
Вуличне освітлення на 
сонячних батареях

Мікрорайон

..ГРИНЬКОВА



до Положення про громадський 
бюджет (бюджет участі) у 
Бобринецькій міській
об’єднаній територіальній
громаді на 2018 рік

БЛАНК-ЗАЯВКА
проекту, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів 

громадського бюджету (бюджету участі) у Бобринецькій міській 
об’єднаній територіальній громаді на 2020 рік, та список осіб, які

підтримують цю пропозицію

Ідентифікаційний номер проекту

Вид проекту(великий)

1. * Назва проекту (назва повинна коротко розкривати суть проекту
та

містити не більше 15 слів):
І ; : і МОК К О Ш Т ІВ

Вуличне освітлення на сонячних батареях

2. * Точна адреса та назва об’єкта, щодо якого планується реалізувати 
проект:

М.Бобринець, м-н «Грицькова», дитячий майданчик по вулиці Базарна та 
відрізок по вулиці Соборна між вулицею Бобринківська та Яблунева

3. Опис та обґрунтування необхідності реалізації проекту (основна 
мета реалізації проекту; проблема, якої він стосується; запропоновані 
рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким 
чином його реалізація вплине на подальше життя мешканців; основні групи 
мешканців, які зможуть користуватися результатами реалізації завдання).

Автономні вуличні ліхтарі -  сучасні світлодіодні і фотоелектричні 
технології. Вони дуже добре підходять для вуличного освітлення. Ці системи 
є економічною альтернативою традиційному освітленню тому 
що не потребують затрат енергоносіїв, використовують економічно чисту 
енергію, мають довгий термін експлуатації, стійкість до впливу природних 
факторів, являють собою економічне та надійне джерело енергії з привабливим 
виглядом. На даний час гостро постала проблема енергопостачання. 
Відновлювальні та альтернативні джерела енергії виходять на перший 
план. Даний проект розроблений з метою встановлення альтернативних 
джерел енергії. Реалізація проекту надасть можливість придбати та 
змонтувати 8 комплектів вуличного автономного освітлення, що забезпечить 
перетворення енергії сонця в електричну.



Мета проекту

Запобігти несприятливим подіям та нещасним випадкам, у зв’язку з 
відсутністю вуличного освітлення, а також зробити комфортні умови руху 
жителів мікрорайонну Грицькова у вечірній на нічний час.

Цей проект може бути гарним прикладом для переходу Бобринецької 
ОТГ на альтернативні джерела енергії.

Проблема

По вулиці Соборна, на відрізку від вулиці Бобринківська до вулиці Яблунева, 
немає можливості встановлення вуличних ліхтарів, тому, що відсутні 
електроопори, а отже немає лінії електромережі. На дитячому майданчику, де 
розміщена відеокамера вночі неможливо виконати відеоспостереження, а 
виготовлення проектної документації має велику вартість.

Рішення

Впровадження даного проекту набуде не лише соціального, а й 
економічного значення. Адже вирішить проблеми економії коштів місцевого 
бюджету та забезпечить вуличне освітлення за допомогою відновлювальних 
джерел енергії створивши комфортні умови для мешканців села. Унікальність 
проекту полягає в перетворенні енергії сонячного випромінювання на 
електричну енергію. Придбання та встановлення 8 ліхтарів, 4 шт. на дитячому 
майданчику та 4 шт. в балці по вулиці Соборна допоможуть вирішити проблему 
у відсутності вуличного освітлення міста та сприяють безпечному руху 
жителів мікрорайонну, а також внесеться вклад у енергозбереження та 
енергоефективність міста.

Для кого цей проект

Населення, яке проживає в мікрорайонні Грицькова налічує близько 100 
домогосподарств, приблизно 300 жителів, з них більшість працюючих, які 
взимку, після 17 години повертаються додому, в тому числі молодь, яка у 
вечірній час любить відпочивати, а вулиця Соборна є центральною вулицею 
мікрорайонну, якою найбільше користуються. А також цей проект для дітей, які 
будуть мати гарно обладнаний, непошкоджений, сучасний майданчик, який 
буде завжди гарно освітленим та находитись під нічним відеоспостереженням.



4.* Розгорнутий фінансовий опис всіх складових проекту, 
_____ якщо потрібно  ̂вартість робіт чи монтажу

№
з/п

Найменування 
обладнання, чи робіт

Одиниця
виміру

Кількість Вартість
одиниці

Загальна
вартість

1 Автономне вуличне 
освітлення на 
круглій опорі

К-кт 8 10800.00 86400.00

2 Доставка обладнання км 280 14.00 3920.00
3 Монтаж обладнання 

та пуско
налагоджувальні 

роботи

послуга 1 9600.00 9600.00

Разом: 99920.00
До фінансового опису додається комерційна пропозиція від виробника з 

точним описом обладнання.

