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Сихівський район міста Львова

• Населення - 154 000 чол.

• Площа – 17,56 кв.км.

• Кількість будинків з 
центральним опаленням –
582 шт.

Найбільш густонаселений район м.Львова



Проєкт модернізації інфраструктури теплопостачання у м. Львові
реалізовується ЛМКП «Львівтеплоенерго» за кошти ЄБРР

• Вартість проєкту 30 млн. євро

• Тривалість проєкту 2013 - 20281. Встановлення 409 ІТП

(11,2 млн. євро) 

Компанією Axis Industries (Литва):

• Встановлено 184 ІТП

• 73 підключено 

• Завершення робіт – травень 2021 
року



Завершені роботи

2. Диспетчеризація та 
оптимізація (1,717 млн. євро)

• Виконано роботи з 
встановлення датчиків, 
електрообладнання та інших 
приладів на усіх об’єктах
теплозабезпечення



Завершені роботи

3. Заміна теплотрас

• Проведено заміну 1700 м. 
теплових мереж:

- вул. Наукова (890 м., ø 500 мм.)

- вул. Драгана (395 м., ø 500мм.)

- вул. Луганська (420 м., ø 800 мм.)



Покращення для екології міста Львова

• зниження втрат води на 10-15 % = ˃5000 куб.м / рік

• зниження споживання електроенергії на 30 %, = ˃ 1,2 млн. кВт-год / рік

• зменшення втрат тепла та покращання умов експлуатації ТЦ = ˃ 2,9 МВт / рік

• зменшення подачі енергоносіїв до будівель = зменшення споживання на 60 МВт



Передбачувані вигоди для ЛМКП 
«Львівтеплоенерго»

• Зменшення кількості персоналу з обслуговування ЦТП - більше 100 осіб

• Відсутність необхідності проведення ремонту мереж гарячого 
водопостачання - 0,25 млн. євро / рік



Передбачувані вигоди для співвласників 
багатоквартирних будинків

• Економія до 30% на платіжках за теплопостачання;

• Диспетчеризація обліку тепла по будинку;

• Будинок прогрівається рівномірно

за рахунок циркуляції теплоносія;

• Можливість регулювати подачу теплоносія;

• Можливість перейти на поквартирний облік тепла 
встановши дигітальні лічильники тепла на батареях з 
влаштуванням байпасів;

Близько 150 тис. мешканців міста матимуть пряму вигоду від цієї інвестиції



Програма «Теплий дім»
• відшкодування 30% тіла кредиту;

• максимальна сума відшкодування 400 тис. грн. 

( з 01.01.2021 – 1млн.грн.);

• відраховується від вартості робіт та матеріалів;

• на 2020 рік передбачено 10 млн. грн.



Цілі кредитування:

• Модернізація та утеплення стін фасаду, покрівель, перекриттів, підвальних 
приміщень, інженерних мереж, під`їздів (встановлення та заміна вікон, вхідних 
дверей)

• Встановлення приладів погодного регулювання подачі теплоносія

• Модернізація систем освітлення під’їздів

• Модернізація систем вентиляції

• Модернізація, капітальний ремонт та заміна ліфтів

• Встановлення обладнання з використання альтернативних до газу джерел енергії 
для потреб будинку

• Інші роботи з модернізації, ремонту і реконструкції багатоквартирного будинку.



31 жовтня 2019 року - Підписання Меморандуму про співпрацю між ДУ «Фонд енергоефективності» та Львівською
міською радою під час проведення Х Всеукраїнського форуму ОСББ у м. Львові

Меморандум про співпрацю в межах партнерства 
м. Львова з Фондом енергоефективності

Наслідки співпраці:
- економія споживання 

енергетичних ресурсів 
та витрат на комунальні 
послуги; 

- поліпшення зовнішнього 
вигляду будівель;

- продовження 
терміну експлуатації будинків;

- підвищення рівня комфорту 
та умов проживання 
у будинках;

- збільшення вартості житла в 
даних будівлях.

«Наша мета проста — щоб 
ми утеплили всі будинки, 
поремонтували всі мережі, 
щоб енергоносій був якісний 
і дешевший», — А. Садовий

В 2020 році в 5 будинках по програмі «Енергодім» розпочались роботи з термомодернізації



Програма «Теплий дім» Львівської міської ради

247 кредитів

На суму:
140,99 млн. 

грн.
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ОСББ “Повітряна 92”

Загальна вартість проекту 
склала 1 648 645 грн, з яких 
сума гранту — 701 780 грн. 

Компенсація від департаменту 
житлового господарства та 

інфраструктури ЛМР-
400 тис.грн. 

Розрахункове енергоспоживання 
системи опалення до впровадження 
енергоефективних заходів становило 

892,5 кВт*год/рік, після впровадження 
всіх заходів — 569,76 кВт*год/рік. 

Економічний ефект після впровадження заходів становить близько 325 000 грн/рік, тобто 
відсоток економії енергії на потреби теплопостачання склав більше 36%.





Проведення 

термомодернізації

багатоквартирних 

будинків ОСББ



Реалізовані проєкти



Дякую за увагу 


