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Енергоефективність та енергозбереження. 
 

 

Головним в роботі управління житлово-комунального господарства  

Солом’янської  районної в місті Києві державної адміністрації в напрямку 

енергоефективності та енергозбереження являється: 

забезпечення безперебійного тепловодопостачання та вирішення проблем 

ефективної та стабільної роботи житлово-комунального господарства району в 

зимових умовах і здійснення контролю за аварійною ситуацією на інженерних 

мережах; 

 опрацювання та надання звітів, пропозицій, матеріалів з питань 

енергоефективності та енергозбереження;  

підведення підсумків діяльності за минулий рік, уточнення завдань та планів 

роботи на наступний рік, відпрацювання розпоряджень по лімітам споживання 

енергоносіїв у бюджетних установах району та надання пропозицій по лімітам 

споживання до КМДА на 2015 рік. 
 

Сектором з питань енергозбереження управління житлово-комунального 

господарства  Солом’янської  районної в місті Києві державної адміністрації 

забезпечено:  

- проведення організаційно-технічних заходів щодо безперебійної роботи 

підприємств житлово-комунальної сфери, в першу чергу надання послуг в частині, 

що стосується водопостачання та водовідведення, централізованого опалення, 

гарячого водопостачання, розгляд стану роботи житлово-комунальних служб на 

засіданнях районного антикризового енергетичного штабу щодо підготовки та 

забезпечення роботи районного господарства у  зимовий період;  

- своєчасний розгляд та закриття контрольних завдань в частині, що стосується 

виконання рішень Київради, розпоряджень КМДА, протоколів нарад, звернень 

громадян;  

- корегування  Програми економічно-соціального розвитку м. Києва на 2014 рік (в 

частині формування програми капітальних вкладень і об’єктів будівництва, 

реконструкції та ремонту); 

- підготовку та надання звіту про стан реалізації стратегічної ініціативи 

«Ощадлива енергетика», про хід реалізації реформ у м. Києві, в частині, що 

стосується підвищення енергоефективності;  

- щоденний моніторинг на 6-00 та 17-00 щодо кількості відключених  житлових 

будинків від теплопостачання, холодного і гарячого водопостачання, 

електропостачання, прибирання снігу, видалення повалених дерев;  

- підготовку проектів розпоряджень Сол.РДА, КМДА  щодо вирішення актуальних 

питань та подальшого розвитку житлово-комунальної інфраструктури, сфери 

житлового господарства, природних монополій, послуг, енергозбереження, 

реалізації проектів інше;  

- моніторинг належного функціонування котельного господарства дошкільних та 

загальноосвітніх навчальних закладів, відомчого та інвестиційного житлового 

фонду на території району. 

Систематично (щоденно, щотижнево) проводиться аналіз стану аварійно-

відновлювальних робіт на теплових і водопровідно-каналізаційних мережах 

Солом’янського району м. Києва, контроль стану експлуатації житлового фонду, 

надання житлово-комунальних послуг та усунення пошкоджень тепло, водо, 
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електро, газопостачання, роботи комплексів артезіанського водопостачання, звітів 

про використання енергоносіїв, розрахунків з постачальниками енергоносіїв.  
 

2. Енергоефективність та енергозбереження. 
 

2.1. Енергозбереження в житловому господарстві району. 

На даний час актуальність впровадження програм з енергозбереження займає 

одне з перших місць у переліку питань, які потрібно вирішувати вже сьогодні. З 

огляду на це в житлово-комунальному господарстві  Солом'янського району 

протягом 2014 року проведено енергетичну сертифікацію житлового фонду. В 

результаті відпрацьовано 1110 енергетичних сертифікатів на житлові будинки 

комунальної власності, із них визначено класи енергетичної ефективності.  

 
В житлово-комунальному господарстві

Протягом 2014 року проведено енергетичну паспортизацію житлового фонду. В 
результаті відпрацьовано 1110 енергетичних сертифікатів на житлові будинки 

комунальної власності, із них визначено класи енергетичної ефективності:

№ 
п/п

Назва КП Кількість 
будинків на 

обслуговуванні

Обстежено
будинків

Класи енергетичної 
ефективності

F E D C B A

1 КП "Батиївське" 228 200 175 23 2

2 КП "Відрадненське" 217 198 106 89 2 1

3 КП "Грушківське" 159 158 121 35 1 1

4 КП "Залізничне" 217 217 129 83 3 1 1

5 КП "Індустріальне" 142 141 125 16 1

6 КП "Чоколівське" 198 195 100 88 5 2

Всього 1161 1110 756 334 14 4 1 1

Шкала нормативних річних 

питомих витрат 

теплової  енергії кВт·год/м2

 
В тому числі: клас А  - 1 ( вул.  Гарматна,18 ); 

                         клас В  - 1 ( вул.  Сурикова, 5-а );  

                         клас С  - 4 ( б-р Чоколівський, 27; вул. Пироговського, 19 к.1;  

                                              вул. Червонопартизанська, 14-в; вул. Курська, 4-а ). 
 

На даний час стан адміністративних будівель комунальних підприємств по 

визначенню класів енергетичної ефективності, всього - 14 будинків, в тому числі:  

клас F  - 5 будинків; 

клас E  - 5 будинків;  

клас D  - 4 будинки.  
 

Як ми бачимо з результатів сертифікації основна частина житлового фонду 

потребує негайного впровадження енергозберігаючих технологій.  
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Впровадження програми енергозбереження 

За рахунок коштів отриманих від орендної плати в 2014 році встановлено 
теплових лічильники в 10 житлових будинках комунальної форми власності.

 
 

Однією із суттєвих складових комплексного енергозбереження є доцільне 

використання теплової енергії. Таким чином за рахунок коштів отриманих від 

орендної плати в 2014 році в 10 житлових будинках комунальної форми власності 

встановлено 10 теплових лічильників. 
 

