
Перелік великих проєктів, які беруть участь у 

голосуванні у 2021 році 

№ Назва Опис ПІБ автора 

1 

Красиве довкілля 

– здорова нація! 

(ЗОШ №7) 

Реконструкція шкільного подвір’я, яке 

є прохідною територією між проспектом 

Перемоги та вулицею Івана Кочерги, з 

заміною зруйнованого асфальтного покриття 

на тротуарну плитку, реконструкція клумб, 

встановлення лавочок для відпочинку та 

сміттєвих урн. 

Колотило 

Наталія 

Радіонівна 

3 

Благоустрій 

території 

міського 

пологового 

будинку 

Реконструкція зони відпочинку та 

влаштування паркінгу на прибудинковій 

території міського пологового будинку. 

Вінницький 

Володимир 

Вікторович 

4 
Фестиваль 

сноубордистів 

Восени ми зможемо провести зимове 

екстримальне красиве шоу, запросити гостей 

з інших країн, а також з інших міст. 

Таких івентів мало в світі, і до нас багато 

приїдуть подивитися. 

Гулін Віталій 

Валентинович 

1

10 

Легка атлетика 

для кожної 

дитини - від 

початківця до 

олімпійця 

Благоустрій, створення та 

облаштування легкоатлетичного комплексу 

на прибудинковій території з метою 

утворення додаткових сучасних та безпечних 

зон для активного відпочинку, та дозвілля 

мешканців мікрорайону, учнів ЗОШ № 30, а 

також всіх бажаючих. 

Середа 

Олександр 

Анатолійович 

1

11 

Спортивний 

простір активного 

відпочинку для 

жителів 

мікрорайону 

Подусівка 

(ЗОШ № 21) 

Удосконалення спортивного простору 

для активного відпочинку, який включає 

огородження баскетбольного майданчика, 

реконструкцією бігової доріжки з резиновим 

покриттям та встановлення спортивного 

обладнання по периметру, з метою 

благоустрою спортивного стадіону та 

приведення його до більш естетичного 

вигляду, а також з метою популяризації 

здорового способу життя мешканців 

Чернігова. 

Вальчук Тетяна 

Андріївна 

  



1

13 

«Благоустрій 

зеленої зони на 

розі вул. 

Молодіжної та 

проспекту 

Перемоги. Сквер 

«Добробут»». 

Даний мікрорайон є густонаселеним, 

проте навколо відсутній будь-який сквер чи 

парк для відпочинку. Саме тому ініціативна 

група розробила даний проєкт реконструкції 

вільної від забудови зеленої зони відпочинку 

для всіх гостей та мешканців міста. 

Кирієнко 

Сергій 

Владиславович 

1

14 
Безпечна школа 

Під час перебування дитини в 

навчальному закладі відповідальність за її 

життя та здоров’я несуть вчителі та персонал 

шкіл. Ми хочемо забезпечити хоча б 

половину штатного складу навчальних 

закладів знаннями та практичними 

навичками з надання домедичної допомоги 

дітям та дорослим (з медичної точки зору 

підліткам надається допомога так само, як і 

дорослим). 

Стародуб 

Олександра 

Олегівна 

17 

"ВУЛИК" - групи 

денного догляду 

за дітьми та 

молоддю з 

інвалідністю 

В 2016 р. ГО «Голос батьків» 

впровадила послугу денного догляду для 

дітей з інвалідністю віком від 4 до 18 років, 

які не відвідують навчальні заклади, та 

молоді віком до 35 років. Послуга дає 

можливість соціальної адаптації та 

реабілітаціїдля дітей та молоді зі складними 

формами інвалідності, загального 

покращення емоційної атмосфери в родині 

та покращення економічної незалежності. 

