
                                                                          
 

 

РІШЕННЯ 

тридцять третя  сесія VІІ скликання 

 

від 29.08.2019 р. № 1557 

 

Про затвердження звіту з моніторингу виконання 

заходів «Плану дій зі сталого енергетичного розвитку 

м. Коростеня до 2020 року» за 2013-2018 роки 

 

З метою виконання зобов'язань в рамках співпраці з Європейською 

ініціативою «Угода мерів» щодо проведення моніторингів та надання звітності 

по реалізації заходів «Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста 

Коростеня до 2020 року» кожні два роки після його затвердження (рішення 45 

сесії VI скликання від 27.08.2015 №1962), керуючись  ст. 25 та п.22 ч.1 ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань бюджету, економіки та 

комунальної власності, міська рада   

           

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити звіт з моніторингу виконання заходів «Плану дій зі сталого 

енергетичного розвитку міста Коростеня до 2020 року» за 2013-2018 роки 

(додається).  

2. Управлінню економіки виконавчого комітету Коростенської міської  

ради забезпечити подання звіту з моніторингу виконання заходів «Плану 

дій зі сталого енергетичного розвитку міста Коростеня до 2020 року»  

за 2013-2018 роки на розгляд Європейської комісії. 

 

 

Міський голова                                                                           В.Москаленко 

 

 
Секретар міської ради                                                                    В.Вигівський               

Начальник управління економіки                                                 О. Жилін 

Начальник відділу організаційного 

забезпечення діяльності міської ради    

                                    

О.Заєць 

Начальник юридичного відділу   Т.Камінська                           

 



Додаток 

до рішення 33 сесії  

Коростенської міської ради 

VII скликання від 29.08.2019 р. № 1557 

 

Звіт з моніторингу виконання заходів 

«Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Коростеня до 2020 року» за 2013-2018 роки1 

Ключовий захід в 

ПДСЕР 
Зміст заходу 

Стратегічний 

інструмент 

Відповідальний 

орган 

Часові рамки 

реалізації 

Витрати на 

реалізацію заходу    

Розрахунки 

Енергозб

ереження  

Виробницт

во 

відновлюва

льної 

енергії 

Скороче

ння 

викидів 

CO2 

Початок Кінець тис. грн. тис. євро МВтч/год МВтч/год 
т 

CO2/год 

Муніципальні будівлі 28427,02 1173,22 3305,90 - 1028,00 

Впровадження 

системи 

енергоменеджменту 

Впровадження 

системи 

енергоменеджменту та 

енергомоніторингу в 

закладах бюджетної 

сфери, проведення 

навчань 

енергоменеджерів 

Енергетичний 

менеджмент, 

міський бюджет, 

GIZ 

Управління 

економіки 
2015 2018 380,76 15,71 264,47 - 82,24 

Впровадження 

енергозберігаючого 

освітлення в 

бюджетних 

закладах 

Заміна ламп 

розжарювання на 

світлодіодні 

Міський бюджет, 

залучені кошти 

Управління та 

відділи, заклади 

бюджетної сфери та 

комунальні установи 

2013 2018 1313,40 54,21 237,36 - 216,51 

Підвищення 

енергоефективності 

в будівлях 

бюджетної сфери 

Ремонт систем 

опалення, 

енергопостачання, 

водоканалізаційної 

системи, ремонт та 

утеплення покрівель, 

Міський бюджет, 

Державний 

бюджет, залучені 

кошти 

Управління та 

відділи, комунальні 

установи та заклади 

бюджетної сфери 

2013 2018 24636,97 1016,80 2407,36 - 726,79 

 
1 Базовим роком для здійснення оцінювання поточного рівня викидів СО2 м. Коростеня обрано 2012 рік, тому до звіту включені усі заходи, які реалізовувались в період 2013-

2018 рр. 

 



заміна вікон та дверей, 

утеплення стін 

Перерведення 

закладів бюджетної 

сфери на опалення 

альтернативними 

видами палива 

Заміна газового котла 

на твердопаливний КУ  

«Стадіон «Спартак» та 

встановлення більш 

енергозберігаючого 

котла Міською 

кромунальною 

рятувальною службою 

на воді. КНП 

«Коростенська ЦМЛ 

КМР»: перехід на 

альтернативний вид 

опалення цілодобового 

стаціонару 

Міський бюджет 

КУ «Стадіон 

«Спартак», відділ з 

питань цивільного 

захисту, КНП 

«Коростенська ЦМЛ 

КМР» 

2016 2018 2095,90 86,50 396,71 - 2,46 

Житлові будівлі 24894,22 1027,41 112179,85 - 24190,64 

Проведення 

просвітницько-

інформаційних 

кампаній для 

мешканців 

Проведення семінарів, 

Днів сталої енергії, 

розповсюдження 

інформаційно-

просвітницької 

друкованої продукції 

(плакати, буклети, 

календарі, 

презентаційних 

ПДСЕР), робота з 

молоддю (конкурси, 

створення 

енергетичних груп 

тощо) 

Міський бюджет, 

GIZ 

Управління 

економіки, відділ 

освіти, GIZ 

2015 2018 246,07 10,16 5608,99 - 1209,53 

Впровадження 

енергозберігаючих 

заходів в приватних 

помешканнях 

(домогосподар- 

ствах) 

