
                                             БЛАНК-ЗАЯВКА 

проекту, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів 

громадського бюджету (бюджету участі) у Бобринецькій міській 

об’єднаній територіальній громаді на 2020 рік, та список осіб, які 

підтримують цю пропозицію 

 

Ідентифікаційний номер проекту 
 

Вид проекту (великий/малий) малий 

1. Назва проекту: 

Бювет  живої  води  СваРода  

2. Парк ім. М.Л.Кропивницького  

3. Опис та обґрунтування необхідності реалізації проекту (основна мета 

реалізації проекту; проблема, якої він 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). 

Парк ім. М.Л.Кропивницького знаходиться у самому центрі міста. Це 

улюблене місце відпочинку багатьох бобринчан. Тут відбуваються свята, 

працює літній кінотеатр, дзвенить голосами дитячий майданчик, квітнуть 

клумби. Для всього живого потрібна вода, особливо для людей.  

В сиву давнину на території парку розміщувалася пам’ятка, яка 

отримала від наших батьків назву СваРода «Живий коловорот води». Це 

джерело-криниця було збудовано Іудохристиянами в кінці ХVІІ на поч. ХVІІІ 

ст., а очищене й окультоване в 1767-1769 роках. Глибина 20-22 м, ширина 1,5 м. 

Запас води був невичерпний, оскільки під джерелом знаходиться надпотужне 

озеро цінних водних запасів.  

Тому, прохолодна вода бювету допоможе вгамувати спрагу та відновити 

сили організму. Проект покращить екологічний та санітарний стан міста, що є 

актуальним в сучасних умовах. Стане нагадування історичного минулого міста. 

 

Мета проекту: Забезпечення жителів громади якісною питною водою. 

Сприяння розвитку рекреаційної сфери міста для забезпечення умов 

різноманітного відпочинку жителів громади та гостей в парковій зоні за 

рахунок встановлення бювету. Збільшення тривалості життя громадян. 

Зниження загальної захворюваності населення та дітей. 

 

 



Реалізація даного проекту дасть можливість: 

Задовольнити потреби населення в питній воді; 

Перетворити територію парку в зону підвищеного комфорту, що 

забезпечує високу всесезонну відвідуваність та надання якісних і доступних 

послуг для мешканців та гостей міста; 

Знизити ризик загальної захворюваності жителів громади. 

 

В рамках реалізації проекту пропонується виконати наступні 

організаційні заходи: 

1. Проектні роботи. 

2. Вибір місця встановлення бювету. 

3. Монтаж обладнання. 

4. Облаштування місця для встановлення бювету. 

5. Налаштувально-пускові роботи. 

6. Відкриття бювету і передача їх на баланс обслуговуючої компанії. 

 

Для кого цей проект: 

Для усіх мешканців громади, тому що вода - невід'ємна складова життя! 

 

Термін реалізації проекту: 

6 місяців 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Розгорнутий фінансовий опис всіх складових проекту, якщо потрібно вартість робіт чи монтажу. 
№ 
з/п Найменування обладнання, чи робіт 

Одиниця 

виміру 

Кількіс

ть 

Вартість 

одиниці Загальна вартість, грн. 

1 

Питний фонтанчик вуличний, 

парковий з н/ж сталі, 

антивандальний 
Характеристика: 

Країна виробник       Україна 

Виробник           ТОВ "НІМЕКС СЕРВІС" 

Спосіб установки  Кріпиться до бетонної  

                                                        основи 

Робочий тиск                 Не більше 4 атм. 

Габаритні розміри 

Висота                                     850.0 (мм) 

Діаметр                                    390.0 (мм)    

Вага                                          25.0 (кг)      

Матеріал корпусу            Нержавіюча сталь 

Тип крана                              Кран-кнопка 

Продуктивність                     30 л/год 

 

 

Питний фонтанчик вуличний, 
парковий з чорної сталі 
  

шт.       1 25000 25000 

2 

Водоочисник «ВКМ-150У» в зборі 

(сорбційного типу) в комплекті з 

фільтром зворотного  осмосу 
Характеристика: 

Країна виробник       Україна 

Виробник          ТОВ "НІМЕКС СЕРВІС" 

Вага — до 8 кг.  

 Матеріал — нержавіюча сталь AISI-304                      

Продуктивність — 100 л/год. 

Габарити — діаметр 154 мм, висота 500 мм. 

 

шт. 1 17000 17000 

3 
Непередбачені витрати    8000 

Разом:    50000 грн. 

 

https://prom.ua/p980239705-pitnij-fontanchik-vulichnij.html
https://prom.ua/p980239705-pitnij-fontanchik-vulichnij.html
https://prom.ua/p980239705-pitnij-fontanchik-vulichnij.html
https://prom.ua/p980239705-pitnij-fontanchik-vulichnij.html


 

1. Заповніть таблицю. 

Визначте очікуваний результат від реалізації проекту та групу осіб, на яку буде розповсюджуватись проект. 

 

 
 

№ 

Очікуваний 

результат 

відреалізації 

проекту 

Групаосіб 

Жінки Чоловіки Діти Літні особи Особи  з 

фізичними 

вадами 

Внутрішньопереміще

ні особи 

Багатодітні

сімї 

Національні

меншини 

1 
Забезпечення  
питною  водою 

 

Для всіх зазначених категорій 

 

 



 

№ Ім’я та 

прізвище 
Контактні дані Підпис 

1 Ткаченко 

Вікторія 

Андріївна 

************************

************************

************************

************************ 

 

 

e-mail: 

tviktoria307@gmail.com 

 

тел.: 

********************** 

 

Серія та № паспорта: 

************************

***** 

 

 

 

 

Особа уповноважена надавати інформацію представникам  міської  ради: 

Ткаченко Тетяна Миколаївна тел.: ******************** 

 

Підписуючи документ, я, разом з цим заявляю, що є мешканцем 

Бобринецької міської об’єднаної територіальної громади та висловлюю свою 

згоду на обробку моїх персональних даних з метою впровадження 

громадського бюджету у Бобринецькій міській об’єднаній територіальній 

громаді  у 2020 році, відповідно до Закону України “Про захист персональних 

даних”  мені відомо, що подання персональних даних є добровільним і що мені 

належить право контролю процесу використання даних, які мене стосуються, 

право доступу до змісту моїх даних та внесення до них змін/коректив. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


