Залучення інвестицій у
проекти енергоефективності
та використання
альтернативних джерел
енергії

розвиненою культурою, наукою,

а також сферою розваг.

Стратегічні плани міста ІваноФранківська протягом 2013-2018рр.:
1) Комплексне
запровадження
заходів
з
енергозбереження та енергоефективності, ощадливого
використання енергетичних ресурсів комунальними
підприємствами міста, бюджетними установами та
житловими будівлями;
2) Реформування сфери поводження з
побутовими відходами м. Івано-Франківська;

твердими

3) Розширення зони обслуговування комунальним
транспортом та збільшення кількості рухомого складу.

Проекти, що впроваджувалися за
підтримки USAID
“Підвищення енергоефективності об`єктів бюджетної сфери міста ІваноФранківська”
Кількість об’єктів, що беруть участь у проекті: 51 заклад бюджетної сфери
(дитячі садки та школи).
Заходи за проектом: реконструкції системи теплопостачання, встановлення
ІТП, заміна вікон та дверей, теплоізоляція стін, даху, тощо.
За сприяння USAID:
 проведено енергоаудити в 51 бюджетному закладі;
 розроблено
попереднє
техніко-економічне
обгрунтування для реалізації 1-го та 2-го етапів
проекту “Підвищення енергоефективності об`єктів
бюджетної сфери міста Івано-Франківська”.

В результаті залучено кредит в розмірі 5,0 млн. євро від НЕФКО та грант в
розмірі 2,4 млн. євро від фонду E5P.

Проекти, що впроваджувалися за
підтримки USAID

“Оновлення тролейбусного парку м. Івано-Франківська”
Проект передбачає: придбання низькопідлогових тролейбусів (30
одиниць), придбання обладнання для ремонту та обслуговування
електротранспорту, прокладення нової контактної мережі, будівництво
двох нових тягових підстанцій.
За сприяння USAID:
проведено аналіз пасажиропотоку
громадського транспорту;

у

місті,

схеми

руху

здійснено аналіз викидів СО2 в атмосферу при зменшенні кількості
маршрутних автобусів та збільшення кількості тролейбусів, як
екологічного виду транспорту;
підготовлено техніко-економічне обгрунтування реалізації проекту
“Оновлення тролейбусного парку м. Івано-Франківська”
В результаті, залучено кредит в розмірі 8,0 млн. євро від ЄБРР та гранту
в розмірі 1,0 млн. євро від фонду акціонерів ЄБРР.

Проекти, що впроваджувалися за
підтримки USAID
Реформування сфери поводження з твердими побутовими
відходами м. Івано-Франківська

За сприяння USAID:
 відбулася конференція "Відходи в енергію", присвячена питанням ефективного
поводження з твердими побутовими відходами.
 підготовлені пропозиції щодо реформування системи поводження з ТПВ у місті,
зокрема підготовлені наступні документи:
1. “Цільова програма поводження з твердими побутовими відходами в м. ІваноФранківську на 2016-2021 рр. (Обґрунтовуючі матеріали)”.
2. “Техніко-економічне обґрунтування енергетичної утилізації звалищного газу
на
полігоні ТПВ м. Івано-Франівськ”.
3. “Техніко-економічне обґрунтування впровадження виробництва RDF-палива в
м. Івано-Франківськ”
4. “Техніко-економічне обґрунтування впровадження сортувальної лінії на полігоні ТПВ
м. Івано-Франківськ”.
5. Конкурсна документація, інструкція для претендентів та інформаційне оголошення
на проведення концесійного конкурсу на будівництво комплексу для збору та утилізації
звалищного газу з полігону твердих побутових відходів для міста Івано-Франківська.
Результат:
проведено інвестиційний конкурс на встановлення біогазової установки на полігоні,
яка з травня 2017р. Успішно функціонує.
проведено тендер та заключено угоду на закупівлю сміттєсортувального комплексу.

Проекти, що впроваджувалися за
підтримки USAID
1) Проведено енергетичні аудити 20-ти типових житлових будинків з метою
участі у проекті ЄІБ “Енергоефективність у житлових будівлях” та надано
звіти з енергоаудиту.
2) Розроблено «Програму сталого енергетичного розвитку м. ІваноФранківська на період до 2020р.”, метою якої є переведення економіки
міста на енергозберігаючий шлях розвитку з одночасним забезпеченням
енергетичних потреб споживачів, зокрема, закладів бюджетної та комунальної
сфери.

3) Впроваджено систему обліку та аналізу споживання енергоносіїв та
комунальних послуг бюджетними закладами міста з використанням
спеціалізованого програмного забезпечення, внесення інформації в базу
даних єдиної автоматизованої системи енергетичного і бюджетного
моніторингу споживання енергоносіїв закладами освіти за програмою
розробника „ФІАТУ”.

Дякую за увагу
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Перший заступник міського голови
Микола Вітенко

