
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 2022 рік та список мешканців міста Чернігова, які підтримують цю 

пропозицію (проект)  

 

Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган ) 
82 

 

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

 

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

                                                              «H2OChe» 

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

проект:    малий       х  великий          

3. Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 

масиву/мікрорайону):  

1. Сквер ім. Богдана Хмельницького 

2. Міні-сквер на перехресті вулиць Кирпоноса та проспекту Перемоги 

3. Міні-сквер по вулиці Рокоссовського, 20 

4. Сквер знань по вулиці Шевченка,  

5. Березовий Гай 

6. Пляж «Золотий Берег» 

7. Алея героїв (біля «Зеленої Сцени») 

8. Масани (дитячий майданчик біля магазину «Велмарт») 

9. Парк «Казка» (Шерстянка) 

10. Бульвар по проспекту Миру (біля пішохідного фонтану) 

4.* Адреса, назва установи/закладу, будинку 

1. Сквер ім. Богдана Хмельницького 

2. Міні-сквер на перехресті вулиць Кирпоноса та проспекту Перемоги 

3. Міні-сквер по вулиці Рокоссовського, 20 

4. Сквер знань по вулиці Шевченка,  

5. Березовий Гай 

6. Пляж «Золотий Берег» 

7. Алея героїв (біля «Зеленої Сцени») 

8. Масани (дитячий майданчик біля магазину «Велмарт») 

9. Парк «Казка» (Шерстянка) 

10. Бульвар по проспекту Миру (біля пішохідного фонтану) 

 

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

 Суть проекту полягає в розміщенні в 10 багатолюдних місцях (локаціях) питних 

фонтанчиків, підключених до загальної мережі водопостачання, що має забезпечити в літній 
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(спекотний) період доступ чернігівців і гостей міста, в тому числі людей з інвалідністю до 

чистої, прохолодної питної води. Що в свою чергу призведе до зменшення негативних 

наслідків спекотної погоди для здоров'я людей. 

 

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

може бути потенційним виконавцем проекту): 

Авторитетне видання "Financial times" в своїй статті про історію виникнення питних 

фонтанів в світі пише: "Питний фонтан, в своєму роді, є символом цивілізованого міста, 

щедрим публічним жестом, який робить місто придатним для життя".    

На жаль, в Чернігові існує доволі серйозна проблема з доступом містян, гостей міста в 

місцях масового відпочинку до питної води. В свою чергу це негативно відображається на 

стані здоров’я людей, які погано переносять спеку: це діти, люди з серцево-судинними 

захворюваннями і вагітні жінки. Також від спеки страждають тварини, як домашні питомці 

чернігівців, з якими вони гуляють на вулиці, а також і безпритульні тварини. 

Запропонованим проектом пропонується  встановлення в 10 багатолюдних місцях (локаціях) 

питних фонтанчиків та підключення їх до загальної мережі водопостачання, що має 

забезпечити в літній (спекотний) період доступ чернігівців і гостей міста, в тому числі людей 

з інвалідністю до чистої, прохолодної питної води. 

Функція поїлки для тварин буде корисною для власників домашніх тварин і безпритульних 

тварин, а функція набору води в пляшку буде корисна для подорожуючих, для 

велосипедистів і тих, хто переміщається по місту на самокатах, тощо. 

 

7.* 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) 

Передбачається, що питні фонтанчики будуть працювати орієнтовно у  період з 1 травня  по 

1 жовтня (період роботи може коригуватися в залежності від погодних умов і температури 

повітря) в денний час доби. Користування питними фонтанчиками для мешканців і гостей 

міста буде безоплатним. Користуватися питними фонтанчиками зможуть усі категорії 

мешканців і гостей міста, він буде доступним для дорослих, для дітей, для людей з 

інвалідністю, для домашніх, а також безпритульних тварин. 

 

8. 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)   

Питний фонтан в місті - це про піклування. 

В першу чергу  піклування про людей: мешканців і гостей міста, особливо в літню спеку і 

особливо про тих, хто її погане переносить: вагітні жінки і люди з серцево-судинними 

захворюваннями.. 

В другу чергу піклування про наших четвероногих друзів, які не менше за людей страждають 

від спеки. 
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І в третю чергу - це піклування про навколишнє середовище, адже спека на 

вулиці змушує людей пити воду, а за відсутності питних фонтанів і станцій заправки води, 

люди купують воду в магазинах, яка уся продається в пластиковій тарі і добре, якщо вона 

піде на переробку або хоча б опиниться на звалищі, а не буде розкладатися десятки років 

десь в лісі, в парку або на березі водойм. 

Реалізація даного проекту зможе підняти Чернігів в рейтингу українських міст, зручних для 

життя та покаже, що місто по справжньому намагається стати сучасним європейським 

містом, що піклується про містян, про тварин і про довкілля. 

 

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

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Фонтанчик питний вуличний трирівневий з 

функцією  набора пляшки і поїлкою для тварин, з 

вбудованим фільтром для води  (10 шт.) 

1 200 000,00 грн. 

2. Лічильники води 10 шт. 4 000,00 грн. 

3. Підключення питного фонтанчику до мережі 

центрального водопостачання (10 точок з 

урахуванням комплектуючих) 

100 000,00 грн. 

РАЗОМ: 1 304 000,00 

 

10. 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): 

a) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси  algashpar@gmail.com   

для зазначених вище цілей  

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси ….………….. 

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?   
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