
Мережа гідроелектростанцій Фіріза 0, Блідарі 2, Блідарі 3 та Блідарі 
4 для виробництва енергії з води, що починається на висоті 704 м над 
рівнем моря (станція Блідарі 4) та завершується на висоті 370 м над 
рівнем моря (станція Фіріза 0). Водозбір знаходиться на виході водо-
бійного колодця Блідарі 3 на висоті 534 м над рівнем моря. Місткість 
в басейні становить 1000 м3, живлення в якому відбувається за раху-
нок енергії води. Загальна довжина сталевого трубопроводу стано-
вить 1600м з діаметром 1000 мм. Спіралевидний канал водовідведення 
знаходиться нижче від установки і перенаправляє воду в річку Фіріза. 

Робота станції контролюється за допомогою автоматичного управ-
ління. Спеціальне програмне забезпечення здійснює контроль за про-
цесом виробництва та слідкує за роботою приладів.

Переваги: Виробництво енергії з води (поновлюване джерело), охо-
рона навколишнього середовища, збереження природних ресурсів, 
створення нових робочих місць і внески до місцевого бюджету.

Компанія SC ESPE ENERGIA SRL
Віорел Марші, операційний менеджер 
м. Фіріза повіт Марамуреш, Румунія
тел.: +4 074456985
http://espegroup.eu 

 Високопродуктивне виробництво 
брикетів з дубової та смерекової тир-
си ударно-механічним способом (500 
кг/год, понад 100 тонн у місяць). Під-
приємство постачає свою продукцію 
для ряду областей України, а також 
Німеччини, Латвії, Литви, Чехії, Поль-
щі та інших країн. 

Переваги цього виду біопалива: 
Паливні брикети горять від 1 до 4 ра-
зів довше, ніж дрова; є ефективними 
замінниками дров для саун, камінів, 
твердопаливних котлів та мангалів.

ТОВ НВП «Європа»
Кухар Андрій Степанович, директор
вул. Майданська, 8, м.Надвірна
Івано-Франківська обл.
78405, Україна
тел./факс: +38 0342 501850

ДМП «Івано-Франківськтеплокумуненерго»,
модернізація систем опалення в м. Івано-Франківську 

У м. Івано-Франківську компанією замінено 21 котел 
старих конструкцій на сучасні високоефективні котли. 
На сьогодні впроваджується методика модернізації сис-
теми теплопостачання в м. Івано-Франківську, завдяки 
якій здійснено перехід з чотиритрубної на двотрубну 
систему теплопостачання із повною заміною, що дає 
суттєве зниження втрат теплової енергії. Крім того, в 
місті встановлюються індивідуальні теплові пункти, які 

Підприємство реалізовує проекти щодо встановлення геотермальних 
насосів системи «ґрунт-вода»  (використання теплової енергії землі), 
та «повітря-вода» (використання теплової енергії повітря, температура 
якого може становити до мінус 25 градусів за Цельсієм) в залежності 
від об’єкту, регіону та можливості застосування.

Основними перевагами геотермальних насосів у порівнянні з тра-
диційними системами є їх маленька установча площа та використання 
відновлювальної сонцем теплової енергії землі. Низьке енергоспожи-
вання досягається за рахунок високого ККД теплового насоса (від 
380% до 460%) і дозволяє отримати на 1 кВт фактично витраченої 
електроенергії 3,5-4,6 кВт теплової енергії або до 3,5 кВт потужності 
з охолодження на виході.

ПБП «Базис»
Їжак Павло Мар’янович, директор 
вул. Галицька, 80а,  м. Івано-Франківськ
76019, Україна
тел.: +38 067 6750210, +38 066 0330210
e-mail: pbp_bazis@mail.ru

Енергетичний менеджмент – управління раціональним використан-
ням енергії на всіх стадіях її виробництва, передачі, розподілу і спо-
живання, включаючи комплексне оптимальне розв'язання технічних, 
економічних та екологічних проблем, пов'язаних із цим процесом. 
Випускникам, що бажають займатись науковою роботою, надається 
можливість вступу до аспірантури при ІФНТУНГ. Окрім того, випус-
кники зможуть отримати сертифікат фахівця за програмою підготовки 
«Енергоменеджмент та енергоефективність» (7 кредитів Європейської 
кредитно-трансферної системи ECTS). 