№ з/п Адреса ж/б Рік побудови Наявність теплолічильника Класи 

енергоефективності

1 вул. Солом'янська, 14 1965 встановлено F

2 вул. Солом'янська, 16 1970 встановлено E

3 вул. Солом'янська, 22 1977 встановлено F

4 вул. Волгоградська, 3 1976 встановлено F

5 вул. Волгоградська, 25А 1983 встановлено F

6 вул. Клименка Івана, 28 1973 встановлено F

7 просп. Червонозоряний, 37 1981 встановлено F

8 просп. Червонозоряний, 39А 1979 встановлено F

9 просп. Червонозоряний, 39Б 1979 встановлено F

10 вул. Янгеля академіка, 2 1940 встановлено F

За попередній період 122 житлових будинки комунальної форми власності 
оснащено 125 лічильниками теплової енергії, що загалом становить 132 та 135 

відповідно. Потребують встановлення теплолічильників ще 1029 будинків.

 
 

Таким чином встановлення теплових лічильників дасть можливість 

мешканцям контролювати витрати теплової енергії та економити за рахунок 

сплати лише за спожите. 
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Встановлення засобів обліку теплової енергії забезпечує:

 розрахунки за фактично спожитий обсяг тепла;

 скорочення витрат на оплату спожитої теплової енергії;

 стимулювання населення до економії споживання енергоресурсів;

Економія витрат на 

оплату за опалення

Економія енергоносіїв

(з розрахунку на  8290м2 

опалювальної  площі)

10 – 20 %

~ 200 – 250 

ГКал/опалювальни

й сезон

Термін окупності 1 рік

Впровадження програми енергозбереження 

Економічна доцільність

 
 

Для прикладу, після встановлення лічильника теплової енергії в житловому 

будинку площею 8290 кв.м. економія складає близько 250 Гкал за опалювальний 

сезон, що являє значну суму у грошовому еквіваленті.  

Складовою комплексного енергозбереження є використання альтернативних 

джерел теплової енергії, але в житловому господарстві району таких прикладів ще 

немає.  
Однак в комунальному підприємстві по утриманню зелених насаджень Солом’янського 

району м. Києва побудована котельна на твердому паливі, яка працює у дослідному режимі з 

22.11.2014. Потужність котельні складає - 0,8 мВт і на максимальному режимі споживає 1 м.куб. 

дерев’яної щепи. Дозвіл на ліцензію в стадії оформлення.  
 

2.2. Про стан впровадження енергозберігаючих заходів у закладах освіти та 

охорони здоров’я бюджетної галузі району. 
 

Енергоефективність є одним з головних стратегічних напрямків розвитку 

бюджетної галузі районного господарства, необхідним інструментом досягнення 

комфортних умов в будівлях закладів освіти, охорони здоров’я та громадських 

закладах з метою втілення стандартів життя сучасної європейської спільноти. 

Ініціатива «Ощадлива енергетика» в м. Києві по праву зайняла своє місце 

серед пріоритетів Стратегії розвитку міста. Причинами стрімкого зростання 

важливості енергозбереження є невпинне зростання цін на теплову та електричну 

енергію, що, в свою чергу обумовлюється високою вартістю імпортованого 

природного газу і збільшенням втрат енергоресурсів через зношеність основних 

фондів. В цілому по м. Києву затрати міського бюджету за споживання 

енергоресурсів в закладах освіти та охорони здоров’я складають значну частину 

витрат бюджетних коштів, що видно на слайді:   
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Споживання енергетичних ресурсів закладами освіти та

охорони здоров’я у 2014 році

Теплова 

енергія

352 млн.грн  

82 %

Електрична 

енрегія 

70 млн.грн

17 %

Природний 

газ

3,28 млн.грн 

1 %

Природний 

газ 

933 тис.куб.м

1 %

Електрична 

енергія

70 349 

тис.кВтгод

  21 %

Теплова 

енергія

 660 тис.Гкал  

78%

 
                               Заклади освіти.                                                                                       Заклади охорони здоров’я. 

 

Споживання енергетичних ресурсів є однією з найбільших складових витрат 

на утримання як бюджетної сфери, так і міської інфраструктури в цілому. Зокрема, 

у 2014 році витрати міського бюджету на оплату спожитих закладами освіти та 

охорони здоров’я паливно-енергетичних ресурсів склали майже 15 % (692,5 

млн. гривень) від витрат на забезпечення функціонування освітянської та медичної 

сфери.  

Динаміка зростання бюджетних видатків на енергозабезпечення закладів 

освіти та охорони здоров’я є відображенням постійним зростанням тарифів на 

енергетичні ресурси. 

Характерним для бюджетної сфери м. Києва є те, що теплова енергія складає 

абсолютну більшість в загальному балансі споживання паливно-енергетичних 

ресурсів та, відповідно, в структурі витрат за їх оплату. Очевидно, що 

енергоефективна модернізація теплоспоживаючого обладнання є найбільш 

привабливою з точки зору потенціалу енергозбереження. 

Згідно затвердженої рішенням Київської міської ради від 27.10.2011 

№387/6603 Регіональної програми підвищення енергоефективності на 2011-2015 

роки для м. Києва з загальним бюджетом - 11 млрд. 388 млн. грн.  на Солом’янську 

районну в місті Києві державну адміністрацію передбачено – 464,440 млн. грн. на 

4 роки, а щорічно по 115,0 млн. грн. включаючи як бюджетні кошти так і кошти 

приватних інвесторів та інвестицій та власні кошти підприємств і установ.  

Дана Програма передбачала з бюджету м. Києва - 2 млрд. 361 млн. грн., 

власні кошти установ – 3 млрд. 267 млн. грн., субвенції з держбюджету – 36 млн. 

