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Додаток 9 

         
до Програми енергоефективності 

Напрями реалізації регіональної Програми енергоефективності Луганської області на 2011 - 2015 роки 

№ 
з/п 

Галузі  
(сфери діяльності) 

Головні напрями 
впровадження 

енергоефективних заходів 

Термін 
виконан-

ня 
Виконавці Джерела 

фінансування* 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансування, 
млн грн 

(наведено 
поступово по 
роках: 2011, 
2012, 2013, 

2014, 2015 та за 
підсумками 
2011 - 2015 

років  

Очікуваний результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.1 Реалізація заходів з 

підвищення 
енергоефективності 
у галузі вугільної 
промисловості 

модернізація та реконструкція 
об'єктів теплопостачання з 
впровадженням сучасних 
ефективних технологій  

2011-
2015 
роки 

Головне управління 
промисловості та розвитку 
інфраструктури 
облдержадміністрації, 
вугледобувні та 
вуглепереробні 
підприємства  

власні кошти, 
кошти держ. 
бюджету 

4,32 економія 
(тис. т у. п.): 14,05 

7,49 підвищення ефективності 
використання ПЕР, якості 
надання послуг з 
теплопостачання 

0,12 

1,87 

2,06 

15,85 
1.2 - модернізація систем 

енергопостачання 
2011-
2015 
роки 

Головне управління 
промисловості та розвитку 
інфраструктури 
облдержадміністрації, 
вугледобувні та 
вуглепереробні 
підприємства  

власні кошти, 
кошти держ. 
бюджету 

1,03 економія 
(тис. т у. п.): 75,21 

0,79 підвищення ефективності 
використання електроенергії, 
скорочення довжини 
нетехнологічних гірничих 
виробок 

0,44 

0,80 

0,41 

3,48 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.3 - санація об'єктів  2011-

2015 
роки 

Головне управління 
промисловості та розвитку 
інфраструктури 
облдержадміністрації, 
вугледобувні та 
вуглепереробні 
підприємства  

власні кошти, 
кошти держ. 
бюджету 

0,15 економія 
(тис. т у. п.): 0,7 

0,15 утеплення приміщень, 
зменшення втрат теплової 
енергії 0,15 

0,15 

0,15 

0,75 
1.4 - установка приладів обліку та 

регулювання споживання 
енергоносіів  

2011-
2015 
роки 

Головне управління 
промисловості та розвитку 
інфраструктури 
облдержадміністрації, 
вугледобувні та 
вуглепереробні 
підприємства  

власні кошти, 
кошти держ. 
бюджету 

13,77 економія 
(тис. т у. п.): 14,34 

0,28 удосконалення 
телекомунікаційних  приладів 
обліку, поліпшення 
нормування витрат, 
скорочення споживання 
енергоносіів 

0,33 

0,28 

0,30 

14,96 
1.5 - модернізація енергоємного 

устаткування вугільних 
підприємств  

2011-
2015 
роки 

Головне управління 
промисловості та розвитку 
інфраструктури 
облдержадміністрації, 
вугледобувні та 
вуглепереробні 
підприємства  

власні кошти, 
кошти держ. 
бюджету 

34,84 економія 
(тис. т у. п.): 42,74 

24,65 удосоналення системи 
вентиляції, шахтного 
водовідливу, підйомів, 
скорочення енергоємкості 
виробництва  

15,16 

14,85 

11,26 

100,75 
2.1 Реалізація заходів з 

підвищення 
енергоефективності 
у галузі енергетики 

модернізація і реконструкція 
об'єктів теплопостачання з 
впровадженням сучасних 
ефективних технологій 

2011-
2015 
роки 

Головне управління 
промисловості та розвитку 
інфраструктури 
облдержадміністрації, 
енергогенеруючі та 
енергопостачальні 
підприємства  

власні кошти, 
кошти 
державного 
бюджету, 
кредитні та 
інші 
інвестиційні 
ресурси 

1484,00 економія 
(тис. т у. п.): 1304,75 

528,80 підвищення ККД 
устаткування, зменшення втрат 
енергоресурсів, підвищення 
якості надання послуг з 
теплозабезпечення 

544,80 

384,80 

14,80 

2957,20 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2.2 - модернізація систем 

енергопостачання  
2011-
2015 
роки 

Головне управління 
промисловості та розвитку 
інфраструктури 
облдержадміністрації, 
енергогенеруючі та 
енергопостачальні 
підприємства  

власні кошти, 
кошти 
державного 
бюджету, 
кредитні та 
інші 
інвестиційні 
ресурси 

