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ТІЛЬКИ УЯВІТЬ!

ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНЕ ПРИКАРПАТТЯ



РОЗУМНІ МІСТА ЧИ РОЗУМНІ 
ГРОМАДЯНИ?



РІВЕНЬ НАШОЇ ОБІЗНАНОСТІ ПРО 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

2004 рік 
Низькі тарифи на 

енергоресурси
Відсутність візії 



Настанова “Муніципальне енергетичне 
та кліматичне планування”



Енергетичні аудити

№ НАЙМЕНУВАННЯ ЗАХОДІВ
РІЧНА 

ЕКОНОМІЯ 
ЕНЕРГІЇ

РІЧНА 
ЕКОНОМІЯ 
ГРОШЕЙ

ПЕРІОД 
ОКУПНОСТІ

1
Модернізація та 
налагодження внутрішньої 
системи опалення

96 Гкал 26976 грн. 7 років

2

Встановлення системи 
автоматичного 
регулювання системи 
опалення 

18 Гкал 5058 грн. 10 років

3

Теплоізоляція 
трубопроводів та запірної 
арматури системи 
опалення 

12 Гкал 3372 грн. 2 роки

4
Теплоізоляція (утеплення) 
непрозорих огороджуючих 
конструкцій

55 Гкал 15455 грн. 14  років.

5
Заміна дерев’яних вікон та 
вхідних дверей на 
енергозберігаючі

38 Гкал 10678 грн. 17 років.

6
Модернізація системи 
освітлення

- - -

Сумарне значення ефективності 
впровадження рекомендованих 
енергозберігаючих заходів

61 539 
грн.

11 років.

Енергозберігаючі заходи
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CONVENANT OF 
MAYORS

Розроблено групою працівників кафедри ТДМ

ПЛАН ДІЙ
сталого енергетичного розвитку міста

Івано-Франківськ до 2020 року
Прийнято сесією Івано-Франківської міської 
ради 6 лютого 2014 року 



Дана публікація розроблена та видана в 
рамках проекту

«МОНІТОРИНГ ТА СПРИЯННЯ 
ВПРОВАДЖЕННЮ

ПОЛІТИКИ 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ»

Проект реалізується громадською
організацією «Бюро Розвитку, Інновацій та
Технологій» в рамках проекту «Просування
реформ в регіони» Програма Європейського
Союзу «Підтримка громадянського
суспільства в Україні»

https://goo.gl/bB38PT



Енергетичний потенціал відновлювальних джерел
енергії Івано-Франківської області

(без врахування енергетичних культур)



Розміщення найбільших 
об'єктів 

відновлюваної
енергетики на території

Івано-Франківської області



Середньорічна кількість енергії сонячного
випромінювання, яка надходить щороку на 

територію Івано-Франківської області і 
регіональні значення (для населених пунктів)
середньорічного виробітку (кВт·год/рік) для 

дахової сонячної
електростанції потужністю 1 кВт



Процес вимірювання регіонального рівня інсоляції:
а) – з використанням приладу Voltcraft PL-110SM,

б) калібрування приладу Voltcraft PL-110SM за допомогою прецизійного 
піранометра Kipp& Zonen (лабораторія відновлюваної енергетики кафедри ЕМ і ТД ІФНТУНГ)

Помісячний виробіток дахової
сонячної електростанції
потужністю 1 кВт для 
регіональних центрів
Івано-Франківської області



Густина розміщення сонячних електростанцій
(промислових і приватних домогосподарств) на 

території Івано-Франківської області





Ініціатива м. Тисмениця

Крок 2: Схвалення Плану дій зі 
сталої енергетики (ПДСЕ)

Крок 4: Подання звіту про 
впровадження ПДСЕ

Проведення тендерів та
впровадження заходів згідно з
ПДСЕ, приймання робіт

Моніторинг стану виконання ПДСЕ

Крок1:  Підписання     Угоди 
Мерів

Формування енергетичної команди та
оргструктури у місті

Складання енергетичних балансів та
базового кадастру викидів СО2

Вироблення довгострокового
бачення енергетичної та кліматичної
політики міста

Розробка Плану дій зі сталої
енергетики у співпраці з місцевими
зацікавленими сторонами та
громадянами

Крок 3: Впровадження  
ПДСЕ

Розробка бюджетних програм та
інвестпроектів, пошук бізнес-
партнерів

Підготовка та подання звіту про
стан реалізації ПДСЕ

-30% СО2

До 2030 року

План дій для підвищення рівня енергоефективності м. Тисмениці



Очікувані РЕЗУЛЬТАТИ

Впровадження
запропонованих 

заходів

31,8 
ГВт*год/рік

річної економії 
енергії містом

Зменшення 
викидів СО2 на

8353 т/рік

Економія
63,6 млн. 
грн на рік 

коштів 
населення

Економія 
32,8 млн. 
грн коштів 

з держав-
ного 

бюджету

Загаотномі
-ський
термін 

окупності 
4,8 років 

470,1 
млн. грн 
інвести-

цій

ПДСЕР 
м. Тлумач

ПДСЕРК м. 
Тисмениця



Наукове містечко 
«НОВА ЕНЕРГІЯ»
 Понад 16 000 відвідувачів 

 Понад 700 екскурсій
 50+ публічних заходів 
 4000+ уподобань на Facebook 
 Варіант соціальної відповідальності

влади та бізнесу
http://newenergy.if.ua

http://newenergy.if.ua/


ЕНЕРГОЕФЕКТВИНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
КОРПУС ЕНЕРГЕТИЧНА АКАДЕМІЯ

Побудова демонстраційного діючого корпусу 
навчального закладу за принципом «пасивної будівлі»
Центр колективного користування для шкіл міста 
 Кількість учнів одночасно – до 100 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

ЗАПИТАННЯ?

+380-342-547-430

mkarpash@nung.edu.ua

mailto:mkarpash@nung.edu.ua
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