
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

Від 15.03.2018 р. № 519 

м. Вінниця 

 

Про проект рішення міської ради  

«Про хід виконання Плану дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. Вінниці до  

2020 року та Програми енергоефективності 

та енергозбереження м. Вінниці у 2017р.» 

 

 

Керуючись п. 1 ч. 2 ст. 52 та ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування  в Україні», виконавчий комітет Вінницької міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Схвалити  проект рішення  міської ради «Про хід виконання Плану дій зі 

сталого енергетичного розвитку м. Вінниці до 2020 року та Програми 

енергоефективності та енергозбереження м. Вінниці у 2017 р.». 

2. Подати вищезазначений проект на розгляд міської ради. 

3.  Відділу організаційного забезпечення та діловодства апарату міської ради та 

її виконкому надати матеріали до секретаріату міської ради для включення до 

проекту порядку денного чергової сесії міської ради. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови                   

М. Форманюка. 

 

 

 

Міський голова                                                                                С. Моргунов 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

від 15.03.2018 р. № 519 

 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

Про хід виконання Плану дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. Вінниці до 2020 

року та Програми енергоефективності та 

енергозбереження м. Вінниці у 2017р. 

Головною метою енергетичного розвитку м. Вінниці є підвищення якості 

життя його мешканців. Для досягнення даної мети, особлива увага приділяється 

поліпшенню екологічної ситуації міста, розвитку сектора послуг та покращення 

житлових умов громадян. 

Проблеми ефективного енергоспоживання та енергозбереження на фоні 

постійного зростання цін на енергоносії стали особливо актуальними для 

держави та міст в цілому.  

Для м. Вінниці проблеми зниження викидів забруднюючих речовин в 

повітря, енергозбереження та енергоефективність використання ресурсів 

являються одними із основних, адже вони безпосередньо впливають на 

екологічний стан міста та являються запорукою сталого розвитку міста у 

майбутньому. 

01 липня 2011 року м. Вінниця офіційно підтримало масштабну ініціативу 

Європейської комісії із усталеного розвитку міст, відому як Угода мерів 

(Covenant of Mayors). Угода мерів охоплює місцеві та регіональні органи влади, 

які беруть на себе добровільні зобов’язання підвищувати енергоефективність та 

нарощувати використання відновлювальних джерел енергії на своїх територіях. 

Відповідно до цих зобов’язань підписанти Угоди прагнуть скоротити власні 

викиди СО2, сприяючи, таким чином розвитку екологічно орієнтованої 

економіки та підвищенню якості життя.  

Підписавши Угоду мерів, м. Вінниця:  

– з одного боку, отримало унікальну нагоду повністю трансформувати всю 

місцеву енергетику відповідно до принципів сталого енергетичного розвитку з 

використанням усього наявного досвіду міст Європи; 

– з іншого боку, взяло на себе низку зобов’язань, які вимагають мобілізації 

всього наявного людського та ресурсного потенціалу у місті з метою 

забезпечення належного рівня енергетичної безпеки.  

Для досягнення цієї мети місто в 2013 році розробило План дій зі сталого 

енергетичного розвитку до 2020 року (надалі – ПДСЕР), який був 

затверджений рішенням Вінницької міської ради № 1356 від 21.06.2013 р. та 

оновлено у 2016 році і затверджено рішенням Вінницької міської ради №620 від 

24.02.2017 р. 

 

 



Процес розробки ПДСЕР передбачав:  
- опис енергетичного сектору м. Вінниці та структуру споживання 

енергоресурсів за категоріями споживачів; 

- розроблення загальної стратегії зі скорочення споживання енергії, 

збільшення кількості відновлюваних джерел енергії у місті; 

- розроблення Кадастру викидів вуглекислого газу. 

