
Інформація про виконання заходів "Програми сталого енергетичного 

розвитку  м. Івано-Франківська на період до 2020р." у 2020 році 
№ 

з/п 

Назва заходу Місце 

впровадження 

Кошти, 

виді-лені 

з місце-

вого 

бюджету 

(тис. 

грн.) 

Інші кошти 

Сума (тис. 

грн.) 

Джерело 

фінансування 

Департамент освіти та науки 

1 Встановлення метало-

пластикових вікон. 

ЗШС №3 9,00 - - 

2 Встановлення метало-

пластикових вікон, 

дверей 

Ліцей №10 7,00 - - 

3  Встановлення 

металопластикових 

дверей 

Ліцей №4 40,00 - - 

4 Капітальний ремонт 

системи опалення 

Черніївський ліцей, 

с.Черніїв, вул. 

Грушевського, 7 

75,00 - - 

5 Капітальний ремонт із 

заміною вікон 

Колодіївська 

гімназія, с. 

Колодіївка, вул. 

Шепаровича, 2 

100,00 - - 

  Всього   231,00 - - 

Управління капітального будівництва (проект "Підвищення енергоефективності 

об’єктів бюджетної сфери міста Івано - Франківська") 

4 Контракт № 1.   

Додаткові роботи по 

першому етапу 

«Підвищення 

енергоефектив-ності 

об’єктів бюджетної 

сфери міста Івано - 

Франківська» 

Капітальний ремонт 

ДНЗ №16, ДНЗ №18, 

ДНЗ №36, ДНЗ №23. 

(утеплення будівлі)   

- 2231,92 Кредитні 

кошти 

(NEFCO) 

5 Контракт № 1. 

«Підвищення 

енергоефективності 

об’єктів бюджетної 

сфери міста Івано-

Франківська» 

Капремонт НВК 

«Школа-гімназія 

№3», ЗШ №8, №13, 

№22. (заміна вікон) 

- 2085,74 

6 Контракт № 3. 

«Підвищення 

енергоефективності 

об’єктів бюджетної 

сфери міста Івано-

Франківська» 

Капітальний ремонт 

ДНЗ №3, ДНЗ №15, 

ДНЗ №9, ДНЗ №27. 

(утеплення будівлі, 

заміна вікон, дверей) 

- 4094,7 

7 Контракт № 5. 

«Підвищення 

енергоефективності 

об’єктів бюджетної 

сфери міста Івано-

Франківська» 

Капітальний ремонт 

ДНЗ №2, ДНЗ №11, 

ДНЗ №1  (утеплення 

будівлі, заміна вікон, 

дверей)   

- 6781,19 



8 Контракт № 7 

«Підвищення 

енергоефективності 

об’єктів бюджетної 

сфери міста Івано-

Франківська» 

Капітальний ремонт 

ДНЗ №30, ДНЗ №20, 

ДНЗ №29, ДНЗ №34. 

(утеплення будівлі, 

заміна вікон, дверей) 

- 7538,00 

  Всього   - 22731,55   

Департамент культури 

9 Заміна зовнішньої  

мережі 

теплопостачання. 

Проектно-кошторисна 

документація проходить 

експертизу (проектна 

організація вносить 

зміни в кошторис) 

Дитяча музична 

школа № 2   по вул. 

С. Стрільців, 88а в 

м.Івано-Франківську 

50,00 - - 

10 Капітальний ремонт з 

влаштування  скріпленої 

зовнішньої 

теплоізоляції, проектно-

кошторисна  

документація і 

енергопас-порт 

проходять експертизу 

(проектна організація 

вносить зміни в 

кошторис) 

Дитяча Художня 

школа вул. Павлика, 

17 в м. Івано-

Франківську 

75,00 - - 

  Всього   125,00 - - 

Департамент соціальної політики 

11 Встановлення 

світильників LED – 

панель енергоощадні 

Міський центр соці-

альних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, 

вул. Симоненка, 3б 

2,30 - - 

12 Заміна віконної 

форнітури 

Департамент соці-

альної політики, вул. 

