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Система енергоменеджменту
м. Львова



• Популяризація енергозбереження

• Ефективна система енергоменеджменту

• Енергоефективність окремої будівлі

• Розробка енергозберігаючих заходів

• Впровадження альтернативних джерел енергії

• Раціональне споживання енергоресурсів

• Зменшення видатків на оплату за спожиті енергоносії

• Зменшення викидів СО2

• Застосування інноваційних технологій у сфері 
енергозбереження



2006 рік

2007 рік

2011 рік

2015 рік

Енергозбереження в бюджетній сфері

“ЕнергоПлан”

Запроваджено 

комп’ютеризовану 

систему 

енергомоніторингу

Створено систему 

енергоменеджменту

Перехід на щоденний 

моніторинг 

енергоресурсів

Прийнято Програму 

сталого 

енергетичного 

розвитку м. Львова 

до 2020 року

спільно з Асоціацією 

“Енергоефективні 

міста України”

в рамках виконання 

Угоди мерів

український 

технологічний стартап

призначено відповідальну 

особу у кожній бюджетній 

установі



Зобов’язання зменшити на 20% обсяг викидів

вуглекислого газу, підвищити на 20% ефективність

використання енергії, досягти 20% частки

відновлювальних джерел енергії у загальній

структурі енергоспоживання міста.

Розробка Програми сталого

енергетичного розвитку м. 

Львова до 2020 року



• З 10 травня 2007р. членство у

всеукраїнському добровільному

об’єднанні органів місцевого

самоврядування “Енергоефективні

міста України”

• 6 березня 2008р. вступ у європейську

кампанію Display

• 10 лютого 2009р. підписано Угоду мерів

з метою забезпечення сталого місцевого

енергетичного розвитку

• З червня 2010р. членство у

європейській асоціації муніципалітетів

“Energie Cites”



Львівська міська рада 
поклала початок запровадження системи 

щоденного моніторингу споживання 
енергоресурсів у бюджетних установах міста

За прикладом 

м. Львова 

долучились: 

Чернігів

Херсон

Ніжин

Маріуполь

Чортків

Українка

Суми

Івано-Франківськ

Асоціація

«Енергоефективні міста України»

Конкурс проектних ідей від КПІ 

та Інституту менеджменту 

м. Маннгейм (Німеччина)

Система щоденного енергомоніторингу в  

м. Львів – одна з кращих проектних ідей



Завдання:

➢ Здійснення моніторингу споживання енергоресурсів бюджетними установами 

м. Львова в режимі online;

➢ Збір, візуалізація даних та отримання звітів;

➢ Можливість здійснення порівняльного аналізу;

➢ Можливість відображення історії змін в інформації про будівлі

Система щоденного моніторингу 

споживання енергоресурсів uMuni



Можливість формування звітів

Інформація щодо процесів у бідівлі



Контроль за системністю внесення даних

Оперативне реагування на 

виявлені аномальні явища



Публічна сторінка:
• https://umuni.com/c=lmr%3Flist=1



Порівняння споживання енергоресурсів 2020/2019рр.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ
-2 422,6 тис кВт*год

ТЕПЛОЕНЕРГІЯ
-1 437 Гкал

ГАЗ
-949,5 тис. м. куб

ХОЛОДНА ВОДА
-78,5 тис. м. куб 

-15,1%

-16,7%

-62,9%

-1,9%

ЗМІНА ТАРИФІВ
(грудень до січня 
2020р.)

-4,2%

-11,3%

+30,0

+7,4

Кількість опалювальних днів 172 166

2019р. 2020р.

Середня температура під час опалювального періоду +2,6°С +2,5°С 

у грошовому 
еквіваленті 

-19,2 млн.грн.
(за тарифами січня 2020р.)
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Співвідношення лімітів на енергоносії

Умовні позначення

Відношення ліміту 

2022 до 2021, %
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Динаміка росту тарифів на енергоресурси

* - грн за одиницю ресурсу



177.0

47.6
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131.3

38.1

7.7 12.2

Теплопостачання Електроенергія Газ Водопостачання 
та 

водовідведення

Порівняльний аналіз фінансування енергоресурсів, млн.грн

Капіталовкладення в заходи з 
енергозбереження, млн. грн

Освіта

Охорона 
здоров’я

44,9

3,8

Культура 2,2

На 2021р. встановлено ліміти на енергоносії:
(у тарифах грудня 2020р.)