 

Стратегічна ціль ПДСЕР м. Вінниці до 2020 р. реалізується через 

вирішення пріоритетних завдань з скороченням викидів CO2 у наступних 

секторах: 

Завдання ПДСЕР щодо скорочення викидів CO2: 

- у секторах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, 

вуличного освітлення (за рахунок впровадження енергоефективних заходів та 

проектів із альтернативних видів палива); 

- у секторі громадських будівель (за рахунок підвищення енергетичної 

ефективності громадських будівель шляхом покрокової термомодернізації, 

впровадження пілотних та демонстраційних проектів з впровадження 

альтернативних видів палива, дотримання відповідних санітарно-гігієнічних 

норм); 

- у секторі житлових будівель (шляхом впровадження пакетів 

енергоефективних заходів за умови співфінансування з боку мешканців 

багатоквартирних будинків); 

- у секторі комунального та приватного транспорту (шляхом 

впровадження інфраструктурних проектів з оптимізації транспортних потоків, 

автоматизації системи керування дорожнім рухом, зменшення кількості 

транзитного транспорту на території міста з залученням приватних інвестицій на 

умовах державно-приватного партнерства); 

- у місці в цілому (шляхом формування сприятливих умов для покращення 

стану атмосферного повітря, створення екологічно привабливих умов 

проживання та відпочинку городян та гостей міста; за рахунок зміни поведінки 

жителів, працівників бюджетної сфери, підприємств та організацій міста на 

енергоефективні, в тому числі як за рахунок підвищення рівня свідомості, так і 

набуття нових знань та навичок, що досягаються шляхом впровадження 

комплексу інформаційно-просвітницьких та організаційних заходів). 

1. Енергоефективні заходи в сфері теплопостачання. 

 

Протягом  2017 року теплопостачальними підприємсттвами міста було 

проведено ряд заходів для підвищення енергоефективності та надійності системи 

теплопостачання по місту. А саме: 

- по КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» - виконано капітальний ремонт 

котла ТВГ – 8М котельні по вул. Д. Майбороди, замінено економайзер на ТЕЦ-1 

по вул. Немирівське шосе, 26 суму 33 014,42 тис.грн., замінено конвективну 

частину котла ТВГ-8М, замінено мережну насосну групи на котельнях во 

вулицях Д. Майбороди та 600-річчя,13, влаштовано індивідуальні теплові пункти 

на гаряче водопостачання за адресами вул. 600-річчя, 80, вул. 600-річчя, 70, вул. 

600-річчя, 76 А. Первозванного, 4а та А. Первозванного, 2, а також проведено 



реконструкцію теплових мереж та мереж гарячого водопостачання по місту, 

протяжністю 3 565,5 м/п. Вартість всіх заходів склала – 33 014,42 тис.грн. 

- по ДП «Теплокомуненерго Маяк» ПрАТ «Вінницький завод Маяк» 

виконано реконструкцію теплової мережі по вул. В.Інтернаціоналістів 52 м/п на 

суму 120,80 тис.грн.; 

- по КП «Вінницяоблтеплоенерго» проведено реконструкцію теплової 

мережі по вул. Сонячна – 420 м/п, на загальну суму 455,0 тис.грн. Також, у 

звітному році розпочалися роботи щодо технічного переоснащення котельні по 

вул. Мічуріна, 32 з встановленням котла на альтернативному виді палива по КП 

«Вінницяоблтеплоенерго». На даний час роботи продовжуються.



КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» 

Назва заходу 

Вартість 

заходу, 

тис.грн. 

Економія 

природнього 

газу, тис. 

куб.м. 

Економія 

електричної 

енергії, тис. 

кВт 

Зменшення втрат 

теплової енергії на 

етапах 

виробництва тис. 

Гкал 

Зменшення викидів 

CO2, тис.тон 

Капітальний ремонт котла ТВГ – 8 м 

котельні по вул. Д. Майбороди 
370,80 28,71 0 0 0,06 

Заміна економайзера на ТЕЦ -1 по вул. 

Немирівське шосе, 26 
2 337,60 151,41 0 0 0,30 

Заміна конвективної частини котла 

ТВГ-8м 
350,0 22,6 0 0 0,04 

Заміна мережної насосної групи на 

котельнях по вул. Д. Майбороди та 600 

– річчя, 13  

6 834,0 0 1 288,56 0 1,49 

Влаштування ІТП на ГВП  450,0 5,22 14,40 45,56 0,04 

Реконструкція теплових мереж та 

мереж ГВП, 

 3 565,5 м/п по місту 

22 672,02 408,86 64,24 0,39 0,88 

Всього за рік: 33 014,42 616,8 1367,2 45,95 2,81 

ДП «Теплокомуненерго Маяк» ПрАТ «Вінницький завод Маяк» 

