
Інвестиційний паспорт міста 
Чернівців

НА ШЛЯХУ ДО СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО 
РОЗВИТКУ  ГРОМАДИ МІСТА ЧЕРНІВЦІ

СПІВПРАЦЯ  З  ПРОЕКТОМ  GIZ 
“ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ  В  ГРОМАДАХ”



Результати впровадження проекту
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31 липня 2014 року рішенням 53 сесії 
VI скликання Чернівецької міської ради, 
місто Чернівці долучилося до кола 
підписантів Угоди мерів.

30 липня 2015 року рішенням 66 сесії  
VI скликання було схвалено План дій 
зі сталого енергетичного розвитку 
м. Чернівці

У 2016 році схвалено  
ЄврокомісієюПлан дій зі 
сталого енергетичного 
розвитку м. Чернівці
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Удосконалення функціонування

муніципальної системи енергоменеджменту м. Чернівці
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З метою удосконалення муніципальної системи
енергоменеджменту на базі міського бюро технічної
інвентаризації створено відділ енергетичного
аудиту.
Послуги з проведення енергетичних аудитів 

передбачається надавати:
 установам комунальної власності м.Чернівців;
 приватним будинковолодінням;
 ОСББ, ЖБК;
 підприємствам.

У 2016 році проведено енергетичний аудит 99
будівель, комунальних бюджетних установ міста 
Чернівці



Проектом “Енергоефективність у громадах” GIZ було надано місту Чернівці 
технічну допомогу у формі консультацій та рекомендацій щодо адаптації 
внутрішніх структур управління для створення ефективної системи 
енергетичного менеджменту, проведено навчальні семінари, тренінги, стаді 
тури, конференції та консультації щодо розробки та імплементації ПДСЕР.
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Шкільний проект у 
м. Чернівці



Підсумки шкільного проекту 

407,970
368,167

39,803

Використання електроенергії (разом)

Використання електроенергії 

Ліміт (кВт/год.) Спожито (кВт/год.)

Економія (кВт/год.)
9233

7290

1943

Використання води та водовідведення (разом)

Використання води та 
водовідведення

Ліміт (м3) Спожито (м3) Економія (м3)

3442.75
2860.99

582

Використання теплової енергії (разом)

Використання теплової енергії

Ліміт (Гкал.) Спожито (Гкал.) Економія (Гкал.)
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Міжнародний день 
енергоефективності у 

м. Чернівці 

Конкурс малюнків «Діти за 
енергозбереження» у 

м. Чернівці



Досягнуті індикатори 
енергозбереження 
у рамках проекту
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Тренди споживання енергоресурсів бюджетними закладами за 
2013-2016 роки у м. Чернівці
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В м. Чернівці реалізовано 
заходи, проекти та програми 
у сфері енергоефективності
у медичних закладах міста.

Побудовано 
новий 

хірургічний 
корпус КМУ 

“Міська дитяча 
клінічна 
лікарня”

Встановлено два 
твердопаливні пелетні
котли для обігріву 

приміщень КМУ “Міська
лікарня №4”

Встановлено 250 
світлодіодних ламп та 
світильників в рамках 

заходів із заміни 
освітлювальних ламп 

накалювання на 
світлодіодні протягом 

2014-2017 років

Здійснюється заміна вікон на 
металопластикові двокамерні 

енергозберігаючі вікна.
В 2016 році було виконано заміну 
вікон загальною площею 135 м2 на 

суму 275,0 тис. грн.
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Енергозбереження та реформування в 
м.Чернівці

Впродовж  року в 152 будинках на умовах 
співфінансування проведено заходи з 
енергозбереження, а саме модернізацію систем 
освітлення, термомодернізацію внутрішньобудинкових
систем опалення, облаштування ІТП(індивідуального 
теплового пункту), утеплення зовнішніх огороджувальних 
конструкцій,  заміна вікон в місцях загального користування, 
встановлено приладів обліку тепла на суму 8,751 млн. грн. 
(кошти міського бюджету).

З метою оснащення житлового фонду м. Чернівців 
засобами обліку теплової енергії в 2016р. встановлено 
188 приладів обліку тепла на суму 7,262млн. грн. (кошти 
міського бюджету).
Також за рахунок коштів міського бюджету відшкодовано 
517  позичальникам (фізичним особам, ОСББ, ЖБК, 
ЖБТ) частку відсоткової ставки (15%) за залученими 
кредитами на заходи з енергозбереження  в сумі 
484,7,3тис. грн.

