
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 2021 рік та список мешканців міста Чернігова, які 

підтримують цю пропозицію (проект)  

 

Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган ) 
47 

 

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

 

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

Музичний світлокольоровий фонтан –водограй « Красний Міст» 

……………………………………………………………………...……………………………

……………………………………………………………………………………..…………… 

………………………………………………………………………………………..………… 

………………………………………………………………………………………..………… 

 

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

проекту): 

проект:   
  

 малий       Х  великий          

 

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 

масиву/мікрорайону):  

Деснянський район, Красний міст 

 

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

Красний міст 

 

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

Загальновідома в місті мостова споруда «Красний міст» обладнується спеціальним 

гідро - світловим і акустичним обладнанням, яке забезпечує можливість створення 

гідро-світло-акустичних керованих ефектів, в тому числі симетричних і асиметричних 

водограїв, фонтанів з обох боків мосту. Система працює в демонстраційному режимі 

безоплатно і дозволяє індивідуальне програмне управління в оплачуваному режимі. 

Отримані кошти спрямовуються на компенсацію експлуатаційних витрат і 

модернізацію системи. 

 

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

який може бути потенційним виконавцем проекту): 



 

2 

 

2 

В просторі під Красним мостом розміщується гідро-світло-акустичне обладнання, яке 

забезпечує водозабір з р. Стрижень, підйом води до рівня мосту і повернення її в річку 

у вигляді симетричних або несиметричних керованих водоспадів, водяних завіс, 

фонтануючих струменів (крил). Естетичний ефект підсилює світлова імпровізація і 

акустичних супровід (звуковий, музичний голосовий). Комп’ютерна система керування 

дозволяє реалізувати кілька режимів роботи комплексу:  

1 – демонстраційний, що триває до 10 хвилин; 

2- стандартизований, що дозволяє вмикати будь-яку з 10-20 стандартних композицій, 

на вибір замовника; 

3- імпровізаційний, що дозволяє створювати нові гідро-світло-акустичні композиції. 

При цьому перехід до 3 режиму є можливість зробити платним. А отримані кошти 

направляти на компенсацію експлуатаційних витрат  і розвиток системи. 

 

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)  

Проект має найвищу відкритість, публічність і доступність результатів реалізації для 

всіх мешканців міста. Крім того додаткова аерація вод річки Стрижень внаслідок 

реалізації проекту покращить екологічний стан цієї водойми в центрі чіста. 

 

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)   

Реалізація проекту дозволить створити новий унікальний для Європи туристичний 

ресурс, що може стати новою окрасою і візитівкою міста. 

Це буде початковим етапом реалізації проекту «Чернігів- місто легендарних 

різнобарвних мостів» що мав реалізовуватись в 2017 році. 

Крім того тиражування матеріально-техїнічних і творчо естетичних рішень, 

відпрацьованих за час реалізації проекту на базі «Красного мосту» на інших п’яти 

мостах Стрижня дозволить екологічно оздоровити річнку і значно прикрасити місто, 

що безумовно позитивно вплине на якість життя всіх груп населення Чернігова.в 
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8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Розробка технічної частини проекту 250 000,00 

2. Розробка програмного забезпечення системи 

управління гідро-світло-акустичною системою 
300 000,00 

3. закупівля, виготовлення і комплектація необхідного 

обладнання 
600 000,00 

4.Монтаж і пуско-налагоджувальні роботи 200 000,00 

  

РАЗОМ: 1 350 000,00 

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).  

 

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  tarh@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.  

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?   


