
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці
у 2016 році
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ВС І ПУНКТИ Є ОБОВ»ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):
Вінниця -  місто екологічних новацій

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

□  великий ^  малий

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

С в є р д л о в с ь к и й  масив

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

Територія вздовж в у л . князів Коріатовичів

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )
В рамках проекту передбачено встановлення сучасних підземних систем 

первинного збору та тимчасового зберігання муніципального сміття з системою 
ідентифікації та маркування натомість існуючих металевих контейнерів на трьох 
контейнерних майданчиках

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 ):

Основною метою проекту є забезпеченням жителів міста комфортними та 
безпечними ( у тому числі у санітарно - гігієнічному відношенні) послугами первинного 
збору муніципальних ТПВ.

Проблемами є не екологічність та небезпечність існуючих контейнерів первинного 
збору ТПВ.

У місті застосовуються металеві контейнери. Це виправданий вибір, оскільки вони 
менш схильні до руйнування при займанні в них ТПВ. Вони мають більш тривалий ресурс 
використання, порівняно з пластмасовими, незважаючи на значну різницю у вартості. 

Саме ці фактори сприяють їх практичному використанню не тільки в місті Вінниці,.
але й загалом в населених пунктах України. ВІНН ИЦЬКА М ІСЬКА  РАД А  

ВІДДІЛ ЗВЕРНЕНЬ
(РЄЄСТРДО  ЗДО*ЄНЬ ЮРИДОНИХ ТА «Д О И К Х  6СЯ )

Дата о / , а

Індекс /6



Незважаючи на значні переваги даних контейнерів вони мають ряд недоліків:
- Велика маса контейнеру, що викликає труднощі у його обслуговуванні, у тому числі 

під час його миття й очищення від забруднень;
- Висока імовірність самозаймання ТПВ, що є вкрай небезпечно для жителів міста 

загалом. Також займання, яке може виникнути, не залежно від його етимології -  
самозаймання чи підпал ( або не виключена імовірність теракту) становить загрозу юним 
громадянам, які можуть розважатись неподалік;

- Неприємний запах, що особливо відчутний у теплу пору. Він зумовлений 
амоніфікацією органічних фракцій муніципальних ТПВ. Також у літню спеку залишається 
актуальним проблема витікання з контейнерів рідини, яка утворюється під час гниття 
ТПВ. Як правило рідина витікає на асфальт, газон, дитячі майданчики, забруднюючи все. 
Дезінфекція водою та спецрозчинами має місце, але не дає належного результату;

- Неестетичний вигляд. Згодьтесь, не приємно виглянувши у вікно бачити переповнені 
контейнери, мішки або людей, які перебираюсь і те, і інше( хоча це вєе інша соціальна 
проблема).

Ще однією проблемою є відсутність контролю за сортуванням сміття жителями м. 
Вінниця. Як відомо з травня 2015 року стартував проект щодо роздільного збору ТПВ на 
"суху" та " вологу" фракцію. Але відсутність стимулів та переваг, мотивації для населення 
зумовлює низьку участь населення у процесі первинного сортування ТПВ. Вирішення цієї 
проблеми ми вбачаємо у обладнанні контейнерів вагами та системою ідентифікації та 
маркування, що дасть змогу контролювати кількість відходів, що продукується 
конкретною квартирою і є вибірковим для перевірки сортування. Ми пропонуємо 
встановлення "лічильника на сміття". Якщо громадяни почнуть сплачувати за перевезення 
виключно свого сміття це не тільки сприятиме підвищенню якості сортування, 
економічності, екологічності, але й скороченню кількості ТПВ, що є базовим принципом 
світової стратегії скорочення обсягів утворення відходів. Крім того встановлення системи 
ідентифікації та маркування дасть змогу контролювати вимоги до сортування. Спеціальна 
наліпка при ідентифікації дасть змогу виявити жителів, які викинули даний пакет.

У даному проекті пропонується замінити Існуючі контейнери для первинного 
збору та тимчасового зберігання муніципальних ТПВ на системи підземного зберігання 
сміття з датчиком ідентифікації та маркування.

