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міської ради та Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Вінниця 
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Список умовних скорочень 
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КФК і С комітет по фізичній культурі і  спорту 
ДОЗ департамент охорони здоров’я 
ПДСЕР План дій зі сталого енергетичного розвитку 
ПАТ публічне акціонерне товариство 
КП комунальне підприємство 
КП ВМР «ВМТЕ» підприємство Вінницької міської ради  «Вінницяміськтеплоенерго» 
ГВП гаряче водопостачання 
ТЕЦ теплоелектроцентраль 
ККД коефіцієнт корисної дії 
ЦТП центральний тепловий пункт 
ІТП індивідуальний тепловий пункт 

ТМ теплова мережа 

ЖКГ житлово-комунальне господарство 
КТМ керівний технічний матеріал 
НВДЕ нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії 

ТПВ тверді побутові відходи 

ПКД проектно-кошторисна документація 

ОСББ об’єднання співвласників багатоквартирних будинків 
ЖЕК житлово-експлуатаційна контора 
ЖЕО житлово-експлуатаційне об’єднання 

ГЛВТ газорозрядні лампи високого тиску 
АЗС автозаправна станція 
ПЕР паливно-енергетичні ресурси 

НКРЕКП 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг 

МВФ Міжнародний валютний фонд 
ПДВ податок на додану вартість 
ЕСКО енергосервісна компанія 

Гкал гігакалорія 
т у.п. тонна умовного палива 
ТОВ товариство з обмеженою відповідальністю 

ЗПЕ захід із підвищення енергоефективності 

ЦСТ централізована система теплопостачання 

ТДП тягодуттьовий пристрій 
МЕП міський енергетичний план 
ВЕР вторинні енергоресурси 
ТМБ термомодернізація будинку 
ВНЗ вищий навчальний заклад 
БР бюджет розвитку 
МФО міжнародні фінансові організації 
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ВСТУП 
 
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 щонайменше на 20% до 2020 року, 
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 на 33 сесії VI  скликання рішенням Вінницької міської 
ради № 1356 від 21.06.2013 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; 
– підвищення рівня поінформованості громадськості через поширення інформації про застосування 
заходів із енергозбереження.  

Підписавши Угоду  мерів, м. Вінниця показало свої прагнення до готовності акумулювати всі можливі 
людські та фінансові ресурси з метою забезпечення сталого енергоефективного розвитку на найвищому 
європейському рівні. 

Єврокомісія прийняла ПДСЕР м. Вінниці з деякими зауваженнями і пропозиціями щодо його 
вдосконалення, врахування яких дозволить включити ПДСЕР м. Вінниці до онлайн-каталогу Єврокомісії. 
Він містить інформацію про результати та досягнення впровадження всіх Планів дій зі сталого 
енергетичного розвитку, прийнятих і схвалених цією інституцією.  

З цією метою фахівці Всеукраїнської благодійної організації «Інститут місцевого розвитку» в рамках 
Проекту «Муніципальна енергетична реформа в Україні» разом зі спеціалістами відділу 
енергоменеджменту департаменту енергетики, транспорту та зв'язку Вінницької міської ради та 
представниками міських комунальних підприємств підготували запропоновані Єврокомісією зміни для 
внесення до ПДСЕР м. Вінниці і розробили додатки, необхідні для його ефективного впровадження. 
Розроблені документи враховують суттєві зміни, які відбулися за останній рік у державній політиці щодо 
енергозбереження та використання відновлювальних і альтернативних джерел енергії. 

Оновлений ПДСЕР включає такі основні розділи: 

1. Стратегічна ціль та завдання ПДСЕР м. Вінниці до 2020 року. 
2. Загальна характеристика міста та основних секторів виробництва та споживання 

енергоресурсів за секторами. 
3. Визначення базового рівня викидів СО2 у місті (базовий кадастр викидів).  
4. Обмеження та пріоритети ПДСЕР.  
5. Комплекс пропонованих заходів зі зниження викидів та підвищення енергоефективності до 

2020 року. 
6. Інформаційно-просвітницькі заходи («м’які» заходи ПДСЕР). 
7. Інвестиційна програма ПДСЕР. 
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8. Очікувані результати від впровадження ПДСЕР. 
9. Забезпечення реалізації проектів відповідно до ПДСЕР. 

Невід’ємною частиною ПДСЕР є два додатки: 
1. Каталог інвестиційних проектів міста Вінниці. 
2. Інвестиційна стратегія Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Вінниці. 

План дій зі сталого енергетичного розвитку міста обирає для впровадження енергоефективних заходів та 
проектів із реалізації альтернативних джерел енергії (далі – АДЕ) ті сектори, в яких є спільне порозуміння 
всіх місцевих партнерів: органів виконавчої влади, підприємств, установ, громадських організацій, 
цільових груп населення та жителів міста в цілому. 

План дій зі сталого енергетичного розвитку м. Вінниці до 2020 року надалі стає основним стратегічним 
документом міста з упровадження заходів, які дозволять скоротити споживання енергоресурсів та 
замістити традиційні джерела енергії альтернативними, і, як наслідок, зменшити викиди шкідливих 
речовин у навколишнє природне середовище, поліпшити екологічний стан міста. Виконання ПДСЕР стане 
запорукою внесення містом своєї важливої частки в поліпшення кліматичної ситуації у світі. 
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1 Стратегічна ціль та завдання ПДСЕР м. Вінниці до 2020 року 
 

Стратегічна ціль (місія) ПДСЕР міста Вінниці до 2020 року полягає в такому: 
забезпечення скорочення викидів СО2 у визначених секторах до 2020 року: 

– сектор теплопостачання; 
– сектор виробництва електроенергії; 
– сектор громадських та житлових будівель; 
– сектор водопостачання та водовідведення; 
– сектор зовнішнього освітлення; 
– сектор муніципального та приватного транспорту 

щонайменше на 20% від базового рівня викидів (2010 рік) шляхом підвищення енергетичної, соціально-
економічної та екологічної безпеки міста за рахунок зменшення споживання викопних видів палива, у 
т.ч. через заміщення їх альтернативними та відновлювальними джерелами енергії за належної якості 
житлово-комунальних послуг та підвищення якості життя громади міста (рис.1.1). 

 

Рисунок 1.1 — Стратегічна ціль Плану дій зі сталого енергетичного розвитку м. Вінниці до 2020 року. 

Стратегічна ціль ПДСЕР реалізується через вирішення низки завдань зі скорочення викидів СО2  (рис. 
1.2): 

- у секторах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, вуличного освітлення 
за рахунок впровадження енергоефективних заходів та проектів із впровадження АДЕ; 

- у секторі громадських будівель за рахунок підвищення енергетичної ефективності 
громадських будівель шляхом покрокової  термомодернізації, впровадження пілотних та 
демонстраційних проектів із АДЕ з дотриманням відповідних санітарно-гігієнічних вимог; 

- у секторі житлових будівель за рахунок упровадження пакетів енергоефективних заходів 
за умови співфінансування з боку мешканців багатоквартирних будинків; 

- у секторі комунального та приватного громадського транспорту шляхом заміщення 
машин наявного парку більш економічними, збільшення пасажиромісткості, оптимізації маршрутів та 
графіків руху, а також збільшення привабливості громадського транспорту; 

- у секторі приватного транспорту шляхом упровадження інфраструктурних проектів із 
оптимізації транспортних потоків, автоматизації системи керування дорожнім рухом, зменшення 
кількості транзитного транспорту на території міста із залученням приватних інвестицій на умовах 
державно-приватного партнерства (ДПП); 

- шляхом формування сприятливих умов для покращення стану атмосферного повітря, 
створення екологічно привабливих умов проживання та відпочинку городян та гостей міста; 

- за рахунок зміни поведінкових установок жителів, працівників бюджетної сфери, 
підприємств та організацій міста на енергоефективні, у т.ч. як за рахунок підвищення рівня 
свідомості, так і внаслідок набуття нових знань і навичок, що досягаються шляхом впровадження 
комплексу інформаційно-просвітницьких та організаційних заходів. 
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Рисунок 1.2 — Шляхи вирішення завдань ПДСЕР щодо скорочення викидів СО2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

2 Загальна характеристика міста, основних секторів виробництва та 
споживання енергоресурсів за секторами 

 

2.1 Характеристика міста 

 

Населення Вінницької області становить 
1 624 520 осіб.  

У 2015 році відповідно до Постанови 
Верховної Ради від 13.05.2015р. № 401-VIII 
змінено меж міста Вінниця за рахунок 
наступних населених пунктів: 

Cтадницька сільська рада – 332,35  га 

Вінницько-хутірська сільська рада – 947,35 га 

Лука Мелешківська сільська рада – 495,19 га 

Бохонницька сільська рада – 425,03 га 

Агрономічна сільська рада – 158,20 га 

Якушинецька сільська рада – 956,46 га 

Стрижавська сільська рада –1134,39 га 
 

 

 

Населення міста Вінниці — - 378300 осіб 
(до зміни меж - 371 677 осіб).  

Площа міста — 113,17 км² (до зміни меж 
- 68,68 км²). 

Густота населення — 3343 осіб/км² (до 
зміни меж - 4619 осіб/км²).  

Клімат Вінниці є помірно-
континентальним із короткими та м’якими 
зимами, а також із довгим та спекотним 
літом.  

Середня температура січня становить   -
5,8 ºС, для липня —  +18,3 ºС.  Річна 
кількість опадів — 638 мм. Тривалість 
опалюваного періоду — 189 діб. 

Місто Вінниця стрімко розвивається, незважаючи на економічну кризу 2014–2015 років. Міською радою 
прийняті визначальні для міста документи: Стратегія розвитку міста «Вінниця — 2020» та Статут 
територіальної громади міста Вінниці, тому розвиток міста відбувається на системних засадах із 
щорічним моніторингом виконання планів. 

Вінниця — великий промисловий центр України, в місті функціонують 76 великих та середніх промислових 
підприємств, які виготовляють широкий спектр промислової продукції. Основними з них є: КНВО «Форт» 
МВС України,  ПАТ «Вінницький олійно-жировий комбінат», Завод «Аналог» ТОВ «Сармат», ПАТ «Маяк», 
ВАТ Вінницький завод «Будмаш», «Вінницький агрегатний завод», Вінницький завод «Пневматика», 
Вінницький завод «Кристал», Державне підприємство «Державна картографічна фабрика», Вінницька 
кондитерська фабрика корпорації «Roshen».  

У 2014 році до міського бюджету надійшло 1793,1 млн грн, у т.ч. до загального фонду — 1269,6 млн грн, 
до спеціального — 523,5 млн грн. Порівняно з минулим роком надходження збільшились на 438,3 млн 
грн або на 32,4%, в т.ч. до загального фонду — на 113,9 млн грн або на 9,9%, до спеціального фонду — 
на 324,4 млн грн або в 2,6 рази. У 2015 році до міського бюджету надійшло 2249,1 млн грн, у т.ч. до 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%92%D0%9E_%C2%AB%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%C2%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%92%D0%9E_%C2%AB%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%C2%BB
http://www.analog.vinnica.ua/onas.htm
http://www.termia.com.ua/
http://www.budmash.vn.ua/pro_nas_ua.htm
http://www.vzta.com.ua/
http://www.pnevmatica.com.ua/o_kompanii.htm
http://www.kristalldiamond.com/factory
http://uk.wikipedia.org/wiki/Roshen
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загального фонду — 2110,7 млн грн, до спеціального — 138,4 млн грн. В 2014 році порівняно з минулим 
роком надходження збільшились на 438,3 млн грн або на 32,4%, в т.ч. до загального фонду — на 113,9 
млн грн або на 9,9%, до спеціального фонду — на 324,4 млн грн або в 2,6 рази. В 2015 році порівняно з 
2014 роком надходження до загального фонду збільшились на 841 млн грн або на 66,3%, надходження 
до спеціального фонду зменшились  на 385 млн грн або 73,6%  (рис. 2.1).  

 
Рисунок 2.1 — Динаміка надходжень до бюджету міста, по роках, млн грн. 

Видатки бюджету міста за 2014 рік профінансовано в сумі 1801,0 млн грн, у т. ч. по  загальному фонду  — 
1246,5 млн грн, по спеціальному фонду  —  554,5 млн грн (рис. 2.2). 

Видатки бюджету міста за 2015 рік профінансовано в сумі 2156,2 млн грн, у т.  ч. по загальному фонду  — 
1752,1 млн грн, по спеціальному фонду  —  404,2 млн грн (рис. 2.2).  

 

Рисунок 2.2  —  Динаміка видатків бюджету міста, по роках, млн грн  

У місті постійно здійснюються заходи з підтримки та розвитку ОСББ: на базі Вінницького Національного 
технічного університету проводилось навчання старших по будинках та голів ОСББ за курсом 
«Управитель житловим комплексом» у рамках діючої міської Програми розвитку об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків. У 2015 році пройшли навчання та отримали відповідні посвідчення 50 осіб. У 
місті постійно збільшується кількість  ОСББ (рис. 2.3). З представниками ОСББ постійно співпрацюють 
фахівці Ресурсного центру, проводяться тренінги та семінари з проблемних питань. Для зміни свідомості 
та стимулювання мешканців до створення ОСББ, у міських ЗМІ впроваджена рубрика «Компетентно про 
ОСББ», також виготовляється та розповсюджується друкована література про ОСББ.  

 

Рисунок 2.3 — Динаміка  створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, одиниць 
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865 мешканці багатоквартирних житлових будинків мають статус та посвідчення старшого по будинку. 
Триває діяльність громадської організації «Асоціація старших по будинках м. Вінниці». З метою  
стимулювання та активізації діяльності старшим по будинку надається  муніципальна пільга на оплату 
послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій,  вивезення побутових відходів. 

У червні 2015 року відбулось урочисте відкриття Європейського тижня сталої енергетики, за сприяння 
Вінницької міської ради та за підтримки Європейського Союзу. В рамках даного заходу Асоціація 
«Енергоефективні міста України» провела свою IX міжнародну конференцію під назвою «З Угодою Мерів 
до енергонезалежності: Виклик прийнято!» та загальні збори Асоціації. Загалом захід було розділено на 
3 локації: «Веломістечко», «Екомістечко» та «Енергомістечко» (виставку енергозберігаючого 
обладнання). На території «Веломістечка» пройшли показові виступи, веловиставка, веломайстерня, а 
також відбувся велопробіг. На території «Екомістечка» пройшли заходи із залученням дітей та вінничан 
присвячених енергоефективності, такі як екоквести, флеш-моби, інфомраційно-просвітницькі заходи на 
тему сортування сміття, соціальні та інші заходи. На локації «Енергомістечко» відбулася виставка 
енергоефективного обладнання. Виробники представили передові розробки та технології у сфер 
світлодіодного освітлення, котелень на твердому паливі, електромобілі, енергоефективні вікна тощо.    

