
УКРАЇНА
СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 27.06.2018  № 21-XLVIII-7

Про внесення змін до рішення міської ради
від  29.07.2016  №17-Х111-7  «Про
затвердження  Програми  впровадження
політики енергозбереження у
м. Слов’янську на 2016-2018 роки»

З метою реалізації  державної  політики  з  енергоефективності  та  енергозбереження
ресурсів  у  житлово-комунальному  господарстві  та  бюджетній  сфері  міста,  здійснення
заходів  щодо  підвищення  ефективності  та  надійності  їх  функціонування,  забезпечення
потреб  бюджетної  сфери  в  житлово-комунальних  послугах  відповідно  до  встановлених
нормативів  і  національних  стандартів,  керуючись  Законом  України  «Про
енергозбереження», враховуючи рішення виконавчого комітету від _______ № _____  «Про
клопотання перед міською радою про  внесення змін до рішення міської ради від 29.07.2016
№ 17-Х111-7  «Про затвердження  Програми впровадження  політики  енергозбереження  у
м.  Слов’янську  на  2016-2018  роки»,  керуючись  ст.26 Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», міська рада

Вирішує:

1. Внести зміни до рішення міської ради від 29.07.2016 №17-Х111-7 «Про затвердження
Програми  впровадження  політики  енергозбереження  у  м.  Слов’янську  на  2016-2018
роки»

1.1. Доповнити  Програму  впровадження  політики  енергозбереження  у
м.  Слов’янську  на  2016-2018  роки  додатком  3  «Заходи  з
енергозбереження  на  2018  рік  по  м.  Слов’янськ"  в  наступній  редакції
(додається).

2. Координацію роботи щодо виконання рішення покласти на управління економічного та
інвестиційного розвитку Слов’янської міської ради (Сіваш).

3. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  заступника  міського  голови
Рубана А.Є. та на постійну комісію з питань економічної політики, бізнесу, бюджету та
фінансів (Адейкін).

Міський голова                                                                                                               В.М. Лях



                                                                                                                                                                                                                                                             Додаток 
                                                                                                                                                                                                                               до рішення міської ради
                                                                                                                                                                                                                              «____» _______2018 №_______

                                                                                                                                                                                                                                                       Додаток 3
до Програми впровадження  
політики енергозбереження у 
м. Слов’янську на 2016-2018 роки                    

 
Заходи з енергозбереження на 2018 рік по м. Слов'янськ

Завдання

№
з/п

Зміст заходу
Термін
викона

ння
Виконавець

Витрати на реалізацію, тис. грн.
Очікуваний результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

держб
юджет

у

місцевих
бюджетів:

Підприє
мств

інших
джерел

Найменуван
ня показника

Значенн
я 
показни
ка

обл.
бюджет

у

бюдж
ету

міста
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.1.2.
Забезпечувати

ефективне
функціонування

житлово –
комунального

господарства та
безперебійне

енерго-, газо- та
водопостачання

об’єктів
соціальної

сфери, освіти,
охорони
здоров’я

1

Встановлення приладів
обліку теплової енергії

2018 рік

ВО ОКП
«Донецьктеплоко

муненерго»
«Слов’янськтепло

мережа»

30000,000 12495,779 17504,2
кількість

приладів обліку,
од.

236

2

Реконструкція котельні №22
с. Семенівка, м. Слов’янськ

2018 рік

ВО ОКП
«Донецьктеплоко

муненерго»
«Слов’янськтепло

мережа»

10000,000 10000,000
відбудова

котельні, од.
1

3
Реконструкція котельні №17

із заміною котлів, 
м. Слов’янськ

2018 рік

ВО ОКП
«Донецьктеплоко

муненерго»
«Слов’янськтепло

мережа»

2500,000 2500,000
Пр.газ, тис.м³; 

е/е, тис. кВт-год;
економія, тис.грн.

50
15

428,0

4 Реконструкція котельні №18
із заміною котлів

 м. Слов’янськ

2018 рік ВО ОКП
«Донецьктеплоко

муненерго»
«Слов’янськтепло

мережа»

2000,000 2000,000 Пр.газ, тис.м³; 
е/е, тис. кВт-год;
економія, тис.грн. 25

5
208,5



Завдання

№
з/п

Зміст заходу
Термін
викона

ння
Виконавець

Витрати на реалізацію, тис. грн. Очікуваний результат
5

Реконструкція теплових
мереж із використанням

труб в ППУ ізоляції, 
м. Слов’янськ

2018 рік

ВО ОКП
«Донецьктеплоко

муненерго»
«Слов’янськтепло

мережа»

162666,667 162666,667
Зниження втрат
теплової енергії,

%
5

6 Покращення технічного
стану тролейбусів

2018 рік
КП «Слов’янське

ТУ»
170,000 170,000

Е/е, тис.кВт-год
економія, тис.грн.