Програмою теплих 

кредитів скористалось 

760 домогосподарств: 

заміна котлів, 

придбання 

енергоощадного 

обладнання 

Державний 

бюджет, кошти 

домогосподарств 

Фінансово-кредитні 

установи, 

домогосподарства 

2016 2018 16100,00 664,47 69271,06 - 14937,72 

Впровадження 

енергозберігаючих 

заходів в будівлях 

ОСББ 

Реалізація 

енергозберігаючих та 

енергоефективних 

проектів в 16 ОСББ 

міста: капітальний 

Міський бюджет, 

ЄС/ПРООН, 

ОСББ 

Управління 

економіки та ЖКГ, 

ОСББ 

2015 2018 8548,14 352,79 37299,80 - 8043,39 



ремонт з 

термомодернізацією 

зовнішніх стін, 

покрівель, підвальних 

приміщень, створення 

індивідуального 

теплового пункту 

(ІТП), заміна вікон та 

дверей, утеплення 

цоколів, горищ, 

частково фасадів, 

модернізація 

внутрішньобудинкови

х мереж, заміна 

світильників і т.д. 

Муніципальне освітлення 6179,95 255,05  

Реконструкція та 

ремонт мереж 

зовнішнього 

освітлення 

Встановлення 7 

автоматичних 

світлодіодних 

світильників на 

сонячних батареях; 

встановлення 

сучасного LED 

освітлення, 

реконструкція мереж 

Міський бюджет, 

Державний 

бюджет, 

приватне 

партнерсвто, GIZ 

 КВГП 2013 2018 6179,95 255,05 

Зросло споживання електроенергії 

на 260,1 МВт  (237,21 т/СО2) на 

вуличне освітлення, так як протягом 

2014-2018 р.р. підключено нові 

вулиці з використанням новітніх 

технологій освітлення 

Комунальні підприємства 21693,92 895,33 6033,07 2746,80 1491,48 

Реконструкція 

системи 

водопостачання та 

каналізації 

Капітальний ремонт 

водопровідно-

каналізаційної мережі; 

реконструкція 

КНС№3;технічне 

переоснащення, 

капітальний ремонт 8-

ми  фільтрів та 

дренажної системи на 

фільтрувальних 

станціях 

Міський бюджет, 

Державний 

бюджет, власні 

кошти 

підприємства 

КП «Водоканал» 2013 2018 4864,88 200,78 109,26 - 99,65 

Вдосконалення 

системи 

енергоменеджменту 

КП Водоканал 

Встановлення приладів 

обліку води - комплекс 

витратомірний 

ультразвуковий ИРКА; 

реконструкція котельні 

з встановленням котла 

Міський бюджет КП «Водоканал» 2013 2018 649,61 26,81 17,05 - 15,55 



на альтернативних 

видах палива, заміна 

ламп розжарювання на 

світильники  LED 

Модернізація 

системи 

теплопостачання 

Капітальний ремонт 

теплових мереж  ТК2-

ТК5; ТК2-ТК7; ТК10-

ТК11; ТК26-ТК42; 

ТК28-ТК43; ТКк43-

ТК44; ТК46-ТК49-59; 

ТК1А-ТК10; ТК-1-ТК-

2-ТК-4-ТК-11; ТК1-

ТК2; ТК43-ТК65; ТК3-

ТК5; заміна аварійних 

та застарілих теплових 

мереж 

Міський бюджет, 

Державний фонд 

регіонального 

розвитку 

КП 

Теплозабезпечення 
2013 2018 10577,80 436,56 579,98 - 44,50 

Реконструкція 

системи 

теплопостачання 

Реконструкція 6 

котелень з 

встановленням 

енергетичного 

комплексу з 

автоматичним 

спалюванням 

сировини, 

встановлення 1 

теплогенератора 

модульного, 

працюючого на 

альтернативних видах 

палива 

Міський бюджет, 

Державний 

бюджет, власні 

кошти 

підприємства 

КП 

Теплозабезпечення 
2013 2015 3605,63 148,81 5780,45 2746,80 1331,78 

Вдосконалення 

системи 

енергоменеджменту 

КП 

Теплозабезпечення 

Реконструкція 

теплових пунктів з 

встановленням 

теплових лічильників в 

житлових будинках 

Міський бюджет, 

Державний 

бюджет 

КП 

Теплозабезпечення 
2015 2016 1996,00 82,38 - - - 

Громадський транспорт 

Оптимізація схем 

руху міського 

транспорту 

Розроблення нової 

схеми руху (7А, 2А, 

2Б), оновлення 

автопарку 

Власні кошти 

підприємства 

ТОВ «Автосвіт 

ЛТД» 
2013 2018 

Інформація 

конфіденційна 

Перехід з дизельного пального на 

зріджений газ призвело до зростання 

споживання останнього на 19,1 МВт, 

але зменшення СО2 на 57,07 т 

Всього: 81195,11 3351,01 121518,82 2746,80 26710,12 

Секретар міської ради                                                                                                                                             В.Вигівський 


