
Звіт про роботу управління інвестицій, енергоефективності 

та зовнішніх відносин за 2017 рік

Проекти міжнародних фінансових організацій, донорів, грантодавців:

Проект ЄС

Відповідно до грантової угоди між Слов’янською міською радою та Європейським
Союзом від 03.04.2015 року №2014/355-352 в рамках програми ЄС «Підтримка громад, що
опинилися  під  впливом  конфлікту  в  Україні»  в  місті  реалізується  проект  «Житло  для
переселенців».  Проектом  передбачена  модернізація  гуртожитків  по  вул.  Вокзальна
(Свердлова),  8  та  вул.  Світлодарська  (Чубаря),  28а  з  метою  забезпечення  комфортним
житлом внутрішньо переміщених осіб  із  зони антитерористичної  операції  та  жителів  м.
Слов’янська,  які втратили свої будинки.  Реалізація проекту дозволить вирішити житлові
питання для 150 осіб.

Загальна сума проекту 801,177.55 EUR (16 005 802,58 грн.), з яких 90% - це грант ЄС
721059,80 EUR (14 405 222,322 грн.), співфінансування з міського бюджету 10% - 80 117,76
EUR (1 600 580,258 грн.). 

Відповідно до постанови  Кабінету Міністрів  України  від  15.02.2002 № 153 «Про
створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної
допомоги», проект Слов’янської міської ради «Житло для переселенців» 25.05.2015 року
зареєстровано  в  Міністерстві  економічного  розвитку  і  торгівлі  України (реєстраційна
картка від 25.05.2015 №3237, повторна перереєстрація проекту від 11.01.2017 №3237-01).

Розпорядженням міського голови від 06.07.2015 № 213р створено офіс проекту, який
розміщено в адміністративній будівлі міської ради.  

12.07.2016  отримано експертні звіти по проектах: «Реконструкція гуртожитку по
вул.  Вокзальна,8  м.  Слов’янська  Донецької  області  з  метою  розселення  тимчасових
переселенців і потерпілих жителів м. Слов’янська» та «Реконструкція гуртожитку по вул.
Світлодарська,28-а  м.  Слов’янська  Донецької  області  з  метою  розселення  тимчасових
переселенців і потерпілих жителів м. Слов’янська»

У  зв’язку  з  тим,  що  тричі  закупівля  робіт  в  рамках  проекту  «Житло  для
переселенців» було відмінена у зв’язку з поданням для участі в ній менше двох тендерних
пропозицій, стало не можливим реалізувати проект у визначені  строки - 03.10.2016. 

Європейська комісія погодила подовження терміну реалізації  з  18 місяців  до 26
місяців (дата завершення реалізації проекту - 03.06.2017 року). 

02.11.2016 Відповідно до рішення виконавчого комітету Слов’янської міської ради
від № 746  та  у зв’язку з  економічно недоцільною заявленою вартістю об’єктів  надано
дозвіл  офісу  проекту  «Житло  для  переселенців»  на  проведення  коригування  проектно-
кошторисної документації. 

19.12.2016  Проектно-кошторисна  документація  відкоригована  та  отримано
позитивні експертні звіти 

08.02.2017   -   на  електронному  майданчику  zakupki.prom.ua  було  розміщено
оголошення на Закупівлю робіт в рамках проекту «Житло для переселенців»: Реконструкція
гуртожитку  по  вул.  Світлодарська,  28-а  (колишня  вул.  Чубаря,  28-а)  м.  Слов’янська
Донецької  області  та  Закупівлю  робіт   в  рамках  проекту  «Житло  для  переселенців»:
Реконструкція гуртожитку по вул. Вокзальна, 8 (колишня вул. Свердлова, 8) м. Слов’янська
Донецької області.
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27.02.2017 проведено відкриті торги в системі «Прозорро»  на  закупівлю робіт в
рамках проекту «Житло для переселенців» за кошти ЄС у м. Слов’янськ.

За результатами процедури конкурсних торгів переможцем визначено «ФБК Луч».
23.03.2017  з  «ФБК  Луч»  укладено  договори  на  виконання  робіт  з  капітального

ремонту обох об'єктів.
26.03.2017 Отримано лист від «ФБК Луч» про початок робіт .
Виконано наступні роботи:
 по об'єкту «Реконструкція гуртожитку по вул. Світлодарській 28-а (колишня вул. 

