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На виконання додатку 1 «Заходи з енергозбереження» до Комплексної програми 
енергоефективності Рівненської області на 2018 -  2015 роки, схваленої розпорядженням 
голови облдержадміністрації (далі -  ОДА) від 13.03.2018 № 166 (зі змінами) (далі -  
Програма) та затвердженої рішенням обласної ради від 16.03.2018 № 866, повідомляємо 
наступне.

По пункту 1. 14.06.2018 під час проведення Міжрегіонального інвестиційного 
форуму з питань енергоефективності та енергозбереження в рамках роботи IV 
Міжнародної спеціалізованої виставка «Сучасність. Енергозбереження. Технології. (СЕТ 
-  2018)» між Рівненською ОДА та Національним університетом водного господарства та 
природокористування підписано договір про спільну діяльність у сфері енергетики та 
енергоефективності. На цей час опрацьовується питання щодо створення наукового 
парку Національного університету водного господарства та природокористування та 
функціонуванню постійно діючих консультаційних пунктів з питань енергозбереження 
(вузької спеціалізації).

По пункту 2. У п.р. на реалізацію заходів Програми, а саме для співфінансування 
проектів з енергоефективності, розроблених місцевими органами виконавчої влади та 
органами місцевого самоврядування, установами і організаціями області, що 
фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, в обласному бюджеті передбачено 
15 млн. гривень.

По пункту 4. Департаментом підготовлено лист Держенергоефективності (від
22.06.2018 № 1449/01.2/2) щодо розгляду можливості передбачення коштів в
державному бюджеті та з частковим виділенням коштів заінтересованим організаціями 
на основі співфінансування для реалізації міжгалузевих енергозберігаючих проектів на 
території Рівненської області.

По пункту 5. Департаментом підготовлено лист Держенергоефективності (від
22.06.2018 № 1449/01.2/2) щодо розгляду можливості передбачення коштів в
державному бюджеті та з частковим виділенням коштів заінтересованим організаціями 
на основі співфінансування для реалізації міжгалузевих енергозберігаючих проектів на 
території Рівненської області.

По пункту 6. З метою популяризації механізмів стимулювання енергоефективності 
на Рівненщині 14-15.06.2017 було проведено Міжрегіональний інвестиційний форум з 
питань енергоефективності та енергозбереження в рамках роботи IV Міжнародної 
спеціалізованої виставка «Сучасність. Енергозбереження. Технології. (СЕТ -  2018)», під 
час якої мш Рівненською ОДА та Інститутом енергозбереження та енергоменеджменту 
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім.
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І.Сікорського», Національним університетом водного господарства та природо
користування та Національним технічним університетом «Харківський політехнічний 
інститут» підписано договори про спільну діяльність у сфері енергетики та енерго- 
ефективності. В експозиціях Виставки та з виступами на Форумі прийняли участь 56 
підприємств, установ і організацій (перелік додається), з них 19 іноземні представники 
(Данії, Китаю, Італії, Нідерландів, СІЛА, Німеччини, Польщі, Чехії, Австрії, Японії, 
Литви, Швейцарії, Туреччини, Швеції, Англія, Іспанія, Фінляндія та Франції).

По пункту 7. Департаментом за інспекцією Держенергонагляду в Рівненській області 
погоджено та затверджено план-графік проведення моніторингу технічного стану тепло
енергетичного, енергетичного устаткування суб’єктів відносин тепло- і електро
постачання та надання рекомендацій щодо покращення його технічного стану, з 
підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2018/19 років від 16.04.2018 
№951/01.2/2. Результати проведеного моніторингу в травні (від 19.06.2018 
№ 1410/01.2/2) та червні (від 25.07.2018 № 1708/01.2/2) п.р., відповідно до вказаного 
плану-графіку, узагальнено і доведено до відома та відповідного реагування райдерж- 
адміністраціям (далі -  РДА), виконавчим комітетам рад міст обласного значення (далі -  
МВК), об’єднаним територіальним громадам (далі -  ОТГ) та структурним підрозділам 
ОДА.