грн., кредити і гранти 5 млрд. 204 млн. грн. та інші джерела – 5, млн. грн. 

Пропозиції, які ми надавали до Київської міської державної адміністрації, 

повністю були враховані, але на протязі 2012 – 2014 років цільових коштів до 

Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації не надходило.   

В рамках даної програми комунальне підприємство “Група впровадження 

проекту з енергозбереження в адміністративних будівлях міста Києва” (далі – КП 

ГВП)  Київської міської державної адміністрації виступало виконавцем робіт у 

2012-2014 роках. Зокрема КП ГВП, як замовник розробки ПКД та виконавець 
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будівельно-монтажних робіт за проектом «Термосанація у бюджетних установах 

міста Києва» проводило роботи в 2014 році, а саме: 

- проведення енергетичного аудиту і термосанація в ДНЗ № № 17, 654; 

          - встановлення обладнання МІТП в ДНЗ № 687; 

- модернізація обладнання МІТП (заміна регуляторів, приводів, 

диспетчирізація) в 20 закладах освіти;   

- модернізація системи освітлення (встановлення енергозберігаючих ламп) в 

ДНЗ № № 17, 490; 

- встановлено по проекту «Енергозбереження» ел.плити в ДНЗ № № 17, 376, 

490, 654, 295, 714, 395, 650, 397, «Ясочка», інтернат № 13,ліцей № 142. 

Згідно міського розпорядження від 12.03.2014 № 253 проектом передбачено 

термосанацію  в закладах освіти району, а саме: 

 - проведення заміни вікон на металопластикові ; 

 - проведення термосанації на 2014 рік в ДНЗ № 654, вул.Виборзька, 51/53; 

 - встановлення МІТП в ДНЗ № 687, вул. Генерала Тупикова, 14; 

 - модернізація обладнання МІТП в 20 закладах району (виготовлення ПКД). 
 

Слід зазначити, що КП ГВП, як замовник розробки ПКД та виконавець 

будівельно-монтажних робіт за проектом «Термосанація у бюджетних установах 

міста Києва» в 2014 році по Солом’янському району м. Києва вже має великий 

досвід у міжнародних проектах, для прикладу: 

1. Саме в цьому напрямку Київська міська державна адміністрація вперше в 

Україні здійснила широкомасштабний енергозберігаючий Проект 

«Енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва». В 

рамках проекту були відібрані швидкоокупні енергозберігаючі заходи, такі як: 

 Проведення технічних (енергетичних) аудитів та проектування; 

 Встановлення приладів комерційного обліку теплової енергії; 

 Встановлення індивідуальних модульних теплових пунктів - МІТП, 

оснащених системами автоматичного регулювання  та насосним 

устаткуванням, що дозволяє підтримувати постійну температуру обігріву 

в приміщеннях при оптимальній витраті теплової енергії;  

 Впровадження рефлекторів радіаторів;  

 Ущільнення вікон і дверей спеціальною силіконовою трубкою; 

 Модернізація сантехнічного обладнання та систем змішування 

і реалізовані в 1 547 будівлях бюджетної сфери. Проект, був впроваджений 

Київською міською державною адміністрацією за підтримки Міжнародного банку 

реконструкції та розвитку в 2000 – 2005 роках і при загальних витратах понад 27 

млн. $ окупився за 7 років. Тепер щорічна економія теплової енергії складає 

близько 26 % (207 млн. грн. за 2014 рік) від базового рівня енергоспоживання.  

2. Учасники та вартість проекту представлені на слайді: 
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Проект «Енергозбереження в адміністративних і громадських 

будівлях м. Києва»

Учасники проекту:

 КМДА

 МБРР

 Департамент Енергетики США –

технічна допомога

 SIDA – фінансова допомога

Вартість проекту - $27 млн.:

 КМДА - $10 млн., 

 МБРР - $17 млн. 

Кількість будівель - 1 547 

Площа будівель - 5 млн. кв. м

Основні заходи проекту:

- встановлення приладів 

комерційного обліку теплової 

енергії

- встановлення індивідуальних 

модульних теплових пунктів

- встановлення металопластикових 

вікон

- встановлення радіаторних 

рефлекторів

- ущільнення вікон та дверей

 
 

Результати проекту «Енергозбереження в адміністративних і 

громадських будівлях м. Києва»

Середньорічна економія теплової 

енергії  - 350 000 Гкал/рік (26 % по 

відношенню до базового рівня)

Вартість зекономленої теплової 

енергії (протягом 2006-2011 років) -

більше 750 млн. грн. 
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Завдяки даному проекту, який себе окупив у 2011 році, в Солом’янському 

районі м. Києва проведені заходи з енергозбереження на 114 бюджетних об’єктах 

(97 бюджетних закладів), із них:  

    дошкільні навчальні заклади   -  43; 

    загальні-освітні навчальні заклади   - 42 ; 

    лікувальні заклади   -  4;  

    позашкільні заклади  - 5; 

    заклади культури    -  2; 

    заклади соціального захисту  - 1.   
 

Значний економічний ефект від впровадження енергозберігаючого проекту в 

бюджетних закладах Солом’янського району м. Києва був досягнутий від 

встановлених приладів комерційного обліку теплової енергії та від індивідуальних 

модульних теплових пунктів - МІТП, оснащених системами автоматичного 



8 
 

регулювання та насосним устаткуванням, що дозволяє підтримувати постійну 

температуру обігріву в приміщеннях при оптимальній витраті теплової енергії. 

Завдяки даному проекту в бюджетних закладах Солом’янського району м. 