Чубаря 28-а) м. Слов’янська Донецької області, з метою розселення тимчасових 
переселенців і потерпілих жителів м. Слов’янська»:

1. Підготовка будівельного майданчика;
2. Демонтаж аварійних перегородок цегляних і гіпсоблочних;
3. Розбирання покрівлі;
4. Зняття утеплювача (котельний шлак);
5. Вирубка кущів і дерев на території;
6. Підготовка даху до демонтажу плит;
7. Прибирання і вивезення сміття;
8. Монтаж внутрішніх перегородок;
9. Частково встановлені пластикові вікна;
10. Демонтаж старої штукатурки;
11. Демонтаж плит;
по об'єкту «Реконструкція гуртожитку по Вокзальній, 8 (колишня вул. Свердлова, 8)

м. Слов’янська Донецької області з метою розселення тимчасових переселенців і 
потерпілих жителів м. Слов’янська»:

-         Демонтаж дерев'яних віконних блоків;
-         Прибирання сміття по поверхам ;
-         Підготовлені отвори до монтажу пластикових вікон;
-         Вивезення сміття;
- Частково встановлені пластикові вікна;
- Демонтаж внутрішніх перестінків;
- Монтаж внутрішніх перестінків;
- Встановлено онлайн-камери на об'єктах. 
 Роботи з реконструкції гуртожитків по вул. Вокзальна,8 а та вул. Світлодарська,28-а

призупинено, у зв’язку з закінченням договірних відносин з ТОВ «Фінансова будівельна
компанія «Луч». 

По  проекту  «Житло  для  переселенців»  станом  на  18.07.2017  оплачені  акти
виконаних робіт на будівельні  роботи з  ТОВ «Фінансова будівельна компанія  «Луч» на
суму 811 894,74 грн.  Загальна  сума  договорів,  укладених  з  ТОВ «Фінансова  будівельна
компанія «Луч», складає 14 887 141,71 грн. 

З початку реалізації проекту «Житло для переселенців» витрачено коштів отриманих
від Європейського Союзу  - 1 243 533,50 грн. 

Листом  від  19.06.2017  №176  КП  «Слов’янське  управління  капітального
будівництва» Слов’янської міської ради повідомило міську раду, що згідно договору №32
від  23.03.2017  року  ТОВ  «ФБК«Луч»  не  освоїла  кошти  по  об’єкту  «Реконструкція
гуртожитку  по  вул.  Світлодарська,  28-а  (колишня  вул.  Чубаря,  28-а)  м.  Слов’янська
Донецької області» та не ввела в експлуатацію даний об’єкт. Залишок неосвоєних коштів
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складає  –  6 818 390,84  грн.,  і  по  договору  №  33  від  23.03.2017  року  по  об’єкту
«Реконструкція  гуртожитку  по  вул.  Вокзальна,  8  (колишня  вул.  Свердлова,  8)  м.
Слов’янська Донецької області». Залишок неосвоєних коштів складає – 7 269 271,58 грн.

На  адресу  підрядної  організації  ТОВ  «ФБК  «Луч»  направлена  претензія  від
22.06.2017 року №01.01-12/1026 за договором №33 від 23.03.2017 року з вимогами сплатити
штрафні санкції (пеню) на суму 104 558,01 грн. та претензія від 22.06.2017 року №01.01-
12/1027 за договором № 32 від 23.03.2017 року з вимогою сплатити штрафні санкції (пеню)
на суму – 98 072,74 грн. 

12.07.2017  року  Слов’янська  міська  рада  отримала  відповідь  на  претензію  від
підрядної  організації  ТОВ  «Фінансова  будівельна  компанія  «Луч»,  яка  не  визнає
претензійні вимоги. 

10.07.2017 строк грантового контракту ЄС «Житло для переселенців» подовжено до
03.12.2017 року (додаток до контракту №2014/355-352). 

Оскільки попереднє  закінчення  грантового  контракту передбачалось  03.06.2017,  а
лист про подовження грантового контракту Слов’янська міська рада отримала 11.07.2017,
державна  реєстрація  проекту  Міністерства  економічного  розвитку  і  торгівлі  України
відбулася 16.08.2017, продовження договору №32 №33 від 23.03.2017 з ТОВ «Фінансова
будівельна  компанія  «Луч»,  що  діяли  до  30.05.2017  року  на  підставах,  передбачених
Законодавством України, виявилося неможливим. 