М.Грушевського, 29 

49,50 - - 

13 Капітальний ремонт 

будівлі центру (у т.ч. 

заміна вікон, дверей та 

пічного опалення на 

автономне). 

Івано-Франківський 

територіальний центр 

соціального 

обслуговування, вул. 

Коперніка,1 

1000,00 - - 

  Всього   1051,80 - - 

Управління охорони здоров᾿я 

14 Ремонт даху над 

гаражами 

Гаражі (КНП Міська 

дитяча клінічна 

лікарня Івано-

Франківської міської 

ради) 

- 12,4 Спецкошти, 

благодійні 



15 Заміна деревяних дверей 

на металопластикові 

Приймальний покій. 

Каб. ЛОР (КНП 

Міська дитяча 

клінічна лікарня ІФ 

МР) 

10,7 - - 

16 Ремонт кабінетів Приймальний покій. 

Каб. ЛОР (КНП 

Міська дитяча 

клінічна лікарня  ІФ 

МР) 60кв.м. 

14,9 30,2 Спецкошти, 

благодійні 

17 Заміна люмінісцентних 

світильників на 

світлодіодні (7 шт) 

 вул. Незалежності,9, 

Незалежності,17 

(КНП Міська 

стоматологічна 

поліклініка ІФ МР  

- 4,20 Власні 

надходження 

18 Закуплено лампи LED 

10W E27 (30 шт) 

Центральний корпус, 

м.Івано-Франківськ, 

вул. Тичини,4 (КНП 

Центр первинної 

медичної і консуль-

тативно-

діагностичної 

допомоги ІФ МР, СП 

"МДП") 

- 1,07 Власні 

надходження 

19 Закуплено лампи LED 

10W E27 (28 шт) 

Центральний корпус,                 

м.Івано-Франківськ, 

вул. Тичини,4 (КНП 

Центр первинної 

медичної і консуль-

тативно-

діагностичної 

допомоги ІФ МР, СП 

"МДП") 

- 1,46 Власні 

надходження 

20 Заміна освітлюючих 

пристроїв (Лед- 

світильник - 38 шт) 

м.Івано-Франківськ 

вул.Чорновола,49, 

(КНП "Міський 

клінічний 

перинатальний центр 

ІФ МР") 

- 6,83 Власні 

надходження 

21 Встановлення 

дотягувачів до 

зовнішніх металічних 

дверей - 2 шт. 

м.Івано-Франківськ 

вул.Чорновола,50, 

(КНП "Міський 

клінічний 

перинатальний центр 

ІФ МР") 

- 1,3 Власні 

надходження 

  Всього   25,6 57,46   

КП «Івано-Франківськводоекотехпром» 

22 Прокладка водогону дм. 

800мм від Черніївського 

комплексу водоочисних 

споруд до 

ВНС«Хриплин» 

(виконано ПВР) 

м. Івано-Франківськ - 105,624 Власні кошти 

підприємства 



23 Будівництво 

водопровідної насосної 

станції по вул.Целевича 

м. Івано-Франківськ, 

вул. Целевича 

- 2964,3 Власні кошти 

підприємства 

  Розширення водоймища 

на Черніївському 

комплексі водоочисних 

споруд  із ре-

конструкцією НС 

«Кругла» 

Черніївський 

комплекс 

водоочисних споруд   

  475,3 Власні кошти 

підприємства 

  Всього     3545,224   

КП  «ЕлектроАвтоТранс» 

24 Заміна рухомого складу 

з реостатною системою 

управління на рухомий 

склад з електронною 

системою 

КП   

«ЕлектроАвтоТранс» 