Києва подальше зниження витрат на енергоресурси в закладах освіти та охорони 

здоров’я в значній мірі тепер залежить від належної експлуатації 

енергоефективного обладнання та працездатності комерційних вузлів обліку 

енергоносіїв. Вихід з ладу та порушення режимів роботи приладів обліку теплової 

енергії, несвоєчасне проходження державної метрологічної повірки призводить до 

нарахування за теплову енергію за договірним навантаженням, і, відповідно, до 

перевитрат бюджетних коштів на 30-50 %. 

Завдяки суто організаційним заходам вдалося досягти зменшення випадків 

нарахувань за спожиту теплову енергію за договірним навантаженням. Так, в 2011 

році було запроваджено систему оперативного моніторингу енергоспоживання 

закладами бюджетної сфери. 

На сьогодні системою оперативного моніторингу охоплено 97 бюджетних 

закладів Солом’янського району м. Києва. Крім того, завдяки плідній співпраці 

управління освіти Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації,  

КП ГВП, Департаменту освіти і науки та ВАТ «Укртелеком», з липня 2012 року, до 

мережі Інтернет на пільгових умовах підключено всі дошкільні навчальні заклади 

Солом’янського району м. Києва. Наразі спільно з Департаментом охорони 

здоров’я проводяться підготовчі роботи з підключення закладів охорони здоров’я 

до системи оперативного моніторингу енергоспоживання. А починаючи з кінця 

2014 року згідно з розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 

25.03.2014 № 297 «Про впровадження автоматизованої системи контролю 

споживання енергоносіїв у навчальних закладах Солом’янського району м. Києва» 

в 40 закладах освіти розпочато впровадження пілотного проекту автоматизованої 

системи контролю. Станом на 06.01.2015 виконано: 

встановлено датчики контролю та електронні вузли зняття інформації з 

модемами передачі інформації у 7 дитячих навчальних закладах; 

проведено монтажні роботи та встановлено датчики контролю у 8 дитячих 

навчальних закладах; 

відпрацьовано 15 договорів на виконання робіт; 

проведено оплату за виконані роботу у 7 дитячих навчальних закладах, на 

суму 167,0 тис. грн. 

Роботи будуть продовжуватись у 2015 році до завершення пілотного проекту в 

40 закладах освіти. 

Система оперативного моніторингу енергоспоживання закладами бюджетної 

сфери дозволяє щоденно відслідковувати споживання енергетичних ресурсів, 

своєчасно реагувати на відхилення від прогнозованих показників та запобігати 

нераціональному використанню енергоносіїв, що призводить до перевитрат 

бюджетних коштів на їх оплату. 

Ефективні дії системи енергоменеджменту району в масштабах м. Києва в 

частині моніторингу та управління енергоспоживанням закладів освіти вже 

протягом зимових та весняних канікул 2014 року дозволили зменшити витрати на 

оплату спожитих енергетичних ресурсів на суму понад 1,6 млн. грн.  

Жорсткий контроль за працездатністю індивідуальних теплових пунктів та 

вузлів обліку теплової енергії, а також за станом проходження метрологічної 

http://don.kievcity.gov.ua/files/docs/297-25032014.PDF
http://don.kievcity.gov.ua/files/docs/297-25032014.PDF
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повірки лічильників теплової енергії, дав змогу досягти значного скорочення 

кількості нарахувань за спожиту теплову енергію за договірним навантаженням. У 

2014 році кількість нарахувань за спожиту теплову енергію за договірним 

навантаженням була скорочена більше ніж в 3 рази у порівнянні з 2012 роком (27 

випадків), в першому півріччі 2013 року – відповідно з 7 до 5 випадків в 

порівнянні з аналогічним періодом 2012 року (відповідне зниження перевитрат на 

1,6 млн. грн.). Це є найкращим показником за останні 7 років (весь період 

моніторингу).   

По м. Києву тенденція економічного ефекту від введення Системи 

оперативного моніторингу енергоспоживання закладами бюджетної сфери чітко 

відображається на наступних слайдах: 

Оперативний моніторинг енергоспоживання

Підключено

В процесі підключення

Необхідно забезпечити підключення всіх закладів охорони здоров`я

376 закладів

95 %

229 закладів

48 %
248 закладів

52 %

 
 

 

Додаткова економія споживання енергоресурсів в навчальних закладах 

Солом’янського району м. Києва досягається також від впровадження 

адміністративно-організаційних заходів, а саме: 

відключення від тепла нежилих приміщень під час зимових канікул; 

заниження граничних рівнів температурного режиму на нічний час; 

провітрюванню приміщень за графіком та інші. 
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Економія бюджетних коштів навчальними закладами 

протягом канікул за рахунок адміністративно-

організаційних заходів 

0,3 млн. грн.

1,8 млн. грн.

6,0 млн. грн.

2010 2011 2012
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Динаміка зниження кількості нарахувань за спожиту теплову 

енергію за договірним навантаженням

* По об`єктам, що задіяні в Проекті "Енергозбереження в адміністративних та громадських будівлях м. Києва"

Зниження перевитрат на 1,7 

млн. гривень у порівнянні з 

аналогічним періодом 2011 року 

(I півріччя)

 
 

 

Аналіз обсягів споживання енергетичних ресурсів дозволив КП ГВП 

ранжувати будівлі бюджетної сфери за показником питомого енергоспоживання. 

За межею критичного рівня енергоспоживання знаходиться майже 68 % будівель 

по м. Києву. 

  

Що стосується навчальних закладів Солом’янського району м. Києва то за 

межею критичного рівня енергоспоживання знаходиться майже 71 % будівель від 

всіх дошкільних навчальних закладів та майже 69 % будівель всіх загальноосвітніх 

навчальних закладів.  
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Розподіл закладів бюджетної сфери за рівнем 

питомого теплоспоживання, кВт/год/м.кв. за рік

 

По кожній з таких будівель у 2012 - 2013 роках спеціалістами КП «Група 

впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських 

будівлях м. Києва» спільно з управліннями освіти, культури, охорони здоров’я та 

сектором з питань енергозбереження Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації проведено тепловізійне обстеження і енергоаудит 162 

типових будівель та складені енергетичні паспорта з переліком рекомендованих 

енергоефективних заходів.  

