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Про хід виконання Програми з підвищення 

енергоефективності   та   енергозбереження 

м. Дружківка на період 2018 – 2020 роки 

 

 

 

З метою скорочення витрат паливно–енергетичних ресурсів та води, їх 

раціонального використання, рішенням міської ради від 22.12.2017 № 7/37–19 була 

затверджена Програма з підвищення енергоефективності та енергозбереження м. Дружківка 

на період 2018 – 2020 роки, яка включила в себе 73–и заходи на суму 337 861 040 грн., які 

мають реалізуватися у місті. 

Так, на виконання зазначеної програми Приватним акціонерним товариством 

«Дружківській завод металевих виробів» виконано заміну освітлювального обладнання 

підприємства на більш енергоефективне на суму 14,1 тис. грн. 

Товариством з обмеженою відповідальністю  «Гірничі машини – Дружківській 

машинобудівний завод» виконано наступні заходи: 

– зменшення холостого ходу силових трансформаторів шляхом 

взаєморезервування підстанцій (безвитратні); 

– налагодження роботи газового обладнання котла на суму 172 тис. грн.; 

– управління роботою компресорного устаткування з розвантаженням в години 

між змінами і зупинкою у вихідні та святкові дні за рахунок складання графіків 

роботи основних підрозділів з урахуванням мінімізації роботи у вихідні та 

святкові дні (безвитратні); 

– контроль раціонального завантаження термічних печей з дотриманням маси 

садки згідно з паспортними даними печей (безвитратні); 

– установка компресора малої продуктивності на суму 91,66 тис. грн. 

Підприємством електричних мереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» виконано 

улаштування системи автономного електроосвітлення пішохідних переходів та місць 

зупинки транспорту  на суму 667,3 тис. грн. 

Комунальним підприємством «Дружківка автоелектротранс» виконано: покращення 

технічного стану трамваїв на суму 18,9 тис. грн. та переведення освітлення на 

енергозберігаючі лампи на суму 9,8 тис. грн. 

Відділом освіти Дружківської міської ради на даний момент відбувається реалізація 

наступних проектів: 

– «Капітальний ремонт школи №6 Дружківської міської ради». Даний субпроект 

має 2 проектно–кошторисні документації: «Капітальний ремонт (санація) 

Дружківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №6 Дружківської міської 

ради. Коригування» (розроблено в 2016 р.) та «Капітальний ремонт даху 

загальноосвітньої школи I-III ступенем №6, розташованої за адресом вулиця 



Косарева, 7 м. Дружківка»), термін завершення робіт по проекту — 31 грудня 

2019 року; 

– «Капітальний ремонт будівлі Дружківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

№8 Дружківської міської ради Донецької області м. Дружківка», загальна сума 

технічної допомоги проекту капітального ремонту будівель загальноосвітніх 

шкіл № 6 та 8 складає 526, 205 тис. євро, термін завершення робіт по проекту — 

31 грудня 2019 року. 

–  «Капітальний ремонт будівлі Дружківської гімназії «Інтелект» Дружківської 

міської ради (з використанням заходів термомодернізації), розташованої за 

адресом: вул. Космонавтів, буд.16» — 11 328,917 тис. грн.. Термін завершення 

робіт по проекту — 31 грудня 2018 року. 

Міським відділом охорони здоров’я Дружківської міської ради реалізується проект 

«Капітальний ремонт будівель комунального лікувально–профілактичного закладу 

«Дружківська міська клінічна лікарня № 1»: «Будівля лікарні» «Будівля інфекційного 

відділення», розташованих за адресом: вулиця Котляревського,151, м. Дружківка». Загальна 

сума проекту – 29 813 163 грн., термін завершення робіт по проекту — 25.12.2018 року. 

Центром обліку бездомних осіб та будинку нічного перебування виконано ремонт 

вхідних дверей на суму 2 тис. грн.  

Управлінням соціального захисту населення Дружківської міської ради 

реалізовуються  наступні проекти: 

– «Реконструкція першого поверху будівлі з прибудовою будівлі та реконструкція 

інженерних мереж за адресом: Донецька обл., м. Дружківка, вулиця 

Машинобудівників, 64» на суму 7 294 990 грн., термін завершення робіт по 

проекту — 30 листопада 2018 року; 

– «Реконструкція громадської будівлі управління соціального захисту населення 

Дружківської міської ради, розташованої за адресом: вулиця Машинобудівників, 

64, м. Дружківка, Донецька область (коригування)» на суму 6 699 997 грн., 

термін завершення робіт по проекту — 30 листопада 2018 року. 

Реалізація заходів щодо енергозбереження у 2018 році вже дозволила одержати 

економію паливно–енергетичних ресурсів та води по підприємствам промисловості, 

комунальним підприємствам і закладам міста: електроенергії — 0,2173 млн.  кВт/год; 

вугілля — 0,0093 тис. тон, природного газу — 0,013 млн. м3 та теплової енергії — 7 тис.  

Гкал. Економічний ефект від впровадження заходів склав 479,759 тис. грн. 

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.1997 

№280/97 ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

 

           ВИРІШИЛА: 

  

 

1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, головного енергоменеджера міста  Полякова О.О. про хід виконання 

Програми з підвищення енергоефективності та   енергозбереження м. Дружківка на період 

2018 – 2020 роки прийняти до відома. 

2. Керівникам комунальних підприємств, установ та організацій міста, а також 

структурних підрозділів Дружківської міської ради, рекомендувати керівникам 

промислових підприємств: 

2.1 забезпечити реалізацію заходів включених до Програми з підвищення 

енергоефективності та   енергозбереження м. Дружківка на період 2018 – 2020 

роки; 

2.2 посилити контроль за раціональним, ефективним та обґрунтованим 

використанням паливно–енергетичних ресурсів та води у ввірених об’єктах; 

2.3 приймати участь у грантових програмах, направлених на підвищення 

енергоефективності та енергозбереження у бюджетних будівлях. 



3. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на 

заступників  міського  голови  з питань  діяльності  виконавчих   органів   ради    

Крамського П.В., Полякова О.О., Слесаренко Н.Є. та секретаря міської ради Бучук І.О. 

згідно з розподілом обов’язків. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань економічної, інвестиційної політики та підприємництва (Руденко). 

 

 

 

Міський голова                                                                                           В.С. ГНАТЕНКО 


