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www.aei.org.ua

івано-франківський національний 
технічний університет нафти і газу

Iwano-Frankowski Narodowy Techniczny 
Uniwersytet Nafty i Gazu 
mkarpash@hotmail.com
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gospodarzom wizytowanych obiektów

panu markowi rogalskiemu
Zastępcy Dyrektora Wyższej Szkoły Prawa  

i Administracji Przemyśl-Rzeszów

panu zdzisławowi zadwornemu
Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów

panu andrzejowi szymanowskiemu
Wiceburmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów

panu józefowi Wicher
Prezesowi Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej

pani adriannie chmurze
Kierownikowi Sekcji GIS Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej

panu krystianowi niemcowi
Pracownikowi Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej

pani lilianie krzyszczuk
Pracownikowi Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej

panu arturowi Berłowskiemu
Pracownikowi Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej

podziękoWania

partnerom ukraińskim:

prof. dr hab. olegowi karpaszowi
Prorektorowi ds. Naukowych, Iwano-Frankowski 
Narodowy Techniczny Uniwersytet Nafty i Gazu

prof. dr hab. maksymowi karpaszowi
Iwano-Frankowski Narodowy Techniczny 

Uniwersytet Nafty i Gazu

dr andrijowi jaworskyemu
Iwano-Frankowski Narodowy Techniczny 

Uniwersytet Nafty i Gazu

panu Wołodimirowi gaburakowi
Przewodniczącemu Rejonowej Administracji 
Państwowej w Tłumaczu w obwodzie iwano-

frankowskim

panu igorowi Bryńskiemu
Zastępcy Przewodniczącego Rejonowej 

Administracji Państwowej w Tłumaczu w obwodzie 
iwano-frankowskim

panu mychajłowi Wysznewskyemu
Przewodniczącemu Rady Rejonowej w Tłumaczu

panu ivanowi kulchytskyemu
Prezesowi Agencji Europejskich Innowacji

Realizatorzy pragną podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji 
naszego projektu, a w szczególności:

господарям відвідуваних об’єктів:

Пану Мареку Рогальському
заступнику директора Вищої школи права і 

адміністрації перемишль-жешув

Пану Здіславу Задворному
Бургомістру міста і муніципалітету цішанів

Пану Анджею Шимановському
заступнику Бургомістра міста і муніципалітету 

цішанів

Пану Юзефу Віхер
голові правління муніципального підприємства 

теплової енергії

Пані Адріанні Хмурі
начальнику відділу гіс (геоінформаці́йна систе́ма) 

муніципального підприємства теплової енергії

Пану Крістіану Нємцові
представнику муніципального підприємства 

теплової енергії

Пані Ліліані Кжищук
представнику муніципального підприємства 

теплової енергії

Пану Артуру Берловському
представнику муніципального підприємства 

теплової енергії

подяка

а також українським партнерам:

Професору Олегу Карпашу
проректору з наукової роботи, івано-франківський 
національний технічний університет нафти і газу

Професору Максиму Карпашу
івано-франківський національний технічний 

університет нафти і газу

д-р Андрію Яворському
івано-франківський національний технічний 

університет нафти і газу

Пану Володимиру Габураку
голові тлумацької районної державної адміністрації 

івано-франківської області

Пану Ігорю Бринському
першому заступнику голови тлумацької районної 

державної адміністрації івано- франківської області

Пану Михайлу Вишневському
голові тлумацької районної ради

Пану Івану Кульцицькому
президенту го "агенція Європейських інновацій"

Виконавці проекту висловлють щиру подяку всім партнерам, що сприяли його виконанню, зокрема, 
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Mamy przyjemność zaprezentować Państwu opracowanie, które powstało w wyniku realizacji 
projektu „Wdrażanie rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii i poprawiające 
efektywność energetyczną w rejonie Tłumackim” współfinansowanego w ramach programu 
polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Opracowanie składa się z czterech części. Pierwsza z nich opisuje cele i działania w projekcie 
oraz zawiera fotorelację z realizowanych działań.
W drugiej części zaprezentowano streszczenia referatów prezentowanych podczas szkoleń, 
które były organizowane w ramach realizacji projektu.
W trzeciej części ujęte zostały opisy wizytowanych miejsc na Podkarpaciu gdzie przedstawia-
no możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W czwartej części zaprezentowano 
Profil Energetyczny Rejonu Tłumackiego. W ramach projektu wykonano instalacje fotowolta-
iczną na budynku Rejonowej Administracji Państwowej w Tłumaczu. W opracowaniu zamiesz-
czono opis demonstracyjnej instalacji fotowoltaicznej.

маємо честь представити Вам буклет, який був розроблений в ході реалізації проекту 
«Впровадження рішень з використанням відновлюваних джерел енергії і покращення 
енергоефективності в тлумацькому районі», що співфінансується у рамках програми поль-
ською співпраці з метою розвитку міністерства закордонних справ республіки польща.
Видання складається з чотирьох частин: перша частина описує цілі та завдання проекту 
а також містить фоторепортажі з реалізованих заходів; у другій частині наведено анотації 
доповідей, які були представлені під час навчальних семінарів; у третій частині включені 
описи відвідуваних об’єктів на підкарпатті; у четвертій частині представлено енергетич-
ний профіль тлумацького району.
у виданні також міститься опис демонстраційної установки сонячної електростанції, яку 
в рамках цього проекту було встановлено на фасаді адміністративного будинку органів 
влади тлумацького району.

kazimierz tuszyński
Prezes Stowarzyszenia „Horyzonty”

CELE I DZIAŁANIA W PROJEKCIE, REALIZACJA DZIAŁAŃ/
цілі та заВдання проекту, реалізація заходіВ

8

SKRÓTY REFERATÓW/ анотації допоВідей

17
OPIS WIZYTOWANYCH MIEJSC, PROFIL ENERGETYCZNY, DEMONSTRACYJNA INSTALACJA/

опис ВідВідуВаних оБ’ЄктіВ, енергетиЧний профіль тлумацького району, 
демонстраційна устаноВка соняЧної електростанції

