
28. Енергозбереження 

З метою досягнення максимальної ефективності використання паливно-

енергетичних ресурсів в галузях економіки, зменшення шкідливого впливу на довкілля, 

програмою економічного і соціального розвитку Лиманської об’єднаної територіальної 

громади на 2017 рік передбачено направити кошти на виконання робіт з 

енергозбереження в сумі 16376,7 тис. грн.  

З метою впровадження заходів з енерогозбереження на території Лиманської 

ОТГ протягом 2017 року проведена наступна робота: 

ВО «Краснолиманська тепломережа» за рахунок власних коштів розпочаті 

роботи з виконання заходу “Реконструкція теплових мереж котелень з впровадженням 

труб в пінополіуретановій ізоляції 1,2 км теплового каналу”, вартість робіт складає 

1300,0 тис. грн., кошти  освоєні в сумі 550 тис. грн. 
 

За рахунок бюджету ОТГ виконані наступні заходи:  

 проведено енергоаудит:  

- в закладах освіти: 17 ДНЗ, НВК, ЗОШ — 346 тис. грн.;  

- в закладах охорони здоров’я: 1 об’єкт (ЦПМСД ім. М.І.Лядукіна) - 26,0 тис. 

грн.; 

- в закладах соціальної сфери: 2 об’єкта (Центр соціально-психологічної 

реабілітації, гуртожиток) - 44,3 тис. грн.  

Сума освоєних коштів за даним напрямком становить 416,3 тис. грн. 

 Реалізація проекту “Енергозберігаючі заходи в Новоселівському НВК“ 

Загальноосвітня школа 1-111 ступенів — дошкільний навчальний заклад”: по 

даному заходу виконана проектно-кошторисна документація - 14,0 тис. грн. та 

розпочаті роботи  з виконання заходу, сума освоєних коштів склала 457,4 тис. 

грн. 

 Реалізація проекту “Енергозберігаючі заходи в навчально-виховному комплексі 

“Гімназія-загальноосвітний заклад 1 ступеню” - сума освоєних коштів склала 

1263,1 тис. грн. 

 Реалізація проекту “Капітальий ремонт по утепленню трубопроводу з опалення 

ДУ100, розташованого у дворі Рубцівської ЗОШ I-III ступенів” - сума освоєних 

коштів склала 146,0 тис. грн. 

 Придбано 520 енергозберігаючих ламп в закладах культури на суму 21,7 тис. 

грн.  
 

Крім того, проведено енергоаудит в 5 закладах освіти на суму 139,5 тис. грн. за 

рахунок інших джерел, а саме  грантової програми Європейського Союзу.  
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1

Реконструкція теплових 

мереж котелень з 

впровадженням труб в 

пінополіуретановій ізоляції 

1,2 км теплового каналу

Котельня 

№3,11,13,14,

15,16

ВО 

«Краснолима

нська 

тепломережа

»

1300/550 3,4 0,029/0,007 176,3/39,4 0,025/0,0061 7

Впровадження 1200 

м труб ППУ, 

розпочаті роботи з 

виконання заходу,  

кошти освоєні в 

сумі 550,0 тис. грн.

2. 

Реконструкція котельні № 

12 по вул. К.Гасієва, 7г — 

заміна трьох котлів КВ-ГМ-

1,6 на котли КСВа-2,5-1 

шт., КСВа-1,25-2 шт.

Котельня 

№12

ВО 

«Краснолима

нська 

тепломережа

»

9000/0 3,4 0,147/0 900/0 0,128/0 10

Впровадження трьох 

енергоефективних 

котлів, кошти не 

виділялись

3. 

