
 

Додаток №3 

до рішення Маловисківської  

міської ради 

від  28   березня 2019  року № 1401 

 
 Код проекту 

(заповнюється адміністратором Конкурсу) 9 
 

ЗАЯВА 

на участь у конкурсі міні-проектів «Майбутнє громади у наших руках», який проводить 

Маловисківська міська рада  в 2019  році 

 

Голові Організаційного комітету  з 

проведення конкурсу міні-проектів 

місцевого розвитку 

                                                                                     «Майбутнє громади в наших руках» 

Гульдасу Ю.Л. 

                                                                                _____________________________ 

 

Прошу зареєструвати проектну заявку  « Сортувати сміття, щоб не потонути»  для участі в конкурсі 

міні-проектів місцевого розвитку «Майбутнє громади в наших руках» у 2019 році. 

 

Конкурсант(ГО,ОСББ,ініціативна група) _  Ініціативна група_ «Центр»_________________________ 

П.І.Б. представника конкурсанта _Ценцура Оксана Михайлівна_______________________________ 

Адреса конкурсанта (юридична та поштова):__26200, Кіровоградська область, Маловисківський 

район, місто Мала Виска, вулиця Центральна б.64, кв.27.____________________________________ 

 

П.І.Б. керівника проекту: _Ценцура Оксана Михайлівна______________________________________ 

Контактний тел./факс: __+380951852443___________________________________________________ 

 

Додатки: 

1.Конкурсна документація. 

2.Проект (погоджений з Адміністратором конкурсу). 

3.Електронний варіант проекту (на електронному носії). 

 

Обов'язки керівника проекту: 
Я, _Ценцура Оксана Михайлівна, підтверджую, що подана інформація є правдивою і відображає мою готовність (моєї 

організації/ініціативної групи) прийняти участь в конкурсі міні-проектів місцевого розвитку «Майбутнє громади в наших 

руках» у 2019 році. Також Я,  відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” від 1 червня 2010 року, 

надаю згоду на обробку у картотеках та/або за допомогою комп’ютерних систем у базі персональних даних фізичних осіб   

моїх персональних даних, за наявності: особисті відомості, прізвище, ім'я, по батькові, стать, дата народження,  дані 

щодо місця проживання, дані щодо посади, контактна інформація (телефон, електронна пошта, адреса для листування). 

 

«_03__»  травня  2019 р.                                                                         (підпис) 

 
 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №4 

до рішення Маловисківської  

міської ради 

від 28  березня 2019 року №  1401 

 
Ідентифікаційний номер проекту 

(заповнюється адміністратором Конкурсу) 

 

 

БЛАНК-ЗАЯВКА 

ПРОЕКТУ,  ЩО  МОЖЕ  РЕАЛІЗУВАТИСЯ   У  КОНКУРСІ  МІНІ-ПРОЕКТІВ 

«МАЙБУТНЄ ГРОМАДИ У НАШИХ РУКАХ», 

ЯКИЙ ПРОВОДИТЬ МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  В 2019  РОЦІ 

1. Ввідна інформація 

1.1.Загальна інформація про міні-проект 

1. Найменування міні-проекту 
 
Сортувати сміття, щоб не потонути в ньому. 

 

2. Пріоритет Конкурсу міні-проектів Підтримка ініціатив у сфері благоустрою території 

4. 
Зона охоплення міні-проекту (місце 

реалізації) 

Ділянка розташована біля будинку №64 по вулиці 

Центральній (фото 1,2) міста Мала Виска .Дана 

ділянка являється комунальною власністю і на 

даний час не сформована. 

3. Період реалізації міні-проекту  
Проект буде реалізований протягом поточного 

фінансового року. 

1.2.Загальна інформація про грантоотримувача 

1. ПІБ керівника міні-проекту Ценцура Оксана Михайлівна 

2. 
Реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 
3111115667 

3. 
Адреса, контактні телефони \ Факс \ 

 e- mail  

26200, Кіровоградська область, Маловисківський 

район, місто Мала Виска, вулиця Центральна б.64, 

 кв.27, тел. +380951852443 

1.3.Фінансування міні-проекту 

1. 
Запитувана сума коштів з міського 

бюджету, грн. 

50000,00 грн. 

2. Загальний бюджет проекту, грн. 54000,00 грн. 

 

2. Інформація про міні-проект 

2.1. Короткий опис міні-проекту (що планується зробити в рамках міні-проекту; проблема, на 

вирішення якої спрямований проект):  Проект спрямований на розповсюдження інформації 

про сортування сміття, показати приклад правильного сортування сміття. В рамках проекту 

планується розчищення ділянки розміром 5/ 5 м , яка являється комунальною власністю і на 

даний час не сформований , під сміттєві контейнери для роздільного сортування сміття. 

Облаштування ділянки: цементування, огородження ділянки, встановлення сміттєвих 

контейнерів, перенесення залізного сміттєвого контейнера для сміття, яке неможливо 

сортувати. Підготовка ділянки (розчищення, розрівнювання, вивіз сміття) буде власним 

внеском в цей міні-проект. 