27

Анна Ордина
координатор проектів

spis treści

зміст

Казєміж Тушинські
президент асоціації «горизонти»

anna ordyna
Koordynator Projektu

Вступ

Wstęp
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cel projektu 
Wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego Rejonu Tlumacz poprzez aktywizację samorządu terytorialnego do 

wdrażania energooszczędnych rozwiązań oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

działania W projekcie
Konferencja prasowo-informacyjna w Tłumaczu

-
Wizyta robocza w Rejonie Tłumackim Wizyta studyjna na Podkarpaciu

-
Budowanie kompetencji kadr ds. efektywnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii

-
Utworzenie i prowadzenie Rejonowego Energetycznego Centrum Doradczego w Tłumaczu

-
Budowa demonstracyjnej instalacji fotowoltaicznej

-
Opracowanie Profilu Energetycznego Rejonu Tłumackiego

-
Forum Energetyczne w Tłumaczu - „Wdrażanie rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii i poprawiające 

efektywność energetyczną - Prezentacja Profilu Energetycznego Rejonu”

ціль проекту
підтримка соціально-економічного розвитку у тлумацькому районі, шляхом активації органів місцевого 

самоврядування до реалізації заходів щодо введення енергоощадних рішень для покращення енергетичної 
ефективності об’єктів громадського призначення.

осноВні заходи проекту
прес-конференція у місті тлумач

-
робочий візит у тлумацький район студійний візит на підкарпаття

-
підвищення компетентності кадрів з ефективного управління енергією  

та використанням відновлюваних джерел енергії
-

створення та ведення районного інформаційно-консультативного центру енергетики у тлумачі
-

Встановлення демонстраційної установки сонячної електростанції
-

опрацювання енергетичного профілю тлумацького району
-

Eнергетичний форум у тлумачі – презентація енергетичного профілю району



10 11

fotorelacja  
z realizacji działań

фоторепортажі  
з реалізоВаних 

заходіВ
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13.05.2015
-
KONFERENCJA PRASOWO-INFORMACYJNA W TŁUMACZU / прес-конференція у місті тлумаЧ

20-24.07.2015
-
WIZYTA STUDYJNA NA PODKARPACIU / студійний Візит на підкарпатті 

21.07.2015 
WYŻSZA SZKOŁA PPRAWA I ADMINISTRCJI
Вища школа праВа і адміністрації перемишль-жешуВ

22.07.2015
CIESZANÓW (lodowisko, węzeł cieplny w szkole, elektrownia) 
цішаніВ (каток, тепловузол та система опалення в школі, сонячна 
фотоелектростанція)

23.07.2015
SPOTKANIE Z WICEPREZYDENTEM RZESZOWA ANDRZEJEM GUTKOWSKIM 
зустріЧ з Віце-президентом м. жешуВ андрійом гуткоВським

23.07.2015
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGII CIEPLENJ RZESZÓW 
муніципальне підприЄмстВо теплоВої енергії жешуВ
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BUDOWA DEMONSTRACYJNEJ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
ВстаноВлення демонстраційної устаноВки соняЧної електростанції

UTWORZENIE REJONOWEGO CENTRUM ENERGERYCZNEGO
стВорення районного центру енергетики у тлумаЧі

21.07.2015
-
SZKOLENIE W RZESZOWIE / наВЧальний семінар у м. жешуВ 

12.10.2015 
-
SPOTKANIE EKSPERTÓW DS. OPRACOWANIA PROFILU ENERGETYCZNEGO W IVANO-FRANKOWSKU
роБоЧа зустріЧ експертіВ щодо опрацюВання енергетиЧного профілю тлумацького регіону

13.10.2015 
-
SZKOLENIE W TŁUMACZU / наВЧальний семінар у м. тлумаЧ
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skróty referatóW

анотації допоВідей

Wsparcie nauki dla innoWacyjnych 
energooszczędnych rozWiązań  

i Wykorzystania odnaWialnych źródeł energii 
-

наука та інноВації В сферi енергоощадних pішень  
та Використання ВідноВних джерел енергії

prof. dr hab. Maksym Karpasz
Iwano-Frankowski Narodowy Techniczny
Uniwersytet Nafty i Gazu 
-
професор, докт. техн. наук Максим Карпаш
Івано-Франківський національний технічний 
університет нафти і газу

ІваноІваноФранківськийФранківський національнийнаціональний технічнийтехнічний університетуніверситет нафтинафти іі газугазу

ПРОЕКТ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ПОЛІГОНУ
ДЛЯ ПОШУКІВ ВИТОКІВ ТА ВТРАТ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

1 – вхідна лінія подачі природного
газу: 2 – вузол заміру; 3 – газові
вентилі з електроприводом

(герметичні);
4 – газові вентилі з

електроприводом (негерметичні); 
5 – фланцеві з’єднання надземної
частини стального газопроводу

(негерметичні); 6 – зварні
з’єднання надземної частини
стального газопроводу з
наскрізними дефектами; 

7 – стальний підземний газопровід:    

8 – поліетиленовий підземний
газопровід; 9 – заглушені виходи

підземної частини
газопроводу (в колодязях); 10 –

свічковий відвід з крановим вузлом; 

11 – контрольно-вимірювальна
колонки з футляром; 

12 – газові електроклапани (для
імітації підземного витоку газу); 13 

– пошкодження ізоляційного
покриття стального

газопроводу; 14 – пункт керування

Проект співфінансується в рамках програми польської співпраці розвиткової
Міністерства закордонних справ РП

ІваноІваноФранківськийФранківський національнийнаціональний технічнийтехнічний університетуніверситет нафтинафти іі газугазу

Енергоаудит котелень та тепломереж
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№ НАЙМЕНУВАННЯ
ЗАХОДІВ

РІЧНА
ЕКОНОМІЯ
ЕНЕРГІЇ

РІЧНА
ЕКОНОМІ

Я
ГРОШЕЙ

ПЕРІОД
ОКУПНОС

ТІ

1

Заміна існуючої
системи
теплопостачання

28737,62 

м3 

природн
ого газу

135641,

57 грн.

10 

років

2
Ліквідація витоків
водяного пару

3500 м3 

природн
ого газу

16520 

грн.
-

3

Проведення
утеплення будівлі
котельні та заміни
вікон

7,5 Гкал 4803 

грн.

9,5 

років.

4
Встановлення
газоаналізатора

2987 м3 

природн
ого газу

14039 

грн.

1,5 

років.

5

Встановлення
частотних
регуляторів на
мережеві помпи

5 кВт 18395 

грн.

1,4 

роки.

6

Використання
інфрачервоного
пірометра

1,05 

Гкал 670 грн.
3,8 

роки.

