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Звіт про виконання
проектів-переможців Громадського бюджету у місті Запоріжжі по
департаменту з управління житлово-комунальним господарством
Запорізької міської ради у 2017 році
Рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 06.12.2016
№759 були затверджені проекти-переможці Громадського бюджету
м.Запоріжжя, реалізація яких відбувалася у 2017 році.
Згідно до повідомлення Координаційної ради з питань Громадського
бюджету м.Запоріжжя від 06.12.2016 №31 переможцями визначено Пілотпроект №17 «Сфера. Захист громадян від росту комунальних тарифів на
опалення. Комплекс технічних заходів для багатоквартирного будинку» та
Пілот-проект №206 «Енергія сонця на благо людей».
Для впровадження запланованих проектів-переможців Громадського
бюджету у місті Запоріжжя по департаменту з управління житловокомунальним господарством Запорізької міської ради у 2017 році були
передбачені видатки в загальній сумі 402,963 тис. грн.
Метою Пілот-проекту «Сфера» передбачалося виконання найбільш
ефективних заходів з термомодернізації багатоквартирного будинку, в т.ч.
встановлення регулятора теплового потоку за погодними умовами. В складі
Пілот-проекту «Сфера» було заплановано встановлення ІТП потужністю 300
КВт
та
вибіркова
заміна
світлопрозорих
конструкцій
під’їздів
багатоквартирного будинку за адресою пр. Соборний,158-А. Ці заходи
зменшать споживання теплової енергії та відповідні витрати на сплату за
послуги централізованого опалення на 56%.
Місцем реалізації Пілот-проекту «Сфера» визначено житловий будинок
за адресою пр. Соборний,158-А. На реалізацію зазначеного проекту було
затверджено фінансування в сумі 296,000 тис.грн. Освоєно коштів в сумі
292,520 тис.грн.
Результатом комплексу робіт з заміни на енергоефективні 18 вікон на
сходових клітинах та встановлення системи регулювання теплового потоку
системи опалення за погодними умовами на тепловому вводі в будинок
(відповідно до вимог п. 16.3 ДБН В.2.5-39:2008 «ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ») в 5-ти
поверховому багатоквартирному будинку за результатами листопада 2017 року
зафіксовано 27% зменшення споживання тепла системою центрального
опалення будівлі порівняно до середнього рівня споживання аналогічних
будівель по сусідству. Температура в будинку цілодобово підтримується на
рівні 24 град С, який значно перевищує відповідній мінімальний рівень, який
дозволено за санітарними нормами – 17 град. С. При зміні середньодобової
температури на 1 град. С зафіксовано ріст економії тепла на 4-5%.
Таким чином, при загальних витратах на рівні 82,89 грн./кв.м загальної
площі будівлі, місячна економія на енергоносії склала 6,75 грн./кв.м загальної
площі будівлі.
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Метою Пілот-проекту «Енергія сонця на благо людей» є встановлення
сонячних батарей, енергозберігаючих світильників, обладнання, що
регулюється. Зазначені заходи дадуть змогу забезпечити дешевим освітленням
місця загального користування, зниження споживання енергії при
максимальному досягненні рівні комфорту. Заходи передбачають встановлення
сонячних панелей, що обладнанні регулюючими електронними пристроями, які
підтримують їх оптимальне функціонування.
Місцем реалізації Пілот-проекту визначено ЖБК №304 «Кристал-12» за
адресою вул. Авраменка, 15. На реалізацію зазначеного проекту було
передбачено фінансування в сумі 106,963 тис.грн. Кошти освоєні повністю, в
розмірі 106,963 тис.грн.
Результатом комплексу робіт з заміни на енергоефективні світлодіодні
світильники на сходових клітинах та використання сонячної енергії сонячних
панелей для освітлення в 9-ти поверховому багатоквартирному будинку
виконана основна мета проекту - отримання енергонезалежного,
енергоефективного, невичерпного джерела електроенергії.
Роботи виконано як такі, що відносяться до пп.1 «Переліку будівельних
робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після
закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію», затвердженого
постановою КМУ від 7 червня 2017 № 406.
В результаті реалізації проекту в будинку буде постійне дешеве
освітлення місць загального користування. Проект може бути моделлю для всіх
мешканців міста.
Загальна сума освоєних коштів по затвердженим проектам-переможцям
Громадського бюджету у місті Запоріжжі склала 399,483 тис.грн., що становить
99,14 % від запланованих коштів на 2017 рік.
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