Наступним кроком серед закладів бюджетної сфери були вибрані такі, які 

мають найбільше питоме теплоспоживання і потребують комплексної 

термомодернізації. Наші пропозиції були направлені до Головного управління 

енергетики, енергоефективності і енергозбереження КМДА і як наслідок були 

включені до Стратегії розвитку м. Києва до 2025 року як інвестиційні пропозиції. 

Інвестиційні пропозиції, напрацьовані управлінням енергоефективності 

Департаменту житлово-комунальної інфраструктури відповідають запитам 

бюджетних закладів Солом’янського району міста Києва, а саме: 

- заходів термомодернізації потребують 51 освітній заклад, вартість проекту 

115,38 млн. грн; 

- заходів відновлення вентиляції потребують 16 освітніх закладів, вартість 

проекту 48,6 млн. грн;  

- заходів оснащення лічильниками тепла потребують 162 заклади бюджетної 

сфери, вартість проекту 8,42 млн. грн. 

Всього вартість 3 проектів складає – 172,4 млн. грн., адреси закладів будуть 

надані за вимогою. 
 

Дані проекти були актуальними у 2013 - 2014 роках і залишаються такими на 

2015 рік. Як виняток у 2012 році за ініціативи КП ГВП, сектору з питань 

енергозбереження та управління охорони здоров’я Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації було розпочато розробку проекту термомодернізації 

та термосанації будівлі Київської клінічної лікарні №4. Замовник і розробник 

проекту КП ГВП, вартість розробки 400,0 тис. грн. Проект лікарні завершено у 

2013 році, фінансування проекту здійснило КП ГВП, але на даний час необхідне 
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фінансування у 2015 році для завершення практичних заходів з реалізації проекту 

у розмірі біля 20,5 млн. грн.  

Заклади бюджетної сфери Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації потребують розроблення проектів з виконання робіт по термосанації 

будівель бюджетної сфери з залученням коштів екологічних інвестицій. 

Управління освіти підписало договір-доручення із ДП «Держкоінвест» на 

виконання проектно-конструкторської документації з термомодернізації  та 

термосанації  будівель ДНЗ № 677, ШДС № 686, ШДС № 672.  

В усіх навчально-виховних закладах освіти району в ході підготовки до роботи 

в осінньо-зимовий період 2014-2015 роки були виконані енергефективні заходи та 

роботи, а саме: 

обслуговуючою організацією ТОВ «ТІС-Інжиніринг» проведені роботи по 

ремонту внутрішніх систем ЦО, ХВП, ГВП (ДНЗ №№ 350, 223, 712, ЗНЗ №№ 71, 

229, 221); 

проведено планові капітальні ремонти МІТП по підготовці до роботи восени на 

40 об’єктах управління освіти (кошти – 500 тис.грн.): заміна засувок, регуляторів, 

манометрів (ТОВ «ТІС-Інжиніринг»). 

Була запланована на 2014 рік переврізка тепломережі ДНЗ № 476, вул. 

Ушинського, 10, але у зв’язку з передачею теплотрас на баланс ПАТ «Київенерго» 

роботи не виконані. 

У 2014 році обслуговуючою організацією ТІС «Інжініринг» проведено 

обстеження ТП, проведено необхідні ремонтні роботи на МІТП, силами закладів 

ТП підготовлені до відповідного технічного стану для отримання актів готовності. 

Управління освіти Солом’янської районної в м. Києві державної адміністрації 

у 2014 році відібрало гімназію (ЗСШ-178) для участі у конкурсі запуску пілотної 

програми «Енергоефективні школи» серед всіх шкіл України у рамках проекту 

«Реформа міського теплозабезпечення» за підтримки Агенства США з 

міжнародного розвитку (USAID): 

Мета: виховання відповідального та свідомого 

майбутнього споживача житлово-комунальних послуг

Цільова аудиторія: учні 6-8 класів

вибраних шкіл міста та їх батьки

Учасники проекту:

Проект “РМТ”, ТОВ “ДТЕК” – друк

необхідної кількості підручників

ПАТ “КИЇВЕНЕРГО” – методичне

супроводження викладачів

КМДА – оплата додаткових годин

Реалізація проекту: проведення

нескладних енергетичних аудитів

шкіл

Завершення проекту: визначення

школи-переможниці та впровадження

у ній проектних пропозицій учнів

Пілотний проект з впровадження уроку “Про теплопостачання та 

теплозбереження для майбутнього споживача”

 
В цьому конкурсі наша гімназія стала переможцем, призові кошти були реалізовані 

у практичні заходи з термоса нації, а саме:  

- проведення заміни вікон на металопластикові; 
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- проведення термосанації окремих приміщень гімназії у 2014 році.  
 

2.3. Впровадження енергозберігаючих заходів в навчальних закладах 

району на 2015 рік. 
 

         2014 – 2015 навчальний рік повинен стати роком впровадження в практику 

роботи навчальних закладів з посилення контролю за розрахунками за енергоносії. 

Управління освіти буде проводити наради, на яких обговорять заходи щодо 

економії споживання енергоносіїв (тепло, вода, водовідведення, електроенергія), а 

саме: 

Заходи щодо економії енергоносіїв:  
 

1. З теплопостачання: 

-  проведення утеплення вікон у класах, групах; 

- вхідні двері повинні бути завжди закриті, щоб не допускати охолоджування 

приміщення; 

- проводиться ревізія запірних механізмів, ремонт та налагоджування теплової 

автоматики, відновлення теплової ізоляції, герметизації вводів. 
 

