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ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ ’ЯЗКОВИМИ ЛЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 20 слів): «Станція глибокого сортування відходів».
2. Вид проекту:

• великий малии • соціальний □
Проект буде реалізовано на території м. Миколаєва (впишіть назву району/мікрорайону): 
Інгульський район.

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку: вул. Скороходова, 199, КП ММР 
«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 подальше життя мешканців. Опис проекту не повинен 
містити вказівки на суб 'єкт, який може бути потенційним виконавцем проекту - не більше 50 
слів )
Метою проекту є інформування та навчання населення міста про необхідність роздільного 
збору відходів. Проект спрямовано на вирішення проблеми зростання кількості сміттєвих 
полігонів у місті Миколаєві. На стихійні звалища потрапляють небезпечні відходи (батарейки, 
відпрацьовані акумулятори, речовини з небезпечними хімічними сполуками) у зв'язку з 
відсутністю у багатьох населених пунктах системи роздільного збору сміття. У випадку 
реалізації даного проекту у жителів міста з'явиться можливість здавати відсортоване сміття до 
станції для його подальшої переробки. Як результат, у місті зникне необхідність вивозити 
сміття на полігони та стихійні звалища.

5. Обгрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
Мешканці міста Миколаєва будуть проінформовані щодо необхідності роздільного збору 
відходів та зможуть здавати відсортоване сміття до станції для його подальшої переробки.

6. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту: у випадку реалізації 
даного проекту у жителів міста з'явиться можливість здавати відсортоване сміття до станції для 
його подальшої переробки. Як результат, у місті зникне необхідність вивозити сміття на 
полігони та стихійні звалища.

7. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна вартість). 
(Кошторис проекту, у разі необхідності, має містити орієнтовну вартість розробки проектно- 
кошторисної документації).



Складові завдання Орієнтовна вартість, грн
1. Будівельний вагончик 40 м (1шт.) 140 000 грн
2. Заливка фундаменту (включаючи матеріали) 13 000 грн
3. Двері (2 шт.) 12 000 грн
4. Вікна (2 шт.) 8 000 грн
5. Доставка вагончика у Миколаїв 20 000 грн
6. Стіл працівника (1 шт.) 1 500 грн
7. Стілець працівника (1 шт.) 500 грн
8. Баки для роздільного збору відходів (всього 14 шт. 16 000 грн

по фракціям: пластик -  прозорий, синій, зелений,
коричневий; скло -  прозоре, коричневе, зелене;
папір -  архівний, книжково-журнальний, картон;
упаковка Tetra Рак; стретч-плівка; побутова хімія;
жерстяні банки. •

9. Товарні ваги (1 шт.) 5 000 грн
10. Брендування 6 000 грн

Разом: 209 000 грн

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. (необхідне 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) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)..................................



СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

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

ЇуГя та прізвище** Контактні дані Підпис

 
 

** Будь-ласка, вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам 
Миколаївської міської ради.
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Згода на обробку персональних даних:

/відповідно
ХМШі.

£0 Закону ^України ,«Про
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захист персональних даних» я, 
_____________ , даю згоду на обробку

моїх персональних даних, вказаних в пункті 7 цього бланка-заяви виконавчими органами 
Миколаївської міської ради.
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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 максимальний ос
іЖ І9

дата

ітів, визна його реалізацію.
(юишлаті.

П.І.П/а автора






