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Додаток 1 до Положення про громадський бюджет (бюджет участі) у місті 

Чернігові 

 

Бланк-заявка пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за 

рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) у місті 

Чернігові на 2020 рік та список мешканців міста Чернігова, які 

підтримують цю пропозицію (проект)  

 

Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган ) 
76 

 

Примітка: пункти, зазначені „*” є обов’язковими для заповнення! 

 

1.* Назва проекту (не більше 15 слів):  

 

«Щасливий пес - безпека мешканців»   

Облаштування майданчиків для вигулу собак 

 

2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „x”, який вказує 

тип проекту): 

проект:    малий        Х великий          

 

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву 

житлового масиву/мікрорайону) 

Перелік районів міста для облаштування майданчиків (в проекті є 

обгрунтування місць, вказано орієнтовно контури ділянок та площу): 

 

1. ділянка в Мар’їному Гаю - (означено на вибір два місця); 

2. навпроти Мегацентру (можливе розміщення в двох місцях - дзеркально 

як праворуч, так і ліворуч від алеї); 

3. по вул. Київська 14 А - (вже є огорожа для майданчику); 

4. по пр. Миру, навпроти буд. 210 , біля магазину «Рута»; 

5.  ділянка в Березовому Гаю ( район вулиць Кільцева- Пухова -Доценко); 

6. ділянка по вул Льотна, на території колишнього Льотного училища, 

зараз тут проходять виставки собак. 

7*.  біля парку ЧДПУ, за вул. Шевченко, 106 ( *додаткова, якщо буде 

можливість для реалізації); 
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3.* Адреса, назва установи/закладу, будинку 

Чернігів, орієнтовно 6 - 7 ділянок, перелік у п.2.  

 

4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів) 

Облаштування огорожених майданчиків для вигулу собак. Власники собак 

зможуть безпечно та комфортно вигуляти своїх улюбленців, тренувати 

тварин на спеціальних знарядах. Одночасно забезпечується безпека 

мешканців та їх дітей, а також чистота та покращення благоустрою 

міста. Пропонуємо ділянки в декількох районах міста. Додано схеми 

розміщення. ( обрані з урахуванням кадастрового поділу міста, існуючої чи 

запланованої забудови, норм для вигулу тварин та вже сталих міст вигулу 

тварин) 

 

 

5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на 

суб’єкт, який може бути потенційним виконавцем проекту): 

 

Відповідно до розпорядження Чернігівського міського голови від 12 

вересня 2000 року у Чернігові визначені зони для вигулу собак. Але ж для 

забезпечення комфорту громадян, дітей, тварин та їх власників 

пропонуємо облаштувати майданчики з огорожею та обладнанням. Це 

надасть змогу господарям собак спускати тварин з повідка, що дуже 

потрібно для розвитку, здоровья та соціалізації тварини. В той же час, 

громадяни міста та їх діти будуть почуватися в безпеці.  Пропонуємо 

облаштувати 7 майданчиків в місті. Для кожного - обов'язкова наявність 

огорожі, хвіртки, урни, миски для води, лавочки для комфорту господарів, 

декілька снарядів для дрессури. При розробці були враховані проекти, які 

вже були подані та розглянуті комісією у попередні роки. Пропонуємо 

місця, де майданчики не будуть заважати громадянам, враховуючи плани 

забудови,  та де вже зараз мешканці міста проводять вигул тварин або 

заходи з тваринами. 

 

 

6.* Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для 

мешканців міста Чернігова у разі його реалізації: 

(примітка: інформація щодо доступності може стосуватися, наприклад, 

годин роботи об’єкту, можливої плати за користування, категорії 
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мешканців, які зможуть і які не зможуть користуватись результатами 

реалізації даного проекту) 

Майданчики розташовані в декількох районах міста, доступні для кожного 

господаря з собакою. Вхід вільний. Розміщена Табличка з правилами. 