Дей Ольга 

Олександрівна 

Карасьова 

Любов 

Володимирівна 

Смолянич 

Марія 

Олександрівна 

18 

Електронний 

застосунок 

«Чернігів у 

долоні» 

Створення програмного застосунку для 

телефону/планшету, який би звів в єдину 

базу життєвонеобхідну інформацію для 

містян та став би однією з систем 

екстренного оповіщення. Також інтерфейс 

«гостя» для даного застосунку має містити 

всю необхідну інформацію для Гостя-

туриста, що відвідує місто. 

Палькова-

Свірчевська 

Ольга Сергіївна 

20 

Комплексні 

послуги денного 

догляду, 

театральної студії 

та творчої 

зайнятості людей 

з інвалідністю 

Проект передбачає  надання послуг 

денного догляду (молоді з інвалідністю 

тяжкої категорії захворювання), інклюзивної 

театральної студії, зайнятість в інклюзивній 

творчій майстерні для людей з інвалідністю 

та  незахищених верств населення. Проект 

надає   шанс людям з інвалідністю  вийти з 

домашньої ізоляції і мати можливість 

спілкування,  розвитку життєвих навичок, 

розкриття творчих здібностей. 

Лозбень Надія 

Миколаївна 



21 

Спортивний 

майданчик по 

вул. 1го Травня 

191в 

Спортивний майданчик буде 

розміщений по вул. 1го Травня 191в, на 

території мікрорайону будинків 193, 191, 

191а, 191б, 191в. На спортивному 

майданчику буде розміщено різноманітні 

тренажери та комплекс для воркауту. 

Ребенок 

Віталій 

Миколайович 

22 
Парк "Шерстянка 

- мій рідний дім!" 

Зважаючи на існуючий стан парку між 

житловими будинками, які знаходяться за 

адресою вул.Текстильників, 39, 41 та 43, а 

також поряд з двома загальноосвітніми 

школами №14 та №34, дитячім садочком №5 

та міською лікарнею №4, пропонується 

привести його у належний стан для 

створення комфортних умов для жителів 

міста різних категорій 

Ганноха 

Вероніка 

Володимирівна 

23 

Місто щасливих 

дітей 

(ЗОШ № 20) 

Облаштування спортивно-ігрового 

майданчика для дітей різного віку, з метою 

забезпечення здорового, комфортного та 

активного дозвілля. 

Малець Наталія 

Іванівна 

Ончукова 

Валентина 

Михайлівна 

Миколаєнко 

Марина 

Сергіївна 

24 

Доступне 

навчання їзді на 

велосипеді та 

заняття 

велосипедним 

спортом кожній 

дитині 

(ДЮСШ 

"Україна" ЧМР) 

Безоплатне навчання їзді на велосипеді 

дітей міста та оволодінню навиками 

безпечної їзди з дотриманням правил 

дорожнього руху, проведення занять з 

велосипедного спорту. Проект передбачає 

придбання 100 велосипедів, 20 

велотренажерів, що дасть змогу масово 

освоїти жителям міста навики безпечної їзди 

на велосипедах і самовдосконалюватись 

через заняття велосипедним спортом. 

Мартинов 

Юрій 

Васильович 

Аксюта 

Микола 

Дмитрович 

Анісовець 

Сергій 

Васильович 

26 

Мініфутбольне 

поле на території 

Чернігівського 

ліцею № 22 

Мініфутбол набуває широкої 

популярності в містах, адже це дає 

можливість усім охочим приєднатися до гри 

у своєму житловому мікрорайоні, а 

здобувачам освіти та вчителям цікаво, 

активно та якісно проводити уроки фізичної 

культури.  Проєкт передбачає облаштування 

мініфутбольного поля на території 

Чернігівського ліцею № 22. 

Герасименко 

Лариса 

Олексіївна 

Білик Олена 

Миколаївна 

Філіна Ірина 

Анатоліївна 



28 

Мультифункціона

льний майданчик 

для активного 

дозвілля 

По вулиці Толстого між будинками 

118 та 106  розташоване занедбане 

спортивне поле  для активного дозвілля. 

