
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 2015 рік та список мешканців міста Чернігова, які 

підтримують цю пропозицію (проект)

Ідентифікаційний номер проекту

(вписує уповноважений робочий орган )

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

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

Будівництво каналізаційного колектору з насосною станцією для підключення 
загальноосвітньої школи №4 по в у л . Толстого. 17 до центральних каналізаційних мереж 
м. Чернігова.

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

видатки: поточні X капітальні

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

ж/м Лісковиця

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

вул. Толстого. 17. загальноосвітня школа №4

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

Будівництво самопливного каналізаційного колектору насосної станції, напорного 
колектору . благоустрій прилеглої території.



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

Проектом передбачається підключення існуючих санвузлів школи до центральної 
каналізації.
На даним момент схід стоків виконується в і с н у ю ч у  вигрібну яму з подальшим виводом 
на очисні споруди.

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)

В результаті реалізації проекту підключення до центральних каналізаційних мереж школи 
№4 крім школи зможуть підключитись монастир, лозова Фабрика, типографія. магазини, 
житлові та адміністративні будинки мікрорайону Лісковиця. що значно покращить 
екологічну ситуацію в даному регіоні.

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)

Мікрорайон "Лісковиця" - найдревніший житловий масив міста. Тут мешкає понад ЗО тис. 
жителів, розміщені архітектурні, історичні пам'ятки, ряд об'єктів соціального 
адміністративно-побутового призначення, ряд виробництв.
По вул. Десняка проходить зливна зливова каналізація.
Під час дощу та весняних паводків складається небезпечна екологічна ситуація. Скид 
нечистот з вигребів може потрапити до водного басейну р. Десна.

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

Складові завдання Орієнтовна вартість 
(брутто), грн

1 .Проектна документація 77 604,00
2.Самопливний колектор 97 724,00
3.Насосна станція 724 034,00
4.Напірний колектор 214 469,00

РАЗОМ: 1 113 831,00



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).

11.* 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 chbudproekt@ukr.net 
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.

12. Інші додатки (якщо стосується)'.

а) фотографія^, які стосуються цього проекту,

б) мала з зазначеним місцем реалізації проекту.

в) схема каналізації

mailto:chbudproekt@ukr.net

