
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці
у 2017 році

: - : —:----37— г--------------------
Ідентифікаційний номер проекту

(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром
— ^ 2 . . ' --------------------------- її :______ і________  ' ' ; __________________

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ»ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):
«САМОПРИБИРЛЮЧИЙ АВТОМАТИЧНИЙ ТУАЛЕТ. БІОТУАЛЕТ»

2-х Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „х ”, який вказус розмір 
витрат):

X великий О  малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону):

Автоматичний туалет буде виготовлено за кошти надані цим проектом та встановлено в 
місці, визначеному керівництвом міста.

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку: 

м. Вінниця

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )
Проект передбачає виготовлення та встановлення в м.Вінниця самоприбираючого 

автоматичного туалету (біотуалету), який буде мати повну автоматику при відвідуванні, 
повне самоочищення після кожного відвідування, можливість роботи як в автономному 
режимі, так і в режимі під’єднання до міських комунікацій, ОРЯ-управління, можливість 
відвідування громадянами з обмеженими можливостями, антивандальне виконання 
патент №66176).

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 ’ект, 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 ):

Проект цілком відповідає Стратегії розвитку «Вінниця-2020» та спрямований на 
задоволення природних потреб громадян та гостей м.Вінниці та осіб з особливими 
потребами на сучасному європейському рівні. Проект передбачає виготовлення 
автоматичного самомиючого модуля та встановлення його в м.Вінниця.

В ІН Н И Ц Ь К А  М ІСЬКА РАДА  

ВІДДІЛ ЗВЕРНЕНЬ
{РЕЄСТРАЦІЯ ЗОЕРНКНЬ ЮРИДИЧНИХ ТА ООИЧНИХ ОСІБ*



6. Обгрунтування бснсфініарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)

Після реалізації цього проекту місто отримає більш комфортні та санітарно-гігієнічні 
умови для природних потреб громадян та громадян з особливими потребами.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
В результаті реалізації проекту' місто отримає чистоту та комфорт в місцях 

відпочинку, паркових зонах та ін.
8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)

Складові завдання Орієнтовна вартість, гри

1.1 Іроектні роботи ^100 000

2. Витрати на відрядження
*

=30 000

3. Матеріали та обладнання =600 000

4. Виконання робіт =200 000

5. Випробування »10 000

6. Монтаж на місці встановлення =10 000

РАЗОМ: =950 000

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 ЗМ Ї, з мстою обміну 
думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси 

вище цілей .

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адресі
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для заінеєних вище 
цілей. \Д /
Примітка:
К о н т а к т і дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Вінницької міської ради), 
зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки. яка є недоступною для громадськості.
11. Інші додатки :

а) фотографія з описом, яка стосуються цього проекту,



СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМ ОМ У АРКУШІ

12. А вю р  проеісіу та ного контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозумію). 
Доступ до иісі інформації матимуть лиш е представники Вінницької міської ради:

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

1. Олег Філіппович Поштова адреса:

✓

e-mail:vet vmtz{®i.ua Фі

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

ГТ " І і І І
іліп/fnViи ч  0 . 0  >

1. Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця, 
вуя._____ буд.______ кв. ___

e-mail:

№
тел.:

Серія та 
№
паспорт)

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

e-mail:

№
тел.:

Серія та
Лу

паспорт}'

з. Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця.
вул.______ , буд.____ кв.________

e-mail:

№
тел.:

Серія та 
Хе
паспорту

З



Автоматический самомоющийся санитарный модуль

Конструктивно павильон состоит из рамы, каркаса, крыши, двух торцевых 
зашивок с рекламой, верхнего и нижнего баков.

1. Рама выполнена из швеллера, утеплена пенополистиролом и защищена 
влагостойкой ламинированной фанерой.

2. Каркас выполнен из нержавеющих профилей, разбит на три части 
перегородками. Две части кабины для посетителей и центральная часть
-  техническое помещение. Перегородки имеют внутренние двери. На 
лицевой части павильона расположены две входные двери и 
центральная дверь служебного помещения, на которой размещены 
купюроприёмники. Над дверями расположены узкие окна 
(стеклопакеты) для естественного освещения помещения. На все 
стеклопакеты нанесена защитная плёнка. Задняя часть и торцы 
павильона глухие. Зашивкой является утеплитель с окрашенным 
нержавеющим, листом с двух сторон. Использование штапиков с 
резиновым уплотнителем предотвращает попадание влаги из внешней 
среды (дождь, снег).



3. Крыша выполнена из нержавейки, имеет козырёк, способствующий 
внешней защите посетителей от снега и дождя.

4. Торцевые зашивки выполнены из нержавейки и имеют плоскость под 
рекламный блок.

5. Верхний и нижний баки изготовлены из нержавейки с 
вмонтированной автоматической системой обогрева от замерзания. 
Нижний бак с перекрытием влагостойкой ламинированной фанерой в 
павильоне является полом, который в служебном помещении покрыт 
гомогенным линолеумом, а в кабинах для посетителей алюминиевым 
профилем.

6. Сантехническое оборудование павильона включает в себя:
о два унитаза в модулях туалетов, изготовленные из нержавеющей 

стали;
о два умывальника из нержавейки, с дозированным выпуском воды 

в модулях туалетов, 
о внутреннюю разводку металлопластиковых труб с кранами и 

водорозеткой под закачку воды в резервуар.
■ Автоматическое оборудование'.

Купюроприёмники;
• Система подсчёта посетителей;
■ Автоматическое включение освещения, вентиляции, музыки, обогрева, 

смыва унитазов, подача мыла, включение воды, включение сушки для 
рук, мойка полов после каждого пятого посетителя (регулируется).
GPS модуль;
система голосового оповещения в случае входа в помещение 

нескольких человек.
Гигиеническое (навесное) оборудование включает в себя: 

о два автоматических диспенсера туалетной бумаги; 
о два автоматических диспенсера с жидким мылом; 
о два автоматических диспенсера бумажных полотенец 
о два автоматических устройства для сушки рук.

Дополнительное (навесное) оборудование:

- в кабинах для посетителей: два зеркала;
■ два крючка для одежды;
• два крючка для сумок;
■

Вентиляция и обогрев:
о Принудительная автоматическая вентиляция в кабинах для 

посетителей, 
о Тепловентиляторы в кабинах для посетителей

ОПЦИЯ: вмонтированный автомат по продаже товаров личной гигиены.