По пункту 8. Відповідно до розділу IX «Обласна система енергомоніторингу 
споживання енергоносіїв бюджетною сферою місцевого підпорядкування» Програми 
розроблена система стимулювання ощадного використання енергоресурсів. Положення 
про систему стимулювання відповідальних працівників та посадових осіб, задіяних в 
процесі забезпечення енергоефективності за рахунок коштів, отриманих в результаті 
досягнутої економії витрат на енергоносії, обласної системи енергомоніторингу 
споживання енергоносіїв бюджетною сферою місцевого підпорядкування буде 
впроваджено після затвердження положень, передбачених розпорядженням Кабінету 
Міністрів України (далі -  КМУ) від 26.04.2017 № 732-р, на державному рівні.

По пункту 11. На офіційному веб-сайті Рівненської ОДА створено розділ, в якому 
розміщено інформацію (оснівні технічні характеристики будівель та споживання енерго
носіїв за останні 3 роки) стосовно 413 будівель бюджетних установ, які потребують 
здійснення енергоефективних заходів, за посиланням:
http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/ 24247.htm. Також вказана інформація по кожному 
району, місту обласного значення та ОТГ розміщена на відповідних офіційних веб
сайтах та на офіційних сторінках у соціальній мережі ГасеЬоок. Поряд з цим, 
проводиться постійні роботи щодо наповнення вказаних баз вказаних характеристик.

По пункту 12. Дирекцією обласного конкурсу проектів з енергоефективності при 
реєстрації заявок учасників конкурсу, який проводиться в рамках Програми, вартість 
розроблення проектно-кошторисної документації (далі -  ПКД), експертного звіт}' ПКД 
уповноважених організацій та енергетичного аудиту враховувалась до частки спів- 
фінансування з відповідного місцевого бюджету.

По пункту 14. Департаментом підготовлено запит управлінню житлово- 
комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради (від 
23.06.2018 № 1458/01.2/2) щодо стану впровадженню міського електротранспорту та 
виділення окремих місць, які будуть обладнані станціями для зарядки електромобілів, на 
парковках біля торговельних центрів, кінотеатрів, спортклубів, будівель органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування тощо з метою створення зручних 
умов для власників електрокарів та стимулювання попиту на них.

По пункту 15. Департаментом постійно здійснюється інформаційна та 
консультаційна допомога бюджетним організаціям і установам місцевого
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підпорядкування, об’єктам житлового сектору стосовно фінансування проектів з 
допомогою Фонду енергоефективності та механізму ЕСКО (в частині бюджетної сфери).

По пункту 17. Департаментом розробляється технічне завдання для впровадження 
обласної системи моніторингу споживання енергоносіїв бюджетними установами і 
організаціями області. Після цього буде здійснено закупівля програмного забезпечення 
для проведення моніторингу споживання енергоносіїв бюджетними установами і 
організаціями відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі». 
Впровадження програмного забезпечення для проведення моніторингу буде здійснено у 
термін до 01 січня 2019 року з обов’язковим проведенням ознайомлювальних семінар - 
практикумів (з оволодінням навичками користування вказаним програмним 
забезпеченням відповідальних фахівців) бюджетних установ і організацій області.

По пункту 19. Департаментом 03.04.2018 в м. Здолбунів, 05.04.2018 в м. Сарни та 
10.04.2018 в м. Дубно проведено практикум-тренінги для РДА, МВК, ОТГ та 
структурних підрозділів ОДА щодо порядку розроблення та основних вимог 
комплексних програм енергоефективності на 2018 -  2025 роки на рівні адміністративно- 
територіальних одиниць та структурних підрозділів ОДА, за результатами яких 
прийнято протокольні рішення від 03.04.2018 № 01/18-КПЕЕРО, від 05.04.2018 № 02/18- 
КПЕЕРО, від 10.04.2018 № 03/18-КПЕЕРО.

По пункту 20. Департаментом опрацьовано вимоги постанов КМУ від 17.07.2015 
№ 507 «Про внесення змін до деяких постанов КМУ» та від 03.08.2011 № 841 «Про 
внесення змін до деяких постанов КМУ з питань ефективного використання паливно- 
енергетичних ресурсів, енергозбереження та альтернативних видів палива» та за 
результатами підготовлені пропозиції щодо внесення змін до розпорядження голови 
ОДА від 04.07.2003 № 349 «Про нормування питомих витрат ПЕР у суспільному 
виробництві області».