11,18 економія 
(тис. т у. п.): 9,14 

18,46 сучасне переобладнання 
електропостачальних систем, 
створення сприятливих умов 
для впровадження 
електроопалення 

6,78 

4,78 

4,78 

45,96 
2.3 - модернізація об'єктів 

водопровідно-каналізаційного 
господарства 

2011-
2015 
роки 

Головне управління 
промисловості та розвитку 
інфраструктури 
облдержадміністрації, 
енергогенеруючі та 
енергопостачальні 
підприємства  

власні кошти, 
кошти 
державного 
бюджету, 
кредитні та 
інші 
інвестиційні 
ресурси 

0,00 економія 
(тис. т у. п.): 0,32 

2,30 зменшення втрат води, 
підвищення ефективності 
використання ПЕР 2,30 

0,00 

0,00 

4,60 
2.4 - установка приладів обліку та 

регулювання споживання 
енергоносіів 

2011-
2015 
роки 

Головне управління 
промисловості та розвитку 
інфраструктури 
облдержадміністрації, 
енергогенеруючі та 
енергопостачальні 
підприємства  

власні кошти, 
кошти 
державного 
бюджету, 
кредитні та 
інші 
інвестиційні 
ресурси 

20,50 економія 
(тис. т у. п.): 17,11 

20,50 підвищення ефективності 
використання ПЕР, 
впровадження сучасних 
приладів обліку, поліпшення 
нормування витрат. 

20,50 

20,50 

20,50 

102,50 
3.1 Реалізація заходів з 

підвищення 
енергоефективності 
у переробній 
промисловості 

модернізація і реконструкція 
об'єктів теплопостачання з 
впровадженням сучасних 
енергоефективних технологій  

2011-
2015 
роки 

Головне управління 
промисловості та розвитку 
інфраструктури 
облдержадміністрації, 
промислові підприємства 
Луганської області 

власні кошти 
підприємств, 
кредитні та 
інші 
інвестиційні 
ресурси 

7,15 економія 
(тис. т у. п.): 129,60 

7,66 зменшення втрат енерго- і 
теплоносіїв, підвищення 
ефективності використання 
ПЕР, підвищення якості 
надання  послуг 
теплопостачання 

14,44 

3,89 

3,58 

36,72 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3.2 - впровадження технологій 

утилізації тепла газів  
2011-
2015 
роки 

Головне управління 
промисловості та розвитку 
інфраструктури 
облдержадміністрації, 
промислові підприємства 
Луганської області 

власні кошти 
підприємств 0,00 економія 

(тис. т у. п.): 14,3 

20,00 підвищення ефективності 
використання вторинних 
енергоресурсів, створення 
нових робочих місць 

2,10 

0,00 

0,00 

22,10 
3.3 - впровадження когенераційних 

технологій 
2011-
2015 
роки 

Головне управління 
промисловості та розвитку 
інфраструктури 
облдержадміністрації, 
промислові підприємства 
Луганської області 

власні кошти 
підприємств 0,00 економія 

(тис. т у. п.): 29,575 

91,00 впровадження 
високоенергоефективного 
обладнання, підвищення 
ефективності використання 
ПЕР, підвищення якості 
надання послуг з 
енергопостачання,  створення 
нових робочих місць  

91,00 

0,00 

0,00 

182,00 

3.4 - установка автономного 
опалювального обладнання 

2011-
2015 
роки 

Головне управління 
промисловості та розвитку 
інфраструктури 
облдержадміністрації, 
промислові підприємства 
Луганської області 

власні кошти 
підприємств 0,05 економія 

(тис. т у. п.): 0,058 

0,05 підвищення ефективності 
використання ПЕР, якості 
надання послуг з 
теплопостачання, створення 
нових робочих місць 

0,05 

0,05 

0,05 

0,25 
3.5 - модернізація об'єктів 

водопровідно-каналізаційного 
господарства 

2011-
2015 
роки 

Головне управління 
промисловості та розвитку 
інфраструктури 
облдержадміністрації, 
промислові підприємства 
Луганської області 

власні кошти 
підприємств 3,68 економія 

(тис. т у. п.): 16,29 

0,89 зменшення втрат води, 
підвищення ефективності 
використання ПЕР та якості 
послуг 

0,07 

0,07 

0,07 

4,78 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3.6 - санація об'єктів  2011-

2015 
роки 

Головне управління 
промисловості та розвитку 
інфраструктури 
облдержадміністрації, 
промислові підприємства 
Луганської області 

