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0 V $П.І.П/бта підпис особи, що реєструє Іванов Сергій Вадимович
ВСІ ПУНКТИ Є  ОБОВ ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 20 слів):...Станція мобільного сортування ..........................................................................
2. Вид проекту:• великий Ц  • малий □  • соціальний
Проект буде реалізовано на території м. Миколаєва (впишіть назву району мікрорайону): Вплив від реалізації проекту буде розповсюджено на всю територію міста Миколаєва, адже станція мобільного сортування наддасть можливість збирати вторинну сировину у всіх районах міста...............................................................................................................................................................................................................
3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:54000, Миколаїв, вулиця Кузнецька, 199, Комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Миколаївкомунтранс».................................................................................................................................................................
4. 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 подсиьиіе життя мешканців. Опис проекту не повинен 
містити вказівки на с у б 'скт, який малеє бути потенційним виконавцем проекту - не більше 50 
слів )На даний момент в Миколаєві поступово налагоджується процес поводження з побутовими відходами в школах, дитячих садках та лікарнях, також створено Карту пунктів прийому вторинної сировини, завдяки цій роботі ми бачимо зацікавленість мешканців у сортуванні відходів та свідоме відношення до цього питання, але нажаль не у всіх миколаївців є можливість легко та зручно здати вторинну сировину. Наприклад, контейнери для збору РЕТ упаковки є у Центральному та Заводському районі, а в Інгульському та Корабельному їх не вистачаєМетою проекту є налагодження системи збору відсортованих відходів серед мешканців Миколаєва та наближення нашого міста до сучасних стандартів поводження із твердими побутовими відходами. В рамках проекту буде придбано автомобіль для збору відсортованих відходів серед мешканців та компаній, а також контейнери для збору РЕТ упаковки у Інгульському та Корабельному районах. Вторинна сировина буде збиратись з контейнерів для РЕТ, а також наш еко-мобіль зможе збирати вторинну сировину серед мешканців приватного сектору, в яких не має контейнерів для роздільного збору відходів, та надаватиме можливість мешканцям здати на переробку різні види відходів Будуть сплановані зупинки машини для збору втор сировини за графіком, також мешканці зможуть подавати заявки Наш проект вирішує ще одне питання, наприклад вторинна сировина, яка має сезонний характер, наприклад ялинки, які також потребують переробки. Завдяки реалізації проекту буде зменшено навантаження на місцевий полігон по захоронению відходів та збережено природні ресурси.



5 Обгрунтування бенефіціарів проекту {основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)Результатами проекту зможуть користуватися всі мешканці Миколаєві, які бажають сортувати відходи та направляти їх на переробку. За нашими підрахунками понад ЗО тисяч осіб вже активно приймає участь у цій справі, це учні шкіл та їх батьки. Ці показники говорять про те що даний проект має попит...................................................................................................................................................................
6. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:В разі успішної реалізації проекту буде налагоджено зручну систему збору відсортованих відходів серед мешканців та компаній Миколаєва та зменшено навантаження на полігон по захоронению відходів і збережено природні ресурси...................................................................................................7. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна вартість). (Кошторис проекту, у разі необхідності, має містити орієнтовну вартість розробки проектно- ко штор и с но ї д о ку м ента ці ї)

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн1. Автомобіль 895 0002. Брендування автомобіля (2 двері, тент з трьох сторін) 10 0003 Товарні ваги ( 600 кг) 5 0004 Контейнери для бору РЕТ (35 шт.) 85 000Разом: 995 000
8. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до територіальної 
громади міста Миколаєва 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).
9. 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 т.д. (необхк)не підкреслити):а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси для зазначених вище 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 виконавчих органів 
Миколаївської міської ради) зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для громадськості.
10. Дані про інформаційний ресурс, на якому буде здійснюватися обговорення проекту з
громадськістю в соціальних мережах або на інших платформах в мережі Інтернет (за 
наявності). .............................................................................................................................................................

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 тощ о).............................................



СТ О Р ІН К У  Н ЕО Б ХІД Н О  РОЗДРУКУВАТИ НА О К Р Е М О М У  АРК УШ І

12. Автор проекту та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло).

Ім’я та прізвище** Контактні дані Підпис1 Іванов Сергій Вадимович
 

** Будь-ласка, вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам Миколаївської міської ради.Стать: П  чол. Н  жін.Вік: 0 6 - 1 8  Ц 19-31 П З 1-40 П 4 1 -5 0  □  51-60 □  понад 60Рід | | Студент ■  Працюю | |Безробітний Ц  Пенсіонер | | Підприємецьзанять:
Згода на обробку персональних даних:ідпові^но до /Закону Україну «Про захист персональних даних» я,

'./ШОЮ____________ /}~__________________ Ф С ;У 1(Г!слг £____________ , даю згоду на обробкумоїх персональних дани/, вказаних в пункті/ 7 цього бланка-заяви виконавчими органами Миколаївської міської ради.
А  о в .  1 Эдата 13 Я погоджуюсь, що:- усі пункти бланка-заяви є обов’язковими для заповнення;- заповнений бланк (за виключенням п. 12) буде опубліковано на офіційному сайті Громадського бюджету м Миколаєва,- можливе уточнення проекту, якщо його реалізація суперечитиме Законам України чи сума реалізації перевищить максималь  обся//кош гів, визначених \А йрго реалізацію.
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~~  П.І.П/б авторадата
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