Реконструкція котельні 

№10 по вул. Незалежності, 

15в м. Лиман — заміна 

пересувної модульної 

котельні

Котельня 

№10

ВО 

«Краснолима

нська 

тепломережа

»

5000/0 3,4 0,091/0 555,6/0 0,079/0 9

Заміна пересувної 

модульної котельні, 

кошти не 

виділялись

Всього по підгалузі:

15300/550

3-8415,    4-

6885 0,267/0,007 1631,9/39,4 0,232/0,0061

1

Заміна електроламп 500 Вт 

(14 шт.) наружного 

освітлення на економічні 

лампи ГНАТ та фонарь 1 

АКУ-12-150-001

ВНС №1, 2, 

3

КП 

«Компанія 

«Вода 

Донбасу» 

Краснолиман

ське ВУВКГ

30/0 3 0,005/0 28/0 0,014/0 1

Встановлення 

економічних ламп - 

14 шт., роботи не 

виконувались

2. Житлово-комунальне господарство
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Виконання заходів з енергозбереження по Лиманській об“єднаній територіальній громаді  за  2017 рік

за  2017 рік, план/факт

№ 

п/п

Найменування 

енергозберігаючого 

заходу та технології 

(ЕЗЗТ)* 
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впровадже

ння

(адреса)

Виконавець 
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термін 

впроваджен

ня 
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розробки і 
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ння ЕЗЗТ, 

тис. грн.

Код 
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фінансу-

вання **

Очікувана економія паливно-енергетичних ресурсів



2. 

Заміна насосного агрегату 

Д 320 з електродвигуном 90 

кВт на  станцію Lavara 

потужністю 55 кВт

ВНС №2

КП 

«Компанія 

«Вода 

Донбасу» 

Краснолиман

ське ВУВКГ

300/0 3 0,15/0 306,6/0 0,46/0 1

Встановлення 

насосної  станції - 1 

од., роботи не 

виконувалдись

3. 

Заміна потужних насосів 

ЕЦВ 8-25-110 з 

електродвигуна 17 кВт на 

ЕЦВ 6-16-110 з 

електродвигуном 8 кВт (3 

од.)

3 скважини

КП 

«Компанія 

«Вода 

Донбасу» 

Краснолиман

ське ВУВКГ

10/0 3 0,025/0 118,3/0 0,078/0 1

Заміна погружних 

насосів на 

енергоефективні, 

роботи не 

виконувались

Всього по підгалузі: 340 3 0,18/0 452,9/0 0,552/0

1

Впровадження 

енргозберігаючих заходів  в 

дошкільному навчальному 

закладі с. Ярова: заміна 

вікон на енергозберігаючі  

(38 од.)

Лиманська 

об“єднана 

територіальн

а громада Відділ освіти 

300/0 2 0,03/0 160/0 0,2/0 2

Встановлення 38 

енергозберігаючих 

вікон, з міського 

бюджету кошти 

виділені, роботи не 

проводились

2. 

Впровадження 

енергозберігаючих ламп в 

закладах освіти (810 шт.)

Лиманська 

об“єднана 

територіальн

а громада Відділ освіти 

56,7/0 2 0,02/0 120/0 0,06/0 1
Встановлення 810 

енергозберігаючих 

ламп, роботи не 

проводились

3. Капітальний ремонт ліній 

зовнішнього освітлення з 

встановленням 

енергозберігаючих ламп 

(100 шт.)

м. Лиман

Лиманська 

об“єднана 

територіальн

а громада

380/0 3 0,007/0 40/0 0,02/0

8

Встановлення 100 

енергозберігаючих 

ламп, роботи не 

проводились

4 Проведення енергоаудиту: 

заклади охорони здоров’я -

1 од.; заклади освіти:  22 

од. (бюджет ОТГ — 17 од., 

грантова програма 

Європейського союзу — 5 

од.);  гуртожиток;  Центр 

соціально-психологічної 

реабілітації

Лиманська 

об’єднана 

територіальн

а громада

ЦПМСД 

ім.Лядукіна, 

відділ освіти 

Лиманської 

міської ради, 

Центр 

соціально-

психологічно

ї реабілітації, 

КП 

”Лиманська 

СЄЗ”

555,781/555,

781
2,4

Проведення 

енергоаудиту в 25 

закладах, кошти 

освоєні в сумі 

555,781 тис .грн.

Всього по бюджетним 

організаціям: 1292,481/555

,781

2-772,981;  

3-380; 4-

139,5

0,06/0 320/0 0,08/0 0,2/0

Всього: по Лиманській 

об’єднаній громаді 16932,481/11

05,781

2-772,981;     

3-9135;   4-

7024,5

0,507/0,007 2404,8/39,4 0,232/0,061 0,632/0 0,2/0

3. Бюджетні установи та організації


