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1. Анотація 
Інноваційна платформа «Прибери» 
Громадська організація «Це наш Київ» 

Актуальність 

78% українців вважають себе європейцями. Але менше 1% прибирають за своїм 
собакою. У столиці цей відсоток вищий, але все одно не достатній для 
середньостатистичного європейського рівня, який становить близько 70%.  

Часто здається, що відходи собачої життєдіяльності це не проблема, а частина 
екосистеми. Це твердження вірне для сільської місцевості з низькою щільністю 
заселення. Але в місті, окрім неестетичного вигляду, неприбрані собачі відходи несуть 
небезпеку для здоров'я людини, для ґрунтів, ґрунтових вод та повітря, яким дихають 
містяни. За роки роботи над проектом ми зрозуміли, що встановлені смітники з 
пакетами хоч і допомагають в популяризації ідеї цивілізованого вигулу тварин, але все 
одно не достатні для досягнення результату і напрацювання стійкої звички. Для 
власників тварин важливі пояснення необхідності прибирання за своїм улюбленцем, 
можливість знайти місце для цивілізованого вигулу собак в своєму районі, 
актуалізувати запит на реалізацію такого місця біля свого будинку, найближчого 
скверу, парку. Але в будь якій інфраструктурі головне навіть не створення, а її 
підтримка та розвиток, які можуть забезпечити спонсори та меценати. 

Саме тому комунікаційна платформа «Прибери» є дійсно необхідною для міста. 
Завдяки її потужностям власники тварин, громадські активісти, зоозахисники та 
небайдужі громадяни, можуть не тільки самостійно реалізувати задумки по 
екологічним проектам, а й знайти спонсора для їх реалізації. 

Заходи 

Створення інноваційної веб-платформи «Прибери», проведення інформаційної 
кампанії для залучення аудиторії до активності, інформування потенційних спонсорів 
про можливості підтримки проекту, отримання результатів. 
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2. Загальна інформація: 
Інформація про організацію  
ГО "Це наш Київ” була створена редакцією наймасовішого інтернет-видання 
столичного сегменту "НашКиев.UA" 12.11.2013р. Головна мета: Реалізація 
інноваційних інструментів задля створення справді дієвої громади міста.  
 
В актив громадської організації на постійній основі входить 5 осіб. Для забезпечення 
діяльності ГО створено такі органи управління – Загальні збори членів організації та 
Правління організації. До складу Правління входить – Голова правління, секретар та 
заступник. 
 
Найбільш відомі проекти. Які були реалізовані в рамках роботи громадської організації 
«Це наш Київ»: 

1. Фестиваль міських проектів «PROмісто» 
На фестивалі міських проектів столичні активісти, урбаністи інтелектуали 
представили свої ідеї, стартапи і концепції розвитку міста. Крім того, було 
проведено конкурс урбан-стартапів по покращенню міського середовища з 
призом 200 000 грн.	

Результати: Під час фестивалю активісти і групи урбаністів представили сотні 
проектів. Багато з них знайшли спонсорів в бізнес-середовищі. Частина знайшла 
розуміння і підтримку серед представників столичної влади. Під час семінарської 
програми сотні учасників мали змогу прослухати виступи авторитетних спікерів, серед 
яких були навіть мери та президенти європейських країн. 

2. Еко-проект цивілізованого вигулу тварин «Собачі вбиральні».  
Встановлені в зоні вигулу собак спеціальні смітники з біопакетами “Собача 
вбиральня” автоматично окреслюють інформаційне поле проблеми і вказують 
на вектор її вирішення. З самого початку фінансування проекту взяла на себе 
редакція онлайн-видання “НашКиев.UA”. Але згодом до розвитку мережі 
“Собачих вбиралень” несистемно підключилась столична влада, представники 
бізнесу та активні громадяни. Сьогодні мережа збільшується і підтримується 
завдяки приватним, корпоративним спонсорам та соціальному підприємству 
“ЛавГав”. 

Результати: У місцях, де встановлено “Собачі вбиральні“, за своїм улюбленцем 
починають прибирати 20–50% власників собак. На сьогодні тільки в Києві встановлено 
більше 200 смітників. До ініціативи вже долучились Львів, Одеса, Бровари, Тернопіль 
та інші міста України. Було проведено соціальну рекламну кампанію “Тільки б це був 
шоколад”, яка отримала багато нагород на престижних міжнародних рекламних 
фестивалях та дуже широко обговорювалась не тільки в Україні, а й у інших країнах. 

