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Додаткові  енергоефективні проекти до регіональної Програми енергоефективності  по Луганській області на 2011-2015 роки,   затвер
39/7 та погодженої  НАЕР .

№ 
з/п Регіон, адр Назва песа роекту

Наявність 
коштор
докуме

проект
исної 
нтації 

но-
ек

ене
н

ок

Висновок 
Державної 
спертизи з 

Термін 
реалізац

ії 

Термін 
упності 

тис. грн т

Економія кош

ргозбереже
я, дата, № . у. п.

програмі 
енергоефективності

проекту, 
роківн проекту

, рік

тис. грн (за яким 
КЕКВ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Впровадження технологій, які передбачають використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обіг

1. м. Луганськ, мі
дитяча лікарня

ська 
 № 2  

Впровадження тех
передбачають вик
теплових насосів, 
теплоакумуляційно
гарячого водопост
(використання низ
теплоти для потр
водопостачання у 
міській дитячій лік

нологій, що 
ористання 
електричного 
го обігріву та 
ачання  
ькопотенційної 
еб горячого 
Луганській 
арні № 2 ) 

ТЕО в наявності 2011 5 2100 70,64 10500,0, у т.ч. 
держбюджет - 

9950,0 

проект буде враховано 
у додаткових заходах 
до Програми



2

)

2. м. Краснодон, 
селище Сєвєрний

Впровадження тех
передбачають вик
електричного 
теплоакумуляційно
гарячого водопост
(переведення жит
селища Сєвєрний  
електроопалення)

нологій, які 
ористання , 

го обігріву та 
ачання 
лових будинків 
на 

Проектно-к
документац
затверджен
рішенням в
від 07.02.11

ошори
ія 
а 
иконко
 № 84

сна 

му 

До
над
тер
Дер
інсп
ене
ня 
отр
вис

кументи 
ані до 
управління 
ж.  
екції з 
ргозбереже
для 
имання 
новку

н

2011-
2012 

2 1302,48 1307,8 2600, у т.ч. 
держбюджет - 

1123,5

проект буде враховано 
у додаткових заходах 
до Програми

3. м. Попасна, вул
Леніна 155 -А. 
Комунальний 
"Дошкільний 
навчальний  за
(ясла - садок) №
Попаснянської
міської ради 

. 

заклад 

клад 
6 

 

Впровадження тех
передбачають вик
електричного 
теплоакумуляційно
гарячого водопост
(комплекс для опал
електролітичними
«Теплон» та  
теплоакумулювальтеплоакумулюваль

нологій, які 
ористання  

го обігріву та 
ачання 
ення з 
 нагрівачами 

ною ємністю)ною ємністю

Проектно-
кошторисна
документац
робочий пр
наявності  

 
ія, 
оект  в 

По
дер
екс

дано на 
жавну 
пертизу

2011 3,95 248,1 92,0735 980 проект буде враховано 
у додаткових заходах 
до Програми

4. м. Попасна, вул
Артемівська, 1
Комунальний 
"Дошкільний 
навчальний  за
(ясла - садок) №
Попаснянської
міської ради 

. 
0а. 
заклад 

клад 
7 

 

Впровадження тех
передбачають вик
електричного 
теплоакумуляційно
гарячого водопост
(комплекс для опал
електролітичними
«Теплон»  та 
теплоакумулюваль

нологій, що 
ористання  

го обігріву та 
ачання 
ення з 
 нагрівачами 

ною ємністю)

Проектно-
кошторисна
документац
робочий пр
наявності

 
ія, 
оект  в 

По
дер
екс

дано на 
жавну 
пертизу

2011 3,95 189,87 70,97 750 проект буде враховано 
у додаткових заходах 
до Програми

5.

Котельня ОКП
"Облтепло" 
м. Луганськ, ву
Поштова, 1

 

л. 

Впровадження теп
для обігріву, гаряч
водопостачання та
кондиціонування

лових насосів 
ого 
 

проектно-
кошторисна 
документація в 
розробці

2011 4,3 1600 574 6800 враховано в 
регіональній Програмі
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, )

Д.Ю.ДРОЖЖИН
овості та розвитку 

6.

Котельні ОКП 
"Облтепло": 
1) м. Кремінна, 
вул. Декабристів
2) м. Стаханов, 
вул. Шосейна, 1
3) с. Лотикове, 
років СРСР, 1
4) м. Старо-біль
вул. Набережна
5)  м. Луганськ, 
вул. 50 років об
Луганську, 8 (СА
6)  м. Луганськ, 
років оборони 
Луганську, 8 (СА

, 1 б

4
вул. 60 

ськ, 
, 3

орони 
Т-1)
вул. 50 

Т-2)

Проведення моде
соціальної сфери з
альтернативних ви

рнізації котелень 
 використанням 
дів палива

проектно-
кошторисна 
документація в 
розробці

2011 3,2 2726 978 8938,5 враховано в 
регіональній Програмі

7.

Котельня ОКП
"Облтепло" 
м. Луганськ, ву
Тениста, 2

 

л. 

впровадження коге
технологій (комбін
виробництво тепла
електроенергії)р р

нераційних 
оване 
 та 

проектно-
кошторисна

р р

 
документація в 
розробці

2011 3 12580,92 4513 38080 враховано в 
регіональній Програмі

Всього за напрямком 3840,45 1541,4835
14830 у т.ч. 
держбюджет - 

12803,5

Перший заступник начальника Головного управління промисл
інфраструктури облдержадміністрації

Смірнова 585634
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