
 
ДЕРЖГЕОКАДАСТР   

Головне управління Держгеокадастру  у Львівській  області 
 

Н А К А З  
 

30.08.2022                                              Львів                          № 80 

 

 

 

Про затвердження плану діяльності  

системи енергетичного менеджменту  

 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2021 

року № 1460 «Про впровадження систем енергетичного менеджменту», 

враховуючи лист Державного агентства з енергоефективності та 

енергозбереження України від 18.02.2022 № 158-01/18/3-22 та окреме доручення 

заступника голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та 

кадастру від 29.08.2022 № 299/3-22-0.28 з метою організації структури 

запровадження системи енергетичного менеджменту Головного управління 

Держгеокадастру у Львівській області (далі – Головне управління), підготовки та 

впровадження заходів з підвищення ефективності енергоспоживання,  

 

НАКАЗУЮ:  

 

1. Затвердити план діяльності системи енергетичного менеджменту (далі – 

План) згідно з додатком.  

2. Керівникам структурних підрозділів Головного управління забезпечити 

впровадження енергетичного менеджменту відповідно до Плану.  

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника 

начальника Головного управління Держгеокадастру у Львівській області. 

 

 

Начальник        Андрій КАВЕЦЬКИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до наказу Головного управління  

Держгеокадастру у Львівській області  

від 30.08.2022 № 80  

 

 

ПЛАН 

діяльності системи енергетичного менеджменту 

 

1. Основні напрями:  

1.1. Оптимізація структури споживання енергоресурсів.  

1.2. Підвищення ефективності використання всіх видів енергоресурсів.  

1.3. Покращення якості надання енергетичних послуг та можливостей для 

їх регулювання.  

1.4. Налагодження енергоефективної експлуатації будівель.  

1.5. Формування ощадної поведінки у споживачів енергетичних послуг.  

1.6. Впровадження системи стимулювання ощадного використання 

енергоресурсів.  

1.7. Скорочення використання бюджетних коштів на придбання 

енергоресурсів.  

 

2. Напрями впровадження:  

2.1. Моніторинг енергоспоживання.  

2.2. Впровадження заходів з підвищення ефективності енергоспоживання.  

2.3. Контроль за ефективністю впровадження заходів з енергозбереження.  

2.4. Мотивація ощадного енергоспоживання.  

 

3. Заходи з підвищення ефективності енергоспоживання та 

енергозбереження:  

3.1. Проведення щомісячного моніторингу енергоспоживання паливно-

енергетичних ресурсів (далі - енергомоніторинг), який здійснюється шляхом 

фіксації показників приладів обліку енергоносіїв або фактичних обсягів 

спожитих енергоресурсів.  

3.2. Контроль за загальним станом енергоефективності структурних 

підрозділів Головного управління.  

3.3. Проведення обговорення проблем щодо споживання енергоресурсів та 

шляхів їх вирішення.  

3.4. Участь у тематичних навчаннях, семінарах, тренінгах.  

3.5. Підготовка пропозицій з впровадження енергозберігаючих заходів.  

3.6. Вчасне проведення відповідної перевірки засобів обліку енергоносіїв.  

 

 

Начальник        Андрій КАВЕЦЬКИЙ 

 