Вказана інформація доводиться до відома в порядку здійснення контролю.

.Віталій Гордійчук, 28-44-72 
КПЕРО Заходи по дод 1 01.07.2018
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^  Першому заступнику
......... .................———......  голови облдержадміністрації (далі -  ОДА)

В.Ундіру

і /  Рівненська обласна рада

Управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю ОДА

На виконання Комплексної програми енергоефективності Рівненської 
області на 2018 -  2025 роки, схваленої розпорядженням голови ОДА від 
13.03.2018 № 166 (зі змінами) (далі -  Програма) та затвердженої рішенням 
обласної ради від 16.03.2018 № 866 (зі змінами), надаємо звіт щодо реалізації 
заходів Програми та Комплексних програм енергоефективності районів, міст 
обласного значення, об'єднаних територіальних громад, структурних 
підрозділів ОДА на 2018 - 2025 за 6 місяців 2018 року, що додається.

Поряд з цим, просимо розмістити вказаний звіт на офіційних веб-сайтах 
ОДА та обласної ради в розділі «Енергоефективність».

Додаток: на 8 арк. в 1 прим.

В.о. директора департаменту

Віталій Гордійчук, 28-44-72 
' У  ДПЕРО за 6 міс на сайти і до відома

Р.
0^ 0%
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Додаток 6

Звіт щодо виконання додатку 1 «Заходи з енергозбереження» до Комплексної 
програми енергоефективності Рівненської області на 20 І 8 -  2015 роки, 

схваленої розпорядженням голови ОДА від 13.03.2018 № 166 (зі змінами) 
та затвердженої рішенням обласної ради від 16.03.2018 № 866

По пункту 1. 14.06.2018 під час проведення Міжрегіонального інвестиційного 
форуму з питань енергоефективності та енергозбереження в рамках роботи IV 
Міжнародної спеціалізованої виставка «Сучасність. Енергозбереження. 
Технології. (СЕТ -  2018)» між Рівненською ОДА та Національним університетом 
водного господарства та природокористування підписано договір про спільну 
діяльність у сфері енергетики та енергоефективності. На цей час опрацьовується 
питання щодо створення наукового парку Національного університету водного 
господарства та природокористування та функціонуванню постійно діючих 
консультаційних пунктів з питань енергозбереження (вузької спеціалізації).

По пункту 2. У п.р. на реалізацію заходів Програми, а саме для 
співфінансування проектів з енергоефективності, розроблених місцевими 
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, установами і 
організаціями області, що фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, в 
обласному бюджеті передбачено 15 млн. гривень.

По пункту 4. Департаментом підготовлено лист Держенергоефективності (від
22.06.2018 № 1449/01.2/2) щодо розгляду можливості передбачення коштів в
державному бюджеті та з частковим виділенням коштів заінтересованим
організаціями на основі співфінансування для реалізації міжгалузевих 
енергозберігаючих проектів на території Рівненської області.

По пункту 5. Департаментом підготовлено лист Держенергоефективності (від
22.06.2018 № 1449/01.2/2) щодо розгляду можливості передбачення коштів в
державному бюджеті та з частковим виділенням коштів заінтересованим
організаціями на основі співфінансування для реалізації міжгалузевих 
енергозберігаючих проектів на території Рівненської області.

По пункту 6. З метою популяризації механізмів стимулювання 
енергоефективності на Рівненщині 14-15.06.2017 було проведено 
Міжрегіональний інвестиційний форум з питань енергоефективності та 
енергозбереження в рамках роботи IV Міжнародної спеціалізованої виставка 
«Сучасність. Енергозбереження. Технології. (СЕТ -  2018)», під час якої між 
Рівненською ОДА та Інститутом енергозбереження та енергоменеджменту 
Національного технічного університету України «Київський політехнічний 
інститут ім. І.Сікорського», Національним університетом водного господарства та 
природо-користування та Національним технічним університетом «Харківський 
політехнічний інститут» підписано договори про спільну діяльність у сфері 
енергетики та енерго-ефективності. В експозиціях Виставки та з виступами на 
Форумі прийняли участь 56 підприємств, установ і організацій (перелік 
додається), з них 19 іноземні представники (Данії, Китаю, Італії, Нідерландів.



