Код проекту
(заповнюється адміністратором Конкурсу)

1. Опис проблеми / потреба в проекті.
Мережа вуличного освітлення смт. Добротвір в основному є морально та фізично застарілою та енергоємною. Термін експлуатації зовнішнього освітлення становить 35-40 років. Експлуатація освітлювальних установок після закінчення терміну служби зумовлює надмірне енергота ресурсоспоживання і непродуктивні втрати ресурсів.
Кожного року на ремонт на утримання вуличного освітлення селища витрачається чимала сума коштів з бюджету електростанції, яка є балансоутримувачем мережі. Проте, на здійснення реконструкції в бюджетах підприємства і селища немає коштів на фінансування даного
виду робіт та послуг, а забезпечення відповідних умов мешканців територіальної громади та її
гостей є нагальним на даний час.
На даний час було проведено реконструкції мереж освітлення на основних і магістральних
вулицях. Проте залишаються ще багато інших, таких як вул. Лесі Українки, Гагаріна і Пушкіна…
Тому, безумовно, соціальним аспектом вирішення цієї проблеми є забезпечення безперебійного освітлення даних вулиць селища, що покращить життя мешканців та гостей, збільшить
безпеку руху пішоходів та транспорту у вечірній та нічний час.
Завдяки реконструкції вуличного освітлення суттєво покращяться умови проживання населення; відбудеться економія бюджетних коштів завдяки зменшенню видатків на ремонт та
утримання діючого вуличного освітлення.
2. Мету і завдання проекту.
Мета проекту:
Метою проекту є забезпечення покращення соціально-психологічного клімату в громаді, в
майбутньому зменшення використання бюджетних коштів на оплату електроенергії, експлуатаційних витрат на обслуговування мережі та зменшення обсягів споживання електричної енергії.
Завдання проекту:
1. Зниження встановленої потужності світильників за рахунок енергозберігаючих ламп;
2. Зменшення витрат на споживання електроенергії за рахунок використання енергозберігаючих LED-ламп;
3. Зменшення експлуатаційних витрат на обслуговування мережі освітлення селища за рахунок використання високоефективних освітлювальних приладів;
4. Освітлення вулиць відповідно до вимог санітарних норм;
5. Забезпечення безпеки руху транспорту та пішоходів;
6. Покращення криміногенної ситуації в селищі;
7. Створення соціально-психологічного комфорту для мешканців селища.
3. Коло людей, на яких поширюватиметься проект.
Цільова група проекту включає мешканців вулиць Лесі Українки, Гагаріна і Пушкіна, водіїв,
суб’єкти господарювання, місцеві органи влади смт. Добротвір.
Основними реципієнтами результатів проекту є населення громади смт. Добротвір.

Конкурс «Громада своїми руками» реалізується в рамках
Програми соціального партнерства ДТЕК на територіях діяльності Компанії

2

4. Заходи та робочий графік їх проведення:
№
1.
2.
3.
4.
5.

Назва діяльності
Пошук постачальника обладнання
Закупівля LED-ламп і кабельної продукції
Демонтажні роботи
Будівельно-монтажні роботи
Введення об’єкта в експлуатацію

Терміни
1 – 2 тижні
3 тиждень
4 тиждень
5 – 6 тижні
7 тиждень

Примітка

5. Очікувані результати:
1.
2.
3.
4.

Зменшення споживання електроенергії.
Збільшення терміну служби світлодіодних світильників.
Скорочення викидів парникових газів.
Покращення соціально-психологічного клімату в громаді.

6. Довгостроковий вплив проекту.
Проект є сталим, оскільки його результати будуть корисними для мешканців будинків по
вулицях Лесі Українки, Гагаріна і Пушкіна довготривалий час після закінчення. Обслуговуванням
освітлення буде займатися ДТЕК ДОБРОТВІРСЬКА ТЕС, а після передачі мереж зовнішнього
освітлення в комунальну власність – ДКП «ПОЖ».
7. Партнери і їх роль у виконанні даного проекту:
- АМЕР (інформаційна та консультаційна підтримка);
- Добротвірська селищна рада (інформаційний супровід);
- ДТЕК ДОБРОТВІРСЬКА ТЕС (балансоутримувач);
- Компанія ДТЕК (фінанси).
8. Поширення інформації.
1. Ми будемо інформувати про проект, мешканців вулиць Лесі Українки, Гагаріна і Пушкіна як усно, так і в письмовій формі: інформаційний вісник «Відкритий Добротвір»,
2. Інформація про проект буде розміщена на сайтах АМЕР, Добротвірської селищної ради,
в соціальних мережах Facebook та Instagram.
9. Бюджет, в грн.:
КОШТОРИС
проекту «Реконструкція мережі зовнішнього освітлення в смт. Добротвір по вулицях Лесі Українки,
Гагаріна і Пушкіна»
№
п/п

1
2
3

Назва видатків

Кабель АВВГ 3х2,5 0,66кВ
Вуличний світильник Electrum
OXYGEN-100, 100W
Демонтажні і монтажні роботи
РАЗОМ:

Розрахунки по даним видаткам
Од.
Ціна,
Кількість
вимір.
грн

Загальна
сума,
грн

Запитувана
сума, грн

м

50,00

7,00

350,00

350,00

шт.

13,00

4 099,00

53 287,00

53 287,00

шт.

13,00

950,00

12 350,00
65 987,00

Внесок
з інших
джерел

Власний
внесок,
грн.

12 350,00
53 637,00
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