2. З водопостачання: 

- подача води у вихідні та святкові дні припиняється; 

- у робочі дні працівники школи та учні слідкують за тим, щоб усі водорозбірні 

крани були закручені; 

- проводиться своєчасно ремонт невиправності, щоб не допустити зайвого 

витікання вод 

-  здійснювати контроль за справністю систем водопостачання та каналізації. 
 

3. З електропостачання: 

- проводиться поступова заміна електрощитів всіх шкіл; 

- проводиться поступовий перехід на енергозберігаючі освітлювальні прилади; 

- світло в класах та інших приміщеннях вмикається тільки за необхідності, в 

вечірній час та вночі включене тільки чергове освітлення; 

- їдальні приміщень школи та груп працюють тільки на електроприладах, але в 

режимі економії; 

- працівники не користуються кип’ятильниками та іншими електроприладами; 

- черговий перевіряє всі класи та групи, щоб на перерві та після робочого дня ніде 

не горіло світло не працювали електроприлади. 
  

4. З газопостачання: 

- проведення утеплення мереж теплопостачання від газових котелень до 

приміщень; 

- утеплення вхідних дверей щоб не допустити охолодження приміщень шкіл, 

дитячих садочків; 

- завчасна звірка з газопостачальними організаціями щодо спожитого об’єму газу 

на опалення;  

- у приміщенні за необхідністю коригується подача тепла; 

- проводиться ревізія запірних механізмів, ремонт та налагоджування теплової 

автоматики, відновлення теплової ізоляції, герметизації вводів та справність котлів 

у газових котельнях. 
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У кожному бюджетному закладі є та виконується план заходів економії 

енергоносіїв. 

Ці заходи спрямовані на забезпечення реальної економії енергоресурсів, 

результатом яких повинно бути відносне скорочення обсягів споживання в 

натуральних показниках теплової енергії, холодної води та гарячої води, 

електроенергії. 

Вжиті заходи щодо забезпечення раціонального використання 

енергоресурсів та їх економії через впровадження організаційно-технічних заходів, 

спрямованих на підвищення енергоефективності та зменшення споживання 

енергоресурсів шляхом: 

1. Забезпечення максимального використання енергозберігаючих ламп 

освітлення; 

2. В усіх навчальних закладах встановлені прилади обліку та своєчасно 

проводяться їх моніторинг з використанням мережі Інтернет; 

3. Проводиться своєчасний ремонт діючого обладнання, модернізація 

застарілих та зношених пристроїв; 

4. Проводиться щоденний облік споживання теплової енергії, холодної та 

гарячої води, електроенергії, відстеження та корегування (зменшення) їх 

споживання; 

5. Проводиться застосування ефективних теплоізолюючих матеріалів, 

утеплення вхідних дверей та вікон. 
 

Практика показує, що кожен рік необхідно впроваджувати конкретні 5-10 

проектів на бюджетних будівлях Солом’янського району м. Києва починаючи з 

2015 року, адреси закладів будуть надані за вимогою. 
 

В першу чергу у 2015 році необхідно завершити виконання робіт на 

виконання розпоряджень Київської міської державної адміністрації: 
 

№ 253 від 12.03.2014 «Про виконання робіт, передбачених проектом 

"Термосанація у бюджетних установах міста Києва"», яким передбачено: 

- розробка ПКД та будівельно-монтажні роботи з термосанації у 2-х ДНЗ 

Солом’янського району міста  Києва: ДНЗ № 17, вул. Петра Ніщинського, 3 та  

ДНЗ № 654, вул. Виборзька, 51/53; 

- розробка ПКД та будівельно-монтажні роботи з встановлення обладнання 

індивідуального теплового пункту в ДНЗ № 687, вул. Генералв Тупікова, 14; 

- розробка ПКД та будівельно-монтажні роботи з модернізації 

індивідуальних теплових пунктів в 67-ти навчальних закладах (35 ЗСШ та 37 

ДНЗ); 

- розробка ПКД та будівельно-монтажні роботи з модернізації системи 

освітлення у 4-х ДНЗ Солом’янського району міста  Києва: ДНЗ № 17, вул. Петра 

Ніщинського, 3; ДНЗ № 425, вул. Героїв Севастополя, 15а; ДНЗ № 490, вул. 

Ніжинська, 26  та  ДНЗ № 654, вул. Виборзька, 51/53; 
 

№ 297 від 25.03.2014 «Про впровадження автоматизованої системи контролю 

споживання енергоносіїв у навчальних закладах Солом’янського району міста Києва», 

яким передбачено: 

http://don.kievcity.gov.ua/files/docs/297-25032014.PDF
http://don.kievcity.gov.ua/files/docs/297-25032014.PDF
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- розробка ПКД та будівельно-монтажні роботи з впровадження 

автоматизованої системи контролю споживання енергоносіїв у 40-а навчальних 

закладах Солом’янського району міста Києва (18 ЗСШ та 22 ДНЗ); 
 

№ 1400 від 01.12.2014 «Про визначення замовника розробки проектно-

кошторисної документації та виконання реконструкції систем гарячого 

водопостачання закладів бюджетної сфери із застосуванням відновлювальних джерел 

енергії» у Солом’янському районі міста Києва, яким передбачено: 

- розробка ПКД та виконання реконструкції систем гарячого водопостачання у 

8-ми навчальних закладах Солом’янського району міста Києва (2 ЗСШ та 6 ДНЗ); 

- розробка ПКД та виконання реконструкції систем гарячого водопостачання у 

3-х медичних закладах Солом’янського району міста Києва (КМПБ № 5, просп. 

Червонозоряний, 2; КМКЛ № 4, вул. Солом’янська, 17; КМКЛ № 6, просп. Комарова, 

3). 