Реконструкція теплової мережі, 

52 м/п по вул. В. Інтернаціоналістів 
120,80 5,10 1,3 0,04 0,01 

КП «Вінницяоблтеплоенерго» 

Реконструкція теплової мережі, 

420 м/п по вул. Сонячній 
455,0 26,20 5,80 0,02 0,06 

Всього по підприємствах 33 590,22 648,1 1 374,3 46,01 5,69 

 

Відповідно споживання паливно-енергетичних ресурсів по теплопостачальним підприємствах зменшилось на 648,1 

тис.куб. м природнього газу; на 1 374,3 тис.кВт год електричної енергії та на 46,01 тис.Гкал зменшення втрат на етапах 

виробництва та викидів CO2 на 5,69 тис. тон.  



2. Енергоефективні заходи в бюджетній сфері. 

 

Відповідно зменшення паливно-енергетичних ресурсів в бюджетній сфері склало 2 025,7 МВт та викидів CO2 на 210,88 тон. 

№ Захід Назва департаменту 
Кількість 

установ 

Кількісний 

показник, шт 

Кількісний 

показник, м2 
Джерела фінансування 

Вартість заходів, 

тис. грн 

Скорочен

ня, тон 

CO2 

1 
Заміна  

вікон 

Всього 43 728 2 657,23   4 641,433 

0,67 

Освіта 34 502 2163,01 
благодійні внески, міський 

бюджет 
3453,01 

Культура 2 38 78,54 власні кошти, бюджет розвитку 170,4 

Охорона здоров’я 7 188 415,68 
благодійні внески, міський 

бюджет 
1018,025 

2 
Заміна 

дверей 

Всього 11 51 113,8   307,843 

2,86 

Освіта 6 11 36,43 благодійні внески 66,273 

Культура 2 33 63,86 бюджет розвитку 205 

Спорт 1 1 1,93 міський бюджет 1,57 

Охорона здоров’я 2 6 11,58 благодійні внески 35 

3 
Ремонт 

покрівлі 

Всього 17 0 9 594,2   6 690,256 

17,29 
Освіта 12   6920,9 міський бюджет 2622,55 

Культура 4   1077,3 бюджет розвитку 2 578,085 

Охорона здоров’я 1   1596 міський бюджет 1489,621 

4 

Утепленн

я 

покрівлі 

Всього 5 0 4804,45   4 576,809 

12,28 
Освіта 2   4305 кошти ДКБ 3276,018 

Культура 2   370 бюджетні кошти 726,3 

Спорт 1   129,45 місцевий бюджет 574,491 

5 
Утепленн

я фасаду 

Всього 6 0 10300,1   9 678,924 

171,3 

Освіти 2   7239,6 кошти ДКБ 6 035,211 

Культури 2   884 бюджет розвитку 344 

Охорони здоров’я 1   376,5 місцевий бюджет 1 520,16 

ДМГ (житловий будинок) 1   1800 місцевий бюджет 1 779,553 

6 

Заміна 

ламп на 

енергоеф

ективні 

Всього 17 319 0   85,22 

6,48 

Культура 6 176   
міський бюджет, власні кошти, 

бюджет розвитку, спец. рахунок 
68,65 

Спорт 8 40   загальний фонд, міський бюджет 5,87 

Охорона здоров’я 3 103   власні кошти, благодійні внески 10,7 



3. Заходи в секторі житлово – комунального господарства. 
 

У 2017 році було реалізовано ряд заходів в житлово-комунальному 

господарстві, в частині утримання, розвитку та його реформування. Проводилися 

роботи по термомодернізації житлового фонду. Утеплено 18 538 кв.м. (24 будинка) 

на суму 11 123,37 тис.грн. Було замінено 4 161,74 м/п трубопроводів з 

теплоізоляцією у 45 будинках на суму 3 329,43 тис.грн. у 73 будинках встановлено 

998 шт. енергозберігаючих вікон на сходових клітинах на суму 2 197,71 тис.грн. та 

в 6 будинках замінено 14 дверей на суму 181,37 тис.грн. також було встановлено 

2 943 шт. світильника з акустичними вимикачами у 109 житлових будинках на суму 

680,89 тис.грн. В поточному році проведено ремонт стиків в 15 (30 827,8 м/п) 

панельних житлових будинках на суму 3 288,82 тис.грн. в одному будинку 

виконано роботи по утепленню покрівлі (447 кв.м.) на суму 270,20 тис.грн.  

