
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці
у 2016 році

Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром )

ВСІ ПУНКТИ Є  ОБОВ ’ЯЗКОВИМИ ЛЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту Встановлення зручних, надійних та енергозберігаючих 
світильників у під’їздах житлових будинків мікрорайону Вишенька.

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

великий X - малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці : мікрорайон Вишенька

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку: житлові будинки за адресами : вулиця 
Келецька 104, 105,106,109, 111

4. Короткий опис проекту: коштом бюджету громадських ініціатив у під’їздах 
житлових будинків замість морально застарілих та високовитратних світильників із 
лампами розжарювання встановлюються економні, енергозберігаючі сучасні 
світильники із ЬЕО-елементамн освітлення, які приноситимуть громаді міста, ик 
мінімум ДЕСЯТИ-кратну економію електроенергії, що витрачається на освітлення 
сходових маршів та поверхових майданчиків.

5. Опис проекту : Основна мета проекту, - зробити життя мешканців багатоповерхівок 
більш комфортним та менш витратним. Проблема освітлення під’їздів полягає у 
відсутності цього самого освітлення у темну пору доби (причина: лампи розжарювання 
занадто часто виходять з ладу і занадто нешвидко їх міняють) і у присутності цьою 
самого освітлення у світлу пору доби, коли лампи горять цілодобово, аж доки не згорають 
і годі доводиться обривати телефони, щоб відповідні служби прийшли і замінили лампу. - 
і так по колу!!!
Па штатні місця старих світильників встановлються сучасні світлодіодні світильники 
з наднизьким споживанням електроенергії - 6 Ватт, замість 60 у лампі розжарювання. 
такі світильники уже й українського виробництва роздрібною ціною від 180 гривень 
за штуку ( гуртом напевно буде іще дешевше). Вартість встановлення одного 
світильника, - нехай 70 гривень, разом на одну точку освітлення втрати м о  250 
гривень. При вартості 1-ї кВт*години 45,6 коп ми маємо економію 90% вартості (45.6- 
4,56=41,04 копійки) і то при умові, що і одна і друга лампа горить не вимикаючись.Тоді 
при умові, що лампи горітимуть лише 10 годин на добу, мати 
10x60/1000x41,04=24,62 колійки. Термін окупності проекту 
250/0.2462=1015 днів Ллє ж не вимикаючись, як правило ці
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розжарювання, а світлодіодний світильник буде вимикати вбудований у корі гус 
світильника датчик. До того ж не потрібно буде витрачатись на все нові й нові лампи 
розжарювання, тож окупність проекту прийде у рази три швидше. А тепер уявіть 10- 
кратну економію енергоресурсів у масштабах будинку, квартаїу. району, міста і так далі. 
За такими технологіями майбутнє!!!

Виконання проекту повністю відповідає завданням Стратегії розвитку "Вінниця-2020". 
а саме стратегічному пріоритету №3 - Сталий екологічний розвиток і покращення 
якості надання комунальних послуг та стратегічному пріоритету № 4 -Якість життя!,

КОМФОРТ, ЕКОНОМІЯ, ДОЛУЧЕННЯ ДО НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ -  ось основні 
чинники, які впливатимуть на подальше життя мешканців.

6. Обгрунтування бенефіціарів проекту: користуватися результатами проекту 
зможуть усі, без винятку, групи мешканців, а також їхні гості.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту: проект 
планується реалізувати у п'яти пілотних будинках - 4 дев'ятиповерхівки (22 
під'їзди по 10 світильників на під'їзд) і одна 5-типоверхівка (8 під'їздів по 6 
світильників на під’їзд). Тобто в цілому треба придбати та встановити 268 
світильників. Результатом стане більш комфортне та менш витратне життя, як 
мешканців саме цих будинків, так і міста в цілому.

8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту:

Складові завдання Орієнтовна вартість, гри

1 .Світильники 268 х ] 80 гривень 48 240.00

2.Встановлення світильників 268 х 70 гривень 18 760.00

РАЗОМ: 67 000, 00

9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до 
територіальної громади міста Вінниці та підтримують цю пропозицію (проект) 
(окрім його авторів), що додасться. Кожна додаткова сторінка списку повинна мати так\ 
ж форму, за винятком позначення наступної сторінки (необхідно додати оригінал списку у  
паперовій формі).

10. 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): , ,
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‘зазначених вище цілей

Підшіїтосбои, що дас 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 Вінницької міської ради),
зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для громадськості.
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) 
Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Вінницької міської ради:

Ім’я та Прізвище Контактні дані Підпис***

L З ? * #
Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця,

і -  л  > 7  І——

<0-
/

e-mail:

№
тел.:

Серія та
№
паспорту

1 ,1 L  1 Л  - І

2 '

Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця,

т
/ ?

e-mail: w

№
тел*:

Серія та 
№
паспорту

J___І___І___L
Поштова адреса: іу^кс), м, Вшниця,
в

e-mail:

№
тел.:

Серія та 
N-
иаспоріу У

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

*** Підписуючи документ, я, разом з цим заявляю, що є мешканцем міста Віниці.
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Чті келецька
вулиця Келецька вулиця Келецька вулиця Келецька вулиця Келецька вулиця Келецькавулиця Келецька