3. Перша благодійна торгова платформа «Мурахи».  
В наших шафах, комірчинах і на антресолях припадає пилом досить багато вже 
не потрібних нам, але ще справних і реально корисних речей. Ми пропонуємо їх 
реалізувати в рамках Першої благодійної торгової платформи Murahy.com, а всі 
виручені від продажу кошти пустити на фінансування проектів, започаткованих 
громадою. 
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Результати: За час роботи платформа зібрала товару більше ніж на 400 000 грн, має 
постійну базу користувачів, провела 7 спеціальних благодійних проектів та співпрацює 
з 8 перевіреними благодійними фондами України, серед яких – Повернись Живим, 
Happy Paw, Краб, Свічадо, Кожен Може та інші. 

4. Фестиваль сучасної академічної музики «Kyiv Contemporary Music Days».  
ГО “Це наш Київ” стала співорганізатором щорічного фестивалю Kyiv 
Contemporary Music Days. Його головна ідея — не тільки познайомити українців 
з трендами сучасної академічної музики, а й продемонструвати потенціал 
України музикантам, які грають у найбільших музичних столицях Європи. А 
також приділити увагу виконанню творів сучасних українських композиторів 
найкращими музикантами столиці. 

Результати: Починаючи з 11 грудня 2015 року організовано 46 концертів та лекцій про 
сучасну академічну музику. До нас у цій справі приєдналися музиканти з України, 
Великобританії, Німеччини, Італії, Іспанії, Австрії, Португалії, США, Китаю, Польщі, 
Греції, Японії, Сербії, Грузії, Швеції та Росії. 

5. Освітні сесії «Неожурналістика періоду цифрової доби».   
Цифрова революція надає багато можливостей для того, щоб перевести 
українську журналістику зі “стану четвертої стадії до статусу четвертої влади”. 
Саме тому був започаткуваний проект “Неожурналістика”, в рамках якої 
провідні спеціалісти індустрії цифрових комунікацій і електронних медіа 
діляться з українською медіаспільнотою знаннями про можливості донесення 
інформації до більшого кола споживачів через цифрові канали комунікації. 
Експерти розповідають про найактуальніші тренди в електронному медіабізнесі 
і формують бачення українських медійників для їх власного розвитку. 

Результати: Окрім Києва освітні сесії “Неожурналістика” були проведені в Дніпрі, 
Одесі та Львові. В семінарах взяли участь близько 1000 слухачів: журналістів, 
блогерів, власників медіа та громадських активістів. Були розкриті питання світових 
трендів в цифровій журналістиці, візуалізації відкритих даних та можливостей 
просування медіа в соціальних мережах. 
 

Досвід реалізації грантових та державних проектів: 

• 2017- вересень, Посольство США в Україні, програма «Фонд розвитку ЗМІ», 
конкурс «Safeguarding Democracy» 

• 2017 – жовтень, InterNews Україна, Програма малих грантів – VІІ хвиля  
• 2017- травень, InterNews Україна, Програма малих грантів – V хвиля 
• 2017- березень, Єднання, грант для організаційного розвитку організації 
громадського суспільства 

• 2016- жовтень, Посольство США в Україні, програма «Фонд розвитку ЗМІ»  
• 2015- травень, Київська міська державна адміністрація, Фестиваль міських 
проектів PROмісто 
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3. Опис програми  
 

Починаючи працювати над проектом «Собачі Вбиральні», громадська організація «Це 
наш Київ» поставила собі за мету створення інноваційного інструментарію для 
об'єднання навколо нього справді дієвої громади міста.  