ІФНТУНГ
вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ 
76019, Україна
тел.: +38 0342 506611, +38 03422 42218, 
факс: +38 03422 42139
e-mail: tdm@nung.edu.ua
http://nung.edu.ua/acad/fngp/tdm
http://tdm.nung.edu.ua

Факультет спрямований на надання студентам знань у сфері інже-
нерної індустрії через власну дослідницьку діяльність факультету та 
інтеграцію у розвиток технологій, інновації та процеси передачі тех-
нологій у відповідності з національними та регіональними стратегіями 
розвитку. Факультет готує професійних інженерів та дослідників, просу-
ває наукову діяльність викладачів, дослідників та студентів університету. 
Одним із важливих завдань факультету є долучення до міжнародної 
спільноти спеціалістів інженерної галузі через міжвузівське співробіт-
ництво та інтеграція освітньої та наукової діяльності в регіональне, 
національне та європейське суспільно-економічне середовище. 

Спеціальності факультету: енергетична інженерія; інженерія та ме-
неджмент в енергетичній сфері; моніторинг та аналіз функціонування 
електроенергетичних систем.

Північний університет у м. Бая Маре 
(Universitatea de Nord Baia Mare)
м. Бая Маре, вул. Др. Віктора Бабеш, 62А
повіт Марамуреш
430083, Румунія 
тел.: +40 262-218922
факс: +40 262-276153
http://ubm.ro

В центрі ведуться прикладні дослідження в галузі застосування на-
нотехнологій та наноматеріалів в технології джерел та накопичувачів 
електричної енергії для підвищення їх енергоефективності. Велика увага 
приділяється технологічним пошукам у сфері оптимізації морфології на-
нопористих вуглецевих матеріалів та розробці на їх основі молекулярних 
накопичувачів енергії – суперконденсаторів. Ведуться роботи в галузі 
створення нових магнітних наноматеріалів. Крім того, науковими група-
ми НОЦ розроблено нові наноматеріали для сенсибілізованих сонячних 
елементів, медицини, сільського господарства, тощо.

Центр створює лабораторні зразки суперконденсаторів і літієвих дже-
рел струму, які за своїми технічними характеристиками перевищують за-
кордонні аналоги.

Одним із основних завдань Центру є підготовка молодих фахівців (сту-
дентів і аспірантів) через залучення їх до виконання наукових досліджень 

з метою створення на Прикарпатті по-
тужної науково-дослідної структури. 

ПНУ
Коцюбинський Володимир Олегович 
вул. Шевченка, 57, офіс 226
м. Івано-Франківськ
76018, Україна 
Тел.: +38 0342 596179; +38 097 3803959
факс: +38 0342 231574
e-mail: v_kotsuybynsky@mail.ru
http://pu.if.ua/depart/noc/www2/

Фізико-хімічний інститут виконує фундаментальні і прикладні науко-
во-дослідні, дослідно-конструкторські та дослідно-технологічні роботи, 
спрямовані на розробку теорій, моделювання фізико-хімічних проце-
сів при створенні і функціонуванні матеріалів, виготовлення пристроїв 
мікроелектроніки та сенсорів фізичних величин. Основні наукові на-
прямки: розробка і вдосконалення технологій вирощування кристалів, 
плівок і наносистем на основі напівпровідникових сполук II-VІ та IV-VI, 
дослідження спектру їх фізико-хімічних властивостей та наступна опти-
мізація з метою створення конкурентоздатних матеріалів для термо-
електричних перетворювачів енергії та пристроїв інфрачервоної тех-
ніки.

ПНУ
Фреїк Дмитро Михайлович – директор Фізико-хімічного інституту
Соколов Олександр Леонідович, вчений секретар
 Фізико-хімічного інституту
вул. Шевченка, 57, офіс 03, м. Івано-Франківськ
76018, Україна
тел.: +38 0342 596082
факс: +38 03422 31574
e-mail: freik@pu.if.ua
http://pu.if.ua/inst/phys_che

Головними завданнями управління, що пов’язані з регулюванням ді-
яльності у сфері енергетики та ефективного використання ресурсів є 
розроблення пропозицій щодо вдосконалення механізмів державного 
регулювання, функціонування паливно-енергетичного комплексу еко-
номіки області; участь у реалізації державної інвестиційної та іннова-
ційної політики у сфері енергозбереження; розроблення та реалізація 
регіональних програм розвитку паливно-енергетичного комплексу об-
ласті; сприяння у підготовці управлінських кадрів промислових підпри-
ємств, в першу чергу з питань менеджменту та маркетингу, залученні 
науково-технічних кадрів до вирішення проблем енергетичного комп-
лексу області тощо.

Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури
Козленко Вадим Іванович, заступник начальника управління 
вул. Грушевського, 21, м. Івано-Франківськ
76018, Україна
тел.: +38 0342 758095
факс: +38 0342 552058 
e-mail: main@trade.gov.if.ua
http://if.gov.ua

Основними функціями інспекції є контроль за ефективністю викорис-
тання паливно-енергетичних ресурсів та їх обліком на підприємствах, 
установах та організаціях; контроль за дисципліною газоспоживання; 
контроль за технічним станом резервно-паливних господарств та їх 
підготовкою до роботи в осінньо-зимовий період; контроль за станом 
виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо скорочення 
обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів в бюджетній сфері; 
проведення державної експертизи з енергозбереження; енергопас-
портизація тощо.

Державна інспекція з енергозбереження  
Данилів Андрій Олегович, начальник 
територіального управління
вул. Тичини 8-а, м. Івано-Франківськ, 
76019, Україна
тел.: +38 0342 776215
e-mail: if-diez@ukr.net
http://cdie.gov.ua 

Громадська організація «Центр муніципального та регіонального 
розвитку – Ресурсний центр» впроваджує діяльність, спрямовану на за-
стосування принципів сталого розвитку громади м.Івано-Франківська 
та Івано-Франківської області, сприяє у виконанні інновацій для по-
кращення екології, збереження ресурсів, покращення якості життя для  
мешканців місцевих громад. 

Проекти, спрямовані на просування ідеї збереження енергії та ре-
сурсів:

- «Участь громади у місцевому самоврядуванні через створення 
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та соціальне парт-
нерство» (Всеукраїнський Фонд підтримки проектів та програм місце-
вого самоврядування, 2011 р.). 

- «Покращення екологічної ситуації у місті Івано-Франківську та об-
ласті шляхом запровадження технології екологічного збору та пере-
робки твердих побутових відходів на основі досвіду міста Бая Маре 
(Марамуреш, Румунія)». (Програма транскордонного співробітництва 
ЄС ЄІСП «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна» 2007-2013). 

ГО «Центр муніципального та регіонального 
розвитку – Ресурсний центр»
Олег Федоришин, менеджер проектів  
вул. Дністровська, 26, м.Івано-Франківськ
76018,  Україна
тел:/факс: +38 0342 509883
e-mail: cmrd.rc@gmail.com, if-msw@yandex.ru

Інноваційний інфрачервоний електричний плівковий нагрівальний 
елемент «Індіго», виготовлений з електроізоляційних матеріалів та тка-
нин з вмонтованим випромінювачем інфрачервоних променів. Прин-
цип роботи аналогічний дії сонячного світла, променева енергія якого 
поглинається навколишніми поверхнями та людськими тілами та від-
дається повітрю. 

«Індіго» можуть використовуватися для помешкань, офісів, вироб-
ничих приміщень. Переваги інновації: значна економія електроенергії 
(≈75%) в порівнянні зі звичайними електричними опалювальними при-
ладами та газовим опаленням; окупність 1-1,5 сезону завдяки низьким 
експлуатаційним витратам. Екологічна безпека інфрачервоної системи 
полягає перш за все у відсутності продуктів згорання, що виключає 
викид в атмосферу СО2, переміщення пилового потоку та інших ат-
мосферних забруднень.

Діяльність НКП «Нанонауки, нанотехнології, нові матеріали та технології» 
охоплює такі напрямки: поширення  обізнаності про діяльність Європей-
ського Співтовариства у сфері досліджень, розробок і технологій серед 
широкої громадськості; надання можливостей українським науковим та 
бізнесовим співтовариствам для інтеграції в європейські мережі, що під-
тримують інновації та комерціалізацію результатів досліджень і розробок; 
стимулювання участі українських установ, що здійснюють дослідження та 
розробки, а також підприємств малого та середнього бізнесу брати участь 
в програмах ЄС у галузі інновацій і трансферу технологій.

НКП проводить семінари та тренінги, у тому числі із залученням інозем-
них експертів, для потенційних учасників європейських дослідницьких про-
грам.

ПНУ
Коцюбинський Володимир Олегович 
вул. Шевченка, 57, офіс 226
м. Івано-Франківськ, 
76018, Україна
тел.: +38 0342 596179; +38 097 3803959
факс: +38 0342 231574
e-mail: v_kotsuybynsky@mail.ru
http://pu.if.ua/depart/noc/www2/index.html

Основним завданням організації є: розвиток агротуризму одного з 
найперспективніших напрямів розвитку українського села та збере-
ження здоров’я населення; збереження та просування національних 
традицій здорового харчування та регіональної культури; сприяння за-
йнятості сільського населення, створення додаткових робочих місць на 
селі та нових джерел доходів.

