
Чернівецька 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 

соціального захисту 

населення 



Хотинський психоневрологічний будинок-інтернат
(Основний корпус та харчоблок)



Черешський психоневрологічний будинок-інтернат
(Спальний корпус літ. "А", "А-1")



Нижньостанівецький психоневрологічний будинок-інтернат
(Лікувальний корпус А-II)



Нижньостанівецький психоневрологічний будинок-інтернат
(Лікувальний корпус Б-II)



Чернівецький геріатричний пансіонат
(Адміністративна будівля)



Петричанський психоневрологічний будинок-інтернат
(Житловий корпус літ. "С")



Петричанський психоневрологічний будинок-інтернат
(Житловий корпус літ. "Т")



Чорторийський психоневрологічний будинок-інтернат
(Спально-лікувальний корпус А-I)



Магальський дитячий будинок-інтернат
(Буділя інтернату)



Обласна комунальна установа "Соціальний центр матері та дитини" 
(Нежитлове приміщення)



Центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат
(Адміністративна будівля)



Управління культури



Чернівецький обласний художній музей 
(Музей)



Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. М.Івасюка
(Бібліотека)



Чернівецька обласна бібліотека для дітей
(Бібліотека)



Чернівецький обласний краєзнавчий музей 
(Будівля літературо-меморіальгого музею Ю. Федьковича)



Чернівецький обласний краєзнавчий музей 
(Музей)



Чернівецький академічний обласний український музично-драматичний театр 
ім. О.Кобилянської
(Театр)



Чернівецька обласна філармонія ім. Д.Гнатюка
(Органний зал)



Чернівецька обласна філармонія ім. Д.Гнатюка
(Гуртожиток)



Чернівецька обласна філармонія ім. Д.Гнатюка
(Філармонія)



Комунальний учбово-методичний центр культури Буковини
(Адмінбудівля)



Чернівецький обласний коледж мистецтв ім. С.Воробкевича
(Навчальний корпус №1(1)



Чернівецький обласний коледж мистецтв ім. С.Воробкевича
(Навчальний корпус №2)



Чернівецький обласний коледж мистецтв ім. С.Воробкевича
(Навчальний корпус №4)



Чернівецький обласний коледж мистецтв ім. С.Воробкевича
(Гуртожиток)



Департамент освіти і 

науки



КЗ "Педагогічний коледж ЧНУ ім.Ю.Федьковича" 
(Навчальний корпус №1)



КЗ "Педагогічний коледж ЧНУ ім.Ю.Федьковича" 
(Навчальний корпус №2)



КЗ "Педагогічний коледж ЧНУ ім.Ю.Федьковича" 
(Навчальний корпус №3)



КЗ "Педагогічний коледж ЧНУ ім.Ю.Федьковича" 
(Навчальний корпус №4)



КЗ "Педагогічний коледж ЧНУ ім.Ю.Федьковича" 
(Навчальний корпус №5)



КЗ "Педагогічний коледж ЧНУ ім.Ю.Федьковича" 
(Гуртожиток)



КЗ "Чернівецький обласний центр естетичного виховання "Юність Буковини" 
(Громадська будівля)



КЗ "Чернівецький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді" 
(Головна будівля та флігель)



КЗ "Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей" 
(Навчальний корпус та гуртожиток)



КЗ "Чернівецький обласний навчально-реабілітаційний центр №1" 
(Навчальний корпус)



КЗ "Чернівецький обласний навчально-реабілітаційний центр №1" 
(Дошкільне відділення)



КЗ "Чернівецький обласний навчально-реабілітаційний центр №1" 
(Будинок інтернату)



КЗ "Чернівецька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №2" 
(Навчальний корпус)



КЗ "Чернівецька спеціальна ЗОШ №3" 
(Навчальний корпус)



КЗ "Чернівецька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №4" 
(Навчальний корпус)



КЗ "Чернівецька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №4" 
(Гуртожиток)



КЗ “Вижницька спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ступенів з поглибленим
вивченням окремих предметів та курсів художньо-естетичного циклу 
імені Назарія Яремчука” 
(Учбовий корпус (А-1)



КЗ “Вижницька спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ступенів з поглибленим
вивченням окремих предметів та курсів художньо-естетичного циклу 
імені Назарія Яремчука” 
(Учбовий корпус (Б-1)



КЗ “Вижницька спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ступенів з поглибленим
вивченням окремих предметів та курсів художньо-естетичного циклу 
імені Назарія Яремчука” 
(Спальний корпус (Б)



КЗ “Вижницька спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ступенів з поглибленим
вивченням окремих предметів та курсів художньо-естетичного циклу 
імені Назарія Яремчука” 
(Спальний корпус (В)



КЗ “Вижницька спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ступенів з поглибленим
вивченням окремих предметів та курсів художньо-естетичного циклу 
імені Назарія Яремчука” 
(Спальний корпус та майстерня навчальна (Г)



КЗ “Вижницька спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ступенів з поглибленим
вивченням окремих предметів та курсів художньо-естетичного циклу 
імені Назарія Яремчука” 
(Учбовий корпус (А-2)



КЗ "Буковинський ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою" 
(Навчально-спортивний та спальний корпус (В)



КЗ “Хотинська спеціальна ЗО школа-інтернат №1” 
(Навчальний корпус)



Департамент 

охорони здоров'я



ОКНП "Лікарня швидкої медичної допомоги" 
(Лікувальний корпус)



ОКНП "Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня"
(Літ-Б (лікувальний корпус)



ОКНП "Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня" 
(Літ-З (Інфекційний лікувальний корпус)



ОКНП "Обласний клінічний кардіологічний центр" 
(Поліклініка)



ОКНП "Обласний клінічний кардіологічний центр" 
(Лікувальний корпус)



ОКНП "Чернівецький обласний ендокринологічний центр" 
(Поліклінічне відділення №1)



ОКНП "Чернівецький обласний ендокринологічний центр" 
(Адміністрація центру)



ОКНП "Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни" 
(Будівля А)



ОКНП "Чернівецьке обласне патологоанатомічне бюро" 
(Корпус загальної патології)



ОКНП "Чернівецьке обласне патологоанатомічне бюро" 
(Корпус дитячої патології)



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:Чернівецька ОДА:

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