Відтак, на сьогоднішній день поле  в 

аварійному стані, спортивного обладнання 

немає, а потреба у повноцінному 

спортивному майданчику   для дітей та 

молоді є необхідною складовою цього 

мікрорайону 

Олексієнко 

Вікторія 

Вікторівна 

32 

“Сад Каменів та 

Водоспад" на 

території міської 

лікарні №2. 

Створення 

комфортної зони 

відпочинку. 

Створення комфортного та затишного 

місця відпочинку в Японському стилі  “ Саду 

Каменів та Водоспад ” з невеликим 

водоспадом, гравієм, декоративними 

рослинам, лавками та освітленням. 

Реалізація цього проекту позитивно вплине 

на емоційний стан пацієнтів, відвідувачів та 

мешканців міста. Це стане гарним місцем 

відпочинку та релаксу. 

Самойлова 

Ніна 

Григорівна 

33 

Еко-

облаштування 

центрального 

парку культури та 

відпочинку 

Через вкрай незадовільній стан ставку 

в Центральному парку міста Чернігів та 

території навколо нього, враховуючі їхнє 

центральне розташування та велику 

соціальну значущість, пропонується 

реконструкція ставку: його очистка, 

поглиблення, берегоукріплення та 

облаштування безпечної та комфортної 

території навколо, доступної для всіх. 

Шестаковська 

Тетяна 

Леонідівна 

34 

Ремонт 

(відновлення 

дорожнього 

покриття) 

частини дороги 

по вулиці 

Ціолковського, 

20, м. Чернігів 

Приведення у відповідність 

транспортно-експлуатаційного стану дороги, 

що внаслідок багаторічної безремонтної 

експлуатації знаходиться в незадовільному 

стані. Проєктна ширина проїзджої частини 

даного відрізку  дороги  складає до 6 м, 

протяжністю 422 м 

Зогий Юлія 

Володимирівна 

Зогий 

Володимир 

Бригинець Ігор 

Любенко 

Тетяна 



35 

Капітальний 

ремонт дитячих 

ігрових 

майданчиків ЗДО 

№ 26 для 

активного 

дозвілля дітей 

На території ДНЗ № 26 розташовані 

дитячі майданчик ,які потребують оновлення 

та вдосконалення . Обладнання,яке 

знаходиться на майданчиках застаріле,деяке 

в аварійному стані так як було встановлено 

ще с початком  роботи садочка. 

Пріорітетним завданням для повноцінного 

розвитку дітей є  активна фізична діяльність 

і  потреба в оновлених сучасних спортивних 

майданчиках  є нагальною 

Копил Наталия 

Николаевна 

36 

Майданчик Street 

Workоut на 

Масанах - 

доступний спорт 

в умовах Covid-19 

Проєкт передбачає облаштування 

майданчику Street Workout на Масанах, 

аналоги якого відсутні в мікрорайоні. В 

умовах Сovid-19 та періодичних карантинів,  

проєкт є надважливим. Обладнання Street 

Workout дозволяє повноцінно тренуватися 

початківцям та професіоналам. Реалізація 

проєкту забезпечить вільний доступ 

мешканців мікрорайону до можливостей 

занять професійним та любительським 

спортом. 

Кунтиш Ольга 

Михайлівна 

38 

Веслування на 

байдарках і каное 

для дітей, молоді 

і осіб з 

інвалідністю. 

Проведення безкоштовних навчальних 

занять і майстер класів з веслування на 

байдарках і каное для дітей  м. Чернігова, і 

інвалідів. Проект передбачає придбання 35 

байдарок і каное (далі - човнів), 24 весел, 

плота і тренажера, що дасть змогу юному 

поколінню нашого міста і людям з 

обмеженими руховими можливостями, 

безпечно, якісно і систематично 

самовдосконалюватись на сучасному 

обладнанні. 