Сумарне значення ефективності
впровадження рекомендованих
енергозберігаючих заходів

190 068 

грн.

8,6 

роки.

1 – існуюча тепломережа, 2 – нормативні
значення, 3 – модернізована тепломережа
Залежність значення теплових
втрат від типу теплової мережі

Проект співфінансується в рамках програми польської співпраці розвиткової
Міністерства закордонних справ РП

ІваноІваноФранківськийФранківський національнийнаціональний технічнийтехнічний університетуніверситет нафтинафти іі газугазу

Фотоелектична
мережева міні
електростанція
м. Івано-Франківськ

Проект співфінансується в рамках програми польської співпраці розвиткової
Міністерства закордонних справ РП

-       -       

-       ІваноІваноФранківськийФранківський національнийнаціональний технічнийтехнічний університетуніверситет нафтинафти іі газугазу

Енергоаудит котелень та тепломереж
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Проект співфінансується в рамках програми польської співпраці розвиткової
Міністерства закордонних справ РП

-       
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koncepcja demonstracyjnej instalacji 
W zakresie oze W rejonie tłumackim

-
концепція демонстраційної устаноВки 

ВідноВлюВальних джерел енергії у 
тлумацькому районі

dr Andrij Jaworskyy
Iwano-Frankowski Narodowy Techniczny
Uniwersytet Nafty i Gazu 
-
к.т.н., доц. А.В. Яворський
Івано-Франківський національний технічний 
університет нафти і газу

         
  

 

«  
 

»  
 

1 –  ; 2 – 
; 3 –   

 ;
4 –   ;

5 – .

-       -       

-       ІваноІваноФранківськийФранківський національнийнаціональний технічнийтехнічний університетуніверситет нафтинафти іі газугазу

Проект співфінансується в рамках програми польської співпраці розвиткової
Міністерства закордонних справ РП

-       

WskazóWki energooszczędności W oBiektach  
i Budynkach użyteczności puBlicznej
-
напрямки енергозаощадження на оБ’Єктах соціального  
і громадського признаЧення

dr Andrij Jaworskyy
Iwano-Frankowski Narodowy Techniczny

Uniwersytet Nafty i Gazu 
-

к.т.н., доц. А.В. Яворський
Івано-Франківський національний 

технічний університет нафти і газу

 

      

-       -       

-       -       



przykłady doBrych praktyk na podkarpaciu 
- kryteria doBoru zastosoWanych instalacji
-
приклади гарної практики В підкарпатське 
- критерії ВідБору застосоВуЄться заВод

dr inż. Robert Smusz 
Politechnika Rzeszowska
Katedra Termodynamiki

-
д-р інж. Роберт Смуш

Жешувський політехнічний університет
Кафедра Термодинаміки

możliWość stosoWania 
energooszczędnych rozWiązań  

W oBiektach użyteczności puBlicznej
-

можлиВість Використання заходіВ  
з енергоефектиВності  

В громадських БудіВлях

dr inż. Robert Smusz 
Politechnika Rzeszowska
Katedra Termodynamiki
-
д-р інж. Роберт Смуш
Жешувський політехнічний університет
Кафедра Термодинаміки
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   31  „ ”
Rok budowy (  ): 1980
Kubatura ogrzewana  (O  '  ): 5137,3  m3
Powierzchnia (   ): 1306,5 m2
 

Opis
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44,78 0,39 0,5 - 0,77
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Дитячий садок № 31
КОТЕЛ НА БІОМАСУ З АВТОМАТИЧНОЮ ПОДАЧЕЮ ПАЛИВА

Opis
Oпис

 
пeрeд модернізац.

Eлектроенергії

після модернізації
Дерев'янa стружка

(Вологість 30%)
Номінальна потужність ,кВт 224 кВт 224 кВт

Ціна палива,  грн/ГДж 372 33
Споживання енергії будівлі,

(без ККД котла) ГДж/рiк 868 868

ККД котла , % 98% 70%

Ціна котла -200 кВт, грн - 500 000 грн

Споживання палива ГДж/рiк
(т/рiк)

880 ГДж/рiк
-

1240 ГДж/рiк
(103 т/рiк) (180 м3/рiк)

Ціна палива, Грн/рiк 327 360 Грн/рiк 40920 Грн/рiк

Економія, грн/год
термін окупності - 286440 грн/год

2 років

Mодернізація котла без термоmодернізаці: стін, вікон, дверей
перекриття, перекриття, над підвалам, системи опалення будівлі

Не рекомендується !!!

Аналіз енергетичних і фінансових наслідків термоmодернізаці: стін,
вікон, дверей, перекриття, перекриття, над підвалам, обмін котла i

mодернізація системи опалення
Інвестиції витрати 2 032 003грн

Економія  286 440 грн/год
Tермін окупності 7 років

пeрeд модернізац.

після модерніз.: стін, вікон, перекриття, дверей

після модерніз.: стін, вікон, перекриття, дверей

Дитячий садок № 31

Szko a Podstawowa w Wysokiej pod a cutem
(   Wysokiej  a cutem)
Rok budowy (   ):     , 
1960-1978
Kubatura (  ): 7550 m3
Powierzchnia u ytkowa (  ): 1846,3 m2

  

  Wysokiej  a cutem 

  

1 z  = 5,9   
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Wykorzystanie niekonWencjonalnych energii 
- fakty i mity
-
Використання нетрадиційних енергоресурсіВ – 
міфи та реалії

dr Andrij Jaworskyy
Iwano-Frankowski Narodowy Techniczny

Uniwersytet Nafty i Gazu 
-

к.т.н., доц. А.В. Яворський
Івано-Франківський національний 

технічний університет нафти і газу
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praktyczne zastosoWanie instalacji  
i eksploatacji odnaWialnych źródeł  

energii W oBWodzie lWoWskim
-

практиЧний досВід ВстаноВлення та експлуатації 
ВідноВлюВальних джерел енергії  

у льВіВському регіоні

Ivan Kulchytsky
Prezes Agencji Europejskich Innowacji
-
Іван Кульчицький
президент Європейського 
Агентства Інновацій
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КомпонентиКомпоненти МРГМРГ--2 2 вв областіобласті

ВідтворенняВідтворення
методологіїметодології МРГМРГ

• 4 напрями
(енергозбереження, 
охорона здоров'я, 
водозабезпечення, 
екологія/утилізація)

• Внески партнерів
(громада -5%,  
ЄС/ПРООН – 20% (≤2,6 
тис.дол), місцевий бюджет
– 75%)

ОсновнаОсновна компонентакомпонента МРГМРГ
- 4 напрями (енергозбереження, охорона
здоров'я, водозабезпечення, екологія/утилізація)

- Внески партнерів (громада -5%, 
ЄС/ПРООН – 50% (≤10 тис.дол), місцевий
бюджет – 45%)

ПідвищенняПідвищення енергоефективностіенергоефективності
•Оновлення/покращення обласної
стратегії (програми) з енергоефективності
загалом і з акцентом на сільську місцевість
•Технічна док-ція.: 5-8 ПКД; мобільна

лабораторія з енергоаудиту, 
(МРГ – 320тис.грн. бюджет -650 тис.грн.).

