
                                                                         Додаток 1  

                                                                      до Положення про Бюджет  

                                                                       участі Слобожанської  

                    селищної територіальної 

                    громади 

 

ФОРМА ПРОЕКТУ 

реалізація якого планується за рахунок коштів  

Бюджету участі Слобожанської селищної територіальної громади  

у 2019 році 

 
Дата надходження до Робочої групи  _________________________________________________ 

(заповнюється головою, секретарем або одним з уповноважених членів Робочої групи)  

 
Включено до реєстру поданих проектів за № _________________________________________   

(заповнюється головою, секретарем або одним з уповноважених членів Робочої групи)  
 
ПІБ та підпис особи що реєструє: _________________________________________ 
(заповнюється головою, секретарем або одним з уповноважених членів) 

 
ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ! 

 

1. Назва проекту (не більше 15 слів):  

 

Естетичне облаштування водонапірної башти в смт Слобожанське по вул. В. Су-

хомлинського, 50. 
 
2. Напрямки проекту (необхідне підкреслити і поставити знак «х»):  

 

● розвиток іфраструктури громади - □   

● естетичне облаштування населеного пункту -  х  

● будівництво спортивних та дитячих майданчиків - □  

● облаштування зон відпочинку (у т.ч. зі створенням точок доступу до мережі Інтернет) -  □ 

● інше - □ 

3. Місце реалізації проекту (адреса, назва установи/закладу, кадастровий номер земельної 

ділянки тощо):  
 

смт Слобожанське, вул. В. Сухомлинського, 50. 
 

4. Мета проекту (не більше 50 слів )  

 

Естетичне облаштування та осучаснення водонапірної башти шляхом проведення 

ремонту нижньої частини покрівлі башти, ґрунтовки, фарбування поверхні башти 

з наступним нанесенням слів вітання. 
 

 

 



 

5. Опис проекту (основна мета проекту; проблема, на вирішення якої він спрямований; 

запропоновані рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким 

чином його реалізація вплине на подальше життя мешканців. Опис проекту не повинен 

містити вказівки на суб’єкт, який може бути потенційним виконавцем проекту. Якщо проект 

носить капітальний характер, зазначається можливість користування результатами 

проекту особами з особливими потребами ):  

 

Водонапірна башта знаходиться за адресою: смт Слобожанське, вул. В. Сухом-

линського, 50 в західній частині смт Слобожанське, при в’їзді до його центру з 

Донецького шосе.  

Башта знаходиться між багатоповерховими будинками № 50 та № 52, напроти 

башти знаходиться адміністративна будівля Слобожанської селищної ради, яку 

часто відвідують гості громади, у тому числі закордонні делегації. Завдяки               

24-метровій висоті башти, її видно здалеку, із-за чого місцеві жителі часто 

використовують її як певний орієнтир для гостей селища. 

Башту збудовано на початку 70-х років для водопостачання підземної води для 

багатоповерхових будинків по вул. В. Сухомлинського. Розміри водонапірної 

вежі 24 х 22,5 м, загальна площа 540 м2, основна частина виконана з монолітного 

залізобетону.  

На даний час водонапірна башта втратила своє призначення і довгі роки не 

експлуатується. При цьому знаходиться у занадто занедбаному стані і на сьогодні 

є символом безгосподарності колишніх власників. Башта перебуває без 

фарбування десятки років, її покрівля розвалюється, металеві конструкції на 

покрівлі зазнали значних деформацій та корозії. Крім того, подальше руйнування 

конструкції башти може загрожувати безпеці життя мешканців, адже башта 

знаходиться поруч з пішохідними тротуарами, автомобільною дорогою та 

безпосередньо в дворі житлового будинку. 

Даним проектом передбачено здійснити ремонт нижньої частини покрівлі, 

ґрунтування поверхні ВБ, фарбування поверхні ВБ, нанесення вітальних слів 

гостям громади (наприклад «Слобожанська територіальна громада рада Вас 

вітати»). 

Естетичне облаштування водонапірної башти дозволить покращити зовнішній 

вигляд споруди та стати візитною карткою нашої громади.  

Проте, дуже важливо, щоб надалі дана споруда використовувалася з користю. 

Так, одним із сучасних та популярних інструментів є встановлення сонячних 

батарей для забезпечення власних потреб в електроенергії, в даному проекті, для 

різнокольорового підсвічування башти та соціальної реклами, розміщеній на ній. 

Така реклама буде спрямована на зміну світогляду та поведінки мешканців 

громади, насамперед, дітей та молоді: по відношенню до себе, суспільства та 

окремих його членів або груп, екології, певних соціальних проблем, явищ тощо.  
 

6. Обґрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 

користуватися результатами проекту)  

 

Жителі Слобожанської територіальної громади – 14,6 тисяч осіб, у тому числі                 

смт Слобожанське – 13,2 тисяч осіб, с. Степове – 1,4 тис. осіб, жителі 



Дніпровського району – 70,2 тисяч осіб, гості інших районів області та регіонів 

країни, зарубіжні гості.  
 

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:  

 

1. Приведено в естетичний вигляд водонапірну башту, яка тривалий час не 

експлуатується та не ремонтується.  

2. Створено візитну карточку для гостей селища при в’їзді до 

адміністративного центру громади. 

3. Підготовлено місце для розміщення соціальної реклами для зміни 

світогляду та поведінки мешканців громади, насамперед, дітей та молоді. 

4. Облаштовано місце для майбутнього розміщення на покрівлі башти 

сонячних батарей. 
 

8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (розрахунок бюджету додається) 

Перелік завдань 

 
Орієнтовна вартість, 

грн. 

1.Ремонт нижньої частини покрівлі водонапірної башти 

 
10 000 

 

2.Грунтування поверхні ВБ 

 
10 800 

3.Фарбування поверхні ВБ  

 
32 400 

4.Вартість шпаклівки фасадної акрилової Тріора 

 
3 200 

5.Вартість фарби ХВ-125 

 
10 450 

6.Вартість ХС-010 

 
5 400 

7.нанесення привітання 

 
4 800 

8.оренда підйомної техніки на час проведення робіт  

 
16 000 

9.непередбачувані витрати по проекту 

 
6 000 

Разом 

 

99 050 

 

 

9. Список з підписами та паспортними даними щонайменше 20 громадян України, віком 

від 16 років які зареєстровані або проживають на території Слобожанської селищної 

територіальної громади, що підтверджується офіційними документами (довідкою про місце 

роботи, навчання, служби чи іншими документами, що підтверджують факт проживання в 

місті), та підтримують цей 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 автора/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 

_____________________________________________ 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 Слобожанської селищної 

територіальної громади) зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є 

недоступною для громадськості.  

 

11. Інші додатки (якщо необхідно):  

a) фотографія/ї, які стосуються цього проекту,  

б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,  

в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