Кожен слідкує за своєю твариною, прибирає за твариною і за собою сміття 

(для чого на майданчику розташовані смітники), кожен слідує правилам 

поведінки на території для вигулу, може відпочити на лавочці, 

спілкуватися з іншими власниками,  поки тварина вільно пересуватиметься 

в рамках огорожі, під наглядом власника. Кожен зможе вигуляти свою 

тварину безпечно як для собаки, так і для оточуючих мешканців 

мікрорайону. Це забезпечить чистоту на газонах, розділення вигулу тварин 

та прогулянки мешканців і дітей.  Також можливо провести попереднє 

опитування , наприклад, анкетування тих хто там відпочиває, де саме було 

б зручніше влаштувати майданчик. Опитати різні аудиторії - власників 

собак, мами з дітьми, щоб врахувати потреби всіх. Урни обладнані 

пакетами для сміття, доступ до майданчиків вільний, тож працівники 

відповідного підрозділу комунальної служби зможуть безперешкодно 

видалити сміття та замінити пакет ( кошторис додано). В разі успішної 

реалізації проекту в наступні роки можна додати відеокамери, освітлення, 

снаряди для тренувань, за потребою, опитом населення. Також на 

огороджених майданчиках можна проводити різноманітні конкурси та 

заходи з тваринами. 

 

7. Обґрунтування необхідності реалізації проекту, а також його 

бенефіціари (основна мета реалізації проекту; проблема, якої воно 

стосується; запропоновані рішення; пояснення, чому саме це завдання 

повинно бути реалізоване і яким чином його реалізація вплине на подальше 

життя мешканців; основні групи мешканців, які зможуть користуватися 

результатами реалізації завдання) 

  

Територія для вигулу собак є важливим елементом соціальної 

інфраструктури міста, їх побудова забезпечить спокійний відпочинок, як 

господарям тварин, так і іншим людям у місті. 

Згідно з статистикою в Україні, всередньому, у містах з населенням від 50 

до 500 тисяч, кожен четвертий має собаку. Загалом в країні – 44%. Київ 

налічує близько 130 зон. У Харкові відведено 185 місць, з яких 6 – 

майданчики для дрессури. За один 2018 рік побудували 5. У Львові 

планується зробити 85. В Чернігові нема жодного облаштованого місця 

для вигулу тварин. 
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Зазначені ділянки і зараз використовуються для вигулу тварин.  Але 

огороджені майданчики дадуть змогу безпечно, з користю та задоволенням 

проводити час як мешканцям з дітьми, похилого віку, так і тим хто вийшов 

на прогулянку чи пробіжку, а також власникам собак.  

Майданчики дадуть змогу комфортно та безконфліктно проводити 

дозвілля кожному громадянину. Також це дуже важливо для тварин. Зараз 

нема місця де тварини можуть вільно пересуватися, побігати та пограти. 

Вигул собаки без повідка наражає на небезпеку як собаку так і оточуючих. 

 

Зона для вигулу дає можливість собакам виплеснути свою енергію, 

побігати, тому в інший час тварина буде вести себе більш спокійно. 

Снаряди зроблять необхідний процес вигулу більш активним, дадуть 

можливість дресирування. Собаки також страждають від пасивного 

способу життя, а також потребують соціалізації – що набувається в 

контактах з іншими собаками. Активний рух позитивно впливає на роботу 

серця та опорно-рухового апарату тварини.  

Влаштування майданчика значно полегшить життя жителів міста, 

громадян з дітьми та власників собак.  

 

Запропонований проект необхідний для:  

- виведення собак з території громадського користування;  

- підвищення рівня соціальної відповідальності власників (відповідальний 

вигул, прибирання за собаками);  

- тренувань, що підвищить керованість собак;  

- забезпечення собакам необхідної кількості активності, відповідно до їх 

фізіологічних потреб;  

- проведення заходів на території майданчиків: виставки, змагання тощо. 

 

8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх 

орієнтовна вартість)   

 

8.1. Орієнтовна вартість по кожному майданчику**: 

 

1. Облаштування майданчику в «Мар’їному Гаю», мала 

ділянка 30*20*20*20 (кошторис є також на 40*30)  

167 520.00 грн 

2. Облаштування майданчику по бульвару навпроти 

Мегацентру 40*20 (можливе розміщення дзеркально 

праворуч або ліворуч від алеї ) 

257 440.00 грн 
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3. Облаштування майданчику по вул. Київська 14 А (вже 