Цей міні-проект почне вирішувати проблему сміття в центральній частині міста. 

 

 
2.2. Мета і завдання міні-проекту: 

 

https://www.epravda.com.ua/projects/cities/2018/12/19/643607/
https://www.epravda.com.ua/projects/cities/2018/12/19/643607/


Мета міні-проекту: 

Заохотити, навчити сортувати сміття і показати позитивний приклад. 

Завдання міні-проекту: 

1. Заохотити людей з багатоквартирних житлових будинків № № 64, 64а, 59, 59а до сортування 

сміття. 

2. Навчити  жителів навколишніх багатоквартирних будинків правильно сортувати сміття. 

3. Почати сортувати сміття, тим самим показати позитивний приклад. 

4. Очистити територію від сміття. 

 

2.3. Вкажіть коло людей, на яких поширюватиметься Ваш проект (конкретні люди, структури, 

громадські групи): Сміттєві контейнери для роздільного сортування сміття 

розташовуватимуться на ділянці, куди зносять сміття жителі багатоквартирних будинків №№ 

64,64а, 59, 59а. Дані контейнери будуть використовувати власники магазинів «Орхідея», 

«Карапуз», «Галант» а, також аптеки «Чесна аптека». 

2.4. Очікувані результати міні-проекту (кількісні та якісні показники), та групу осіб, на яку буде 

розповсюджуватись проект: жінки,чоловіки,діти, літні особи, особи з обмеженими фізичними 

можливостями, внутрішньопереміщені особи,багатодітні сімї, національні меншини. 

Проект розповсюджується на всі групи населення, які проживають у будинках №№ 64, 64а, 

59, 59а. 

 

 3. Витрати  міні-проекту 

3.1. Бюджет міні-проекту 

№ 

з/п 

Стаття витрат 

 

Розрахунок 

витрат 

Сума, 

грн. 

Джерела 

фінансування, грн. 
грант 

міської 

ради 

власні  

кошти 

при 

наявності 

(вказати) 
1 2 3 4 5 6 

1 

Пластикові контейнери 1100 л для 

роздільного сортування сміття (фото 3)  

http://ecoway.com.ua/Products/129/plastikov-

kontejneri-1100-l.html    

8990,00 * 3 

контейнера 
26 970,00 

 

 

26970,00 

 

2 

Контейнерний майданчик на 3 одиниці (фото 

4)   

http://ecoway.com.ua/Products/114/kontejnernij-

majdanchik-na-2-od-3-od-4-od.html 

15950,00 * 

1 

майданчик 

15950,00 

 

 

15950,00 

 

3 Цемент  
12 мішків * 

75 грн 
900,00 

 

900,00 

 

4 Відсів з доставкою  1 т 500грн 900,00 
900,00  

5 Розчищення ділянки  4000,00  

  

4000,00 

http://ecoway.com.ua/Products/129/plastikov-kontejneri-1100-l.html
http://ecoway.com.ua/Products/129/plastikov-kontejneri-1100-l.html
http://ecoway.com.ua/Products/114/kontejnernij-majdanchik-na-2-od-3-od-4-od.html
http://ecoway.com.ua/Products/114/kontejnernij-majdanchik-na-2-od-3-od-4-od.html


6 
Витрати на доставку контейнерів та 

майданчика. 
 5280,00 

 

5280,00 

 

Всього:  54000,00 50 000,00 4000,00 

 

Додати Список з підписами щонайменше 25 осіб, які підтримують цей проект (окрім його авторів), 

наведений у додатку № 5 до цього бланка-заявки. Кожна додаткова сторінка списку повинна мати 

таку ж форму, за винятком позначення наступної сторінки (необхідно додати оригінал списку у 

паперовій формі). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фото 1 

 
 

 

Фото 2 

 



Фото 3 

  

 

 
 

 

 



Фото 4 

 

 
 

ТзОВ «ЕКО-Львів» 

вул.Б.Хмельницького, 176 

79024, м.Львів, Україна  
тел.: + 380 (32) 2551041  

факс:+ 380 (32) 2551042 

моб. 0675543002 

email: office@ecoway.ua 

www.ecoway.com.ua 
 

 

№ 606/Пн          для п. Оксани 

від 02.05.2019 р.         oksanats668@gmail.com 
 

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ 
 

Зображення товару Назва та тип товару 
Ціна, 

грн./од.  

з ПДВ 

 Контейнер металевий для збору ТПВ, євростандарт, 

гарячого оцинкування, 1,1м3.  

Тип 1132 

- Стандарт розмірів ДСТУ 8476:2015, EN 840-3. 

- Корпус контейнера виготовлений із суцільного листа 

металу, дно заокруглене, боковини кріпляться до корпусу 

методом зварювання суцільним зварним швом. 

- Кришка та корпус контейнера гарячеоцинковані у 

відповідності до норм ISO 1461:2009. 

9 190,00 

 

Контейнер металевий для збору ТПВ, фарбований,  

об’єм 1,1 м.куб.  