Єкімов Олег 

Леонідович 

Гамалій Сергій 

Олександрович 

Соболев 

Дмитро 

Віталійович 

40 

«Літній 

читальний зал 

«Бібліосад». 

Створення на подвір’ї бібліотеки 

площадки для спілкування та проведення 

корисного дозвілля для дітей та дорослих 

Чернігова, шляхом благоустрою та 

спеціального облаштування бібліотечного 

подвір’я. 

Ільченко Ірина 

Олександрівна 



41 
Європейський 

парк 

Даний проект передбачає 

облаштування зони масового відпочинку у 

мікрорайоні Шерстянка. Розташування 

паркової зони є зручним та доступним для 

усіх мешканців мікрорайону. Забезпечення 

місць відпочинку має задовольнити потреби 

усіх вікових категорій. Окремі зони 

планується відвести під дитячі майданчики. 

Прикрасою даного парку стане оригінальне 

озеленення усієї паркової зони. 

Лутченко 

Ольга 

Дмитрівна 

42 

Фестиваль 

"Зелена Сцена" - 

ювілейний 10 

сезон! 

"Зелена Сцена" - це фестиваль та 

креативний простір, який створений у 

самому центрі Чернігова. Він складається з 

кількох творчих майданчиків: музична 

сцена, вулична виставка, дискусійний 

майданчик, відкритий кінопоказ, дитячий 

майданчик, ярмарка сувенірів. Протягом X 

ювілейного сезону у 2022 році заплановано 

п’ять триденних фестивалів «Зелена Сцена», 

які відбуватимуться раз на місяць із травня 

по вересень включно 

Сухомлин 

Ярослав 

Володимирович 

43 

З рідної вулиці 

почни, - місто ще 

кращим зроби! 

Проєкт створено з метою 

облаштування території між будинками по 

вул. Доценка 17а та 13б. Асфальтові 

доріжки, прокладені багато років тому, 

давно потребують ремонту, тому ми 

пропонуємо покласти нові доріжки, 

встановити лави та ліхтарі. Проєкт 

спрямований на естетичне удосконалення 

прибудинкових територій. 

Кириленко 

Наталія 

Миколаївна 

Овчаренко 

Вікторія 

Дьогтяр Руслан 

44 

Рекреація (Зона 

відпочинку) 

(ЗОШ 1) 

Рекреація (зона відпочинку) на 

території школи №1 з поглибленим 

вивченням іноземних мов являтиметься 

логічним продовження  новоствореного 

баскетбольного майданчика й стане 

сучасним місцем відпочинку й комунікації 

молоді зі зручними лавками, наявністю 

сонячних батарей для живлення гаджетів, 

фотозоною, захистом у час несприятливих 

погодних умов тощо. 

Шушунова 

Ольга Іванівна 
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Ліцей - наш 

рідний дім. Дамо 

йому благоустрій 

XXI століття 

(Ліцей №15) 

Ландшафтний благоустрій необхідний 

для того, аби унеможливити розвиток 

забрудненості та виховувати естетичні смаки 

городян міста. 

Мета – перетворити центральну частину 

великого мікрорайону на естетичну локацію, 

паркову ділянку з елементами ландшафтного 

дизайну для популяризації та розвитку 

відпочинку, спілкування молоді, їх 

культурного дозвілля в зручних сучасних 

умовах. 

Харченко 

Антоніна 

Геннадіївна 

Людмила 

Іванова 

Володимир 

Урода 

51 

Облаштування 

молодіжного 

спортивного 

майданчика 

Пухова 131 

Проектом передбачається оновити 

територію старого спортивного поля новим 

обладнанням, відповідно буде створено для 

молоді волейбольне, баскетбольне поля та 

поле для гри в міні дворовий футбол. 

Результатами реалізації даного проекту 

зможуть користуватись всі мешканці 

прилеглих багатоповерхових будинків, 

насамперед, молодь та діти, які там 

проживають. 

