
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці 
у 2017 році

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

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ'ЯЗКОВИМИ ЛЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):
Будівництво собачого майданчику для вигулу та тренування собак у парку біля площі ім.. 
Василя Стуса.

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

X великий □  малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону):
Парк на стику мікрорайонів «Верхня Слов’янка», «Корея» та «Садки».

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

Парк біля площі ім. Василя Стуса

4. Короткий опис проекту (не більше 50 спів )
Будівництво майданчику для вигулу та тренування собак у парку біля площі ім. Василя 
Стуса. Майданчик буде огороджений, на ньому будуть спеціальні конструкції для 
тренування собак та собачі вбиральні для комфортного та безпечного вигулу собак з 
мікрорайонів «Верхня Слов’янка», «Корея» та «Садки».

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: поліпшення санітарно-епідемічного та екологічного стану в місті та підвищення 
рівня культури та громадської активності власників собак шляхом будівництва 
майданчику для вигулу собак у парку біля площі Василя Стуса.

Згідно з правилами вигулу собак у місті Вінниця, їх не можна вигулювати на
прибудинкових територіях. А у місцях загального користування та рекреаційних зонах
цих місць майже немає. Тому це створює ряд проблем для ипягкикій спбяк та інших—
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- Вигул собак проводиться безконтрольно на непристосованих для вигулу місцях і це 
часто провокує конфлікти між власниками собак та іншими мешканцями 
мікрорайонів міста.

- Обладнаних майданчиків для вигулу та тренування собак майже немає. В місті 
існує лише один такий майданчик для загального користування у парку Дружби 
Народів, але він охоплює лише невелику частину одного з житлових масивів, де є 
багато власників собак.

- У власників собак майже відсутня культура вигулу та прибирання за своїми 
домашніми улюбленцями.

Це створює несприятливий санітарно-епідемічний та екологічний стан у місті. Мешканці, 
котрі не мають собак часто негативно ставляться до їх власників, що вигулюють своїх 
домашніх улюбленців на дитячих майданчиках, на клумбах, у парку, біля під’їздів та не 
прибирають за ними. Через ці проблеми інколи активізуються догхантери та розкидають 
отруту для собак.
Тому, для вирішення цих проблем потрібно будувати спеціально облаштовані майданчики 
для вигулу та тренування собак, а також встановлювати спеціальні собачі вбиральні.

Одним із чудових місць для побудови такого майданчику є парк біля площі Василя Стуса. 
Там вигулюють часто своїх собак мешканці трьох мікрорайонів: «Верхня Слов’янка», 
«Корея» та «Садки».

Встановлення огородженого майданчику для вигулу, з головними конструкціями для 
тренування та собачими вбиральнями вирішить ряд проблем, як для власників собак так і 
для інших мешканців міста. Рекомендоване місце (див. додаток А) є найкращим для 
вигулу з погляду безпеки перехожих, шумоізоляції для мешканців прилеглих до парку 
будинків та мінімізації змін паркового простору. На рекомендованому місці є поляна, де 
непотрібно буде вирубувати дерева для встановлення майданчику.

Проект відповідає таким стратегічним пріоритетам:
- Формування сильної місцевої громади
- Сталий екологічний розвиток
- Якість соціального життя
- Збалансований просторовий розвиток

Також відповідає «Програмі охорони тваринного світу та регулювання чисельності 
безпритульних тварин у Вінниці на 2013-2020 роки»

6. Обгрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
Власники собак мікрорайонів «Верхня Слов’янка», «Корея» та «Садки».
Мешканці мікрорайонів «Верхня Слов’янка», «Корея» та «Садки».
Відпочиваючі парку біля скверу ім.. Василя Стуса

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Для власників собак:

- Наявність місця для тренування та вільного вигулу домашніх улюбленців
- Підвищення рівня культури прибирання за собаками під час вигулу
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Можливість спілкування та обміну інформацією з іншими власниками собак.
- Можливість зручного дресирування собак 