власні кошти 
підприємств, 
кошти держ. 
бюджету 

0,33 економія 
(тис. т у. п.): 1,00 

0,34 утеплення приміщень, 
зменшення втрат теплової 
енергії, підвищеня 
ефективності використання 
ПЕР 

0,34 

0,45 

0,42 

1,89 
3.7 - установка енергозберігаючої 

освітлювальної техніки 
2011-
2015 
роки 

Головне управління 
промисловості та розвитку 
інфраструктури 
облдержадміністрації, 
промислові підприємства 
Луганської області 

власні кошти 
підприємств 0,88 економія 

(тис. т у. п.): 1,44 

0,93 ефективне використання ПЕР, 
пдвищення ефективності 
використання освітлювальної 
техніки 

1,21 

1,35 

1,91 

6,28 
3.8 - впровадження 

енергоефективних систем 
зовнішнього освітлення 

2011-
2015 
роки 

Головне управління 
промисловості та розвитку 
інфраструктури 
облдержадміністрації, 
промислові підприємства 
Луганської області 

власні кошти 
підприємств, 
кошти держ. 
бюджету 

0,06 економія 
(тис. т у. п.): 0,07 

0,06 ефективне використання ПЕР, 
пдвищення ефективності 
використання освітлювальної 
техніки 

0,06 

0,06 

0,07 

0,30 
3.9 - установка приладів обліку та 

регулювання споживання 
енергоносіів 

2011-
2015 
роки 

Головне управління 
промисловості та розвитку 
інфраструктури 
облдержадміністрації, 
промислові підприємства 
Луганської області 

власні кошти 
підприємств, 
кредитні 
ресурси 

1,14 економія 
(тис. т у. п.): 0,88 

0,14 підвищення ефективності 
використання ПЕР, 
впровадження трьохзонних 
приладів обліку, поліпшення 
нормування витрат. 

0,24 

0,14 

0,14 

1,80 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3.10 - модернізація енергоємкого 

устаткування 
2011-
2015 
роки 

Головне управління 
промисловості та розвитку 
інфраструктури 
облдержадміністрації, 
промислові підприємства 
Луганської області 

власні кошти 
підприємств, 
кредитні 
ресурси 

2,77 економія 
(тис. т у. п.): 20,94 

32,98 зменшення енергоємкості 
виробництва одиниці 
продукції, скорочення 
собівартості продукту. 2,73 

2,19 

2,10 

42,78 

3.11 - заміщення традиційних видів 
палива іншими видами та 
використання вторичних 
енергоресурсів 

2011-
2015 
роки 

Головне управління 
промисловості та розвитку 
інфраструктури 
облдержадміністрації, 
промислові підприємства 
Луганської області 

власні кошти 
підприємств, 
кошти держ. 
бюджету, 
кредитні та 
інші 
інвестиційні 
ресурси 

378,65 економія 
(тис. т у. п.): 1136,93 

1484,80 скорочення споживання 
традиційних ПЕР, зниження 
енергоємності виробництва та 
відповідне підвищення 
конкурентоспроможності 
регіональної продукції 

3,70 

0,00 

0,00 

1867,15 

4.1 Реалізація заходів з 
підвищення 
енергоефективності 
у галузі житлово-
комунального 
господарства 

модернізація і реконструкція 
об'єктів теплопостачання з 
впровадженням сучасних 
ефективних технологій 
(модернізація котлів з 
високим ККД, впровадження 
сучасних енергоефективних 
пальників, індивідуальних 
теплових пунктів (ІТП), 
заміна труб теплових мереж 
на труби попередньо 
ізольовані) 

2011-
2015 
роки 

Головне управління 
житлово-комунального 
господарства 
облдержадміністрації, 
виконкоми міських рад 
міст обласного значення, 
райдержадміністрації, 
житлово-комунальні 
підприємства  

власні кошти, 
кошти 
державного 
бюджету, інші 
кошти, кошти 
місцевого 
бюджету, 
обласного 
бюджету 

205,48 економія 
(тис. т у. п.): 220,10 

165,79 скорочення втрат енерго- і 
теплоносіїв, підвищення 
ефективності використання 
ПЕР, підвищення якості 
надання  послуг з 
теплозабезпечення 

176,41 

95,79 

75,26 

718,74 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4.2 - впровадження когенераційних 

технологій (теплових 
насосів). 