Дубовик Анна 

Вікторівна 

54 
ART HUB 

"PALAЦ" 

Ідея проекту: створення 

універсального креативного простору з 

модульнимобладнанням для творчого 

самовираження містян різних вікових груп. 

Подібніоб’єкти близькі до поняття 

environmental architecture, тобто архітектура, 

щопоєднує людину з її середовищем й 

оточенням. В цьому конкретному 

випадкупроект передбачає переформування 

та наповнення новими сенсами 

наявногопростору. 

Коровін 

Дмитро 

Миколайович 

Іваненко Олена 

Ілля 

Бучельників 

56 

Олімпійські надії 

Чернігова 

(СК Хімік) 

Створення умов для становлення і 

розвитку олімпійського виду спорту - 

стрільби з лука серед дітей та молоді міста 

Чернігова. Залучення дітей та молоді до 

спорту, що сприяє зміцненню здоров'я, 

формуванню здорового способу життя. 

Створення позитивного іміджу Чернігова, як 

спортивного міста з багатою історією. 

Залучення нових туристів за рахунок 

проведення спортивних заходів у м. 

Чернігові. 

Руденчик Євген 

Володимирович 



58 

Центр 

екологічного 

виховання – твій 

еко-шанс 

Даний проект буде направлений на 

об’єднання комплексу послуг з екологічного 

виховання, формування екологічної 

свідомості осіб з інвалідністю, в тому числі 

вперше осіб, які пересуваються на візках, 

людей поважного, старшого віку шляхом 

створення Центру екологічного 

виховання.Ці послуги дадуть екологічні 

знання з охорони довкілля, залучитися до 

здорового способу життя. 

Федорова 

Світлана 

Віталіївна 

63 

«Сучасним дітям-

сучасний 

спортивний зал та 

медичний 

кабінет- запорука 

життя та здоров'я 

учасників 

освітнього 

процесу" 

(ЗОШ № 33) 

Ремонт спортивного залу й медичного 

кабінету та встановлення сучасного 

спортивного та медичного обладнання з 

метою створення безпечного та комфортного 

простору для занять фізичною культурою та 

надання якісної домедичної та 

профілактичної допомоги учасникам 

освітнього процесу 

Лесун Лариса 

Володимирівна 

Лебідь Лариса 

Павлівна 

70 

Встановлення 

автоматичних 

зовнішніх 

дефібриляторів у 

місцях великого 

скупчення людей 

Закупівля і встановлення 

автоматичних зовнішніх дефібриляторів у 

місцях великого скупчення людей для 

надання швидкої та якісної допомоги у разі 

зупинки серця. Закупівля тренінгів з "базової 

підтримки життя" для працівників установ, в 

яких будуть розташовуватись АЗД для 

загального доступу. 

Постушенко 

Данило 

Юрійович 

Савенко Ганна 

Миколаївна 

75 

Творча майстерня 

"Креативний 

простір" 

(ЗОШ № 3) 

Передбачає створення творчого  

простору з новітнім технологічним 

обладнанням для оволодіння мешканцями 

міста побутовими навичками через 

використання традиційних та інноваційних 

технологій. Спрямовано на популяризацію 

мистецтва гончарства,  розвиток потенціалу 

людей та професійного самовизначення. 

Майстерня використовуватиметься для 

проведення заходів творчого, релакс та 

художнього напрямку. 

Масляна Юлія 

Вікторівна 

Попсуй Наталія 

Василівна 

Заліська 

Наталія 

Василівна 
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Туристичний 

полігон 

(мотузковий 

парк) 

(Центр дитячо-

юнацкого 

туризму) 

Спортивно-оздоровчий та 

розважальний туристичний полігон 

(мотузковий парк) та вуличний скеледром 

для тренування спортсменів-туристів, 

початківців та відпочинку і екстремального 

дозвілля дітей та молоді, людей будь-якого 

віку. 

