
Івано-Франківська ОДА
Середньострокові плани впровадження 

енергоефективних заходів по будівлях 

обласних бюджетних установ



Інструментарій Концепції
забезпечує аналіз для 
підтримки переваг
оновлення, як на рівні
окремих будівель, так і з 
метою реалізації
довгострокових
національних стратегій у цій
галузі.

Головна мета Концепції —
розробка Індивідуальних
планів реновації будівель, які
у поєднанні з іншими
інструментами Концепції —
Журналом реновації будівлі
та системою Контролю 
якості за будівельно-
ремонтними роботами 
закликані підвищити
обізнаність та створити
умови для проведення робіт
з реконструкції будівель, що
гарантує покращення

енергоефективності
кожного разу, коли 
відбуватиметься
реконструкція.

Концепція Стратегічної
реновації будівель — це
сучасний підхід до 
масштабної модернізації
будівель. Концепція
розглядає будівлю в цілому і 
надає індивідуальний
покроковий план оновлення
на середньо та 
довгостроковий період з 
урахуванням потреб 
власників / користувачів
будівлі та конкретної технічної
ситуації на об’єкті.



Департамент 

охорони здоров’я



Печеніжинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат
(Навчальний корпус №1)



Печеніжинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат
(Спальний корпус №1)



Прикарпатський військово-спортивний ліцей-інтернат
(Навчальний корпус №1)



КНП "Івано-Франківська обласна клінічна інфекційна лікарня ІФ ОР" 
(Лікувальний корпус)



КНП "Івано-Франківська обласна клінічна інфекційна лікарня ІФ ОР" 
(Корпус №3)



КНП "Івано-Франківська обласна клінічна інфекційна лікарня ІФ ОР" 
(Корпус №5)



КНП "Прикарпатський клінічний онкологічний центр ІФ ОР" 
(Диспансерне відділення)



КНП "Прикарпатський клінічний онкологічний центр ІФ ОР
(Клініко-мамологічний центр) "



КНП "Прикарпатський клінічний онкологічний центр ІФ ОР" 
(Адміністративний корпус)



КНП "Прикарпатський клінічний онкологічний центр ІФ ОР" 
(Радіологічне відділення) "



Обласне бюро медико-соціальної експертизи
(Адміністративний корпус)



КНП "Обласна клінічна стоматологічна поліклініка ІФ ОР" 
(Корпус адміністративно-лікувальний)



Департамент 

соціальної політики



Івано-Франківський геріатричний пансіонат
(Головний корпус)



Коломийський геріатричний пансіонат
(Жилий будинок)



Коломийський геріатричний пансіонат
(Жилий будинок №3)



Коршівський геріатричний пансіонат
(Корпус №1)



Снятинський психоневрологічний інтернат
(Адміністративний корпус №1)



Снятинський психоневрологічний інтернат
(Спальний корпус №1)



Снятинський психоневрологічний інтернат
(Спальний корпус №2)



Снятинський психоневрологічний інтернат
(Адміністративний корпус №2)



Снятинський психоневрологічний інтернат
(Спальний корпус №3)



Делятинський психоневрологічний інтернат
(Адмінкорпус)



Делятинський психоневрологічний інтернат
(Спальний корпус №1)



Делятинський психоневрологічний інтернат
(Спальний корпус №2)



Погонянський психоневрологічний інтернат
(Адміністративно-побутовий корпус)



Залучанський дитячий будинок-інтернат
(Житловий корпус №2)



Залучанський дитячий будинок-інтернат
(Адмінкорпус)



Обласний заклад оздоровлення та відпочинку "Карпатські мрії" 
(Корпус школи)



Індивідуальні

плани реновації
будівель

Будуються на основі поточної інформації щодо технічних характеристик 

огороджувальних конструкцій та інженерних систем будівель.

А тому, перелік енергоефективних заходів на плані може мати дещо

інший вигляд при внесенні змін до огороджувальних конструкцій будівлі

або її інженерних систем.

В разі виникнення питань щодо побудови Індивідуальних планів

реновації будівель Ви можете звернутись до служби підтримки

повідомленням на e-mail: support@fiatu.com.ua.

За підтримки:
Технічний оператор 

Національної бази 

даних України:

У співпраці з:Івано-Франківська ОДА:

https://www.fiatu.com.ua/
https://www.giz.de/en/worldwide/32413.html
https://www.minregion.gov.ua/
http://www.if.gov.ua/