21.07.2017  на  електронному  майданчику  zakupki.prom.ua  було  розміщено
оголошення  на  Закупівлю  робіт  (в  тому  числі  обладнання,  матеріалів,  монтажних  та
пусконалагоджувальних робіт) в рамках проекту «Житло для переселенців» по об’єктах:
«Реконструкція  гуртожитку  по  вул.  Світлодарська,  28-а  (колишня  вул.  Чубаря,  28-а)  м.
Слов’янська Донецької області». Очікувана вартість закупівлі – 7 640 808,00 грн. без ПДВ;
«Реконструкція  гуртожитку  по  вул.  Вокзальна,  8  (колишня  вул.  Свердлова,  8)  м.
Слов’янська Донецької області». Очікувана вартість закупівлі – 8 934 542,00 грн. без ПДВ.

За  результатами  розкриття  тендерних  пропозицій  торги  не  відбулися,  оскільки
подано менше двох тендерних пропозицій. 

09.08.2017  повторно на електронному майданчику zakupki.prom.ua було розміщено
оголошення на Закупівлю робіт в рамках проекту «Житло для переселенців»: Реконструкція
гуртожитку  по  вул.  Світлодарська,  28-а  (колишня  вул.  Чубаря,  28-а)  м.  Слов’янська
Донецької області.  

28.08.2017 проведено  аукціон.  За  результатом  розгляду  тендерні  пропозиції
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СТРОЙ–КЛУБ ПЛЮС», ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ВІОКС»   відхилені,  у  зв’язку  з  невідповідністю  пропозицій
умовам тендерної документації.  

09.08.2017 -    на  електронному  майданчику  zakupki.prom.ua  було  розміщено
оголошення на Закупівлю робіт в рамках проекту «Житло для переселенців»: Реконструкція
гуртожитку по вул. Вокзальна, 8 (колишня вул. Свердлова, 8) м. Слов’янська Донецької
області. 

28.08.2017  проведено  аукціон.  За  результатом  розгляду  тендерні  пропозиції
КОНЦЕРН «ВІЙСЬКЕССЕТМЕНЕДЖМЕНТ»  ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СТРОЙ –
КЛУБ  ПЛЮС»  ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ВІОКС»
відхилені у зв’язку з невідповідністю пропозицій умовам тендерної документації. 

Рішення замовника про відхилення тендерних пропозицій не оскаржувались. 

3



11.09.2017  року  направлено  лист  до  представництва  Європейського  Союзу  з
проханням продовжити термін дії контракту на 1 рік до 03.12.2018 року. 

03.12.2017 р.  – проект завершено

Проект НЕФКО

В рамках Договору про грант між Північною екологічною фінансовою корпорацією
(НЕФКО) та Слов’янською міською радою від 21 вересня 2016 року №NIU4/16 E5P4/16 з
метою  впровадження  енергозберігаючих  технологій  місто  Слов’янськ  реалізує
інвестиційний  проект  «Впровадження  проекту  енергозбереження  у  м.  Слов’янськ».
Загальна вартість проекту – 580,0 тис. євро. 

Проектом передбачена реалізація наступних субпроектів:
1.  Капітальний  ремонт  будівлі  амбулаторії  №4  КЗ  «Центр  первинної  медико-

санітарної допомоги міста Слов’янськ» по вул. Ярослава Мудрого,14 (2401,643 тис. грн.);
2. Капітальний ремонт будівлі амбулаторій №№ 1,2 КЗ «Центр первинної медико-

санітарної допомоги міста Слов’янська» по вул.Банківська,85 (5652,628 тис. грн.);
3. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення (2992,393 тис. грн.).
31.03.2017 р. Слов’янською міською радою погоджено план закупівель робіт.
Станом  на  01.05.2017  р.  Донором  проекту  (НЕФКО)  затверджена  тендерна

документація на субпроекти. 28.04.2017 р. надіслана тендерна документація потенційним
підрядним підприємствам.

Станом  на  01.06.2017  р.  відбулось  відкриття  тендерних  пропозицій  по  проекту
«Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення». Подана 1 тендерна пропозиція, яка
не  відповідає  умовам  тендерної  документації.  Станом  на  01.09.2017  розпочато  нову
процедуру закупівель. 23.06.2017 р. відбулось відкриття пропозицій конкурсних торгів по
субпроектам 1,2.

Станом на 01.07.2017 р. подана одна пропозиція по 3-му субпроекту, яка відхилена у
зв’язку з невідповідністю умовам тендерної документації .Оголошено нову закупівлю. 