Журба Євгеній 

Леонідович 

80 
Жива візитна 

картка Чернігова 

Козацьке містечко на Валу (козацька 

варта, традиційні страви, реконструкція 

чернігівських обрядів, танці, театралізовані 

дійства) 

Ковальський 

Анатолій 

Петрович 

Покришень 

Анатолій 

Митрофанович 

81 

Реконструкція 

двох спортивних 

майданчиків у 

історичному 

центрі міста. 

Проект передбачає реконструкцію 

двох спортивних майданчиків в історичному 

центрі міста. 

Корюковець 

Андрій 

Дмитрович 

82 “H2OChe” 

Суть проекту полягає в розміщенні в 

багатолюдних місцях питних фонтанчиків, 

підключення їх до загальної мережі питного 

водопостачання, з метою забезпечення в 

літній (спекотний) період доступу 

чернігівців і гостей міста, а також 

четверолапих друзів  до чистої, прохолодної 

питної води, що в свою чергу призведе до 

зменшення негативних наслідків спекотної 

погоди для здоров'я людей та їх питомців. 

Гашпар 

Олександр 

Романович 

84 
«Повноцінне 

Життя!» 

Створення умов повноцінного життя 

для осіб з інвалідністю та людей поважного 

віку шляхом надання послуг соціальної 

реабілітації, арт-терапії, в тому числі 

театротерапії, денного догляду, формування 

навичок самообслуговування, основ еко-

життя та життя у цифровому просторі. 

Таким чином дані категорії мешканців міста 

покращать рівень свого життя та стануть 

повноцінним членами громади. 

Філатова 

Вікторія 

Олексіївна 
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Воркаут - відкрий 

у собі силу. 

Облаштування 

воркаут-

майданчику для 

мешканців міста 

Чернігова. 

(ЗОШ № 27) 

Облаштування ПЕРШОГО у місті 

майданчику для професійних занять Workout 

у місті . Sreet Workout - це масовий рух, 

заснований на заняттях фізичною культурою 

із застосуванням тренувального обладнання 

в громадських об'єктах.Включає тренування 

на горизонтальній перекладині, брусах та 

інших спортивних знарядах , яке 

відбувається на свіжому повітрі. Підходить 

як для початківців, так й для професіоналів. 

Дубина Артем 

Олександрович 

Турбін Микита 

Степанець 

Артем 

89 

Комплексний 

спортивний 

майданчик 

(Ліцей № 32) 

Реконструкція спортивного 

майданчика ліцею №32 для массового 

заняття фізичною культурою та спортом 

учнів та мешканців мікрорайону Градецький. 

Пинчук Тетяна 

Володимирівна 

Тарасюк 

Людмила  

90 

Соціальний 

транспорт – 

швидка  

соціальна   

допомога… 

Проект допоможе виправити ситуацію 

щодо транспортування людей, що 

знаходяться в край скрутному становищі – 

літнього віку, бездомних, людей з 

інвалідністю. Також за допомогою 

транспорту буде  можливо організовувати 

збір і роздачу гуманітарної допомоги особам 

та сім’ям соціально вразливих категорій 

населення. Реалізація можлива за придбання 

облаштованого  грузопасажирського 

автомобіля на 6-8 місць. 

Батієвська 

Лілія 

Олександрівна 

91 

Благоустрій 

парку біля 

залізничного 

вокзалу 

Проект благоустрою території парку 

Залізничника передбачає оновлення 

занедбаного парку: розчищення молодих 

чагарників, висадка декоративних 

багаторічних кущів і дерев, влаштування 

посівного газону, висадка квітників з 

сезонних рослин, облаштування тротуарних 

доріжок, освітлення території, встановлення 

лавочок, урн для сміття, облаштування 

ігрової  зони для дітей та спортивної зони. 

Партико Надія 

Миколаївна 

 


