
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об’єднаної
територіальної громади 

_____________________________у 2020 році_________ ___________________

Ідентифікаційний номер проекту, дата реєстрації
(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром )

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ ЯЗКОВИМИ Л ЛЯ ЗАПОВНЕННЯ
1. Назва проекту (не більше 10 слів): __________________________________________
Сучасна екологічна ділянка для збору та сортування сміття в центрі 
європейського міста_______________________________________________
2. Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак ,,х”, який вказує розмір 
витрат):
X великий □  малий

Категорія напрямку проекту (необхідне підкреслити і поставити знак ,,х ”) :
Х а  Енергозбереження та екологія □ Культура, туризм

Х р  Благоустрій локальних територій □ Інформаційні технології

□ Соціальний захист □ Освіта

□ Фізкультура та спорт □ Охорона здоров'я

□ Транспорт та вело-інфраструктура □ Інше

3. Проект буде реалізовано на території населених пунктів, які входять до складу
Вінницької міської об’єднаної територіальної громади (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону) :________________________________________________________________
Вінницька міська ОТГ, Центр міста Вінниця
Адреса (назва населеного пункту, № будинку та інше)
Зона збирання сміття в межах обслуговування багатоквартирних житлових будинків в 
центрі міста в районі Універмагу по кварталу (мікрорайону) вулиць Пирогова,9-13- 
Гоголя-Вален гина Отамановського, колишня Зої Космодем'янської (мапа додасться)
4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )_______________________________________
Сучасна екологічна підземна сміттєзбиральна система складається з закритих наземних 
сміттєпроводів, що доставляють сміття до підземних контейнерів для роздільних 
відходів. Система з 3 контейнерів розрахована на добове навантаження від 100 
домогосподарств, з 6 -  відповідно -  від 200. Додатково обладнана датчиками 
наповнення контейнерів, елеваторною системою для підняття контейнерів на поверхню, 
електронними ключами доступу мешканців, системою відеоспостереження, 
автономним освітленням. Живлення елементів - від сонячної батареї.__________________

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): В ІН Н И Ц Ь К А  МІСЬКА РА ДА

ВІДДІЛ ЗВ ЕР НЕН Ь
(Р С С С Т ^ А и :«  ЗВЕРНЕНЬ ю р и д и ч н и х  т а  ф із и ч н и х  с і в »