З  переможцем  закупівлі  робіт  по  першому  та  другому  субпроектах   -ТОВ
«СПЕЦВОГНЕІЗОЛЯЦІЯ» укладено договір NIU 4/16 Е5р/16 від 21.09.2016. 

24.11.2017 проект  перереєстровано  (Реєстраційна  картка  проекту  №  3587-01)  у
зв’язку з продовженням строку реалізації проекту до 31.12.2018.

11.12.2017 оформлено запит на виплату за договором у сумі 62 208,82 ЄUR.
На даний час підрядною організацією розробляється проектна документація.
По субпроекту «Капітальний  ремонт  мереж зовнішнього  освітлення»  переможець

тендеру  - ПП «ІНТЕРБУД – ДИСКРЕТ». Стан реалізації проекту – підписання контрактної
угоди.

Проект ДФРР

У  2017  році  міською  радою  реалізувався  інвестиційний  проект  регіонального
розвитку  «Удосконалення  перинатальної  допомоги  мешканцям  м.Слов’янська  шляхом
впровадження новітніх технологій (реконструкція) у пологовому будинку, розташованому
по  вул.Універсітетській  (вул.  Леніна),  15  м.Слов’янська»  відповідно  до  розпорядження
КМУ  №461-р  від  12.07.2017  (зі  змінами).  Розпоряднику  коштів  -  КЛПЗ  «Пологовий
будинок»  м.Слов’янська  -  виділено  18,0  млн.  грн.  з  фонду  регіонального  розвитку
(спеціальний фонд) на реконструкцію пологового будинку та 2,0 млн. грн. зі спеціального
фонду  місцевого  бюджету  на  співфінансування  проекту.  Розпорядженням  КМУ  від
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13.12.2017  №900-р  зменшені  кошти  ДФРР  до  10,0  млн.  грн.  Проектом  передбачено
проведення будівельних робіт з впровадженням енергозберігаючих технологій в будівлях
пологового будинку та придбання сучасного медичного обладнання та апаратури. 

За  результатами  проведених  торгів  обрано  переможця  «АВТОРЕМОНТНО-
АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ» та 22.11.2017 р. укладено
договір підряду №375 на суму 34 582 992,00 грн. Дозвіл на виконання будівельних робіт
(від 05.12.2017 р. №ДЦ 112173390437) отримано 13.12.2017 р. 

В  грудні  2017  р.  підрядником  «АВТОРЕМОНТНО-АГРЕГАТНИМ  ЗАВОДОМ
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ» освоєно 6 946 111,85 грн. (у т.ч. 6 251 500,67 кошти
ДФРР, 694611,18 грн. кошти місцевого бюджету). КП «СУКапБ» (тех. нагляд та авторський
нагляд  –  151  661,50  грн.  (у  т.ч.  136  495,35  кошти  ДФРР,  15166,15  кошти  місцевого
бюджету).

У цілому за 2017 рік освоєно 7 097 773,35 грн. (у т.ч.  6 387 996,02 кошти ДФРР,
709 777,33 кошти місцевого бюджету), що свідчить про не освоєння державних коштів у
повному обсязі.  Основна  причина  неосвоєних  коштів  полягає  в  тому,  що  підрядник  не
надав документації  (накладні)  для проведення додаткових фінансових операцій.  З  усних
пояснень підрядника, комплектуючі деталі для ліфта постачаються з-за кордону. Затримки
на таможні не дозволили субпідрядній організації  освоїти кошти в сумі 1 140 000,0 грн.
Крім того, технологічне обладнання допоміжного корпусу (пральні машинки, центрифуги)
на суму 554 008,0 грн. заказані на Змійовському заводі та виробляються протягом місяця.
Розпочаті будівельні роботи по демонтажу ліфта передбачено закінчити у 2018 році.

Інфраструктурні проекти

Залучення  інвестицій  в  розвиток  інфраструктури  міста  -  головний  пріоритетом
діяльності управління у 2017 році. За даний період проведена наступна робота:

 Відповідно  до  розпорядження  міського  голови  від  23.06.2017  №197-р  «Про
організацію  моніторингу  інвестиційних  проектів,  програм  (пропозицій)  розвитку  міста
Слов’янськ»  на  управління  інвестицій  покладена  функція  координації  діяльності
виконавчих  органів  міської  ради  з  питань  стану  реалізації  інвестиційних  проектів  та
програм. 