В 2016 році створено - 17 ОСББ,  чотири 
із них - в будинках новозбудованих, 
решту в будинках які визначили форму 
управління будинком. Також 
співвласниками 37 багатоквартирних 
будинків обрано Управителя.
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Реконструкція системи гарячого водопостачання  
ДНЗ  №41,  вул. Полєтаєва,19, м. Чернівці

Енергоефективність в громадах
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Встановлення геліосистеми для забезпечення 
гарячого водопостачання  ДНЗ  №23,  

вул. Александрі, 30, м. Чернівці

Сталість проекту
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Капітальний ремонт вуличного освітлення з 
використанням інноваційних енергоефективних 

заходів ВДЕ (енергія сонця) м. Чернівці
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Співпраця з міжнародними 
фінансовими організаціями
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Реконструкція та модернізація системи теплопостачання в 
мікрорайонах Салтикова-Щедріна та Залозецького в 

м. Чернівці
Оцінка економії, що буде досягнута при впровадженні всіх 

запропонованих інвестиційних заходів  
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Капітальний ремонт вуличного освітлення в місті 
Чернівці шляхом технічного переоснащення світильників 

на основі LED технологій
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Передбачається замінити 
1200 натрієвих світильників 
150 Вт на світлодіодні 50 Вт

Результат:
Зменшення втричі споживання електричної енергії
Потенціал енергозбереження – 442,9 тис.кВт на рік
без врахування економії на обслуговуванні
світильників.



Енергоефективність в будівлях бюджетної сфери 
м. Чернівці

36 громадські будівлі
 99 500 м2
 53% скорочення загального споживання 
енергії в будівлях  
 Громадський басейн як демонстраційний 
проект

Загальна сума інвестицій: 9 млн. євро
Позитивний вплив на 14 000 дітей та їхні сім'ї, а 
також 3500 пацієнтів та соціально незахищених 
людей
Скорочення викидів СО2
до 3 400 тн щороку 

(в порівнянні з нормами)
Щорічна економія 
становить близько 
600 000 євро мінімум
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ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 
ДЛЯ 33-Х ОБ'ЄКТІВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ 

ЗНАХОДИТЬСЯ НА СТАДІЇ ЗАВЕРШЕННЯ

А саме:

• Капітальний ремонт ДНЗ №52, №18, №43, №27, №35, №2, №17, №3, №20, №15, №5, №26, №23, 
№10, №8, 

• Капітальний ремонт ЗНЗ №22, №28, №3, №24, №11 , №27, №37, №8, №4

• Капітальний ремонт гімназій№1, №7, №6, №3 та ліцеїв№3, №4, №2

• капітальний ремонт  лікувального корпусу КМУ "Міська лікарня №1" на вул.Г.Майдану,226

• капітальний ремонт КМУ "Міська поліклініка №1" на вул.Шептицького 20.
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Проект реконструкції централізованого теплопостачання 
м. Чернівці
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№ Компонент Вартість

E5P (Грантові Кошти) 4 000 000

1 Індивідуальні теплові пункти 4 000 000

EBRD + CTF (Кредитні кошти) 10 000 000

2 Біомасовий котел 10 МВт (Руська) 2 700 000

3 Реконструкція великих котелень 3 300 000

4 Реконструкція невеликих котелень із заміною газових котлів 1 500 000

5 Реконструкція мереж 2 000 000

6 Автоматизація котелень 500 000

МІСЦЕВЕ СПІВФІНАНСУВАННЯ 2 000 000

ВСЬОГО 16 000 000



Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1
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Приведення тарифу 
до економічно
обґрунтованого

Зменшення втрат 
води та додатковий  

потенціал 
енергозбереження  

становитиме 19 млн. 
кВт на рік або 360 
млн.кВт до 2030 р. 

Зменшення 
загальних 

фізичних втрат 
води до 22% 

Очікувані 
результати 
проекту



25

Семінари  для учнів та вчителів загальноосвітніх закладів відбулися у рамках реалізації проекту 
українсько-німецького міжнародного співробітництва GIZ «Енергоефективність у громадах» на основі 
діалогової платформи
Результати анкетування засвідчили, що учасники семінарів вважають за необхідне економно 
використовувати енергію, дотримуватись правил, що сприяють енергозбереженню, поповнювати 
власні знання новими фактами про енергозбереження і застосовувати їх у житті, ділитися знаннями 
про енергозбереження з оточуючими, членами своєї родини, сприяти вихованню у них бережливого 
ставлення до природних ресурсів., а також вважають за доцільне запровадження шкільної компанії з
енергоефективності і в їх закладах.

Навчальні заклади міста Хотина, Кіцманя, Заставнівщини
та смт. Глибока переймали німецький досвід реалізації 

шкільних компаній
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На основі діалогової платформи консорціуму на чолі з Чернівецькою міською радою з метою поширення 
досвіду міст-партнерів серед інших українських муніципалітетів у с. Тарашани та м. Вижниці Чернівецької 
області відбулися тренінги-семінари «Кроки до енергоменеджменту: шлях до сталого енергетичного 
розвитку».

Учасники тренінгів-семінарів відзначали важливість проекту GIZ «Енергоефективність в громадах» для 
територіальних громад на шляху до сталого енергетичного розвитку.

Представники об’єднаних територіальних громад, районних адміністрацій, 
районних та міських рад, громадських організацій Чернівецької області
переймали кращі практики міст-партнерів проекту «Енергоефективність у 

громадах»



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!
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Чернівецька міська рада
м. Чернівці, Центральна площа, 1, 

тел.: (0372) 52-59-24, факс: (0372) 55-35-39, 
E-mail: document@rada.cv.ua, 

Сайт: http://chernivtsy.eu 


