
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці
у 2018 році

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ'ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):

Сила Сонця ( сонячні міні- котельні для опалення та приготування 
гарячої води).

2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „х”, який вказує розмір 
витрат):

Я  великий □  малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону) :

В одному із лікувальник закладів міста на вибір конкурсної комісії : Міська 
клінічна лікарня ШМД, Міська клінічна лікарня №1, Центр матері та дитини, 
Міська клінічна лікарня №3.

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

За адресою однієї із вказаних вище установ на вибір комісії

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)

Використання сонячної котельні для приготування гарячої води та опалення в 
лікарнях , пологових будинках та інших закладах охорони здоров’я міста Вінниці. 
Це надасть можливість скоротити витрату коштів міського бюджету на утримання 
бюджетних установ та значно підвищити їхню енергоефективність.

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 суб ’єкт, 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 ):

У зв’язку із підвищенням цін на опалення , гарячу воду , традиційні енергоносії 
(природній газ) та забрудненням навколишнього середовища, гостро стає питання 
забезпечення опаленням та гарячим водопостачанням різноманітних об’єктів 
комунальної сфери.

Міні котельні на сонячній енергії можуть використовуватись для опалення та 
приготування гарячої води в бюджетних установах . Вони дозволяють значно
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підвищити енергоефективиість цих об’єктів та скоротити витрати коштів з місцевого 
бюджету на їхнє утримання, зробити нашу державу дійсно енергонезалежною.

Розглянемо невеликий приклад - візьмемо середню лікарню на 150 ліжок . Згідно з 
санітарними нормами та правилами такій лікарні потрібно 15 кубічних метрів гарячої 
води на добу. При централізованому водопостачанні вартість води складе близько 190 
грн. за кубічний метр , тобто кожний день місцевий бюджет витрачає 2700 грн. на 
добу , або 81 000 грн. на місяць. Особливо гостро це питання постає влітку : так як 
більшість міських котелень не працює і гаряча вода постачається з перебоями - в 
лікарнях починають використовувати електричні бойлери , у зв’язку із чим йде 
перевитрата електричної енергії , підвищується ймовірність пожеж , знижується 
якість лікування хворих. Багато лікарень думають про установку спеціального 
обладнання для підігріву води (наприклад, пелетних котлів), але це також веде до 
додаткових витрат. Для приготування одного кубічного метра гарячої води в 
середньому витрачається: 50 кВт*год. електричної енергії, природного газу -  5 мЗ, 
пелет -  10 кг. Тож приготування 15 кубічних метрів гарячої води для різних видів 
палива коштуватиме: на електричній енергії -  1500 грн^доба, на природному газі -  
825 грн^доба, на пелетах -  255 грнУдоба.
Однак, є можливість зекономити ці кошти - геліосистема Зоїагігоп 7М компанії 
«Зоїагігоп Епєгеу 8узіет Іпс.» , потужністю 25 кВт, яка здатна за добу приготувати 12 
кубічних метрів гарячої води температурою 45 - 50° С ( це означає, наприклад, що 
Міська клінічна лікарня ХіЗ, котра в середньому на добу споживає 17мЗ холодної 
води, могла би повністю забезпечити свої потреби у гарячій воді). Вартість системи 
разом з виготовленням проектно-кошторисної документації, монтажем , гарантійним 
обслуговуванням, тепловим акумулятором та джерелом безперебійного живлення 
коштує 998 000 грн. Не важко підрахувати що така міні котельня окупиться за 998000 
: 81000 = 12 місяців.
Варто зазначити, що система має ряд переваг. Перш за все, вона працює на 
сонячному параболічному концентраторі, котрий, на відміну від плоских сонячних 
панелей, має рухоме дзеркало -  воно рухається за сонцем , чим підвищує 
продуктивність роботи системи. По-друге - безпечна в експлуатації : має невелику 
вагу ( від 550 кг до 1200 кг) , завдяки чому може монтуватись як дахах будинків так і 
на прилеглій території об’єкту і працювати автономно без доступу сторонніх осіб ; 
інформація про параметри роботи системи (кількість згенерованої теплової енергії, 
об’єм води тощо) може передаватися в он -лайн режимі в сервісний центр, де фахівці 
відслідковують всі параметри роботи і в разі необхідності виїжджають на сервісне 
обслуговування. Можна також налаштувати щоденну передачу інформації 
безпосередньо на сайт Вінницької міської ради у зрозумілому для жителів міста 
вигляді, наприклад : «Згенеровано енергії , кВт; зекономлено коштів місцевого 
бюджету, грн., врятовано від вирубки лісів, га ... і т л »  (одна така установка рятує від 
вирубки 0,25 га лісу/рік ). Це сприятиме розумінню територіальною громадою міста 
важливості використання В Д Е . Розрахунковий термін експлуатації системи 50 років, 
гарантія виробника - 2 роки.
Проект сприятиме досягненню Цілі 2: Енергоефективиість та захист навколишнього 
середовнща Стратегічного пріоритету 3: Сталий екологічний розвиток і покращення 
якості надання комунальних послуг Стратегії розвитку «Вінниця-2020», і 
безпосередньо вплине на досягнення такого показника - «зменшення викидів СОг 
щорічно і в кінцевому рахунку мінімум на 20% до 2020 року в порівнянні з базовим 
роком», що зазначений у Стратегії.



6. Обгрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)

Територіальна громада м. Вінниці - відвідувачі, персонал та пацієнти лікувальної 
установи.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:

Реалізація проекту дозволить досягти таких результатів:

1.Скорочення щорічних витрат міського бюджету на утримання закладів охорони 
здоров’я;
2. Підвищення обізнаності громади міста Вінниці щодо важливості використання 
ВДЕ(відновлюваних джерел енергії);
3.Снрияния розвитку Вінниці як іниовапійного та комфортного міста;
4. Зниження викидів двоокису вуглецю комунальним господарством міста.

8. 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, гри

1. Енергетична сонячна система §о1аг Веаш 7М 810000

2. Теплові акумулятори ємністю 1000 літрів, 2пгг. 60000

3. Джерело безперебійного живлення 9000

4. Проектно-кошторисна документація, монтаж та 
гарантійно-сервісне обслуговування системи 
протягом двох років

106000

5. Трубопроводи (ЗО м) та запірна арматура 22000

РАЗОМ: 998000

9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до 
територіальної громади міста Вінниці та підгримують 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).

З



10. Контактні дані авторів пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, у тому 
числі для авторів інших пропозицій* мешканців, представників З МІ, з метою обміну 
думками, інформацією, можливих узгоджень і тл. (необхідне підкреслити):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси
5вгаеу.уаткоуепко@атаіІ.сот для зазначених вище цілей ^

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для ^ иач$их вище 
цілей.
Примітка:
Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Вінницької міської ради), 
зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для громадськості.
11. Дані про інформаційний ресурс, на якому буде здійснюватися обговорення проекту
з громадськістю в соціальних мережах або на інших платформах в мережі Інтернет (за 
наявності)........................................................................................................................

12. Інші додатки (якщо необхідно):
а) фотографія/і, які стосуються цього проекту,
б) мала з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо) 

До заявки додаю:
-Фотографії геліосистеми 8оІагВеаго7М,
- Робочу схему сонячної котельні на геліосистемі ЗоІагВеаш 7М.



СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

13. Автор проекту та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло). 
Висловлюю свою згоду на обробку моїх персональних даних в Базі персональних даних Вінницької міської 
ради та її виконавчих органів, відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних" від 
01.06.2010року №2297- VI. Забороняю надавати інформацію третім особами без моєї згоди.
Доступ до цієї інформації матимуть лише представники ВінницькоГ міської ради:

Ім’я та Прізвище** Контактнідані П ід п и с***

1. Ямковенко Сергій 
Петрович

Поштова адреса:
П

е-таіі: 8егоеу.уаткоуепко@атаіІ.сот

№
тел.:

І Г  І Т  п  Г І

Сері* та 
№ 1 
паспорту І

2 . Поштова адреса:

е-таіі:

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

3. Поштова адреса:

е-таіі:

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

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

Пол:{Й чол. □  жін.
Вік: □  16-18 □  19-31 □  31-40^ 41-50□ 51-60□ понадбО
Рід занять: О  Студент □  Працюю □Безробітний □  Пенсіонер Підприємець



Додаток

Фото 2. На фото зображена геліосистема ЗоїагВеат 7М , потужністю 25 кВт, яка здатна за 
добу приготувати 12 кубічних метрів гарячої води температурою 45 °С . Геліосистема 
встановлена на даху одного із навчальних закладів Женеви у Швейцарії
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