50 грн 

 Встановлення (робота) 

170 000 

60 000 

250 

250 

2 000 

4. Паркові ліхтарі  

 20 шт по 7 000 грн 

 Встановлення (робота) 

140 000 

70 000 

5. Паркові лавки  

 15 шт по 998 грн 

 Встановлення (робота) 

6. Паркові скамейки (зі спинкою) 

 5 шт по 7 050 грн 

 Встановлення (робота) 

150 000 

7 500 

 

32 250 

17 500 

7. Дерев’яні казкові фігури  

 7-10 шт по 8 000 – 11 500 грн 

 Ілля Муромець (можливо похований на Болдиній 

горі) 

 Встановлення (робота) 

 

 

80 000 

50000 

50 000 

8. Сходинки з пандусом 

 Площадка 

 Сходинки 5 шт 

 Облицювання сходинок 

 Перила  

 Пандус 5 м²  (1 м² по 800 грн) 

5 000 

7 500 

10 000 

5 000 

4 000 

9. Відеоспостереження 

 Відеокамери 3 шт по 1 500 

 Встановлення (матеріали + робота) 

4 500 

25 000 

10. Сувернірний кіоск 

 Кіоск 1 шт 

 Встановлення (робота) 

14 000 

3 000 

11. Реставраціі альтанки, могили Германа 10 000 
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12. Стовп (указатель) 2 шт по 15 000 30 000 

13. Інформаційний стенд 2 шт. по 28 500 57 000 

14. Скульптура монаха 40 000 

15. Біотуалет* 

*( Ремонт існуючого дорожчий: матеріали 10 000 грн, 

робота 5 000 грн = 15 000 грн) 

8 900 

16. Сміттєві баки 

стаціонарні металеві 2-опорні 20 шт по 700 
14 000 

17. Зебра 

 

 

 

 

 
 

Разом:                   1 067 650 

18. Вічнозелений символ на схилі 

 Самшит від 140 грн за 1 шт (15-20 см) 

на 1 м² - 25 шт – 3 500 

розмір фігури 10м×10 м  

площа фігури 100 м² 

 робота 

120 грн/год  (10 год упродовж 5 днів) 

 

 

 

350 000 

6 000 

РАЗОМ: 1 423 650 

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  soruhan13@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:  

mailto:soruhan13@gmail.com


 

5 

 

5 

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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