2011-
2015 
роки 

Головне управління 
житлово-комунального 
господарства 
облдержадміністрації, 
виконкоми міських рад 
міст обласного значення,  
підприємства 
теплокомуненерго 

кошти 
державного 
бюджету, 
кошти 
обласного 
бюджету 

347,54 економія 
(тис. т у. п.): 145,77 

172,95 впровадження 
високоенергоефективного 
обладнання, підвищення 
ефективності використання 
ПЕР, підвищення якості 
надання опалювальних послуг 

26,40 

26,40 

26,40 

599,69 

4.3 - установка автономного 
опалювального обладнання. 

2011-
2015 
роки 

Головне управління 
житлово-комунального 
господарства 
облдержадміністрації, 
виконкоми міських рад 
міст обласного значення,  
підприємства 
теплокомуненерго 

кошти місцевих 
бюджетів, інші 
інвестиційні 
ресурси 

1,63 економія 
(тис. т у. п.): 0,41 

0,00 економія енергоресурсів, 
підвищення якості надання  
послуг з теплопостачання, 
створення нових робочих місць 0,00 

0,00 

0,00 

1,63 

4.4 - модернізація систем 
електропостачання 

2011-
2015 
роки 

Головне управління 
житлово-комунального 
господарства 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
районні комунальні 
підприємства 

власні кошти, 
субвенції з  
державного 
бюджету 

0,00 економія 
(тис. т у. п.): 0,08 

0,00 сучасне переобладнання 
електропостачальних систем, 
створення сприятливих умов 
для впровадження 
електроопалення 

0,00 

0,68 

0,00 

0,68 
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4.5 - модернізація об'єктів 

водопровідно-каналізаційного 
господарства 

2011-
2015 
роки 

Головне управління 
житлово-комунального 
господарства 
облдержадміністрації, 
виконкоми міських рад 
міст обласного значення, 
райдержадміністрації, ТОВ 
"Луганськвода", 
комунальні підприємства 

власні кошти 
підприємств,  
кошти  
бюджетів всіх 
рівнів, 
субвенціїї з 
держбюдету, 
інші ресурси 

32,39 економія 
(тис. т у. п.): 7,21 

24,41 зменшення втрат води, 
підвищення ефективності 
використання ПЕР, 
підвищення якості надання 
послуг з водозабезпечення 

19,15 

19,92 

19,62 

115,49 

4.6 - санація об'єктів житлово-
комунального господарства та 
соціальної сфери 

2011-
2015 
роки 

Головне управління 
житлово-комунального 
господарства 
облдержадміністрації, 
виконкоми міських рад 
міст обласного значення, 
райдержадміністрації, 
житлово-комунальні 
підприємства  

власні кошти 
підприємств, 
кошти 
державного та  
міських 
бюджетів 

46,96 економія 
(тис. т у. п.): 37,62 

45,39 утеплення приміщень, 
зменшення втрат теплової 
енергії, підвищеня 
ефективності використання 
ПЕР 

37,59 

37,17 

37,30 

204,40 

4.7 - впровадження 
енергоефективних систем 
зовнішнього освітлення 

2011-
2015 
роки 

Головне управління 
житлово-комунального 
господарства 
облдержадміністрації, 
виконкоми міських рад 
міст обласного значення, 
райдержадміністрації, 
житлово-комунальні 
підприємства  

власні кошти, 
кошти 
державного 
бюджету, 
кошти місцевих 
бюджетів. 

12,24 економія 
(тис. т у. п.): 4,78 

4,33 ефективне використання ПЕР, 
підвищення ефективності 
використання освітлювальної 
техніки 4,95 

4,27 

3,77 

29,56 
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4.8 - установка приладів обліку 

споживання енергоносіїв, 
перехід на погодинні тарифи 

2011-
2015 
роки 

Головне управління 
житлово-комунального 
господарства 
облдержадміністрації, 
виконкоми міських рад 
міст обласного значення, 
райдержадміністрації, 
житлово-комунальні 
підприємства  

власні кошти 
підприємств, 
кошти 
бюджетів всіх 
рівнів, 
субвенціїї з 
держбюджету, 
інші 
інвестиційні 
ресурси 

2,48 економія 
(тис. т у. п.): 52,92 

2,02 впровадження сучасних 
приладів обліку, поліпшення 
нормування витрат, економія 
ПЕР 1,68 

1,79 

1,77 

9,74 

4.9 - заміщення традиційних видів 
палива іншими видами 

2011-
2015 
роки 

Головне управління 
житлово-комунального 
господарства 
облдержадміністрації, 
виконкоми міських рад 
міст обласного значення, 
райдержадміністрації, 
житлово-комунальні 
підприємства  