3920,4 61971,796 Кредит ЕБРР, 

грант Фонду 

чистих 

технологій 

  Всього - 3920,4 61971,796 - 

  Разом   5353,80 88306,03   

Департамент житлової, комунальної політики та благоустрою 

1 Проведення 

енергозберігаючих 

заходів в житлових 

будинках 

Житлові будинки 

міста 

769,00 - - 

1.1. Заміна підвального 

розгалуження холодного 

водопостачання в 

житловому будинку 

№19а на вул. Нова 

75,90 - - 

1.2. Капітальний ремонт 

даху (цілий будинок) по 

вул. Галицька, 145 

182,60 - - 

1.3. Капітальний ремонт 

даху (цілий будинок) по 

вул. Горбачевського, 40 

200,00 - - 

1.4. Капітальний ремонт 

даху (2 під'їзд) на вул. 

Витвицького, 28 

90,00 - - 

1.5. Заміна вікон на 

сходових маршах у буд. 

№19 на вул. Петлюри 

47,90 - - 

  Парципаторне 

бюджетування 

172,60 - - 

1.6. пр. Тринога І. І. Ремонт 

внутрішньобудинкових 

систем 

електропостачання 

житлового будинку 

74,80 - - 

1.7. Загреба Анна Вадимівна 

- ОСББ Сім Сот 

"Антилід" вул.Пасічна, 

41 

97,80 - - 



2. Проекти з 

капітального ремонту 

та реконструкції 

житлових будинків, що 

перебувають на 

балансі ОСББ, у т.ч.: 

Житлові будинки 

ОСББ 

409,50 - - 

2.1. Програма переможців, 

в тому числі: 

256,30 - - 

2.1.1. Житловий кооператив 

№ 22А "Частковий 

ремонт та заміна вікон 

на сходовій клітці в 

будинку №30 по вул. 

Симоненка " 

70,00 - - 

2.1.2. ОСББ "Едельвейс-41" 

"Часткова заміна дверей 

вхідних та дверей 

міжповерхових сушарок 

на мета-лопластикові з 

енергозберігаю-чими 

склопакетами у двох 

під`їз-дах будинку № 41 

на вул. Бульвар 

Південний в м. Івано-

Франківську" 

56,00 - - 

2.1.3. ОСББ "Гординського, 

22" "Заміна старих 

трухлявих дерев`яних 

вікон на 

енергоефективні 

металопласти-кові в 

будинку по 

вул.Гординсь-кого 22" 

47,30 - - 

2.1.4. ОСББ "Незалежні-ІФ" 

"Встановлення 

енергозберігаючих 

дверей в під`їздах та 

частковий ремонт в 

будинку 144а по вул. 

Євгена Коновальця в м. 

Івано-Франківськ" 

83,00 - - 

2.2. Капітальний ремонт 

будинків, управління 

яких здійснює ОСББ, в 

тому числі: 

Житлові будинки 

ОСББ 

153,20 - - 

2.2.1. Капітальний ремонт 

ліфта на вул. 

Молодіжна, 45 (ОСББ 

"Молодіжне-45") 

17,60 - - 

2.2.2. Капітальний ремонт 

мереж централізованого 

опалення на Набережній 

ім. В. Стефаника, 16 

(ОСББ "Бистриця 2007") 

1,00 - - 

2.2.3. Утеплення фасаду на 

вул. Військова, 5 (ОСББ 

"Пятірка") 

13,00 - - 



2.2.4. Заміна вікон на сходах 

на вул. Грушевського, 

38 (ОСББ 

«Грушевського, 38») 

33,20 - - 

2.2.5. Заміна вікон на 

сходових на Північному 

бульварі, 8, 8а (ОСББ 

"Добровільна ініціатива 

мешканців 

Альтернатива (Дім-А)) 

69,30 - - 

2.2.6. Капітальний ремонт 

даху на вул. 