Розробка ПКД та виконання реконструкції систем гарячого водопостачання 

передбачає застосування відновлювальних джерел енергії, а саме: 

- встановлення геліосистем для потреб ГВП та підігріву води для басейнів; 

- встановлення теплових насосів для потреб ГВП та підігріву води для басейнів; 

- реконструкцію внутрішніх мереж ГВП із зміною існуючих трубопроводів, 

арматури та прокладання ліній рециркуляції; 

- встановлення систем водо підготовки басейну;  

- відновлення чаші басейну та вентиляції. 
 

По всім 3-м розпорядженням Київської міської державної адміністрації 

визначено одного замовника розробки ПКД та виконання будівельно-монтажних 

робіт – комунальне підприємство «Група впровадження проекту з енергозбереження в 

адміністративних і громадських будівлях м. Києва», якому визначено під час 

проведення тендерних торгів по можливості реалізувати механізм ЕСКО в закладах 

району під час укладання енергосервісних контрактів при виконання робіт з 

енергоефективних технологій: 
 

ЕСКО

Бюджет
Фінансова 

установа

Бюджетні заклади

Енергозберігаючі 

заході

Економія

Оплата за 

енергоносії

Механізм реалізації заходів з енергозбереження з 

використанням механізму ЕСКО

 
 

http://don.kievcity.gov.ua/files/docs/297-25032014.PDF
http://don.kievcity.gov.ua/files/docs/297-25032014.PDF
http://don.kievcity.gov.ua/files/docs/297-25032014.PDF
http://don.kievcity.gov.ua/files/docs/297-25032014.PDF
http://don.kievcity.gov.ua/files/docs/297-25032014.PDF
http://don.kievcity.gov.ua/files/docs/297-25032014.PDF
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У 2015 році по місту Києву за рахунок тісної співпраці з міжнародними 

фінансовими донорами планується реалізувати енергоефективні проекти за кількома 

напрямками.   

В рамках проекту «Реформа міського теплозабезпечення» за підтримки 

Агенства США з міжнародного розвитку (USAID),  можливо у 2015 році провести  

роботи з термомодернізації дитячих навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл. 

Дані проекти у місті Києві вже співфінансує енергетична компанія ТОВ «ДТЕК». 

Із залученням пільгового кредиту від Північної Екологічної Фінансової  

Корпорації (NEFCO) та грантових коштів від Фонду Е5Р можливо реалізувати: 
 

 Проект «Комплексна термомодернізація закладів бюджетної сфери із 

застосуванням відновлювальних джерел енергії у місті Києві»; 

 Проект «Модернізація теплового обладнання харчоблоків в закладах освіти 

міста Києва» («Енергозберігаюча кредитна лінія»); 
 

Проект «Комплексна термомодернізація закладів бюджетної сфери із 

застосуванням відновлювальних джерел енергії» передбачає виконання у 12 

закладах освіти міста низки енергоефективних заходів, таких як: 

1. Проведення енергоаудиту. 

2. Розробка та узгодження Проекту. 

3. Утеплення огороджуючи конструкцій. 

4. Заміна застарілих, дерев’яних вікон та вхідних дверей на нові 

енергоефективні. 

5. Реконструкція внутрішньої системи опалення з облаштуванням 

автоматичної системи управління споживанням теплової енергії. 

6. Використання відновлюваних джерел енергії. 

7. Відновлення нормованого рівня  освітлення в учбових приміщеннях 

шляхом встановлення сучасних енергоефективних світильників. 

8. Реконструкція системи припливно-витяжної вентиляції із застосуванням 

рекупераційних та теплонасосних систем. 
 

Даний проект дозволяє окрім зниження витрат на енергоносії вирішити 

проблеми, пов’язані з необхідністю проведення капітального ремонту 

огороджуючих конструкцій будівель та їх інженерних мереж, що експлуатуються 

значний період часу.  

       Загальна вартість проекту становить 72,2 млн. грн. Граничний розмір позики 

від NEFCO – до 5 мільйонів € з відсотковою ставкою 6 % річних. Крім того 

планується залучити грантові кошти від Фонду E5P у розмірі до 50 % від суми 

позики. В той же час, обов’язковою умовою для залучення співфінансування від 

NEFCO є фінансування з міського бюджету в обсязі не менше 20 % від вартості 

проекту.  
 

КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і 

громадських будівлях м. Києва» розроблено проектно-кошторисну документацію 

на виконання робіт з модернізації систем освітлення загальноосвітніх навчальних 

закладів (10 об’єктів). 

З метою виконання будівельно-монтажних робіт за проектом «Модернізація 

систем освітлення загальноосвітніх навчальних закладів» із виростанням 

механізму співфінансування Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй 
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(ПРООН) запропоновано проект «Угоди щодо спільного фінансування між 

Київською міською державною адміністрацією та Програмою розвитку Організації 

Об’єднаних Націй»,  який наразі опрацьовується фахівцями Департаменту фінансів 

та юридичного управління КМДА. 
 

Управління енергоефективності та енергозбереження Департаменту житлово-

комунальної інфраструктури КМДА співпрацює з Німецьким товариством з 

міжнародного співробітництва GIZ в частині трансферу енергоефективних 

технологій та опрацюванні шляхів доступу до європейського фінансування 

енергоефективних проектів в рамках програми «ELENA». 
 

Проте, доведено, що найнадійніше джерело фінансування – це власні 

заощаджені кошти. Враховуючі обсяги витрат на енергозабезпечення закладів 

бюджетної сфери, навіть незначний відсоток економії перетворюється на ресурс 

для впровадження енергозберігаючих заходів. Саме в енергозабезпеченні 

бюджетної сфери є реальна можливість переходу на більш прогресивну схему 

фінансування з використанням ЕСКО механізму.  