•11мікропроектів у 6-ти районах з
використання відновлювальних джерел енергії та

застосування інноваційних енергоефективних
технології (МРГ – до 70% (до $20 тис.), бюджет

≥25%, громада ≥5%)

МРГМРГ--22
нана ЛьвівщиніЛьвівщині



24 25

efektyWność energetyczna oraz możliWości 
Wykorzystania odnaWialnych źródeł 
energii
-
ефектиВність і Використання поноВлюВаних 
джерел енергії

Kinga Kalandyk
Wojewódzki Fundusz Ochrony  

Środowiska  i Gospodarki Wodnej
-

Кінга Каляндик
Регіональний фонд з охорони навколишнього 

середовища та управління водними ресурсами

Zasoby energii s onecznej
w Polsce wynosz  ok.
1000 kWh/m  na rok. Na
tle europejskim mo na je
okre li , jako przeci tne.
 
Hiszpania czy W ochy:
2 000 kWh/m2/rok
 
Polska ma wi ksze
nas onecznienie, ni  kraje
pó nocnej Europy
Norwegia czy Szwecja
gdzie do 1m  dociera nieco
ponad 500 kWh rocznie.

Poprawa efektywno ci energetycznej polega na zwi kszeniu
wykorzystania energii ko cowej, dzi ki zmianom technologicznym,

optymalizacji lub zmianom zachowa .

Wy czanie
Dbanie o czysto  opraw
 
 
Zast pienie o wietlenia ogólnego o wietleniem zlokalizowanym
Dobór mocy  do potrzeb
Inteligentne systemy sterowania o wietleniem
Stosowanie energooszcz dnego ród a wiat a
 
 
Monta  urz dze  do regulacji nat enia wiat a

ZMIANA ZACHOWA
O
P
T
Y
M
A
L
I
Z
A
C
J
A

ZMIANA TECHNOLOGII

nadzór energetyczny. 
podstaWoWe pojęcia i proBlemy.

-
енергетиЧний аудит. осноВні поняття і задаЧі. 

техніЧне, норматиВне та кадроВе заБезпеЧення 
роБіт по енергоаудиту

prof. dr hab. Maksym Karpasz
Iwano-Frankowski Narodowy Techniczny
Uniwersytet Nafty i Gazu 
-
професор, докт. техн. наук Максим Карпаш
Івано-Франківський національний технічний 
університет нафти і газу
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otoczenie społeczno-ekonomiczne:
WSPiA Rzeszów – Przemyśl to jedyna niepubliczna 
uczelnia akademicka w Polsce wschodniej i na Podkar-
paciu. WSPiA jest najstarszą uczelnią niepubliczną na 
Podkarpaciu.

cel projektu:
System ogniw fotowoltaicznych przetwarzających ener-
gię słoneczną na prąd niskiego napięcia i instalacja pomp 
pozyskujących ciepło z ziemi

koszt/finansowanie:
Inwestycja warta ponad 4 mln zł została w 85 % dofinan-
sowana z Regionalnego Programu Operacyjnego woje-
wództwa podkarpackiego.

elementy składowe projektu:
Łączna powierzchnia ogniw fotowoltaicznych wynosi 
200 m2. Specjalne ekrany absorbują energię słoneczną 
i przetwarzają ją na prąd niskiego napięcia. Na terenie 
kampusu uczelni powstało również 30 odwiertów o głę-
bokości 125m. Zamontowano w nich specjalistyczne son-
dy połączone z pompą, pozwalającą na pobieranie ciepła 
z gruntu.

rezultaty techniczne i ekonomiczne:
Pozwoli to uczelni ograniczyć o około 10% zużycie cie-
pła i prądu pozyskiwanego z sieci miejskiej. Pozyskane 
ciepło wspomagać będzie np. instalacje ogrzewania grzej-
nikowego w budynkach uczelni. Przez większość sezonu 
grzewczego pompa ciepła będzie stanowić jedyne źródło 
ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania. Natomiast 
w przypadku obniżenia temperatury zewnętrznej, pom-
pa ciepła będzie pracowała jednocześnie z istniejącym  
w budynku węzłem cieplnym.

Zamiejscowy Wydział Prawa  
i Administracji w Rzeszowie

ul. Cegielniana 14
(boczna al. Rejtana)

35-310 Rzeszów
17 867 04 00

e-mail: sekretariat.r@wspia.eu

інноВаційна устаноВка 
фотоелектриЧних систем  
і теплоВих насосіВ В Будинку 
Вузу – Вищої школи праВа  
і адміністрації В жешуВу

innoWacyjna instalacja 
ogniW fotoWoltaicznych 
i pomp ciepła W Budynku 
uczelni Wyższej

Соціально-економічне оточення:
Вшпіа жешув – перемишль це єдиний непублічний 
вищий навчальний заклад у східній польщі та на під-
карпатті. Вшпіа є найстарішим непублічним (приват-
ним) вузом на підкарпатті.

Мета проекту:
система фотоелектричних модулів для перетворення 
сонячної енергії в електрику низької напруги та уста-
новка теплових насосів для споживання тепла із землі.

Вартість/фінансування:
Вартість інвестиції - це більше чотирьох мільйонів зло-
тих, у 85 % дофінансована з коштів регіональної опе-
ративної програми підкарпатського воєводства. 

Складові елементи проекту:
загальна площа фотоелементів становить 200 м2. спе-
ціальні екрани поглинають сонячну енергію і конвер-
тують її в струм низької напруги. на території кампусу 
Вуз-у викопано також 30 свердловин глибиною 125 м, 
у свердловини змонтовано спеціальні зонди, з’єднані  
з насосом для поглинання тепла із землі.

