
Проекти для голосування

ВЕЛИКІ  ПРОЕКТИ№2. СТВОРЕННЯ ЗОНИ БЕЗПЕКИ Й КОМФОРТУ 
ЧАСТИНИ ВУЛИЦІ ОСТРОЗЬКОГО, ДОВЖЕНКА

Автор: Гудзевич Людмила Сергіївна

Місце реалізації: м. Вінниця, вулиці Острозького, О. Довженка, Тімірязєва.

Короткий опис: створення комфортних умов для безпечного користування 
прилеглою територією будинків Острозького 27-39, 30-32, Довженка 31-35, 
озеленення та благоустрій прилеглих до проїжджої частини територій.

Вартість проекту: 1 000 000 грн.

№3. СТВОРЕННЯ СУЧАСНИХ УМОВ ДЛЯ 
ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ТА ДОРОСЛИХ

Автор: Плахотнюк Олена Сергіївна

Місце реалізації: м. Вінниця, вулиця Станція Вінниця.

Короткий опис: будівництво дитячого та спортивного майданчика.

Вартість проекту: 670 400 грн.

№8. ВІННИЦЬКА ТЕАТРАЛЬНА СТУДІЯ
Автор: Петренко Денис Григорович

Місце реалізації: м. Вінниця, Центр міста.

Короткий опис: Створити на базі КЗ «Центр підліткових клубів за місцем про-
живання» Вінницьку театральну студію.

Вартість проекту: 954 900 грн.

№16. ІСТОРІЯ ТА ЛЕГЕНДИ ВІННИЦІ
Автор: Пащенко Михайло Миколайович

Місце реалізації: м. Вінниця, проспект М.Коцюбинського, 49, бібліотека-філія №1.

Короткий опис: видання книги М. Пащенка «Легенди Вінниці» та створення 
краєзнавчої студії в приміщенні бібліотеки-філії №1. 

Вартість проекту: 556 080 грн.

№15. VINNEWSPORT – ЗДОРОВИЙ СПОСІБ 
ЖИТТЯ ДЛЯ ВСІХ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

Автор: Ільніцький Костянтин Федорович

Місце реалізації: м. Вінниця, вул. 600-річчя, КЗ «ЗШ І-ІІІ ст.№21 ВМР».

Короткий опис: Пропонується створити належні умови у допоміжних примі-
щеннях малої спортивної зали КЗ ЗШ І-ІІІ ст.№21 ВМР для відвідувань спор-
тивних секцій дітьми та молоддю, включаючи людей інвалідів. До Дня Міста 
провести показові змагання «Воля до перемоги». 

Вартість проекту: 539 814 грн.

№18. «ВЕСЕЛКА» – ЗОНА КОМФОРТУ ДЛЯ 
ВИХОВАНЦІВ КЗ «ДНЗ №52 ВМР», УЧНІВ КЗ 

«НВК: ЗШ І-ІІІ СТ.-ГІМНАЗІЇ №23 ВМР», КЗ «ЗШ 
І-ІІІ СТ. №33 ВМР» ТА ЖИТЕЛІВ МІКРОРАЙОНУ

Автор: Шундровська Катерина Володимирівна

Місце реалізації: м. Вінниця, вул. В. Порика, 17.

Короткий опис: Проведення комплексу робіт з благоустрою та реконструкції 
частини прилеглої території КЗ «ДНЗ №52 ВМР» для створення зони комфорту.

Вартість проекту: 995 000 грн.

Проекти на конкурс «Бюджет громад-
ських ініціатив м. Вінниці» подавалися 
громадянами України з 1 квітня до 15 
травня 2018 року. На голосування ви-
носиться 42 проекти: 25 великих та 17 
малих. Проекти, які будуть підтримані 
найбільшою кількістю голосів мешкан-
ців міста, Координаційна рада визна-
чить переможцями конкурсу. Для ре-
алізації проектів – переможців у 2019 
році в міському бюджеті зарезервова-
но 7 мільйонів гривень. Виконавцями 
проектів-переможців визначаються 
головні розпорядники коштів міського 
бюджету – виконавчі органи Вінниць-
кої міської ради, або розпорядники чи 
одержувачі коштів міського бюджету, 
які повинні здійснювати контроль за 

реалізацією проекту на будь-якому 
етапі. Автор проекту має право знайо-
митися з ходом реалізації проекту.