Місто постійно інвестує в енергоефективність та у впровадження АДЕ в міську інфраструктуру. 
Підвищенню енергоефективності та заміщенню викопних видів палива в основних секторах присвячений 
розділ «Споживання енергоносіїв у основних секторах міста Вінниці». 

Вінниця постійно співпрацює з міжнародними проектами технічної допомоги, донорськими та кредитними 
організаціями. 

Місто Вінниця визначено учасником проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні», 
підписано Меморандум про співпрацю. У рамках цього проекту вдосконалюється ПДСЕР м. Вінниці 
відповідно до зауважень і пропозицій Єврокомісії. 

У 2015 році в рамках завершення ІІ етапу спільного зі швейцарськими партнерами проекту з модернізації 
теплозабезпечення в мікрорайоні «Тяжилів» розпочалися роботи з будівництва нової твердопаливної 
котельні по вул. Баженова, 15а, яка дасть змогу забезпечити населення мікрорайону теплом та гарячою 
водою за рахунок використання альтернативних видів палива. Завершення робіт планується в 2016 році.  

За рахунок коштів міського бюджету та міжнародної організації UNEP (проект із раціонального 
енергетичного  планування) завершено перший та другий етап реконструкції будівлі ЗОШ № 25, замінено 
на пластикові 383 віконних блоків, реконструкцію 2 500 кв.м. покрівлі з утепленням та реконструкцію 3 750 
кв. м. фасаду з утепленням. 

В квітні 2015 року місто Вінниця успішно пройшло сертифікацію за системою «Європейська енергетична 
відзнака». Громади, що відзначені Європейською енергетичною відзнакою, є прикладом успішного 
впровадження місцевої енергетичної політики. Вони  є моделями для наслідування для багатьох інших 
громад в різних європейських країнах. 

Крім того, розпочато співпрацю зі Світовим Банком щодо реалізації проекту «Реконструкція системи 
теплопостачання та ТЕЦ–4».  

План дій зі сталого енергетичного розвитку м. Вінниці на 2015–2020 роки повністю відповідає 
стратегічним пріоритетним цілям та завданням Стратегії розвитку «Вінниця — 2020» в частині 
забезпечення стійкого економічного розвитку міста, енергоефективної модернізації інфраструктури, 
підвищення якості соціального життя та переходу від пострадянського до європейського просторового 
планування. Інвестиційна програма ПДСЕР на 2015–2020 роки повністю відповідає основним завданням 
Програм економічного і соціального розвитку м. Вінниці на 2015 та 2016 роки. 

За рахунок коштів міського бюджету планується виконати роботи з реконструкції фасадів та дахів шкіл та 
дитячих садків. 

Триватимуть роботи з капітального ремонту і реконструкції дорожньої мережі, тротуарів, прибудинкових 
територій, перехресть, поліпшення технічного стану та естетичного вигляду міських об’єктів, озеленення 
міста.  
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Скорочення викидів діоксиду вуглецю можна досягти за рахунок розширення меж міста Вінниці та 
додаткових площ зелених насаджень (полезахисних смуг, лісів та лісовкритих площ, таблиця 2.1.1) 

Таблиця 2.1.1. 

Додаткові площі зелених насаджень в нових межах міста 

№ 
п/п 

Назва сільської ради за рахунок якої увійшли території зелених 
насаджень 

Площа 
територій, га 

1 Стрижавська селищна рада 510,496 

2 Стадницька сільська рада - 

3 Вінницько-хутірська сільська рада 36,375 

4 Лука-Мелешківська сільська рада 136,8065 

5 Бохоницька сільська рада 12,1887 

6 Агрономічна сільська рада 1,2961 

7 Якушинецька сільська рада 824,1887 

Всього: 1521,351 

Передбачається провести капітально-відновлювальний ремонт  тролейбусів, реконструкцію трамвайних 
вагонів, облаштувати 85 км нових велодоріжок.  

Крім того, прийняття ПДСЕР дозволить започаткувати системний підхід до процесу енергозбереження в 
рамках міста загалом, систематизує зусилля місцевої влади та підприємств і установ міста у сфері 
енергозбереження. 

 

2.2  Енергетичний сектор міста (характеристика у базовому 2010 році) 

У цьому розділі  надається характеристика   роботи водо-, електро-, газо-, теплопостачальних організацій 
і споживачів енергії з метою визначення ефективності роботи систем водо-, електро-, газо-, 
теплопостачання і виявлення основних напрямків розробки  енергозберігаючих заходів. 

2.2.1 Теплопостачання. 

Система теплопостачання м. Вінниці складається з централізованого (орієнтованого на житловий масив), 
помірно-централізованого (орієнтованого на квартал, багатоповерховий житловий будинок) та 
індивідуального теплопостачання. 

У місті діють три основні теплопостачальні організації, що надають послуги з централізованого опалення 
й гарячого водопостачання (ГВП) населенню, бюджетним і комунально-побутовим, а також 
госпрозрахунковим організаціям: 

– КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»; 
– КП «Вінницяоблтеплоенерго»; 
– ДП «Теплокомуненерго Маяк» ПАТ «Маяк». 

Для ПДСЕР, який затверджений 21.06.2013 р., базовим роком обраний 2010 рік. В оновленій версії 
базовий рік не змінюється. Тому базовим роком для аналізу енергоспоживання також обраний 2010 рік. 
Аналіз енергоспоживання був зроблений у 2014 році за період 2010-2013 рр. 

Загальне приєднане теплове навантаження по підприємствам — 428,154 Гкал/год (2010 базовий рік). 

Зони дії основних джерел теплопостачання міста наведено на рис. 2.4.  
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Рисунок 2.4 — Зони дії основних джерел теплопостачання м. Вінниці 

У базовому 2010 році на  балансі  вищезгаданих  підприємств  знаходилося  55 діючих котелень, 2 ТЕЦ, 
103 центральних теплових пункти, 117 індивідуальних теплових пунктів, 260,4 км теплових мереж у 
двотрубному вимірі. 

Станом на 2010 рік на балансі КП «Вінницяміськтеплоенерго» знаходилося 45 котелень та 2 ТЕЦ,  з 
яких 38 котелень діючих, решта 7 знаходилися у стані консервації  внаслідок неекономічної роботи. 
Загалом, 26 котелень потужністю до 3 Гкал/год, 11 котелень потужністю від 3 до 20 Гкал/год, 6 котелень 
потужністю від 20 до 100 Гкал/год та 2 котельні і 2 ТЕЦ потужністю більше 100 Гкал/год. 

Кількість котлів, що знаходилися у 2010 базовому році в експлуатації КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» 
— 123 шт., із них — 18 модулів нагріву, які розташовувалися на дахових котельнях. Із загальної кількості, 
38 котлів експлуатувались понад  20 років, що становить 31%, а також 46 котлів із терміном експлуатації 
менше   5 років, що становить  37,3%. 

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» експлуатувало 204,2 км теплових мереж, в тому числі мереж 
гарячого водопостачання — 70,3 км, що становить 34,4% загальної кількості. Більшість теплових мереж 
експлуатуються понад 15 років, а саме ‒ 117,8 км; із терміном експлуатації від 5 до 15 років  ‒ майже 54 

км, менше 5 років — 32,2 км. 

Станом на 2010 рік понад 140 км теплових мереж потребували заміни. У базовому році замінено 46,5 км 
мереж на труби з попередньою ізоляцією. 

Підприємством за 2010 р. відпущено в мережу 708221 Гкал, при цьому витрачено 140371  т у.п./рік, 
спожито природного газу 122167,9 тис.м3, електричної енергії 29616 МВт·год. Фактичні питомі витрати 
палива склали 163,65 кг у.п./Гкал при затвердженій нормі 162,51 кг у.п./Гкал. Викиди парникових газів 
(СО2) становили 255,0 тис. тонн. 

Відсоток витрат теплової енергії на власні потреби по котельням ‒  2,7%, втрати в теплових мережах 

становили 12,54% та відповідали нормативним значенням (відповідно до вимог КТМ 204 України 244-94). 
Відсоток витрат теплової енергії на власні потреби по ТЕЦ–1 —  3,81%, що відповідає нормативним 
показникам (розраховані згідно з «Нормативними характеристиками обладнання ТЕЦ»). 

Значна розбіжність виникала за рахунок котелень з котлами НИИСТУ, МЗК-8 з низьким ККД (67-80%), які 
потребували заміни, а в деяких випадках закриття та переключення їхнього навантаження на більш 
ефективні джерела теплопостачання. 

Питоме споживання електроенергії на відпуск тепла знаходилося на рівні 12-60 кВт∙год/Гкал. 
Середньозважена питома витрата електроенергії по котельням складала  25,56 кВт∙год/Гкал.  
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Питомі витрати палива на відпуск тепла по ТЕЦ знаходилися на рівні 165,55-166,75 кг у.п./Гкал, на відпуск 
електроенергії - 173,65-187,0 г у.п./кВт∙год, що відповідало нормативним показникам відповідно до 
наявного обладнання. 

Комунальне підприємство «Вінницяоблтеплоенерго» мало у своєму складі 14 котелень у м. Вінниці 
загальною встановленою потужністю  97,74 Гкал/год, протяжність зовнішніх теплових мереж 30,2 км у 
двотрубному обчисленні,  з них 9 км або 30% у ветхому та аварійному стані, а також  8 станцій 
тепловодопостачання. 

У котельнях було встановлено і експлуатувалося 39 водогрійних та 7 парових котлів різних типів, 19 з них 
знаходилися в експлуатації більше 20-ти років.  

Підприємством за 2010 р. відпущено в мережу 87282 Гкал, при цьому витрачено 16645 т у.п./рік, спожито 
природного газу 14486,5 тис. м3, електричної енергії 2272 МВт∙год. Фактичні питомі витрати палива 
становили 163,9 кг у.п./Гкал при затвердженій нормі 164,2 кг у.п./Гкал. Викиди парникових газів (СО2) 
становили 26,5 тис. тонн. 

На 2010 рік більшість котелень підприємства знаходились у задовільному стані. 

ДП «Теплокомуненерго Маяк» — це теплопостачальне підприємство, яке надавало  послуги з 
теплопостачання (опалення та постачання гарячої води) до  139 будинків із загальною кількістю 
мешканців більше 30 тис. осіб. Крім цього споживачами були 7 дитячих навчальних закладів, 5 
загальноосвітніх шкіл, медичний заклад (поліклініка), 2 заклади вищої освіти та інші споживачі. Джерелом 
теплопостачання була промислова котельня із встановленими 4 водогрійними котлами типів ПТВМ–30 
та ПТВМ–30М, загальною потужністю 120 Гкал/год. Встановлена теплова потужність джерела майже в 
1,5 рази перевищувала приєднане розрахункове теплове навантаження. 

Підприємством у 2010 році було відпущено в мережу 121051 Гкал теплової енергії, при цьому витрачено 
22975 т.у.п./рік, спожито 19995,6 тис. м3 природного газу, електричної енергії  — 4185 МВт∙год. Фактичні 
питомі витрати палива склали 165,05 кг у.п./Гкал при затвердженій нормі 165,1 кг у.п./Гкал. Викиди 
парникових газів (СО2) становили 48,7 тис. тонн.  

Котли, які встановлені в котельні, знаходилися в експлуатації більше 30 років, але мали задовільний 
технічний стан — середньозважений ККД котельні складав майже 89%, витрати теплової енергії на власні 
потреби котельні — 2,2%, що відповідало нормативним значенням (відповідно до вимог КТМ 204 України 
244-94). 

Споживачі тепла розташовані компактно по трьох житлових мікрорайонах. Теплопостачання 
здійснювалося по магістральних мережах Ø 530 мм та сучасних попередньо ізольованих трубопроводах 
Ø426 мм, далі — розподільними мережами різних діаметрів до ЦТП, які були рівномірно розташовані по 
мікрорайонах залежно від приєднаного навантаження. Для  забезпечення теплопостачання було 
збудовано 12 ЦТП та 3 бойлерних (ІТП). Довжина теплових мереж становила 25,8 км, з них опалення — 
16,3 км, гарячого водопостачання — 9,5 км (у двотрубному обчисленні). Теплові мережі та обладнання 
ЦТП знаходилися в експлуатації більше 25 років, є фізично та морально зношеними та не відповідають 
сучасним нормам із енергозбереження. 

Крім вищезазначених теплопостачальних підприємств, у місті були наявні помірно-централізовані 
системи іншого підпорядкування – бюджетні, промислові тощо. Їхня сумарна частка в теплопостачанні 
міста становила 2%. Практично всі джерела теплової енергії працювали на природному газі з міських 
газових мереж середнього і низького тиску. 

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» було найбільшим серед трьох, споживало 76% загального обсягу 
природного газу, а найголовніше — було підпорядковане безпосередньо міській владі. 

Характеристики теплових підприємств міста наведені на рис. 2.5 та 2.6.  
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Рисунок 2.5 — Структура розподілу приєднаного 
розрахункового теплового навантаження на 
опалення та ГВП централізованої системи 
теплопостачання  між теплопостачальними 

організаціями міста Вінниці (2010 базовий рік), % 

Рисунок  2.6 —  Структура загальних витрат 
природного газу по підприємствам міста Вінниці за 

2010 базовий рік, % 

 

Загальні витрати природного газу за даними підприємств за 2010 рік на виробництво теплової енергії 
становили: 

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»  — 122 167,9  тис. м3; 
КП «Вінницяоблтеплоенерго»   —  19 136,36  тис. м3; 
ДП «Теплокомуненерго Маяк»   —  19 995,6  тис. м3.  

Показники ефективності на етапах вироблення та транспортування теплової енергії наведені в табл.2.2.1. 

Таблиця 2.2.1 

Основні показники  ефективності на етапах вироблення і транспортування теплової енергії, 
2010р. 