кошти 
державного та 
обласного 
бюджетів  

0,64 економія 
(тис. т у. п.): 2,66 

3,84 підвищення ефективності 
використання ПЕР, 
використання альтернативних 
видів палива. 4,86 

2,15 

0,15 

11,64 

5.1 Реалізація заходів з 
підвищення 
енергоефективності 
у  бюджетній сфері 

модернізація і реконструкція 
об’єктів теплопостачання з 
впровадженням сучасних 
ефективних технологій 
(модернізація котлів з 
високим КПД, впровадження 
сучасних енергоефективних 
пальників, впровадження  
індивідуальних теплових 
пунктів (ІТП),   заміна труб 
теплових мереж на труби 
попередньо ізольовані) 

2011-
2015 
роки 

головні управління: праці 
та соціального захисту 
населення, охорони 
здоров'я, управління освіти 
і науки 
облдержадміністрації, 
виконкоми міських рад 
міст обласного значення, 
райдержадміністрації 

кошти 
бюджетів всіх 
рівнів, 
субвенції з 
держбюджету, 
інші 
інвестиційні 
ресурси 

14,53 економія 
(тис. т у. п.): 12,66 

10,31 зменшення втрат енерго- і 
теплоносіїв, підвищення 
ефективності використання 
ПЕР, підвищення якості 
надання послуг з 
теплозабезпечення 

10,67 

2,16 

2,49 

40,16 
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5.2 - установка автономного 

опалювального  обладнання  
2011-
2015 
роки 

головні управління: праці 
та соціального захисту 
населення, охорони 
здоров'я, житлово-
комунального 
господарства, управління: 
освіти і науки, культури і 
туризму, у справах сім'ї, 
молоді та спорту 
облдержадміністрації, 
виконкоми міських рад 
міст обласного значення, 
райдержадміністрації 

кошти 
бюджетів всіх 
рівнів, 
субвенції з 
держбюджету, 
інші 
інвестиційні 
ресурси 

18,24 економія 
(тис. т у. п.): 4,79 

17,13 
підвищення ефективності 
використання ПЕР, 
підвищення якості надання 
опалювальних послуг, 
створення нових робочих місць 10,56 

12,28 

6,00 

64,22 

5.3 - модернізація систем 
енергопостачання 
(електроопалення) 

2011-
2015 
роки 

Головне управління 
охорони здоров'я, 
управління освіти і науки 
облдержадміністрації, 
виконкоми міських рад  
міст обласного значення, 
райдержадміністрації 

кошти держ. 
бюджету, 
кошти міських 
бюджетів, інші 
інвестиційні 
ресурси 

0,93 економія 
(тис. т у. п.): 1,20 

0,00 
сучасне переобладнання 
електропостачальних систем, 
створення сприятливих умов 
для впровадження 
електроопалення 0,32 

0,32 

0,00 

1,57 
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5.4 - санація об'єктів бюджетної 

сфери 
2011-
2015 
роки 

головні управління: праці 
та соціального захисту 
населення, охорони 
здоров'я, житлово-
комунального 
господарства, управління: 
освіти і науки, культури і 
туризму, у справах сім'ї, 
молоді та спорту 
облдержадміністрації, 
виконкоми міських рад 
міст обласного значення, 
райдержадміністрації 

кошти 
бюджетів всіх 
рівнів, 
субвенції з 
державного 
бюджету 

50,03 економія 
(тис. т у. п.): 30,83 

36,73 
утеплення приміщень, 
зменшення втрат теплової 
енергії, підвищеня 
ефективності використання 
ПЕР, підвищення якості 
надання опалювальних послуг 

32,99 

26,40 

16,39 

162,53 

5.5 - установка енергозберігаючої 
освітлювальної техніки 

2011-
2015 
роки 

Головне управління 
охорони здоров'я, 
управління: освіти і науки, 
культури і туризму 
облдержадміністрації, 
міські ради, 
райдержадміністрації 

власні кошти, 
кошти держ. 
бюджету, 
кошти місцевих 
бюджетів, 
кошти 
обласного 
бюджету, інші 
кошти 

1,07 економія 
(тис. т у. п.): 5,12 

1,00 
ефективне використання ПЕР, 
пдвищення ефективності 
використання освітлювальної 
техніки 

1,07 

1,14 

1,07 

5,35 
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5.6 - установка приладів обліку 

споживання  енергоносіїв, 
перехід на погодинні тарифи 

2011-
2015 
роки 

Головне управління 
охорони здоров'я, 
управління освіти і науки 
облдержадміністрації, 
виконкоми міських рад 
міст обласного значення,  
райдержадміністрації 