ГОЛОСУВАННЯ
ЗА ПРОЕКТИ

Голосування за проекти 
здійснюватиметься

З 01 ПО 15 ЖОВТНЯ 2018 РОКУ.

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТИ 
БУДЕ ПРОВОДИТИСЬ:

• В електронному вигляді
на всеукраїнській платформі «Гро-
мадський бюджет» http://vinnytsia-
budget.e-dem.in.ua після реєстрації 
та авторизації (ідентифікації) 
мешканця Вінниці на сайті. Поси-
лання для голосування розміщуєть-
ся на офіційному сайті міської ради 
www.vmr.gov.ua в розділі «Бюджет 
громадських ініціатив м.Вінниці». 
Голосування в електронному вигляді 
можливе для власників банківських 

карток, які користуються BankID 
(Приватбанк, А-Банк, Ощадбанк) 
або за допомогою ідентифікації за 
Електронно-цифровим підписом. 
Інст рукція щодо голосування в 
електронному вигляді розміщена на 
сайті.

• В паперовому вигляді
у спеціально визначених міською ра-
дою пунктах голосування, які розмі-
щуються в 4 Центрах адміністра-
тивних послуг «Прозорий офіс» та 
14 міських бібліотеках, шляхом 
заповнення друкованого номерного 
бланку для голосування. Паперові 
бланки для голосування можна от-
римати в пунктах для голосування.

В голосуванні за проекти мають право 
брати участь мешканці міста Вінниці. 
Мешканцями міста Вінниці є усі осо-
би, які на законних підставах постійно 
чи тимчасово проживають, володіють 
нерухомим майном, працюють на те-
риторії міста, здійснюють іншу діяль-

ність, пов’язану зі сплатою податків до 
бюджету міста Вінниці. 

Кожен мешканець міста може 
проголосувати за 4 проекти – 

два великих і два малих.
Мешканці міста особисто заповню-
ють паперові бланки для голосуван-
ня в пунктах для голосування. При 
цьому мешканці міста пред`являють 
паспорт і подають реєстратору за-
повнений бланк, в якому обов`язково 
надають згоду за власним підписом на 
обробку персональних даних. Без та-
кого дозволу бланк для голосування 
вважається недійсним.
Бланк для голосування також вва-
жається недійсним, якщо в ньому не 
зазначено Прізвище, Ім`я, По бать-
кові та(або) серія, № паспорта.
Якщо адресою реєстрації в паспорті 
є не м.Вінниця, необхідно пред’яви-
ти інший документ, що підтверджує 
місце перебування, роботи, навчання, 
служби чи ін. в м. Вінниці.



Голосування за проекти з 1 по 15 жовтня 2018 року

ВЕЛИКІ  ПРОЕКТИ

ВЕЛИКІ  ПРОЕКТИ

№21. МОЯ НОВА МОЖАЙКА
Автор: Довгалюк Наталія Павлівна

Місце реалізації: м. Вінниця, територія мікрорайону «Можайка» – провулок 1 
Київський.

Короткий опис: Покращення якості життя мешканців мікрорайону «Можай-
ка» у м.Вінниці, а саме: облаштування місць для відпочинку.

Вартість проекту: 1 000 000  грн.

№35. ПЕРВИННЕ СОРТУВАННЯ СМІТТЯ 
У ДОМОГОСПОДАРСТВАХ

Автор: Білоус Віктор Іванович

Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон «Вишенька», територія ЖЕК №7.

Короткий опис: Міська рада замовляє пластикові сміттєві відра, які розділені 
перегородкою на 2 частини, пакети для сміття та безкоштовно розповсюджує 
серед мешканців ЖЕК №7.

Вартість проекту: 916 750 грн.

№25. ДОЗВІЛЛЯ РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ 
Автор: Костецька Оксана Анатоліївна

Місце реалізації: м. Вінниця, вул. Константиновича, 21, КЗ ДНЗ №24 ВМР.

Короткий опис: Створення ігрового простору для дітей з особливими освіт-
німи потребами.