Найменування показника Одиниця виміру Значення 

Кількість мешканців тис. чол. 367,4 

Опалювальна площа, всього, у т.ч. м2 - 

- житлових будинків  3 340 756 

- бюджетних будівель  460 853 

- інших будівель і споруд  470 019 

Витрати  палива на потреби централізованих систем теплопостачання, 
всього 

т у.п. 179 991 

- природний газ т у.п. (м3) 156 650 

- кам’яне вугілля  - 

Тепловий потенціал палива Гкал 1 465 130 

Вироблена теплота Гкал 1 125 191 

Втрати теплоти, всього Гкал 142 825 

- технологічні втрати Гкал 142 825 

Всього спожито теплової енергії Гкал 982 366 

Споживання теплової енергії на опалення: Гкал  

населення Гкал 726 651 

бюджетні будівлі Гкал 153 359 

місцевого фінансування Гкал 61846,0 

обласного фінансування Гкал 38933,0 

державного фінансування Гкал 52580,0 

інші споживачі Гкал 36 544 

власні та господарські потреби Гкал 65 812 

Питомі  річні витрати теплоти  на опалення  житлових будинків кВт∙год/м2 180 

Ряд1; КП 
ВМР 

«Вінниця
міськтеп
лоенерго
», тис. …

Ряд1; КП 
«Вінниця
облтепло
енерго», 
тис. куб. 

м; …

Ряд1; ДП 
«Теплок
омунене

рго 
Маяк», 
тис. …

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго», тис. 
куб. м

КП «Вінницяоблтеплоенерго», тис. куб. м

ДП «Теплокомуненерго Маяк», тис. куб. м
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Найменування показника Одиниця виміру Значення 

Питомі  річні витрати теплоти  на опалення громадських будівель кВт∙год/м2 204 

Питомі витрати теплоти на ГВП кВт∙год/м2 58 

Питомі річні витрати електричної енергії на вироблення 1 Гкал теплоти кВт∙год на 1 Гкал 22,5 

Ефективність на етапі вироблення % 69 

Ефективність на етапі транспортування % 85,5 

Відносна частка втрат на етапі транспортування з урахуванням втрат на 
власні потреби 

% 14,5 

Ефективність процесу відпуску теплоти % 59 

Загальні втрати теплоти в системі теплопостачання % 41 

Довжина теплових мереж у двохтрубному обчисленні км 260,4 

Питома довжина на 1000 населення км 0,26 

Встановлена теплова потужність тепломеханічного обладнання Гкал/год 1367,3 

Приєднане теплове навантаження, всього Гкал/год 428,154 

Ступінь завантаження  тепломеханічного обладнання % 31,3 

Ефективність роботи теплопостачальних організацій оцінюють за питомими витратами умовного палива 
на виробництво теплової (і електричної) енергії та питомими витратами електричної енергії на  
технологічні потреби (зокрема транспортування теплоносія до споживачів). Важливим показником є 
рівень витрат енергоресурсів на власні потреби та втрат теплової енергії. 

На рис. 2.7 наведено динаміку зміни витрати природного газу на виробництво тепла а котельнях та на 
ТЕЦ і теплоцентралях.  

Рисунок 2.7 — Витрати газу на виробництво теплової енергії, т у.п. 

Гаряче водопостачання. Приготування гарячої води для господарсько-побутових потреб здійснюється 
централізовано у центральних теплових пунктах (надалі — ЦТП) із транспортуванням приготовленої води 
споживачам за допомогою мереж гарячого водопостачання та в індивідуальних теплових пунктах 
гарячого водопостачання (надалі — ІТП ГВП).  

На балансі підприємств у 2010 році знаходилось 103 ЦТП та 117 ІТП, а саме:  

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» ‒83 ЦТП, 114 ІТП; 
КП «Вінницяоблтеплоенерго» ‒8 ЦТП, 0 ІТП; 
ДП «Теплокомуненерго Маяк» ПАТ «Маяк» ‒12 ЦТП, 3 ІТП. 

Автоматичні регулятори температури нагрітої води присутні на всіх ЦТП.  

Висновки за результатами аналізу сектору: невідповідність теплового приєднаного навантаження 
величині встановленої  потужності котлів і решти тепломеханічного  та електричного обладнання 
котельних і ЦТП. Обладнання працює із значним недовантаженням, що спричиняє суттєве зниження 
ефективності  роботи.  

Відсутність автоматичних систем  підтримання коефіцієнту надлишку повітря в котлах  і автоматики 
регулювання відпуску теплоти на етапі вироблення і транспортування (ЦТП). 
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У теплових мережах існують значні втрати теплоти з охолодженням води і її витоками. 

Недосконалі схеми регулювання  відпуску  теплоти. Надлишкова подача теплоти в будівлі в осінньо- 
весняний період. Ознаки  кількісного регулювання відпуску теплоти споживачами, в яких встановлені  
вузли обліку теплової енергії. Необхідність перегляду концепції  регулювання  відпуску теплоти в 
котельних і ЦТП. 

Незбалансованість  вироблення теплової і електричної енергії на ТЕЦ, що спричиняє зменшення 
коефіцієнта використання палива на ТЕЦ і ефективності їх роботи. 

Значні  витрати теплоти, яка споживається на потреби як опалення будинків, так і на гаряче 
водопостачання, що визначає  високу енерговитратність  систем теплопостачання в цілому. 

Схеми приєднання систем опалення будівель до теплових мереж унеможливлюють регулювання відпуску 
теплоти на етапі споживання, роблять залежною роботу теплових мереж від  роботи абонентських систем 
опалення. 

2.2.2 Водопостачання та водовідведення. 

Джерелом водопостачання міста є р. Південний Буг, зарегульована Сабарівською ГЕС.  

Потужність водопровідних очисних споруд міста на сьогодні становить 200 тис. м3/добу. Фактична подача 
в базовому році становила близько  100 тис. м3/добу.   

У м. Вінниці організована  двозональна система водопостачання: одна нижня зона, що приймає воду 
безпосередньо від майданчика водозабірних і очисних споруд «П'ятничани» (ст. № 3), і дві верхні зони, 
що отримують воду від майданчиків ІІІ підйому «Старе місто» та «Вишенька», розташованих у відповідних 
районах міста.  

Водопостачання міста здійснюється за допомогою 6 магістральних водоводів Ø400-1200 мм. На балансі 
підприємства КП «Вінницяоблводоканал» знаходиться 574,9 км  водопровідних мереж.   

На балансі підприємства знаходиться водопровідна насосна станція ІІ підйому «П’ятничани» (станції №2 
та № 3), потужністю 200 тис.м3/добу, насосні станції ІІІ підйому «Вишенька» потужністю 80 тис.м3/добу, 
«Старе місто» потужністю 10 тис.м3/добу, а також 124 станції підкачки холодної води ІV підйому, 
розташовані в ЦТП, СТВС, КТБ та котельнях, а також розташовані окремо. 

Місто має повну роздільну систему каналізації.  Централізована  міська  комунальна мережа  каналізації  
забезпечує  відведення, транспортування та очищення основного обсягу побутових і виробничих стічних 
вод. У роботі міської системи водовідведення задіяні очисні споруди каналізації, 13 каналізаційних 
насосних станцій, потужністю від 1,0 до 80,0 тис.м3/добу,  76 км каналізаційних колекторів, з яких 38,4 км 
— напірні колектори, решта — самопливні  та  481,6 км каналізаційних мереж по місту. Очисні споруди 
каналізації розташовані на південно-західній межі міста, на правому березі р. Південний Буг. 

Очистка стічних  вод — повна біологічна. На майданчику розташовані споруди ІІІ, ІV та V черги 
будівництва, загальною потужністю 150 тис.м3/добу. Фактична потужність у 2010 році  становила близько 
75 тис.м3/добу. 

Самі споруди V черги побудовані за проектами 70-х років, із застарілими технологіями очищення та 
завищеними показниками енергоспоживання. Наявні водопровідні та каналізаційні мережі і споруди міста 
побудовані за проектами 50-х, 60-х, 70-х років і є фактично зношеними.  

Найбільш слабкою ланкою системи водозабезпечення є водопровідні мережі. З них 41% відпрацювали 
встановлені терміни експлуатації, 15,7% визначені аварійними та потребують негайної заміни. Через 
зношеність та незадовільний стан мережі мають завищені витоки, які призводять до перевитрат 
електроенергії, підтоплення та заболочення території та створюють ризик виникнення вторинного 
забруднення води.  
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Ситуація ускладняється погіршенням із року в рік стану джерела водопостачання міста — р. Південний 
Буг, який з І класу поверхневих джерел водопостачання перейшов до ІІІ. Через інтенсивне цвітіння 
водоростей та змив ґрунту з території прибережних смуг стан річки, як джерела водопостачання міста, 
викликає занепокоєння. Не вживаються достатні міри щодо попередження забруднення Південного Бугу 
вище І поясу зони санітарної охорони водозабірних споруд, особливо у смт. Стрижавка, де відсутнє 
централізоване каналізування за наявності відносно щільної забудови та об'єктів підвищеної небезпеки.  

Потребує негайного вирішення питання заміни особливо ненадійних дільниць самопливних та напірних 
колекторів каналізації. Самопливні колектори відпрацювали терміни експлуатації, мають граничний знос 
та не в змозі забезпечити надійне відведення стоків міста.  

Напірні колектори мають абразивний знос по товщині труби до 90%. Вони  розташовані поблизу 
прибережної смуги р. Південний Буг, де місцевість має  нахил. З урахуванням обсягу стоків міста, які ці 
колектори транспортують, вони загрожують виникненням екологічної катастрофи з непередбачуваними 
наслідками у разі аварії.  

Насосні станції водопостачання та водовідведення розраховані на більший обсяг стоків та води, який 
протягом останніх десятирічь зменшився через зниження споживання води промисловими об'єктами та 
впровадженням обліку. Оснащені вони однотипним застарілим обладнанням та не в змозі гнучко 
реагувати на зменшення водоспоживання, що призводить до зростання питомої норми 
енергоспоживання. 

Встановлені на насосних станціях водопостачання та водовідведення насосні агрегати великої 
потужності пройшли в основному по 2-3 капітальні ремонти, через зношення мають низький ККД та 
завищені до 10% показники енергоспоживання. Дві третини з них відпрацювали встановлені терміни 
експлуатації та підлягають заміні. 65% запірної арматури великих діаметрів відпрацювала встановлені 
терміни експлуатації, ремонту не підлягає та потребує заміни. 

Підприємством у 2010 році було відпущено в мережу 33052 тис. м3 питної води, при цьому спожито 40528 
МВт·год електричної енергії,  а втрати питної води на етапі транспортування становили  12083,0 тис.м3.  

Динаміка обсягів споживання води різними категоріями споживачів наведена у табл. 2.2.2. 

Таблиця 2.2.2 
Реалізація води споживачам у 2008-2015 роках, тис. м3 

 

Рік Усього Населення Бюджетні установи Інші споживачі 

2008 23391 19081 1478 2832 

2009 21663 18011 1228 2424 

2010 20969 17457 1243 2269 

2011 21034 17731 1306 1996 

2012 21258 17839 1273 2146 

2013 20937 17613 1239 2085 

2014 20183 16838 1114 2231 

2015 19516 15936 1157 2423 

На рис. 2.8 наведено відсотковий розподіл споживання води різними категоріями споживачів у 2010-2015 
роках.  
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Як видно з рис. 2.8, основна частка води йде на 
потреби населення —  82-84%, найменшу 
частку становить бюджет —  6%.  
Необхідно відмітити постійне скорочення 
споживання води в місті. Так, за 7 років 
споживання води населенням скоротилось на 
16,5%, а бюджетом —  на 21,7%. Зменшилось 
споживання води й іншими категоріями 
споживачів (на 14,4%).  
Монополістом у сфері водопостачання та 
водовідведення є КП «Вінницяоблводоканал»,  
що перебуває у власності територіальних 
громад області.  

Рисунок  2.8 — Відсотковий розподіл споживання 
води різними категоріями споживачів у 2010-2015 

роках 

Основні показники, що характеризують діяльність КП «Вінницяоблводоканал» наведено у таблиці 2.2.3.  

Таблиця 2.2.3 

Показники роботи КП «Вінницяоблводоканал» у 2008–2015 роках 

№ 
з/п 

Показник 
Календарний  рік 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Подано води в місто, тис. м3 35619 32820 33052 31707 31908 30570 29692 30205 

2. 
Реалізація  води споживачам, тис. 
м3 

23391 21663 20969 21034 21258 20937 20183 19516 

3. 
Витрати  електричної енергії на воду 
та стоки, МВт·год 

41441 40383 40528 39426 39222 40034 39217 38646 

2.2.3  Електропостачання. 

Електропостачання міста Вінниці забезпечується 
ПАТ «Вінницяобленерго» — СО «Вінницькими 
міськими електромережами». Довжина 
повітряних ліній всього 561,716 км, з них ПЛ–10 
кВ — 93,636 км, ПЛ–0,4 кВ — 468,08 км. Довжина 
кабельних ліній разом — 997,117 км, з них, 10 кВ 
— 631,958 км, 0,4 кВ — 353,549 км, 35 кВ — 
11,61.км Кількість підстанцій — 492 шт. 
загальною потужністю 320,645 МВА. З них: 

- закритих трансформаторних підстанцій 
(ЗТП) — 352 шт., де встановлено 663 
трансформатори зі встановленою 
потужністю 272,81 МВА; 

- комплексних трансформаторних 
підстанцій (КТП) — 120 шт., де 
встановлено 121 трансформатор із 
встановленою потужністю 28,765 МВА; 

 -  розподільні підстанції (РП) — 20 
шт., де встановлено 28 трансформаторів 
потужністю 10,58 МВА. 

ВІННИЦЬКИЙ ЕНЕРГОВУЗОЛ 

 

Рисунок 2.9 — Схема електропостачання м. 
Вінниці 

У 2010 р. споживання електроенергії по місту склало 711117,817 МВт∙год, при цьому втрати електричної 
енергії становили 100253,798 МВт∙год. 

Схема електропостачання міста наведена на рис. 2.9. 
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2.2.4 Газопостачання. 

Газопостачання міста забезпечується Вінницьким управлінням газового господарства ПАТ «Вінницягаз» 
від трьох ГРС — «Вінниця Північна» — пропускною здатністю 35 тис.м3 газу/год, «Вінниця Південна» — 
пропускною здатністю 40 тис.м3 газу/год, «Вінниця — Східна» пропускною здатністю 6 тис.м3 газу/год. На 
балансі та в експлуатації також знаходиться 75 ГРП та 535,3 км  мереж газопостачання. 