На замовлення департаменту міського господарства міської ради у 2017 році 

розпочато роботи по реконструкції фасаду житлового будинку по вул. Соборна, 101 

та виконано 1 800 кв.м. на суму 1 779,553 тис.грн. Даний захід передбачає 

утеплення 3 175 кв.м. фасаду.  Повна вартість заходу складає 4 414,0 тис.грн. 

В результаті, у 2017 році проведено заходів на суму 22 851,343 тис.грн. 

Економія ресурсів склала 1 313,81 Гкал/рік та 51,56 кВт/рік електричної енергії. 

Скорочення викидів СО2 відповідно становлять 369,9 тон/рік  

 

4. Заходи в системі електротранспорту. 

 

Протягом звітного року комунальним підприємством «Вінницька транспортна 

компанія» придбано 4 автобуси середньої пасажиромісткості «Богдан» на суму 

7 998,0 тис грн. 

Також міським бюджетом профінансовано в сумі  32 979,591 тис. грн. та 

силами КП «ВТК» виконано капітально - відновлювальні роботи 4-ох трамвайних 

вагонів. 

 

5. Заходи в системі муніципального зовнішнього освітлення. 

 

Впродовж 2017 року також увага приділялась системі освітлення. Отож, 

протягом звітного року виконано роботи по реконструкції 12,364 км мереж 

зовнішнього освітлення, а також фактично встановлено 1269 світлодіодних 

світильників. В тому числі замінено 376 шт. ламп на світлодіодні на суму 4 700,5 
тис.грн. Економія від заміни складає 94,87 МВт/рік та скорочення викидів СО2 – 

110,05 тон/рік.  

 

6. Заходи в сфері поводження з побутовими відходами. 

 

В грудні 2014 року на полігоні твердих побутових відходів було встановлено 

когенераційну установку для виробництва електроенергії зі звалищного газу 

(метану). Протягом 2017 року блочно-модульною ТЕС вироблено 4 339,0 МВт год 

електроенергії. Очікуваний ефект – скорочення викидів СО2 на 5 033,24 тони. 

 

 



7. Заходи, орієнтовані на зміну свідомості населення. 

 

Дуже важливою є зміна ставлення самих людей до використання енергії та 

ресурсів. Привернути увагу вінничан до енергоефективності та енергозбереження 

є покликані заходи, які відбуваються у місті. 

З цією метою було проведено ряд інформаційних та просвітницьких кампаній, 

зокрема: 

 

1. «Зелений офіс». 

На базі Прозорого офісу «Вишенька», який знаходиться за адресою просп. 

Космонавтів 30, з листопада 2015 року розпочав свою роботу «Зелений офіс», в 

якому жителі та гості міста отримують консультації з питань енергозбереження, 

використання альтернативних джерел енергії, щодо необхідності сортування сміття 

та як це правильно робити. Через «Зелений офіс» розповсюджуються друковані 

брошури та матеріали, зміст яких націлено на зміну свідомості населення та 

стимулювання до ведення енергоощадного способу життя. 

За період створення офісу було зафіксовано близько 7 680 звернень громадян 

(з них у 2015 році –  650 осіб, у 2016 році – 3 650 осіб, у 2017 році – 3 380 осіб).  

 

 
 

2. Промоція ощадливого енергоспоживання в ЗМІ 

 Проводиться інформування населення щодо питань енергоефективності та 

енергозбереження через ЗМІ, а також через офійційний веб сайт міської ради. 

 

3. Проведення Години Землі: 

 25 березня 2017 року в м. Вінниця було проведено Годину Землі із 

відключенням освітлення відомих об’єктів міста, а саме: підсвітки вежі, майдану 

«Незалежності», площі ім. Т.Г.Шевченка, арки та алею біля арки Центрального 

парку культури та відпочинку ім. М. Горького, центрального мосту, пам’ятника ім. 

М.І. Пирогова та алею вздовж вул. Пирогова, підсвітки Свято-Преображенського 

кафедрального Собору, підсвітки Вінницької обласної державної адміністрації, 
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Апеляційного суду Вінницької області та Державного архіву Вінницької області по 

вул. Соборній, що є одними із головних символік міста. 