Громадська організація 
"Асоціація виробників органічної продукції" 
Пернак Богдан Степанович, заступник голови
вул. Грушевського, 21 А, офіс 714 
м. Івано-Франківськ
76, Україна
тел.: +38 0342 551583
факс: +38 0342 504666 

Агенція просуває концепції сталої енергії та принципів енергетич-
ного менеджменту для різних цільових груп: місцевої влади, закладів 
освіти та охорони здоров’я, приватних компаній повіту Марамуреш 
Румунії. Важливими напрямками діяльності Агенції є стратегічне плану-
вання програм енергоефективності, підвищення обізнаності громади 
в галузі енергетики та заохочення енергоефективних технологій та їх 
впровадження на території регіону.

Агенція енергетичного менеджменту в Марамуреші
Адіна Думітру, директор 
вул. Г. Сінкаі, 46, м.Бая Маре
повіт Марамуреш
430311, Румунія
(приміщення Повітової Ради Марамурешу)
тел.: +40 747 021819
факс:+40 362 401665
e-mail: adina.dimitru@amemm.ro
http://amemm.ro  

ВАТ «Індуктор»
Кобринський Богдан Володимирович,
заступник директора 
вул. Максимовича, 15, м. Івано-Франківськ 
76009, Україна
тел./факс: +38 0342 507172
тел.: +38 050 3739303
е-mail: induktor@list.ru
http://induktor-indigo.com.ua 

Єдина в Івано-Франківській області ліцензована Національним 
агентством України з питань забезпечення ефективного використання 
енергетичних ресурсів лабораторія енергоаудиту створена у 2009р. 
за підтримки уряду Норвегії в рамках українсько-норвезької освітньої 
програми «Енергоменеджмент та енергоефективність» на базі кафедр 
«Технічна діагностика і моніторинг» та «Електропостачання та електро-
обладнання». Це перша організація в Івано-Франківській області, що 
надає послуги з енергетичного аудиту. Команду лабораторії склада-
ють кваліфіковані спеціалісти в галузі технічної діагностики, електро-, 
газо- та теплопостачання, будівництва і експлуатації складного енер-
гетичного обладнання. 

ІФНТУНГ
Кафедра технічної діагностики та моніторингу
Лабораторія енергоаудиту, кім. 9205
Рибіцький Ігор Володимирович, завідувач лабораторії
вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ 
76019, Україна
тел.: +38 0342 504708
е-mail: mkarpash@nung.edu.ua

Підприємство, що спеціалізується на ремонті автомобілів, встано-
вило у власному виробничому приміщенні  водонагрівний котел, що 
працює на відпрацьованих автомобільних маслах. Таким чином була 
вирішена проблема відходів та створено модель використання цих 
шкідливих речовин для інших автомайстерень.

Переваги: економія газу складає 50%.

ЗАТ «Карпати-Лада»,
Братовник Іван, директор 
вул. Коновальця, 433, 
м. Івано-Франківськ 
76014, Україна
тел. +38 03422 24948, +38 0507352806
факс: +38 03422 23218

Мінігідроелектростанція потужністю 1,2 МВт побудована у верхів’ї 
ріки Прут, під Говерлою, в оточенні заповідних екосистем Карпатсько-
го національного природного парку, вздовж основного туристичного 
шляху на найвищу вершину України. Підвід води до турбін від водо-
приймача здійснюється напірним трубопроводом умовним діаметром 
1200 мм з подальшою розводкою на три встановлені агрегати. Елек-
троенергія використовується для потреб місцевих громад. Проект реа-
лізується з 2009 року.

На сьогоднішній день пройшов експертизу та отримав позитивний 
експертний висновок в територіальному управлінні державної інспек-
ції з енергозбереження по Івано-Франківській області новий проект 
будівництва Пробійної ГЕС №2 загальною потужністю 282 кВт. Техно-
логічна частина проекту передбачає використання гідроенергетичного 
потенціалу р. Пробійної, перетворення потенціальної енергії перепаду 
відміток річки між водоприймачем і будівлею ГЕС в енергію електрич-
ного струму. 

