
Обласна Програма 
енергозбереження

та розвитку альтернативних 
джерел енергії 

на період до 20205 року



оптимізація паливно-
енергетичного 

балансу регіону за 
рахунок розвитку 

перспективних 
напрямів щодо 

виробництва паливно-
енергетичних 

ресурсів та контролю 
за їх споживанням;

скорочення 
споживання 

природного газу в 
бюджетній сфері та 

населенням за 
рахунок проведення 
заходів з комплексної 

термомодернізації, 
досягнення 100 %  

рівня обліку 
енергоносіїв;

технічне 
переоснащення і 
розвиток систем 

зовнішнього освітлення 
населених пунктів та 

магістральним 
автодоріг в 

Миколаївській області 
на основі сучасного 
енергоефективного 

технологічного 
обладнання;

відносне скорочення 
видатків на 

використання 
паливно-енергетичних 
ресурсів у бюджетних 

установах, у тому 
числі за рахунок 

переведення котелень
бюджетних установ 

на альтернативні види 
палива.

створення місцевих 
систем моніторингу і 

контролю за 
ефективним 

використанням 
паливно-енергетичних 
ресурсів на усіх рівнях 

управління;

Мета і завдання програми



Програма спрямована на комплексне вирішення проблеми підвищення ефективності
використання та зменшення споживання енергоресурсів у побутовій та бюджетній сферах,
розширення обсягів використання і сфери застосування нетрадиційних і відновлювальних
джерел енергії, використання інноваційних технічних, технологічних, організаційних рішень,
створення економічно привабливих умов для інвестиційних проектів, реалізацію заходів з
газозаміщення на основі проведених енергетичних обстежень та комплексного підходу щодо їх
реалізації з мінімальними термінами окупності та за умови досягнення економії бюджетних
коштів.

Миколаївська область 
використовує 1,2 %  

енергоресурсів у загальному
обсязі використання по Україні і 

за споживанням паливно-
енергетичних ресурсів посідає

п’ятнадцяте місце серед
областей України. 

У структурі виробничого
споживання паливно-
енергетичних ресурсів

найбільшу частку споживання
продовжує займати

природний газ – 69, 2 %.

Миколаївська
область

використовує

1,2 %  
енергоресурсів

природний
газ –

69, 2 %.



Проблема ефективного 

використання 

енергоносіїв та 

зменшення залежності 

від традиційних видів 

палива перетворилась на 

сучасному етапі в одну 

найважливіших людських 

проблем. Раціональне 

використання природних 

ресурсів, скорочення 

шкідливих викидів в 

атмосферу та ефективне 

використання усіх видів 

енергії набувають в 

сучасному суспільстві 

надзвичайно важливого 

значення. Від 

ефективності 

функціонування систем 

енергозбереження 

безпосередньо залежить 

рівень економічного і 

соціального розвитку 

країни. 



Очікувані 
результати 
Програми:

оптимізація структури 
енергетичного балансу області, 
головним чином за рахунок 
зменшення використання 
природного газу;

зменшення обсягів 
енергоспоживання закладами 
бюджетної сфери, підприємствами 
комунальної теплоенергетики, 
населенням у побуті

створення умов для залучення 
фінансових ресурсі, необхідних 
для оновлення та модернізації 
виробничих фондів;

підвищення економічної та 
енергетичної ефективності і рівня 
надійності енергетичного 
обладнання котелень
централізованого 
теплопостачання;

залучення інвестицій 
на впровадження 
енргоефективних
проектів