5,0
11,55

7 Впровадження
енергозберігаючого

освітлення
2018 рік

КП «Слов’янське
ТУ»

12,000 12,000
Е/е, тис.кВт-год

економія, тис.грн.
1,5

       3,46

8 Підвищення
енергоефективності

будівель (заміна вікон та
дверей)

2018 рік
КП «Слов’янське

ТУ»
19,000 19,000

Теплоенергія,
Гкал

Економія,
тис.грн.

2

4,2

9 Встановлення приладів
обліку теплової енергії на

фільтрувальній станції, КНС
№1а, КНС №14 
м. Слов’янськ

2018 рік
КП

«Словміськводока
нал»

80,000 80,000

кількість
приладів обліку
теплової енергії,

од.

3

10 Ремонт другого насосу
LOVARA на ВНС №4

 м. Слов’янськ
2018 рік

КП
«Словміськводока

нал»
111,100 111,100

е/енергії,
 млн. кВт/год 

економія, тис.грн
0,024
15,0

11 Капітальний ремонт (заміна)
газового автономного

опалення адмінбудівлі на
очисних спорудах 

м. Слов’янськ

2018 рік
КП

«Словміськводока
нал»

235,000 235,000
пр. газу, млн.м³

економія, тис.грн.
0,024
45,0

12
Переведення освітлення на
енергозберігаючі лампи в
виробничих приміщення 

2018 рік
КП

"Словміськводока
нал"

20,000 20,0
е/енергії,

млн.кВт/год 
0,014 

13

Капітальний ремонт мереж
зовнішнього освітлення
м.Слов'янська шляхом

впровадження LED
технологій

2018 рік
КП "Наружное

освещение"
12839,500 12839,500

кількість
світильників,

од. 
е/е.,

млн.кВт/год.

1750
0,378

14 Встановлення приладів
обліку електроенергії в

багатоквартирних житлових
будинках м.Слов'янськ

2018 рік УЖКГ, Житлові
підприємства

9,000 9,0 кількість
приладів,од.

9



Завдання

№
з/п

Зміст заходу
Термін
викона

ння
Виконавець

Витрати на реалізацію, тис. грн. Очікуваний результат

15

Заміна на пластикові
сталевих труб опалення в

багатоквартирних житлових
будинках м.Слов'янськ

2018 рік
УЖКГ, Житлові

підприємства
1720,100 1720,1

пр.газ,млн.м3
заміна труб, %

0,115
11,3

16

Капітальний ремонт з
проведенням заходів з

енергозбереження КЛПЗ
"Вузлова лікарня

м.Слов’янська" за адресою:
вул. Маломіська, 142,

м.Слов`янськ 

2018 рік
Відділ охорони
здоров’я, КЛПЗ

7777,684 7777,684

Теплоенергія,
тис.Гкал

економія,тис.г
рн.

0,213
340,92

17

Капітальний ремонт з
проведенням заходів з

термомодернізації будівлі
жіночої консультації КЛПЗ

"Пологовий будинок" за
адресою: вул.Свободи,37,

м.Слов'янськ, Донецька обл.

2018 рік
Відділ охорони
здоров’я, КЛПЗ

2334,885 2334,885

Теплоенергія,
тис.Гкал
економія,
тис.грн.

0,291
465,77

Проводити
енергоаудит та

заходи зі
зменшення

енерговитрат в
адміністративни

х будівлях та
об’єктах

соціальної
інфраструктури

18 Енергонезалежні дитячі
садочки, шляхом

використання
альтернативних джерел
енергії (встановлення

геотермального теплового
насоса, сонячних колекторів

для ГВП)

2018 рік Відділ освіти 12000,000 12000,000

Тепло енергія,
Гкал

Всього – 
тис. грн.

400
680,0

19 Капітальний ремонт будівлі
амбулаторії № 4 КЗ «Центр

первинної медико-
санітарної допомоги міста

Слов’янська» по вулиці
Ярослава Мудрого, 14, 

Капітальний ремонт будівлі
амбулаторій №1,2 КЗ

«Центр первинної медико-
санітарної допомоги міста
Слов’янська»  по вулиці

Банківська, 85

2018 рік
Відділ охорони

здоров’я
9300,00 9300,00

Тепло енергія,
Гкал

Всього – 
тис. грн.

670
1139,0

Всього (тис.грн) 253794,936 0,000 189662,446 1720,100 656,100 61756,290

                           