Сьогодні у столиці України проживає близько 3х мільйонів осіб . Кожна 12-та родина 
має вдома собаку, але не більше 5% власників собак в столиці прибирають за своїми 
улюбленцями. Залишки життєдіяльності тварин на вулицях міста не тільки є не 
естетичним явищем, подібні відходи стають основою конфлікту між власниками 
тварин і іншими містянами. А головне, вони стають одним з найбільших розсадників 
бактерій. Навіть 1 грам собачих екскрементів містить 23 млн кишкових бактерій, які 
викликають пронос, спазматичні болі, кишкові розлади та проблеми з нирками у 
людей.   
Враховуючи, що в українців нема стійкої звички прибирати на вулиці за своїм 
собакою, ми підійшли до вирішення проблеми системно. Для окреслення 
інформаційного поля проблеми ми встановили мережу “Собачих вбиралень” в усіх 
районах столиці. Зібрали необхідну кількість підписів під петицією про введення 
штрафів за відмову прибирати за своїм улюбленцем. Провели ряд публічних заходів в 
місцях концентрації представників ЦА. Реалізували резонансну соціальну рекламну 
кампанію “Тільки б це був шоколад”. В результаті проведених дій ми дійшли до 
висновку, що всі активності по даному проекту необхідно сконцетрувати в одному 
місці, де розмістити інформацію про облаштовані зони цивілізованого вигулу собак, 
актуалізувати запит на створення подібних зон саме там, де вони конче потрібні 
громаді, поділитись агітаційною інформацією для еко-активістів, знайти спонсорів та 
партнерів для розвитку місць цивілізованого вигулу собак, тощо. 

Саме тому комунікаційна платформа «Прибери» є конче необхідною. Завдяки цьому 
інструменту власники тварин, громадські активісти, зооактивісти та просто небайдужі 
до проблеми громадяни, зможуть самостійно вплинути на екологічну ситуацію в місті. 

Пріоритетне завдання проекту: Соціальні ініціативи, спрямовані на поліпшення 
благоустрою та природного середовища столиці; 

Мета проекту: Започаткування столичної традиції прибирання за собаками. 
Покращення екологічного стану міста через об’єднання громади навколо вирішення 
проблеми. 

Завдання проекту:  

Реалізація інформаційної веб-платформи з інтерактивною картою, інструментарем 
актуалізації запитів громадян та спонсорських активностей. 
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Підзадачі проекту: 

- Проектування, дизайн та програмування веб-сайту; 

- Наповнення інформаційним контентом; 

- Проведення рекламної кампанії по залученню аудиторії; 

- Напрацювання внутрішніх процесів і процедур реалізації задач проекту; 

- Формування критеріїв оцінки ефективності проекту і підтримка їх в майбутньому. 

План виконання проекту згідно з Таблицею 1: 

1. Створення платформи «Прибери»: 

-  розробка корпоративного стилю та дизайну веб-сайту; 

- верстка та програмування веб-сайту; 

- тестування та запуск в експлуатацію на хостинговій платформі; 

- наповнення веб-сайту контентом. 

2. Запуск інтернет-платформи: 

- проведення рекламної кампанії по залученню аудиторії; 

- проведення тренінгів для столичних активістів з використання платформи. 

3. Перевірка ефективності платформи: 

- отримання якісних та кількісних показників по участі громади міста в реалізації 
екопроектів платформи “Прибери”; 

- напрацювання критеріїв оцінки ефективності платформи і підтримка їх в 
майбутньому. 
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Таблиця 1 

Етапи 
реалізації 

Опис заходів для 
здійснення етапу 

Строк реалізації 
етапу (місяців) 

Відповідальний виконавець 
(прізвище та ініціали, посада) 

 1.  Створення 
платформи: 

2 місяці  Алимова К.В. голова правління 

 1.1.  - розробка дизайну 0,5 місяця  Алимова К.В. голова правління 

1.2. - верстка та 
програмування сайту 

1 місяць Алимова К.В. голова правління 

1.3 - тестування 
функціоналу 

0.5 місяця Алимова К.В. голова правління 

1.4  - напрацювання 
контенту на сайті 

1 місяць Алимова К.В. голова правління 

2.  Запуск платформи: 2 місяці  Алимова К.В. голова правління 

2.1 - проведення рекламної 
кампанії 

1 місяць Алимова К.В. голова правління 

2.2 - проведення тренінгів 
для столичних 
активістів 

1 місяць Алимова К.В. голова правління 

3. Перевірка 
ефективності 
платформи 

6 місяців Пікалов А.Ю, член правління 

3.1 Отримання якісних та 
кількісних показників 

6 місяців Пікалов А.Ю, член правління 

3.2 Напрацювання 
критеріїв оцінки 
ефективності 
платформи 

6 місяців Пікалов А.Ю, член правління 
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Очікувані результати та конкретні результативні показники виконання проекту  

Кількістні показники: До 20% збільшиться кількість власників собак, що прибирають 
за своїми улюбленцями;  
Збільшення обладнаних місць цивілізованого вигулу собак до 500; 
Залучення спонсора проекту. 

