
 

Виконавчий комітет 

Первомайської міської ради  

Презентація підготовлена сектором з питань 

енергоефективності, транспорту та зв’язку 

управління економіки міської ради 

Про виконання за 2017 рік Програми підвищення 

енергоефективності в бюджетних установах 

міста Первомайська на 2016 – 2020 роки 

 

Про хід виконання за 2017 рік заходів Плану дій 

сталого енергетичного розвитку міста 

Первомайськ до 2020 року    

 



Дні сталої енергії у  
місті Первомайськ 

З 20 по 29 травня 2017 р. в рамках 

Європейського тижня сталої енергії, за 

фінансової підтримки Асоціації 

«Енергоефективні міста України» 

проводились Дні сталої енергії. 



                Дні сталої енергії у місті Первомайськ 

Діти за чисту енергію! 
виставка моделей приладів, які 

працюють за рахунок 

альтернативних джерел енергії 

(ЗОШ № 16) 

створення штучної 

екосистеми здатної до 

самовідтворення (ЗОШ № 12) 

виставка малюнків, проведення 

тематичних класних годин 

(ЗОШ № 9) 



Проведення круглого столу на тему: “Виробництво 
енергоресурсів з екологічно чистих джерел. Захист 

навколишнього середовища”  29 травня, 2017 рік  



Проведення інвентаризації технічного стану будівель  

закладів та установ бюджетної сфери, згідно з  

розпорядженням міського голови  

від 25.04.2017 року №160-р 

Існуючі проблеми: 
- проведення термоізоляції зовнішніх стін 
будівель, підвалів, покрівель; 
 

- модернізація водопровідних та 
каналізаційних систем; 
 

- модернізація внутрішнього освітлення 
будівель та ремонт електромереж; 
 

- заміна вікон та дверей на металопластикові 
та інші. 
 

 



Для забезпечення ефективного використання та зменшення 

споживання паливно-енергетичних ресурсів  

протягом  2017 року в закладах освіти проведені енергоощадні 

заходи вартістю 3869,4 тис.грн. 



 
В закладах охорони 

здоров’я за рахунок 

коштів міського 

бюджету та інших 

залучених коштів 

проведені 

енергоощадні заходи  

на суму 693,1 тис.грн.  



 

В закладах та установах управління культури, національностей, релігій, 

молоді та спорту міської ради енергоощадні заходи проведені на суму 213,1 

тис.грн.; 

В закладах управління соціального захисту населення міської ради, 

фінансовому управлінні міської ради, виконавчому комітеті Первомайської 

міської ради – 51,9 тис.грн. 



Розроблено та підготовлено 7 проектних 
пропозицій та заявок: 

Конкурс проектних пропозицій, оголошений 
посольством Великої Британії в Україні 

Конкурсний відбір інвестиційних програм і 
проектів регіонального  розвитку (ДФРР) 

Грантовий конкурс Європейської Комісії для 
реалізації енергоефективних проектів 

Конкурс відбору пілотних міст для 
запровадження Європейської енергетичної 
відзнаки 



Розподіл вартості спожитих енергоресурсів 
за  2017 рік, у відсотках 
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У 2017 році порівняно з 2016 роком загальні витрати на 

оплату спожитих енергоресурсів збільшились на  
2759,07 тис.грн. та склали 26 млн.152 тис.грн 



Загальна вартість спожитої електроенергії збільшилась на 
236,05 тис.грн., або на 3,8% 
 
Загальна вартість спожитої теплоенергії збільшилась на 
2049,5 тис.грн., або на 18,8% 

На збільшення вартості спожитих у 2017 році енергетичних 
ресурсів порівняно з 2016 роком вплинуло підвищення 
рівня тарифів на: 

Електроенергію – 11,1% (для опалення – 8,1%) 

Теплоенергію – 1,6% 

Природний газ – 17,2% 



У 2017 році порівняно з 2016 роком бюджетними установами                   

міста Первомайська спожито менше: 

 
       
                електроенергії на 4,7% 
 

 
              природного газу на 10,1% 
 

 
              вугілля та торф’яних брикетів на 21,6% 
-  
 

               води та стоків на 1,9% 
 

           
                



Споживання електроенергії скоротилось на 
 140,85 тис.кВт/год 
 

Найбільше  скоротили споживання : 
-    заклади освіти – 85,5 тис.кВт/год; 
-    заклади охорони здоров’я – 52,5 тис.кВт/год; 
-    заклади культури – 19,9 тис.кВт/год. 

Споживання природного газу скоротилось на 61,68 тис.м3 

 
Найбільше скоротили споживання енергоресурсу: 
-   заклади освіти – 68,54 тис.м3      

Споживання вугілля та торф’яних напівбрикетів скоротилось  
на  20 тонн 
 

Споживання води та водовідведення зменшилось на                
0,51 тис. м3  та  0,31 тис. м3  відповідно 
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Програмне забезпечення «Енергоплан» 



Програмне забезпечення «Енергоплан» 



Звіти програми «Енергоплан» 



Звіт по Плану дій до Угоди Мерів 



    Дякую за увагу!   

 

 м. Первомайськ, вул. Грушевського,3 тел:  5 41 88; 
 
    e – mail: economperv@mk.gov.ua 
 

12 лютого 2018 року 
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