
Бланк-заявка пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за 
рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) у місті 
Чернігові на 2018 рік та список мешканців міста Чернігова, які 

підтримують цю пропозицію (проект)

Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган )

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

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

ПесПарк - майданчик для вигулу собак!

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

проект: □  малий + великий

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону):
- мікрорайон «Масани»;
- Центр (вул. Київська, 14 А);
- парк «Березовий гай»;
- парк «Мар’їн гай»;
- район «ЗАЗ» (пр. Миру 210);

3.* Адреса, назва установи/закладу, будинку:

Зелені зони міста Чернігова, що визначені, як майданчики для вигулу 
собак.

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

Спеціалізовані майданчики для вигулу і тренування собак у 5 різних 
районах міста, що облаштовані огорожею, освітленням, лавами та 
урнами, станціями з прибирання та снарядами і тренажерами для 
собак. Мешканці матимуть змогу щодня на прогулянках 
налагоджувати психологічний контакт зі своїми улюбленцями, що 
забезпечить їх соціалізованість і мінімізацію конфліктів, пов’язаних з 
вигулом та утриманням собак у нашому місті.



5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб ’єкт, 
який може бути потенційним виконавцем проекту):

Пропонований проект необхідний для:
* виведення собак з території громадського користування;
Л  • # • • • • •  • •* 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;
Л  ___    • • •  •  • • •* популяризації кінології;
Л  •  •  •  • • •* проведення розважальних та освітніх заходів на території 
майданчиків: виставки, змагання конкурси

6.* Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для мешканців міста 
Чернігова у разі його реалізації:
(примітка: інформація щодо доступності може стосуватися, наприклад, годин 
роботи о б ’єкту, можливої плати за користування, категорії мешканців, які зможуть і 
які не зможуть користуватись результатами реалізації даного проекту)

Проект доступний всім власникам собак, мешканцям та гостям міста

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)
На майданчику для вигулу собак можна буде організувати 
різноманітні активності для тварин відповідно до їх фізіологічних 
потреб, проводити тренування. Крім того, безпечні майданчики 
підвищать рівень довіри до собак та їх власників, а також дозволять 
проводити соціалізацію собак у безпечних для них місцях. У багатьох 
країнах світу такий досвід успішно діє упродовж багатьох років, 
більше того, для повноцінного вигулу собак та проведення тренувань 
виділяють навіть цілі парки.
Перш за все такі майданчики —  це комфорт для власників собак, але, 
разом з тим, і безпека -  для тварин, їх власників та оточуючих. Це не 
тільки територія для зручного вигулу, де господар зможе відпустити 
собаку і спокійно почитати книгу на лавці, але й можливість для 
активного відпочинку і тренувань для собаки. Тільки створивши 
умови для власників собак і облаштувавши таку мережу майданчиків,
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ми зможемо вимагати від людей бути дисциплінованими та не 
спускати собак з повідка у громадських місцях.
8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)
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Складові завдання
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн

1. Орієнтовний кошторис облаштування майданчику для 
вигулу собак по вул. Незалежності, навпроти буд. 16

355 000

2. Орієнтовний кошторис облаштування майданчику для 
вигулу собак по вул. Київська 14 А

165 000

3. Орієнтовний кошторис облаштування майданчику для 
вигулу собак у Березовому гаю

310 000

4. Орієнтовний кошторис облаштування об’єднаного 
майданчику в М ар’їному гаї

370 000

5. Орієнтовний кошторис облаштування майданчику для 
вигулу собак по пр. Миру, навпроти буд. 210

275 000

РАЗОМ: 1 475 000

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):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси 
liudmila6040@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 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.
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11. Інші додатки (якщо стосується):

а) фотографія/ї, які стосуються цього проекту, на 12 аркушах.
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту, на 5 аркушах.
в) кошториси з розрахунками по кожному майданчику
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Масаны

1. Забор -  260 м.п.
( 104 секции * 705 грн./шт.= 73320,00 грн.)
(столбы с крепежем 104 шт* 357грн./шт. =37128,00 грн.) 
(копание ям 104 шт.* 20 грн.*шт. =2080 грн.)
(Монтаж забора, столбов с бетонированием -37000,00 грн.)

2. Освещение( 8 фонарей)
(фонарь с солнечной батареей и столбом -  11000,00 грн.*8 
шт. =88000,00 грн.)
(монтаж фонаря со столбом 8 шт.*680 грн.=5440,00 грн.)

3. Бетонные урны -  4 шт.*250 грн.= 1000,00 грн.
4. Лавки антивандальные 4шт. * 3000 грн.= 12000,00 грн. 

(Монтаж лав 4 шт.*270 грн.= 1080,00 грн.)
5. Входная группа с монтажем (Форточки -  2 шт.* 2450 грн.= 

5900 грн.
( 1.7 м.* 1м).