Вперше у день відзначення «Година Землі 2017» відбулась акція по збору 

макулатури та майстер-класи по виготовленню листівок, блокнотів та закладок. 

Вінничани, що долучалися до цієї акції отримували заохочувальні екоподарунки. 

Кошти отримані від продажу отриманої макулатури, направленні на реалізацію 

соціального екопроекту Вінницького національного технічного університету «Еко-

реабілітація». 

 

4. Проведення «Тижня сталої енергетики». 

З 19 по 24 червня 2017 року було проведено Європейський тиждень сталої 

енергетики у Вінниці. Протягом цього періоду вінничани та гості міста могли 

відвідати виставку енергозберігаючого обладнання та електромобілів, взяти участь 

у дитячих майстер-класах та еко-квестах, подивитися на лабораторію дослідів з 

чистої енергії. Також було проведено два велопробіги «Зарядись енергією», 

«Знайти енергію» та проведено збір макулатури «Збережи дерево – врятуй 

довкілля». 

В «Зеленому офісі» було проведено анкетування серед відвідувачів з 

розповсюдженням еко-подарунків. Проходили екскурсії на комунальні 

підприємства міста Вінниці. 

 

5. Розвиток велосипедної інфраструктури та промоція культури 

користування велосипедом як видом транспорту: 

Місто продовжує тримати курс на розвиток велосипедної інфраструктури та 

культури.  

Протягом 2017 року було облаштовано 19,02км велосипедних шляхів. З яких 

14 км виділені велодоріжки та 5,02км вело-пішохідні смуги. Протягом року було 

організовано та проведено 24 велосипедних заходи, серед яких проведення 

«Велодня» 28 травня 2017 року, який зібрав понад 800 велолюбителів та активних 

мешканців міста та другого велопараду «Леді на велосипеді», який відбувся 30 

липня 2017 року та охопив більше 150 учасників.  

 

 

 



 

8. Аналіз споживання паливно-енергетичних ресурсів та викидів у 2017 р. 

 
 

 

У 2017 році спожито 4 399,9 тис. МВт паливно-енергетичних ресурсів. В порівнянні з минулим 2016 роком споживання 

паливно-енергетичних ресурсів зменшилось на 77,480 тис. МВт (1,73%). Відповідно  і зменшилось споживання ресурсів на 

1 138,6 тис. МВт (20,56 %) в порівнянні з 2010 базовим роком.



9. Аналіз викидів СО2 у 2017 році 

 

 
 

У 2017 році викиди парникових газів становлять 1 743,4 тис. тон СО2. В порівнянні з минулим 2016 роком викиди 

зменшились на 2,72 тис.тон СО2 (0,16%). Відповідно і зменшились викиди на 32,4 тис. тон СО2 (1,82%) в порівнянні з 2010 

базовим роком.



Зважаючи на актуальність та важливість активізації роботи в сфері 

енергозбереження в усіх галузях господарства та комунально-побутовому секторі 

та керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 та ч.1 ст. 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада, 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію директора департаменту енергетики, транспорту та зв’язку міської 

ради «Про хід виконання Плану дій зі сталого енергетичного розвитку м. Вінниці 

та Програми енергоефективності та енергозбереження м. Вінниці до 2020 р.» в 2017 

році взяти до відома. 

2. Керівникам тепло-, водо-, газо-, електропостачальних та інших підприємств 

міста, директорам департаментів міського господарства, енергетики, транспорту та 

зв’язку, житлового господарства, комунального господарства та благоустрою, 

капітального будівництва, освіти, культури, охорони здоров’я, комітету по 

фізичній культурі та спорту активізувати роботу в сфері енергозбереження та 

енергоефективності задля зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів, 

відповідно забезпечивши виконання заходів, які передбачені «Планом дій зі 

сталого енергетичного розвитку міста Вінниці до 2020 року». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської 

ради з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг 

(А.Очеретний), з питань житлово-комунального господарства та комунальної 

власності (О.Дан). 

 

 

 

 

 

 

В.о. керуючого справами виконкому          С. Чорнолуцький 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Департамент енергетики, транспорту та зв’язку міської ради  

 

Дембіцька Вікторія Станіславівна 

 

Начальник відділу енергоменеджменту 

 

 