2.2.5 Споживання пального. 

Пальне на території міста реалізується через мережу автозаправних станцій (надалі — АЗС), рис. 2.10. 
Станом на 2010 рік у м. Вінниці налічувалось 29 автозаправних станцій. Основними компаніями, які 
реалізують свою продукцію на території міста, є: ОККО, WOG, ANP, Укрнафта та ін.  

У 2010 р. витрати палива становили: бензину —161364,893 тис. л; дизельного палива — 231501,9 тис. л, 
зрідженого газу – 25275,509 тис. л   (рис. 2.11). 

 

2010 рік 

 

Рисунок 2.10 —  Схема розташування АЗС Рисунок  2.11 —  Відсотковий розподіл 
витрат палива 

Території, що включені до меж міста згідно до Постанови Верховної Ради від 13.05.2015р. № 401 -VIII 
характеризуються наступною транспортною інфраструктурою:  

1) Cтадницька сільська рада: 

Забезпечується автобусним маршрутом загального користування в звичайному режимі руху №30 
«Будинок відпочинку – смт Десна» на даному маршруті працюють 2 автобуси марки «Богдан» великої 
місткості з інтервалом руху 50-55 хв. Можливе продовження міського маршруту №3Б «пл. С. Наливайка 
– Тяжилів» (12 автобусів). Існує потреба у забезпеченні муніципальним автобусом (1 од.). 

2) Вінницько-хутірська сільська рада: 

Забезпечується автобусним маршрутом загального користування в звичайному режимі руху №19 
«Вишенька – Вінницькі Хутори» на даному маршруті працює 7 автобусів марки «Богдан» великої 
місткості з інтервалом руху 16 хв. та автобусним маршрутом загального користування в режимі 
маршрутного таксі №8А «ПМП Зоря – вул. Бучми (ліс)» на даному маршруті працює 11 автобусів марки 
«Богдан» середньої місткості з інтервалом руху  5-11 хв. 

3) Лука Мелешківська сільська рада: 

Забезпечується автобусним маршрутом загального користування в звичайному режимі руху №27 
«Залізничний вокзал – с. Лука Мелешківська» на даному маршруті працює 1 автобус марки «Богдан» 
великої місткості з інтервалом руху 1 год. 20 хв.  Існує потреба у збільшені транспорту на 1 одиницю. 

4) Бохонницька сільська рада: 

Забезпечується автобусним маршрутом загального користування в режимі маршрутного таксі №5А «с. 
Шкуринці – П’ятничани» на даному маршруті працює 7 автобусів марки «Мерседес» маленької місткості 
з інтервалом руху  7-9 хв. Існує потреба у забезпеченні муніципальним автобусом (1 од.) 



20 

5) Якушинецька сільська рада 

Можливе продовження міського маршруту №17А «Тяжилів – Барське шосе» (18 автобусів). Існує 
потреба у забезпеченні муніципальним автобусом (1 од.). 

6) Деснянська сільська рада 

Забезпечено муніципальним транспортом. Маршрут № 30 «Будинок відпочинку – Десна» (2 автобуси).  

7) Агрономічна сільська рада:  

Забезпечується автобусним маршрутом загального користування в режимі маршрутного таксі №10А 
«пл. Гагаріна – с. Агрономічне» на даному маршруті працює 10 автобусів марки «Мерседес» маленької 
місткості з інтервалом руху  6-12 хв.  

(Заміна малогабаритних маршрутних таксі автобусами більшої пасажиромісткості) 

2.2.6  Зовнішнє освітлення. 

Зовнішній вигляд кожного міста визначається станом об’єктів благоустрою, у тому числі й вуличного 
освітлення. У міському  середовищі світло відіграє особливу роль, будучи одним із головних чинників, що 
забезпечують комфорт, відчуття безпеки проживання та руху транспорту.  

Довжина повітряних мереж системи зовнішнього освітлення міста становить 804 км, кабельних ліній — 
269,2 км, 17210 шт. світильників, 160 шаф И-710, з них виконавчих, тобто тих, на які заведено лінії зв’язку 
— 26 шт., кількість приладів обліку електричної енергії — 160 одиниць. Мережі зовнішнього освітлення 
знаходяться на балансі міського комунального унітарного підприємства «Міськсвітло» — єдиного  
підприємства в місті, яке виконує роботи з капітального, поточного  ремонту  та утримання мереж 
зовнішнього освітлення. 

У 2010 р. споживання електроенергії склало 5291,537 МВт∙год. 

Характеристика систем зовнішнього освітлення на територіях, що включені до  меж міста згідно до 
Постанови Верховної Ради від 13.05.2015р. № 401-VIII наведена в таблиці 2.2.4 

Таблиця 2.2.4  

Зовнішнє освітлення 

Приєднана територія опори світлоточки протяжність мережі, км 

Бохоницька сільська рада 50 98 19,8 

Лука- Мелешківська сільська рада 60 176 5,8 

Агрономічна сільська рада 60 89 2,93 

Якушинецька сільська рада 40 33 1,1 

Стрижавська сільська рада 50 61 2 

Деснянська сільська рада 70 26 0,86 

Стадницька сільська рада 0 0 0 

Вінницько – Хуторська сільська рада 50 61 20 

Разом 380 544 52,49 

2.2.7 Електротранспорт. 

Щорічно комунальним підприємством «Вінницьке трамвайно-тролейбусне управління» перевозиться 
понад 170,7 млн пасажирів, що складає близько 75% загальної кількості пасажирів, які перевозяться 
пасажирським транспортом міста. 

Протягом десяти років комунальне підприємство «Вінницька транспортна компанія» посідає перше місце 
серед підприємств міського електротранспорту України.  Підприємством обслуговуються 30 маршрутів 
пасажирського транспорту, а саме: 

– 6 трамвайних маршрутів; 
– 17 тролейбусних маршрутів; 
– 18 автобусних маршрутів.  
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За останні чотири роки відкрито 5 нових тролейбусних маршрутів та 6 нових автобусних маршрутів, на 
яких здійснюються перевезення комунальним підприємством «Вінницьке трамвайно-тролейбусне 
управління». 

Щоденно на маршрути пасажирського транспорту підприємством випускається: 

– трамвайні вагони – 64 одиниці; 
– тролейбуси – 96 одиниць; 
– автобуси – 21 одиниця. 

Протягом 2007-2011 років комунальним підприємством «Вінницьке трамвайно-тролейбусне управління» 
на підставі Меморандуму «Про взаєморозуміння щодо надання технічної та фінансової допомоги з 
постачання трамваїв, що були у використанні, місту Вінниці»  від швейцарського міста Цюрих отримано 
116 трамвайних вагонів. 

Сьогодні парк пасажирського рухомого складу, складає: 

– 116 трамвайних вагонів (КТ4- СУ - 40 од. та швейцарські вагони: «Карп» 13 поїздів, 63 од. моторних 
вагонів «Міраж»);  
– 170 тролейбусів (ЗиУ-9 — 122од., ПМЗ-Т — 2од. та ЛАЗЕ-183 — 5од.);  
– 58 міських автобуси (ЛАЗ А183Д1 — 6од., ЛАЗ А183F0 — 2од., БОГДАН А70.110 — 15 од.). 

Протяжність трамвайної колії у м. Вінниці складає 40,15 км, в тому числі: 36,5 км — пасажирська колія. 

Електрогосподарство міського електротранспорту м. Вінниці включає: 

– контактна мережа трамвая — 40,15 км; 
– контактна мережа тролейбуса — 86,48 км; 
– тягові підстанції — 19 одиниць загальною потужністю 45645 кВт. 

У базовому році споживання електроенергії по КП «Вінницьке трамвайно-тролейбусне управління» 
становило 22266 МВт∙год. 

2.2.8 Промисловість. 

Промисловий комплекс міста представлений 78 підприємствами, які об'єднані в 11 найбільш розвинених 
галузей промисловості.  

Провідне місце у структурі промисловості міста у 2010 році посідали підприємства: з виробництва 
харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (35,9%),  хімічної та нафтохімічної промисловості 
(15,2%), з оброблення деревини та виробництва виробів з деревини (11,1%), виробництва та 
розподілення електроенергії, газу та води (16,2%), машинобудування (10%).  

За  підсумками 2010 року  обсяг реалізації  промислової продукції, виконаних робіт, наданих послуг  сягає  
3,9 млрд грн, що становить  25% загальнообласних обсягів  реалізації продукції.  За 2014 рік обсяг 
реалізованої підприємствами міста промислової продукції перевищив плановий річний показник         
(7560,0 млн грн) та становив 7661,7 млн грн (січень-листопад 2014 року). Обсяг реалізованої  
підприємствами м. Вінниці  промислової продукції (робіт, послуг) за  2015 рік  склав  14243,3 млн. грн., що 
складає 31,6%  від загальнообласного обсягу. 

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за звітний період становить 38257,5 
грн. 

Провідне місце у структурі промисловості міста у 2015 році посідали підприємства: з виробництва 
харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (43,0%), постачання електроенергії,газу, пари та 
кондиційованого повітря (23,0%), виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна 
діяльність (9,8%),  хімічної та нафтохімічної промисловості (7,4%),  машинобудування (4,0%).  

Пріоритетним напрямком  діяльності підприємств промислового комплексу міста  стало підвищення 
технологічного та технічного рівня виробництва шляхом упровадження інноваційних ресурсозберігаючих 
технологій та сучасного обладнання, будівництво IV черги ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика». 
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Третина промислових підприємств міста здійснили технічне переоснащення виробництва та будівництва 
на що було  спрямовано 1317,0 млн. грн. 

Пріоритетним напрямком  діяльності підприємств промислового комплексу міста  стало підвищення 
технологічного та технічного рівня виробництва шляхом упровадження інноваційних ресурсозберігаючих 
технологій та сучасного обладнання. Третина промислових підприємств міста здійснили технічне 
переоснащення виробництва, на що було  спрямовано 150 млн грн. 

У 2014 році промислові підприємства міста ввели в дію нові виробничі потужності, в т.ч. сучасний 
молочноконсервний комбінат (структурне підприємство корпорації «Рошен»), ТОВ «Бастіон» (ІІ черга 
виробництва),  ТОВ «Барлінек Інвест» (споруди для розміщення електротехнічного обладнання), ПАТ 
«Вінницький олійножировий комбінат» (будівлі накопичувальних ємностей), ПрАТ «Вінницька 
харчосмакова фабрика» (прибудову до виробничого цеху), Ремонтно-монтажний комбінат «Тортехніка» 
(склад). Реконструйовані приміщення на СУІП ТОВ «СПЕРКО Україна», ПрАТ «Вінницький завод 
фруктових концентратів і вин», ПрАТ «Вінницька макаронна фабрика»,  ПрАТ «Вінницяпобутхім». 

Промисловими підприємствами міста у 2015році  введено в експлуатацію потужності, а саме:  споруду  
для розміщення електротехнічного обладнання а також технічне переоснащення вузла 
металодектування на лінії розпилювання деревини ТОВ «Барлінек Інвест», прибудову до виробничого 
цеху для розміщення складських приміщень (ПрАТ «Вінницька харчосмакова фабрика»), будівлі 
накопичувальних ємностей ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат», реконструкції  приміщень 
виробничо-складського корпусу з прибудовою складських приміщень та частини приміщень 2-го поверху 
адміністративно-побутового корпусу для розміщення фармацевтичного виробництва готових лікарських 
засобів  ТОВ «Сперко Україна», впроваджено експандування жмихової ракушки на олійноекстракційному 
заводі ОЕЗ-2 на експандері ЕХР-350-МLЕ потужністю 1000т/добу соняшникового макуха,  виробництво 
високопротеїнового соєвого шроту з вмістом сирого протеїну не менше 45% з частковим видаленням 
соєвої оболонки ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат», що дає можливість збільшити виробничі 
потужності з переробки насіння соняшнику на 50т/добу і доведення обсягу переробки  до 2250т/добу та 
запуск лінії по охолодженню шроту перед складуванням (потужністю до 480 т/добу), що покращить якість 
шроту, лінії завантаження 40-футових морських контейнерів (потужністю 45 т/добу) - підвищення 
економічності поставок та оптимізація складської логістики. 

Запущено  лінію по виготовленню цукерок «Асорті» та дообладнано лінії пралі нових цукерок з метою 
розширення асортименту  «Ліщина», «Робін Гуд»,  лінії «Корівка»  ПАТ «Вінницька кондитерська 
фабрика». Лінію для фасування рідких товарів побутової хімії «ЛОКОН», що дає можливість збільшити 
додатково на 500 тис.шт. одиниць в місяць ПрАТ «Вінницяпобутхім». 

Для стимулювання розвитку економіки та зростання ділової активності в місті, в 2014 році рішенням 
міської ради від 27.06.2014 р. № 1750 присвоєно офіційний статус Вінницького індустріального парку 
земельній ділянці по вул. Немирівське шосе (загальною площею 80 га). Розпочато роботу зі створення 
концепції його функціонування для освоєння промислової частини міста та розташування там нових 
промислових підприємств.     

Споживання енергоресурсів  промисловими підприємствами міста  становить 56,4%  природного газу, 
41,8% електричної енергії від загального обсягу споживання.   

Зросла кількість підприємств, на яких впроваджені системи управління якістю відповідно до вимог ДСТУ  
ISO 9001-2001. Зазначені системи функціонують на 23 підприємствах. 

В умовах стрімкого зростання цін на всі види енергоносіїв, заходи з енергозбереження на промислових 
підприємствах міста є актуальними.  Упровадження таких заходів здійснюється  за власні кошти та за 
рахунок  залучення кредитних ресурсів і в основному направлені на створення передумов подальшого 
зниження енергоспоживання підприємств та енергоємності продукції, що виробляється. 

Важливим пріоритетом розвитку сучасного виробництва, підвищення  конкурентоспроможності продукції 
та покращення її якості є впровадження систем управління якістю відповідно до вимог міжнародних 
стандартів.  
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2.3 Основні споживачі енергоресурсів 

Важливою складовою життєдіяльності міста є задоволення його енергетичних  потреб, що 
супроводжується споживанням різноманітних енергоресурсів.  

