


 Стратегія розвитку м. Івано-Франківська на період до 2028 року (один з
основних стратегічних напрямків: місто енергоефективної та дружньої до
довкілля інфраструктури).

 Програма сталого енергетичного розвитку м.Івано-Франківська на період до
2020 року.

 Місцевий план дій в галузі довкілля та енергетики (LEAPs) міста Івано-
Франківська.

 Положення «Про вдосконалення системи енергетичного менеджменту
у м. Івано-Франківську»

 Програма модернізації багатоквартирних житлових будинків.

 Програма підтримки впровадження енергозберігаючих заходів у місті Івано-
Франківську на 2017-2020 р.р.



За період 2015-2019 р.р. реалізовано або продовжується
реалізація 10 великих проєктів на об’єктах комунальних
підприємств і бюджетної сфери загальною вартістю 758,4
млн. грн. і розрахунковим економічним ефектом 47 млн.
грн., а також 320 проєктів у будівлях житлової сфери
загальною вартістю 19,7 млн. грн.



На котельнях підприємства встановлено і
працюють чотири когенераційні установки
загальною електричною потужністю 3,9 МВт та
тепловою 4,2 Гкал/год.
На даний час експлуатуються 8 котлів, що
працюють на відходах деревини (тирса,
тріска, пелети) у 7 котельнях підприємства.
Загальна встановлена теплова потужність
даного теплогенеруючого обладнання
становить 10,7 мВт.

Об’єднує 30 котелень, 24 центральних теплових пункти (ЦТП), 59 індиві--
дуальних теплових пунктів (ІТП) та 130 км теплових мереж у двотрубному
обчисленні. Встановлена теплова потужність джерел – 321,1 Гкал/год.



Реалізовано у рамках програми «Демо-
Україна DH» за сприяння Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства
України.
Фінансування:
400 тис. євро - кредит НЕФКО
300 тис. євро – грант Шведського
Агентства Міжнародного розвитку (SIDA).
Результат: встановлено 59 ІТП в
тепловому мікрорайоні "Довга-
Карпатська".

Економічний ефект: за рахунок :
- зменшення споживання природного газу на 957 тис.м3 в рік;
- зменшення споживання електроенергії на 220 МВт год. на рік;
- економія фонду заробітної плати 414 тис. грн/рік.



Реалізовується: за співфінансування Європейського
Банку Реконструкції та Розвитку

Фінансування:
Вартість проєкту: 10,9 млн грн,
з них:
7,2 млн євро - кредит ЄБРР
3,6 млн євро - грант Шведського
Агентства Міжнародного
розвитку (SIDA).

Термін окупності: 8 років



Зроблено:
 Реконструкція та модернізація котельні на вул. Військових

ветеранів, 8А.

 Реконструкція та модернізація котельні на вул. Медична 17А,

 Встановлення котла на біопаливі на котельні на вул. Тролейбусна, 
40А.

 Реконструкція магістральної теплової мережі на вул. В.Стуса з
підключенням споживачів двох мікрорайонів вул. Надвірнянська,
вул.Г.Хоткевича.



Заплановані заходи на 2020 рік:
 завершення робіт з реконструкції котельні на вул. Довга,

68а з встановленням нового газового котла потужністю
9 МВт";

реконструкція котельні на вул. Дорошенка, 28А з
встановленням газового котла потужністю 12 МВт";

 заміна теплових мереж в мікрорайонах "Тролейбусна"
та "Дорошенка" з метою використання технологій, які
гарантують економію теплової енергії;

влаштування 170 індивідуальних теплових пунктів у
трьох житлових районах.
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 зменшення споживання природного газу - на 5,3 млн м3 в рік,
 зменшення споживання електроенергії  - на 680 МВт год на рік.

зменшення викидів СО2  складе 15,5 тисяч 
тонн в рік. 



Придбано:
- 29 тролейбусів виробництва компанії "Белкомунмаш";
- 26 одиниць вживаних тролейбусів;
- 42 нових автобуси: 30 марки "Богдан" та 12 турецького 

виробництва  

- тролейбусну лінію вул.Василіянок-вул.Вовчинецька-Залізничний вокзал;
- підготовлено тендер на будівництво нової тягової підстанції (ТПП-15) та
тролейбусної лінії вул. Гетьмана Мазепи - Південний Бульвар - Північний
Бульвар

Реалізовується: за співфінансування
Європейського Банку Реконструкції та Розвитку

Фінансування:
8,0 млн євро - кредит ЄБРР
1,0 млн євро - грант Фонду чистих технологій
0,5 млн євро – міський бюджет
Строк кредиту – 13 років

Побудовано:



- заміну 2264 натрієвих світильників світлодіодними на бічних вулицях міста;
- спорудження мереж зовнішнього освітлення у 2-х скверах із

застосуванням парково-декоративних опор та світлодіодних
світильників;

- виконано реконструкцію освітлення території 2 дитячих садків та 3 шкіл;
- у центральній частині міста замінено 58 натрієвих світильників на

світлодіодні;
- придбано автомобільний телескопічний підіймач італійського 

виробництва.

