
Овруцька ОТГ



Характеристика громади
Площа ОТГ: 950 км

Кількість рад, що об'єдналися: 19

Кількість старостинських округів: 18 

Центр громади – м. Овруч

Кількість населених пунктів: 79

Населення: 34 500 осіб

Кількість установ/закладів бюджетної
сфери комунальної власності : 190

Загальна кількість будівель: 420 



Документи у сфері енергоефективності, 
затверджені на муніципальному рівні

• Рішення міської ради від 25.01.2019 року № 1032 «Програма
енергозбереження та енергоефективності Овруцької міської
об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки»

• Рішення міської ради № 1164 від 14.03.2019 року «Про
затвердження Положення про запровадження системи
енергетичного менеджменту в бюджетних установах комунальної
власності Овруцької міської ради»

• Рішення міської ради № 793 від 10.10.2018 року « Про
затвердження Плану дій сталого енергетичного розвитку Овруцької
об’єднаної територіальної громади на 2018-2030 роки»

• Розпорядження міського голови від 14.05.2019 року № 84 «Про
введення в дію програмного забезпечення моніторингу
використання енергоресурсів в об’єктах бюджетної сфери
комунальної власності Овруцької міської ради»



Структура енергоменеджменту



Аналізовані програмні продукти

Енергоплан - http://energyplan.com.ua 

UMUNI   - https://umuni.com 

EManagement24 - http://emanagement24.com

ІСЕ (ТОВ «ФІАТУ»)  - https://www.fiatu.com.ua 

АСЕМ Автоматизована система енергомоніторингу - http://www.asem.com.ua

Jevis - http://www.envidatec.com/references/energy-monitoring/?L=1

АІС "Енергосервіс: облік, контроль, економія« - https://promo.energoservic.com

http://emanagement24.com/
http://www.asem.com.ua/
http://www.envidatec.com/references/energy-monitoring/?L=1






Звіти, що формуються системою



Дані, взяті із програмного продукту









Аналіз споживання





Мотивація енергоменеджерів



Наради із відповідальними особами та керівниками
установ/закладів/підприємств комунальної власності громади





Результат впровадження енергоефективних заходів

Енергоспоживання 
у сфері житлово-комунального 
господарства та благоустрою

Споживач                          2018 р.(кВт)    2019р.(кВт)

Водопостачання:

КП “Водоканал”                930526          725200

КП “Відродження”           252989          235323

Житловий фонд:

КП “Гарне місто”            214503          143336

Вуличне освітлення:

КП “Овруч”                     144701          146493

Всього                             1542719        1250352

Витрата коштів 
на оплату паливно-енергетичних ресурсів 

Сума, грн            

2018 р.                                    13,3 млн.

2019 р.                                    12,5 млн.

Економія                                 800 тис.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Юлія Корчемна,
головний спеціаліст відділу
економічного розвитку та залучення інвестицій
Овруцької міської ради  - головний енергоменеджер громади
тел.: 067-782-68-39, ел.пошта: corchemnajuija@i.ua
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