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Держгеокадастру у 

Львівській області

Тхір Ростислав Іванович, 

перший заступник начальника 

ГУ, 032-236-88-00, Мандрик 

Ігор Богданович, начальник 

загального відділу, 032-236-88-
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30.08.2022 № 80 Ні Ні

Головного управління Держгеокадастру у Львівській області
(назва органу)

ІНФОРМАЦІЯ

про стан та результати  впровадження систем енергоменеджменту

за __1_ півріччя __2022___ року

Затвердження посади 

енергоменеджера та 

посадової інструкції  

(так/ні)

Затвердження 

положення про  

структурний підрозділ 

ЕМ*** та посадових 

інструкцій (так/ні)

Наказ про 

запровадження 

організаційної 

структури СЕМ         

(дата, №)

Відповідальна особа за СЕМ** 

(ПІБ, посада, контакти)
Найменування*

№ 

п/п

Організаційна структура енергоменеджменту



****Річний баланс (сума) споживання усіх видів енергоресурсів (Гкал, м3, т, кВт год 

тощо) з урахуванням теплотворності палива, приведене до кВт год (ДСТУ Б EN 

15603:2013 Енергетична ефективність будівель. Загальне енергоспоживання та 

проведення енергетичної оцінки), ДСТУ ISO 80000-5:2016 Величини та одиниці. Частина 

5. Термодинаміка, ДСТУ 4110-2002 Енергоощадність. Методика аналізу та розрахування 

питомих витрат енергоресурсів)

* Найменування відповідного огану впровадження систем енергетичного менеджменту  (міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, інші органи державної влади, юрисдикція яких поширюється на 

всю територію України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські, районні, районні у м. Києві 

держадміністрації, підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління органів державної влади) 

*****сертифікат ЕЕБ: сертифікат енергетичної ефективності будівель

** Система енергетичного менеджменту

*** Енергетичний менеджмент



Так (наказ про затвердження, 

дата, №) / Ні

наказ про затвердження (дата, 

№)
термін дії

7 8 9 10 11

Ні Не сертифікована Ні 30.08.2022 № 80

План діяльності системи енергоменеджменту

Головного управління Держгеокадастру у Львівській області
(назва органу)

ІНФОРМАЦІЯ

про стан та результати  впровадження систем енергоменеджменту

за __1_ півріччя __2022___ року

Підрядна організація, що 

виконує функції СЕМ            

Так (найменування, контакти, 

ПІБ керівника)/ Ні

Стан сертифікації СЕМ 

сертифікована/не 

сертифікована

Організаційна структура енергоменеджменту

Декларація енергетичної 

політики



* Найменування відповідного огану впровадження систем енергетичного менеджменту  (міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, інші органи державної влади, юрисдикція яких поширюється на 

всю територію України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські, районні, районні у м. Києві 

держадміністрації, підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління органів державної влади) 

** Система енергетичного менеджменту

*** Енергетичний менеджмент



енергетична ціль % кВт год **** одиниць

загальною 

опалювальною 

площею, м2

загальним 

опалювальним 

об’ємом, м3
12 13 14 15 16 17 18

0 4 1664,7 4646,42

Річна економія енергоресурсів (у порівнянні 

з 2019 роком)
План діяльності системи енергоменеджменту

Посилання на сторінку 

офіційного сайта органу 

впровадження систем 

енергетичного  менеджменту 

щодо стану запровадження 

СЕМ та ЕМ, бази даних 

енергетичних та 

експдуатаційних 

Загальна кількість будівель 





 на будівлі (одиниць)

на земельні ділянки на 

яких розташовані 

будівлі (одиниць)
19 20 21 22 23 24 25

4 1 4 0 0 0 0

Виготовлено технічних 

паспортів на будівлі 

(одиниць)

Енергомоніторинг

Використання 

програмного продукту 

для енергомоніторингу 

(Назва/ні)

Кількість будівель 

охоплених 

енергомоніторингом 

(одиниць)

Кількість будівель з 

автоматизованиим 

енергомоніторингом

Проведення державної реєстрації прав
Наявність 

сертифіка

та 

ЕЕБ***** 

(клас/ні)





одиниць

загальною 

сумою, тис. 

грн
26 27

0 0

Наявність ЕСКО-

договорів на момент 

звітування