США, Німеччини, Польщі, Чехії, Австрії, Японії, Литви, Швейцарії, Туреччини, 
Швеції, Англія, Іспанія, Фінляндія та Франції).

По пункту 7. Департаментом за інспекцією Держенергонагляду в Рівненській 
області погоджено та затверджено план-графік проведення моніторингу 
технічного стану теплоенергетичного, енергетичного устаткування суб’єктів 
відносин тепло- і електропостачання та надання рекомендацій щодо покращення 
його технічного стану, з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2018/19 
років від 16.04.2018 №951/01.2/2. Результати проведеного моніторингу в травні 
(від 19.06.2018 №1410/01.2/2) та червні (від 25.07.2018 № 1708/01.2/2) п.р., 
відповідно до вказаного плану-графіку, узагальнено і доведено до відома та 
відповідного реагування райдержадміністраціям (далі -  РДА), виконавчим 
комітетам рад міст обласного значення (далі -  МВК), об’єднаним територіальним 
громадам (далі -  ОТГ) та структурним підрозділам ОДА.

По пункту 8. Відповідно до розділу IX «Обласна система енергомоніторингу 
споживання енергоносіїв бюджетною сферою місцевого підпорядкування» 
Програми розроблена система стимулювання ощадного використання 
енергоресурсів. Положення про систему стимулювання відповідальних 
працівників та посадових осіб, задіяних в процесі забезпечення 
енергоефективності за рахунок коштів, отриманих в результаті досягнутої 
економії витрат на енергоносії, обласної системи енергомоніторингу споживання 
енергоносіїв бюджетною сферою місцевого підпорядкування буде впроваджено 
після затвердження положень, передбачених розпорядженням Кабінету Міністрів 
України (далі -  КМУ) від 26.04.2017 № 732-р, на державному рівні.

По пункту 11. На офіційному веб-сайті Рівненської ОДА створено розділ, в 
якому розміщено інформацію (оснівні технічні характеристики будівель та 
споживання енергоносіїв за останні 3 роки) стосовно 413 будівель бюджетних 
установ, які потребують здійснення енергоефективних заходів, за посиланням: 
http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/ 24247.htm. Також вказана інформація по 
кожному району, місту обласного значення та ОТГ розміщена на відповідних 
офіційних веб-сайтах та на офіційних сторінках у соціальній мережі РасеЬоок. 
Поряд з цим, проводиться постійні роботи щодо наповнення вказаних баз 
вказаних характеристик.

По пункту 12. Дирекцією обласного конкурсу проектів з енергоефективності 
при реєстрації заявок учасників конкурсу, який проводиться в рамках Програми, 
вартість розроблення проектно-кошторисної документації (далі -  ПКД), 
експертного звіту ПКД уповноважених організацій та енергетичного аудиту 
враховувалась до частки спів-фінансування з відповідного місцевого бюджету.

По пункту 14. Департаментом підготовлено запит управлінню житлово- 
комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради (від 
23.06.2018 № 1458/01.2/2) щодо стану впровадженню міського електротранспорту 
та виділення окремих місць, які будуть обладнані станціями для зарядки 
електромобілів, на парковках біля торговельних центрів, кінотеатрів, спортклубів, 
будівель органів державної влади, органів місцевого самоврядування тощо з 
метою створення зручних умов для власників електрокарів та стимулювання 
попиту на них.

http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/


По пункту 15. Департаментом постійно здійснюється інформаційна та 
консультаційна допомога бюджетним організаціям і установам місцевого 
підпорядкування, об’єктам житлового сектору стосовно фінансування проектів з 
допомогою Фонду енергоефективності та механізму ЕСКО (в частині бюджетної 
сфери).

По пункту 17. Департаментом розробляється технічне завдання для 
впровадження обласної системи моніторингу споживання енергоносіїв 
бюджетними установами і організаціями області. Після цього буде здійснено 
закупівля програмного забезпечення для проведення моніторингу споживання 
енергоносіїв бюджетними установами і організаціями відповідно до вимог Закону 
України «Про публічні закупівлі». Впровадження програмного забезпечення для 
проведення моніторингу буде здійснено у термін до 01 січня 2019 року з 
обов’язковим проведенням ознайомлювальних семінар - практикумів (з 
оволодінням навичками користування вказаним програмним забезпеченням 
відповідальних фахівців) бюджетних установ і організацій області.

