
Европейський тиждень сталої енергії в м.Первомайський 2020
Щоденний відеомарафон 

День Назва Текст

2)Ремонт покрівлі та заміна вікон на енергозберігаючі в ДНЗ №5 (капітальний ремонт покрівлі з впровадженням енергозберігаючих 
технологій та повна заміна вікон на металопластикові енергозберігаючі);

3)Капітальний ремонт Центральної міської бібліотеки (за кошти GIZ) - виконано ремонт покрівлі з впровадженням 
енергозберігаючих технологій , стелі, туалету, заміна вікон на енергозберігаючі, дверних блоків, встановлення led-світильників;

4)Ремонт покрівлі ЗОШ № 5;

5) Капітальний ремонт по заміні алюмінієвих вітражів в будівлі ПК “Хімік” (за кошти GIZ);   

 6)Капітальний ремонт паталогоанатомічного відділення КЗОЗ Первомайської ЦРЛ: замінено лампи на світодіодні, радіатори, заміна 
вікон та дверей на енергозберігаючі;              
7)Капітальний ремонт частини пологового відділення ЦРЛ - заміна вікон на енергозберігаючі, дверей, радіаторів, заміна електричної 
проводки та освітлення, ремонт системи водопостачання та водовідведення.

За підтримки ОДА і місцевий бюджет:
1. Проведено заміну та теплоізоляцію трубопроводів тепломережі ЗОШ № 5, № 6, № 7 (кошти обласного та місцевого бюджету); 
2. Капітальний ремонт частини покрівлі Ліцею №7 (за підтримки ХОДА)   
3. Часткове переоснащення зовнішнього освітлення міста (місцевий бюджет)-освілено сучасними Led-світильниками 3 вулиці міста: 
Роза, Олексіївська, Кільцева;
4.  проєкт “Термомодернізація хірургічного корпусу  КНП Первомайської ЦРЛ”: утеплено будівлю хірургічного корпусу, утеплення 
кровлі, замінено вікна та двері на енергозберігаючі (за підтримки ХОДА). 
5. Ремонт денного стаціонарного відділення Первомайської ЦРЛ: замінено лампи на світодіодні, радіатори, замінено вікна та двері 
на енергозберігаючі (місцевий бюджет)
6. Капітальний ремонт фізіотерапевтичного відділення КЗОЗ Первомайська ЦРЛ  (за кошти світового банку): замінена вікон на 
енергозберігаючі, заміна електричної проводки та освітлення на led-світильники, ремонт системи водопостачання та 
водовідведення

Енергозбереження і ощадна 
поведінка кожного 
мешканця 

ролик

23.06.2020 День2 Початок роботи з НЕФКО 
(відео)

НЕФКО - міжнародна фінансова організація, основна мета якої- позитивно впливати на довкілля, сприяти  інвестиціям, пов’язаним з 
зеленим ростом та пом’якшенням наслідків зміни клімату та адаптації до них.

24.06.2020 День3 Робота з ЕСКО-компаніями. ЕСКО-контракти – це впровадження енергоефективних заходів за рахунок ЕСКО-інвестора, кошти якому повертаються за рахунок 
економії з проплати за енергоносії.
В м.Первомайський в кінці 2019  року розпочато впровадження ЕСКО – контрактів. Було визначено перелік об’єктів енергосервісу та 
базові рівні споживання енергії. Укладено договори з переможцем закупівлі компанією  ТОВ "КИЇВЕСКО" щодо впровадження 
заходів з енергозбереження.
По 4 об’єктам міста Первомайський - будівлі Комунального закладу "Первомайського ліцею №5 Первомайської міської ради", 
Комунального закладу "Первомайського ліцею №6 Первомайської міської ради", Комунального закладу "Первомайського ліцею 
№7 Первомайської міської ради" та будівлі Виконавчого комітету Первомайської міської ради встановлено індивідуальні теплові 
пункти з погодним і погодинним регулюванням, що дозволяє уникати перетопів, є можливість зниження температури в нічний час, 
на вихідних, режим канікул, карантину. Встановлення Індивідуальних теплових пунктів на бюджетних закладах за механізмом ЕСКО-
договорів дозволило покращити циркуляції теплоносія по внутрішньобудинковій системі опалення, а також знівелювати можливі 
перегріви будівлі. Враховуючи, що всі заходи здійснюються за рахунок приватних інвестицій та без додаткових капіталовкладень зі 
сторони бюджету, міська влада отримала окрім додаткової вигоди у вигляді зекономлених енергоресурсів та оновлення 
матеріально-технічної бази, також матеріальну вигоду за рахунок фіксованого відсотку, тобто інвестор не всі 100% економії забирає 
як повернення вкладень, а додатково залишає близько 10-15% від зекономленої теплової енергії у бюджеті міста. Ці кошти можуть 
бути додатково спрямовані на різного роду енергоефективні заходи на даних закладах.  За енергосервісними договорами з січня по 
березень 2020 року  по об'єктах міста  досягнута економія близько 18,32 %.

Сортування ролик  та переробка 
"Історія 3х пляшок". Важливісь сортування ролик
Відео Первомайський. Сортування

Зелена енергетика            Встановлено ліхтарі з автономними джерелами енергії в м.Первомайський. В сквері в рамках міського проєкту «Бюджету участі» 
встановлено 4 автономні ліхтарі на сонячних батареях потужністю 60W, світловий потік 3380 lm.

ОСББ "Енергозбереження в 
житловому секторі" 

Доступно про складне ОСББ, ролик

ОСББ "Енергозбереження в 
житловому секторі" 

  Новостворене ОСББ отримало компенсацію від міської ради.

ОСББ "Енергозбереження в 
житловому секторі"  вебінар  "ОСББ як інструмент залучення коштів на модернізацію будинку”
Публічна консультація 
онлайн" «Як поліпшити проспекти Культури та 40-річчя Перемоги?»

За кошти GIZ:                                                                                                                                                                                                                                                         
1)Капітальний ремонт ЗОШ № 2 (термомодернізація будівлі з впровадженням енергозберігаючих технологій: утеплення фасадів, 
капітальний ремонт покрівлі з впровадженням енергозберігаючих технологій, заміна всіх вікон та дверей, капітальний ремонт 
системи опалення (2017-2018рр.);

Сортуй свідомо!
25.06.2020 День4

Курс на енергозбереження. 
Проєкти з GIZ. Заходи з 

енергозбереження 
   

22.06.2020 День1

26.06. 2020 День5
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