Технічні та економічні результати:
дозволяє це Вуз-у скоротити приблизно 10% спожи-
вання тепла та електроенергії з мережі міста. отри-
мане тепло підтримувати буде система центрального 
опалення в будівлях Вуз-у. протягом більшої частини 
опалювального сезону тепловий насос буде станови-
ти єдине джерело тепла для центрального опалення.  
у випадку зниження температури зовнішнього повітря, 
тепловий насос буде працювати одночасно з існуючим 
тепловузлом будинку.

філіал факультету права та 
адміністрації в жешуві

вул. цегельняна 14
(бічна ал.рейтана)

35-310 жешув
17 867 04 00

e-mail: sekretariat.r@wspia.eu
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otoczenie społeczno-ekonomiczne:
Cieszanów - miasteczko w województwie podkarpackim, 
powiecie lubaczowskim; liczba mieszkańców: 1 980

cel projektu:
Promocja odnawialnych źródeł energii poprzez budowę 
modelowej elektrowni fotowoltaicznej

koszt/finansowanie:
Całkowita wartość projektu: 17 882 247,70 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu 
Regionalnego: 8 280 520,48 zł
Kwota dofinansowania z budżetu Państwa: 
1 461 268,33 zł

elementy składowe projektu:
�  8333 polikrystalicznych paneli fotowoltaicznych, 

każdy o mocy zmianowej 240 [Wp];
� Inwertery – 116 sztuk;
� Szafy złączeniowe – 20 sztuk;
� Transformator – 1 sztuka;
�  Linia przyłączeniowa o długości 1850 m do słupa linii 

15 kV;
� Łączna moc elektrowni to 2,0[MW].

rezultaty techniczne i ekonomiczne:
�  ograniczanie emisji ze spalania węgla i gazu (u źródła – 

elektrowni zasilających system elektroenergetyczny),
�  poprawą stanu środowiska naturalnego – głównie po-

przez zmniejszenie zanieczyszczeń emitowanych do 
atmosfery,

�  zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej zgod-
nie z ideą zrównoważonego rozwoju.

Dodatkowo, odnawialne źródła energii wykorzystane  
w tym projekcie są także elementami przyczyniającymi 
się do zapobieganie zmian klimatu i globalnemu ocie-
pleniu.

Elektrownia fotowoltaiczna  
w Cieszanowie

ul. Sienkiewicza 4D
37-611 Cieszanów

Tel. 17 865 17 07
horyzonty@man.rzeszow.pl

фотоВольтаніЧна 
електростанція В місті 
цішаніВ

elektroWnia 
fotoWoltaiczna  
W cieszanoWie

Соціально-економічне оточення:
цішанів - містечко любачівського повіту підкарпат-
ського воєводства; кількість населення: 1 980

Мета проекту:
просування відновлюваних джерел енергії шляхом бу-
дівництва модельної фотоелектричної електростанції 

Вартість/фінансування:
загальна вартість проекту: 17882 247,70 зл
сума дофінансування з Європейського регіонального 
фонду розвитку 8280 520,48 зл
сума дофінансування з державного бюджету:
1 461 268,33 зл

Складові елементи проекту:
•  8333 полікристалічних фотоелектричних панелей, 

кожна з яких потужністю 240 [Вт];
• інвертори - 116 штук;
• з'єднувальні шафи - 20 штук;
• трансформатор - 1 штука;
•  лінія підключення до мережі з довжиною 1850 м до 

стовпа лінії 15 кВ;
•  загальна потужність електростанції становить 2,0 

[мВт].

Технічні та економічні результати:
•  скорочення викидів вугілля і газу (в джерелі - елек-

тростанції живлення електроенергетична система)
•  покращення стану навколишнього середовища  

- в основному за рахунок зниження викидів шкідли-
вих речовин в атмосферу,

•  збільшення використання відновлюваних джерел 
енергії у відповідності зі сталим розвитком.

крім того, відновлювані джерела енергії, викорис-
товувані у цьому проекті являються елементами, які 
вносять свій внесок для запобігання зміни клімату та 
глобального потепління.

фотовольтанічна електростанція  
в цішанові

вул. сінкевича 4D
37-611 цішанів

тел. 17 865 17 07
horyzonty@man.rzeszow.pl
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otoczenie społeczno-ekonomiczne:
Cieszanów - miasteczko w województwie podkarpackim, 
powiecie lubaczowskim; liczba mieszkańców: 1 980

cel projektu: 
Budowa całorocznego lodowiska w ramach projektu 
„Rozwój potencjału edukacyjnego Gminy Cieszanów”

koszt/finansowanie:
Wartość całkowita projektu: 1 404 621,17zł
Dofinansowanie unijne: 915 391,61 zł

elementy składowe projektu:
�  Budynek całorocznego lodowiska, podbudowa pod lód 

syntetyczny z betonu żwirowego 15 cm po zagęszczeniu. 
Budynek wyposażony w 132 siedziska polipropylenowe 
oraz instalacje elektryczne.

�  Powierzchnia użytkowa: 739,34 m2, w tym: lodowisko 
– wymiary 36 m x 17 m, 619,93 m2 powierzchni lodu, 
kubatura 3740,0 m3. Obiekt dostępny dla osób niepeł-
nosprawnych. Nawierzchnia wykonana ze sztucznego 
lodu.

�  Lodowisko wybudowano w ramach projektu „Rozwój 
potencjału edukacyjnego Gminy Cieszanów”

rezultaty techniczne i ekonomiczne:
Nawierzchnia wykonana jest na bazie paneli syntetycz-
nych sztucznego lodu PE 500, które odporne jest na 
zniszczenia Powierzchnia łyżwiarska przeznaczona dla 
każdej formy jazdy na łyżwach, umożliwiająca jazdę jak 
na rzeczywistym lodzie.
Nawierzchnia lodowiska wraca do pierwotnego kształtu 
po zarysowaniu łyżwą. Koszty utrzymania lodowiska są 
minimalne: prąd i sprzątanie. Lodowisko nie wymaga 
ogrzewania. Utrzymanie nawierzchni jest wielokrotnie 
tańsze niż sztucznego lodu i nie trzeba używać niebez-
piecznego freonu.