Для собак:
- Місце де можна побігати без повідка та намордника
- Можливість тренування на майданчику 

Для інших мешканців:
- Прибудинкові території чисті від фекалій собак
- Відсутність шуму від гавкоту собак біля дому
- Дитячі майданчики безпечні та чисті для дітей та їх батьків
- Зменшення конфліктних ситуацій між власниками та іншими мешканцями 

Для міста:
- Поліпшення екологічної ситуації
- Поліпшення санітарно-епідемічного стану
- Мешканці більш задоволені комфортним проживанням у місті
- Місто дружнє не тільки до людей але й до собак
- Виконання деяких пунктів «Програми охорони тваринного світу та регулювання 

чисельності безпритульних тварин у Вінниці на 2013-2020 роки»

8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1. Розчистка території під майданчик 1000

2. Піщано-гравійна суміш 8840

3. Покриття піщано-гравійною сумішшю території 
майданчику - 400 м2 12200

4. Огорожа зі зварної сітки + кріплення + стовпи 
(131 м.п., Н=2,03м.)

50900

5. Хвіртка(Ь=1м., Н=2,03) 5645

6. Монтаж огорожі та хвіртки (40грн/м.п.) 5280

7. Ліхтарні стовпи -10 шт.(«Гелиос 2», Н=4,5м.) 
(http://www.gipron.com.ua/)

43560

8. Встановлення освітлення та монтаж ліхтарів 10000

9. Тренувальні елементи для собак:
- Бар’єр мал. (К-01)
- Бар’єр сер. (К-02)
- Бар’єр вел. (К-03)
- Лабіринт (К-04)
- Сходи (К-05)

1900
2250
3250
3250
19000

з

http://www.gipron.com.ua/


- Бум (К-06)
- Трамплін (К-07)
- Стійка з покришкою (К-08)
- Місток
- Г ойдалка-балансир 
(http://kinderland.in.ua/)

2900
2900
2200
5000
3700

10. Смітники -  4 шт. («Континент») 18000

11. Лавки -  8 шт. («Соната») 19200

12. Собачі вбиральні -  2 шт 5000
Пакети для прибирання - 20 уп. 1000

13. Монтаж всіх елементів майданчику 5000

РАЗОМ: 231 975

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
т  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 Вінницької міської ради),
зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для громадськості.
11. Інші додатки (якщо необхідно):
а) фотографія/ї, які стосуються цього проекту,
б) мала з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)
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СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

12. Автор проекту та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло). 
Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Вінницької міської ради:

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

1.
Мовчанюк Вадим 
Олегович

Поштова адреса: (

e-mail:

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

Г  І І "1 І І І І

2. Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця, 
вул.______, буд.____кв_______

e-mail:

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

3. Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця, 
вул. ____ , буд.__ кв.

e-mail:

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

** Будь-ласка, вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам 
Вінницької міської ради.

*** Підписуючи документ, я, разом з цим заявляю, що є мешканцем міста Віниці.

s



ДОДАТКИ
А.

Місце у парку придатне до майданчику для вигулу собак
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Б.

Пропоноване місце на карті

Хмельницьке шосе

Ук * 

ті
•уг ПеОііістраА-ми Д

Хмельницьке июс*

сз Хмельницьке шосе 
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в.

Схема м айданчику для в и г у л у  г о б я і с

2 5 т

200 т 2 400 т 2
□

, ,

1 6 т

5 0 т

Сірий -  Майданчик для тренування з піщано-гравійним покриттям. На ньому розміщаються 
тренувальні елементи для собак, лавочки, смітники та собачі вбиральні, 
делений -  зона вигулу собак з трав’яним покриттям.
Коричневий -  лавки 
Чорний - смітники

-  собачі вбиральні 
Жоні їїй -  ліхтарі

П роект майданчику
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Тренувальні елементи для майданчи

1-3 Бар’єри

Лабіринт

Сходи
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Бум і трамплін

Стійка з покришкою

Місток та гойдалка-балансир
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Ліхтар

Смітник
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