кошти 
державного 
бюджету, 
кошти місцевих 
бюджетів, інші 
кошти 

0,92 економія 
(тис. т у. п.): 0,09 

0,98 підвищення ефективності 
використання ПЕР, 
впровадження трьохзонних 
приладів обліку, поліпшення 
нормування витрат 

0,18 

0,20 

0,20 

2,48 

5.7 - заміщення традиційних видів 
палива іншими видами та 
використання вторинних 
енергоресурсів  

2011-
2015 
роки 

управління освіти і науки 
облдержадміністрації, 
виконкоми міських рад 
міст обласного значення, 
райдержадміністрації 

кошти 
державного 
бюджету, 
кошти місцевих 
бюджетів, 
кошти 
обласного 
бюджету 

36,19 економія 
(тис. т у. п.): 2,94 

16,67 підвищення ефективності 
використання ПЕР, 
використання альтернативних 
видів палива 4,91 

5,33 

0,18 

63,27 

6.1 Реалізація заходів з 
підвищення 
енергоефективності 
у галузі транспорту 
та зв'язку 

модернізація і реконструкція 
об’єктів теплопостачання з 
впровадженням сучасних 
ефективних технологій 
(модернізація котлів з 
високим КПД, впровадження 
сучасних енергоефективних 
пальників, впровадження  
індивідуальних теплових 
пунктів (ІТП),   заміна труб 
теплових мереж на труби 
попередньо ізольовані) 

2011-
2015 
роки 

управління транспорту та 
зв'язку 
облдержадміністрації, 
виконкоми міських рад 
міст обласного значення, 
комунальні підприємства 
міського транспорту  

власні кошти, 
кошти держ. 
бюджету, 
кошти міських 
бюджетів, 
субвеції з 
держбюджету 

12,22 економія 
(тис. т у. п.): 22,00 

5,50 зменшення втрат енерго- і 
теплоносіїв, підвищення 
ефективності використання 
ПЕР, підвищення якості 
надання опалювальних послуг 
з теплозабезпечення 

3,22 

2,71 

2,67 

26,32 
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6.2 - санація об'єктів (утеплення 

фасадів, дахів, заміна вікон та 
дверей) 

2011-
2015 
роки 

управління транспорту та 
зв'язку 
облдержадміністрації, 
підприємства галузі 

кошти 
підприємств 0,03 економія 

(тис. т у. п.): 0,06864 

0,04 утеплення приміщень, 
зменшення втрат теплової 
енергії, підвищеня 
ефективності використання 
ПЕР 

0,00 

0,00 

0,00 

0,07 
6.3 - установка енергозберігаючої 

освітлювальної техніки 
2011-
2015 
роки 

управління транспорту та 
зв'язку 
облдержадміністрації, 
комунальні підприємства 
галузі 

кошти 
підприємств 0,00 економія 

(тис. т у. п.): 0,002 

0,00 ефективне використання ПЕР, 
пдвищення ефективності 
використання освітлювальної 
техніки 

0,00 

0,00 

0,00 

0,01 
6.4 - впровадження 

енергоефективних систем 
зовнішнього освітлення 

2011-
2015 
роки 

управління транспорту та 
зв'язку 
облдержадміністрації, 
підприємства галузі 

кошти 
підприємств 0,00 економія 

(тис. т у. п.): 0,004 

0,00 ефективне використання ПЕР, 
пдвищення ефективності 
використання освітлювальної 
техніки. 

0,01 

0,00 

0,00 

0,01 
6.5 - установка приладів обліку 

споживання енергоносіїв, 
перехід на погодинні тарифи 

2011-
2015 
роки 

управління транспорту та 
зв'язку 
облдержадміністрації, 
Луганська філія ВАТ 
"Укртелеком", ЛД УДППЗ 
"Укрпошта", міські 
комунальні підприємства 
галузі 

власні кошти, 
кошти місцевих 
бюджетів 

0,16 економія 
(тис. т у. п.): 0,23 

0,29 підвищення ефективності 
використання ПЕР, 
впровадження сучасних 
приладів обліку, поліпшення 
нормування витрат 

0,16 

0,13 

0,12 

0,85 
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7.1 Реалізація заходів з 

підвищення 
енергоефективності 
у галузі сільського 
господарства 

модернізація і реконструкція 
об’єктів теплопостачання з 
впровадженням сучасних 
ефективних технологій 
(модернізація котлів з 
високим ККД, впровадження 
сучасних енергоефективних 
пальників, впровадження  
індивідуальних теплових 
пунктів (ІТП),   заміна труб 
теплових мереж на труби 
попередньо ізольовані) 

