
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м, Вінниці
у 2017 році

Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноваженні* робочий орган, згідно з реєстром )

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ»ЯЗКОВНМН ЕЛЯ ЗАПОВНЕННЯ! 

1* Назва проекту (не більше 15 слів):

Вінниця екологічно чисте європейське МІСТО.

2*  Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „д:” який вказує розмір 
витрат);

X
великий С  малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону):
........................................ реалізація проекту буде відбуватись по всьому місту................

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

.................. парк культури та відпочинку, центр міста вул..Соборна та Козицького,
вишенька вул..Космонавтів, Юності проспект, 600-річчя, ринок «Урожай», фонтан 
«Рошен», Автовокзал> Жд.Вокзал та ще багато місць, великого скупчення людей...........

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )
............................................... ............................. .Проект пов'язаний з закупівлею та
встановлення на території міста, МАФів в зеленому кольорі по прийому батарейок, 
пластикових пляшок, металевих банок, скляних пляшок та інше...Європейська схем 
пунктів прийому вторинної сировини. Якою будуть користуватись усі мешканці, не 
зважаючи на свій статус та
стереотипи........................................................................................................................................
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 суд 'скт. який може бути потенційним виконавцем проекту; Також 
обоє язково зазначити відповідність Стратегії розвитку «Вінниця-2020». Якщо проект 
носить капітальний характер, зазначається можливість користування результатами 
проекту особами з особливими потребами):
........................................................................... Основна мета даного проекту -  мотивація
мешканців Вінниці, до підтримання чистоти у місті та закликання люде£ до дотримання
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стилю європейського життя. В кожному місті а також і в Вінниці, є проблема з
сортуванням та переробкою відходів. Всім відомо на скільки розпадання пластикових
відходів та батарейок шкодить довкіллю. На сьогоднішній день багато пластикових

* ____  *  ____ ______ ■____ ■ ^  і .

в ід х о д ів  не попадають до смітників а  залишаються на узбіччях, озерах, річках... А також
велика частина цих відходів потрапляє одразу ж на смітник. Середньостатистичні та
більш заможні люди, не зацікавленні як у Європі, до здачі вторинної сировини на
переробку, за різну компенсацію. Тому даний проект як новинка обов’язково зацікавить
людей до користування і на далі виховає в людях звичку до даного виду утилізації

, сировини, (Навіщо одразу викидати на смітник те, що може надати прибуток та
поповнити місцевий бюджет),

6« Обгрунтування бенефіція рів проекту {основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
................................................................... Цільова аудиторія даного проекту -  всі мешканці
міста, віком від 12 до 65 років.......................................................................................................

і
7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:

..................................Фінансова рентабельність проекту з урахуванням обладнання в
кількості однієї одиниці:

1 .Витрати на 1 МАФ в місяць -  5 000 гри.

2.Дохід на 1 МАФ в місяцьприреалізації 3000 кг зібраноїсировини по середній ціні 5 грн 
за І к г -  15 000 грн,

З .Прибуток на 1 МАФа в місяць -  10 000 гр н .

4.0купність 20-ти МАФівз урахуванням зарплат співробітників — 3 - 4місяців.

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

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1 .Обладнення для прийому сировини за 1 одиницю 20 000 грн. х 20 МАФів

2» Прес для тюкування пластику 35 000 грн.

3. Автомобіль для перевезення сировини 200 000 грн.

4. Оренда ангару за 3 місяці 25 000грн.

5.Готівка для прийому сировини І00 000 грн.

6.Ваги для прийому вторсировини по 2 шт. на 1 МАФ 1500грн. х 20 МАФів

7.
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РАЗОМ:

9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до 
територіальної громади міста Вінниці та підтримують цю пропозицію (проект) 
(окрім його авторів), що додасться. 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 ЗМІ, з метою обміну 
дужками, інформаційні, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної 
адреси .......і .....  для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дас згоду на використання своєї електронної адреси...........................
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище 
цілей.
Примітка: р

Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Вінницької міської ради),
зазначаються на зворотній сторінці блакку-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) ......................................................................................................................... *......

і



СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

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

*** Підписуючи документ, я, разом з цим заявляю, що с мешканцем міста Віниці.

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

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

Поштова

паспорту

Поштова адреса: (індекс), м. Віннгпрі

паспорту

Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця

паспорту
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