Якісні показники: Громада отримає реальний інструмент реалізації проектів; 
Інформування про проблематику цивілізованого вигулу собак в місті вийде на новий 
рівень; 
Стане можлива спонсорська підтримка соціальної ініціативи, яка закладена в нових 
правилах розміщення реклами в Києві. 

Цільова аудиторія на яку спрямовано проект: Мешканці міста, власники тварин, 
активні громадяни – чоловіки/жінки 20-50   років 

Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації проекту: 

1. Сторінка	ГО	“Це	наш	Київ”	у	соціальних	мережах,	персональна	розсилка	та	
новини	на	веб-сайт.	

2. Медіа.	Головний	медійний	партнер	–	наймасовіше	інтернет-видання	столиці	
НашКиев.UA.	З	аудиторію	близько	1	мільйона	та	постійно	високою	
активністю	в	соціальних	мережах.	Також	до	підтримки	будуть	залучені:	
масові	сторінки	в	соціальних	мережах	Типичный	Киев,	Киев	сити	та	інші.	

Організації, які плануються залучити до співучасті у реалізації проекту:  

ТОВ “Сіті Інвест ЛТД” (НашКиев.UA), вул. Андріївський узвіз, 38, к. 3, тел. 044 
3316229. Виготовлення контенту для веб-сайту, медійна підтримка. 

ТОВ “Дизайн-Бутік Студіо7”, вул. Андріївський узвіз, 38, к. 3, тел. 067 4258107. 
Виготовлення веб-сайту, розміщення на серверах, технічна підтримка. 

ФОП Пікалов А.Ю. (торгова марка ЛавГав) тел. 067 4417316, Пікалов А.Ю., 
приватний підприємець. Моніторинг якісних показників, напрацювання 
організаційних процедур реалізації проекту, технічний проект. 

Яку частину коштів і з яких джерел очікується отримати для реалізації проекту: 

ДЕПАРТАМЕНТ СУСПІЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ - 199 000 грн 

ТОВ “Дизайн-Бутік Студіо7” – 96 800 грн 

ГО “Це наш Київ” – 90 300 грн 
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4. Кошторис витрат на реалізацію проекту  

Таблиця 2 
№ Стаття витрат Розрахунок 

витрат 
Сума 
коштів, 
очікувана з 
бюджету 
м.Києва, 
грн. 

Сума 
коштів з 
інших 
джерел, 
грн. 

Власний 
внесок 
організа
ції , грн. 

Загальна 
сума коштів 

на 
реалізацію 
проекту, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Персонал проекту    Проміжна 

сума 
 

1.1 Менеджер проекту 10 місяців х 
4500грн 

15 000  30 000 45 000 

1.2 Бухгалтер 10 місяців х 
2050грн 

  20 500 20 500 

1.3 Редактор/журналіст 10 місяців х 
4000грн 

10 000  30 000 40 000 

     Проміжна 
сума 105 500 

2 Створення 
платформи 

     

2.1 Продакшн директор 2 місяці х 14 000 
грн 

14 000 14 000  28 000 

2.2 Розробка дизайну 75 годин х 840 грн  48 000 15 000  63 000 
2.3 Верстка веб-сайту 112 годин х 760 

грн 
65 000 20 120  85 120 

2.4 Програмування 
функціоналу 

50 годин х 1140 
грн 

37 000 20 000  57 000 

2.5 Тестування 
функціоналу 

28 годин х 560 грн  15 680  15 680 

2.6 Наповнення контенту 8 місяців х 1500 
грн 

 12 000  12 000 

     Проміжна 
сума 260 800 

3. Проведення 
тренінгів 

     

3.1 Оренда приміщення 3 приміщення х 4 
години х 1200 грн 

10 000  4 400 14 400 

3.2 Оренда технічного 
остащення 

3 тренінги х  4 
години х 450грн 

  5 400 5 400 

     Проміжна 
сума 

19 800 

 ВСЬОГО:  199 000 96 800 90 300  
 РАЗОМ:     386 100 
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5. Обґрунтування кількості послуг та товарів з урахуванням діючих цін та тарифів, 
особливостей проекту та принципу економічного витрачання бюджетних коштів і 
максимальної ефективності їх використання  
 

  
Персонал проекту  
Менеджер проекту Постановка задач та контроль термінів та якосіті їх 

виконання. Звітність та постійний мониторинг всіх 
етапів проекту. Робота з підрядниками. 
Документообіг проекту.  