Пробійна ГЕСС №1
Миронюк Валерій Володимирович – власник
с Пробійнівка, Верховинський район
Івано-Франківська область, 78701, Україна
тел./факс: +38 03352 78086

Громадська організація «Центр муніципального та 
регіонального розвитку – Ресурсний центр»22

Громадська організація «Асоціація виробників 
органічної продукції «Чиста Флора»21

Науково-навчальний центр МОН і НАН України 
«Фізика, хімія і технологія наносистем»,
Прикарпатський національний університет
ім. В.Стефаника (ПНУ)

26
Спеціальність «Енергоменеджмент», 
Івано-Франківський національний технічний
університет нафти і газу (ІФНТУНГ)

23
Департамент енергетичного інжинірингу,
інженерний факультет, 
Північний університет у м. Бая Маре

25
Національний контактний пункт Сьомої Рамкової 
програми Європейського Союзу  з досліджень та 
технологічного розвитку, ПНУ 

28Науково-освітній центр «Наноматеріали в при-
строях генерації та накопичення енергії», ПНУ27

Компанія SC ESPE ENERGIA SRL,
мережа гідроелектростанцій11 ПБП «Базис»,

Встановлення геотермальних теплових систем15ТОВ НВП «Європа», паливні брикети14

Агенція енергетичного менеджменту 
в Марамуреші20

ДМП «Івано-Франківськтеплокумуненерго»,
модернізація систем опалення 
в м. Івано-Франківську 

17

ВАТ «Індуктор»,
aльтернативні електричні системи опалення16

Державна інспекція з енергозбереження, 
територіальне управління по Івано-Франківській 
області

18
Управління паливно-енергетичного комплексу,
ефективного використання енергетичних і 
мінерально-сировинних ресурсів 
Івано-Франківської обласної держадміністрації

19

Лабораторія енергоаудиту,
Івано-Франківський національний технічний
університет нафти і газу (ІФНТУНГ)

24

ЗАТ «Карпати-Лада»,
котел водонагрівний на відходах машинних масел13Пробійна ГЕС №112



Програма прикордонного співробітництва ЄІСП
Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна

Мапа 
енергозберігаючих 

об`єктів
Івано-Франківської області України та 

повіту Марамуреш Румунії

ПРОЕКТ “ЗБЕРІГАЮЧИ ЕНЕРГІЮ - 
ЗБЕРІГАЄМО МАЙБУТНЄ“

Орган влади

Підприємство виробник/надавач послуг у 
сфері енергозбереження

Приклад застосування енергозберігаючої 
технології

Навчальний заклад/науково-дослідна 
лабораторія

Організації, що просувають інновації
з енергозбереження

Умовні позначення:

Пристрій для вовнотка-
цтва, приводна молотарка та 
млин - старовинні механізми 
що живляться енергією води. 
Установки знаходяться на бе-
резі річки Косау в історичному 
районі Марамурешу і є єдини-
ми в регіоні. Призначені для 
задоволення потреб місцевої 
громади.

Переваги: отримання вигод 
у вигляді економії енергоре-
сурсів; дешевизна установки 
та туристична атракція для 
місцевої громади.

Георге Опріс 
с. Сарбі, район Будешть
повіт Марамуреш, Румунія
тел: +40 262 373898

Дерев’яні машини, що працюють на енергії 
води, с. Сарбі4

Комплекс енергозберігаючих технологій для обігріву, освітлення при-
міщення, роботи спа-центру та еко-відпочинку туристів. Зокрема, гео-
термальний насос виконує функцію обігріву приміщень готелю; сонячні 
фотоелектричні батареї нового покоління слугують для подачі гарячої 
води в готельний комплекс та до басейну, забезпечують роботу спеці-
алізованої установки  для отримання сольового аерозолю в спа-центрі 
та для фільтрації мінералів в басейні; для гостей та відвідувачів комп-
лексу пропонується оренда велосипедного спорядження – організація 
відпочинку на відкритому повітрі з використанням немоторизованого 
альтернативного транспорту.

Переваги: економія ресурсів (газ та вода); оздоровчий активний 
відпочинок на відкритому повітрі та послуги спа-центру для гостей і 
туристів. 

Василіє Поп 
вул. Унірії 1Д, м. Окна Шугатаг
повіт Марамуреш, Румунія 
тел: +40 262 374133; +40 751 944353
e-mail: popasul@clicknet.ro
http://popasul.ro

Установка для виробництва енергії з наступними характеристиками: 
потужність – 0,4 МВт радіально-осьова турбіна Френсіса, номінальний 
розхід рідини: 1,0 м/с, розрахункова величина напору: 60м. Об’єкт 
встановлений  у 2002 році. Переваги: Виробництво енергії з води 
(поновлюване джерело), охорона навколишнього середовища, збере-
ження природних ресурсів, створення нових робочих місць і внески до 
місцевого бюджету. 