Реалізовується: за сприяння Північної екологічної
фінансової корпорації (НЕФКО)
Фінансування:
4,0 млн грн - кредит НЕФКО
4,4 млн грн – кошти міського бюджету

Проведено:



 Щорічне зменшення споживання електричної енергії - на 628 
тис. квт·год.;

 Зменшення викидів СО2 на 500 т/рік, SО2 – на 4 т/р, NО2 – на 2,3 т/р.



Установка із двох генераторів загальною потужністю 660 кВт збудована і
експлуатується фірмою "Clear Energy", що перемогла у конкурсі.
Біогазова установка введена в експлуатацію в травні 2017 року.
В рамках даного проекту інвестором побудована електрична лінія 10 кВ.

− 23% виробленої електроенергії
надходить до міста,

− 77% - використовується на потреби КП
"Полігон ТПВ".

Енергія, вироблена станцією,
реалізується за "зеленим тарифом".
У 2018р. в мережу відпущено 3,7 МВт год
електроенергії на суму 8,6 млн грн.

Реалізовано: у рамках державно-приватного партнерства
шляхом проведення відкритого інвестиційного конкурсу.
Загальна вартість інвестицій: 50 млн грн.



Проект на стадії реалізації та передбачає два етапи впровадження:
охоплює 7 закладів освіти.

Проект передбачає скорочення викидів на рівні не менше ніж 588 т СО2/рік.
Загальний економічний ефект після впровадження заходів приблизно 137,8 тис. євро в 
перший рік повноцінної роботи. В подальші роки згідно з прогнозом очікується збільшення 
щорічної економії у зв᾿язку із зростанням цін на енергоресурси.
Загальна вартість заходів першого етапу складає 1,55 млн. євро, з них:
•кредит НЕФКО - 1 мнл. євро;
•грант від Фонду E5P - 470 тис. євро; 
•міський бюджет - 80 тис. євро.
Проведені заходи з комплексної термомодернізації, капітальний ремонт системи опалення з 
встановленням ІТП та ін. 
Додатково за кошти міського бюджету в рамках проєкту проведено капітальний ремонт даху у 
ДНЗ № 18.
Термін завершення реалізації І етапу - 2019 рік.

Реалізовується: за співфінансування НЕФКО та Фонду Е5Р
Очікуваний економічний ефект: 0,5 млн євро



Загальна вартість – 6,43 млн. євро, з них:
− кредит НЕФКО - 4 мнл. євро;
− грант від Фонду E5P – 1,93 млн. євро; 
− міський бюджет – 0,5 млн. євро.

 Очікуване скорочення витрат на паливні енергоресурси – 448 тис. євро/рік;
 Очікуване скорочення викидів парникових газів 3 тис тонн СО2 на рік.
У 2019 році проведено закупівлі та укладено 7 контрактних угод на виконання 
робіт у 16 закладах освіти на загальну суму 97 млн грн.
У рамках II етапу виконуються:
- комплексна термомодернізація;
- реконструкція системи опалення та встановлення ІТП



Вартість проекту – 4,1 млн грн, у т.ч.:
- 1 млн грн - фінансова локальна допомога Німецького товариства
міжнародного співробітництва (GIZ);
- 3,1 млн грн кошти міського бюджету

Здійснено:
Утеплення фасадів мінерально-ватними плитами – 2500 м.кв.
2. Утеплення віконних зовнішніх і внутрішніх відкосів – 600 м.кв.
3. Утеплення горища – 900 м.кв.
4. Утеплення балконів – 100 м.кв.
5. Утеплення цоколя – 250 м.кв.
6. Заміну вікон на металопластикові – 300 м.кв.
7. Влаштування підсофітки даху – 110 м.кв.
8. Влаштування системи  водовідведення з даху
і підключення  її в міську ливневу каналізацію – 180 пог.м.
9. Облицювання плиткою цоколя корпуса №2 – 300 м.кв. 

Економічний ефект (річний) - 207,3 тис. кВт



- за програмою "Партиципаторне бюджетування" - 231,1 тис. грн (4 проекти);
- з капітального ремонту та реконструкції житлових будинків, що перебувають на 
балансі ОСББ – 4,1 млн грн (28 проектів);
- капітальний ремонт житлового фонду (2017-2019 роки)–
4,1 млн грн (27 проектів);
-245  проектів ОСББ, ЖБК, які стали переможцями
консурсу проектів та програм розвитку місцевого
-самоврядування та громадянського суспільства
(2015-2019 р.р.) – 10,5 млн грн.
- Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій – 36,3 тис.грн (11 проектів);
Заходи з підвищення енергоефективності житлових
будинків (2016-2019 р.р.):
Утеплено:
комплексно - 13 багатоквартирних будинків;
частково - 11 багатоквартирних будинків.
Заміна вікон в місцях загального користування на
енергоощадні - 186 об'єктів
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