
 
 

Програма 

Урочистого відкриття об'єктів по проекту  

Модернізація теплового району "Авіамістечко" 

 

Назва проекту:   Модернізація теплового району "Авіамістечко" в м. Миргород 

Полтавської області 

Дата:  18 грудня 2018 року 

Місце:  Котельня по вул. Багачанській, 104; 

Миргородська міська рада, вулиця Незалежності, 17, актова зала 

 

18 грудня 2018 року 

Урочисте відкриття об'єктів по вул. Багачанська, 104 

11:00-11:10 Коротке привітання учасників  

11:10-11:15 Вітання міжнародних партнерів: 

Ронні Нільссон, консультант координатор програми DemoUkrainaDH 

(уточнюється) 

11:15-11:20 Вітання Полтавської обласної державної адміністрації: Валерій 

Головко, голова Полтавської обласної державної адміністрації 

11:20-11:25 Виступ Сергія Соломахи, Миргородського міського голови 

(перерізання стрічки) 

11:25-11:45 Ознайомчі візити на котельню та індивідуальні теплові пункти в 

багатоквартирних будинках 

11:45-12:00 Трансфер до Миргородської міської ради 

Презентація Проекту в Актовій залі міської ради, вул. Незалежності, 17 

12:00–12:05 Вступне слово. Олександр Король, директор Обласного 

комунального виробничого підприємства теплового господарства 

"Миргородтеплоенерго" 

12:05–12:10 Показ відео про проект 

12:10-12:20 Презентація Проекту. Олександр Король 

12:20-12:40 Виступи гостей: 

Олексій Капустинський, Представництво NEFCO в Україні 

12:40-13:00 Запитання-відповіді 

 

 



Коротка довідка про Проект 

Миргородська міська рада у співпраці із північно-екологічною фінансовою 

корпорацією NEFCO в рамках програми DemoUkrainaDH спільно з обласним комунальним 

виробничим підприємством теплового господарства "Миргородтеплоенерго" реалізує 

проект "Модернізація теплового району "Авіамістечко" в м. Миргород Полтавської області.  

Миргород – одне з небагатьох міст України, що було обране до реалізації цього 

пілотного міжнародного проекту. Він демонструє кілька елементів і технологій в одній 

системі централізованого опалення. За словами експертів, Миргород отримав не тільки 

сучасну систему опалення, а й економію в 100 тисяч євро щороку завдяки  підвищенню 

енергоефективності та скороченню втрат тепла. Головна особливість проекту - нові 

технології модернізації теплових мереж, які вперше застосовують в Україні. 

 

Загальною метою проекту є проведення повної модернізації окремого теплового 

району "Авіамістечко" міста Миргорода з заміною застарілого енергогенеруючого 

обладнання (старих газових котлів) на сучасне енергоефективне з високим ККД, заміною 

старих теплових розподільчих мереж на нові попередньо ізольовані з оптимізацію 

маршруту трубопроводів, заміною насосного обладнання котельні, автоматизацією котельні 

та встановленням індивідуальних теплових пунктів у 17 житлових будинках. 

 
 Ефективність модернізації: зменшення споживання тепла - 32%, зменшення 

теплової енергії - 10%. Термін реалізації Проекту - грудень 2016р. – грудень 2018р. 

 

Загальна вартість Проекту: 882 тис. євро, що включає кредит NEFCO – 448 тис. євро 

під гарантію Миргородської міської ради, грант NEFCO – 300 тис. євро і співфінансування 

з міського бюджету – 134 тис. євро. 

 

 

За більш детальною інформацією звертатися: 

Тетяна Усик, начальник відділу 

муніципальних ініціатив, інвестицій  та 

енергоменеджменту Миргородської міської 

ради  +38 0506861651 

mirgorodinvest@gmail.com 
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