Управлянням  інвестицій  створено  базу  даних   інфраструктурних  проектів
(пропозицій)  міста  Слов’янськ,   яка  включає  в  себе  358  проектів  спрямованих  на
відновлення  і  поліпшення  стану  об’єктів  водо-  та  теплопостачання  соціальної  сфери,
транспортної інфраструктури, відновлення житла, реалізацію заходів з енергоефективності,
поліпшення  екологічної  ситуації  тощо.  Загальна  вартість  проектів  -   3 243 325,76  тис.
грн.У2017 році реалізовано проекти на суму – 143 02,1 тис. грн.

Проводилася робота по формуванню Переліку об’єктів і заходів міста Слов’янськ,
що  будуть  здійснюватися  за  рахунок  залишків  коштів  місцевих  бюджетів  населених
пунктів  Донецької  області,  на  території  яких  органи  державної  влади  тимчасово  не
здійснюють свої повноваження, за виключенням об’єктів і заходів на територіях окремих
районів,  міст,  селиш  і  сіл,  де  органи  державної  влади  тимчасово  не  здійснюють  свої
повноваження, та у населених пунктах, що розташовані на лінії  зіткнення, затверджений
розпорядженням  голови  Донецької  облдержадміністрації,  керівника  обласної  військово-
цивільної  адміністрації.  Перелік  складається  із  47  інвестиційних  проектів  на  загальну
вартість -  237 267,509 тис. грн., з яких:
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- по 24 об’єктах роботи завершені;
- по 16 проектах роботи розпочаті в 2017 році, роботи продовжуються;
- оголошено закупівлі по 7 проектам. 
      Заключено договорів на виконання робіт на суму - 156 225,623 тис.грн, фактично

профінансовано  -  93 357,545 тис.грн., що становить 60% від загальної вартості. 

Енергоефективність

Наявність і доступність паливно-енергетичних ресурсів, їх безперебійне постачання
та ефективність використання – важлива складова національної безпеки. 

У 2017 році,  з  метою створення  умов  для стабільного  ефективного використання
енергоресурсів, удосконалення сфери енергозбереження, передбачено виконати 31 захід та
витратити на їх виконання 57 898,0 тис. грн. 

Протягом  2017 року: 
Промисловість 
Підприємством ПрАТ «Хліб» за власні кошти в розмірі 2 тис. грн. проведена заміна

ламп  на  енергозберігаючі.  Отримана  економія  паливно-енергетичних  ресурсів  (ПЕР)
вартістю 12,0 тис. грн. 

Житлове господарство 
Встановлено 4 прилади обліку електроенергії в житлових будинках за адресами: вул.

Світлодарська,  3;  вул.  Торська,  18,  22,  65;  вул.  Короленка,  4.  Витрачено  3,99  тис.  грн.
коштів КП «ЖЕК №7» та КП «ЖЕК №6». 

Замінено внутрішньо будинкові мережі опалення протяжністю 2994 п.м. в житлових
будинках за адресами: вул.  Батюка,  62,64 вул.  Дарвіна,  11,15,17, вул.  Толстого,  22,  вул.
Університетська,  32,37,  вул.  Марапульця,  39,45  на  загальну  суму  1  025,04  тис.  грн.  із
бюджету міста. 

Теплове господарство 
ВО ОКП ДТКЕ «Слов’янськтепломережа» за власні  кошти розпочато другу чергу

робіт  з  реконструкції  котельні  №5  (устаткування  нового  котла  КВГ  –  6,5).  Витрачено
3202,33тис. грн. 

Водопровідно-каналізаційне господарство 
КП «Словміськводоканал» витрачено 16,07 тис. грн. на часткову заміну 298 ламп на

світлодіодні та 14  LED-прожекторів, отримано економію ПЕР 4 360 кВт*годин  вартістю
8,43 тис.грн.  Виконані  роботи  по заміні  3-х  трансформаторів  струму  на  фільтрувальній
станції, на що підприємством витрачено 2,3 тис. грн. Економія електроенергії склала 15 тис.
кВт*годин.  Отримано економічний ефект – 5,6 тис. грн. 

Всього,  на  впровадження  заходів  з  енергозбереження  у  сфері  водопровідно-
каналізаційного господарства, витрачено 34,44 тис. грн. Отримано економію ПЕР – 1,443
тис. т.у.п. вартістю 24,26 тис. грн. та економічним ефектом – 14,03 тис. грн. 