Сьогодні  планування обсягів бюджетних коштів на оплату енергетичних 

ресурсів встановлюється на основі «досягнутого рівня» енергоспоживання 

установами і організаціями бюджетної сфери в попередньому році, а розподіл 

обсягів між бюджетних трансфертів визначається відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 № 1149 на основі показника 

фінансового нормативу бюджетної забезпеченості на одну особу, дитину або учня, 

розрахунок якого проводиться без врахування видатків на енергозабезпечення 

закладів бюджетної сфери на базовому рівні. 

Для функціонування механізму енергетичного перфоманс-контрактингу, 

доцільно планувати обсяги міжбюджетних трансфертів з врахуванням витрат на 

теплову та електричну енергію для установ і організацій бюджетної сфери у 

відповідності до їх базового рівня споживання, визначеного на основі 

міжгалузевих норм, затверджених наказом Державного комітету України з 

енергозбереження від 25.10.1999 № 91. 

Для запровадження механізму ЕСКО в бюджетній сфері столиці на базі КП 

«Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і 

громадських будівлях м. Києва» створено комунальну енергосервісну компанію, 

вивчено особливості енергетичних перфоманс-контрактів, опрацьовуються три 

варіанти впровадження механізму ЕСКО в бюджетній сфері, а саме:  

 надання  місту Києву статусу пілотного міста для впровадження механізму 

ЕСКО в бюджетній сфері;  

 реалізація механізму в рамках діючої законодавчої бази;  

 реалізація механізму і визначення базового рівня енергоспоживання 

шляхом внесенням змін до законодавчої бази. 

Крім того, визначення базового рівня енергоспоживання важливе для  

запровадження системи фінансового стимулювання ощадливого  використання 

енергетичних ресурсів відповідальним персоналом закладів бюджетної сфери.  

Загально визнано, що будь-який найтехнологічніший проект не буде 

успішним без усвідомлення важливості його результатів експлуатуючим 

персоналом.  
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2.4.  Стимулювання ефективного використання енергетичних ресурсів в 

закладах бюджетної галузі району. 
 

З метою впровадження стимулювання ощадливого використання 

енергетичних ресурсів та впровадження енергоефективних заходів в бюджетній 

сфері, за участю Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень USAID 

створена робоча група, яка має відпрацювати оптимальний для міста Києва варіант 

мотивації працівників з урахуванням специфіки бюджетних закладів столиці та 

можливостей міського бюджету.    
 

Наявність освічених з питань енергоефективності менеджерів, аудиторів, 

інженерів, фінансистів – передумова впровадження передових енергоефективних 

проектів. Досвід Європейських країн свідчить про ефективність інвестування в 

навчальні програми з енергоефективності та енергозбереження, а також на 

реалізацію громадських і суспільних ініціатив. 

Міжнародний досвід доводить, що найтехнологічніші енергоефективні 

проекти за відсутності сформованої громадської думки та освічених спеціалістів 

не можуть бути успішними. 

Реалізація будь-якого енергоефективного проекту розпочинається із задуму 

працівника організації, системи енергоменеджменту підприємства. А кожен 

працівник будь-якої організації розпочинає свій життєвий шлях з освіти. Тому 

ощадливе ставлення до використання енергетичних ресурсів має формуватись 

разом із свідомістю людини, з початкових класів школи. 

Ми повинні закладати розуміння важливості енергозбереження для 

майбутнього суспільства вже сьогодні. В даному контексті Управління 

енергоефективності та енергозбереження Департаменту житлово-комунальної 

інфраструктури КМДА сумісно з Проектом «Реформа міського 

теплозабезпечення», ТОВ «ДТЕК» та Департаментом освіти і науки запроваджує в 

цьому учбовому році факультативний курс «Про теплопостачання та 

теплозбереження для майбутнього споживача» для учнів 6-8 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів міста Києва. 
 

Управління енергоефективності та енергозбереження Департаменту житлово-

комунальної інфраструктури КМДА в розбудові напрямку енергозбереження 

прагне притримуватись системного підходу, використовуючи успішний іноземний 

досвід створювати власний, сучасний сценарій для енергоощадного майбутнього 

нашого міста.  Логічним кроком стала розробка «Міського енергетичного плану 

Києва», який визначає майбутню енергетичну політику міста, закладає платформу 

для дій в найближчій перспективі та довгострокового планування, систематизує 

проекти енергоефективної модернізації міського господарства для залучення 

інвестицій. 

«Міський енергетичний план Києва» в першу чергу спрямований на 

комплексну енергоефективну модернізацію об’єктів бюджетної сфери. Крім того, 

«Міський енергетичний план Києва» передбачає 3 сценарії реалізації 

енергоефективних заходів: песимістичний, реалістичний та оптимістичний (від 7,6 

до 14,6 млрд. гривень). 
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Потенційні обсяги капітальних вкладень у 

енергоефективну модернізацію міської 

інфраструктури за сценаріями, млн. грн.  
 

Для послідовної реалізації політики енергоефективності, насамперед, в 

бюджетній сфері, необхідно здійснити наступні організаційні та технічні заходи: 

 з метою підвищення рівня кваліфікації керівників підрозділів КМДА та 

відповідального за енергетичне господарство персоналу створено 

навчальний центр на базі КП «Група впровадження проекту з 

енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»; 

 впроваджено урок (факультатив) «Про теплопостачання та 

теплозбереження для майбутнього споживача» в 6-8 класах як пілотний 

проект; 

 заплановано підключити заклади охорони здоров’я до системи 

оперативного моніторингу енергоспоживання; 

 розроблено методику визначення базового рівня споживання ПЕР та води 

закладами бюджетної сфери; 

 опрацьовуються варіанти впровадження механізму ЕСКО в бюджетній 

сфері для  прийняття для реалізації в місті Києві; 

 диспетчеризація FEATU. 
 

 

Завідувач сектору                                                                             С. Мельник 
 


