
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізацій якого планується ja рахунок 

кош гін Ьнщжету громадських ініціатив м.Вінниці 
у 2017 році

Ілен і ифікаційний помер проекту
(вnucyt уповноважений робочий орган згідно з реестром )

ВСІ П У Н К ТИ  С ()ІЮ В»ЯіКОВІ1М И Д Л Я  ЗА П О ВН ЕН Н Я !

1. Назва проекту (не більше 15 слів):
Інформаційна система екологічного моніторингу.

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

X  великий

Проект буде реалі шинно на території міста Вінниці (витніть назву ж итювого
масиву/мікіюрайону):
ІІроекі буде реалізовано на гери горії міста Вінниці.

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

Громадська організація «Подільська агенція регіонального розвитку»,
Адреса: Вінниця, вулиця Владислава Городецького, 7

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )
Проектом мередбачасться розбудова мережі постів екологічного моніторингу та 

створення об'єднаної інформаційної системи для отримання, аналізу та поширення даних.
Система дозволить в режимі реального часу відслідковувати метеорологічні показники та 
вмісі забруднюючих речовин в повії рі міста.

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 віоповідність Стратегії розвитку « Вінниця-2020». Якщо проект 
носить капітальний характер, зазначається можливість користування результатами 
проекту особами з особливими потребами ):

«Ксо( iti/ens» —  проект краудсорсиигового моніторингу екологічних показників та 
стану довкілля. Основною ідегю проекту є накопичення та обробка великого масиву 
екологічної інформації за допомогою моніторингових пристроїв. Також передбачаються 
структурувапня та обробка вже існуючих масивів даних про стан довкілля. Ключовою 
ціллю проекту е створення бази даних екологічної інформації та надання вільного доступу 
до неї за допомогою веб-, мобільних додатків та АРІ. Однією із переваг проекту с ге, що
вся інформація про стан довкілля матиме гсоиросторову п ри в * я з к у . Це лоз во; і ить_________

В ІН Н И Ц Ь К А  М ІС Ь К А  Р А Д А  

ВІДДІЛ ЗВЕРНЕНЬ
(РЕЄСТРАЦІЯ 30£РНЄНЬ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ»
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використовувати численні методи обробки гео просторово і інформації при візуалізації та 
аналізі цих даних.

Проект має на меті вирішення проблеми неадекватного екологічного моніторингу, 
коли великі міста мають ліпне 2-5-7 постів моніторингу, при цьому аналіз домішок в 
повітрі відбувається лише 2-4 рази на добу. Це призводить до колосальних похибок при 
визначенні екологічної ситуації на конкретній місцевості, а також не дає можливості 
оперативно реагувати на екологічні загрози. Проект матиме цінність як для пересічних 
мешканців населених пунктів, так і для державних службовців та працівників 
відповідальних служб.

Досвід міст, які впроваджують системи автоматизованого моніторингу якості 
повітря (Кривий Ріг, Дніпро, Нікополь) вказує на великі переваги в оперативному 
реагуванні на екологічні інциденти. Поза моніторингом залишаються численні житлові 
масиви та рекреаційні зони, які часто мають свої мікрокліматичні умови.

Розбудована мережа моніторингу із центральною базою даних та вільним доступом 
, ю неї дозволить органічно поєднати цей проект з іншими проектами, націленими на 
розвіпок ісхнологій «Розумне місі о». На базі проекту ЬсоСіП/.епз можна буде створювати 
численні сервіси для аналізу та оперативного сповіщення про стан довкілля.

Результат довготривалих спостережень проект) ЕсоСніхепв матимуть також 
наукову цінність. На основі цих даних буде можливим уточнити основні закономірності 
утворення та поширення забруднюючих речовин в межах конкретних населених пунктів. 

Проект відповідає стратегії розвитку Вінниця-2020 пунктам:
7.3 Стратегічний пріорітет 3 Сталий екологічний розвиток і покращення якості 

надання комунальних послуг
7.4 Стратегічний пріорітет 4 Якість соціального життя.
7.5 Стратегічний пріорітет 5 Збалансований просторовий розвиток.

6. Обтрушуваний бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть
користуватися результати.чи проекту)

Проект орієнтований на як на пересічних мешканців міста іак і на працівників
відповідальних установ іа оріанізацій.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту :
Реалізована єдина інформаційна система із можливістю вільного доступу для 

отримання поточних за архівних даних екологічного моніториіну. Вільний доступ 
дозволить в подальшому розробляти сторонні інтерфейси га сервіси на основі зібраних 
даних.

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

1 ............................
Складові завданий

Кількісі ь Варі ість 
за пі і ., гри

Орієнтовна 
вар і ість, гри

1. МоніториН Г О В И Й  пристрій {
і ачоаналізатором

і --- --- .... і

4 75 000 300 000
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12.
і
ІЗ.*

14.
5.

6.

Г

РАЗОМ: 31)0 000

*>. Список з иілііисими щонайменше 10 громадян України, які п ш ж а т ь  до  
територіальної громади міста Вінниці іа під і римую гь цю пропозицію (проект) 
(окрім його авторів), нн> додаїться . Кожна додаткова сторінка списку повинна мати гаку 
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 ЗМІ, з метою обміну 
думками, інформацією, можливих узгоджень і і.д. (необхідне; підкреслити):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси
» » « * »'V J. АГ. ? « vi « і • « & р й > ! л # ъ ........  для зазначених вище цілей /р

<У
Підпис особи, що дас я оду на використання свосї сл ск ір он н ої адреси
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище
цілей.
11римітка:
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 (якщо необхідно):

а) фотографія/ї, які стосуються цього проекту,
б) мала з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)

«

«

З



to
СТОРІНКУ НКОКХІЛНО РОЧЛРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

. Автор проекту т;і його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозумію). 
Поступ до цієї інформації м ат им ут ь лиш е представники В інницької м іської ради:

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

І.

О м а  L u jp p jjt

Поштова адреса: (
п  І

вух  J  

буд, _

ниця.

- .

e-mail:
СУ /

№
тел.:

Сгрі* та
№
паспорту

Поштова адреса: г
вуя.___________
буд.

).м. Вінниця.

кв

e-mail:

№
тел.:

Серія та

паспорту

3. Поштова адреса: (
в у ї .______________
буд. кв.

),м . Вінниця,

e-mail:

№
тел.:

Орія та 

паспорту

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

*** Підписуючи документ, я, разом з ним заявляю, що е мешканцем міста Віниці.
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Орієнтоване місце розташування
»

а о )

І- >Є'кТН*П