є огорожа для майданчику) 30*20 

36 920.00 грн 

4. Облаштування майданчику по пр. Миру, навпроти 

буд. 210, біля магазину «Рута» 40*20 

191 920.00 грн 

5. Облаштування майданчику у «Березовому гаю» ( 

район вулиць Кільцева- Пухова -Доценко) 70*45 

502 480.00 грн 

6. Облаштування майданчику по вул. Льотна, на 

території колишнього Льотного училища, зараз тут 

проходять виставки собак 50*40 

311 772.00 грн 

РАЗОМ:  1 468 052.00 

 

 

Важливі примітки: 

 

1. Найдорожчу складову кошторису складає вартість огорожі. Але вона 

має бути міцна і достатньо висока (більше ніж 1.70), тип, як наразі 

побудована на вул. Київській, на зазначеній ділянці. Огорожа зі сталевої 

сітки, не може бути застосована у зв’язку з слабкою конструкцією та 

вандалізмом громадян. 

2. Якщо якась ділянка не зможе бути збудована, або вартість будови буде 

суттєво зменшена за рахунок складових проекту – то збудувати 

ділянку біля ЧДТУ.* ( *Всі розрахунки, розташування та Кошторис є у 

проекті та ділянка зазначена в Додатках. Вартість облаштування -  259 440 

грн). 

3. ** -  розмір ділянок визначено орієнтовно 
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8.2. Орієнтовна вартість складових та обладнання: 

 

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Огорожа є найважливішою частиною проекту 

має бути міцна та висока ( не сітка), висота 

1.7 -2.0 м. 

Фото аналогу: 
  

 

Орієнтовно  

1 350.00 грн м 

2. Стовпи з кріпленням (включно з копанням ям)     
400.0 грн шт 

 

3. Хвіртка ( вис 

1.7* шир 1.0) + 

клямка (запор без 

замка –типу 

«засов») + монтаж 

( п. 3. Хвіртка -

Фото аналогу) 

6 000.00 грн  шт  
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4. Бар'єр (довж 1.5*шир 0.1*вис 0.6, з 

монтажем) 

                               

4 300.00 грн шт 

5. Бум (довж 7.0*шир 0.3*вис 1.2, з монтажем)  

                              

10 000.00 грн шт 

 

6. Лава (1 шт – 1 500 - 4500 грн) 

 

           1 500 00 - 

4 500.00 грн шт 
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7 . Миска для води  (91 грн, d=22 см) 

              91.00 грн шт  

 8. Урна бетон – з доставкою 

 

300 грн шт 

9. Станція для 

прибирання з 

пакетами та 

смітником  (з 

монтажем) 

 

 

 

 

 

 

                                   

3000.00 грн шт  

9. Сміттєві пакети: 

1. Для урн з бетону – на 120 літрів – 

упаковка 20 шт - 40 грн;  

2. для станції прибирання – упаковка 100 шт 

– 40 грн  

                                    

40.00 грн уп. 
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11. Табличка з назвою та правилами ( за 1шт з 

виготовленням, монтажем та розробкою 

дизайну). Фото аналога (Харків). 

 

                                      

1 000.00 

12. Прибирання та зміну пакетів здійснює 

робітник комунальної служби (яка 

опікуюється ділянкою в цьому районі). 

Поточне прибирання за собою – на 

відвідувачах.  Контроль за наявністю снарядів 

та загальною поведінкою – на відвідувачах. 

 

 

 

 

 

9.* Список з підписами щонайменше 15 громадян України, які 

належать до територіальної громади міста Чернігова, мають право 

голосу 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): 

a) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси  

marinelv14@gmail.com    для зазначених вище цілей  

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси 

….………….. 
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б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для 

зазначених вище цілей. 

Примітка:  

Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Чернігівської 

міської ради), вказуються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є 

недоступною для громадськості.  

11. Інші додатки: 

Додаток 1.  Результат реалізації  проекту. Додано 6 фото - приклади Київа, 

Дніпра, Харкова з поясненнями,  на 3 аркушах. 

 

Додаток 2. Мапа з адресами, орієнтовним розміщенням та розміром 

майданчиків, 7 ділянок. 

 

Додаток 3. Кошториси з орієнтовним розрахунком по кожному 

майданчику окремо – на 4 аркушах. 

 

Додаток 4. Приклад обладнання майданчику мискою для води на 1 аркуші 

(фото). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