Urząd Miasta i Gminy 
Cieszanów
ul. Rynek 1

37-611 Cieszanów
(16) 631-10-76 

www.cieszanow.org  
cieszanow@vp.pl

цілоріЧний 
каток

całoroczne 
lodoWisko

Соціально-економічне оточення:
цішанів - містечко любачівського повіту
підкарпатського воєводства;
кількість населення: 1 980

Мета проекту:
Будівництво цілорічного катка в рамках проекту
«розвиток освітнього потенціалу в гміні цішанів»

Вартість / Фінансування:
загальна вартість проекту: 1 404 621,17 зл дофінан-
сування Єс:

Складові елементи проекту:
�   Будинок цілорічного катка, підбудова під синтетич-

ний лід з бетону із гравію 15 см. Будівля оснащена  
в 132 крісла з поліпропілену та електроустановки.

�  площа: 739,34 м2, в тому числі: каток - розміром 
36 м х 17 м, 619,93 м2 поверхні льоду, кубатура 
3,740,0 м3. об'є́кт обладнаний для доступу людей 
з обмеженими фізичними можливостями. поверхня 
зроблена зі штучного льоду.

�  каток побудований в рамках проекту «розвиток 
освітнього потенціалу в гміні цішанів»

Технічні та економічні результати:
поверхня виконана на основі штучних панелей синте-
тичного льоду pE 500, стійких до руйнування. по-
верхня катка призначена для кожного виду катання на 
ковзанах, що дозволяє їздити, як на реальному льоді. 
поверхня катка повертається до своєї первісної форми 
після подряпин ковзанами. Витрати на технічне об-
слуговування катка мінімальні: електрика і очищення. 
каток не вимагає опалення. утримання поверхні  
в кілька разів дешевше, ніж штучного льоду і не по-
трібно використовувати небезпечного фреону.

управління міста і гміни 
цішанів

вул. ринок 1
37-611 цішанів
(16) 631-10-76 

www.cieszanow.org 
cieszanow@vp.pl

Przygraniczne Centrum 
Kultury i Sportu

,, Wędrowiec”
ul. Kościuszki 6

37-611 Cieszanów
Tel: (16) 6311092

email: zogcieszanow@op.pl

прикордонний центр 
культури та спорту 

«мандрівник»
вул. костюшки 6 
37-611 цішанів

тел.: (16) 6311092
email: zogcieszanow@op.pl

32 33



otoczenie społeczno-ekonomiczne:
Cieszanów – miasteczko w województwie podkarpackim,
powiecie liczba mieszkańców: 1 980

cel projektu:
Przebudowa kotłowni gazowych na kotłownie na bioma-
sę w budynkach użyteczności publicznej będących włas-
nością Gminy Cieszanów.
Koszt: 2 784 138,55PLN
Dofinansowanie z UE: 2 366 517,76 PLN

elementy składowe projektu
Szkoła w Cieszanowie:
� Zmiana rodzaju paliwa z gazowego na biomasę;
�  Montaż nowoczesnego niskotemperaturowego wodne-

go kotła na biomasę o mocy 250 kW (przystosowanego 
do spalania zrębków mokrych) z automatycznym poda-
waniem paliwa oraz magazynem na biomasę;

� Zastosowanie automatyki pogodowej;
�  Wykonanie zabezpieczenia kotła i instalacji C.O., stacja 

uzdatniania wody.

rezultaty techniczne i ekonomiczne:
Do korzyści zewnętrznych zaliczono przede wszystkim 
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery 

(CO2) oraz wykorzystania nieodnawialnych surowców 
naturalnych Ziemi.
Przebudowa rozwiązała również problem dużego zużycia 
gazu, wysokich rachunków, częstych awarii poprzednie-
go kotła, oraz przymarzania instalacji wewnątrz kotłowni. 
Dzięki projektowi spopularyzowano wśród mieszkańców 
działania termomodernizacyjne oraz nowoczesne i ekolo-
giczne źródła energii.

Urząd Miasta i Gminy
Cieszanów
ul. Rynek 1

37-611 Cieszanów
(16) 631-10-76

www.cieszanow.org
cieszanow@vp.pl

теплоВузол 
на екологіЧне 
палиВо

Węzeł cieplny 
na paliWa 
ekologiczne

Соціально-економічне оточення:
цішанів - містечко любачівського повіту підкарпат-
ського воєводства; кількість населення: 1 980

Мета проекту:
реконструкція газових котелень на котельні на біо-
масу в громадських будівлях, що належать до гміни 
цішанів
Вартість: 2 784 138,55 зл
фінансування Єс: 2 366 517,76 зл

Складові елементи проекту:
школа в місті цішанів
� зміна типу палива з газу на біомасу;
�  установка сучасного низькотемпературного водного 

котла на біомасу потужністю 250 кВт (адаптовано 
до спалення мокрої тріски) з автоматичною подачею 
палива та складом для зберігання біомаси;

� Використання погодної автоматики;
�  Виконання забезпечення котла та системи цен-

трального опалення, станція очищення води.

Технічні та економічні результати:
для зовнішніх вигод, які включаються в першу чергу 
на скорочення викидів парникових газів в атмосфе-

ру (Co2) та використання відновлюваних природних 
ресурсів землі.
реконструкція також вирішення проблеми високого 
споживання газу, високих рахунків, частих поломок 
попереднього котла і системи заморожування всере-
дині котельні. проект популяризував серед жителів 
термо дії і сучасні та екологічні джерела енергії.

управління міста і гміни
цішанів

вул. ринок 1
37-611 цішанів
(16) 631-10-76

www.cieszanow.org
cieszanow@vp.pl

Gimnazjum Publiczne 
w Cieszanowie

os. Nowe Sioło 15
35-611 Cieszanów

16 6311039
www.cieszanow.pl

gimcieszanow@wp.pl 

Вища школа в цішанові
масив нове сьоло 15

37-611 цішанів
16 6311039

www.cieszanow.pl
gimcieszanow@wp.pl 
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методи ефектиВного 
Використання теплоВої 
енергії

metody efektyWnego 
Wykorzystania energii 
cieplnej

otoczenie społeczno-ekonomiczne:
Rzeszów - stolica województwa podkarpackiego; 184 458 
mieszkańców.

przedmiot działalności:
Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie za-
opatrzenia w ciepło. 

struktura własnościowa i majątek:
Jedynym udziałowcem Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej - Rzeszów Spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością jest Gmina Miasta Rzeszowa. 

fundusze unijne w mpec - rzeszów i ich rezultaty:

1.  zporr – Zintegrowany Program Operacyjny Roz-
woju Regionalnego na lata 2004-2006.