Адміністрація використання водних 
ресурсів Румунії
Стеліана Іваску, менеджер  
наб. Республіки, м. Бая-Маре
повіт Марамуреш, Румунія 
тел.: +40 744 394 858

Згідно із реалізацією національної про-
грами енергозбереження було утеплено 8 
багатоквартирних будинків. Загальна вар-
тість проекту склала 500 тис. євро. Цен-
трального опалення в місті немає. Протягом 
зимового періоду тепло виробляється за ра-
хунок використання встановлених теплових 
насосів із загальною потужністю 80кВ.

Переваги: скорочення споживання енергії 
на 50%, зниження викидів вуглекислого газу; 
економія коштів для власників квартир.

Когенераційна установка АГП-360С-Т400-2Р (м. Івано-Франківськ, вул. Довга, 68). За-
гальна електрична та теплова потужність складають 360 кВт та 524 кВт відповідно. Номі-
нальна витрата палива становить 110 м3/год. 

Переваги: призначена для одночасного виробництва електричної та теплової енергії 
за рахунок використання природного газу, як основного палива для газопоршневого 
двигуна. Загальний ККД когенераційної установки складає 88,8%.

Когенераційна установка G3516TA (м. Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 91) при-
значена для одночасного виробництва електричної та теплової енергії за рахунок 
використання природного газу, як основного палива для газопоршневого двигуна. 
Встановлені загальні електрична та теплова потужність когенераційної установки скла-
дають 1030 кВт та 1201кВт відповідно. Номінальна витрата палива становить 279 м3/год. 
Когенераційна установка експлуатується з 2004 року. Переваги: при номінальному 
навантаженні загальний ККД когенераційної установки складає 81,27%. 

Когенераційна установка Caterpillar G3520LE (м. Івано-Франківськ, вул. Індустріаль-
на, 34) призначена для одночасного виробництва електричної та теплової енергії за 
рахунок використання природного газу, як основного палива для газопоршневого дви-
гуна. Встановлені загальні електрична та теплова потужність когенераційної установки 
складають 1460 кВт та 1731 кВт відповідно. Номінальна витрата палива становить 411 
м3/год. Когенераційна установка експлуатується з 2008 року. Переваги: при номіналь-
ному навантаженні загальний ККД когенераційної установки складає 82,0%.

ДМП «Івано-Франківськтеплокумуненерго»
Кобилянський Михайло Васильович - 
заступник головного інженера 
вул. Б. Хмельницького, 59а
м. Івано-Франківськ 
76007, Україна
тел.: +38 0342 730706, +38 0342 502481
e-mail: site@tke.if.ua
http://www.tke.if.ua

Когенераційна установка на базі двох двигунів ДвГ1А-500-1 (м. Івано-Франківськ, 
вул. Симоненка, 3) призначена для одночасного виробництва електричної та теплової 
енергії за рахунок використання природного газу, як основного палива для газопорш-
невого двигуна. Установка експлуатується з 2009 року. Переваги: встановлені загальні 
електрична та теплова потужність когенераційної установки складають 1000 кВт та 1480 
кВт відповідно. Номінальна витрата палива становить 300 м3/год. При номінальному 
навантаженні загальний ККД когенераційної установки складає 88,7%.

Потужність котельні, яка знаходиться в м.Івано-Франківськ, вул. Юності, 11, складає 
3,4 МВт (2,924 Гкал/год). Річний виробіток теплової енергії – 6904,9Гкал. В експлуатації 

є два котли Е-2,5-0,9 з камерами спалю-
вання відходів деревини. Переваги: пали-
во для роботи котельні – це подрібнена 
біомаса (деревина) вологістю до 60%, 
тріска, тирса, стружка – відходи від лісо-
пильно-деревообробних підприємств 
вологістю від 40% до 60%. Котельня має 
дільницю виготовлення та підготовки пали-
ва, в якій здійснюється підготовка біомаси.

Традиційна покутська садиба – зразок використання енергозберіга-
ючих систем опалення, водокористування та електропостачання. 

Для побутових потреб тут використовуються сонячні водонагрівні 
колектори, що нагрівають 380л води на добу; вітрогенератор та фо-
тоелемент (50 Вт) для виробництва електроенергії, що заряджає 100 
амперний акумулятор, з якого живляться економні лампи освітлення та 
циркуляційна помпа сонячних водогрійних колекторів; біогаз застосо-
вується у газовій плиті; система рекуперації повітря; капілярне водяне 
опалення і охолодження, що забезпечує підігрів у підлозі, охолодження 
зі стелі, тепла плівка на підлозі і стінах тощо.