Д а т а ____________________

Індекс ^5^2— ¥Й_5



Основна мета -  через забезпечення гідних умов та високих стандартів якості 
повсякденного життя мешканців окремого мікрорайону у центрі міста створити 
комфортні умови для усієї територіальної громади, що проводить у центрі міста своє 
дозвілля. Таким чином мешканці мікрорайону, прийнявши рішення щодо сортування 
сміття на етапі до його вивозу, бажають зробити свій реальний внесок в екологічну 
безпеку та благоустрій міста та в системне перетворення улюбленої Вінниці на реально 
загальноукраїнський проект «Екологічне Місто» - сучасне, чисте, комфортне, справді 
європейське, інноваційне місто здорових людей, які дбають про себе та про своє 
майбутнє. Саме про це говорить н «Стратегія розвитку «Вінницн-2020»: 
«Європейські міста намагаються формувати в усіх членів територіальної громади 
відчуття приналежності до єдиної спільноти, яка поділяє відповідальність за 
розвиток міста та дбає про захищеність і рівні можливості для всіх мешканців».
Тема благоустрою та екологічної безпеки не може не стояти на порядку денному такої 
стратегії у перших його рядках. А впорядкування збору та утилізації сміття є основною 
проблемою чистоти багатьох сучасних міст та наріжним каменем питань екологічної 
безпеки та благоустрою. Даний проект повністю відповідає одній з цілей стратегії 
розвитку «Вінниця-2020» - «Енергоефективність та захист навколишнього середовища» 
та пріоритету «Сталий екологічний розвиток і покращення надання якості комунальних 
послуг».
Чому саме це завдання повинно бути реалізоване одним з перших в стратегічному 
проекті «Екологічне місто» і яким чином ного реалізація вплине на подальше 
життя мешканців? Центр Вінниці -  це її обличчя, за яким її знають усі вінничани та 
впізнають та запам’ятовують назавжди її гості. І коли цей центр під час вітряної погоди 
прикрашають літаючі пакети, обгортки та інше сміття з одного з найближчих місць 
збирання сміття, то це дуже прикро. Роза вітрів з ранньої весни до пізньої осені 
розташована в цьому місці таким чином, що з початку вулиці Пирогова (від будинку № 
9) вздовж аж до вулиці Гоголя та далі вже аж до Центрального універмагу, а часто й до 
Центрального парку культури у цей період року таке явище спостерігати приходиться 
вже багато років доволі часто й усім мешканцям міста, хто проводить у центрі своє 
дозвілля, особливо -  у вихідні дні, коли напередодні сміття виноситься з 
домогосподарств набагато більше, а прибиральники працюють за графіком вихідного 
дня. И тому нерідко доводилось спостерігати картину, коли нарядні люди йдуть ввечері 
у суботу та у неділю до ресторанів та парку, втопаючи каблуками в пластикових 
кульках, що чіпляються за них. Те, що доступ до цієї зони збирання сміття є зовсім не 
прикритим й вільним, а тому контейнери постійно відкриваються безхатченками, які 
викидають сміття на дорогу, ускладнює ситуацію ще більше. У спекотні дні до усього 
цього додається також ще й сморід від харчових відходів, які викидаються мешканцями 
часто разом з іншими відходами без усякого сортування та складають також ще й 
підвищену санітарно-епідемічну небезпеку. Полюбляють цю «відому центральну 
помийку» й інші громадяни, що не мешкають у даному мікрорайоні, а іноді й у місті, бо 
вона просто «зручно розташована по дорозі на роботу» з пригородів міста. Досить 
часто мешканцям мікрорайону приходиться спостерігати, як з пригороду везуть сюди 
сміття великі позашляховики й викидають за раз по декілька великих пакунків, що ледь 
вміщуються у багажник авто. Тому баки цієї зони збирання сміття ще до вечора є 
завжди перевантаженими. А у святкові дні сміття може викидатись навіть поза нами. 
«Дизайну» до описаної «прикраси міста» додають також й деякі «сумлінні» громадяни 
приватного сектору в зоні обслуговування, що замість самовивозу, вкидають у баки 
великі обрізані дерева та кущі, для вивозу яких іноді потім потрібен не один трактор з 
причепом. Не гребують також зносити в цю зону й будівельне сміття у мішках, старі 
меблі, а деякі магазини навіть й цілі ящики списаного товару. Тоді біля зони збирання 
смітгя прямо на вулиці під відкритим небом утворюється тимчасова «сортувальна