Серед енергоресурсів можна виділити ті, які надходять у місто ззовні, та ті, які продукуються 
безпосередньо на території міста. До першої групи належать первинні енергоресурси, а саме: електрична 
енергія, природний газ, вугілля, пальне; до другої групи, вторинних енергоресурсів, належать теплова 
енергія та гаряча вода, які продукуються шляхом перетворення (зазвичай спалювання) енергоресурсів 
першої групи.  

2.3.1 Споживання первинних енергоресурсів. 

Вагому роль в енергозабезпеченні міста відіграють електрична енергія, газ, а також пальне (бензин, 
дизельне паливо). Обсяги споживання цих енергоресурсів у 2010-2015 рр. наведені в табл.2.3.1.  

 

Таблиця 2.3.1  

  Обсяги споживання енергоресурсів у 2010-2015 роках 

№ 
з/п 

Вид енергоресурсу 
Календарний  рік 

2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

1.  Природний газ, тис. м3 367400 389165 383133 328930 279967 252890 

2.  Електрична енергія, МВт·год 639276 747870 786967 800431 816773 822078 

3.  Бензин, тис. літрів 161365 168201 174349 248772 239693 239693 

4.  Дизельне паливо, тис. літрів 231502 239408 169104 212463 200484 200484 

5.  Зріджений газ, тис. літрів 25276 27195 28421 33621 30123 30123 

6.  Стиснений газ метан, тис. м3 1435 1342 441 763 300 300 

* У зв’язку з ненаданням ГУ статистики Вінницької області звітності щодо спожитого пального по м. Вінниця в 2015 році 
на момент підготовки ПДСЕР обсяги спожитого пального за 2015 рік прийнятий на рівні 2014 року. 

Відсотковий розподіл споживання енергоресурсів у 2010 році за видами енергоресурсів наведено на рис. 
2.13. Як видно з рис. 2.13, домінуючу роль в енергобалансі міста відіграє природний газ — його частка 
становить 44%. Далі йдуть пальне та електрична енергія. Їх частка ‒  48% і 8% відповідно.  

 

Використання інших видів ПЕР на території міста 
або незначне (як дрова), або їх частка постійно 
зменшується. Так частка вугілля з 2003 року по 
2009 рік зменшилась із 2% до 0,4%. 
У місті чітко виділено такі основні сфери 
енергоспоживання:  

1. Бюджетна сфера місцевого підпорядкування.  

2.  Населення.  

3.  Комунальні підприємства та теплопостачальні 
організації.  

4.  Промисловість. 

5. Транспорт.  
Рисунок 2.13 —  Відсотковий розподіл 

енергоспоживання за видами ресурсів у 2010 році 

У табл. 2.3.2 та 2.3.3 наведено розподіл споживання електричної енергії та газу за категоріями споживачів 
у  м. Вінниці. 
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Таблиця 2.3.2   

Обсяги споживання електроенергії  у 2010-2015 роках різними категоріями споживачів, МВт·год 

№ 
з/п 

Категорії споживачів 
Календарний  рік 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1.  Населення 258519 256003 268441 268309 276739 278012 

2.  Бюджетні установи, в т. ч.: 45045 44270 44791 46313 47272 45629 

3.  Місцевого фінансування 8461 7980 8454 9341 10108 10202 

4.  Обласного фінансування 8972 10732 10886 10272 10584 10212 

5.  Державного фінансування 27611 25559 25451 26701 26579 25215 

6.  Теплопостачальні підприємства 8778 8863 12260 14914 12202 16623 

7.  Комунальні підприємства, в т. ч. 52667 54353 58782 60761 58770 58705 

8.  громадський електротранспорт 22266 22036 25912 30698 29886 28846 

9.  муніципальне освітлення  4831 5218 5841 6167 6870 6422 

10.  КП «Вінницяоблводоканал» 40528 39426 39222 40034 39217 38646 

11.  Промислові підприємства 57875 56627 58536 55876 55942 55235 

12.  Промислові підприємства (транзит) 0 0 0 165506 180573 187155 

13.  Інші 137491 138489 141965 148718 146059 142072 

14.  Інші споживачі 38372 149839 162971 0 0 0 

 Усього 639276 747870 786967 800431 816773 822078 

Таблиця 2.3.3  

Обсяги споживання газу у 2010-2015 роках різними категоріями споживачів, тис. м3 

№ 
з/п 

Категорії споживачів 
Календарний  рік 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Населення 179863 173312 171628 127878 113069 100886 

2. Бюджетні установи: 3118 3558 3667 3448 2743 2394 

3. Місцевого фінансування 120 264 148 144 111 111 

4. Обласного фінансування 253 247 256 205 195 284 

5. Державного фінансування 2745 3047 3262 3099 2437 1998 

6. Теплопостачальні підприємства 138861 154024 160293 153777 127228 115923 

7. Промислові підприємства 36177 44806 34630 33804 28073 26972 

8. Компобут 8844 11511 11151 9563 8469 6464 

9. Інші промислові підприємства 537 337 253 459 383 252 

10. Інші споживачі 0 1618 1511 0 0 0 

Усього 367400 389165 383133 328930 279967 252890 

На рис. 2.14 та 2.15 – відсотковий розподіл споживання цих ресурсів 
 

  
Рисунок 2.14 — Відсотковий розподіл 

споживання газу  у м. Вінниці у 2010 році 
Рисунок  2.15 —  Відсотковий розподіл споживання 

електроенергії у м. Вінниці у 2010 році 
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Сумарне енергоспоживання за категоріями споживачів (зведене до одних одиниць вимірювання – 
МВт·год.) наведено у табл. 2.3.4. 

Таблиця 2.3.4  

Сумарне енергоспоживання у 2010-2015 роках за категоріями споживачів, МВт·год 

№ 
з/п 

Категорії споживачів 
Календарний  рік  

2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

1. Населення 2861606 2815150 2801131 2321368 2044494 1888504 

2. Бюджетні установи: 254022 231433 242839 253880 214078 198674 

6. Теплопостачальні підприємства 1608300 1693275 1844829 1775814 1479565 1528617 

7. 
Промислові підприємства та 
інші підприємства 

746943 978761 896625 868569 803440 775949 

8. Водоканал 40529 39426 39222 40034 39217 38646 

9. Зовнішнє освітлення 4831 5218 5841 6167 6870 55235 

10. Транспорт 3954078 4106047 3474895 4622176 4392064 4378801 

Усього 9470309 9869309 9305382 9888007 8979728 8864426 

* У зв’язку з ненаданням ГУ статистики Вінницької області звітності щодо спожитого пального по м. Вінниця в 2015 році 
на момент підготовки ПДСЕР для розрахунків енергоспоживання транспортом міста обсяги спожитого пального за 2015 
рік прийнятий на рівні 2014 року. 

З  метою вірного відображення загальної картини енергоспоживання всім містом в описовій частині 

ПДСЕР вказується споживання всіх без винятку секторів господарства (включно із промисловістю та 

бюджетними установами обласного і державного підпорядкування). В той час як в базовий кадастр 

викидів включає ті сектори, на які місцева влада має вплив.  

Відсотковий розподіл споживання первинних енергоресурсів за категоріями споживачів у 2010 році 

наведено на рис. 2.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок  2.16 — Відсотковий розподіл первинних ресурсів у 2010 році  

2.3.2 Споживання вторинних енергоресурсів. 

Динаміку споживання теплової енергії різними категоріями споживачів наведено у таблиці 2.3.5 та на 
рис.2.17. 

Таблиця 2.3.5  

Обсяги споживання теплової енергії по м. Вінниці протягом 2010-2015 років, Гкал 

№ 
з/п 

Категорії споживачів 
Календарний  рік 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Населення 726651 743893 735295 690456,7 569645,9 536801,2 

2. Бюджетні установи: 153359 130928 139367 149380,4 120280,5 111392,4 

3. Місцевого фінансування 61846 58226 60427 64134,4 51262,4 47911,3 

30,2%

2,7%

17,0%
7,9%

0,4%

0,1%

41,8%

2010 рік

Населення Бюджетні установи:

Теплопостачальні підприємства Промислові підприємства та інші підприємства

Водоканал Громадмьке освітлення

Транспорт
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4. Обласного фінансування 38933 26728 27025 36969,3 34615,7 29926,5 

5. Державного фінансування 52580 45974 51915 48276,7 34402,4 33554,5 

6. 
Теплопостачальні підприємства (власні 
та господарські потреби підприємства) 

65812 16623 22047 13406 11591 15106,6 

7. Промислові підприємства 36544 32097 34273 38840 31610,6 33440,5 

Усього 982366 923541 930982 892083 733128 696741 

 

 

Рисунок 2.17 —  Споживання теплової енергії різними категоріями споживачів  за 2010-2015 роки, Гкал   

Сумарне споживання теплової енергії різними категоріями споживачів (зведене до одних одиниць 
вимірювання – МВт∙год) наведено у таблиці 2.3.6, а відсотковий розподіл – на рис. 2.18  

Таблиця 2.3.6  

Споживання теплової енергії різними категоріями споживачів в 2010-2015 рр., МВт·год 

№ 
з/п 

Категорії споживачів 
Календарний  рік 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Населення 845822 865892 855883 803692 663068 624837 

2. Бюджетні установи: 178510 152400 162223 173879 140007 129661 

3. Місцевого фінансування 71989 67775 70337 74652 59670 55769 

4. Обласного фінансування 45318 31111 31457 43032 40293 34834 

5. Державного фінансування 61203 53514 60429 56194 40045 39057 

6. 
Теплопостачальні підприємства (власні 
та господарські потреби підприємства 

76605 19349 25663 15605 13492 17584 

7. Промислові підприємства 42537 37361 39894 45210 36795 38925 

Усього 1143474 1075002 1083663 1038385 853361 811006 
 

 
Рисунок 2.18 — Відсотковий розподіл споживання теплової енергії різними категоріями споживачів  
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2.3.3 Ефективність енергоспоживання у будівлях. 

Метою цієї частини є проведення аналізу проблем енергетичної ефективності будівель міста, а також 
визначення сучасних технічно обґрунтованих і економічно доцільних енергозберігаючих заходів, 
застосування яких дасть змогу отримати найбільший ефект від впроваджуваних заходів із урахуванням 
специфіки конкретних будівель. 

Розподіл відпущеної за рік теплової енергії (рис. 2.18) підкреслює значення населення і бюджетних 
організацій, як ключових категорій кінцевих споживачів теплової енергії. 

Правила формування тарифів на енергію для 
різних категорій споживачів визначають ту 
обставину, що витрати на оплату послуг 
теплопостачання між основними категоріями 
споживачів енергії розподіляються непропорційно 
витратам енергії.  

При величинах тарифів на теплову енергію у 2010 
році у м. Вінниці для населення 372,7 грн за 1 Гкал 
і для бюджетних організацій 510,62 грн за 1 Гкал, 
витрати на оплату теплопостачання для 
населення і бюджетних організацій 
розподіляються відповідно до діаграми, показаної 
на рис. 2.19 

 
Рисунок 2.19 — Розподіл річних витрат на 

теплопостачання ключових категорій споживачів 
теплової енергії у м. Вінниці за даними 2010 року, 

тис. грн 

Поточні значення річних витрат на теплову енергію протягом  2010-2015 років для категорій споживачів 
відображені на рис. 2.17.  

Спостерігається загальна тенденція до зменшення теплоспоживання для всіх категорій споживачів, в 
тому числі помітні зміни витрат теплової енергії для житлових будівель та будівель бюджетної сфери. 

У вирішенні проблем підвищення енергетичної ефективності житлових будівель та будівель бюджетної 
сфери органи місцевого самоврядування, використовуючи свої наявні фінансові можливості, мають 
безпосередній і значний вплив на те, як буде розвиватись споживання в майбутньому і можуть сприяти 
переходу на оптимістичний сценарій розвитку.  

Раніше, місто Вінниця зосереджувало інвестиції на об’єктах, які експлуатуються міськими комунальними 
підприємствами, тобто у секторі виробництва енергетичних ресурсів, та недостатньо підтримувало 
інвестиціями підвищення енергетичної ефективності будівель, як в бюджетній сфері, так і в житловому 
фонді. Такий принцип розподілу інвестицій не зміг не позначитись на стрімкому зростанні витрат на 
енергопостачання будівель бюджетної сфери та житлового фонду, енергетичні характеристики яких 
залишались незадовільними. 

Із 172119,1 тис.м3 природного газу, який витратили теплопостачальні підприємства на виробництво 
теплової енергії, близько 82% припадає на теплопостачання міського житлового фонду. Стійка тенденція 
зростання вартості природного газу змушує місто зосередитись на питаннях енергозбереження в 
житловому фонді та бюджетній сфері, та на питаннях підвищення енергетичної ефективності для 
забезпечення сталого розвитку міста. 

Території, що включені до меж міста згідно до Постанови Верховної Ради від 13.05.2015р. № 401 -VIII 
характеризуються наступним житловим фондом:  
1) Cтадницька сільська рада –  відсутні багатоквартирні житлові будинки, що перебувають у 

комунальній власності. 

2) Вінницько-хутірська сільська рада – відсутні багатоквартирні житлові будинки, що перебувають 
у комунальній власності. 

3) Лука Мелешківська сільська рада – 1 багатоквартирний житловий будинок по вул. Примакова, 
5б. В будинку створено ОСББ. 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

Рі
чн

і в
ит

ра
т

и 
на

 

т
еп

пл
оп

ос
т

ач
ан

ня
 

кл
ю

чо
ви

х 
ка

т
ег

ор
ій

 

сп
ож

ив
ач

ів
 т

еп
ло

во
ї 

ен
ер

гі
ї, 

т
ис

. г
рн

.

Населення Бюджетні установи



28 

4) Бохонницька сільська рада – 14 багатоквартирних житлових будинків по вул. Миколаївська. 
Послуги з утримання будинків та прибудинкових територій надає ТОВ «УЮТ»; у всіх будинках 
створено ОСББ. 7 будинків по вул. Гніванське шосе (перебувають на самообслуговуванні). 

5) Агрономічна сільська рада – 5 багатоквартирних житлових будинків по вул. Академічна. Послуги 
з утримання будинків та прибудинкових територій надає ТОВ «ЖЕК Агрономічне». 

6) Якушинецька сільська рада – Відсутні багатоквартирні житлові будинки, що перебувають у 
комунальній власності. 