Переваги використання зазначених систем: економія на витратах 
питної води та енергоносіїв до 75%, суттєве  зменшення об’єму кана-
лізаційних стоків; постійно свіже та чисте повітря в оселі.

Петро Джумачук
вул.Промислова,7, c.Ковалівка
Коломийський район, Івано-Франківська обл.
78203, Україна 
тел.: +38 093 3482659, +38 097 2139125
e-mail: nasha.oselia@gmail.com

Приватна садиба Петра Джумачука3

Мерія міста Бая Маре
п-кт. Свободи 4, м.Бая Спрі
повіт Марамуреш, Румунія
тел.: +40 262-262303
факс: +40 262-260059  
e-mail: primaria@baiasprie.com

Річна реалізація риби становить         40 
000 тонн на рік. Питання насичення води 
киснем для форелі вирішено завдяки ви-
користанню природньої сиди води, а саме 
різницею у висотах без використання до-
даткових джерел енергії. Ферма побудова-
на з місцевих ресурсів – дерева і каміння, 
що свідчить про стале їх використання.

Переваги: енергозбереження та вико-
ристання місцевих ресурсів; створення но-
вих робочих місць; туристична атракція.

Алексіс Продпан - власник
с. Мара, район Дезесті
повіт Марамуреш, Румунія 
тел: +40 726 254276

Заміна 1486 ламп (100-250Вт) 
на енергозберігаючі (50Вт) була 
проведена за підтримки Румунсько-
го Агентства з розвитку гірських 
районів за фінансуванням Світо-
вого Банку. Переваги: енергозбе-
реження; зниження викидів вугле-
кислого газу; економія коштів для 
місцевої мерії.

Мерія міста Бая Маре
п-кт. Свободи 4, м.Бая Спрі
повіт Марамуреш, Румунія 
тел.: +40 262-262303
факс: +40 262-260059  
e-mail: primaria@baiasprie.com

Пічне опалення, що вийшло з ладу у Косівському дошкільному на-
вчально-виховному комплексі (Івано-Франківська обл., м.Косів вул. За-
річна, буд.5) було замінено геотермальним тепловим насосом системи 
«вода-вода», що дозволяє опалювати корпуси без використання при-
родного газу, рідкого чи твердого палива. В даному випадку викорис-
товується теплова енергія ґрунтових вод, температура яких на протязі 
року тримається в межах +7 – +14 градусів, що є цілком достатнім для 
роботи системи. 

Переваги: економічний ефект складає 50-60% від суми коштів, які 
витрачались на обігрів об’єкту при пічному опаленні.

ПБП «Базис»
Їжак Павло Мар’янович, директор 
вул. Галицька, 80а,  м. Івано-Франківськ
76019, Україна
тел.: +38 067 6750210, +38 066 0330210
e-mail: pbp_bazis@mail.ru

Косівський ДНВК,
геотермальний тепловий насос 
системи «вода-вода»

5
Компанія SC UZINSIDER SA,
гідроелектростанція U.H.E.II7

Готельний комплекс Popasul din deal,
м. Окна Шугатаг1

Системи теплових насосів у багатоквартирних 
будинках, м. Бая Спрі8 Система ефективного вуличного освітлення,

м. Бая Спрі9 Приватна традиційна ферма з розведення
форелі, с. Мара10

Когенераційні установки та котельні міста Івано-Франківська2

Сучасний житловий будинок має високоякісну теплову ізоляцію; встановлено 
тепловий насос («ґрунт-вода», хладоген-фреон), систему з трьох сонячних колек-
торів, камін з водяною сорочкою (19кВт), водяну капілярну систему опалення 
(120 м2), яка обв’язана 380-літровим бойлером. Також, застосовано систему 
центральної рекуперації з ґрунтовим вимірником тепла (система вентиляції по-
вітря).

Переваги: економія на витратах питної води та енергоносіїв до 75%, суттєве  
зменшення об’єму каналізаційних стоків; постійно свіже та чисте повітря в оселі.  

Приватна садиба Петра Крамара6

Крамар Дмитро 
вул. Січових Стрілців, 30а, с.Сопів
Коломийський район,
Івано-Франківська обл.
78203, Україна 
тел.: +38 067 9946019
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УКРАЇНА

РУМУНІЯ

Івано-Франківська
область

Повіт
Марамуреш

Івано-Франківська 
область
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УГОРЩИНА

СЛОВАЧЧИНА

ПОЛЬЩА

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧА

Вашій увазі пропонується мапа об’єктів енергозбереження 
Івано-Франківської області (Україна) та повіту Марамуреш (Ру-
мунія). Дана мапа укладена Агентством з розвитку приватної 
ініціативи (м. Івано-Франківськ) та Асоціацією «Еколоджік» (м 
Бая-Маре)  в рамках виконання проекту «Зберігаючи енергію 
– зберігаємо майбутнє».