2011-
2015 
роки 

Головне управління 
агропромислового 
розвитку 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
сільгосппідприємства  

власні кошти, 
інші 
інвестиційні 
ресурси 

2,00 економія 
(тис. т у. п.): 0,94 

0,00 підвищення ефективності 
використання ПЕР та якості 
надання послуг з 
теплопостачання   2,00 

0,00 

0,00 

4,00 

7.2 - установка автономного 
опалювального  обладнання  

2011-
2015 
роки 

Головне управління 
агропромислового 
розвитку 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
сільгосппідприємства  

кошти 
підприємств 0,00 економія 

(тис. т у. п.): 0,15 

1,00 підвищення ефективності 
використання ПЕР, якості 
надання опалювальних послуг, 
створення нових робочих місць 0,00 

0,00 

0,00 

1,00 

7.3 - установка енергозберігаючої 
освітлювальної техніки 

2011-
2015 
роки 

Головне управління 
агропромислового 
розвитку 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
сільгосппідприємства  

кошти 
підприємств 0,000010 економія 

(тис. т у. п.): 0,70 

0,000000 ефективне використання 
енергоресурсів, пдвищення 
ефективності використання 
освітлювальної техніки 0,000000 

0,000000 

0,000000 

0,000010 
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7.4 - установка приладів обліку 

споживання енергоносіїв, 
перехід на погодинні тарифи. 

2011-
2015 
роки 

Головне управління 
агропромислового 
розвитку 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
сільгосппідприємства  

кошти 
підприємств 0,000 економія 

(тис. т у. п.): 0,0008 

0,003 підвищення ефективності 
використання ПЕР 

0,000 

0,000 

0,000 

0,003 
7.5 - впровадження сучасних 

енергоефекивних технологій, 
обладнання 

2011-
2015 
роки 

Головне управління 
агропромислового 
розвитку 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
сільгосппідприємства  

власні кошти 
підприємств,  
інші 
інвестиційні 
ресурси 

8,230 економія 
(тис. т у. п.): 5,61 

7,600 придбання сучасних посівних 
комплексів, покращення 
результатів ефективності 
використання ПЕР 

8,400 

10,650 

12,400 

47,280 
7.6 - заміщення традиційних видів 

палива іншими видами та 
використання вторинних 
енергоресурсів 

2011-
2015 
роки 

Головне управління 
агропромислового 
розвитку 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
сільгосппідприємства  

кошти 
підприємств 0,999 економія 

(тис. т у. п.): 0,21 

0,000 підвищення ефективності 
використання ПЕР, 
використання альтернативних 
видів палива 

0,000 

0,000 

0,000 

0,999 
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8.1 Формування у 

суспільній 
свідомості 
принципів 
економного і 
раціонального 
використання 
паливно-
енергетичних 
ресурсів  

проведення в рамках тижня 
енергоефективності виставок 
та науково-практичних 
конференцій з актуальних 
питань енергозбереження 

2011-
2015 
роки 

Головне управління 
промисловості та розвитку 
інфраструктури 
облдержадміністрації 
спільно з Луганським 
національним 
університетом                    
ім. Т.Г.Шевченка  

- - підвищення рівня економії 
енергоресурсів  у виробництві 
та побуті  

8.2 - впровадження у навчальний 
процес загальноосвітніх 
навчальних закладів 
дисципліни 
"Енергоефективність" у якості 
факультативного курсу 

2011-
2015 
роки 

управління освіти і науки 
облдержадміністрації 

- - виховання економного 
ставлення до використання 
енергоресурсів у побуті 

8.3 - проведення конкурсів, 
виставок, конференціїй з 
питань енергозбереження та 
енергоефективності для 
учнівської та студентської 
молоді  

2011-
2015 
роки 

Головне управління 
промисловості та розвитку 
інфраструктури, 
управління освіти і науки 
облдержадміністрації 
спільно з навчальними 
закладами     І-ІV рівнів 
акредитації 

- - виховання економного 
ставлення до використання 
енергоресурсів у побуті 
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8.4 - підготовка матеріалів для ЗМІ  

щодо енергоефективності 
2011-
2015 
роки 

управління у справах 
преси та інформації 
облдержадміністрації, 
виконкоми міських рад 
міст обласного значення, 
райдержадміністрації 

не потребує 
додаткового 
фінансування  

не потребує 
додаткового 
фінансування  

формування у громадян 
економного і раціонального 
ставлення до використання 
паливно-енергетичних ресурсів  

