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ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ ФОРМИ 

 

ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ ІДЕЇ ПРОЕКТУ 

до Плану реалізації Стратегії розвитку міста 

 

Ваші контакти: 

Прізвище Ім’я По-

батькові: 

 

Телефон (стаціонарний і 

мобільний): 

 

Електронна адреса:  

Стратегічний напрям 

 

Енергоефективність та екологічна безпека 

Стратегічна ціль 

 

Ефективна енергетична політика міста 

 

Оперативна ціль / 

завдання Стратегії, 

якому відповідає проект: 

 

3.1.2. Провести енергоаудит будівель бюджетних установ та 

розробити їх енергопаспорти 

Назва проекту: 

 

Проведення енергетичного аудиту багатоквартирних будинків 

міста 

Цілі проекту: 

 

Підвищення енергоефективності будівель шляхом здійснення 

заходів контролю енергоспоживання – енергетичного аудиту та 

енергетичного менеджменту, проведення енергетичного аудиту у 

20 житлових будинках 

Територія впливу 

проекту: 

 

м.Кременчук 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

3000 осіб 

Стислий опис проекту: 

 

Енергетичний менеджмент і енергетичний аудит є невід’ємними 

частинами економічно ефективної системи управління 

ресурсами. Вони потрібні для зменшення високих витрат на 

енергію у муніципальному секторі. Проект поширюватиме 

інформацію і знання про енергетичний менеджмент і 

енергетичний аудит. Його результатом стане підготовка 

відповідної методології проведення енергетичних аудитів у 20 

житлових будинках міста і розробка та пропонування сталої 

моделі самоорганізації населення багатоквартирних будинків із 

метою кращого контролю споживання енергії та підвищення 

ефективності її використання. Крім 20 житлових будівель, є 

потенціал для відтворення проекту на інших будівлях міста. 

Очікувані результати: 

 

 Передано знання та навички у сфері енергетичного аудиту та 

енергетичного менеджменту представникам відібраних 

пілотних багатоквартирних будинків 

 Проведено енергетичні аудити у 20 житлових будинках 

 Покращено енергетичний менеджмент у відібраних громадах. 

Ключові заходи проекту: 

 

 Розробка навчальних програм у сфері енергетичного 

менеджменту і енергетичного аудиту. 

 Розробка критеріїв та відбір 20 багатоквартирних будинків 

 Навчання представників 20 енергоменджерів 

 Розробка методичних рекомендацій з енергетичного 

менеджменту і енергетичного аудиту. 

 Проведення енергетичного аудиту у відібраних пілотних 

будинків 
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 Організація круглих столів, спрямованих на розробку 

програм енергозбереження на основі результатів 

енергетичного аудиту з представниками приватного і 

державного секторів.  

 Впровадження і застосування процедур енергетичного аудиту 

та енергетичного менеджменту у муніципальних будівлях. 

 

Період здійснення: 

 
2017 – 2019 роки 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

 

2017 2018 2019 Разом 

0 60 260 320 

 

 

Джерела фінансування: 

 

Міжнародні донори, міський бюджет, партнери проекту 

Ключові потенційні 

учасники проекту: 

 

Відділ енергоефективності 

Інше: 

 
 

Детальний план реалізації проекту 

Перелік заходів 
Основний 

виконавець 
Співвиконавці Термін виконання 

1. Розробка навчальних 

програм у сфері 

енергетичного 

менеджменту і 

енергетичного аудиту 

 

Відділ 

енергоефективності 

Управління ЖКГ, 

ГО, 

ЖЕК, 

Комунальні 

підприємства 

Січень 2017 

2. Розробка критеріїв та 

відбір 20 

багатоквартирних 

будинків 

 

Відділ 

енергоефективності 

Управління ЖКГ, 

ЖЕК 

 

Лютий - березень 

2017 

3. Навчання 

представників 20 

енергоменджерів 

 

Відділ 

енергоефективності 

Управління ЖКГ, 

ЖЕК 

 

Квітень – червень 

2017  

4.Розробка методичних 

рекомендацій з 

енергетичного 

менеджменту 

 

Відділ 

енергоефективності 

Управління ЖКГ, 

ГО, 

ЖЕК, 

Комунальні 

підприємства 

Липень – жовтень 

2017 

5.Проведення 

енергетичного аудиту у 

відібраних пілотних 

будинків 

менеджменту 

Відділ 

енергоефективності 

Спеціалізована 

компанія 
2018 - 2019 

6.Організація круглих 

столів, спрямованих на 

розробку програм 

енергозбереження на 

основі результатів 

енергетичного аудиту з 

представниками 

Відділ 

енергоефективності 

Управління ЖКГ, 

ГО, ОСББ, ОСН, 

ЖЕК, 

Комунальні 

підприємства 

2019 
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приватного і державного 

секторів. 

7.Впровадження і 

застосування процедур 

енергетичного аудиту та 

енергетичного 

менеджменту у 

муніципальних будівлях. 

 

Відділ 

енергоефективності 

Управління ЖКГ, 

ГО, ОСББ, ОСН, 

ЖЕК, 

Комунальні 

підприємства 

2019 

 

 

 