6. Снаряд «Бум» 2 шт.* 6300 грн. С монтажем.= 12600,00
7. Снаряд «Бум горка» - 3900 грн. с монтажем.
8. Снаряд «Качеля» 2 шт. * 3300 грн. с монтажем. = 6600,00
9. Снаряд «Одинарный барьер» - 3400 грн. с монтажем.
10. Снаряд «Двойной барьер» - 4100 грн. с монтажем.
11. Снаряд «Кольцо» 2 шт. *4700 грн. с монтажем.= 9400.
12. Станция по уборке -  5600 грн. с монтажем.
13. Транспортные затраты - 46282,00грн.

Общая сумма -  354830,00 грн.
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Ул. Киевская 14 а

1. Забор -  96 м.п.
( 39 секций * 705 грн./шт.= 27495,00 грн.)
(столбы с крепежом 39 шт* 357грн./шт. =13923,00 грн.) 
(копание ям 39шт.* 20 грн.*шт. =780 грн.)
(Монтаж забора, столбов с бетонированием -16800,00 грн.)

2. Освещение( 4 фонаря)
(фонарь с солнечной батареей и столбом -  11000,00 грн.*4 
шт. =44000,00 грн.)
(монтаж фонаря со столбом 4 шт.*680 грн.=2720,00 грн.)

3. Бетонные урны -  2 шт.*250 грн.= 500,00 грн.
4. Лавки антивандальные 2шт. * 3000 грн.= 6000,00 грн. 

(Монтаж лав 2 шт.*270 грн.= 540,00 грн.)
5. Входная группа с монтажом (Форточки -  2 шт.* 2450 грн.= 

5900 грн.
( 1.7 м.* 1м).

6. Снаряд «Бум горка» - 3900 грн. с монтажом.
7. Снаряд «Качели» - 3300 грн. с монтажам.
8. Снаряд «Двойной барьер» - 4100 грн. с монтажом.
9. Снаряд «Кольцо» - 4700 грн. с монтажом.
10. Станция по уборке -  5600 грн. с монтажом.
11. Транспортные затраты - 21039,00 грн.

Общая сумма -161297,00 грн.
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Комсомольський парк

1. Забор -  260 м.п.
( 104 секции * 705 грн./шт.= 73320,00 грн.)
(столбы с крепежом 104 шт* 357грн./шт. =37128,00 грн.) 
(копание ям 104 шт.* 20 грн.*шт. =2080 грн.)
(Монтаж забора, столбов с бетонированием -37000,00 грн.)

2. Освещение( 8 фонарей)
(фонарь с солнечной батареей и столбом -  11000,00 грн.*8 
шт. =88000,00 грн.)
(монтаж фонаря со столбом 8 шт.*680 грн.=5440,00 грн.)

3. Бетонные урны -  4 шт.*250 грн.= 1000,00 грн.
4. Лавки антивандальные 4шт. * 3000 грн.= 12000,00 грн. 

(Монтаж лав 4 шт.*270 грн.= 1080,00 грн.)
5. Входная группа с монтажом (Форточки -  2 шт.* 2450 грн.= 

5900 грн.
( 1.7 м.* 1м).

6. Снаряд «Бум» 2 шт.* 6300 грн. С монтажом.= 12600,00
7. Снаряд «Бум горка» - 3900 грн. с монтажом.
8. Снаряд «Качели» 2 шт. * 3300 грн. с монтажом. = 6600,00
9. Снаряд «Одинарный барьер» - 3400 грн. с монтажом.
10. Снаряд «Двойной барьер» - 4100 грн. с монтажом.
11. Снаряд «Кольцо» 2 шт. *4700 грн. с монтажом.= 

9400.00
12. Станция по уборке -  5600 грн. с монтажом.

Общая сумма -  308548,00 грн.
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МарТн гай 

Вариант 1.

14. Забор -  114 м.п.
( 46 секций * 705 грн./шт.= 32430,00 грн.)
(столбы с крепежом 46 шт* 357грн./шт. =16422,00 грн.) 
(копание ям 46шт.* 20 грн.*шт. =920 грн.)
(Монтаж забора, столбов с бетонированием -19000,00 грн.)

15. Освещение( 4 фонаря)
(фонарь с солнечной батареей и столбом -  11000,00 грн.*4 
шт. =44000,00 грн.)
(монтаж фонаря со столбом 4 шт.*680 грн.=2720,00 грн.)

16. Бетонные урны -  4 шт.*250 грн.= 1000,00 грн.
17. Лавки антивандальные 4шт. * 3000 грн.= 12000,00 грн. 

(Монтаж лав 4 шт.*270 грн.= 1080,00 грн.)
18. Входная группа с монтажом (Форточки -  2 шт.* 2450 

грн.= 5900 грн.
( 1.7 м.* 1м).

19. Снаряд «Бум» - 6300 грн. С монтажом.
20. Снаряд «Бум горка» - 3900 грн. с монтажом.
21. Снаряд «Качели» - 3300 грн. с монтажом.
22. Снаряд «Двойной барьер» - 4100 грн. с монтажом.
23. Снаряд «Кольцо» - 4700 грн. с монтажом.
24. Станция по уборке -  5600 грн. с монтажом.
25. Транспортные затраты - 23087,00грн.

