
                                                                                                                                                                                                                               Додаток   

                                                                                                                                                        до Програми підвищення енергозбереження  

                                                                                                                    та енергоефективності 

                                                                                                                                                                     Шепетівської міської територіальної  

                                                                                                                                                                     громади на 2023-2025роки 

  

Перелік  заходів Програми підвищення енергозбереження та енергоефективності 

Шепетівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки 

   Очікуваний обсяг фінансування  

(тис.грн.) 

 

Очікуваний 

результат 

Виконавці 

№з/п Назва заходу 
Джерело 

фінансування 
2023 2024 2025  

1 2 3 4 5 6 9  

1.  

Термомодернізація зовнішніх 

огороджувальних конструкцій (стін, вікон і 

дверей, горищ, підвалів) будівель 

бюджетних установ та організацій в т.ч: 

Міський 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування  

не заборонені 

чинним 

законодавством 

16275,00 22720,00 21740,00  

 

1.1 
Утеплення зовнішніх стін, суміщеного 

покриття Шепетівського НВК№1 

Міський 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування  

не заборонені 

чинним 

законодавством 

2000,00 4000,00 3000,00 

Покращення умов 

праці. 

Зменшення 

споживання 

теплової енергії на 

30% 

Управління 

освіти 



1.2 
Утеплення зовнішніх стін, суміщеного 

покриття ЗДО№7 «Дюймовочка» 

Міський 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування  

не заборонені 

чинним 

законодавством 

3000,00 4000,00 5000,00 

Покращення умов 

праці. 

Зменшення 

споживання 

теплової енергії на 

30% 

Управління 

освіти 

1.3 

 

Утеплення фасаду Шепетівського міського 

будинку культури, заміна вікон та дверей 

на герметичні з підвищеним опором 

теплопередачі 

Міський 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування  

не заборонені 

чинним 

законодавством 

3000,00 5000,00 4000,00 

Покращення умов 

праці. 

Зменшення 

споживання 

теплової енергії на 

40% 

Відділ культури 

1.4 

Утеплення фасаду, заміна вікон, заміна 

дверей КНП «Вузлова багатопрофільна 

лікарня станція Шепетівка» 

Міський 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування  

не заборонені 

чинним 

законодавством 

2000,00 3000,00 4000,00 

Покращення умов 

праці. 

Зменшення 

споживання 

теплової енергії на 

30% 

КНП «Вузлова 

багатопрофільна 

лікарня станція 

Шепетівка» 

1.5 

Заміна вікон у Шепетівській музичній 

школі на енергоефективні з гарантованим 

показником опору теплопередачі 

Міський 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування  

не заборонені 

чинним 

законодавством 

- 100,00 - 

Покращення умов 

праці. 

Зменшення 

споживання 

теплової енергії на 

20%. 

Відділ культури  



1.6 

Заміна вікон в АЗПСМ №2 КП «КНП 

Шепетівського Центру первинної медико-

санітарної допомоги»  на енергоефективні 

з гарантованим показником опору 

теплопередачі 

Міський 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування  

не заборонені 

чинним 

законодавством 

15,00 - - 

Покращення умов 

праці. 

Зменшення 

споживання 

теплової енергії на 

20%. 

«КНП 

Шепетівського 

Центру 

первинної 

медико-

санітарної 

допомоги» 

1.7 

Заміна вікон в АЗПСМ №5 КП «КНП 

Шепетівського Центру первинної медико-

санітарної допомоги»  на енергоефективні 

з гарантованим показником опору 

теплопередачі 

Міський 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування  

не заборонені 

чинним 

законодавством 

- - 60,00 

Покращення умов 

праці. 

Зменшення 

споживання 

теплової енергії на 

20% 

«КНП 

Шепетівського 

Центру 

первинної 

медико-

санітарної 

допомоги» 

1.8 

Заміна вікон в АЗПСМ №6 КП «КНП 

Шепетівського Центру первинної медико-

санітарної допомоги»  на енергоефективні 

з гарантованим показником опору 

теплопередачі 

Міський 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування  

не заборонені 

чинним 

законодавством 

- - 30,00 

Покращення умов 

праці. 

Зменшення 

споживання 

теплової енергії на 

20%. 

