
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці
у 2019 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):
Чисте місто. Встановлення станцій прибирання за собаками

2. Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „х”, який вказує розмір витрат)
ХІ великий □  малий

Проект буде реалізовно на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону) :
Паркові зони міста Вінниця

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

Декілька місць

В ІН Н И Ц Ь К А  МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ ЗВЕРНЕНЬ
•РЕЄСТРАЦІЯ -Звернень ЮРИДИЧНИХ ТА  ФІЗИЧНИХ ОСІБ)

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )

Благоустрій паркової зони, а саме: встановлення собачих вбиралень для прибирання 
екскрементів собак, які будуть складатися з інформаційний стендів, диспансера з 
безкоштовними біопакетами та сміттєвого баку. Окрім цього, станції також 
носитимуть функцію додаткового джерела/носія інформування населення для 
популяризації культури прибирання за собаками на прогулянках, що зменшити 
рівень екологічних проблем у парках.

5. Опис проекту7 (основна мета проекту; проблема, на вирішення якої він спрямований; 
запропоновані рішення; пояснення, чому cave це завдання повинно бути реачізоване і яким 
чином його реалізація вплине на подальше життя мешканців. Опис проекту не повинен 
містити вказівки на суб 'скт, який може бути потенційним виконавцем проекту. Також 
обов ’язково зазначити відповідність Стратегії розвитку «Вінниця-2020». Якщо проект 
носить капітальний характер, зазначається мооісливість користування результатами 
проекту особами з особливими потребами ):

Мета проекту: започаткувати правила цивілізованого вигулу собак
мешканцями нашого міста і зменшити рівень екологічних проблем у скверах і 
паркових зонах.

Проблема : Майже 79% українців вважають себе європейцями, але меньше 1% 
прибирають за своїми меншими друзями. Собачі екскременти несуть небезпеку для 
здоров'я людини, для грунту, грунтових вод та повітря. 23 мільйони бактерій 
містяться в 1 грамі собачих екскрементів, 10 000 бактерій в одному кубометрі 
повітря це може призвести- до поширення кишкових, ниркових та інфекційних



захворювань. В місцях встановлення "Собачих вбиралень" кількість відповідальних 
власників собак збільшується від 20 до 50 %.

Прибирання собачих вбиралень буде здійснюватися відповідальними за певну 
паркову зони.
Загалом, обслуговування станцій не потребує додаткових робочих одиниць. їх 
встановлення покликане розвантажити працівників парку, оскільки прибрати сміття 
з урни легше, ніж прибирати фекалії з газонів і тротуарів.

Конструкції "Собачі вбиральні DogWasteStations є розповсюдженним 
інструментом боротьби за чистоту навколишнього середовища в містах Європи та 
Америки. Конструкції мають майже однаковий вигляд у всіх країнах 
. Складаються вони із 3-х частин: вентильованого контейнера з кришкою, 
диспенсера з біодеградуючими пакетами, інформаційного стенда. Найчастіше 
конструкції покривають фарбою зеленого кольору, відтінку, який прийнятий 
стандартом серед країн ЄС.

Для вирішення цієї проблеми поставлено завдання:
• Впорядкування естетичного вигляду території парків.
• Покращення санітарно-гігієнічного стану території.

Для впровадження даного проект плануємо:
• Встановити «Собачі вбиралені» в парках Дружби народів, Хімік, 

Інтеграл, на проспекті Космонавтів, Центральному парку в загальній 
кількості 30 шт в залежності від території паркової зони

• Встановити 30 інформаційних стендів на території об'єктів, для 
орієнтування місцезнаходжень даних станцій.

Проект має естетичну , екологічну та здоров'язберігаючу направленість. 
Реалізація цього проекту дозволить покращити та забезпечити комфортність нашого 
міста. Даний проект відповідає Стратегії розвитку міста «Вінниця 2020» 
Стратегічний пріоритет 3 «Збирання, переробки та знищення відходів» передбачає 
створення і збереження чистого та здорового міського середовища.

6. Обгрунтування бенефіціарів проекту (іосновні групи мешканців, які змооісуть
користуватися результатами проекту)
1. Колектив парків.
2. Обслуговуючий персонал парків
3. Власники собак
4. Мешканці міста.
5. Мешканці мікрорайону.
6. Гості міста

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Впорядкування естетичного вигляду території парку.
Покращення санітарно-гігієнічного стану території об'єкту.
Створення і збереження чистого та здорового середовища міста.

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



Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1. Станції для екскрементів з смітниками ЗО шт 81 000

2. Інформаційні стенди ЗО шт 45 000

3. Витратні матеріали (пакети) 105 00

4. Матеріали для встановлення конструкцій (підготовка 
та встановлення станцій та інформаційних стендів) 70 000

5. Виготовлення ПКД 50 000

РАЗОМ: 351 000

9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до 
територіальної громади міста Вінниці 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).

10. 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):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси 
morpehirina@gmail.com для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси .
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси д л я _________  _..ще
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 Інтернет (за
наявності)................................................................................................................................................

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

тощо) .....................................................................................................

З

mailto:morpehirina@gmail.com