По пункту 19. Департаментом 03.04.2018 в м. Здолбунів, 05.04.2018 в 
м. Сарни та 10.04.2018 в м. Дубно проведено практикум-тренінги для РДА, МВК. 
ОТГ та структурних підрозділів ОДА щодо порядку розроблення та основних 
вимог комплексних програм енергоефективності на 2018 -  2025 роки на рівні 
адміністративно-територіальних одиниць та структурних підрозділів ОДА, за 
результатами яких прийнято протокольні рішення від 03.04.2018 
№ 01/18-КПЕЕРО, від 05.04.2018 № 02/18-КПЕЕРО, від 10.04.2018 №03/18- 
КПЕЕРО.

По пункту 20. Департаментом опрацьовано вимоги постанов КМУ від 
17.07.2015 № 507 «Про внесення змін до деяких постанов КМУ» та від 03.08.201 1 
№ 841 «Про внесення змін до деяких постанов КМУ з питань ефективного 
використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження та 
альтернативних видів палива» та за результатами підготовлені пропозиції щодо 
внесення змін до розпорядження голови ОДА від 04.07.2003 № 349
«Про нормування питомих витрат ПЕР у суспільному виробництві області».



Додаток 2

’{віт про реалізацію заходів Обласної програми енергоефективності на 2018-2025 роки за 6 місяців 2018 року по Рівненській області за КВЕД ДК 009:2010
Економія паливно-енергетичних ресурсів

вартість розрооки і впровадження
вартість у тому числі: і

Н а зв а  с е к ц ії  з а  К В Е Д  Д К  0 0 9 :2 0 1 0 разом зеко- зеконом-
природний нафто- слектро- тепло- інші види

тис. гри. код джерела 
фінансування

тис. т у. п. тис.
гривень

газ,
мли. м  3

продукти, 
тис. т

вугілля, 
тис. т

енергія, 
мли. кіїт •г

енергія, 
тис. Гкал

палива, 
тис. т у. п.

0 1

Разом за секцією А. Сільське господарство, лісове та рибне господарство - 7 заходів 825,85
0 2

0,200 2248,650 0,000 0,038 0,000 0,037 0,914 0,000
8 2 5 ,8 5 3

0 4

0 1

Разом за секцією В. Добувна промисловість і розроблення кар'єрів - 2 захід 85,00
0 2

0,033 258,000 0,000 0,000 0,000 0,095 0,000 0,000
8 5 3

0 4

0 І
Разом за секцією І). Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - 4 заходи 864,00

4 9 5 2 0,127 861,000 0,109 0,000 0,000 0,000 0,020 0,000
3 6 9 3

0 4
0 1

Разом за секцією Е. Водопостачання; каналізація, поводження з відходами - 3 заходи 404,17
106 2

0,019 118,840 0,000 0,000 0,000 0,055 0,000 0,000
2 9 8 ,1 7 3

0 4

5 4 7 ,3 1
Разом за секцією N. Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування - 19 заходів 547,30

0 2 0,005 41,314 0,002 0,000 0,000 0,001 0,010 0,000
0 3

0 4

0 1

Разом за секцією Р. Освіта - 16 заходів 66,73
6 6 ,7 3 2

0,000 2,632 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000
0 3
0 4

0 1

Разом за секцією В. Мистецтво, спорт, розваги га відпочинок - 8 заходів 633,50
5 5 0 ,8 2 0,009 50,000 0,000 0,000 0,000 0,006 0,019 0,000
8 2 ,7 3

0 4
547,30 1

В С Ь О Г О  З А  6 М І С Я Ц І В  2 0 1 8  Р О К У  - 5 9  З А Х О Д ІВ 3426,55
1218,53 2

0,394 3580,436 0,111 0,038 0,000 0,195 0,963 0,000
1660,72 3

0,00 4



Додаток З

Звіт про реалізацію заходів Обласної програми скорочення споживання природного газу на 2018-2025 роки за 6 місяців 2018 року по Рівненській області

Назва секції за КВЕД ДК 009:2010

Вартість розробки і впровадження 
ЕЗЗ та джерела фінансування

Економія паливно-енергетичних ресурсів і

разом зеко- 
номлено, 

тис. т у. п.