�   Nazwa projektu: Modernizacja miejskiego systemu 
ciepłowniczego Rzeszowa - zakres 2005 do 2006 r.

�   Całkowity koszt projektu: 10 735 123,39 PLN
�  Otrzymano dofinansowanie z EFRR: 1 286 795,55 PLN
�   W wyniku realizacji projektu zmodernizowano 2,39 

km sieci, dobudowano 0,61 km sieci. Straty ciepła na 
przesyłach zostały zmniejszone o 939,83 MWh/rok.

2.  rpo Wp – Regionalny Program Operacyjny Woje-
wództwa Podkarpackiego 2007-2013 - Nazwa Projektu: 
"Modernizacja sieci ciepłowniczej Rzeszowa w okresie 
2007-2012 r."

3.  poiiś – Program Operacyjny Infrastruktura i Środo-
wisko 2007-2013

�   Nazwa projektu: "Przebudowa sieci ciepłowniczej 
Rzeszowa"

�   Całkowity koszt projektu: 20 254 855,03 PLN
�  Planowane dofinansowanie z EFRR: 10 767 046,49 PLN
�   W wyniku realizacji projektu zmodernizowanych zo-

stanie 5,07 km sieci ciepłowniczej w technologii rur 
preizolowanych co zmniejszy straty ciepła na przesyle 
o ponad 2 118.96 MWh/rok.

Соціально-економічне оточення:
жешув - столиця підкарпатського воєводства, кіль-
кість населення: 184 458

Основна діяльність:
основним напрямком діяльності компанії є постачан-
ня тепла. 

Структура власності і активів:
Єдиним акціонером муніципального підприємства 
теплової енергетики - жешув товариства з обмеже-
ною відповідальністю є муніципалітет міста жешув. 

Кошти ЄС в MПТЕ - Жешув та їх результати: 

1.  ZPORR – інтегральна оперативна програма регіо-
нального розвитку на 2004-2006 р.

�  назва проекту: модернізація муніципальної тепло-
вої системи жешува 2005-2006 р.

2.  RPO WP – регіональна оперативна програма під-
карпатського воєводства 2007-2013

�  назва проекту: модернізація тепломережі жешува 
протягом 2007-2012

� загальна вартість проекту: 3 863 021,64 зл

�  отримано дофінансування від Європейського фонду 
регіонального розвитку: 2 392 639,27 зл

�  В результаті реалізації проекту модернізовано 1,80 км 
теплових мереж, ізольовано труби, втрати тепла при 
передачі були знижені на більш ніж 2,323,58 мВтг/рік.

3.  POIiŚ – оперативна програма інфраструктура і на-
вколишнє середовище 2007-2013

�  назва проекту: реконструкція тепломережі жешува
� загальна вартість проекту: 20 254 855,03 зл
�  плановане дофінансування з Єфрр: 10 767 046,49 зл
�  В результаті реалізації проекту буде модернізовано 

5,07 км тепломережі, ізольовано труби, що дозво-
лить скоротити втрати тепла під час передачі більш 
ніж на 2 118,96 мВтг/рік.

Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej

ul. Staszica 24
35-051 Rzeszów

17 85 415 42 
mpec_rz@rz.onet.pl 

www.mpec.rzeszow.pl;  
www.znamicieplej.pl

муніципальне підприємство 
теплової енергетики

вул. сташіца 24
35-051 жешув

17 85 415 42 
mpec_rz@rz.onet.pl 

www.mpec.rzeszow.pl; 
www.znamicieplej.pl
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instalacja demonstracyjna
демонстраційна устаноВка

Demonstracyjno-pilotażowa instalacja wykorzystująca 
energię słoneczną jest stworzona w celu rozpowszech-
niania wiedzy i promowania alternatywnych źródeł 
energii (służy do bezpośredniej konwersji energii pro-
mieniowania słonecznego na energię elektryczną). 
Struktura demonstracyjnej instalacji:

розміщення панелей сонячних батарей на стіні 
будівлі тлумацької райдержадміністрації за допо-
могою спеціалізованого кріплення:

демонстраційна установка створюється з метою по-
ширення знань і популяризації в напрямку альтерна-
тивної енергетики (перетворення енергії сонячного 
випромінювання в електричну енергію). 
структура демонстраційної установки:

Umieszczenie paneli fotowoltaicznych na elewacji 
budynku Rejonowej Administracji Państwowej w Tłu-
maczu w obwodzie iwano-frankowskim przy użyciu 
specjalistycznego sprzętu:

 
Панелі сонячних батарей розміщуються на стіні будівлі РДА з 

південної сторони за допомогою системи кріплення рис. 2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 9  –  Розміщення панелей сонячних батарей на стіні будівлі 
Тлумацької райдержадміністрації за допомогою спеціалізованого 

кріплення: 
1 – панелі сонячних батарей; 2 – спеціалізоване кріплення; 3 – розподільча 

коробка; 4 – силовий кабель сонячних батарей. 
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Найменування документу Енергетичний профіль Тлумацького району (2015 року)

правове забезпечення для 
розробки документу

  закон україни «про енергозбереження», прийнятий Верховною радою україни від 01 липня 1994р. No 74/94-Вр;
  указ президента україни «про рішення ради національної безпеки і оборони україни від 30 травня 2008 року «про 
стан реалізації державної політики щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів» від 
28.07.2008р. No 679/2008;
  постанова кабінету міністрів україни від 1 березня 2010 р. N 243 "про затвердження державної цільової економічної 
програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та 
альтернативних видів палива на 2010-2015 роки";
  постанова кабінету міністрів україни «про визначення пріоритетних напрямів енергозбереження від 04.07.2006 р. No 631; 
  програма енергоефективності івано-франківської області;

оприлюднення підготовки 
проекту профілю

на офіційному веб-сайті тлумацького району ww2.gov.if.ua/tlumatska та проекту «Впровадження рішень для підвищення 
енергоефективності в тлумацькому районі з використанням відновлюваних джерел енергії» http://pp- tlumach.if.ua