Вовчинецькій, 90 (ОСББ 

"По вулиці 

Вовчинецькій, 90") 

19,10 - - 

  РАЗОМ: - 1178,50 - - 

  ВСЬОГО ЗА 

ПРОГРАМОЮ 

- 7965,70 114640,264 - 

  З УСІХ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ РАЗОМ 122605,96   

      

Управління економічного та інтеграційного розвитку 

Основні напрями і заходи місцевої політики щодо забезпечення сталого 

енергоощадного розвитку м.Івано-Франків-ську визначені "Програмою сталого 

енергетичного розвитку м. Івано-Франківська на період до 2020р.". 

Впродовж 2020 року здійснювалося забезпечення і вдосконалення функціонування 

єдиної автоматизованої системи моніторингу і аналізу споживання енергоносіїв та 

комунальних послуг будівлями усіх 57 бюджетних закладів охорони здоровʼя та 

культури, розташованих на території міської ради, якими вноситься інформація до 

бази даних програми "Smart City" компанії ТОВ "uMuni". 

Через припинення ТОВ "ФІАТУ" надання з 01.01.2020р. доступу до інформаційної 

системи енергомоніторингу 97 закладам освіти міста, що призвело до 



унеможливлення внесення даних про споживання енергоносіїв в освітній галузі, а 

також враховуючи істотне підвищення вартості інформаційних послуг цієї компанії, 

підписано договір з компанією ТОВ "uMuni" про обслуговування усіх бюджетних 

закладів Івано-Франківської міської ОТГ (далі – ОТГ). 

У звʼязку з приєднанням до територіальної громади 13 сіл виникла потреба у 

залученні до роботи в інформаційній мережі ще 50 нових бюджетних закладів (12 

шкіл, 5 садків, 13 амбулаторій і ФАП, 19 будинків культури і бібліотек, а також 

новозбудованого ДНЗ №26 "Барвінок"). 

З метою внесення в базу даних системи енергомоніторингу "Smart City" інформації 

про освітні заклади ОТГ, а також про бюджетні заклади сіл, які приєдналися до неї, 

проводиться робота із збору даних про будівлі згаданих 147 освітніх закладів та 

наявні у них лічильники споживання енергоносіїв, налагоджується співпраця з 

енергоменеджерами цих закладів. 

Постійно здійснюється моніторинг використання енергоресурсів установами та 

закладами, що фінансуються з міського бюджету, щокварталу проводиться аналіз 

дотримання встановлених лімітів та виконання планів заходів з енергозбереження, 

затверджених  рішенням виконавчого комітету міської ради від 07.05.2020р. № 454. 

Результати моніторингу свідчать про те, що контроль за споживанням енергоресурсів 

у бюджетних закладах, здійснення заходів з енергозбереження та підвищення 

енергоефективності будівель дозволяють істотно скорочувати видатки на оплату 

енергоносіїв. Так, завдяки реалізації І-го етапу та виконанню частини ІІ-го етапу 

проєкту "Підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери міста Івано-

Франківська", впровадженню інших енергоефективних заходів річна економія 

коштів на оплату енергоносіїв зросла з 13,15 млн. грн. у 2016 році до 17,386 млн. грн. 

у 2019 році. Річна економія (розрахункова) від впровадження заходів на комунальних 

підприємствах у 2019 році склала 9,448 млн. грн. Економія за 11 місяців 2020 року у 

бюджетних закладах склала 28,1 млн грн, у т.ч.: в закладах освіти – 22,45 млн грн, у 

закладах охорони здоровʼя – 3,09 млн грн; у закладах культури – 2,37 млн грн, у 

закладах соціальної політики – 200,657 тис. грн. 

Розпочато роботу із встановлення у бюджетних закладах міста засобів дистанційної 

передачі даних про споживання енергоносіїв та заміни приладів їх обліку на сучасні, 

що дозволяють автоматизувати збір та передачу цих даних через Інтернет. 

Підготовлено звіти про виконання "Програми сталого енергетичного розвитку м. 