Вартість проекту: 368 510 грн.

№39. БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ
З УЛАШТУВАННЯМ ФОНТАНУ В ЗОНІ 

ВІДПОЧИНКУ НА ВУЛИЦІ ВОЛОШКОВІЙ 
Автор: Муржак Антоніна Петрівна

Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон «Олійножировий комбінат».

Короткий опис: улаштування фонтану з укладанням тротуарної плитки, пі-
шохідних доріжок, озелененням, освітленням.

Вартість проекту: 997 000 грн.

№19. ОБЛАШТУВАННЯ ПЛЯЖУ НА БЕРЕЗІ РІЧКИ 
ПІВДЕННИЙ БУГ В РАЙОНІ ВУЛИЦІ ЗАРІЧНОЇ

Автор: Цабак Людмила Петрівна

Місце реалізації: мікрорайон вулиця Київська – вулиця Зарічна.

Короткий опис: облаштування пляжної зони для відпочинку різних кате-
горій та вікових груп населення на березі річки Південний Буг, вхід від вулиці 
Зарічної.

Вартість проекту: 1 000 000 грн.

№30. ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ 
«МРІЯ» В М-НІ «ТЯЖИЛІВ»

Автор: Дишкант Лілія Олексіївна

Місце реалізації: м. Вінниця, вул. Ватутіна, 52А.

Короткий опис: Створення центру розвитку дитини для ефективної взає-
модії дітей, батьків та освітян. 

Вартість проекту: 1 000 000 грн.

№23. АЛЕЯ ЗАКОХАНИХ. ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ
Автор: Балацир Анастасія Олександрівна

Місце реалізації: м. Вінниця, вул. А. Первозванного, 1, парк «Дружби народів».

Короткий опис: Створення нового місця для відпочинку та релаксу.

Вартість проекту: 1 000 000 грн.

№37. БЛАГОУСТРІЙ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ
ДЛЯ ДІТЕЙ НА ПРИБЕРЕЖНОМУ СХИЛІ ОЗЕРА 

ПО ВУЛ. ВОЛОШКОВІЙ
Автор: Стаднічук Ольга Олександрівна

Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон «Олійножировий комбінат».

Короткий опис: улаштування бетонних покриттів під настилання з гумових 
матів, встановлення дитячих гірок та огородження.

Вартість проекту: 1 000 000 грн.

№28. СТВОРЕННЯ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО 
ЦЕНТРУ ПЕНСІОНЕРІВ

Автор: Шемет Олександр Михайлович

Місце реалізації: Центральна частина міста.

Короткий опис: Створення Вінницького соціально-культурного центру для 
ефективної взаємодії пенсіонерів, бізнесу, громади і влади.

Вартість проекту: 1 000 000 грн.

№40. VINNYTSIATOURIST
Автор: Краковецький Володимир Юрійович

Місце реалізації: територія міста Вінниця.

Короткий опис: Проект дозволить жителям та гостям міста знайти цікавий 
туристичний маршрут на будь який смак, а туристичним агенціям отримати 
додатковий інструмент для залучення клієнтів.

Вартість проекту: 996 000 грн.

№20. ПОБУДУВАТИ ТРОТУАР ДЛЯ МЕШКАНЦІВ 
В МІКРОРАЙОНІ «АВТОРИНОК» (Тиврівське шосе) 

по вул. Ярмоли Мелешко від зупинки автобуса до вул. 
В. Івасюка (для дітей-школярів, громадян з особливими 

потребами та інших категорій)
Автор: Кравченко Наталія Остапівна 

Місце реалізації: м. Вінниця, вул. Я.Мелешка «Авторинок» по Тиврівському шосе.

Короткий опис: побудувати тротуар довжиною біля 500 метрів (шириною 1,5 
м) з бордюром по вул. Ярмоли Мелешка від зупинки автобуса до вул. Івасюка.

Вартість проекту: 1 000 000 грн.

№32. МАЙДАНЧИК ДЛЯ ПЛЯЖНОГО ФУТБОЛУ 
ТА ВОЛЕЙБОЛУ В «ТЯЖИЛОВІ»

Автор: Бурківський Ярослав Юрійович

Місце реалізації: Південно-східний берег «Родинного озера», поблизу будин-
ку по вул. Москаленка, 54.