8.5 - супровід реалізації Програми 
енергоефективнослі 
Луганської області на 2011 – 
2015 роки 

з 
моменту 
затверд-
ження 
Програ-
ми до 
кінця 
2015 
року 

Головне управління 
промисловості та розвикту 
інфраструктури 
облдержадміністрації 

кошти 
обласного 
бюджету 

0,095 підвищення рівня 
функціональної спроможності 
Програми енергоефективності 
Луганської області на 2011 – 
2015 роки 

0,095 
0,095 
0,095 
0,095 

0,475 

9. Популяризація 
новітніх зразків 
енергоефективного 
обладнання  

забезпечення участі 
підприємств області у 
щорічній національній 
виставці 
"Енергоефективність" 

2011-
2015 
роки 

Головне управління 
промисловості та розвитку 
інфраструктури, 
управління освіти і науки 
облдержадміністрації, 
науково-дослідні та 
проектні інститути, 
підприємства та організації 

кошти 
підприємств 

кошти 
підприємств 

впровадження новітніх 
енергоефективних технологій у 
виробництві та побуті, 
формування у населення 
свідомого ставлення до 
раціонального та економного 
використання енергоносії в  

10.1 Впровадження 
енергоменеджменту 

проведення енергоаудиту на 
підприємствах ЖКГ та 
бюджетної сфери  

2011-
2015 
роки 

Головне управління 
житлово-комунального 
господарства, структурні 
підрозділи 
облдержадміністрації, 
виконкоми міських рад 
міст обласного значення, 
райдержадміністрації, 
підприємства ЖКГ та 
бюджетної сфери  

кошти 
обласного 
бюджету, 
кошти 
підприємств 

0,200 впровадження 
енергоефективних заходів, 
скорочення споживання ПЕР 

- 
- 
- 
- 

0,200 
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10.2 - забезпечення розроблення 

програм енергоефективності 
підприємствами ЖКГ та 
бюджетної сфери 

2011-
2015 
роки 

Головне управління 
житлово-комунального 
господарства, структурні 
підрозділи 
облдержадміністрації, 
виконкоми міських рад 
міст обласного значення, 
райдержадміністрації, 
підприємства ЖКГ та 
бюджетної сфери  

не потребує 
додаткового 
фінансування  

не потребує 
додаткового 
фінансування  

впровадження 
енергоефективних заходів, 
скорочення споживання ПЕР 

10.3 - вивчення ринку споживачів 
природного газу, складання  
реєстру  підприємств, готових 
розглянути можливість заміни  
природного газу  на вугілля та 
альтернативні види палива 

2011-
2015 
роки 

головні управління: 
промисловості та розвитку 
інфраструктури, житлово-
комунального 
господарства, структурні 
підрозділи 
облдержадміністрації, 
виконкоми міських рад 
міст обласного значення, 
райдержадміністрації, 
промислові підприємства, 
підприємства ЖКГ та 
бюджетної сфери 

не потребує 
додаткового 
фінансування  

не потребує 
додаткового 
фінансування  

скорочення споживання 
природного газу, заміщення 
його на інші традиційні 
(вугілля) та альтернативні види 
палива 



103 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 (9) 
10.4 - сприяння створенню та 

розвитку в області мережі 
підприємств та організацій -
виконавців послуг з 
енергозбереження та 
створення інфраструктури 
енергозбереження 

2011-
2015 
роки 

головні управління: 
промисловості та розвитку 
інфраструктури, житлово-
комунального 
господарства, структурні 
підрозділи 
облдержадміністрації, 
виконкоми міських рад 
міст обласного значення, 
райдержадміністрації 

не потребує 
додаткового 
фінансування  

не потребує 
додаткового 
фінансування  

підвищення ефективності 
використання ПЕР, зниження 
залежності регіону від 
зовнішнього постачання 
енергоресурсів 

11 Вдосконалення 
нормативно- 
правової бази у 
сфері 
енергоефективності 
та 
енергозбереження  

внесення пропозицій щодо 
вдосконалення нормативно- 
правових актів до 
центральних органів 
виконавчої влади 

2011-
2015 
роки 

головні управління: 
промисловості та розвитку 
інфраструктури, житлово-
комунального 
господарства, структурні 
підрозділи 
облдержадміністрації, 
виконкоми міських рад 
міст обласного значення, 
райдержадміністрації 

не потребує 
додаткового 
фінансування  

не потребує 
додаткового 
фінансування  

підвищення 
конкурентоспроможності 
продукції регіонального 
виробництва , економія ПЕР 

 


