
 

НОВЕ ЖИТТЯ ДНЗ “СОНЕЧКО”. 

“Енергозберігаючі заходи в Томашпільському ДНЗ 
“Сонечко” 



 

Проведення тендеру  на реалізацію запланованих заходів 



 

Першим кроком з енергозбереження та 
енергоефективності стала заміна усіх старих вікон та 
вхідних дверей на енергозберігаючі. 

Загальна вартість цього 
етапу склала близько 150 
тис.грн. Фінансування 
здійснила Томашпільська 
селищна рада. 



 

Мікропроект “Енергозберігаючі заходи в приміщенні 
Томашпільського ДНЗ “Сонечко” шляхом реконструкції 
покрівлі та утеплення перекриття в дитячому садочку 
“Сонечко” в смт. Томашпіль: 
 

Загальна сума мікропроекту 366 тисяч грн., з них: 
80 тисяч грн. – ЄС та Програма розвитку ООН; 
267,5 тисяч грн. – Томашпільська селищна рада; 
18,5 тисяч грн. – ГО “Надія Томашпілля”.  

Другий етап з енергозбереження та енергоефективності 

Проблеми, що вирішувались: 
- дах покритий листовою жестю (з 1973 р.), 
термін експлуатації якої вийшов; 
- теплоізоляція відсутня; 
- капремонт не проводився. 



 

Загальний вигляд старої покрівлі 



 

В результаті – демонтовано стару покрівлю, змонтований 
новий каркас покрівлі з брусу, встановлена нова сучасна 
покрівля та утеплене перекриття. 
 

 



 

Мікропроект “Капітальний ремонт опалення приміщень 
будівлі дитячого садочку “Сонечко” та будівлі їдальні з 
влаштуванням піддашків покрівлі та встановленням 
сонячних фотомодулів в смт Томашпіль, пл. Ленінського 
комсомолу, 10, Вінницької області” 
 

Загальна сума проекту 398,486 тисяч грн., з них: 
229,392 тисяч грн. – ЄС та Програма розвитку ООН; 
137,216 тисяч грн. – Томашпільська селищна рада; 
31,878 тисяч грн. – ГО “Надія Томашпілля”.  

Третій етап з енергозбереження та енергоефективності 

Проблеми, що вирішувались: 
- фізично та морально застаріла 
система опалення; 
 - встановлення нових біметалевих 
радіаторів дасть ряд переваг. 
- іноваційні енергоефективні заходи в 
дитсадку смт Томашпіль з 
застосуванням ВДЕ (енергія сонця) 
  



 

В результаті – встановлено 55 біметалевих радіаторів 
опалення з терморегуляторами, прокладено більше 400 м 
пропіленових труб, встановлено 12 фотоелектричних 
модулів та 1 інвертор. 



  



Перешкоди, що виникали під час реалізації заходів: 
 
 - економічні – було підвищення цін на матеріали та 

комплектуючі. Надвитрати взяла на себе громада та місцеві 
підприємці, профінансувавши необхідні кошти до ГО «Надія 
Томашпілля» 

- нормативно-правові – відбувались зміни в законодавстві, що 
вимагало швидкої реакції від замовників та виконавців на 
нововведення. 

Загалом, реалізація таких заходів стала можливою завдяки 
згуртованості територіальної громади, наполегливої роботи 
керівників садочка та селищної ради, і фінансової підтримки з 
боку Європейського союзу. 

 



Якісні та кількісні зміни: 

 
- За один опалювальний період садочок економить 5 тис. 

куб. м газу 

- Щороку система генерування електроенергії генерує 6700 
кВт електроенергії 

- Підвищено температурний режим у групових кімнатах на 3-
4 градуси 

- Покращено естетичний вигляд приміщення садочку 

 



Томашпільська селищна рада завжди рада 
обмінятись отриманим досвідом із 
впровадження сучасних енергоефективних та 
енергозберіючих технологій та й надалі бажає 
впроваджувати їх у життя 

 

Контактні дані: 

Томашпільська селищна рада 

24200, Вінницька обл., смт. Томашпіль 

пл. Ленінського комсомолу, 3 

тел./факс (04348)2-14-82 

ел.пошта: tom_sr@i.ua 

web-сайт: http://tomashpil.rada.org.ua 


