
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці 
у 2018 році

Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром )

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ ;

1. Назва проекту (не більше 15 слів):
?М/стол дружне до собак»
(Встановленняіш собачих вбиралень для прибирання за собакам и на території 
парку^<Дружби народів<1

2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак ", який вказує розмір 
витрат):

великии малин

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону):
МІ¥РРР$Й.Ш. <<Мм Щенька»

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку: 

м. Вінниця вул. Андрія Первозданного

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)

Ікі.фоусмршМакової зони-ішатсіше: встановлення собачих вбиралень для прибирання^за 
собакам и, які будут ь смадатися з ін форм а ційн ого стен да, диспансера з 
безкрш товними бірпакеталі и та ̂ щттєвргр . Окршмьо.?_о>. .станції також 
носитимуть функцію додаткового джер&ід/носія Інформування населення для 
популяризації.НШ^^ХРМ.ЛРНРМРМ*І. .̂.Ш собаками на прогулянках, що зменшити рівень 
екологічних проблем^  парку.
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. Також
обов 'язково зазначити відповідність Стратегії розвитку «Вінниця-2020». Якщо проект
носить капітальний характер, зазначається можливість користування результатами
проекту особами з особливими потребами );

Мета проекту: .за початкувати .правшіа цивілізованого вигулу собак мещкан цями 
нашого міста. і зменшити рівень екологічна скверах. /  паркових зонах.

Проблема : М айж е79 % українців вважають себе европ є йцямил алемен ь ще 1% 
Щ>.нбирають за своїми меншимїм друз*ши. Собачі екскременти несуть.небезпеку для 
здоров'я людини, для грунту, грунтових вод та повітря. 23.мільйони бактерій 
містятьсяв 1 грамі соба чих екскр£\іентівх 10 000 бактерій в одному кубометрі повітря 
це може ПРИМ^сти- до поширення кишкових, ниркову та інфеккШНШ' Наорювань. В.--------
місцях встановлення "Собачих вбиралень " кііькіст ь  в і д  п  о  в ідол ьн их р л а Ш К А РАДА
збільшується від 20 до 50 %. ВІДДІЛ ЗВЕРНЕНЬ

ірєссір̂ к, м ^

Дата 
І Індекс _



Ш Мирання собачіїх вбира.1 еньбуде Шйснюватися співробітником парку 
"ДРУЖ&М.народів''. В и д іл у  співробітник вибирає екскременти зп'ят и вбиралень і

будуть утЦлізоватись Д’. каналізаційн ий колодязь^який знаходиться на.території 
парку.

Загалом,. обоїугрвування станціи (.сміттєвих баків) не потребує додаткових
44

робочих одиниць, їх  встанрмення поминане розван та жити працівників п.аркул 
оскільки прибратисміття зурни легщех ніж прибирати.фека.ііїз. газонів і тротуарів.

Конструкції "Собачі вбиральні.". .-. Оо§}Удхіе5іа(іопх є ррзповсюдженн илі 
{нструментом боротьби.Ж  чистоту навкомщ  середрвищав містах Європи та
Аме.РИШ-..Конструкції.мають майже однаковий вигляд 1! всі*, країнах. Сюїадаються 
.вони із 3-х частин:, вен тил ьованого контейн ера зкрищкрю, диспенсера з 
біодеградуючими пакетамиінформаційного стенда. Най частіш еко  нструкщї 
покривають .фарбою, зленого  кольору, _ відтінку^ яки й прийнятий стандартом серед 
країн ЄС.

Для виріщення цієї проблеми поставлено завдання:
■ висяду тершпорії парку.
• Покращ єн ня сан ітарнр-гігієні чногр ст ану пгери торії об 'єку.

Для впровадження даного проект ,шіануємо.\
•  Встановити..5.(п'ять) «Собачих.вбиралень»
• В стан ови ти 10 інформаційні. их стендів на.території об 'скту, для 

орієнтування місцезнвходжень даних станцій.
Проект має естетичну д екрлогічну та здоров, 'язберігаючу. направленість. А ще 

Ши\чяс громадян нашого міста, до європейських. ціннрстей.Реа.;ііщція цього проекту 
дозволить покращ та забезп е ч ити комфортність наш аго міста.

Даний проект відпрвідаєСтр атегіїррзвиткум і ст а. «Вінниця .2020» 
Стрдтегічний пріор 3 «Збирання,.переробки та. знищення відходів».пер
створення і збереження. чистого. та здорового міськрго середовища.
6. Обгрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
1. Колектив, парку «Дружби народів>>,
2. 0бсіугрвуючий персо парку «Дружби народів».
3. Власники собак
4.\ Мсщ. канцім іста.

М.е.Щка.нці.м ікрррайрну.
Гості міста.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
^Порядкування естетичного вигз^.йУ..ШР.ИФШІЇ..ШР.ку.-.
Покращення. стану території.об'єкту.
Створення і збереження чистрго та здорового середовищі» міста.

8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість). (Кошторис проекту, у разі необхідності, мас містити орієнтовну вартість 
розробки проектно-кошторисної документації).

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1. Собачі вбиральні 5 шт. 19500,00

2 . Інформаційні стенди 10 шт. 11200,00

3. Загальновиробничі витрати 2500,00



4. Оплата за роботу (підготовка та 
встановлення собачих вбиралень) 4000,00

5. Матеріали:
Цемент 5 мішків і ^0
Пісок 1 тонна 30000
Відсів 1 тонна І 30000

РАЗОМ: 38300,00

9. Список з підписами щонайменше 10 громадин України, які належать до 
територіальної громади міста Вінниці та підтримують цю пропозицію (проект) (окрім 
його авторів), що додасться. 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 гому 
числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників ЗМ1, з метою обміну 
думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси 
  для зазначених вище цілей

і

Підпис особи, що дас згоду на використання своєї електронної адреси .

а

б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище 
цілей.
Примітка:
Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Вінницької міської ради), 
зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки. яка є недоступною для громадськості.
11. Дані про інформаційний ресурс, на якому буде здійснюватися обговорення проекту 
з громадськістю в соціальних мережах або на інших платформах в мережі Інтернст (за
наявності). ........................................................................................................................................

12. Інші додатки (якщо необхідно):
а) фотографіяЛ', які стосуються цього проекту.
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту.
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту' {креслення, схеми тощо)



СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМ ОМ У АРКУШ І

13, Автор проекту та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозумію). 
Висловлюю свою згоду на обробку моїх персональнім даних в Базі персональних даних 
Вінницької м іської ради та її виконавчих органів, відповідна до вимог Закону України "Про 
захист персональних даних  "  від 01.06.2010 року М§2297-VI Забороняю надавати інформацію 
третім особами без м осї згоди
Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Вінницької міської ради;

Ім’я та Прізвище** Контактні дані Підпис***

1. Поштова адреса: _
/5

і  * •> . .  . ' г і
и

е-та іі:

№
тел.:

Серія та
„V"
паспорту

2.

3.

Поштова адреса:

е-шаіі:

№
тел.:

Серія та
№
паспорту

Поштова адреса:

е-таіі

№
тел.:

Серія та
№
паспорту

* *  Будь-ласка, в ка ж іть  особу, уповноваж ену надавати інф орм ац ію  представникам  В ін н и ц ь ко ї 

м іс ь ко ї ради.

Пол: □  чол. И  жін.
В ік : ГИ 16-18 П і 19-31 □  3 1 - 4 0 Х  4 І - 5 0 П  51-60; . понад 60
Рід занять: О  С тудент Ю  П рацю ю  П  Безробітний г._  П е н с іо н е р —  П ідприєм ець


