


Rozloha Murmanské oblasti – 144 900 km2 

Počet obyvatel Murmanské oblasti -  762 200 



Nerostné bohatství Murmanské oblasti 

Největší podniky Murmanské oblasti 

Spotřeba elektřiny velkými odběrateli za 

rok 2015 

Název odběratele 
spotřeba 

(mln. kWh) 

KGMK 2 445,9 

Apatit 1 585,2 

SUAL 1 173,3 

Kovdorskij GOK 743,9 

Olkon 401,5 

Ruské železnice 385,58 

CZFK 191,77 

Lovozerskij GOK 77,93 

Celkem 7 005,08* 

* Přibližně 60 % celkové spotřeby elektřiny v regionu 
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Energetika Murmanské oblasti 

Struktura instalovaného výkonu 
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1 760,0 MW 
(48,3%) 1 594,6 MW 

(43,8%) 

266 MW 
(7,3%) 

Kolská JE (pobočka Rosenergoatomu)

TGK-1 vodní elektrárna

Murmanská teplárna

Apatitská teplárna

3 642,5 МW – instalovaný elektrický výkon 



• Montáž systému vnějšího a vnitřního kamerového systému ve vzdělávacích institucích 
• Instalace automatického protipožárního systému v Mateřské školce č. 2 obce Afrikanda 
• Opravy základní umělecké školy v obci Afrikanda 
• Technická modernizace základní umělecké školy v obci Afrikanda 
• Opravy domu kultury 
• Technická modernizace kulturních středisek v obcích Afrikanda a Zašejek 
• Oprava střechy domu kultury v obci Afrikanda 
• Oprava ventilace dětského plaveckého bazénu 
• Výměna podlahy v sportovní hale 
• Uspořádání tendru na vykonání práce v rámci projektu sportovního komplexu 
• Zakoupení školního autobusu 
• Rekonstrukce nadjezdu přes železniční trať 
• Zakoupení sportovního hřiště obce Zašejek 
• Opravy silniční sítě obce 

 

Celkově za rok 2016 je na sociálně-ekonomický a infrastrukturní rozvoj regionu v rámci 
dohody plánováno vyčlenit 111 mln. rublů. 

Realizace dohody o spolupráci korporace Rosatom a vlády 

Murmanské oblasti pro rok 2016 



 

 

Общая площадь   -   28 га; 

Первоочередной:  -  I этап –   3 га, 

                              -  II этап – 5 га. 

Rekonstrukce nadjezdu  
(plánované dokončení v září 2016) 

Rekonstrukce stadionu byla realizována za 
podpory Kolské JE (12 mln. rublů) a 
federálního, oblastního a městského 
rozpočtu (celkově bylo utraceno 56,6 mln. 
rublů) a také za použití prostředků EU v rámci 
projektu KolArktikSport (87,0 tis. eur) 

Sociální a infrastrukturní objekty města Poljarnyje zori 



 

 
 

 
Sociální objekty města Poljarnyje zori 

Opravy sportovního pavilonu městského stadionu byly 
dokončeny v roce 2015 



Oprava fasády budovy  základní 
umělecké školy města Poljarnyje zori 

byla ukončena v roce 2014 

 

 
Sociální objekty města Poljarnyje zori 

Oprava fasády budovy  základní 
umělecké školy obce Afrikanda byla 

ukončena v roce 2014 



 

 
Park stavitelů Kolské JE 

 Vznikl za podpory Kolské JE 
 Otevřen v září 2015 



Městské sportovní objekty podporované Kolskou JE 



Městské objekty, které vznikly za podpory Kolské JE 

Kostel Sv. Trojice  
postavený v roce 2003 

Duchovní a vzdělávací středisko 
Otevřeno v prosinci 2015 



 

 
Výdaje Kolské JE na nákup, rekonstrukci a opravy objektů komunálních služeb města 

Poljarnyje zori v letech 2012-2016 

Budova čističky 

Nádrž pro zásobování 
horkou vodou 

Teplovod 



 

 
Vybudování parku odpočinku a zdraví (vznikl za podpory Kolské JE, podniků a firem  

a městského a oblastního rozpočtu), první část byla dokončena v září 2015 



Jaderná učebna 



Místní samospráva města Poljarnyje zori 

Složení místní samosprávy: 
Celkem 15 členů, 

z nichž 12 má bezprostřední vazbu na podniky 
korporace Rosatom: 

zaměstnanci Kolské JE – 7 členů; 
zaměstnanci dodavatelských firem – 5 členů 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkuji za pozornost 