вартість 
зеконом

лених ПЕР, 
тис. 

гривень

у тому числі:

природний
газ,

мли. м  3

нафто
продукти, 
тис. т

вугілля, 
тис. т

електро
енергія, 

мли. кИт-г

тепло- 
снергія, 

тис. Гкал

інші види 
палива, 

тис. т у. п.т ис. грій
код джерела 
фінансування

Разом за секцією І). Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - 3 заходи 5265,90

0,00 1

0,243 1973,700 0,208 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,00 2

5265,90 3

0,00 4

Разом за секцією N. Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування -  9 заходів 547,30

547,30 1

0,001 7,366 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,00 2

0,00 3

0,00 4

ВСЬО ГО  ЗА 6 М ІС Я Ц ІВ  2018 РО КУ  -1 2  ЗАХОДІВ 5813,20

547,30 1
0,244 1981,066 0,209 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,00 2

5265,90 3

0,00 4



Додаток І

Івїі про реалізацію заходів Комплексної програми енергосфективності Рівненської області на 2018-2025 роки за 6 місяців 2018 року по Рівненській області за КВЕД ДК 009:2010
Економія паливно-енергетичних ресурсів

Вартість розрооки і впровадження
вартість у тому числі: і

Н а з в а  с е к ц ії  з а  К В Е Д  Д К  0 0 9 :2 0 1 0 разом зеко- зеконом
лених ПЕР, 

тис. 
гривень

природний нафто- електро- тепло- інші види

т ис.гри.
код джерела 
фінансування

тис. т у. п. газ,
мли. м 3

продукти, 
тис. т

енергія, 
лиш. кВт -г

енергія, 
тис. Гкап

палива, 
тис. т у. п.

0 і

Разом за секцією А. Сільське господарство, лісове та рибне господарство - 7  заходів 825,85
0 2

0,200 2248,650 0,000 0,038 0,000 0,037 0,914 0,000
8 2 5 ,8 5 3

0 4

0 1
Разом за секцією В. Добувна промисловість і розроблення кар'єрів - 2 захід 85,00

0 2
0,033 258,000 0,000 0,000 0,000 0,095 0,000 0,000

8 5 3

0 4

0 ,0 0 1
Разом за секцією О. Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - 7  заходів 6129,90

4 9 5 ,0 0 2
0,370 2834,700 0,317 0,000 0,000 0,000 0,020 0,000

5 6 3 4 ,9 0 3

0 ,0 0 4

0 1

Разом за секцією Е. Водопостачання; каналізація, поводження з відходами - 3  заходи 404,17
1 0 6 2

0,019 118,840 0,000 0,000 0,000 0,055 0,000 0,000
2 9 8 ,1 7 3

0 4

1 0 9 4 ,6 0 1

Разом за секцією N. Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування - 2 8  заходів 1094,60
0 ,0 0 2

0,006 48,680 0,003 0,000 0,000 0,001 0,010 0,000
0 ,0 0 3

0 ,0 0 4

0 1

Разом за секцією Р. Освіта - 16 заходів 66,73
6 6 ,7 3 2

0,000 2,632 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000
0 3

0 4
0 1

Разом за секцією В. Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок - 8  заходів 633,50
5 5 0 ,8 2

0,009 50,000 0,000 0,000 0,000 0,006 0,019 0,000
8 2 ,7 3

0 4
1094,60 1

В С Ь О Г О  З А  6  М І С Я Ц І В  2 0 1 8  Р О К У  - 71 З А Х ІД 9239,75
1218,53 2

0,638 5561,502 0,320 0,038 0,000 0,195 0,963 0,000
6926,62 3

0,00 4



Додаток Л

{ніг про реалізацію заходів Програм снергосфективності на 2018-2025 роки районів, міст обласного значення, об'єднаних теритоіальних громад, структурних підрозділів облдержадміністрації
Рівненської області за 6 місяців 2018 року

Економія паливно-енергетичних ресурсів
вартість розрооки і впровадження

вартість у тому числі:

Н а зв а  с е к ц ії  з а  К В Е Д  Д К  0 0 9 :2 0 1 0 разом зеко- зеконом
лених ПЕР, 

тис. 
гривень

природний нафто- електро- тепло- інші види

т ис. гри.
код джерела 
фінансування

тис. т у . п. газ,
лиш. м  3

продукти.
тис. т

енергія, 
мли. кііт  v

енергія, 
тис. Гкап

палива, 
тис. т у. я.