Сховавши систему збору ТПВ під землю та встановлення системи ідентифікації на 
них ми вирішимо проблеми створення гігієнічного, безпечного, економічного, і, головне, 
естетичного способу збору сміття у м. Вінниця. А система доступу до контейнера по 
картках та ідентифікації дасть у свою чергу стимулювати жителів до скорочення 
продукування ТПВ та стане перешкодою несанкціонованому доступу до контейнерів 
громадянам без місця проживання.

Проект відповідає основним цілям Стратегії розвитку «ВІнниця-2020», а саме 
стратегічному пріоритету № 3: "Сталий екологічний розвиток і покращення якості 
надання комунальних послуг” та цілі " Енергоефективність та захист навколишнього 
середовища" ( пн. 7.3.2.)

6. Обґрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)

Всі жителі Свердловського масиву.
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7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Соціальний результат:

-  покращення зовнішнього вигляду прибудинкової території;
-  покращення емоційного сприйняття даних майданчиків громадянами ( за рахунок 
відсутності неприємного запаху та рідини);
-  підвищення рівня безпеки жителів міста ( за рахунок зниження імовірності 
самозаймання контейнерів та зниження викидів речовин у результаті амоніфікації 
муніципальних ТПВ);

Екологічний результат:
-  скорочення викидів СО2 у атмосферу за рахунок зменшення трафіку сміттєвозів. 
Оскільки підземні контейнери більш об'ємні їх спорожнення відбуватиметься рідше.
-  конструкція підземного контейнера з його спеціальною кришкою перешкоджає 
попаданню в контейнер птахів, дрібних тварин, що є турботою про екологію.
-  тимчасове зберігання сміття у даних контейнерах є більш екологічним, оскільки ТПВ 
зберігаються на великій глибині, де низька температура грунту перешкоджає розвитку 
бактерій.

Економічний результат:
-  система підземного зберігання ТПВ більша за об'ємом, ніж традиційна тому є 
можливість вивозити сміття рідше нормованого ( вирішальним є фактор природного 
охолодження сміття і зниження швидкості протікання процесу анаеробного розкладання) і 
тому с значна економія палива на етапі транспортування у системі управління відходами 
міста
-  влаштування системи не передбачає додаткових витрат на її експлуатацію, оскільки 
обслуговування може здійснювати Існуючий сміттєвоз з краном- маніпулятором

8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)

Складові завдання Орієнтовна вартість, гри

1. Закупівля контейнерів ( 2 сегмента на І майданчик) 1200 ум.о. — 33120 грн

2. Роботи по монтажу контейнера ( 2х сегментного) 10 000 грн

3. Обладнання контейнера системою ідентифікації та 
маркування (2 од.)

450 ум.од -  12015 грн

РАЗОМ:
55135 грн* 3 шт= 

165405 грн

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).
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10. Контактні дані авторів пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, у тому 
числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників ЗМ1, з метою обміну 
думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси
olhaiavorov@gmail.com для зазначених више 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 Вінницької міської ради),
зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для громадськості.
11. Інші додатки (якщо необхідно):
а) фотографія/ї, які стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)

Рис.1 -  Фотофіксація діючого об’єкта
Рис.2 -  Загальний вигляд об'єкта
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СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

12. Автор проекту та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло). 
Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Вінницької міської ради:

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

І. Яворовська Ольга 
Василівна

Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця,

кв.1

1 .e-mail: olhaiavorov@gmail.com

№
тел.:

г ^ І
-

1
-

1 1 1

Серія та
Хг
паспорту

і
1 1 1 1

2. Поштова адреса: (індекс), м. Вінниц 
вул. , буд. кв.

я,

e-mail:

№
тел.:

Серії та 
Л»
паспорту

3. Поштова адреса: (індекс), м. Віннщ  
вул. , буд. кв.

я.

e-mail:

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

» » »

** Будь-ласка, вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам 
Вінницької міської ради.

*** Підписуючи документ, я, разом з цим заявляю, що є мешканцем міста Віниці.
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Рис. 1 -  Діючий об'ект( м. Києв, Драгомирова, 2а)
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Рис.2 -  Загальний вигляд системи підземного зберігання ТПВ
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