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БЛАНК-ЗАЯВКА 
пропозиції (проєкту), реалізація якої відбуватиметься за рахунок коштів 

громадського бюджету (бюджету участі) у м. Львові на 2021 рік та список осіб, які 
підтримують цю пропозицію 

 

 Ідентифікаційний номер проєкту 
(вписує уповноважений робочий орган) 

 

Вид проєкту 
(вписує уповноважений робочий орган) 

 

 
1.* Назва проєкту (назва повинна коротко розкривати суть проєкту та 

містити не більше 15 слів):  
           Екологічні підземні контейнери по вулиці Рубчака. 

 
2.* Вид проєкту: великий (від 600 000 до 3 000 000 грн.) або малий (від 50 000 до 

600 000 грн.)___до 600000грн_____________________________________ 
 
3.* Категорія проєкту “Освітні та медичні проєкти“ чи “Інші проєкти“: 

____________________ Інші проєкти ______________________________________ 
 
4.* На території якого району м. Львова планується реалізація 

проєкту____________Франківський район_______________________________ 
 
5.* Точна адреса та назва об’єкта, щодо якого планується реалізувати проєкт 

(за відсутності адреси чітко зазначити місце реалізації в описі проєкту, у візуалізації 
до проєкту або інших додаткових матеріалах): 
______вул. Рубчака 21а, вул. Рубчака 21б, вул. Рубчака 21в______________________ 

 
6. Опис та обґрунтування необхідності реалізації проєкту (основна мета 

реалізації проєкту; проблема, якої воно стосується; пропоновані рішення; пояснення, 
чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким чином його реалізація вплине 
на подальше життя мешканців; основні групи мешканців, які зможуть користуватися 
результатами реалізації завдання): 

 
На сьогодні є нагальна необхідність у місті Львів запровадження нових іноваційних 

технологій сортування та збирання сміття, шляхом встановлення підземних смітників.  

Ця необхідність диктується щільною забудовою міста! 

 

Майданчики ТПВ , які розташовані у подвір’ї будинків Рубчака 21а, 21б, 21в  

перенасичені контейнерами: один сміттєвий майданчик розташований на відстані 5м від 

газо-розподільчого вузла (ГРВ), другий– на відстані 6м від дитячої відпочинкової 

території, що створює постійну загрозу життю мешканців! 

Контейнери, які використовуються, не герметичні. Основа майданчика постійно 

заливається  різноманітними  рідинами з відходів та сміттєвої машини, через що в теплу 

пору року  ( з кінця березня по кінець жовтня)  навколо майданчика стоїть сморід. 

Враховуючи розу вітрів, вітер з північно-західного напрямку та розташування сміттєвих 

майданчиків зі східної та західної сторін будинків  - весь  сморід потрапляє  у внутрішні 

двори  будинків Рубчака 21а, 21б, 21в та  спричинює поширенню смороду та сміття на 

дитячих майданчиках, території ОСББ цілий рік! 

 

Сховавши сміття під землею ми вирішуємо декілька проблем:  

- небажане розміщення контейнерів в пожежонебезпечних місяцях;  
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- скорочення кількості контейнерів та місць розташування сміттєвих майданчиків; 

небажане розміщення контейнерів в безпосередній близкості від місць відпочинку 

дітей, літніх людей. 

Сховавши сморід під землею ми покращимо екологічний стан міста покращимо добробут 

мешканців у новобудовах.  

 

Пропонуємо рішення: 

- облаштувати замість двох – один сміттєвий підземний майданчик для ТВП, 

- влаштувати підземний бетонний бункер, 

- встановити на майданчику два підземних контейнери місткістю 5 куб.м. кожен, із 

системою пожежогасіння та датчиками заповнення контейнерів, 

- зробити благоустрій підземного сміттєвого майданчика відповідно до європейський 

норм 

- нові контейнери закриті, тому сміття в них не видно і не буде запаху. 

 

Ключові показники оцінки результату встановлення підземних контейнерів: 

- відсутність загрози життю мешканців будинків по вул. Рубчака 21а, 21б, 21в із-за 

безпосередньої близкості сміттєвого майданчика до  ГРВ та відпочинкових територій; 

розміщення їх порушує Державні санітарні норми, 

- візуальна та санітарна чистота, європейського рівня вигляду підземний майданчик  

та покращиться  екологічна та санітарна ситуація у Франківському районі,   

- відсутність неприємного запаху від харчових відходів 

- нівелюється загроза забиття вентиляційних каналів на дахах будинків від 

«літаючого» сміття із відкритих контейнерів, 

- підземний майданчик більше не приваблює небезпечних бродячих тварин, харчові  

  та побутові відходи не розносяться птахами, 

- тимчасове зберігання сміття у підземних контейнерах є більш екологічним, оскільки  

ТВП знаходяться на глибині, де низька температура перешкоджає розвитку бактерій, 

- підземний майданчик не буде приваблювати безхатьків. 

