Інформація
про стан виконання Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Хмельницького на 2016-2025 роки за 1-ше півріччя 2018 року:
Фактично
використане
Сектор
фінансування у
І півріччі 2018 року
(тис. грн)
Споживання палива для виробництва теплової енергії
8900,266
МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»
Проведення режимно-налагоджувальних робіт на 32 котлоагрегатах підприємства
235,107
Заміна зношених теплових мереж протяжністю 12,234 км в двотрубному вимірі
718,64
2
Відновлення ізоляції теплових мереж, де вона була порушена загальною площею трубопроводів S = 263,7 м
4,697
Заміна конвективних частин котлів в котельнях підприємства
1010,772
Прокладання попередньо ізольованих трубопроводів загальною протяжністю 2L = 1900 м (в двотрубному вимірі)
4820,28
МКП «Південно-Західні тепломережі»
Заміна мережного насоса в котельні по вул.Хотовицького,4/1, та мережного і підживлювального насоса в котельні по
57,00
вул. Північна, 2
Дообладнання електроприводів димососів та вентиляторів котлів в котельнях по вул. Північна,2; вул. Тернопільська,14/3,
електроприводу насосу в насосній станції по вул.Кам'янецька,102, електроприводу підживлювального насосу по
490,23
вул,Молодіжна,2 шафами керування обертів двигуна (перетворювачі частоти – 4 шт)
Наладка гідравлічного режиму роботи теплових мереж
82,2
Технічне переоснащення котлів із заміною пальників та комплексу автоматики на котельнях підприємства
1025,98
Поточний ремонт трубопроводів теплових мереж та запірної арматури
130,0
Відновлення теплової ізоляції внутрішньобудинкових мереж на балансі підприємства (830 п.м. мереж)
57,6

Реконструкція центральних теплових пунктів, які знаходяться на балансі підприємства
Ремонт димової труби котельні по вул.Івана Павла ІІ, 1
Водопостачання та очищення стічних вод
Ремонт та встановлення технологічного обладнання на станції ВНС-10
Модернізація водопровідних споруд та насосних агрегатів на ВНС-1, ВНС-3, ВНС-4, ВНС-5, ВНС-6, ВНС-7, ВНС-8,
ВНС-9
Ремонт водопроводу першого підйому на свердловинах №№ 1а, 2, 2а, 5, 9, 11, 13, 18, 27, 25, 28, 30, 34, 37, 39, 45, 47, 48,
49, 64, 65, 66 із частинною заміною пошкодження труб, засувок та насосних агрегатів
Ремонт насосних агрегатів та обладнання на КНС-1, КНС-2, КНС-3, КНС-4, КНС-6, КНС-7, КНС-8, КНС-10, КНС-11,
КНС-12, КНС-15, КНС-16, КНС-21, КНС-22, КНС-23, КНС-24, КНС-25
Реконструкція самопливного каналізаційного колектора діаметром 800 мм від колодязя № 554а до КНС-2 по вул.
Паркова, 64 протяжністю 153 м.п.

Ремонт мереж водопроводу, пожежних гідрантів та водорозбірних колонок, заміну 552,0 м.п. зношених мереж
водопостачання та 11 од. запірно-регулюючої арматури
Реконструкція ТП-456 по вул. Трудова, 6
Для стабільного відведення та очищення стічних вод проведено ряд заходів у каналізаційному господарстві міста
Муніципальні будівлі, обладнання/ послуги
Заміну освітлення
Проведено заміну вікон та дверей на енергозберігаючі
Утеплення фасаду Палацу творчості
Утеплення фасаду ДНЗ 37
Реалізація проекту НЕФКО по термомодернізації ДНЗ 54, ДНЗ 29, СЗОШ 14, СЗОШ 15
Встановлення індукційних плит в ДНЗ
Житлові будинки
Замінено освітлення в місцях загального користування
Утеплення будинків відповідно до Програми енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації
багатоквартирних житлових будинків м. Хмельницького на 2016-2020 роки
Муніципальне вуличне освітлення
Замінено світильників на енергоефективні