Проект «Зберігаючи енергію – зберігаємо майбутнє» викону-
ється в Івано-Франківській області України та повіті Марамуреш 
Румунії за фінансової підтримки Європейського Союзу. Проект 
розпочався 10 грудня 2010 р. як відповідь на виклики, пов’язані 
з втратами природних ресурсів та потребою застосовувати від-
новлювані джерела енергії в ЄС та сусідніх країнах, та триває 1 
рік. Проект ставить за мету сприяти розвитку енергоефективних 
технологій та транскордонній співпраці в цій сфері між молод-
дю, владою і бізнес-сектором та побудові міцного партнерства 
для майбутньої транскордонної співпраці у цьому напрямку. 

Ідея мапи – у доступний та наочний спосіб ознайомити за-
цікавлених користувачів з розвитком енергозберігаючих техно-
логій та діяльністю щодо збереження природних ресурсів у двох 
прикордонних регіонах – Івано-Франківській області та повіті 
Марамуреш. Мапа є результатом дослідницької та аналітичної 
роботи українських та румунських фахівців – команди проекту.

На мапу нанесено промислові та комерційні об’єкти, що ви-
користовують енергозберігаючі технології, є виробниками чи 
постачальниками послуг у сфері енергозбереження. На ній 
також відображені заклади, що здійснюють науково-дослідну 
діяльність у цій сфері та готують для неї кадри, місцеві ор-
гани влади та організації, що реалізують державну політику 
з енергозбереження. Окремо позначені неурядові громадські 
організації, що підтримують та просувають енергозберігаючі 
інновації та проекти. Текстова частина мапи містить описи та 
контактну інформацію вказаних об’єктів. 

Автори та упорядники мапи сподіваються, що вона стано-
витиме практичний інтерес та стане в нагоді представникам 
влади, бізнесу, науковцям, дослідникам, студентам, туристам, а 
також усім, хто цікавиться довкіллям, життєдіяльністю  й розви-
тком Івано-Франківщини та Марамурешу.

Ця мапа підготовлена за підтримки Європейського Союзу. Зміст цієї мапи 
є виключною відповідальністю ГО «Агентство з розвитку приватної ініціативи» 
і в жодному разі не може вважатись таким, що відображає позицію 
Європейського Союзу.

Програма прикордонного співробітництва ЄІСП Угорщина-Словаччина-Румунія-Украї-
на реалізовується протягом 2007-2013 років на зовнішніх кордонах держав-членів ЄС 
з Україною. Європейський Інструмент Сусідства та Партнерства підтримує транскор-
донне співробітництво на зовнішніх кордонах ЄС.
Загальна мета програми полягає в інтенсифікації і поглибленні екологічного, соціаль-
ного та економічного співробітництва між Закарпатською, Івано-Франківською та 
Чернівецькою областями України та відповідними і прилеглими територіями Угорщини, 
Румунії та Словаччини.

Спільним органом управління Програми є Національне Агентство Розвитку, Угорщина. 
Веб-сайт Програми www.huskroua-cbc.net
Проект «Зберігаючи енергію – зберігаємо майбутнє» реалізується в рамках Програми 
прикордонного співробітництва ЄІСП Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2007-
2013 (www.huskroua-cbc.net) і фінансується з фондів Європейського Союзу через Єв-
ропейський Інструмент Сусідства та Партнерства. Загальна мета програми полягає в 
інтенсифікації і поглибленні екологічного, соціального та економічного співробітництва 
між Закарпатською, Івано-Франківською та Чернівецькою областями України та відпо-
відними і прилеглими територіями Угорщини, Румунії та Словаччини.

Європейський Союз складається з 27 держав-учасниць, які прийняли рішення поступо-
во об’єднати свої ноу-хау, ресурси та долі. За 50 років розширення ЄС вони разом 
побудували територію миру, стабільності, прогресу та солідарності. Європейський 
Союз є моделлю вирішення конфліктів і встановлення дружніх відносин шляхом тісного 
співробітництва з метою досягнення спільних цілей, зберігаючи при цьому національний 
суверенітет та територіальну цілісність. Але ЄС займається не лише своїми внутрішніми 
питаннями: він прагне поділитися своїми надбаннями і цінностями з країнами та людьми 
поза власними кордонами. Європейська Комісія є виконавчим органом ЄС.
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