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6. * Інформація стосовно доступності (результатів) проекту' для мешканців міста 
Чернігова у разі його реалізації:
(примітка: інф орм ація щ одо дост упност і м ож е ст осуват ися, наприклад, годин  
робот и об'єкт у, м ож ливо ї т а т и  за користування, кат егор ії меш канців, як і змож ут ь і 
як і не змож уть корист уват ись результ ат ам и р еа л іза ц ії даного проекту)

Міжбудинкововим проїздом вздовж вул Шевчука,8 та 1-ї Гвардійської Армії 12/6 
користується велика кількість мешканців даних багатоквартирних будинків а також 
жителів мікрорайону. Ця дорога являється одним з основних підходів до ліцею №32. 
Ускладнене пересування людей з обмеженими можливостями, які проживають в цих 
будинках.

7. Обгрунтування необхідності реалізації проекту, а також його бенефіціари 
(основна м ет а р еа л іза ц ії проекту; проблема, я к о ї воно ст осуєт ься; запропоновані 
ріш ення; пояснення, чому саме це завдання повинно бут и реалізоване і яким  чином його  
реалізац ія  вплине на  подальш е ж ит т я м еш канців; основні групи меш канців, як і 
змож ут ь корист уват ися результ ат ам и р еалізац ії завдання)

Мета: Покращення інфраструктури густонаселеного мікрорайону, якісне та вчасне 
виконання послуг комунальними та екстренними службами. Якісний та зручний підхід 
учнів до ліцею №32. Вільне пересування людей з обмеженими можливостями, які 
проживають в цих будинках.

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

Складові завдання Орієнтовна вартість 
(брутто), гри

1. Капітальний ремонт асфальтового покриття на 
міжбудинковому проїзді по вул Шевчука,8 та 1-ї 
Гвардійської Армії 12/6

280000грн

2.

РАЗОМ: 280000грн

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 додат и оригінал списку у  паперовій формі).
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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 підкреслит и):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси :
lesya.kuranda@gmail.ccm 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 ст осуєт ься):

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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