7) Стрижавська сільська рада – Відсутні багатоквартирні житлові будинки, що перебувають у 
комунальній власності. 

8) Деснянська сільська рада – Відсутні багатоквартирні житлові будинки, що перебувають у 
комунальній власності. 

2.3.4 Характеристика будівель бюджетної сфери. 

В даний час велика увага приділяється будівлям бюджетної сфери у зв’язку з тим, що скорочення витрат 
бюджету на оплату послуг теплопостачання є пріоритетним фінансово-економічним орієнтиром міського 
енергетичного планування. У соціально-економічних умовах, що склалися, місцевий бюджет продовжує 
залишатись єдиним надійним джерелом акумуляції коштів на виконання міських цільових програм.  

Динаміка річних затрат бюджету на оплату енергоносіїв для цільових секторів міста показана на рис. 2.20. 

 

Як видно з рис. 2.20, найбільш 
енергоємним цільовим сектором 
бюджетної сфери є сектор освіти. У 
міському секторі освіти       налічується 48 
дошкільних навчальних закладів та 36 
загальноосвітніх середніх шкіл. Тільки в 
дошкільних навчальних закладах 
навчально-виховна робота з більш ніж 6,5 
тис. дітей проходить в будівлях, загальна 
опалювальна площа яких становить 
305411 м2, а загальна площа ‒ близько 

257 тис. м2. На енергопостачання будівель 
міського сектору освіти витрачається 
48,5% всіх коштів, які виділяються 
бюджетом міста на оплату енергоносіїв.   

Рисунок 2.20 — Розподіл річних витрат бюджету на 
енергоносії між цільовими секторами бюджетної сфери       

м. Вінниці у 2010 р. 

Наступним за енергетичною ємністю є сектор охорони здоров’я, на частку якого приходиться 35,2% річних 
витрат місцевого бюджету на оплату енергоносіїв.  

Частка річних витрат бюджету міста на оплату енергоносіїв для секторів закладів культури та спорту 
становлять 16,3%. Відповідно, основним пріоритетом є підвищення енергетичної ефективності в цільових  
секторах освіти та охорони здоров’я м. Вінниці. 

2.3.5 Характеристика наявного житлового фонду. 

 У м. Вінниці налічується 1235 житлових будівель, які під’єднанні до централізованої системи опалення, 
побудованих у різні періоди (рис. 2.21). 
 

Департамент освіти
Департамент охорони здоров'я
Департамент культури
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Рисунок 2.21 — Розподіл житлових будинків, які під’єднанні до централізованої системи опалення    

м. Вінниці, за роками побудови  

Як показано на рис. 2.21, основу житлового фонду міста складають будинки типових серій, які побудовані 
протягом 1960-2000 рр., їх частка становить 85,6%  усього житлового фонду міста. Загальним для них є 
недостатньо висока якість проектування та будівництва. Головним їх недоліком є низький опір 
теплопередачі матеріалів огороджувальних конструкцій (непрозорих огороджувальних конструкцій — 
стін, прозорих огороджувальних конструкцій — вікон). 

Дані про кількість поверхів показують, що основу житлового фонду міста складають п’яти- та 
дев’ятиповерхові будівлі (рис. 2.22). 

 

Рисунок  2.22 — Розподіл житлових будівель м. Вінниці, які підключенні до системи централізованого 

теплопостачання, за кількістю поверхів 

Малоповерхова забудова (висотою до трьох поверхів включно), яка нараховує 901 будівлю, відрізняється 
низькою ефективністю використання міської території, та швидше за все буде збережена тільки тому, що 
має історичну та архітектурну цінність. Декілька 4-поверхових будівель, які були збудовані на початку 
минулого століття в районі вулиці Князів Коріатовичів (раніш, вул. Свердлова) та належали до аварійного 
і ветхого фондів, були знесені, а на їх місці були зведені сучасні багатоповерхові житлові будинки. Знесені 
будинки історичної цінності не становили. Разом із тим, із підвищенням енергетичної ефективності в ході 
реконструкції існуючого житлового фонду буде змінюватись не тільки енергетична ефективність цих 
будівель, але й їхній зовнішній вигляд. 

Розподіл житлових будівель за підпорядкуванням у відсотковому відношенні наведено на рис. 2.23. 
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Таблиця 2.3.7  
Обсяги споживання енергоресурсів населенням у 2010-2015 роках, (зведене до одних одиниць 

вимірювання МВт∙год) 
 

№ 
з/п 

Категорії 
споживачів 

Календарний  рік  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Теплова енергія 845821,8 865891,5 855883,4 803691,6 663067,8 624836,6 

2. Електрична енергія 258519,4 256003 268441,4 268308,6 276739,4 278012,1 

3. Природний газ 1757264,4 1693255,5 1676806 1249367,4 1104686,6 985655,8 

Усього 2861605,6 2815150 2801130,8 2321367,6 2044493,8 1888504,5 

 
Рисунок 2.24 — Відсотковий розподіл споживання енергоресурсів населенням у 2010 році  

2.3.6 Висновки за результатами проведеного аналізу. 

На реалізацію потенціалу енергоефективності будівель у м. Вінниці накладають свої обмеження часові 
та фінансові рамки. Дією можливих технічних обмежень на період короткострокового планування можна 
знехтувати внаслідок впливу фінансових обмежень, які випливають зі стану державного та місцевого 
бюджетів, а також рівня доходів населення. 

У Муніципальному енергетичному плані на 2012-2015 роки окремо розглядалися можливості виконання 
енергозберігаючих заходів, які дозволяли ще до виконання всього комплексу робіт із модернізації 
будівель досягнути або наблизитися до встановлених санітарно-гігієнічних норм і рівня комфорту в 
організаціях освіти та охорони здоров’я. 

Найбільш прийнятим для цього вважається масове впровадження в будівлях відносно недорогих 
енергозберігаючих заходів (так званий горизонтальний метод, який передбачає впровадження одного і 
того ж заходу на певній кількості об’єктів). У цьому випадку сукупність проектів може розглядатися, як 
цільова програма. 

29,56%

9,03%61,41%

2010 рік

Теплова енергія Електрична енергія Природний газ

 

Як видно з рис. 2.23, за площею (а отже й 
за потребами у тепловій енергій на 
опалення та вентиляцію) основну частку 
становлять будівлі, що знаходяться в 
підпорядкуванні територіальної громади 
м. Вінниці. 
 
Обсяги споживання енергоресурсів 
населенням наведено у таблиці 2.3.7  
 
Відсотковий розподіл – на рис. 2.24. 

 

Рисунок 2.23 — Розподіл житлових будівель за 
підпорядкуванням 
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Для будівель бюджетної сфери м. Вінниці рекомендується для горизонтального методу впровадження 
наступних цільових програм: 

– скорочення витрат теплової енергії і досягнення встановлених санітарно-гігієнічних норм у 
приміщеннях будівель секторів освіти і охорони здоров'я методом масового впровадження зарадіаторних 
екранів (горизонтальний метод впровадження енергозберігаючих заходів); 

– скорочення витрат електричної енергії і досягнення встановлених санітарно-гігієнічних норм у 
приміщеннях будівель секторів освіти і охорони здоров'я методом масового впровадження типових 
енергозберігаючих заходів (горизонтальний метод впровадження енергозберігаючих заходів); 

– скорочення витрат теплової енергії і досягнення встановлених санітарно-гігієнічних норм у 
приміщеннях будівель секторів освіти і охорони здоров'я методом масового впровадження типових 
енергозберігаючих заходів (горизонтальний метод впровадження енергозберігаючих заходів). Цільова 
міська Програма «10000 м² металопластикових вікон для будівель бюджетної сфери м. Вінниці».  

Для житлових кооперативних будинків та будинків ОСББ, мешканці яких проявили помітну активність у 
практичному енергозбереженні, рекомендуються такі проекти для горизонтального впровадження 
енергозберігаючих заходів (описи проектів додаються): 

– масове впровадження пакету маловитратних енергозберігаючих заходів у кооперативних житлових 
будинках та будинках ОСББ для підвищення їх енергоефективності; 

– встановлення пристроїв контролю освітлення на сходових клітинах та в тамбурах багатоквартирних 
житлових будинків. 
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3 Визначення базового рівня викидів СО2 у місті (базовий кадастр 
викидів) 

Розрахунки щодо обсягів забруднюючих речовин у повітрі міста, а саме парникових газів СО2, 
проводились згідно з результатами інвентаризації витрат енергії усіма міськими секторами. До базового 
кадастру викидів (далі БКВ) не включаються енергоспоживання промисловими та іншими споживачами з 
наступних причин: 

- місцева влада не має впливу на суб’єктів господарювання, що відносяться до галузі 
промисловості в місті, а отже прогнозувати впровадження енергоефективних заходів в цьому 
міському секторі є недоцільним; 

- за базовий рівень викидів СО2  приймається рівень базового року, тому розвиток промисловості 
та відповідно прогноз енергоспоживання в цьому міському секторі не буде враховано. 

Також до БКВ не включаються громадські будівлі обласного та державного фінансування. Зазначені 
будівлі не підпорядковані місцевій владі, відповідно енергоефективні заходи в цьому секторі не можливо 
реалізовувати за рахунок місцевого бюджету. Довгострокове планування коштів державного бюджету для 
фінансування енергоефективних програм в секторі громадських будівель обласного та державного 
підпорядкування на  момент  розробки ПДСЕР є достатньо обґрунтованим через економіко-політичні 
фактори.  

Використання 2010 року в якості базового року пояснюється низкою чинників: 

- наявність повної та достовірної інформації за цей рік  щодо  споживання всіх видів 
енергоносіїв; 

- вихід із економічної кризи 2008-2009 років та нарощення потужностей в усіх галузях економіки; 
- прийнятний економічний стан населення, і, відповідно,  високе споживання енергоносіїв; 
- наявність чітких даних щодо споживання всіх видів енергоносіїв у всіх галузях та секторах. 

Базовий кадастр викидів — це розрахунки щодо обсягів викидів парникових газів (СО2) за результатами 
інвентаризації витрат енергії усіма міськими секторами, а також коефіцієнтами викидів, які були прийняті 
рівними наступним величинам: 

- для електричної енергії — 0,88 т/МВт·год; 
- для природного газу — 1,960 т/1000 м3 – 0,202 т/МВт·год; 
- для вугілля — 0,341 т/МВт·год; 
- для дизелю — 0,267 т/МВт·год; 
- для бензину — 0,249 т/МВт·год. 

Визначення викидів СО2 при споживанні енергоресурсів виконувалось по роках відповідно до величин  
витрат енергоресурсів (табл. 3.1, 3.2, рис.3.1, 3.2). 

Базовий кадастр викидів парникових газів враховує викиди з різних джерел, але Планом дій охоплені 
найсуттєвіші, зокрема: 

- підприємства теплопостачання (витрати природного газу та електричної енергії для вироблення 
теплової енергії на потреби опалення житлових та громадських будівель); 

-  житловий сектор (витрати газу населенням із газорозподільних мереж низького тиску на потреби 
приготування їжі, а також приготування води та опалення в зоні будівель, не обладнаних централізованим 
теплопостачанням, витрати електричної енергії); 

- громадські будівлі (електрична енергія, природний газ); 

- транспортний сектор (моторне паливо, у т. ч. у секторі муніципального та громадського транспорту); 

- підприємства комунальної інфраструктури, енергоресурси (переважно електрична енергія), які 
витрачаються на потреби водопостачання, водовідведення, зовнішнього освітлення тощо. 

В результаті проведення розрахунків отримано базовий кадастр викидів.  

Таблиця  3.1  
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Викиди СО2 на території міста за секторами, т/особу 

№ 
з/п 

Категорії споживачів 
Календарний  рік 

2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

1. Населення 1,59 1,53 1,55 1,31 1,69 1,58 

2. Бюджетні установи: 0,12 0,13 0,13 0,13 0,21 0,20 

3. Місцевого фінансування 0,02 0,02 0,02 0,02 0,06 0,06 

4. Обласного фінансування 0,02 0,03 0,03 0,03 0,05 0,05 

5. Державного фінансування 0,08 0,08 0,08 0,08 0,10 0,09 

6. Теплопостачальні підприємства  0,77 0,84 0,88 0,85 0,85 0,78 

7. Промислові та інші підприємства 0,76 1,07 1,05 1,06 1,05 1,04 

8. 
Житлово-комунальне господарство (Водоканал, 
спалювання відходів та ін. ком.-побут. під-ва) 

0,21 0,22 0,22 0,20 0,19 0,18 

9. Муніципальне освітлення 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 

10. Транспорт 2,82 2,90 2,44 3,24 3,07 3,02 

Усього 6,27 6,69 6,28 6,80 7,09 6,81 

Усього обсяги викидів СО2 що включаються в БКВ 
(без промислових /інших споживачів та 
громадських будівель обласного та державного 
фінансування) 

5,41 5,52 5,11 5,64 5,88 5,63 

* У зв’язку з ненаданням ГУ статистики Вінницької області звітності щодо спожитого пального по м. Вінниця в 2015 році 
на момент підготовки ПДСЕР для розрахунків викидів СО2 транспортом обсяги спожитого пального за 2015 рік 
прийнятий на рівні 2014 року. 

  
Рисунок 3.1 — Відсотковий розподіл викидів СО2 за 2010 рік 

 

  

Рисунок 3.2 —Обсяги викидів СО2 за видами енергоносія протягом 2010-2015 років, тон. 
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№ 
з/
п 

Енергоносій 
Календарний рік 

2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

1 Природний газ 646705,24 669247,59 677359,13 575015,99 491171,08 440857,08 

2 Електрична енергія 324679,17 322629,74 340700,10 346155,30 349391,24 353925,62 

3 Бензин 365717,07 381209,48 395144,70 563815,80 543240,21 543240,21 

4 Дизельне паливо 606829,58 627553,18 443268,46 556924,44 525522,37 525522,37 

5 Зріджений газ 39835,74 42861,65 44792,83 52988,35 47475,93 47475,93 

6 Стиснений газ метан 3288,10 3073,66 1009,89 1746,92 687,42 687,42 

7 
Спалення міських 
відходів 

0,00 9,95 566,53 389,22 426,74 436,92 

  Всього 1987055 2046585 1902842 2097036 1957915 1912146 

* У зв’язку з ненаданням ГУ статистики Вінницької області звітності щодо спожитого пального по м. Вінниця в 2015 році 
на момент підготовки ПДСЕР для розрахунків викидів СО2 по паливу для транспорту обсяг спожитого пального за 2015 
рік прийнятий на рівні 2014 року. 

