Код проекту
(заповнюється адміністратором Конкурсу)

1. Опис проблеми / потреба в проекті.

Статистика свідчить: прибудинкова територія та під’їзди є поширеним місцем здійснення різного роду
злочинів, пов’язаних із нападом на людей. Прибудинкова територія будинку по проспекту Будівельників 42
взагалі не має ліхтарів, не має також камер відеоспостереження. Щорічно тут скоюються крадіжки, псування
автівок, обрізка кабелів. На подвір’ї безконтрольно збираються школяри та дорослі, які вживають алкоголь,
курять та ображають перехожих, порушуючи норми моралі та спокій мешканців будинку А останнім часом,
саме
біля
цього
будинку,
все
частіше
здійснюються
закладки
наркотичних
речовин.
Також в будинку ніколи не проводились заходи з енергозбереження: вікна на сходових клітинах вже не
відповідають ніяким сучасним стандартам і є самим слабким місцем з боку заощадження енергоресурсів.
Тому на хвилі збільшення випадків розповсюдження закладок наркотичних речовин, постійного порушення
громадського спокою та стрімкому росту цін на енергоносії на зараз є велика потреба реалізації цього проекту.
А саме встановлення системи відеоспостереження, ярких ліхтарів, сучасних вікон на сходових клітинах.

2. Опишіть в одному абзаці мету і завдання проекту.
Повернення мешканцям та гостям будинку почуття безпечності та спокою. Здійснення контролю за
майбутнім нації – школярами. Надання допомоги поліції в розшуку дилерів та розповсюджувачів
наркотичних речовин, інших зловмисників. Ускладнення скоєння злочинів та підвищення комфорту
проживання через встановлення ліхтарів. Реалізація енергозберігаючих заходів зі збереження тепла,
шляхом заміни старих вікон. Приклад убезпечення, вдосконалення та осучаснення будинку та
прибудинкової території.
3. Вкажіть коло людей, на яких поширюватиметься Ваш проект - конкретні люди, структури,
громадські групи
Проект поширюється на:
- Мешканців будинку №42 по проспекту Будівельників (200 осіб)
- Мешканців мікрорайону №3 міста Енергодар (10 000 осіб)
- Учнів Енергодарської багатопрофільної гімназії (630 осіб)
4. Заходи та робочий графік їх проведення
№
1

2
3

4

Назва діяльності
Терміни
Проведення зборів правління ОСББ “БУДІВЕЛЬНИКІВ
Червень
42” та мешканців будинку з інформування подальших
змін в будинку
Проведення закупівель всього необхідного для
Липень
реалізації проекту
Проведення всіх необхідних заходів з реалізації
Липень,
проекту (демонтаж, монтаж, прибирання,
серпень
налагодження)
Урочисте відкриття проекту
Серпень

Примітка
Керівник проекту,
правління ОСББ
Керівник проекту,
правління ОСББ
Керівник проекту,
правління ОСББ,
мешканці будинку
Керівник проекту,
мешканці будинку,
мешканці міста

5. Очікувані результати
Кількісні результати: Встановлення ліхтарів для освітлення прибудинкової території із живленням
від сонячної панелі дозволить економити на електроенергії 450 Вт за годину в період роботи.
Зменшення шуму та втрат тепла через вікна в опалювальний сезон, зменшення витрат на щорічне
обслуговування дерев’яних вікон (зачистка, окраска, заміна ущільнювача, тощо). Зменшення
привабливості будинку для злодіїв.
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Якісні результати: підвищення комфортності проживання та якості умов життя, теплий та
яскравий під’їзд, освітлений двір, гарний зовнішній та внутрішній вигляд будинку.
6. Довгостроковий вплив проекту.
Щорічна економія понад 2000 кВт електричної енергії завдяки автономним світлодіодним ліхтарям.
Суттєве зменшення кількості злочинів завдяки монтуванню системи відео спостереження. Допомога
поліції при розкритті злочинів, які потрапили до камер відео спостереження. Об’єднання громади біля
однієї цілі, порозуміння людей щодо добросусідства та культурної поведінки. Підвищення обізнаності
мешканців міста в питаннях заходів з підвищення енергоефективності, енергозбереження та безпеки.
7. Застосування принципу Smart City в реалізації проекту (відзначте необхідний варіант
відповіді та додайте короткий опис в чому саме полягає застосування принципу у разі
позитивного ствердження):
Ні
+ Так
Автономні світлодіодні ліхтарі із живленням від сонячної панелі. Система відеоспостереження.
Світлодіодні лампи у під’ізді з датчиком руху. _____________________________________________
________________________________________________________________________________________
8. Ваші партнери і їх роль у виконанні даного проекту

(Вкажіть імена партнерів, їх контактні телефони, факс, e-mail і чітко опишіть їх участь в проекті)

9. Поширення інформації. Як ви плануєте інформувати широку громадськість про успіхи
вашого проекту?
Поширення інформації буде активно проводитись шляхом соціальних мереж (Facebook, Instagram,
Telegram, Viber), шляхом залучення засобів масової інформації (газети Енергія, Рост) інформаційних
порталів (Енергодар NEWS, Energodar city, EN-Media, тощо), біля будинку буде розміщений
інформаційний стенд.
10. Бюджет, в грн

№ Назва видатків

Розрахунк
Запитувана
и по даним Загальна сума, грн
сума, грн
видаткам

Автономні ліхтарі
МПластикові вікна
Датчики руху
LED лампи
Відеоспостереження
Монтаж демонтаж
ЗАГАЛОМ
1
2
3
4
5

2х5000
32х1800
16х150
6х250
5x1700
32х300

10000
57600
2400
1500
8500
9600
89600

Внесок з
інших
джерел

10000
57600
2400
1500
8500
0
80000
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Власний
внесок
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
9600
9600
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Додатки до Заявки для громадських організацій
1. Інформація про організацію не більше 1 стор за такою схемою:
• який творчий та інституційний потенціал має організація (у цьому розділі так само вказується
кількість працівників та волонтерів в організації, чи має організація офіс (свій чи оренда), офісну
техніку та ін. ресурси);
• на реалізацію яких проектів, коли і від кого організація отримувала кошти;
• які досягнення є у вашої організації у реалізації подібних проектів.
2. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців (чи
Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи) та копію Статуту організації.
3. Якщо проект планується до реалізації у співпраці з іншими організаціями, то необхідним
Додатком до заявки є лист підтримки або гарантійний лист, який підтверджує участь партнерів
у проекті.
4. Якщо проект припускає будівництво або відновлення об'єкта благоустрою, то обов'язковою
Додатком є гарантійний лист про те, що збудований об'єкт перейде у комунальну власність
міста або буде переданий на баланс іншої організації, яка приймає об'єкт на баланс і здійснює
його подальше утримання та обслуговування.
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