
РЕЗУЛЬТАТИ 
поточного моніторингу проекту 

«Впровадження проекту енергозбереження в м. Слов’янськ» 
 

Період звітування 01.01.2019-31.12.2019 

1. Вихідні дані проекту (програми) 
Донор Міністерство закордонних справ Норвегії 

Європейський Банк Реконструкції і Розвитку (ЄБРР) 
Північна екологічна фінансова корпорація (Nordic 

Environment Finance Corporation, НЕФКО) 
Виконавець Слов’янська міська рада 
Реципієнт Слов’янська міська рада 

Відділ охорони здоров’я Слов’янської міської ради 
Комунальне підприємство Слов’янської міської ради 

«Наружное освещение» 
Бенефіціар Донецька обласна державна адміністрація 

Номер реєстраційної картки проекту № 3587-03 
Запланована і фактична дата початку 

реалізації проекту та завершення 
Запланована 21.09.2016 

Фактична 07.04.2017 
Завершення 31.12.2021 

Кошторисна вартість 1 065 000,0 євро 
Координатор проекту Директор департаменту розвитку базових галузей 

промисловості Донецької облдержадміністрації 
Інформація про наглядові ради та 

експертні групи, утворені для 
супроводження діяльності за проектом 

у разі, коли таке супроводження 
передбачається проектом 

Розпорядження міського голови від 11.09.2018 №226р 
«Про внесення змін до розпорядження міського 

голови від 25.10.2016 № 344р  «Про створення групи 
впровадження проекту «Впровадження проекту 

енергозбереження в м. Слов’янськ» 
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів 

Узагальнені результати впровадження 
проекту 

По субпроекту капітальних ремонтів амбулаторій: 
Утеплення фасаду–99% (4043,6 кв.м.) 
Заміна вікон–100% (289 шт.,760 кв.м.) 

Заміна вхідних дверей–100% (52,21 кв.м.) 
Ремонт покрівлі-100% (1538 кв.м) 

Утеплення підлоги технічного поверху-100% 
(1221кв.м.) 

Ремонт системи опалення-100% 
Ремонт системи холодного водопостачання 

(підвальне приміщення)-100% 
Ремонт системи водовідведення-100% 

Ремонт системи вентиляції-100% 
Модернізація внутрішнього освітлення-100% 

(840світильників.) 
По субпроекту капітального ремонту мереж 

зовнішнього освітлення виконання 100%. 
На 26 вулицях міста встановлено: 

-90 залізобетонних опор; 
-657 вуличних світлодіодних світильників. 

Загальна сума витрачених коштів 
міжнародної технічної допомоги під 

час реалізації проекту на кінець 
звітного періоду: 

859 521,06 EUR 

-субпроект капітальний ремонт 
амбулаторій 

655 079,69 EUR 

-субпроект капітальний ремонт 
вуличного освітлення 

204 441,37 EUR 



3. Економічна та соціальна ефективність реалізації проекту 

Зменшити втрати тепла та 
електроенергії за рахунок 

використання 
енергоефективнішого 

устаткування та приладів, а також 
комплексної термомодернізації 

будівель 

Очікувані річні заощадження, 
тис.євро/ скорочення 

споживання енергії в рік: 
-теплової – 22,31/389,09 ГКал 

-електричної – 17,491/387 
759,0 кВт*г 

Поліпшення умов для 
пацієнтів та персоналу в 

медичних установах. 
Покращення ситуації з 

освітленням міста, а 
також районів, що 

найбільше постраждали 
від АТО. 

 
 

   

 


