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2007 Славутич - співзасновник Асоціації «Енергоефективні міста України»
2007 Slavutych – a cofounder of the “Energy-efficient cities of Ukraine” association.

2009 Славутич - один з перших 10 міст-підписантів Угоди Мерів
2009 Slavutych – one of the first  ten cities to have signed the Covenant of Mayors

2013 Затверджено «План дій сталого енергетичного розвитку міста Славутича до 2020 
року»
2013 Approval of the «Sustainable energy development Action plan of Slavutych until the 
year 2020»

2014 Програма ЄС «Угода мерів - Демонстраційні проєкти» (CoM-DeP)
2014  The EU program «The Covenant of Mayors – demonstrative projects» (CoM-DeP)

2017 Проєкт GIZ «Енергоефективність у громадах – ІІ»
2017 A GIZ project «In regards to energy efficiency within local communities – ІІ»
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2021 Проєкт GIZ «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про 
енергоефективність в Україні»
2021 A GIZ project «On the development of energy efficiency and the implementation of the 
EU directive concerning energy efficiency in Ukraine»

2021 Проєкт Енергетичної безпеки USIAD
2021 “Safe use of energy” project by USIAD

2021 Президентство в Асоціації «Енергоефективні міста України»
2021 Presidency in the «Energy-efficient cities of Ukraine» Association

2022 Проєкт ЄС « Угода Мерів щодо клімату та енергії – Схід» 

2022 The EU project « The Covenant of Mayors for Climate and Energy – Eastern Partnership» 

2022 Затверджено «План дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату до 2030 »

2022 Approval of the «Sustainable Energy (and Climate) Action Plan of Slavutych until the 
year 2030»
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Система муніципального енергоменеджменту

Municipal energy management system

Програма щоденного контролю за використанням енергії та комфортними умовами

перебування в муніципальних будівлях

The program of everyday control of energy usage and the comfort of conditions inside the 

walls of municipal buildings

Матеріально-технічна база для енергомоніторингу та енергоаудіту

Material and technical basis for energy monitoring and energy audit

Автоматизована система енергомоніторингу (АСЕМ)

Automated energy monitoring system(AEMS)

Авторські навчальні програми з популяризації енергоефективності для дошкольників, учнів

шкіл та працівників бюджетних установ

Educational programs aimed at the popularization of energy efficiency for preschoolers, 

pupils and employees on a budget

Дні сталої енергії

Days of sustainable energy

Досягнення Плану дій до 2020 року

Accomplishment of Sustainable energy development 

Action plan until 2020



Основні результати реалізації Плану дій до 2020 року
Primary results of the realization of the Action plan until 2020

Загальна вартість інвестицій, залучений на виконання заходів Плану дій більше140 
млн.грн.
Overall value of the investments, initiated for the purpose of  implementing the practical 
plan equals more than 140 million grivnas.

Впроваджено більше 150 енергоефективних заходів на об'єктах соціальної інфраструктури
More than 150 energy-efficient methods for managing the objects of social infrastructures 
have been introduced.

Покращено температурні показники в муніципальних будівлях на 3-4 %
Temperatures within the walls of the various municipal structures have been by 3-4%

Знижено викиди СО2 на 46,3 % в порівнянні з базовим 2000 роком
СО2 emissions have been decreased by 46,3 % compared to the year 2000 

Скорочено обсяги споживання енергоресурсів на 41,1 % або 95,9 тис.Мвт.год.
The rate of consumption of energy resources went down by 41,1 % or 95,9 thousand 
megavolt a year.



Будівництво блочно-модульної котельні «Зелена Енергія» .
The construction of the block-modular «Green Energy» Boiler house

Термомодернізація Загальноосвітньої школи №2

Thermal modernization of School №2 for general education

Термомодернізація Дитячого садочку №1 «Калинка» .
Thermal modernization of kindergarten №2 (“Kalinka”)

Термомодернізація Загальноосвітньої школи №4 .
Thermal modernization of School №4 for general education

LED-вуличне освітлення на центральному проспекті міста .
Activation of LED lights in the center of the city

Технічне перереоснащення котельні та ремонт тепломереж .
Technical overhaul of the boiler house and full repair of heating systems

Основні результати реалізації Плану дій до 2020 року
Primary results of the realization of the Action plan until 2020



Модернізація когенераційної установки

Modernizaion of the cogeneration unit

Оновлення системи зовнішнього освітлення міста та встановлення реле часу
Updating the external illumination system as well as installing the so called relay
timer

Installing the heat meters in residential houses (100%), with the automated
reading system incorporated into them.