Бухгалтер Фінансові розрахунки на всіх етапах проекту, 
перевірка та контроль документообігу. 

Редактор/журналіст Написання тексту для наповнення сайту, підготовка 
та написання матеріалу для блогу та інформаційних 
матеріалів 

Створення платформи  

Розробка дизайну Візуалізація та створення стилістики сайту 
Верстка веб-сайту Перетворення візуального продукту в код для 

подальшого програмування 

Програмування функціоналу Наповнення сайту функціоналом 
Тестування функціоналу Перевірка роботи сайту, знаходження багів, 

доопрацювання сайту. 

Наповнення контенту Наповнення сайту контентом, статтями. Робота з 
текстами в адмінці сайту. Залучення для цього 
контент-менджера 

Проведення тренінгів  
Оренда приміщення Необхідне приміщення для проведення тренінгів 

для громадських активістів. Так як планується 
залучення великої кількості людей, це має бути 
конференц-зал розрахований на 50+ місць  

Оренда технічного 
оснащення 

Для презентацій під час тренінгу необхідно 
проектор, мікрофон, мікшер. 
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ВИТЯГ 

з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань 

 

Відповідно до статті 11 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" на запит:  від 07.02.2018 за 
№ 1003588456 станом на 07.02.2018 відповідно до наступних критеріїв пошуку: 

Код ЄДРПОУ:  38994002 

надається інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань (ЄДР) у кількості 1 записів: 

Запис 1 

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності: 
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЦЕ НАШ КИЇВ" 

Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх 
наявності: 
відомості відсутні 

Ідентифікаційний код юридичної особи: 
38994002 

Організаційно-правова форма: 
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 

Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого 
належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі 
юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків: 
відомості відсутні 

Місцезнаходження юридичної особи: 
04214, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ДНІПРА, 
БУДИНОК 43, КВАРТИРА 79 

Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із 
засновників (учасників); прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, якщо 
засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний 
код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа: 
ФЕДОРЕНКО ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ, індекс 04214, м.Київ, 
Оболонський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ДНІПРА, будинок 43, квартира 
79, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.; ФЕДОРЕНКО 
ТЕТЯНА ЛЕОНІДІВНА, індекс 04214, м.Київ, Оболонський район, 
ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ДНІПРА, будинок 43, квартира 79, розмір внеску 
до статутного фонду - 0.00 грн. 
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Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та 
про дату закінчення його формування: 
0.00 грн. 

Види діяльності: 
94.99 Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у. 

Відомості про органи управління юридичної особи: 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 

Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються 
(призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених 
представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які 
мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі 
підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від 
імені юридичної особи: 
АЛИМОВА КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА, 07.07.2016 - керівник 

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної 
реєстрації юридичної особи – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи 
була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань": 
26.11.2013, 1 069 102 0000 031182 

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі 
про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу – у 
разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання 
чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань": 
відомості відсутні 

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі 
про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті 
перетворення: 
відомості відсутні 

Назва установчого документа: 
відомості відсутні 

Дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на 
підставі модельного статуту: 
відомості відсутні 

Номер, дата та час формування витягу: 
1003588456, 07.02.2018 18:36:33 

 

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 
знаходиться у стані формування. Інформація про юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань зареєстрованих до 01.07.2004 та не включених до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань отримується в органі виконавчої 
влади, в якому проводилась державна реєстрація. 
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Відповідно до п. 2 наказу Міністерства юстиції України від 31.03.2015 № 466/5 "Про деякі 
питання надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців" виписки, витяги та довідки в паперовій та електронній формах відповідно до Закону 
України "Про електронні документи та електронний документообіг", мають однакову юридичну силу, 
автентичність цього документу може бути перевірена на сайті Міністерства юстиції України за адресою: 
https://usr.minjust.gov.ua/. 
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