1. Заповніть таблицю.
Визначте очікуваний результат від реалізації проекту та групу осіб, на

№ О чікуваний

р езул ьтат

Г р уп а о с іб

ж ін к и ч оловіки д іти Л ітн і

о с о б и

О с о б и  з  

ф ізи ч н и м и  

вадам и

В н утр іш н ьо

п ер ем іщ ен і

о с о б и

Багато

д ітн і

с ім ї

Н ац іон а
льні
м ен ш и н и

Автономне
вуличне
освітлення
мікрорайону
«Грицькова»

130 100 70 п о 5 4 7

2. * Список з підписами щонайменше 10 осіб для малих проектів, ЗО осіб 
для великих проектів (окрім його авторів), наведений у  додатку до цього 
бланка-заявки. Кожна додаткова сторінка списку повинна мати таку ж 
форму, за винятком позначення наступної сторінки (необхідно додати 
оригінал списку у  паперовій формі).

3. * Контактні дані автора проекту, які будуть загальнодоступні, у  
тому числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників засобів 
масової інформації, з метою обміну думками, інформацією, можливих 
узгоджень тощо. Автор надає згоду на опрацювання, оприлюднення і 
використання цих контактних даних.

4. Інші додатки (мапа із зазначеним місцем реалізації проекту, 
фотографії, аудіо/відео файли, які стосуються цього проекту тощо).

Примітка 1: пункти, позначені * є обов’язковими для заповнення.
Примітка 2: Контактні дані авторів проектів (тільки для міської ради) 

вказуються на зворотній сторінці бланка-заявки, яка не опубліковується.
Примітка 3: пункт 5 з примітками ** та *** необхідно роздруковувати 

на окремому аркуші.
5. * Автори проекту та їх контактні дані (дані необхідно вписати 

чітко і зрозуміло). Доступ до цієї інформації матимуть лише представники



Адреса: 28000, Кіровоградська обл., м.Олександрія, Звенигородське шосе, буд.2 
ЄДРПОУ: 39334645, НШ 39334641 і265, І І/р 26002500192351, Банк ПАТ "КРЕД1 АГРІКОЛЬ БАНК’

МФО 300614, тел. 097-592-79-91

Вих.№ 02/07/20-1 від 02 липня 2020р.

Комерційна пропозиція
На Ваш усний запит повідомляю що наше виробничо-монтажне підприємство мас 

можливість виготовити, поставити та провести монтаж і підключення наступного 
обладнання:

Комплект обладнання для автономного вуличного освітлення 
В комплект обладнання входить:
- Опора кругла оцинкована б м -  1шт.;
- Кронштейн міні парус -  1 шт,;
- Кронштейн для кріплення світильника -  1 шт.;
- Сонячний фотогальванічний модуль 100Вт ~ 1шт.;
- Світильник світлодіодний консольний «ОКО ДРАКОНА» ЛЕД КУ 15Вт -  1 шт.;
- Контролер -1ш т.;
- МС-4 конектори — 2шт.;
- Акумулятор -  1шт.
- Відсів та цемент для бетонування
Вартість одного комплекту обладнання з доставкою, монтажем та підключенням складає 
12490,00 грн. ( Дванадцять тисяч чотириста дев’яносто гри. 00 коп.) з урахуванням ПДВ 
На все обладнання надасться гарантія і післягарантійне обслуговування.
Термін поставки, і монтажу обладнання складає 21 робочий день з моменту підписання 
Договору.
Оплата за поставлене обладнання відбувається на протязі 5 банківських днів з моменту 
поставки. Датою поставки вважається дата на видатковій накладній.

Директор ТОВ «ЕКО-БЮ-ТЕХ » /т А.Ю.Клюева
г •- і'* * дОі
|«ЕК0-БЮ*ТЕХяі.

ЭЭ334645











«ієн ійіешяа Шшасшеш «М

Щ о нов ого  ?

«Vі 08- 05-2020Ь М
Д одано

Новий шар «Об'єкти Укренерго» 
Новий шар «Об'єкти Обденерго»

Передивитись всі останні зміни

Карта-схема розміщення вуличних ліхтарів на сонячних батареях (мікрорайон «Грицькова»)

^  М м > ш щ /$ £ и № сі/2