2



станція» за участі безхатченків, залишаючи по собі кучугури сміття вже навіть за 
межами зони збирання прямо на тротуарі. А тому чатуючи на «здобич» безхатченки 
часто роблять цю зону ще й місцем свого постійного перебування. Такий стан речей 
вже неодноразово ускладнював для Департаменту житлового господарства та 
Департаменту благоустрою проблему впорядкування цієї території, викликав 
багаточисленні скарги мешканців, нерідкими є й виклики поліції з причини порушення 
правил громадського порядку як в денний, так і в нічний час. Усім містянам й гостям, 
що гуляють центром міста, неодноразово псувався настрій такою картиною, яку 
приходиться спостерігати особливо у вихідні дні. Безумовно, вона отримує відповідну 
негативну реакцію. Зараз на ділянці розташовано у відкритому доступі 6 наземних 
контейнерів без можливості сортування, яких часто недостатньо для збирання 
побутового сміття з причини захаращення їх ще й будівельними та технічними 
відходами, що взагалі-то потребують від власника самовивозу.
Сучасна ділянка для збору та сортування сміття закритого типу є оптимальним 
вирішенням цього питання для усіх сторін. Вона дозволить позбутись старої хронічної 
проблеми з благоустроєм у центрі міста й привчить громадян мікрорайону та тих, хто 
призвичаївся сюди навідуватись «по дорозі з дому на роботу» до культури поводження 
із збиранням відходів, зобов'язавши усіх, без винятку, прийняти певні нові, сучасні та 
справді європейські правила громадської поведінки, а також покаже на конкретному 
прикладі, як Вінниця вирішує це питання комплексно.
Проект носнть капітальний характер та дає окрему можливість користування 
результатами проекту особам з особливими потребами, оскільки розташування 
отворів сміттєпроводів на невеликій висоті, а сміттєвих контейнерів взагалі під землею 
робить для людей з особливими потребами можливість самостійного доступу до цієї 
функції зручною й загальнодоступною. Забезпечення такого доступу не потребує 
спеціального додаткового обладнання -  пандусів, підйомників, спеціальної розмітки, 
огородження тощо.___________________________________________________________________
6. Обґрунтування беиефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту, яки.м чином забезпечується загальнодоступність
проекту )____________________________________________________________________________
Основною групою мешканців, які зможуть користуватись результатами проекту, є 
мешканці мікрорайону, які зносять сміття до даної зони та сплачують за комунальні 
послуги вивезення сміття. Додаткову користь від проекту отримує уся громада міста, 
позбуваючись засмічення центра міста та прилеглих до нього зон відпочинку. 
Загальнодоступність проекту забезпечується таким чином отриманням двох видів 
зиску з користування -  1) забезпеченням гідних умов та високих стандартів якості 
повсякденного життя мешканців окремого мікрорайону та 2) забезпеченням загального 
благоустрою та екологічної безпеки для усієї громади міста та його гостей._____________
7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту;_______________

1. Підвищення загальної культури поводження з відходами. Збільшення числа громадян 
міста, які будуть якісно збирати та сортувати відходи.

2. Зменшення негативного впливу відходів на навколишнє середовище, екологічно 
безпечне зберігання відходів, ,покращення загального становища з екологією в місті. 
Можливість контролювати порушників екологічної безпеки міста та запобігати 
екологічним правопорушенням.

3. Чистий та комфортний центр міста для усіх його мешканців та гостей. Запобігання 
стихійному засміченню міста, особливо у вихідні та святкові дні.

4. Полегшення роботи комунального підприємства по вивозу сміття та комунальної
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сортувальної станції, скорочення навантаження на полігон відходів, перш за все за 
рахунок зменшення захоронения відходів, що тривало не розкладаються, якісна 
переробка відходів, що можуть бути відсортовані ще на етапі збирання та повторно 
використані.

5. Економічна вигода для загального бюджету ОТГ за рахунок зняття додаткових 
витрат 1) на прибирання та благоустрій центра міста. 2) на сортування, захоронения або 
спалення несортованих відходів 3) від вторинної переробки сортованих відходів. 
Можливість в подальшому спрямовувати збережені кошти громади на інші подібні 
цьому або на не менш важливі проекти покращення благоустрою та екологічної 
безпеки міста.

6. Покращення туристичної привабливості міста.

7. Покращення загальної якості життя та здоров'я громадян міста._____________________

8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість). (Кошторис проекту, у  разі необхідності, має містити орієнтовну вартість 
розробки проектно-кошторисної документації)._________________________________________
№
з/п

Найменування товарів (робіт, послуг) Кількість,
од.

Ціна за 
одиницю, 

грн.