Короткий опис: Проект націлений на створення комплексного майданчику 
для гри у пляжний футбол та волейбол в мікрорайоні Тяжилів.

Вартість проекту: 1 000 000 грн.



МАЛІ ПРОЕКТИ

Голосування за проекти з 1 по 15 жовтня 2018 року

ВЕЛИКІ  ПРОЕКТИ

№17. ЗАМІНА ТРУБИ НА ОЗЕРІ НА ХУТОРІ 
ШЕВЧЕНКА

Автор: Бачинська Раїса Анатоліївна

Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон «Хутір Шевченка».

Короткий опис: Заміна труби малого діаметра на більшу при витоку з озера, 
щоб не топило мешканців мікрорайону.

Вартість проекту: 28 300 грн.

№56. ПОЛІЦЕЙСЬКЕ МІСТЕЧКО 
Автор: Гаврилюк Анастасія Віталіївна

Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон «Тяжилів», «Родинне озеро».

Короткий опис: створення першого в Україні водного ігрового майданчика, 
який в денний час функціонує контактною водною розвагою для дітей, а у 
вечірній – як «сухий» світловий фонтан.

Вартість проекту: 1 000 000 грн.

№67. ЧИСТЕ МІСТО. ВСТАНОВЛЕННЯ СТАНЦІЙ 
ПРИБИРАННЯ ЗА СОБАКАМИ

Автор: Баранович Ірина Анатоліївна

Місце реалізації: Паркові зони міста Вінниця.

Короткий опис: встановлення собачих вбиралень, які будуть складатися з 
інформаційних стендів, диспансера з безкоштовними біопакетами та сміт-
тєвого баку.

Вартість проекту: 351 000 грн.

№1. АКТИВНЕ ДОЗВІЛЛЯ
Автор: Корнієнко Наталія Анатоліївна

Місце реалізації: м. Вінниця, вул. Соборна, 50.

Короткий опис: Проект спрямований на організацію повноцінного, активно-
го дозвілля для громадян поважного віку та громадян з інвалідністю.

Вартість проекту: 117 500 грн.

№46. ВОДНИЙ ІГРОВИЙ МАЙДАНЧИК-ФОНТАН 
В М-НІ «ТЯЖИЛІВ»

Автор: Гаврилюк Анастасія Віталіївна

Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон «Тяжилів», «Родинне озеро».

Короткий опис: створення першого в Україні водного ігрового майданчика, 
який в денний час функціонує контактною водною розвагою для дітей, а у 
вечірній – як «сухий» світловий фонтан.

Вартість проекту: 1 000 000 грн.

№24. ЕКОСИСТЕМАРТ (EKOSYSTEMART)
Автор: Смоленцева Галина Анатоліївна

Місце реалізації: м. Вінниця, вул. Стрілецька, 16, Вінницька дитяча музична 
школа №2.

Короткий опис: надати членам громади можливість творити інноваційну еко-
систему Вінниці в секторі «Культура. Спорт. Дозвілля» впродовж 2019 року.

Вартість проекту: 34 462 грн.

№63. МУЗЕЙ ПРОСТО НЕБА «ГОЛОКОСТ НА 
ВІННИЧЧИНІ»

Автор: Єгурнова Ліля Зосимівна

Місце реалізації: м. Вінниця, вул. Толбухіна, 25а.

Короткий опис: Створення унікального, всім доступного музею. Встановлен-
ня адресного знаку на зупинці О.Музики, розміщення вказівників, інформа-
ційних банерів про Голокост на Вінниччині тощо.

Вартість проекту: 800 000 грн.

№33. «GREEN GARDEN FOR KINDER LIFE». 
Створення структурно-функціональної 
екосистеми на території комунального 

закладу «Дошкільний навчальний заклад №21 
Вінницької міської ради»

Автор: Палій Леся Петрівна

Місце реалізації: м. Вінниця, вул. Міліційна, 8, Комунальний заклад «Дошкіль-
ний навчальний заклад №21 Вінницької міської ради».

Короткий опис: Створення структурно-функціональної екосистеми, як до-
слідницького та культурно-просвітницького осередку, для активізації та ма-
сового залучення дітей та батьків.