У 2010 р. обсяги викидів СО2 в атмосферу міста від спалювання енергоносіїв оцінюються в 1 987,06 тис. 
т. Відсотковий розподіл викидів СО2 за видами енергетичних ресурсів за 2010 рік наведено на рис. 3.3 

 

Рисунок 3.3 — Відсотковий розподіл викидів СО2 за видами ресурсів за 2010 рік  

На рис. 3.4 наведено зміни в структурі викидів за роками. 

 

Рисунок 3.4 — Динаміка структури викидів СО2, %  
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Аналіз рис. 3.4 свідчить, що найбільш суттєвим за всіма роками спостереженням є внесок моторних видів 
палива (транспортні засоби міста). Він становлять близько 50% загальних викидів. При цьому 
відмічається стійка тенденція до збільшення частки викидів від використання моторних видів палива. 

Другим за значущістю  чинником є викиди парникових газів, які утворюються при використанні природного 
газу та електричної енергії населенням на — 31,3%. Менший внесок у загальний кадастр викидів СО2 
мають теплопостачальні організації — до 13,6%. Витрати електричної енергії у комунальних 
підприємствах долучають до загального кадастру близько 4,5%, окрім того витрати електричної енергії у 
секторі муніципального освітлення – 0,3%. При цьому відмічається тенденція до збільшення викидів СО2 
за сектором комунальних підприємств. Найменший вплив на загальні викиди СО2 має використання 
електричної енергії в установах місцевого фінансування.  

Отримані дані дають можливість правильно розподілити зусилля та інвестиції щодо найбільш 
ефективного впливу на кадастр викидів і досягнення поставленої мети ‒ скорочення викидів СО2 у 2020 
р. не менш ніж на 20%. 

У ході подальшої роботи над ПДСЕР були виконані розрахунки з прогнозування викидів СО2 на період до 
2020 р. В основу прогнозування покладено наявну тенденцію до утворення парникового газу протягом 
років спостережень за витратами енергії і викидами СО2 за окремими секторами. 

 

Побудова функціональної залежності абсолютної 
величини викидів СО2 за роками та апроксимація 
такої залежності з урахуванням тенденції динаміки 
зміни чисельності населення та економічного 
розвитку міста дали можливість спрогнозувати 
викиди СО2 на період до 2020 року, а також 
визначити кількісну характеристику викидів із 
урахуванням їхнього 20-відсоткового зменшення. 
Прогноз зміни чисельності населення за 
результатом моніторингу зображений на рис. 3.4. Рисунок 3.4 —  Прогноз зміни чисельності 

населення до 2020 року 

Графічно динаміку споживання електричної енергії та прогноз до 2020 року за результатом моніторингу 
наведено на рис.3.5. 

 

 

Таким чином, якщо не втручатися в процес 
електроспоживання, сумарний приріст 
відносно референтного року становитиме 
36,3%. 

Зростання чисельності населення міста з 
високою ймовірністю призведе до позитивної 
динаміки споживання теплової енергії та 
природного газу.  

Динаміка споживання газу у МВт·год 
наведена на рис. 3.6. Сумарний приріст 
відносно 2010 р. становитиме приблизно 
25%, При цьому температура зовнішнього 
повітря взимку 2010 р. знизилась порівняно з 
відповідним періодом 2009 р.  

Рисунок 3.5 —  Прогноз споживання електроенергії 
у м. Вінниця до 2020 року році, МВт·год  
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Таким чином, можна скласти загальну картину зміни споживання пального в місті (рис. 3.7) та 
енергоспоживання (рис. 3.8). 

  
Рисунок 3.7 — Прогноз споживання палива в             

м. Вінниці до 2020 року, (МВт·год) 
Рисунок 3.8 — Прогноз енергоспоживання 
в м. Вінниці до 2020 року, (МВт·год) 

Таким чином можна констатувати, що приріст споживання енергоресурсів у м. Вінниці до 2020 року 
становитиме від 25% до 35 %.  

Прогноз обсягів викидів СО2 залежно від збільшення споживання енергоресурсів за секторами згідно з 
результатами моніторингу  2011-2014 років представлений на рис. 3.9. 

 

Рисунок 3.9 — Прогноз обсягу викидів СО2 за секторами до 2020 року, т,   

 

Споживання пального розглядаємо за 
видами пального: дизельним паливом та 
бензином.  
Більша частка споживання бензину 
припадає на приватний транспорт, а 
дизельного пального — на вантажний. 

Є підстави вважати, що в найближчі 2-3 роки 
ріст споживання буде незначним (на рівні 2-
3%).  

Далі можливий подальший ріст інтенсивності 
використання приватного транспорту, а, 
отже, й збільшення споживання бензину.  Рисунок  3.6 —  Прогноз споживання газу до 2020 року,  

МВт·год 



37 

Скорочення викидів СО2 до 2020 року порівняно з базовою лінією та досягнення необхідного 20% обсягу 
скорочення зображено на рис. 3.10. При прогнозуванні обсягу енергоспоживання до 2020 року не 
враховано зменшення енергоспоживання в кризовому 2014 році. 

Рисунок 3.10  —  Порівняння базової лінії та досягнення необхідного 20% обсягу скорочення   викидів 
СО2 

Мета ПДСЕР м. Вінниці — досягти реального зменшення викидів СО2, викликаного реалізацією комплексу 
енергоефективних заходів та заміщенням викопних видів палива в усіх основних міських секторах. 

Енергетична криза 2014 р. в Україні, викликана нестачею газу та вугілля, призведе до непрогнозованого 
екстраполяційними методами зменшення споживання енергоресурсів у основних секторах за рахунок 
адміністративних методів регулювання споживання: зменшення температури у внутрішніх приміщеннях 
будівель нижче санітарно-гігієнічних норм, віяльного відключення електроенергії, у тому числі вуличного 
освітлення. Знецінення національної валюти, вимушені непопулярні заходи уряду можуть призвести до 
погіршення економічного становища більшості сімей, і зменшення споживання енергоресурсів, зокрема 
газу чи палива приватним транспортом.  

У таких умовах  важко спрогнозувати базову лінію, оскільки відсутній більш-менш тривалий період часу 
для здійснення аналізу. Проте, можна зауважити, що зниження викидів відбудеться за рахунок 
погіршення рівня комфорту жителів міста, і, відповідно, рівень викидів повернеться до прогнозних 
показників одразу після подолання наслідків енергетичної та економічної кризи. 

Тому для збільшення ефекту від реалізації ПДСЕР (кліматичного, економічного, соціального, 
екологічного) пропонується інший метод вибору базового рівня викидів СО2, а саме — метод вибору 
базового року. 

Членами робочої групи із розроблення ПДСЕР, за даними аналізу динаміки викидів СО2 за 2008-2010 рр. 
та відповідно до даного методу, відправною точкою для визначення в подальшому зменшення обсягів 
викидів СО2 вирішено обрати в якості базового 2010 рік, виходячи з максимальних обсягів викидів СО2 
протягом цього року. Ще одним із факторів, які вплинули на визначення базовим цього року, стало те, що 
це найбільш ранній рік, для якого наявний максимально необхідний обсяг інформації для точного 
розрахунку кадастру викидів за секторами. 

 

 

 

Проведений аналіз викидів СО2 за період 2010-2015 рр. підтвердив правильність такого вибору. В якості 
обґрунтування  цього  рішення нижче за роками надано розрахункові дані з 2010 по 2015 рр. (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3  

Аналіз викидів СО2 за період  2010-2015 рр. 

Містом Вінниця  в ПДСЕР задекларовано 2010 рік як базовий рік. 
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Споживання містом 2010 рік - Базовий рік 

Чисельність населення, осіб  367400 

Споживачі відповідного енергоносія 
Од. 

виміру 

Обсяг 
споживання 
енергоносія 

Витрати 
енергії 

МВт год 

Коефіцієнт 
викидів 

викиди 
СО2, т 

питомі 
викиди 

СО2, 
т/особу 

Електрична енергія          

Спожито всіма категоріями 
споживачів 

кВт год 368953652 368954  324679 0,88 

Населення кВт год 258519438 258519 0,88 227497 0,62 

Бюджетні установи місцевого 
фінансування 

кВт год 8461016 8461 0,88 7446 0,02 

Комунальні підприємства кВт год 52666500 52667 0,88 46347 0,13 

громад. електротранспорт кВт год   22266 0,88 19594 0,05 

муніципальне освітлення  кВт год   4831 0,88 4251 0,01 

Теплопостачальні підприємства кВт год 8778221 8778 0,88 7725 0,02 

КП «Вінницяоблводоканал» кВт год 40528477 40529 0,88 35665 0,10 

Природний газ         

Спожито всіма категоріями 
споживачів 

м.куб. 327687926,8 3201511  646705 1,76 

Населення м.куб. 179863300 1757264 0,202 354967 0,97 

Бюджетні установи місцевого 
фінансування 

м.куб. 120200 1174 0,202 237 0,00 

Компобут м.куб. 8843775,5 86404 0,202 17454 0,05 

Теплопостачальні підприємства м.куб. 138860651,3 1356669 0,202 274047 0,75 

Спалювання муніципальних 
відходів 

          

Транспорт, спожито палива:   419577,51 3931812 0,256  1015670 2,76 

Бензин тис.л. 161364,89 1468743 0,249 365717 1,00 

Дизельне паливо тис.л. 231501,91 2272770 0,267 606830 1,65 

Зріджений газ тис.л. 25275,51 175488 0,227 39836 0,11 

Стиснений газ метан тис.м.куб. 1435,20 14811 0,222 3288 0,01 

Муніципальний автопарк     19879   5120,62 0,01 

Громадський автомобільний 
транспорт 

  
  

1259146   336192,00 0,92 

Приватний та комерційний 
транспорт 

  
  

2652787,8   674357,88 1,84 

ВСЬОГО     7502277   1987055 5,41 

 

Споживання містом 2011 рік 

Чисельність населення, осіб  370800 

Споживачі відповідного 
енергоносія 

Од. 
виміру 

Обсяг 
споживання 
енергоносія 

Витрати 
енергії 

МВт год 

Коефіцієнт 
викидів 

викиди 
СО2, т 

питомі 
викиди 

СО2, 
т/особу 

Електрична енергія         

Спожито всіма категоріями 
споживачів 

кВт год 366624525 366625  322630 0,87 

Населення кВт год 256002961 256003 0,88 225283 0,61 

Бюджетні установи місцевого 
фінансування 

кВт год 7979774 7980 0,88 7022 0,02 

Комунальні підприємства кВт год 54353456 54354 0,88 47831 0,13 

громад. електротранспорт кВт год   22036 0,88 19392 0,05 

муніципальне освітлення  кВт год   5218 0,88 4591 0,01 

Теплопостачальні підприємства кВт год 8862781 8863 0,88 7799 0,02 

КП «Вінницяоблводоканал» кВт год 39425553 39426 0,88 34695 0,09 

Природний газ         

Спожито всіма категоріями 
споживачів 

м.куб. 339110230 3313107  669248 1,80 
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Споживання містом 2011 рік 

Чисельність населення, осіб  370800 

Споживачі відповідного 
енергоносія 

Од. 
виміру 

Обсяг 
споживання 
енергоносія 

Витрати 
енергії 

МВт год 

Коефіцієнт 
викидів 

викиди 
СО2, т 

питомі 
викиди 

СО2, 
т/особу 

Населення м.куб. 173311723 1693256 0,202 342038 0,92 

Бюджетні установи: місцевого 
фінансування 

м.куб. 263843 2578 0,202 521 0,00 

Компобут м.куб. 11510919 112462 0,202 22717 0,06 

Теплопостачальні підприємства м.куб. 154023745 1504812 0,202 303972 0,82 

Спалювання муніципальних 
відходів 

    30,15 0,330 10 0,00 

Транспорт, спожито палива:   436145 4084011 0,256  1054698 2,84 

Бензин тис.л. 168201 1530962 0,249 381209 1,03 

Дизельне паливо тис.л. 239408 2350386 0,267 627553 1,69 

Зріджений газ тис.л. 27195 188818 0,227 42862 0,12 

Стиснений газ метан тис.м.куб. 1342 13845 0,222 3074 0,01 

Муніципальний автопарк     21114   5441,30 0,01 

Громадський автомобільний 
транспорт 

    1259146   336192,00 0,91 

Приватний та комерційний 
транспорт 

    2803751   713064,67 1,92 

ВСЬОГО     7763743   2046575 5,52 

 
Споживання містом 2012 рік 

Чисельність населення, 
осіб 

 371700 

Споживачі відповідного 
енергоносія 

Од. 
виміру 

Обсяг 
споживання 
енергоносія 

Витрати 
енергії 

МВт год 

Коефіцієнт 
викидів 

викиди СО2, т 
питомі 

викиди СО2, 
т/особу 

Електрична енергія         

Спожито всіма категоріями 
споживачів 

кВт год 387159285 387159   340700 0,92 

Населення кВт год 268441423 268441 0,88 236228 0,64 

Бюджетні установи місцевого 
фінансування 

кВт год 8454332 8454 0,88 7440 0,02 

Комунальні підприємства кВт год 58781544 58782 0,88 51728 0,14 

громад. 
електротранспорт 

кВт год   25912 0,88 22803 0,06 

муніципальне освітлення  кВт год   5841 0,88 5140 0,01 

Теплопостачальні 
підприємства 

кВт год 12259863 12260 0,88 10789 0,03 

КП «Вінницяоблводоканал» кВт год 39222123 39222 0,88 34515 0,09 

Природний газ         

Спожито всіма категоріями 
споживачів 

м.куб. 343220372 3353263  677359 1,82 

Населення м.куб. 171628044 1676806 0,202 338715 0,91 

Бюджетні установи місцевого 
фінансування 

м.куб. 148055 1447 0,202 292 0,00 

Компобут м.куб. 11150996 108945 0,202 22007 0,06 

Теплопостачальні 
підприємства 

м.куб. 160293277 1566065 0,202 316345 0,85 

Спалювання муніципальних 
відходів 

    1717 0,330 567 0,00 

Транспорт, спожито палива:   372315 3448982 0,256 884216 2,38 

Бензин тис.л. 174349 1586927 0,249 395145 1,07 

Дизельне паливо тис.л. 169104 1660182 0,267 443268 1,20 

Зріджений газ тис.л. 28421 197325 0,227 44793 0,12 

Стиснений газ метан тис.м.куб. 441 4549 0,222 1010 0,00 
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Споживання містом 2012 рік 

