


Організаційно-виконавча структура 
системи енергоменеджменту

Заступник міського 
голови

Начальник відділу інвестиційної 
політики,зовнішньоекономічної
діяльності та енергозбереження

Спеціаліст I категорії відділу інвестиційної 
політики,зовнішньоекономічної діяльності та 

енергозбереження (енергоменеджер)

Працівники виконавчих органів міської ради (управління 
освіти, культури, охорони здоров’я, фізичного виховання 

та спорту), які частково виконують функції 
енергоменеджерів

Відповідальні за збір та передачу інформації про споживання 
енергоресурсів в бюджетних установах





Фізичні показники щоденного споживання будівель
Сукупні обсяги нарахування за спожиті енергоресурси
Фізичні обсяги споживання по кожному виду ресурсів



«Енергоефективні заходи по капітальному 
ремонту системи теплозабезпечення та 

гарячого водопостачання ЗОШ І-ІІІ ст.№2 
м. Коломия»,

Івано-Франківська область



Мета проекту

.
Зниження енерговитрат в бюджетній сфері міста та економія бюджетних
коштів, підвищення енергоефективності соціальних об'єктів. За вагомої
підтримки експертів Проекту реалізовано пілотний проект
«Енергоефективні заходи по капітальному ремонту системи
теплозабезпечення та гарячого водопостачання ЗОШ I-III ст. №2
м.Коломия» вартістю 1 584 054,00 грн., в тому числі бюджетне
співфінансування 676 154,00 грн., грантові кошти – 907 900,00 грн.



Організаційно-управлінська структураЗаходи в рамках реалізації проекту

Встановлено сучасний модульний індивідуальний тепловий пункт, який
призначений для обліку, розподілу та регулювання теплової енергії в системах гарячого
водопостачання та опалення. ІТП має можливість погодозалежного автоматичного
регулювання температури теплоносія в системі.



Економічний ефект від енергоефективних
заходів

Технологія
Параметри Інвестиції, 

грн
Економія на 
рік МВт*год

Річна 
економія, грн

Простий термін 
окупності, років

Промивка системи опалення 4133 м2 120000 10,28 16592,54 7,23

Гідравлічне балансування системи 
опалення, встановлення термостатичних

клапанів 51000 8,22 13274,03 3,84

Утеплення трубопроводів 40м.п. 42000 4,11 6637,01 6,33

Встановлення модульного теплового 
пункту з погодозалежною автоматикою та 

дистанційним контролем показників
роботи 400 кВт 490000 67,85 109510,00 4,5

Всього: 703000 90,46 146014,3 5,0

% економії 22 22

.
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Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення в 
м.Коломия шляхом технічного переоснащення

світильників на основі LED технологій
Завдяки злагодженій співпраці Проекту, Представництва НЕФКО в Україні із Коломийською міською
радою, змогли досягти значних результатів у сфері забезпечення якісного вуличного освітлення в місті, 
підвищення комфортності і безпечності мешканців та відвідувачів в темну пору доби. Вдалося оновити
1640 світлоточок, що становить 40% від існуючих та зменшити споживання електроенергії на вуличне
освітлення на 20% (співвідношення споживання енергії на момент подання заявки (2014 рік) та за 
результатами 2016 року).
Проект реалізовувався відповідно до кредитної угоди, укладеної між Північною Екологічною Фінансовою
Корпорацією (НЕФКО) та Коломийською міською радою від 15.12.2015 №ESC 4/15 загальною вартістю
3916 900,00 грн., в тому числі сума кредиту – 3 525 210,00 грн.



Cпівпраця міст з проектом 
GIZ“Енергоефективність у громадах” 

сприятиме:
подальшому розвитку системи 
енергоменеджменту 

запровадженню новітніх енергозберігаючих
технологій та покращенню енергоефективності
об’єктів інфраструктури

у визначенні стратегії формування управлінських
механізмів у сфері споживання енергоносіїв



Співпраця з проектом 
GIZ “Енергоефективність у громадах”

Дякуємо за співпрацю

КОНТАКТИ
Приймак В’ячеслав
Енергоменеджер

м.Коломия
просп.Михайла Грушевського, 1

тел.: 0976681829
еmail: tower.ko_invest@ukr.net