Інші підприємства житлово-комунального господарства
КП  «Наружное  освещение»  розпочато  ремонт  мереж  зовнішнього  освітлення  –

витрачено  468,95  тис.  грн.  із  бюджету  міста  та  отримано  економію  ПЕР  вартістю
30,3тис.грн.
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КП «Слов'янське тролейбусне управління» покращено технічний стан тролейбусів за
рахунок власних коштів підприємства 141,5 тис. грн. Отримано економію ПЕР вартістю 9,8
тис. грн.  На об’єктах підприємства замінено лампи розжарювання на світлодіодні лампи –
витрачено 6,5 тис. грн. Вартість зекономлених ПЕР – 3,1 тис. грн. Розпочато роботи щодо
заміни і утеплення вікон та дверей , на що підприємством витрачено 9,2 тис. грн. Вартість
зекономлених ПЕР – 2,7 тис. грн

Всього  на  впровадження  енергозберігаючих  заходів  в  житлово-комунальному
господарстві міста витрачено 4 891,95 тис. грн., з них: 1 493,99 тис. грн. – кошти бюджету
міста, 3 397,96 тис. грн. – кошти підприємств. 

Економія ПЕР становить 1,455 тис. т у. п. вартістю 146,075 тис. грн. 

Бюджетні установи та організації 
В  КЛПЗ  «Міська  клінічна  лікарня»  виконано  роботи  по  заміні  вікон  (61  од.)  та

дверей (24 од.) на енергозберігаючі, ремонт покрівлі (2043 м3). Витрачено 2921,4 тис. грн.
із державного бюджету. 

Отримано економію ПЕР – 0,0246 тис. т у. п. вартістю 219,39 тис. грн. 

Із 31-го заходу, запланованого на 2017 рік, виконувались 11 заходів.
 Всього на виконання заходів витрачено 7 815,35 тис. грн., з них: 2 921,4 тис. грн. –

кошти держбюджету, 1 493,99 тис. грн. – кошти з місцевого бюджету, 3 399,96 тис. грн. –
кошти підприємств. 

Отримано економію ПЕР – 1,48 тис. т у. п. вартістю 365,47 тис. грн. 
Зекономлено 0,25 млн. м3 природного газу,  0,29 млн. кВт*год електроенергії,  1,46

тис. ГКал теплової енергії. 

В  рамках  реалізації  Програми  впровадження  політики  енергозбереження  у  м.
Слов’янську  на  2016-2018  роки,  метою  якої  є  забезпечення  ефективного  використання
паливно-енергетичних  ресурсів  в  бюджетній  сфері  міста  та  житлово-комунальному
господарстві,  скорочення  витрат  на  використання  енергоресурсів,  підвищення  культури
споживання, за 2017 рік виконано наступні заходи:

1. Створення  автоматизованих  робочих  місць  з  моніторингу  енергоспоживання  та
інших енергоощадних процесів

2. Здійснення  щоденного  моніторингу  споживання  енергоносіїв  у  бюджетній  сфері
міста.

3. Виявлення  та  оцінка  нових  можливостей  для  впровадження  енергоефективних
заходів та відновлюваних джерел енергії.

4. Розробка Плану дій сталого енергетичного розвитку міста Слов’янська до 2020 року
в рамках виконання Європейської ініціативи "Угода мерів".

5. Проведення заходів популяризації енергозбереження, які спрямовані на формування
в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності.

В  рамках  реалізації  проекту  ПРООН  “Відновлення  врядування  та  примирення  в
охоплених  конфліктом  громадах”,  що  реалізується  за  підтримки  уряду  Швейцарської
Конфедерації  та  Уряду  Швеції,  на  конкурсній  основі  були  визначені  кращі  українські
фахівці  в  галузі  енергетичного  розвитку,  які  у  продовж трьох  місяців  співпрацювали  з
Управлінням інвестицій,  енергоефективності  та зовнішніх  відносин Слов’янської  міської
ради. 
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Результатом майже піврічної напруженої роботи з проведення аналізу фактичного
стану споживання енергоресурсів,  сильних та слабких сторін енергоспоживання в різних
галузях міста, проблем та перспектив розвитку комунальної сфери, приватних господарств
та бізнесу став збалансований документ План дій сталого енергетичного розвитку міста до
2020 року, який 31.05.2017 року затверджено  рішенням Слов’янської міської ради  № 6-
XХIV-7.  Планом  дій  сталого  енергетичного  розвитку  міста  передбачається  скорочення
викидів СО2 щонайменше на 20% до 2020 р.  