«КНП 

Шепетівського 

Центру 

первинної 

медико-

санітарної 

допомоги» 

1.9 

Утеплення фасаду та заміна дверей з 

інерційним пристроєм для автоматичного 

зачинення  в АЗПСМ (КП «КНП 

Шепетівського Центру первинної медико-

санітарної допомоги» ) с. Плесна  

Міський 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування  

не заборонені 

чинним 

законодавством 

20,00 90,00 - 

Покращення умов 

праці. 

Зменшення 

споживання 

теплової енергії на 

30% 

«КНП 

Шепетівського 

Центру 

первинної 

медико-

санітарної 

допомоги» 



1.10 
Утеплення фасаду та покрівлі приміщення 

басейну  

Міський 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування  

не заборонені 

чинним 

законодавством 

- 40,00 100,00 

Покращення умов 

праці. 

Зменшення 

споживання 

теплової енергії на 

40% 

 

1.11 

Заміна вікон КНП «Шепетівська 

багатопрофільна лікарня» (КДП, 

педіатричне відділення) на 

енергоефективні з гарантованим 

показником опору теплопередачі 

Міський 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування  

не заборонені 

чинним 

законодавством 

- 150,00  

Покращення умов 

праці. 

Зменшення 

споживання 

теплової енергії на 

20%. 

КНП 

«Шепетівська 

багатопрофільна 

лікарня» 

1.12 

Заміна вікон в адміністративній будівлі 

виконавчого комітету Шепетівської 

міської ради на енергоефективні з 

гарантованим показником опору 

теплопередачі 

Міський 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування  

не заборонені 

чинним 

законодавством 

150,00 - - 

Покращення умов 

праці. 

Зменшення 

споживання 

теплової енергії на 

20%. 

 

1.13 
Ремонт системи опалення КНП 

«Шепетівська багатопрофільна лікарня» 

Міський 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування  

не заборонені 

чинним 

законодавством 

- 30,00 - 

Зменшення втрат 

теплової енергії та 

витоків теплоносія, 

забезпечення 

безаварійності 

проходження 

опалювального 

сезону 

КНП 

«Шепетівська 

багатопрофільна 

лікарня» 



1.14 

Заміна системи гарячого та холодного 

водопостачання КНП «Шепетівська 

багатопрофільна лікарня» 

Міський 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування  

не заборонені 

чинним 

законодавством 

- 60,00 - 

Зменшення втрат 

води, забезпечення 

безаварійності 

КНП 

«Шепетівська 

багатопрофільна 

лікарня» 

1.15 

Реконструкція котельні за адресою вул. 

Шешукова, 8б з встановленням 

твердопаливного   котла Шепетівського 

підприємства теплових мереж (ШПТМ) 

 

Міський 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування  

не заборонені 

чинним 

законодавством 

 

 

400,00 

300,00 500,00 

Зменшення 

споживання 

природнього газу, 

до 22 % на 

сезон (62,3 тис.м³) 

 

Шепетівського 

підприємства 

теплових мереж 

1.16 

Реконструкція котельні за адресою вул. 

Радищева, 2б з встановленням 

твердопаливного   котла ШПТМ 

 

Міський 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування  

не заборонені 

чинним 

законодавством 

650,00 1000,00 1000,00 

Зменшення 

споживання 

природнього газу, 

до 25 % на сезон 

(61,6 тис.м³) 

 

Шепетівського 

підприємства 

теплових мереж 



1.17 

Технічне переоснащення котельні по вул. 

Судилківська 100 на модульну котельню 

ШПТМ 

 

Міський 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування  

не заборонені 

чинним 

законодавством 

500,00 400,00 500,00 

Зменшення 

споживання 

природнього газу, 

до 53 % на сезон 

(54 тис.м³) 

Зменшення 

споживання 

електричної 

енергії  до 30%. 

Зменшення втрат 

теплової енергії за 

рахунок зменшення 

протяжності 

трубопроводу. 

 

Шепетівського 

підприємства 

теплових мереж 

1.18 

Технічне переоснащення котельні по вул. 