Тип 1131 
 

- Стандарт розмірів ДСТУ 8476:2015, EN 840-3; 

- Корпус контейнера виготовлений із суцільного листа 

металу, дно заокруглене, боковини кріпляться до корпусу 

методом зварювання суцільним зварним швом. 

- Грунтований, фарбований; 

8 000,00 



 

Контейнер металевий для сортування 

гарячеоцинкований, (папір, скло, ПЕТ), 

об’єм 1,1 м.куб. Тип 1132 СОРТ 

- Стандарт розмірів DIN 30 700, EN 840-3. 

- Металевий, покриття корпусу контейнера - гаряче 

оцинкування, кришка фарбована з відповідними отворами 

для відсортованих відходів за фракціями (зелений – для 

скла, синій – для паперу, жовтий - для ПЕТ пляшок) 

9 390,00 

 

Контейнери металеві для сортування фарбований 

(папір, скло, ПЕТ), об’єм 1,1 м. куб. 

Тип 1131 СОРТ 

- Стандарт розмірів DIN 30 700, EN 840-3. 

- Металевий, грунтований, фарбований, кришка фарбована 

з відповідними отворами для відсортованих відходів за 

фракціями. 

8 330,00 

 

Контейнер металевий, сітчастий, гарячеоцинкований з 

фарбованою кришкою для роздільного збору побутових 

відходів. Тип 1133 

- Придатний для роздільного збору твердих побутових 

відходів (ПЕТ пляшки та інших виробів з пластику та 

поліетилену, паперу); 

- Стандарт розмірів DIN 30 700, об’єм  1,1м.куб.; 

- Корпус контейнера сітчастий  із канілірованої сітки 

(забезпечує міцність та жорсткість контейнера). 

8 380,00 

 

 

Контейнери пластикові, кришка в кришці для 

роздільного збору відходів об’єм 1,1 м.куб. 

Тип 0014-V/V 

- Зручні для роздільного збору відходів, варіант виконання: 

кришка в кришці 

- Самонаправляючі коліщата, діаметр 200 мм 

- За розмірами відповідають EN 840-2 i EN 840-3. 

- Стійкі до ультрафіолетових променів, хімічних і 

біологічних впливів. 

- Матеріал, з якого виготовлений контейнер, не містить 

кадмію і може знову бути гранульованим. 

8 360,00 

 

 

Контейнери пластикові для роздільного збору відходів 

об’єм 1,1 м.куб  
Tип: 0056 – жовтий колір (для збору пластику) 

Tип: 0054 – синій колір (для збору паперу) 

Tип: 0055 – зелений колір ( для збору скла) 

Зручні для роздільного збору відходів. 

- Стандартно додаються два гальмівні коліщата. 

- Самонаправляючі коліщата, діаметр 200 мм. 

- За розмірами відповідають EN 840-2 i EN 840-3. 

- Стійкі до ультрафіолетових променів, хімічних і 

біологічних впливів. 

- Матеріал, з якого виготовлений контейнер, не містить 

кадмію і може знову бути гранульованим. 

8 990,00 



 

 

 

Конструкція для облаштування контейнерного 

майданчика: 

- металевий, канілірована сітка; 

- каркас даху металевий, накритий полікарбонатом; 

- Виконання можливе у трьох варіантах – для 2-х, 3-х,  

4-х контейнерів. Для більшої кількості контейнерів 

застосовується поєднання двох конструкцій 
 

Конструкція для облаштування контейнерного майданчика 

на 2 контейнери (2,9х1,5х2,25м) 

11 300,00 

Конструкція для облаштування контейнерного майданчика 

на 3 контейнери (4,4х1,5х2,25м) 
15 950,00 

Конструкція для облаштування контейнерного майданчика 

на 4 контейнери (5,8х1,5х2,25м) 
19 990,00 

Весь асортимент продукції ТМ Ecoway (більше 4000 

найменувань) можна віднайти на нашому сайті або 

завантажити Каталог товарів в форматі Рdf. 
Умови поставки: FCA (Incoterms 2010), склад Постачальника: Львівська обл., Кам’янка-Бузький район, с. 

Стрептів, вул. Слободи, 73 (вартість доставки товару може бути включено в ціну товару за домовленістю 

сторін). 

Умови оплати: 100% - передоплати згідно виставленого рахунку (можливі інші умови за домовленістю 

сторін). 

Терміни поставки: В залежності від кількості замовлення. 

З повагою, менеджер ТзОВ «ЕКО-Львів» 

Оксана Сидорак 

т. (032) 255-10-41, моб. 0673417320  

vp4@ecoway.ua 

     

 

 

 

вул. Б.Хмельницького, 176 тел.:  + 380 (32) 2551041 МФО 380805 ЄДРПОУ 31362298 

79024, м. Львів тел.:  + 380 (32) 2474990 р/р 26009505849 ІПН 313622913047 

Україна факс:+ 380 (32) 2551042 АТ «Райффайзен  Банк Аваль»  

http://ecoway.com.ua/uploads/Catalog%202017.pdf
mailto:vp4@ecoway.ua

