
ПРОЕКТ,
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м.Віиниці
у 2017 році

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ»ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1 .Назва проекту (не більше 15 слів):
«Теплозбереження для майбутнього споживача»
2*  Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „х", який вказує розмір 
витрат):

□  великий й  малий

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

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

21022, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Київська, 149, заклад «Навчально- 
виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гуманітарно-естетичний 
колегіум № 29 Вінницької міської ради»

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Проект передбачає реконструкцію вікон закладу (заміна застарілих вікон на сучасні 

віконні блоки з металопластика), що спрямована на створення оптимальних санітарно- 
гігієнічних та побутових умов для функціонування навчального закладу, вирішення 
проблеми ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, зменшення витрат 
на їх оплату, а отже економію бюджетних коштів, покращення матеріально-технічної бази 
школи.

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 обов ‘язково зазначити відповідність Стратегії розвитку «Вінниця-
2020». Якщо проект носить капітальний характер, зазначається можливість
користування результатами проекту особами з особливими потребами ):

Основною метою проекту є -  створення комфортного теплоклімату та покращення
санітарно-гігієнічних умов перебування дітей у навчальному закладі за рахунок
підвищення енергоефективності будівлі.

Школа здана в експлуатацію у 1975 році. За час роботи школи віконні блоки
прийшли в повну непридатність. На сьогодні старі віконні рами деформовані, не тримають
належним чином скло, що в свою чергу не сприяє збереженню тепла в приміщенні школи
на належному рівні та не забезпечує економію енергоресурсів. Скло у віконних рамах—
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просідає і це спричиняє велику втрату теплової енергії у холодну пору та несе можливу 
загрозу травмування учнів під час навчально-виховного процесу.

Альтернативою у вирішенні даного питання є впровадження ряду заходів, один з 
яких -  встановлення енергозберігаючих вікон, що приведе до: створення відповідного 
температурного режиму в приміщеннях школи; підвищення рівня безпеки учнів; економії 
енергоресурсів; поліпшення естетичного вигляду, як зовні так і в середині будівлі.

Адміністрацією закладу та батьківською громадою зроблені певні кроки у напрямку 
енергозбереження в школі. Загальна кількість вікон по закладуЗ 53штуки. Протягом 4 
років замінено 141 вікно та вхідні і міжповерхові двері. Потребує заміни 212 вікон.

Проект «Теплозбереження для майбутнього споживача» відповідає Стратегії 
розвитку міста «Вінниин-2020», а саме Стратегічному пріоритету 3 пункт 7.3.2. Ціль 2: 
Енергоефективність та захист навколишнього середовища в якому одним із заходів є 
економія споживання енергії відповідно до Енергетичної політики Європи. Проекти в 
рамках БЕАР стосуватимуться таких секторів як житлові та нежитлові будівлі 
(модернізація і заміна компонентів внутрішньо будинкових систем енергопостачання і 
енергозбереження),та Стратегічному пріоритету 4 пункту 7.4.1. Ціль 1: Місто, дружнє до 
дитини -  забезпечити поступове приведення до належного матеріально-технічного стану 
приміщень усіх закладів системи дошкільної, загальної та позашкільної освіти і комфортні 
умови перебування у них дітей, доведення їх мережі до чисельності, яка відповідала б 
потребам міста.

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

- учні школи віком від 6 до 18 років (1222 учня);
- діти з особливими освітніми потребами;
- учасники конкурсів, предметних олімпіад, заходів різного рівня;
- працівники школи (вчителі та обслуговуючий персонал);
- студенти-практиканти.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
- створення безпечних та комфортних умов для учнів закладу під час навчально- 

виховного процесу;
- забезпечення належного 'температурного режиму, що відповідає санітарним нормам та 

зменшить рівень захворюваності у зимовий час;
- забезпечення енергозберігаючого ефекту, зниження рівня тепловитрат;
- покращення режиму провітрювання шкільних кабінетів знизить рівень 

захворюваності учнів;
- безпека життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу;
- згуртування міської громади в процесі досягнення результатів проекту;
- підвищення рівня громадської довіри до влади.

8. Орієнтовна вартість (кошторис) проеісгу (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1. Заміна 44 віконних блоків 198000 грн

РАЗОМ
•ф 198000 грн
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9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до 
територіальної громади міста Вінниці 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).

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):

а)висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси 
vuraaanl40S1980@gmail.com для зазначених вище цілей

'  Л  4* У)
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 Вінницької міської ради),
зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для громадськості.
11. Інші додатки (якщо необхідно):

а) фотографія^, які стосуються цього проекту,
б) мала з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)

з

mailto:vuraaanl40S1980@gmail.com


СТрРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУ ЦІЇ

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***

1. Вітюк Юрій 
Вікторович Поштова адреса: 2!

П л і М п л я л і  « *  Л  Г к  ї  І  С

Ґ і Л

/
e-mail: ч

№
тел.:

Серія та 

паспорту
і

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

*** Підписуючи документ, я, разом з цим заявляю, що є мешканцем міста Віниці.
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