дата затвердження профілю тлумацька районна рада Vi демократичне скликання (тридцять п‘ята сесія) 17 вересня 2015 року

розробники профілю   івано-франківський національний технічний університет нафти і газу
  го «агенція європейський інновацій» (м.львів)
  товариство «горизонти» (м.жешув, польща)
  тлумацька районна державна адміністрація

Відповідальні за виконання 
програмних заходів (головні 
виконавці)

  тлумацька районна державна адміністрація
  кп «дирекція теплопостачання» (м.тлумач)
  тлумацька районна рада
  Виконавчий комітет тлумацької міської ради, обертинської селищної ради та сільських рад тлумацького району

основні цілі профілю шляхом реалізації запропонованих заходів до 2020 року досягти: 

  скорочення споживання енергії в районі на 20%
  скорочення викидів со2 на 20%
  доведення частки відновних джерел енергії до 20%

основні завдання профілю   переведення економіки району на енергозберігаючий шлях розвитку з одночасним забезпеченням енергетичних 
потреб споживачів, зокрема, закладів бюджетної та комунальної сфери;
  ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів під час їх
  виробництва, переробки, транспортування, зберігання та споживання;
  використання альтернативних джерел енергії;
  забезпечення точності, достовірності та єдності вимірювань і обліку паливно-енергетичних ресурсів, що відпускаються 
і споживаються;
  створення та використання енергоефективних технологій, обладнання, матеріалів, приладів обліку і контролю;
  зменшення рівня споживання органічних енергоносіїв у всіх сферах суспільного життя, у першу чергу – в бюджетній;
  заохочення до енерго- та ресурсозбереження;
  популяризація енергозбереження;
  зниження шкідливого впливу на навколишнє середовище.

розділи профілю   необхідність розроблення енергетичного профілю тлумацького району;
  опис існуючого стану;
  заходи із виконання цілей, передбачених профілем.

строки реалізації профілю 2015 – 2020 роки

основні джерела фінансування 
заходів профілюw

  обласний, районний, сільські та міський бюджети;
  державний бюджет;
  міжнародна технічна допомога, кошти донорських організацій;
  власні кошти підприємств;
  інші джерела.

паспорт енергетиЧного профілю тлумацького району 

Nazwa dokumentu Profil Energetyczny Rejonu Tłumackiego (2015 p.)

Podstawa prawna 
opracowania dokumentu

  Ustawa o oszczędzaniu energii z dnia. 1 lipca 1994 r. nr 74/94-ВВ opublikowana przez Radę Najwyższą Ukrainy;
  Dekret Prezydenta Ukrainy "O decyzji Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy" z dnia 30.05.2008 r. "O stanie realizacji 
polityki państwa dotyczacej zapewnia efektywnego wykorzystania zasobów energetycznych" z dnia 28.07.2008 r. nr 679/2008;
  Rozporządzenie Gabinetu Ministrów Ukrainy z dnia 1 marca 2010 r. nr 243 "O zatwierdzeniu Państwowego docelowego 
programu efektywności energetycznej i rozwoju branży zasobów energetycznych z odnawialnych źródeł energii oraz  
alternatywnych rodzajów paliwa na lata 2010-2015.";
  Rozporządzenie Gabinetu Ministrów Ukrainy "O określeniu priorytetowych kierunków oszczędzania energii" z dnia 04.07.2006 
r. nr 631;
  Program Efektywności Energetycznej obwodu iwano-frankowskiego.

Publikacja projektu Profilu Na oficjalnej stronie internetowej Rejonu Tłumackiego ww2.gov.if.ua/tlumatska oraz stronie internetowej projektu pt. 
„Wdrażanie rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii i poprawiające efektywność energetyczną w rejonie 
Tłumackim” współfinansowanewgo w ramach Programu Polskiej Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP 
w 2015r. http://pp-tlumach.if.ua.

Data zatwierdzenia Profilu Tłumacka Rada Rejonowa VI kadencji (35. sesja) z dnia 17 września 2015 r.

Wykonawcy Profilu   Iwano-Frankowski Narodowy Techniczny Uniwersytet Nafty i Gazu;
  Agencja Europejskich Innowacji we Lwowie;
  Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii HORYZONTY;
  Rejonowa Administracja Państwowa w Tłumaczu w obwodzie iwano-frankowskim.

Instytucja odpowiedzialna 
za realizację działań 
proektu (główny 
wykonawca)

  Rejonowa Administracja Państwowa w Tłumaczu w obwodzie iwano-frankowskim;
  PK „Dyrekcja sieci Ciepłownicze” w Tłumaczu;
  Rada rejonowa w Tłumaczu;
  Komitet Wykonawczy Rady Miejskie w Tłumaczu, Rady Gminy Obertyn  i rady gminy rejonu tłumackiego.

Główne cele Profilu   Zmniejszenie zużycia energii w rejonie o 20%;
  Redukcja emisji CO2 o 20%;
  Zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii do 20%.

Główne zadania Profilu   Przejście rejonu na gospodarkę energooszczędnego rozwoju, przy jednoczesnym zapewnieniu potrzeb odbiorców energii,  
w tym jednostek sfery budżetowej oraz komunalnej;
  Efektywne wykorzystanie zasobów energii podczas produkcji, przetwarzania, transportu, magazynowania i konsumpcji;
  Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii;
  Zapewnienie kontroli dokładności, kompletności i autentyczności pomiarów zasobów energetycznych;  
  Tworzenie i stosowanie energooszczędnych technologii, urządzeń, materiałów, przyrządów pomiarowych i kontroli;
  Zmniejszenie zużycia organicznych nośników energii we wszystkich sferach życia publicznego, zwłaszcza w sferze budżetowej;
  Zachęcanie do efektywnego wykorzystania zasobów energii; 
  Promowanie oszczędności energii;
  Zmniejszenie szkodliwego wpływu na środowisko.

Podrozdziały Profilu   Konieczność opracowania Profilu Energetycznego;
  Opis stanu obecnego;
  Działania dotyczące realizacji celów założonych w Profilu.

Termin realizacji Profilu 2015 – 2020 rok

Główne źródła 
finansowania działań 
Profilu

  Budżet obwodu, rejonu, gminy, miasta; 
  Budżet państwa;
  Międzynarodowe środki pomocy technicznej, koszty organizacji darczyńców;
  Fundusze własne;
  Inne źródła.

paszport profilu energetycznego rejonu tłumackiego
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