0,00 1

Разом за секцією 1). Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - 1 захід 0,00
0,00 2

0,001 2,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,001
0,00 3

0,00 4

0,00 1

Разом за секцією Е. Водопостачання; каналізація, поводження з відходами - 1 захід 10,00
0,00 2

0,000 0,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
10,00 3

0,00 4

0,00 1

Разом за секцією Р. Освіта - 2 заходи 64,37
64,37 2

0,003 27,760 0,000 0,000 0,000 0,010 0,000 0,000
0,00 3

0,00 4

0,00 1

Разом за секцією О. Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги - 2 заходи 60,50
60,50 2

0,092 20,603 0,010 0,001 0,000 0,003 0,000 0,079
0,00 3

0,00 4

0,00 1

ВСЬОГО ЗА 6 МІСЯЦІВ 2018 РОКУ - 6 ЗАХОДІВ 134,87
124,87 2

0,096 51,413 0,010 0,001 0,000 0,013 0,003 0,080
10,00 3

0,00 4



Додаток 5

’{пі т про реалізацію заходів Комплексної програми снсргосфсктивності Рівненської області на 2018-2025 роки та Комплексних програм енсргоефективності районів, міст обласного значення, 
об'єднаних територіальних громад, структурних підрозділів облдержадміністраціїза на 2018-2025 за 6 місяців 2018 року за КВЕДДК 009:2010

Економії паливно-енергетичних ресурсів

вартість у том у числі:

Н а зв а  с е к ц ії  з а  К В Е Д  Д К  0 0 9 :2 0 1 0 разом деко- зеконом
лених ПЕР, 

тис. 
гривень

природний

т ис. гри. код джерела 
фінансування

тис. т у. п. газ,
мли. м  3

продукти. вугілля, 
тис. т

енергія, 
лиш. кВт -г

енергія, 
тис. Гкал

палива, 
тис. т у. п.

0 1

Разом за секцією А. Сільське господарство, лісове та рибне господарство - 7 заходів 825,85
0 2

0,200 2248,650 0,000 0,038 0,000 0,037 0,914 0,000
825,85 3

0 4

0 1

Разом за секцією В. Добувна промисловість і розроблення кар’єрів - 2 захід 85,00
0 2

0,033 258,000 0,000 0,000 0,000 0,095 0,000 0,000
85 3

0 4

0,00 1

Разом за секцією І). Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - 8 заходів 6129,90
495,00 2

0,371 2837,500 0,317 0,000 0,000 0,000 0,023 0,001
5634,90 3

0,00 4

0,00 1

Разом за секцією Е. Водопостачання; каналізація, поводження з відходами - 4 заходи 414,17
106,00 2

0,019 119,090 0,000 0,000 0,000 0,055 0,000 0,000
308,17 3

0,00 4

1094,60 1

Разом за секцією N. Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування - 28 заходів 1094,60
0,00 2

0,006 48,680 0,003 0,000 0,000 0,001 0,010 0,000
0,00 3

0,00 4

0,00 1

Разом за секцією Р. Освіта -18 заходів 131,10
131,10 2

0,003 30,392 0,000 0,000 0,000 0,011 0,000 0,000
0,00 3

0,00 4

0,00 1

Разом за секцією О- Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги - 2 заходи 60,50
60,50 2

0,092 20,603 0,010 0,001 0,000 0,003 0,000 0,079
0,00 3

0,00 4

0 і

Разом за секцією К. Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок - 8 заходів 633,50
5 5 0 ,8 2

0,009 50,000 0,000 0,000 0,000 0,006 0,019 0,000
8 2 ,7 3

0 4

1094,60 і

ВСЬОГО ЗА 6 МІСЯЦІВ 2018 РОКУ - 77 ЗАХОДІВ 9374,62
1343,40 2

0,734 5612,915 0,330 0,039 0,000 0,208 0,966 0,080
6936,62 3

0,00 4