Лозова 1 на заміна котлів та обладнання 

ШПТМ 

 

Міський 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування  

не заборонені 

чинним 

законодавство

м   

700,00 1000,00 1000,00 

Зменшення 

споживання 

природнього газу, 

до 19 % на сезон 

(20,88 тис.м³) 

 

Шепетівського 

підприємства 

теплових 

мереж 



1.19 

Технічне переоснащення газового 

обладнання котельні по вул. С.Бандери 61а 

із заміною вузла обліку та 

налагоджуванням котлів ШПТМ 

 

Міський 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування  

не заборонені 

чинним 

законодавством 

180,00 - - 

Покращення якості 

постачання газу до 

обладнання, 

зменшення втрат 

газу, зменшення 

технологічних 

втрат газу, 

забезпечення 

безпечного 

середовища в 

котельні 

 

Шепетівського 

підприємства 

теплових мереж 

1.20 

Заміна енергоємного електроопалення та 

вікон об’єктів Шепетівське комунальне 

підприємство водопровідно 

каналізаційного господарства (ШКПВКГ) 

Міський 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування  

не заборонені 

чинним 

законодавством 

200,00 300,00 200,00 

Споживання 

енергоносіїв 

зменшиться на 

35% 

Шепетівське 

комунальне 

підприємство 

водопровідно 

каналізаційного 

господарства 

1.21 
Диспетчеризація та автоматизація 

виробничого процесу ШКПВКГ 

Міський 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування  

не заборонені 

чинним 

законодавством 

400,00 500,00 - 

Покращення умов 

праці. Споживання 

енергоносіїв 

зменшиться на 

15% 

Шепетівське 

комунальне 

підприємство 

водопровідно 

каналізаційного 

господарства 

1.22 

Встановлення систем частотного 

регулювання та плавного пуску 

електродвигунів ШКПВКГ 

Міський 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування  

не заборонені 

чинним 

законодавством 

400,00 400,00 200,00 

Зменшення 

використання 

електроенергії 

Шепетівське 

комунальне 

підприємство 

водопровідно 

каналізаційного 

господарства 



1.23 

Впровадження систем альтернативного 

енергопостачання (на базі сонячних 

батарей) об’єктів ШКПВКГ (каналізаційні 

очисні споруди міста та водопровідної 

насосної станції 11 підйому) 

Міський 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування  

не заборонені 

чинним 

законодавством 

1000,00 1000,00 500,00 

Зменшення 

використання 

електроенергії 

Шепетівське 

комунальне 

підприємство 

водопровідно 

каналізаційного 

господарства 

1.24 

Встановлення димососа на котельні за 

адресою вул.Героїв Небесної Сотні,87 (для 

виведення димових газів від котлів) 

ШПТМ 

Міський 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування  

не заборонені 

чинним 

законодавством 

80,00 - - 

Зменшення викидів 

СО2 

Забезпечення 

вентиляції котельні, 

покращення викиду 

відпрацьованих 

газів, зменшення 

викидів СО2, 

підвищення 

продуктивності 

котельного 

обладнання 

 

Шепетівського 

підприємства 

теплових мереж 

1.25 
Заміна мереж теплопостачання ШПТМ 

 

Міський 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування  

не заборонені 

чинним 

законодавством 

1500,00 1500,00 1500,00 

Зменшення втрат 

теплової енергії та 

витоків теплоносія, 

забезпечення 

безаварійності 

проходження 

опалювального 

сезону 

Шепетівського 

підприємства 

теплових мереж 



1.26 

 Заміна електричного котла на котел на 

паливній гранулі з деревини АЗПСМ (КП 

«КНП Шепетівського Центру первинної 

медико-санітарної допомоги») с.Плесна                              

Міський 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування  

не заборонені 

чинним 

законодавством 

 

 

 

 

 

 

80,00 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Зменшення 

споживання 

електричної 

енергії. 

Покращення умов 

праці. 

КП «КНП 

Шепетівського 

Центру 

первинної 

медико-

санітарної 

допомоги» 

   2. 

Проведення енергетичних обстежень (у т. 

ч. енергетичні аудити, обстеження 

інженерних мереж, енергетична 

сертифікація будівель) 

Міський 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування  

не заборонені 

чинним 

законодавством 

150,00 150,00 200,00 

Зменшення 

споживання 

теплової енергії, 

покращення умов 

праці та навчання. 