- діти і люди старшого покоління більше часу будуть проводити на вулиці, що корисно 

для  їх здоров’я. 

 

Для кого проект: 

- мешканців будинків Рубчака 21а, 21б, 21в, які найбільше потерпають  від  

  перенасиченості  майданчиків ТПВ на території та попали в зону ризику із-за  

  безпосередньої близкості сміттєвих майданчиків до ГРВ та відпочинкових  

 територій, 

- дітей та людей старшого покоління, які повинні проводити дозвілля в подвір’ї, що 

  корисно для їх здоров’я. 

 

Основні етапи 

Проект є консолідованим і не вимагає етапності. Підрядник забезпечує повний цикл  робіт  

та послуг. Демонтаж,  виготовлення контейнерів та монтаж "під ключ". 

 
7.* Орієнтовна вартість проєкту (всі складові проєкту та їх орієнтовна 

вартість) 

№ 
з/п 

Перелік видатків Орієнтовна 
вартість, грн. 

1. Виготовлення ПКД 10000 

2. 2 контейнера для змішаних відходів місткістю 5 куб. метрів 520000 

3. Благоустрій навколишньої ділянки 19999 

4. Непередбачувані витрати (10-20% від суми кошторису) 50000 
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Разом: 599999 

  
8.* Перелік з підписами щонайменше 15 осіб (для малих проєктів) або 50 осіб 

(для великих проєктів), які підтримують цю пропозицію (проєкт) (окрім його 
авторів), наведений у додатку до цього бланку-заявки. Кожна додаткова сторінка 
переліку повинна мати таку ж форму, за винятком позначення наступної сторінки 
(необхідно додати оригінал списку у паперовій формі). 

Додається 
9.* Контактні дані автора пропозиції (проєкту), які будуть загальнодоступні, у 

тому числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників засобів 
масової інформації, з метою обміну думками, інформацією, можливих узгоджень 
тощо (автор надає згоду на опрацювання, оприлюднення і використання цих 
контактних даних): 

В додатку 
10. Інші додатки (мапа із зазначеним місцем реалізації проєкту, фотографії, 

аудіо/відео файли, які стосуються цього проєкту тощо):  
Фото додаються 

  
Примітка 1: пункти, позначені * є обов’язковими для заповнення. 
Примітка 2: Контактні дані автора пропозиції (проєкту) (тільки для Львівської 

міської ради) вказуються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для 
громадськості. 

Примітка 3: пункт 11 з примітками ** та *** необхідно роздруковувати на окремому 
аркуші. 
  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

11.* Автор пропозиції (проєкту) та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло). Доступ до цієї інформації 
матимуть лише представники Львівської міської ради: 
 
 

№ 
з/п 

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

1. 
 

Зінчук Світлана Георгіївна Поштова адреса: (79026), м. Львів, вул.Рубчака 21а  

e-mail:  svitlanazincuk@gmail.com  

№  тел.:                                                                      9 5 1 4 5 4 4 0 3  

Серія та № паспорта К В  5 9 9 0 6 2  

Реквізити одного з документів, зазначених у пункті 1.2 Положення про громадський 
бюджет м. Львова*** 

 

** Підписуючи документ, я, разом з цим декларую, що є мешканцем м. Львова та/або відповідаю одному з критеріїв, зазначених у 
підпунктах 1.2.1-1.2.6 Положення про громадський бюджет м. Львова, та висловлюю свою згоду на обробку моїх персональних даних з 
метою впровадження громадського бюджету у м. Львові у 2021 році, відповідно до Закону України “Про захист персональних даних“; 
мені відомо, що подання персональних даних є добровільним і що я маю право контролю процесу використання даних, які мене 
стосуються, право доступу до змісту моїх даних та внесення до них змін/коректив. 
*** Документи, зазначені у підпунктах 1.2.1-1.2.6 Положення про громадський бюджет м. Львова: довідка з місця праці; студентський 
квиток або інший документ, що підтверджує факт навчання; документ, що підтверджує право власності на об’єкт нерухомості; довідка 
про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; свідоцтво про народження. 
 
 
 
 
 