Орієнтовна
вартість,

грн.
1. Вартість системи на 3 контейнери у повній 

комплектації, включаючи проектування, 
виробництво та постачання

2 шт. (з 
розрахунку 
на 6
контейнерів)

410000,00 820000,00

2. Вартість земельних робіт та 
землевпорядкування зони

1 посл. 20000,00 20000,00

3. Вартість будівельних робіт на майданчику 
(бетонування та армування), включаючи 
матеріали

1 посл. 120000.00 120000,00

4. Вартість монтажних та пуско
налагоджувальних робіт, в тому числі й 1 
рік безкоштовного сервісного 
постгарантійного обслуговування 24/7

1 посл. 40000,00 40000,00

Загальна вартість: іь..,;. ..:. ^ 4 ^  юооооо,оо
9. Список з підписами громадян України, які належать до Вінницької міської 
об'єднаної територіальної громади, які підтримують проект (окрім його автора) - 
додається. (Додаток 2 Оригінал списку у паперовій формі па 1 стоп.).
10. Контактні дані авторів проекту' (Податок 1 па 1 стор.)< які будуть 
загальнодоступні, у тому числі для авторів інших проектів, мешканців, 
представників ЗМІ, з метою обміну думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. 
(необхідне підкреслити):
а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси, для зазначених вище 

цілей
Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної а д р еси ........................
б) не висловлюю згоди па використання моєї електронної адреси для зазначених вище 
цілей.

11. Дані про інформаційний ресурс, на якому буде здійснюватися обговорення
проект^' з громадськістю в соціальних мережах або на інших платформах в мережі 
Інтернет НЕПЕРЕДБАЧЕНО......................................................................................................
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12. Інші додатки:
а) фотографії, які стосуються візуалізації цього проекту 
Фото 1

Фото 2

б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту (Додаток 3 на 1 епюр):
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту -опис проекту (не містить вказівки на 

суб’єкт, який може бути потенційним виконавцем проекту) Додаток 4 на 7 стор.
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1
СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

13. Автор проекту, його контактні дані та дані уповноважених осіб (дані необхідно 
вписати чітко і зрозумію ).
Висловлюю свою згоду на обробку моїх персональних даних в Базі персональних даних Вінницької 
міської ради та її виконавчих органів, відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних 
даних" від 01.06.2010 року N32297-VI. Забороняю надавати інформацію третім особами без моєї 
згоди.

Д о ступ до цієї інф ормації м ат им ут ь ли ш е  предст авники В інницько ї м іської ради:

Прізвище, ім’я, по батькові* К о н та к т і дані Підпис

#

Поштова адреса: _
гз г-

e-mail:

К9ТЄЛ.

Сері*. St 
паспорту

7 ------

І 1 І І І і

J  J  . І А І І . І
— LL. Г  І І_____І___ 1 _ _ 1

К онт акт на особа, яка  уповноваж ена предст авлят и проект, у  разі відсутності
автора (без довіреності)

Прізвище, ім’я, по батькові Контактні дані ІІіднис
Т

Млр/созА  

/вс>/ ЩИМИ fi/'s/ZA

e-mail:

К® тел.:

* Автор надає додаткову інформацію (за бажанням):

Ст.: О  чол. И  жін.

Вік: □  16-20 □  21-31 □  31-40 □  41-50 [̂ 5 1 - 6 0  Й  понад 60 

Рід занять: О  Студент □  Працюю О  Безробітний П ен с іо н ер ^  Підприємець 

Участь в конкурсі: Й  1 раз 0 2  рази □  3 і більше 

Про конкурс дізнався: В " с а й т  конкурсу (міської ради) [ Ь  Соціальні мережі 

Й  Рекламні плакати [^Засоби масової інформації Й "  Друзі, знайомі

1
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Список мешканців, які підтримують проект, що реалізовуватиметься 
за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської 

об’сднаноіитешіторіальної громади
році (сторі)

Наша

Я&і
Ставлячи підпис в даному списку, висловлюю свою згоду на обробку моїх персональних даних в 
Базі персональних Оаних ВінницькоІ міської ради та П виконавчих органів, відповідно до вимог 
Закону України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 року N922 9 7-VI. Забороняю 
надавати інформацію третім особами без моєї згоди.
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Д одат ок З

М апа з зазн ачен и м  м ісц ем  реал ізац ії проекту:


