Форма технічного завдання на інвестиційну програму і проект регіонального
розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду
регіонального розвитку
Капітальний ремонт системи газопостачання низького тиску з
1. Назва програми і
виконанням гідравлічного розрахунку багатоповерхових будинків м.
проекту
Рубіжне
регіонального
розвитку, що може
реалізовуватися за
рахунок коштів
державного фонду
регіонального
розвитку (далі –
проект)
2. Номер і назва
завдання з Державної
стратегії
регіонального
розвитку та
відповідної стратегії
розвитку регіону,
якому відповідає
проект

Проект відповідає Стратегії економічного та соціального
розвитку Луганської області зі змінами, затвердженими
розпорядженням №624 від 28.10.2016р. голови обласної
державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної
адміністрації в частині:
Стратегічна ціль 1. Відновлення критичної інфраструктури та
послуг
Оперативна ціль 1.1. Відновлення і розбудова якісної
інфраструктури та забезпечення її стабільного
функціонування
Завдання 1.1.1. Забезпечити стале енергопостачання та підвищити
рівень енергетичної безпеки

Метою даного проекту є забезпечення стабільного та
якісного газопостачання багатоповерхових будинків міста шляхом
виконання гідравлічного розрахунку багатоповерхових будинків
міста Рубіжне на більше навантаження та проведення капітального
ремонту системи газопостачання низького тиску.
Завдання проекту:
 розробка проектно-кошторисної документації;
 виконання гідравлічного розрахунку багатоповерхових
будинків міста;
 виконання комплексу ремонтно-будівельних робіт по
капітальному ремонту системи газопостачання низького
тиску, в рамках якого передбачається установка додаткових
газорегуляторних шаф, збільшення діаметрів газопроводів та
газових колекторів на окремих ділянках, монтаж перемичок
між окремими ділянками існуючої системи газопостачання,
благоустрій території;
 проведення інформаційні заходів по висвітленню ходу
реалізації проекту та результатів проекту.
4. Територія, на яку
місто Рубіжне
проект матиме вплив
5. Кількість
Близько 30,0 тис. осіб
населення, на яке
поширюватиметься
проект
3. Мета та завдання
проекту

З метою забезпечення життєдіяльності міста в осінньо-зимові
6. Опис проблеми, на
періоди, враховуючи висновки звіту «Енергоаудит системи
вирішення якої
централізованого теплопостачання м. Рубіжне», здійсненого в
спрямований проект
рамках проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в
Україні», Рубіжанська міська рада рішенням сесії №39/1 від
20.12.2017
року
затвердила
«Програму
децентралізації
теплопостачання в місті Рубіжне на 2018 рік», в рамках якої
припиняється функціонування котельних та надання послуг з
централізованого опалення КСТП «РТКЕ» по завершенню
опалювального сезону 2017-2018. Відповідно, всі будинки та
соціальні об’єкти переводяться на автономне опалення, в основному
шляхом встановлення в квартирах газових котлів індивідуального
опалення, що призведе до збільшення обсягів споживання
природного газу в багатоповерхових будинках.
Для
забезпечення
стабільного
газопостачання
в
багатоповерхові будинки на замовлення управління житловокомунального
господарства
Рубіжанської
міської
ради
підприємством ПНВКФ «Техносервіс» виконано гідравлічний
розрахунок системи газопостачання багатоповерхових будинків
міста Рубіжне на збільшене навантаження. Результати розрахунку
показують, що діюча система газопроводів низького тиску не
забезпечує нормальне газопостачання багатоповерхових будинків і
потребує виконання робіт по «розшивці вузьких місць».
В рамках
проекту виконано гідравлічний розрахунок
багатоповерхових будинків міста Рубіжне, визначено ділянки
газопроводу, які потребують проведення капітального ремонту та
визначено обсяг і вартість робіт з капітального ремонту системи
газопостачання низького тиску з метою забезпечення сталого
газопостачання в багатоквартирні будинки.
- Забезпечення сталого газопостачання багатоповерхових
7. Очікувані кількісні
будинків при збільшеному навантаженні;
та якісні результати
- Забезпечення комфортних умов проживання мешканців міста
від реалізації
за
рахунок
повноцінного
використання
приладів
проекту, інновації
індивідуального опалення при сталому газопостачанні;
проекту
- Зниження рівня соціальної напруги серед населення міста;
Перспективні наслідки реалізації проекту: стабільне і якісне
газопостачання багатоповерхових будинків при збільшеному
навантаженні на кілька десятиліть.
1. Створення координаційної ради з впровадження проекту.
8. Основні заходи
2. Розробка проектно-кошторисну документації.
проекту
3. Проведення інформаційної кампанії в засобах масової
інформації.
4. Проведення конкурсу на виконання робіт з реалізації проекту.
5. Укладення договору на виконання робіт з реалізації проекту.
6. Складання графіку виконання робіт.
7. Виконання ремонтно-будівельних робіт згідно робочого
проекту.
8. Інформаційна підтримка проекту. Висвітлення ходу реалізації
заходів у ЗМІ.
9. Здійснення моніторингу ефективності досягнутих результатів.
9. Період реалізації
квітень 2019 – вересень 2019 року
проекту

10. Обсяг
1 рік
2 рік
3 рік
Разом
фінансування
9066,913
9066,913
проекту, тис. грн.
11. Джерела
місцевий бюджет – 906,692 тис.грн. (10%)
фінансування
державний бюджет – 8160,221 тис.грн. (90%)
проекту
12. Учасники
Рубіжанська міська рада - Управління, співфінансування,
реалізації проекту та координація, контроль впровадження проекту.
їх функції
Приватна науково-виробничо-комерційна фірма «Техносервіс» Розробка робочого проекту та зведеного кошторисного розрахунку
вартості об’єкту будівництва.
Підрядна організація, яка буде визначена в результаті проведення
процедури закупівель – виконання робіт.
13. Інша інформація
щодо проекту (за
потреби)