до ліміту 2020           -3,4 млн. грн

до ліміту 2020           -7,6 млн. грн
(без врахування змін)

(з врахуванням змін: нові 
установи, обладнання 
басейни, тощо)

201.7

51.3

3.9 0.9

138.9

46.8

2.8 0.8

Освіта Охорона 
здоров'я

Культура Молодь та 
спорт 
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2020р. видатки на енергоносії:

до видатків 2019           -68,6 млн. грн



1. Встановлено
відеоспостережен
ня на території
школи району

2. Проведено 
енергоаудити в 
школах

3. Здійснено 
закупівлю
Обладнання для 
кабінетів фізики

4. Встановлено
LED-освітлення
подвір’я у 4-х 
школах району

5. Розроблено 
інтернет-
сторінку проекту 
(http://rgt.lviv.ua/)

6. Проведено 
уроки Енергії у 
школах

7. Розроблено 
промоційні
матеріали

8. Встановлено вузол 
регулювання в ЗОШ 
№38 та ІТП в 
житловому будинку на 
вул. Величковського, 2

Реалізація Проекту «Рясне Район зелених технологій»

10. Проведено 
підсумкову
конференцію

9. Замінено освітлення
на LED по вул. 
Величковського

4768 548

Грантові кошти, 

тис. грн.

Фінансування 

ЛМР, тис. грн.

Кошти проекту, 

тис. грн.

5316

На 1грн. бюджетних коштів залучено 8,7грн. грантових коштів

http://rgt.lviv.ua/


2017 2018 2019 2020

716
650

559 555

Споживання теплової енергії, Гкал

Аналіз споживання теплової енергії за результатами реалізації
Проекту «Рясне Район зелених технологій»

ЗОШ №38 (вул. Порічкова, 4)
Житловий будинок по вул. Величковського, 2

-87 Гкал
-118 тис. грн.*

*за тарифами січня 2020 року

Завершено в липні 2019 року Завершено в жовтні 2019

+0,7       -0,1  +2,6          +2,5°C

Економія 2020 
у порівнянні до середнього споживання 2017-2019

модернізовано тепловий пункт та встановлено автоматичне погоднє регулювання 
теплової енергії

встановлено ІТП з автоматичними гідравлічними балансувальними клапанами 
на кожен стояк, здійснено реконструкцію внутрішніх мереж опалення з встановленням 
байпасів та терморегуляторів на кожен радіатор

з перспективою впровадження поквартирного обліку тепла

2017 2018 2019 2020

562

444 454 478

Споживання теплової енергії, Гкал

-9 Гкал
-11,7 тис. грн.*



Реалізація проекту «Рясне район зелених технологій» у 2020 році
Підготовлено двомовну публікацію тиражем 800 штук з описом досягнень проекту по модернізації 
теплопостачання будинку та рекомендаціями по мультиплікації цих результатів



придбано набори для проведення лабораторних та
демонстраційних робіт з курсу електрики та магнетизму в 
школах-учасниках проекту (СЗШ №100, №92; ліцей №94, №38)

Виготовлено промоційні матеріали, зокрема, 
щотижневики на 2021 рік з логотипом проекту

EdPro.Amperia

Реалізація проекту «Рясне район зелених технологій» у 2020 році





Обсяги інвестицій, тис.грн.                  

700 5 580 7 000

Роки співпраці:

2011 рік - 2016 рік

13 280

-2 772 Гкал - 3 336,2 тис. грн.

Економія 

споживання тепла, Гкал

Економія 

коштів, тис. грн.

Масштаб проекту:

Будівлі охорони здоров'я - 4 Будівлі освіти - 7

1. Утеплення стін

2. Модернізація системи опалення та системи електропостачання

3. Заміна віконних конструкцій та зовнішніх дверей



Термомодернізація бюджетних установ у рамках

співпраці з НЕФКО

З/ЗОШ"Світанок«(1)

Ш/ЗОШ № 53

(г-я Престиж)

Л/ЗОШінтерн

ат№2(спал.)

Ф/ДНЗ №129

Ф/ЗОГ Симоненка

С/ЗОШ №084

С/ДНЗ №169

О/ПВ-ДПВ/МП5

О/ПВ1/МЛ6

О/КорпусПВ/МП4

О/ДПВ/МП4

123,9
124,5

108,1
106,4

52,9
60,4

117,7
163,6

241,6
164,3

87,0
82,2

154,7

71,5

293,7
190,0

106,5
65,3

113,2
91,4

152,9

79,3

- 2011р. – 2012р.

період до впровадження заходів в 

рамках першого кредиту НЕФКО

- 2015р. –2016р.

Питоме енергоспож., 

кВт*год./м.кв.:

-2014р. – 2015р.

період до впровадження заходів в 

рамках другого кредиту НЕФКО



Реконструкція 4-ї міської поліклініки
(доросле відділення)

Утеплення стін Заміна вікон

-1124 Гкал
(≈ -50%)

-1 355тис.грн.

Реконструкція системи опалення

1129 1154
1233

629
505

2011 2012 2013 2014 2015

Впровадження заходів у рамках Проекту

ДНЗ №169

ДНЗ №129



Здійснено утеплення фасаду та заміну вікон 

(рік завершення 2019 ) загальна вартість 12,7 млн. грн 
у т. ч. у 2019 виконано на 5,7 млн грн.