Вартість проекту: 199 900 грн.

№74. ВОДНОМУ ПРОСТОРУ – ПРОСТІР
Автор: Варчук Роксолана

Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайони «Корея» та «П’ятничани».

Короткий опис: відновити занедбані водні простори довкола озера на тери-
торії біля «П’ятничанського парку», а саме провести очищувальні роботи та 
заглиблення озера, укріпити берег.

Вартість проекту: 1 000 000 грн.

№68. СТВОРЕННЯ ПАРКУ-МУЗЕЮ 
ПОДІЛЬСЬКОГО КАМЕНЮ НА ТЕРИТОРІЇ

КЗ «ЗШ І-ІІІ СТ. №19 ВМР»
Автор: Дручинський Андрій Михайлович

Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон «Старе місто».

Короткий опис: завершення роботи над створенням парку-музею Подільсь-
кого каменю в мальовничому куточку Старого міста.

Вартість проекту: 572 800 грн.

№54. РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРТИВНОГО ПОЛЯ НА 
ПЛОЩІ ШКІЛЬНІЙ (мікрорайон Старого міста)

Автор: Федоришина Наталя Олександрівна

Місце реалізації: мікрорайон «Старе місто», площа «Шкільна».

Короткий опис: реконструкція існуючого спортивного поля в Староміському 
мікрорайоні нашого міста.

Вартість проекту: 1 000 000 грн.

№11. ШАШКОВО-ШАХМАТНИЙ КЛУБ
В ТЯЖИЛОВІ

Автор: Пізняк Ірина Сергіївна

Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон «Тяжилів», вул. Баженова, 32, бібліо-
тека №7.

Короткий опис: Облаштування сучасного шахового клубу в Тяжилові на базі 
бібліотеки №7.

Вартість проекту: 200 000 грн.



МАЛІ ПРОЕКТИ

№41. VINNYTSIATOURISTBOT
Автор: Краковецький Володимир Юрійович

Місце реалізації: територія міста Вінниця.

Короткий опис: створення чат-боту, котрий запропонує варіанти для підбору 
місця відпочинку для клієнта. 

Вартість проекту: 200 000 грн.

№48. МАЛЬОВНИЧИЙ БЕРЕГ ПІВДЕННОГО БУГУ 
(облаштування рекреаційної зони на березі річки)

Автор: Федоришина Наталя Олександрівна

Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон «Старе місто», берег р. Південний Буг, 
вхід від вул. Квітучої.

Короткий опис: Створення рекреаційної зони на березі річки, де вінничани та 
гості міста зможуть відпочивати та насолоджуватися красою Південного Бугу.

Вартість проекту: 200 000 грн.

№36. УЛАШТУВАННЯ НА СТАДІОНІ 
ОГОРОДЖЕННЯ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА 

ДЛЯ ПЛЯЖНОГО ВОЛЕЙБОЛУ ТА ФУТБОЛУ НА 
ВУЛИЦІ ВОЛОШКОВІЙ

Автор: Іваницька Ольга Олександрівна

Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон «Олійножировий комбінат».

Короткий опис: улаштування огородження із секцій металевої сітки.

Вартість проекту: 197 400 грн.

№44. МИ ПІЗНАЄМО ЦІННІСТЬ ВОДИ ЛИШЕ 
КОЛИ КОЛОДЯЗЬ ПЕРЕСИХАЄ

Автор: Цвіркун Ганна Степанівна

Місце реалізації: м. Вінниця, «Свердловський масив»,   вул. М.Литвинен-
ко-Вольгемут, 42 (Колодязь).

Короткий опис: модернізувати колодязь для забезпечення мешканців пит-
ною водою та поліпшити зручність використання, встановивши бювет.

Вартість проекту: 84 013 грн.

№57. КЛУМБА-КОРАБЕЛЬ – НОВА ОКРАСА 
ТЯЖИЛОВА 

Автор: Полозук Наталія Юріївна

Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон «Тяжилів», на березі «Родинного озера».

Короткий опис: встановлення креативної зеленої клумби у вигляді корабля 
на березі «Родинного озера».

Вартість проекту: 200 000 грн.

№38. УПОРЯДКУВАННЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ 
БІЛЯ ОЗЕРА НА ВУЛИЦІ ГЛАДКОВА

Автор: Вітвіцька Тетяна Миколаївна

Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон «Олійножировий комбінат».

Короткий опис: облаштування зони відпочинку біля озера вул. Гладкова.

Вартість проекту: 200 000 грн.

МАЛІ ПРОЕКТИ

Голосування за проекти з 1 по 15 жовтня 2018 року

№66. ОНОВЛЕННЯ СТАНКОВОГО ПАРКУ 
НАВЧАЛЬНИХ МАЙСТЕРЕНЬ ЧЕРЕЗ СТВОРЕННЯ 

«ЦИКЛ ЗАХОДІВ ТА КОНКУРСІВ З ПРОГРАМИ 
«ОСВІТНІЙ-АРТ ПРОСТІР»

Автор: Луцяк Владислав Васильович

Місце реалізації: м. Вінниця, Центральний район,   навчальні заклади,  школи, 
гімназії, ліцеї №1, №4, №7, №10, №11, №15, №17, №19, №21, №23, №25, №26, №34.

Короткий опис: Освітня програма, що містить ряд працюючих проектів, на ре-
формування освітніх процесів з прикладних дисциплін розвитку дітей.

Вартість проекту: 200 000 грн.

№69. ШКІЛЬНЕ ПОДВІР`Я – ТЕРИТОРІЯ 
РОЗВИТКУ УЧНІВ 

Автор: Нетребська Вікторія Вікторівна

Місце реалізації: м. Вінниця, вул. М. Ващука, 10, КЗ «ЗШ І-ІІІ ст. №35 ВМР».

Короткий опис: Проект спрямований на створення освітнього простору для 
забезпечення доступності та комфортності сучасних умов навчання, розвит-
ку та спілкування учнів.

Вартість проекту: 200 000 грн.

№58. ВІДКРИТА ВІННИЦЯ
Автор: Левченко Юрій Вікторович

Місце реалізації: територія міста Вінниці.

Короткий опис: проведення зйомки різних локацій в середині різноманіт-
них історичних, культурних будівель та пам’яток архітектури в форматі 360° 
з можливістю перегляду їх в окулярах віртуальної реальності та мережі Ін-
тернет.

Вартість проекту: 196 000 грн.

№72. «КОМПЕТЕНТНИЙ ВЧИТЕЛЬ – ЗДОРОВІ 
ДІТИ» («Розвиток здоров’язбережувальної компетентності 

вчителя фізичної культури освітня основа збереження 
здоров’я дітей та розкриття їх творчого потенціалу»

Автор: Федорець Василь Миколайович

Місце реалізації: м. Вінниця, вул. Мури, 4, методичний кабінет департаменту 
освіти Вінницької міської ради.

Короткий опис: Удосконалення освітніх передумов на основі впровадження 
спецкурсу «Розвиток здоров’язбережувальної компетентності вчителя фі-
зичної культури.

Вартість проекту: 163 200 грн.

№59. АЛЕЯ ЗЕМЛЯКІВ У ВІННИЦЬКОМУ ПАРКУ 
КУЛЬТУРИ (тексти до кожного бюсту)

Автор: Єгурнова Ліля Зосимівна

Місце реалізації: м. Вінниця, «Центр» (Парк культури між вул. Хлібна, Ма-
гістратська, Грушевського).

Короткий опис: оновлення табличок під бюстами видатних людей в Парку 
культури. Зараз під бюстами тільки прізвища і дати життя, плануємо текст до 
кожного бюсту написати на банерах або металевих щитах.

Вартість проекту: 67 000 грн.

№60. БЕЗКОШТОВНА СТЕРИЛІЗАЦІЯ 
БЕЗПРИТУЛЬНИХ ТВАРИН (КІШОК) НА 

ТЕРИТОРІЇ МІСТА ВІННИЦЯ
Автор: Осіпов Денис Миколайович

Місце реалізації: територія міста Вінниця.

Короткий опис: з метою попередження не контрольованого збільшення без-
притульних тварин на території міста Вінниця, провести стерилізацію безпри-
тульних кішок. Вакцинація тварин від сказу.

Вартість проекту: 200 000 грн.