181,36
86,4
8620,25
62,9
57,0
53,2
243,2
4824,2 тис. грн.
(2500,0 тис. грн. державний фонд
регіонального
розвитку, 2324,2 тис.
грн. - міський
бюджет)
434,25
1974,40
971,1
14550,0
780,0
250,0
4 000,0 (в стадії
виконання)
2 000,0 (в стадії
виконання)
7061,0
459,0
1998,2
673,2
1325,0 (в стадії
виконання)
4899,28
202,0

Заміна ламп розжарювання на світлодіодні
Капітальний ремонт зовнішнього освітлення

15,28
4682,0 (в стадії
виконання)
134,0
134,00
476,1

Муніципальний транспорт
Побудовано заїзні кишені на вул. Кам'янецька, Подільська, Зарічанська, Інститутська
Екологія
Організація збору на території міста небезпечних відходів, які утворюються в побуті (енергозберігаючі лампи,
36,20
термометри, батарейки)
Реконструкція та створення нових зелених насаджень на території міського парку ім. Чекмана
186,60
Упровадження проектів з озеленення на територіях щільної забудови м. Хмельницького
232,30
Створення очисних споруд для побутових стічних вод у рекреаційній та водоохоронних зонах із використанням
21,00
фітотехнології (зелених насаджень) у м. Хмельницькому
М’які заходи
01.02.2018 року проведено семінар для голів ОСББ на тему «Енергоефективне місто». Під час семінару розглядались нові підходи до
впровадження енергоефективних заходів, успішні приклади реалізації проектів у сфері енергозбереження, презентовано нову програму по
відшкодуванню частини кредитів для ОСББ міста на впровадження енергоефективних заходів на 2018-2022 роки.
14 лютого 2018 року в Центрі Енергоефективності відбулася робоча зустріч з головами ОСББ, які першими заявили намір провести заходи з
енергоефективності (утеплення, встановлення ІТП, заміна вікон, утеплення покрівлі) відповідно до нової Програми відшкодування частини
кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження відновлювальних джерел енергії та заходів з енергозбереження, термомодернізації
багатоквартирних житлових будинків у м. Хмельницькому на 2018-2022 роки, прийнятої 31 січня 2018 року, представниками державних банків,
підрядників.
15.02 та 28.03.2018 року для керівників та відповідальних за енергозбереження в будівлях професійно-технічних навчальних закладів проведено
навчальні семінари по впровадженню щоденного моніторингу споживання енергоносіїв за допомогою програмного забезпечення «Енергоплан».
23.02.2018 року проведено прес-конференцію для українських ЗМІ «Енергоефективність та відновлювальна енергетика на користь громадам.
Успішні історії міста Хмельницького». В заході прийняли участь голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження
України Сергій Савчук, який високо оцінив потужну роботу, проведену містом в напрямку енергоефективності та керівник Проекту USAID
Діана Корсакайте, яка зазначила: «Хмельницький є одним з найбільш успішних наших проектів завдяки політичній волі керівництва міста,
зусиллям мера та його команди та співпраці з місцевими експертами»
22-23.03.2018 року прийнято участь у дводенний Подільський енергетичний форум «GreenEnergy». Форум мав на меті згуртувати підприємців,
що працюють в секторі альтернативної енергетики та суміжних з ним секторів економіки, щоб ознайомити їх зі світовими тенденціями і новими
інструментами у сфері альтернативної енергетики та енергоефективних технологій.
13.04.2018 року в Агенції сталого розвитку «АСТАР» відбулась презентація результатів аналізу ПДСЕР громаді міста.
28.04.2018 року прийнято участь у IV Форумі енергоефективного партнерства’18 де було презентовано успішний досвід реалізації ЕСКОмеханізму в Хмельницькому (укладено 5 ЕСКО-договорів у бюджетній сфері).
06.06.2018 року прийнято участь в Invest Energy Day (м. Київ). Під час конференції розглядались механізми отримання фінансування проектів з
енергоефективності та альтернативної енергетики, грантову і технічну підтримку здійснення таких проектів.

15.06.2018 року спільно з Держенергоефективності та Фондом Еберта в Україні проведено семінар щодо реалізації програми «теплих кредитів»,
застосування ЕСКО-механізму в ОСББ. У заході взяли участь близько 60 голів ОСББ/ЖБК, громадські організації та місцевий бізнес.
Завідувач відділу енергоменеджменту

Н.Плеканець