Впровадження енергозберігаючих заходів
6-та міська поліклініка на вул. Медової Печери, 1

Заходи проведені в рамках кредиту НЕФКО (2015 рік): 

модернізація системи опалення; встановлення ІТП, 

ізоляція труб, встановлення тепловідбиваючих

екранів, встановлення насосів
Загальна вартість – 153 тис.грн.

Споживання теплової енергії

2.6

0.6 0.7
-0.1

2.6
температура за опалювальний період

472
454 469

445

380

2015 2016 2017 2018 2019

Гкал



МІЖНАРОДНІ НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

Львів - місто, яке сприяє

енергетичному

майбутньому Європи

Львів – одне з пілотних міст 

для впровадження 

Європейської енергетичної 

відзнаки.

Пілотні міста:

- Львів

- Черкаси

- Суми

Державний секретаріат з економічних питань 

Швейцарської Конфедерації (SECO)



Впровадження Європейської Енергетичної 

Відзнаки в Україні

Державний секретаріат з 
економічних питань 
Швейцарської Конфедерації 
(SECO)

Львів відібрано одним з трьох пілотних міст для впровадження

Європейської Енергетичної Відзнаки;

Підписано Меморандум про взаєморозуміння між Асоціацією

«Енергоефективні міста України» та Львівською міською радою;

У 2019 році у місті створено Робочу групу для імплементації

проекту «Впровадження Європейської енергетичної відзнаки в

Україні» та призначено координатора проекту;

Проведено первинну оцінку міста та представлено Каталог

заходів згідно з методикою ЄЕВ;

За проведеною первинною оцінкою місто Львів отримало 52,4%

балів, що вказує на потенційну можливість отримати

Європейську Енергетичну Відзнаку;

Розроблено та обрано до впровадження проект: «Реконструкція 

зовнішнього освітлення скверу «На Валах – 2».

ЕЕА



співфінансування SECO - 20 тис. шв.фр.

фінансування ЛМР ⩾ 33, 3 тис. шв.фр.

Проект: «Реконструкція зовнішнього освітлення скверу «На Валах – 2»

16 паркових 

опор
5 восьмиметрових

опор

28 світлодіодних світильників 

(з них 16 паркових)

прокладено 370 м кабелю та 370 м 

самонесучого ізольованого проводу

Виконаних робіт на 

51, 1 тис. шв. фр. (1, 6 млн. грн)
5 вуличних

опор та 8 прожекторів



Програма дій Європейської енергетичної 

відзнаки

Державний секретаріат з 
економічних питань 
Швейцарської Конфедерації 
(SECO)

Залучено всі підрозділи Львівської 

міської ради для підготовки заходів;

Проведено 9 онлайн зустрічей щодо розробки

Програми дій;

20 годин активного брейнстормінгу;

Опрацьовано та заплановано необхідні 

заходи до впровадження.



Програма дій ЄЕВ

Розвиток та 
територіальне

планування

Муніципальні
будівлі

Постачання та 
розподіл

Мобільність
Внутрішня
організація

Комунікація та 
співпраця

Структура Програми дій ЄЕВ

79 категорій

184 заходи

32 відповідальні підрозділи

визначено пріоритетність та зазначено періоди впровадження кожного заходу



Розвиток та 

територіальне 

планування

Муніципальні 

будівлі,

споруди

Постачання та 

розподіл

Мобільність
Внутрішня 

організація

Комунікація та 

співпраця

Планування енергетики, затвердження 

будівництва та моніторинг
Управління споживанням енергії та води у 

бюджетних будівлях, міське освітлення

Енергія, вода, каналізація, відходи

Громадський транспорт, мобільність 

міста, велосипеди, електромобілі
Команда, навчання                  

персоналу, закупівлі

Інформації, події, місцева 

співпраця та підтримка

ПДСЕРК, Візія міста до 2050, 

Інтегрована концепція розвитку 

Львова 2030

Програма енергоефективності 

громадських будівель

Просторовий енергетичний 

план, Програма «Чиста вода»

ПСММ, Велоконцепція, Стратегія 

оптимізації перевезень
Забезпечення розвитку та 

кар’єрного зростання персоналу 

Концепція комунікації та співпраці в 

галузі енергетики та клімату

МЕП: Основні складові 



Конкурс малюнків на тему: 

«Енергозбереження очима дітей»

Залучено більше 380 учасників з 70 шкіл 

громади;

5 годин активного перегляду робіт;

Обрано 3 переможців, які отримали цінні 

подарунку від АЕМУ.



Дякую за увагу!

Христина Бабірад

В.о. начальника відділу енергоменеджменту

(032)297 58 57

energy.lmr@gmail.com


