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Назва проекту: 
Навчальний екологічний інноваційний простір «VINGREEN»
 
Тип проекту: Великий
 
Проект буде реалізовано на території: Міста Вінниці, мікрорайн Вишенька
 
Точна адреса, за якою планується реалізація проекту: вул. 600-річчя 21А
 
Короткий опис проекту: 
Для того аби Вінниця могла швидше стати екологічними та сталим містом над річкою
Південний Буг, а населення мало доступ до цікавої, корисної та інноваційної інформації
щодо того, як бути екологічно свідомими та раціонально використовувати ресурси –
необхідно створити навчальний інноваційний міський простір, що являтиме собою
концентрацію екологічних технологій, інновацій та інформації.
 
Повний опис проекту: 
Екосистема навчального екологічного інноваційного простіру «VINGREEN» передбачає
функціонування наступних елементів:
-Лабораторія для демонстрації процесу переробки вторинної сировини.
-Навчально-сортувальна зона (для проведення майстер-класів для школярів, студентів та
інших відвідувачів центру із сортування сміття)
-Лекторій (для проведення тренінгів, виступів та навчань вінничан на тему екологічного
способу життя, свідомого споживання, екологічних технологій, тощо)
-Музей пластику ( аби відвідувачі могли поглянути на пластик не лише як на загрозу, а  й
як на матеріал, що може знизити надмірні витрати енергії і викиди CO2 за умови



раціонального та повторного використання)
Навчальна-сортувальна зона, працюватиме у форматі станції багатофракційного
сортування сміття. Частина зібраної вторинної сировини буде передана на переробку в
лабораторію Простору, а частина безкоштовно передана на станцію багатофракційного
сортування сміття «Shuttle».
В лабораторії центру запрошені експерти проведуть демонстраційні «уроки» з переробити
пластику та скла. Вироби, що будуть отримані в результаті переробки будуть роздані
відвідувачам майстер-класів та лекцій.
Лекторій Простору – найважливіший його елемент, адже саме тут можна буде проводити
освітньо-культурні заходи щодо різноманітних екологічних питань, а також збиратися
вінничанам, що зацікавлені в екологічному розвитку міста. На базі лекторію будуть
проведені дискусійні клуби з вінничанами, на теми кліматичних змін, біорізноманіття,
комфортних та екологічних міських просторів, енергоефективності, управління відходами,
тощо. Крім того, Простір дозволить збирати інформацію щодо інноваційних зелених
технологій, зокрема по переробці відходів на території ВМТГ, області та інших міст, та
поширювати її для учнів, студентів, науковців та представників малого бізнесу.
Важливо, що проект сприятиме реалізації Концепції інтегрованого розвитку міста 2030,
зокрема він відповідає наступним візіям Концепції:
1.«Екологічне й зелене місто над річкою Південний Буг, місто сталої мобільності»
2.«Місто сильної громади». 
 
 
Жителі мікрорайону Вишенька - є основною цільовою аудиторією та користувачами
Простору, що обумовлено розташуванням центу на території колишнього заводу
«Кристал». Проте проект також націлений на активних громадян усього міста.
 
За віком ми розділяємо нашу ЦА наступним чином:
 
1.Діти (5-12 років)
2.Школярів 9-11 класів (13-16 років)
3.Студенти ЗВО (16-25 років)
4.Молоді люди (25-35 років)
 
За рівнем екологічної обізнаності ділимо ЦА на чотири категорії:
1.Not-eco (взагалі не цікавиться питаннями змін клімату, забруднення і не розуміє навіщо
йому це знати);
2.Eco-beginner (розуміє важливість кліматичних змін, проте не розуміє свою роль у їх
вирішенні);
3.Eco-intermediate (розуміє важливість уваги до екологічних проблем та свою роль у їх
вирішенні);
4.Eco-advanced (розуміє важливість та свою роль у вирішенні екологічних проблем,
активно бере участь у їх вирішенні; є еко-активістом та агентом змін).



 
Крім того, ми визначаємо наступний перелік бенефіціарів проекту:
-Навколишнє середовище міста Вінниці (перший та основний бенефіціар проекту).
-Громадяни міста (менше забруднення навколишнього середовища = кращі умови для
життя та менша кількість загроз для здоров’я).
-Вінницька міська рада.
-ІГС та інституції, які працюють у сфері екології, освіти та креативних індустрій;
-Навчальні заклади міста (в тому числі, школи та вищі навчальні заклади).
 
Результати проекту:
1.Діяльність центру підвищить рівень екологічної свідомості вінничан та сприятиме
покращенню стану навколишнього середовища міста
2.Центр стане місцем концентрації екологічних ініціатив та інновацій міста, а також
платформою для комунікації фахової екологічної спільноти, екологічних активістів та
інших зацікавлених осіб.
3.Відвідувачі центру отримають базові навички поводження з відходами ( інформацію про
способи мінімізації відходів, про систему управління відходами в місті, алгоритм
сортування відходів, тощо)
 
Бюджет:
 
№
п/п

Найменування товарів (робіт, послуг) Кількість,
од.

Ціна за
одиницю,
грн.

Вартість,
грн.

1 Шредер двухвальный RAPTOR 300/300 (для
подрібнення пластику)

1 65000 65000

2 Інджектор (для виготовлення виробів з
подрібненого пластику)

1 66000 66000

3 Міні-прес для виготовлення листів з
подрібненого пластику

1 12000 12000

4 Промислова витяжка 1 3000 3000
5 Кріплення металеві для горизонтального

кріплення бігбегів до стіни (для
відсортованої вторинної сировини)

40 750 30000

6 Столи сортувальні. Розмір: 900х2500см.
Основа стола металева. Столешня: ЛДСП.

4 9000 36000

7 Бігбеги (для сортування та зберігання
вторинної сировини)

50 280 14000

8 Проекційний екран Elite Screens VMAX2 274
x 206 (VMAX135XWV2)

1 13500 13500

9 Проектор OPTOMA DS317e (E1P1A1VBE1Z2) 1 11000 11000
10 Аналоговий мікшерний пульт Behringer

Xenyx QX1832USB.
1 10000 10000

11 SHURE BETA58A Мікрофон вокальний
динамічний

4 5000 20000

12 Ноутбук DELL Latitude 3500 N017L_P Black
(N017L350015EMEA_P)

1 25000 25000

13 Експертна послуга запрошених експертів до
лекторію

1 30000 30000



 

14 Експертна послуга консультанта лабораторії 1 10000 10000
15 Форми для виготовлення виробів з пластику 10 300 3000
16 Контейнери для зберігання/сортування за

кольором та типом подрібненого пластику
20 200 4000

17 Респіратори (напівмаски) для працівників
лабораторії

10 1300 13000

18 Набір базових інструментів для лабораторії:
гайкові ключі, совок, молоток, плоскогубці,
викрутка, захисні окуляри та термостійкі
рукавички (2 пари).

1 11300 11300

19 Столи складні для лекторію (складні) 4 950 3800
20 Стільці для лекторію/коворкінгу 12 700 8400
21 Облаштування публічного простору 1 400000 400000
Загальна вартість: 789000


