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   Про впровадження Пілотного проекту «Термомодернізація  

комунальних котелень шляхом заміщення природного газу на  

автономні електричні котлоагрегати з використанням новітніх  

технологій теплопостачання» 

Заступнику голови РДА Сосницького району 

  Трамані О.А.   

 
Шановний Олег Анатолійович! 

    Для вирішення питань по впровадженню Пілотного проекту з підвищення 

енергоефективності шляхом модернізації існуючого теплогенеруючого обладнання і 

устаткування на основі сучасних енергоефективних технологій в комунальному секторі 

економіки  Сосницького району, фахівцями Наукового парку було проведені  зустрічі з 

фахівцями департаменту промислової політики Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та ЖКГ України і виробниками теплогенеруючого обладнання та визначені 

наступні напрямки співпраці: 

1. З боку Депатрамента життєзабезпечення і промислової політики Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України (заст.директора Токаренко Віктор 

Васильович тел 044  207 18 30) рекомендовано:  

а)  розглянути питання на засіданні Сосницької райради щодо подання заяви до Асоціації 

"Енергоефективні міста України" (Львів) для вступу в Асоціацію (http://enefcities.org.ua). 
т/ф +380 322 455262 
6) Надати докладні дані про використання енергії комунальними підприємствами 

Сосницького району за 2014 и 1-ше півріччя 2015рр. за статтями: 

- Використання електроенергії (кВт) 

- Використання газу (м. куб) 

- Використання теплової енергії (Гкал) 
в) Визначити загальний кошторис робіт на проведення капітальних (поточних) ремонтів 

підприємств і закладів Сосницького району з урахуванням:  

- робіт по утепленню фасадів; 

- заміні вікон, дверей; 

- ремонту даху; 

- інші роботи. 

г) Підготувати докладний техніко – економічне обгрунтування потреби коштів для 

проведення заходів щодо підвищення енергоефективності комунальних установ і 

підприємств Сосницького району (для можливості залучення до 70% коштів  від 

міжнародних донорських організацій, які надають технічну допомогу малим містам 

України).   

д) Погодити питання взаємодій і співпраці з Фондом регіонального розвитку 

Департаменту регіонального розвитку Мінрегіонбуд (Директор департаменту Кучеренко 

Олена Василівна, тел 044 590 47 70) і підписати угоду про взаємопрацю для участи в 

програмах надданя фінансової допомоги. 

 

        З повагою                                                                                          О. Новіков 
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