15-20% 

 

 

3. 
Впровадження енергосервісних договорів в 

бюджетних установах 

Міський 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування  

не заборонені 

чинним 

законодавством 

- - - 

Впровадження 

енергоефективних 

заходів, зменшення 

споживання 

енергоресурсів, 

оплата послуг  

виключно за 

рахунок економії 

енергоресурсів, 

досягнутої в 

результаті 

здійснення такими 

компаніями 

енергоефективних 

заходів. 

 



    4. 

Оплата послуг з підтримки сервісу для 

моніторингу та аналізу енергії у будівлях 

 

Міський 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування  

не заборонені 

чинним 

законодавством 

20,00 20,00 20,00 

Зменшення 

споживання 

теплової енергії на 

15% 

 

5. 

Створення інформаційних аналітично- 

популяризаційних ресурсів на основі 

вебресурсів, інтернет-сторінок, чатів, 

телепередач, проведення організаційно- 

масових заходів 

Міський 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування  

не заборонені 

чинним 

законодавством 

 

20,00 

 

20,00 

 

20,00 
Соціальний ефект () 

 

6. 
Заміна лічильників в комунальних 

закладах для вільного доступу їх обліку  

Міський 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування  

не заборонені 

чинним 

законодавством 

30,00 30,00 30,00 

Проведення 

моніторингу 

споживання 

паливно-

енергетичних 

ресурсів 

бюджетними 

установами; 

Управління 

економіки, 

підприємництва, 

та підтримки 

інвестиції 

7. 

Підвищення кваліфікації службовців, 

керівництва, фахівців бюджетних установ, 

які мають безпосередній вплив на 

енергоспоживання підпорядкованих їм 

закладів 

Міський 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування  

не заборонені 

чинним 

законодавством 

20,00 20,00 20,00 
Покращення якості 

роботи працівників 

Управління 

економіки, 

підприємництва, 

та підтримки 

інвестиції, 



8. 
Проведення конкурсу дитячого малюнку 

на тему: "Енергозбереження" 

Міський 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування  

не заборонені 

чинним 

законодавством 

5,0 5,0 5,0 

Соціальний 

ефект(сприяти 

формуванню 

свідомого 

ставлення до 

необхідності рівня 

енергозбереження 

та раціонального 

природокористуван

ня серед 

підростаючого 

покоління шляхом 

привертання уваги 

до актуальної теми 

відношення до 

енергоресурсів) 

Управління 

економіки, 

підприємництва, 

та підтримки 

інвестиції, 

управління 

освіти  

9. Проведення тижня Сталої енергії 

Міський 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування  

не заборонені 

чинним 

законодавством 

20,00 20,00 20,00 

Соціальний 

ефект(підвищення 
поінформованості 
населення щодо 

сучасних способів 
енергоефективнос

ті, залучення 
відновних джерел 
енергії та протидії 
глобальній зміні 

клімату. ) 

Управління 

економіки, 

підприємництва, 

та підтримки 

інвестиції 



10. 
Розробка плану дій зі сталого 

енергетичного розвитку та клімату 

Міський 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування  

не заборонені 

чинним 

законодавством 

50,00 - - 

Передбачає якісні 

стратегічні зміни 

міста, його 

ефективне 

енергоспоживання 

та зменшення 

викидів парникових 

газів усіма 

залученими 

господарюючими 

суб’єктами міста. 

Управління 

економіки, 

підприємництва, 

та підтримки 

інвестиції  

11. 
Приєднання до Європейської ініціативи 

Угода мерів  

Міський 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування  

не заборонені 

чинним 

законодавством 

- - - 

Зменшення  викидів 

СО2 , посилення 

енергетичной 

безпеки, співпраця з 

ЄС 

 

12. 

Впровадження системи енергетичного 

менеджменту згідно Постанови КМУ 

№1460 від 23 грудня 2021р. 

(затвердження  положення, концепції  про 

систему енергетичний менеджмент та ін. ) 

Міський 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування  

не заборонені 

чинним 

законодавством  

15,00 15,00 15,00 

Покращення якості 

роботи працівників, 

посилення 

відповідальності, 

мотивація до 

економії 

Управління 

економіки, 

підприємництва, 

та підтримки 

інвестиції 

Всього  16605,00 23000,00 22070,00   

 

 