Протягом поточного року відбувалися зустрічі спеціалістів управління інвестицій з
представниками Ощадбанку, де обговорювались питання щодо впровадження Програми з
відшкодування частини кредиту, залученого на заходи з енергозбереження та підвищення
енергоефективності міста на 2017 рік. 

З початку 2017 року мешканцями міста отримано 149 «теплих» кредитів  на суму –
2 370,0 тис. грн., а всього з початку дії Урядової програми 548 кредитів на суму – 8 488,532
тис. грн. З початку 2017 року компенсація на відшкодування відсотків за кредитами ОСББ
та ЖБК на енергетичні заходи не надавалася у зв’язку з відсутністю звернень.

В  міській  цільової  програмі  «Програма  з  відшкодування  частини  кредиту,
залученого  на  заходи  з  енергозбереження  та  підвищення  енергоефективності  міста  на
період  2016-2018  роки»  на відшкодування  витрат  з  міського  бюджету  за  кредитами  в
розмірі 15% від тіла кредиту на впровадження енергоефективних заходів ОСББ та ЖБК
передбачено 400,0 тис. грн. на 2017 рік. 
          З метою популяризації екологічно чистого транспорту 22 вересня 2017 року в місті
проходила акція «День без автомобілів». 
В ході акції проведена наступна робота:

 На сайті міської ради, в інтернет виданнях розміщено інформацію про історію, мету
проведення “Дня без автомобілів”. 

 В міському транспорті  розміщено  агітаційні  плакати  щодо економії  ресурсів  при
використанні екологічного транспорту.

 Проведено  тематичні  бесіди  з  учнями  шкіл  міста  на  тему  переваг  використання
велосипедів та пересуванню пішки. З учнями ліцею з питань дотримання принципів
свідомо екологічного способу життя, відповідального ставлення до навколишнього
середовища та скорочення шкідливих викидів, переваг використання велосипедів.

 157  мешканців  м.  Слов’янська  скористалися  правом  на  безкоштовний  проїзд  у
міському електричному транспорті при пред’явленні свідоцтва на право власності на
автомобіль та водійського посвідчення.

 Більше 50 працівників Слов’янської міської ради відмовились від звичайних видів
транспортних  засобів  на  перевагу  пересуванню  пішки,  на  велосипеді  або
використання громадського транспорту.

З  06  по  10  листопада  2017  року  проводився  Тиждень  енергозбереження  у
Донецькій області. В рамках Тижня енергозбереження в місті проведена роз’яснювальна
та консультаційна робота щодо здешевлення енергоощадних кредитів для населення та
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, обговорення проблем і перспектив
міста в питаннях енергозбереження і енергоефективності. В навчальних закладах освіти
міста  відбувся  комплекс  заходів,  направлених  на  популяризацію  та  пропаганду
економічних,  екологічних  та  соціальних  переваг  енергозбереження  та  забезпечення
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виховання  в  учнів  ощадливого  ставлення  до  використання  паливно-енергетичних
ресурсів.

В  місті  активно  проводилися  зустрічі  та  розповсюдження  інформації  щодо
розумних  і  ощадливих  рішень  з  енергозбереження  та  енергоефективності,  а  саме:
проведення  енергоаудиту,  встановлення  приладів  обліку,  скорочення  втрат  тепла,
модернізація  системи  опалення,  альтернативні  джерела  енергії  та  енергоефективний
побут. 

Під  час  проведення  Тижня  енергозбереження  жителі  міста  отримали брошури
"Чиста  енергія  –  чисте  майбутнє",  «10  порад  як  зберегти  тепло  у  Вашій  оселі»,
"Енергозбереження  -  що  робити  і  де  взяти  гроші"  та  "Економія  енергії  у  Вашому
будинку - це Ваш особистий внесок у зміцнення енергетичної безпеки України". Також,
в тролейбусах та автобусах було розміщено інформаційні плакати "Економія енергії у
вашому будинку – це ваш особистий внесок у зміцнення енергетичної безпеки України!"
з простими порадами щодо енергозбереження у повсякденному житті.

Начальник управління інвестицій, 
енергоефективності та зовнішніх відносин                          А. Є. Рубан
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