Общая сумма -176998,00 грн.
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МарТн гай 

Вариант 2.

1. Забор -  120 м.п.
( 48 секций * 705 грн./шт.= 33840,00 грн.)
(столбы с крепежом 4 шт* 357грн./шт. =17136,00 грн.) 
(копание ям 48шт.* 20 грн.*шт. =960 грн.)
(Монтаж забора, столбов с бетонированием -23000,00 грн.)

2. Освещение( 4 фонаря)
(фонарь с солнечной батареей и столбом -  11000,00 грн.*4 
шт. =44000,00 грн.)
(монтаж фонаря со столбом 4 шт.*680 грн.=2720,00 грн.)

3. Бетонные урны -  4 шт.*250 грн.= 1000,00 грн.
4. Лавки антивандальные 4шт. * 3000 грн.= 12000,00 грн. 

(Монтаж лав 4 шт.*270 грн.= 1080,00 грн.)
5. Входная группа с монтажом (Форточки -  2 шт.* 2450 грн.= 

5900 грн.
( 1.7 м.* 1м).

6. Снаряд «Бум горка» - 3900 грн. с монтажом.
7. Снаряд «Качели» - 3300 грн. с монтажом.
8. Снаряд «Двойной барьер» - 4100 грн. с монтажом.
9. Снаряд «Одинарный барьер» - 3400 грн. с монтажом.
10. Снаряд «Кольцо» - 4700 грн. с монтажом.
11. Станция по уборке -  5600 грн. с монтажом.
12. Транспортные затраты - 24995,00грн.

Общая сумма -191631,00 грн.
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Пр. Мира 208

26. Забор -  150 м.п.
( 60 секции * 705 грн./шт.= 42300,00 грн.)
(столбы с крепежом 60 шт* 357грн./шт. =21420,00 грн.) 
(копание ям 60 шт.* 20 грн.*шт. =1200 грн.)
(Монтаж забора, столбов с бетонированием -28000,00 грн.)

27. Освещение( 6 фонарей)
(фонарь с солнечной батареей и столбом -  11000,00 грн.*6 
шт. =66000,00 грн.)
(монтаж фонаря со столбом 6 шт.*680 грн.=4080,00 грн.)

28. Бетонные урны -  4 шт.*250 грн.= 1000,00 грн.
29. Лавки антивандальные 4шт. * 3000 грн.= 12000,00 грн. 

(Монтаж лав 4 шт.*270 грн.= 1080,00 грн.)
30. Входная группа с монтажом (Форточки -  2 шт.* 2450 

грн.= 5900 грн.
( 1.7 м.* 1м).

31. Снаряд «Бум» 6300 грн. С монтажом.
32. Снаряд «Бум горка» - 3900 грн. с монтажом.
33. Снаряд «Качели»3300 грн. с монтажом.
34. Снаряд «Одинарный барьер» - 3400 грн. с монтажом.
35. Снаряд «Двойной барьер» - 4100 грн. с монтажом.
36. Снаряд «Кольцо» 4700 грн. с монтажом.
37. Станция по уборке -  5600 грн. с монтажом.
38. Транспортные затраты - 32142,00грн.

Общая сумма -  246422,00 грн.
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Пр.Мира 210

1. Забор -  190 м.п.
( 76 секции * 705 грн./шт.= 53580,00 грн.)
(столбы с крепежом 76 шт* 357грн./шт. =27132,00 грн.) 
(копание ям 76 шт.* 20 грн.*шт. =1520 грн.)
(Монтаж забора, столбов с бетонированием -33000,00 грн.)

2. Освещение( 6 фонарей)
(фонарь с солнечной батареей и столбом -  11000,00 грн.*6 
шт. =66000,00 грн.)
(монтаж фонаря со столбом 6 шт.*680 грн.=4080,00 грн.)

3. Бетонные урны -  4 шт.*250 грн.= 1000,00 грн.
4. Лавки антивандальные 4шт. * 3000 грн.= 12000,00 грн. 

(Монтаж лав 4 шт.*270 грн.= 1080,00 грн.)
5. Входная группа с монтажом (Форточки -  2 шт.* 2450 грн.= 

5900 грн.
( 1.7 м.* 1м).

6. Снаряд «Бум» 6300 грн. С монтажом.
7. Снаряд «Бум горка» 2 шт. * 3900 грн. с монтажом.= 7800,00
8. Снаряд «Качели»3300 грн. с монтажом.
9. Снаряд «Одинарный барьер» - 3400 грн. с монтажом.
10. Снаряд «Двойной барьер» - 4100 грн. с монтажом.
11. Снаряд «Кольцо» 4700 грн. с монтажом.
12. Станция по уборке -  5600 грн. с монтажом.
13. Транспортные затраты - 35579,00грн.

Общая сумма -  272771,00 грн.
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Проспект Миру № 208 або № 210

Загальноосвітня школа 
НІ! ступенів №33

ЗОНІ *28

Загальноосвітня школа, 
МІ! ступенш №28
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