БЛАНК-ЗАЯВА
ПРОЕКТУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКОГО ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ
ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2017 рік

Дата надходження до Координаційної ради
(заповнюється головою або секретарем координаційної ради):

Включено до реєстру поданих проектів за №
(заповнюється головою або секретарем координаційної ради):
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ПІП та підпис особи що реєструє:
(заповнюється головою або секретарем координаційної ради):

1. Назва проекту: (не більше 20 слів)
Пілот - проект «Сфера». Захист городян від росту комунальних тарифів на опалення.
Комплекс технічних заходів для багатоквартирного будинку.

2. Пріоритетні напрямки проекту:
• ремонт тротуарів - □

• вуличне освітлення - □

• дороги - □

• естетичне облаштування міста -

• облаштування зон відпочинку

□

-□ • інше - 0

3. Місце реалізації завдання (адреса,назва установи/закладу, кадастровий номер земельної
ділянки якщо відомо, т.п.):
Багатоквартирний будинок № 158А за адресою м. Запоріжжя, пр. Соборний

4. Опис завдання (повинен містити інформацію що потрібно зробити, які дії повинні бути
прийняті, опис проблеми, мета завдання та яка очікується користь - не більше 50 слів).
З метою захисту мешканців 5-ти поверхового житлового будинку від підвищення
вартості комунальних послуг центрального опалення, проектуємо встановити регулятор
теплового потоку за погодними умовами та енергозберігаючі вікна і двері на сходових
клітинах («в під'їздах») та входах в будинок для зменшення на 56% споживання тепла в
будинку (за досвідом ОСББ «Кристал-12» (м. Запоріжжя) та ОСББ «Уютний дім» м.
Бердянська).
Окупність витрат - 1 рік за рахунок економії бюджету Запорізької міської ряди на
виплату субсидій.

5. Орієнтовна загальна вартість завдання всього, в тому числі вартість складових за
наявності (максимальна вартість 300,0 тис. грн.):
Орієнтовна загальна вартість завдання всього - 296,0 тис. грн., а саме
- 206,00 тис. грн. на придбання встановлення регулятора теплового потоку за погодними
умовами (ДБН В 2.5 - 39, ДБН В 2.5 - 57) в тому числі:
> На придбання матеріалів та обладнання - 187,0 тис. грн..
> На роботи з проектування та встановлення системи - 19,00 тис. грн.;
- 90 тис. грн. на встановлення енергозберігаючих вікон та дверей, в тому числі:
> На виготовлення та встановлення 20-ти енергозберігаючих вікон - 60,00 тис. грн.;
> На виготовлення та встановлення 4-х енергозберігаючих дверей - 30,00 тис. грн..
Компенсація (до 70%) відповідно до програми агенції Держенергоефективності
України у разі створення ОСББ в будинку та участі цього ОСББ в державній програмі з
енергоефективності - до 207,20 тис. грн., економія (протягом жовтня-грудня) в 2017 році
бюджетних коштів Запорізької міської ради, спрямованих на субсидії населенню до101,57 тис. грн.. Щорічна економія (в подальшому за умови збереження існуючих
тарифів на комунальні послуги центрального опалення) бюджетних коштів Запорізької
міської ради - 203,14 тис. грн..

6. Список осіб підтримки проекту (не менше 200 осіб) - додаток 1 до бланку-заяви.

7. Інша інформація, яка може бути додана але не є обов’язковою (наприклад фотографія/і',
які стосуються завдання, карта з зазначенням місця реалізації завдання і т.п. додатки 2-...
до бланку-заяви).