Впроваджено 11 ЕСКО-контрактів на установку модульних індивідуальних
теплових пунктів
A total of 11 ESKO contracts have been introduced to be accounted for in the
process of the installation of individual modular thermal points

Thermal hoses have been installed for the cantral pool

Основні результати реалізації Плану дій до 2020 року
Primary results of the realization of the Action plan until 2020



Створено муніципальний енергокооператив та збудовано сонячну
електростанцію «Сонячне місто» .
A municipal energy cooperative along with the “City of sun” solar power plant
have bothe been succesfully put together

Реконструкція басейну «Дельфін» із впровадженням енергоощадних технологій
Reconstruction of the «Dolphin» swimming pool with the additional provision of
energy-saving technologies

Інвестиції власників житла через програми відшкодування частини кредиту на
впровадження заходів з енергозбереження .
Investments made on behalf of homeowners with the help of programs aimed at
the reimbursement of a part of the loan for energy saving measures.

Основні результати реалізації Плану дій до 2020 року
Primary results of the realization of the Action plan until 2020



План дій до 2030 року

Action plan for sustainable energy 
development and climate until 2030

Основні цілі:  
Main goals:

Зменшення викидів СО2 до 2030 року не менш ніж на 58%
Reducing СО2 emissions until the year 2030 by no less than 58%

Збільшення генерації відновлюваної енергії не менш ніж на 5 тис. МВт∙год
Increasing the production of renewable energy by no less than 5 thousand 
megavolt a year

Підвищення раціональності використання енергетичних ресурсів
Improving rational usage of energy resources 

Забезпечення адаптації громади до зміни клімату
Ensuring successful adaptation of local communities to the change in climate

Подолання енергетичної бідності 
Climbing out of energy poverty



Основні проблеми
в сфері енергоефективності

The main problems in energy efficiency

 Агресія з боку росії
Аggression of russia !!!

 Нестача кваліфікованих фахівців
Lack of qualified professionals

 Обмеженість фінансових ресурсів на впровадження енергоефективних
заходів
Lack of financial resources that would be necessary for the provision of 
energy-efficient methods

 Повільне формування екологічної свідомості громадян
Slowly but surely making the population a lot more ecologically aware



Перспективні проєкти Плану дій до 2030 року

Projects and potential prospects of the 
Action plan for sustainable energy development and 

climate until 2030

Термомодернізація Славутицького Ліцею

Thermal modernization of the Slavutych Lyceum

Термомодернізація фізкультурно-оздоровчого комплексу «Богатир»

Thermal modernization of the “Bogatyr” sport & health complex

Термомодернізація Центру розвитку дитини

Thermal modernization of the child development center

Реконструкція каскаду мережевих насосів

Reconstruction of the cascade of the network hose

Будівництво міні-ТЕЦ на альтернативно-інноваційному джерелі

Building miniature thermal power plants using alternative and equally innovative



Термомодернізація будівлі міської лікарні

Thermal modernization of the local hospital

Термомодернізація школи №1

Thermal modernization of school №1 

Встановлення системи опалення у житлових багатоквартирних будинках міста

Installation of Individual heating units in residential multi story apartments located in 
the city 

Будівництво ТЕЦ потужністю 12 МВт на твердому паливі

Building thermal power stations with the capability to produce no less than 12 
megavolt with the use of solid fuel  

Перспективні проєкти Плану дій до 2030 року

Projects and potential prospects of the 
Action plan for sustainable energy development and 

climate until 2030



Підтримка працездатності резервних джерел енергії на об’єктах критичної
інфраструктури

Adequate support of consistent output of various reserve energy sources that are to 
be found within the proximity of critical infrastructure

Модернізація системи оповіщення

Modernization of the alarm system

Створення регіонального еко-полігону твердих побутових відходів шляхом 
його рекультивації та впровадження заходів з роздільного збору та 
сортування відходів

Creation of regional ecological landfill intended for solid household waste by the 
means of reclamation (recultivation) as well as by providing methods of sorting 
waste and collecting garbage in a more individual manner

Перспективні проєкти Плану дій до 2030 року

Projects and potential prospects of the 
Action plan for sustainable energy development and 

climate until 2030



Thank you!

More info on

www.com-east.eu

http://www.com-east.eu/