Івано-Франківська на період до 2020 року" у 2019 році, у І півріччі та за весь 2020 

рік. 

Розпочато роботу над розробкою "Програми сталого енергетичного розвитку та 

клімату Івано-Франківської міської ОТГ до 2030р". Опрацьовуються матеріали для 

підготовки стратегічної екологічної оцінки цієї Програми. 

Підготовлено заявку для участі у конкурсі на отримання гранту на проведення 

енергоаудиту і отримання енергетичного сертифікату будівель Комунального 

некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня №1 Івано-Франківської 

міської ради". Проєкт став переможцем конкурсу. На даний час зазначені роботи 

виконані, документи, у т.ч. енергетичний сертифікат, отримані. Підготовлено і 

подано на розгляд регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення 

попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм та проєктів регіонального 

розвитку, що можуть реалізовуватися у 2021 році за рахунок коштів державного 



фонду регіонального розвитку, документи проєктів "Капітальний ремонт 

(термомодернізація) будівель Комунального некомерційного підприємства "Міська 

клінічна лікарня №1 Івано-Франківської міської ради" загальною вартістю 19,485 

млн. грн. і "Реконструкція спортивних споруд та майданчиків Братковецької 

загальноосвітньої школи І-Ш ступенів на вул. Шевченка, 89 в с.Братківці Івано-

Франківської міської ради ОТГ" вартістю 22657 тис. грн. 

З метою формування свідомого ставлення населення до використання енергоресурсів 

та охорони довкілля у розділі "Діяльність з енергозбереження та екології" офіційного 

сайту виконавчого комітету міської ради постійно розміщуються  новини з питань 

екології та енергозбереження. На даний час розміщено 285 новин. 

Починаючи з жовтня 2018 року, інформація з питань екології та енергозбереження 

розміщується також на сторінці "Екомісто.ІФ" у мережі Фейсбук, створеній для 

тіснішої комунікації і співпраці з населенням задля поліпшення стану довкілля у 

місті. За цей час на сторінці розміщено 515 новин, у т ч. 150 – у 2020 році (станом на 

01.01.2021.). 

Управлінням підготовлено проєкт рішення виконавчого комітету міської ради "Про 

проведення Днів сталої енергії". Відповідно до цього рішення ініційовано 

проведення Департаментом освіти та науки Івано-Франківської міської ради 

загальноміських заходів: 

- онлайн-студії для вчителів економіки та географії «Викладання економіки та 

фінансової грамотності у закладах загальної середньої освіти» (19.10.2020 р.); 

- онлайн-конференція для учнів 8-х класів «Використання альтернативних джерел 

енергії» (20.10.2020 р.); 

- книжкових виставок у шкільних бібліотеках "Енергозбереження в сучасному світі"; 

- годин спілкування у режимі онлайн "Енергозбереження – твоє безпечне майбутнє"; 

- перегляду фільмів, мультфільмів про енергозбереження та енергоефективність у 

школі та вдома (для учнів 1-4 класів). 

Здобувачі освіти закладів загальної середньої освіти взяли участь: 

-  у Всеукраїнському конкурсі проєктів "Еко-Техно Україна" (листопад 2020 року); 

- у Всеукраїнських навчальних онлайн-курсах: "Мій енергоефективний  будинок" 

(учні 4-х класів); 

- "Основи енергопостачання та енергозбереження" (учні 6-8 класів); "Абетка з основ 

житлово-комунального управління" (учні 9-11 класів) вересень-листопад 2020 року. 

 У Центральній бібліотеці (вул. Короля Данила, 16), Центральній бібліотеці для дітей 

(вул. Бандери, 8) та у восьми бібліотеках-філіях проведено енергетичний лікнеп 

"Енергозбереження - запорука заможної громади та здорового довкілля", 

пізнавальний захід - воркшоп «Споживай енергію розумно», підготовлено тематичні 

викладки на теми енергозбереження і т.п. 

 