Чисельність населення, 
осіб 

 371700 

Споживачі відповідного 
енергоносія 

Од. 
виміру 

Обсяг 
споживання 
енергоносія 

Витрати 
енергії 

МВт год 

Коефіцієнт 
викидів 

викиди СО2, т 
питомі 

викиди СО2, 
т/особу 

Муніципальний автопарк     25710   6663 0,02 

Громадський 
автомобільний 
транспорт 

  
  

537997   
143645 

0,39 

Приватний та 
комерційний транспорт 

  
  

2885276   
733908 

1,98 

ВСЬОГО     7191121   1902842 5,125 

 

Споживання містом  2013 рік 

Чисельність населення, осіб  372100 

Споживачі відповідного 
енергоносія 

Од. 
виміру 

Обсяг 
споживання 
енергоносія 

Витрати 
енергії 

МВт год 

Коефіцієнт 
викидів 

викиди 
СО2, т 

питомі 
викиди 

СО2, 
т/особу 

Електрична енергія         

Спожито всіма категоріями 
споживачів 

кВт год 393358292 393358   346155 0,93 

Населення кВт год 268308593 268309 0,88 236112 0,63 

Бюджетні установи місцевого 
фінансування 

кВт год 9340858 9341 0,88 8220 0,02 

Комунальні підприємства кВт год 60760742 60761 0,88 53469 0,14 

громад. електротранспорт кВт год   30698 0,88 27015 0,07 

муніципальне освітлення  кВт год   6167 0,88 5427 0,01 

Теплопостачальні підприємства кВт год 14913824 14914 0,88 13124 0,04 

КП «Вінницяоблводоканал» кВт год 40034275 40034 0,88 35230 0,09 

Природний газ         

Спожито всіма категоріями 
споживачів 

м.куб. 291362722 2846614   575016 1,55 

Населення м.куб. 127877933 1249367 0,202 252372 0,68 

Бюджетні установи місцевого фінанс. м.куб. 144049 1407 0,202 284 0,00 

Компобут м.куб. 9563358 93434 0,202 18874 0,05 

Теплопостачальні підприємства м.куб. 153777382 1502405 0,202 303486 0,82 

Спалювання муніципальних 
відходів 

    1179 0,330 389 0,00 

Транспорт, спожито палива:   248772 4591478 0,256 1175476 3,17 

Бензин тис.л. 248772 2264320 0,249 563816 1,52 

Дизельне паливо тис.л. 0 2085859 0,267 556924 1,50 

Зріджений газ тис.л. 0 233429 0,227 52988 0,14 

Стиснений газ метан тис.м.куб. 0 7869 0,222 1747 0,00 

Муніципальний автопарк     27617   7166 0,02 

Громадський автомобільний 
транспорт 

  
  

812214   
216861 

0,58 

Приватний та комерційний 
транспорт 

  
  

3751646   
951449 

2,57 

ВСЬОГО     7832629   2097036 5,65 
 

Споживання містом 2014 рік 

Чисельність населення, осіб  372399 

Споживачі відповідного 
енергоносія 

Од. 
виміру 

Обсяг 
споживання 
енергоносія 

Витрати 
енергії 

МВт год 

Коефіцієнт 
викидів 

викиди СО2, т 

питомі 
викиди 

СО2, 
т/особу 

Електрична енергія          
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Споживання містом 2014 рік 

Чисельність населення, осіб  372399 

Споживачі відповідного 
енергоносія 

Од. 
виміру 

Обсяг 
споживання 
енергоносія 

Витрати 
енергії 

МВт год 

Коефіцієнт 
викидів 

викиди СО2, т 

питомі 
викиди 

СО2, 
т/особу 

Спожито всіма категоріями 
споживачів 

кВт год 397035514 397036   349391 0,94 

Населення кВт год 276739424 276739 0,88 243531 0,65 

Бюджетні установи місцевого 
фінансування 

кВт год 10107989 10108 0,88 8895 0,02 

Комунальні підприємства кВт год 58769583 58770 0,88 51717 0,14 

громад. електротранспорт кВт год   29886 0,88 26300 0,07 

муніципальне освітлення  кВт год   6870 0,88 6046 0,02 

Теплопостачальні підприємства кВт год 12201589 12202 0,88 10737 0,03 

КП «Вінницяоблводоканал» кВт год 39216929 39217 0,88 34511 0,09 

Природний газ          

Спожито всіма категоріями 
споживачів 

м.куб. 248878192 2431540   491171 1,32 

Населення м.куб. 113069250 1104687 0,202 223147 0,60 

Бюджетні установи місцевого 
фінансування 

м.куб. 111244 1087 0,202 220 0,00 

Компобут м.куб. 8469271 82745 0,202 16714 0,04 

Теплопостачальні підприємства м.куб. 127228427 1243022 0,202 251090 0,67 

Спалювання муніципальних 
відходів 

    1293 0,330 427 0,00 

Транспорт, спожито палива:   239693 4362178 0,256 1116926 3,00 

Бензин тис.л. 239693 2181688 0,249 543240 1,46 

Дизельне паливо тис.л. 0 1968249 0,267 525522 1,41 

Зріджений газ тис.л. 0 209145 0,227 47476 0,13 

Стиснений газ метан тис.м.куб. 0 3097 0,222 687 0,00 

Муніципальний автопарк     30308   7878 0,02 

Громадський 
автомобільний транспорт 

  
  800693  213785 

0,58 

Приватний та 
комерційний транспорт 

  
  

3531176   
895263 

2,41 

ВСЬОГО     7192046   1957915 5,26 

 

Споживання містом   2015 рік 

Чисельність населення, осіб   378300 

Споживачі відповідного 
енергоносія 

Од. 
виміру 

Обсяг 
споживання 
енергоносія 

МВт год 
Коефіцієнт 

викидів 
викиди СО2, т 

питомі 
викиди 

СО2, 
т/особу 

Електрична енергія             
Спожито всіма категоріями 
споживачів 

кВт год 400915539 400916   352806 0,93 

Населення кВт год 276739424 276739 0,88 243531 0,64 

Бюджетні установи місцевого 
фінансування 

кВт год 10201750 10202 0,88 8978 0,02 

Комунальні підприємства кВт год 58705142 58705 0,88 51661 0,14 

громад. електротранспорт кВт год   28846 0,88 25384 0,07 

муніципальне освітлення  кВт год   6422 0,88 5652 0,01 
Теплопостачальні підприємства кВт год 16622829 16623 0,88 14628 0,04 

КП «Вінницяоблводоканал» кВт год 38646394 38646 0,88 34009 0,09 

Природний газ         

Спожито всіма категоріями 
споживачів 

м.куб. 223383911 2182461   440857 1,17 

Населення м.куб. 100885956 985655,79 0,202 199102 0,53 

Бюджетні установи місцевого 
фінансування 

м.куб. 110959 1084,069 0,202 219 0,00 
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Компобут м.куб. 6463984 63153 0,202 12757 0,03 

Теплопостачальні підприємства м.куб. 115923012 1132568 0,202 228779 0,60 

Спалювання муніципальних 
відходів 

    1324 0,330 437 0,00 

Транспорт, спожито палива*:   0 4362178 0,256 1116926 2,95 

Бензин тис.л. 0 2181688 0,249 543240 1,44 

Дизельне паливо тис.л. 0 1968249 0,267 525522 1,39 

Зріджений газ тис.л. 0 209145 0,227 47476 0,13 
Стиснений газ метан тис.м.куб. 0 3097 0,222 687 0,00 

Муніципальний автопарк     30308   7878 0,02 

Громадський 
автомобільний транспорт 

  
  

800693   
213785 

0,57 

Приватний та 
комерційний транспорт 

  
  

3531176   
895263 

2,37 

ВСЬОГО     6946878   1911026 5,05 
* У зв’язку з ненаданням ГУ статистики Вінницької області звітності щодо спожитого пального по м. Вінниця в 2015 році 
на момент підготовки ПДСЕР обсяги спожитого пального за 2015 рік прийнятий на рівні 2014 року. 

Таким чином, базовий рівень викидів СО2 становить (2010 рік) 1 987 055 т. Цільовий показник, якого місто 
повинне досягнути у 2020 році,  — 1 589 644 т. Відповідно до вимог Угоди мерів, із періодичністю у два 
роки передбачається формування проміжних звітів щодо досягнення результатів скорочення 
концентрації парникових газів у повітрі для можливості коригування запропонованих заходів, проведення 
моніторингу з метою своєчасного реагування на зміни, які відбудуться за цей часовий період.  

В рамках постійної роботи міської влади із підвищення енергоефективності міського господарства у 2013-
2015 роках виконано енергоефективні заходи в бюджетній сфері, в сфері теплопостачання, 
водопостачання, ЖКГ, зовнішнього освітлення та електротранспорту (енергоефективні заходи в сфері 
промисловості не враховуються, оскільки даний сектор не включений до БКВ). Вартість виконаних в 2013-
2015 роках енергоефективних заходів та зменшення обсягів споживання енергії та викидів СО2  наведені 
в таблиці 3.4. 
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      Таблиця 3.4 

Вартість та результати енергоефективних  заходів виконаних в 2013-2015 роках у відповідному секторі 

  Інвестиції, тис.грн. 

Зниження 
споживання 
природного 

газу, МВт.год. 

Зниження 
споживання 

електроенергії, 
МВт.год. 

Зниження 
споживання 

бензину, 
МВт.год. 

Зниження 
споживання 
дизпалива, 

МВт.год. 

Зниження 
споживання 

енергії, 

МВт.год./рік 

Зниження 
викидів СО2, 

т. в 2020 

% 
зниження 

СО2 

від 2010 
Проект 2013 2014 2015 2016 2016 2016 2016 

Теплопостачання               2013-2015 

Всього 54 691 166 717 75 663 152 174 4 447 0 0 156 621 34 652 1,74% 

Обласний бюджет 0 0 1 471 841 0 0 0 841 170 0,01% 

Вінницяоблтеплоенерго 0 20 195 6 113 16 226 1 204 0 0 17 430 4 337 0,22% 

Проект реконструкції  котельні по вул. Пирогова  109-В   із  переходом на відновлювальні види палива.   5 900 9 393    9 393 1 897 0,10% 

Реконструкція теплових мереж, 840 м/п  312  368 4   372 78 0,00% 

Реконструкція котельні по вул. Нагірна,13  815  1 845 0   1 845 373 0,02% 

Наладка гідравлічних режимів теплових мереж та котлоагрегатів  94  197 2   199 41 0,00% 

Заміна котлів на більш енергоефективні вул. Пирогова,109  97  1 273 0   1 273 257 0,01% 

Дооснащення котелень котлами на біопаливі (вул. Пирогова,109 та Стуса,11)  1 599  1 393 0   1 393 281 0,01% 

Реконструкція теплових мереж, 0,763 км (вул. Л. Толстого-Стуса)  2 949  852 8   861 180 0,01% 

Реконструкція берегової насосної станції по вул. Магістрацька,2  2 082  0 1 180   1 180 1 039 0,05% 

Влаштування ІТП, 10 шт; реконструкцію теплових мереж, 1,4 км (вул. Київська-О.Кошиця); виведення з 
експлуатації котельні 

 12 246  852 8   861 180 0,01% 

Ремонт теплових мереж, 68 м/п., гідравлічна промивка теплових мереж, 28,1 км., реконструкція котелень 
та ТЕЦ, 4 од., поточний ремонт ЦТП, 3 од. 

  213 52 1   53 11 0,00% 

Вінницяміськтеплоенерго 54 691 145 549 69 550 135 944 3 243 0 0 139 186 30 314 1,53% 

Реконструкція котельні із заміною парового котла на котельні по вул. Маяковського, 132    6 247    6 247 1 262 0,06% 

Реконструкція котельні по вул. Чумацька, 20 з встановленням котла на біомасі (0,8МВт)   2 015 2 547    2 547 514 0,03% 

Реконструкція котельні по вул. Наливайка,17 з встановленням котла на біомасі (0,2МВт)    1 471 841    841 170 0,01% 

Реконструкція системи теплозабезпечення від котельні по вул. Баженова, 15  72 669  28 822 693   29 515 6 432 0,32% 

Будівництво твердопаливної котельні по вул.  Баженова, 15а   58 251 21 494    21 494 4 342 0,22% 

Введення в експлуатацію котельні по вул. Д.Майбороди, 5   0  1 784   1 784 1 570 0,08% 

Реконструкція системи теплозабезпечення мікрорайону від котельні по вул. М. Шимка, 18а в м.Вінниця 
(5264м/п) 

14 144   5 228 51   5 279 1 101 0,06% 

Реконструкція системи теплозабезпечення мікрорайону М.Шимка в м.Вінниця (влаштування 51 ІТП) 14 274   10 492 103   10 595 2 210 0,11% 

Вдосконалення системи обладнання котлів №1,№2,№3 із застосуванням частотних перетворювачів на 

котельні ПТВМ-30 (3 шт) 
435   508 5   513 107 0,01% 

Реконструкція  тепломережі по вул. Грушевського від ТК 113 до ТК 117  в м.Вінниці (275,5 м/п) 14 485   16 918 166   17 084 3 564 0,18% 

Реконструкція  теплової мережі  від ТК103 до ТК 103-б по вул. Михайличенко (70,5 м/п) 896   1 047 10   1 057 221 0,01% 

Реконструкція  тепломережі по вул. Островського від центрального мосту  до ТК 217 в м. Вінниця (860 
м/п) 

6 016   7 027 69   7 096 1 480 0,07% 

Реконструкція  теплової мережі від надземної тепломережі діаметром 530 мм на території котельні 
КВГМ-50 до надземної тепломережі діаметром 530 мм по 2-гому провулку Хмельницького шосе в 

м.Вінниця (35 м/п) 

502   586 6   592 123 0,01% 

Реконструкція тепломережі по вул. І.Бевза від ТК207/9 до ТК 207/11 в м.Вінниця (112,5 м/п) 940   1 097 11   1 108 231 0,01% 

Реконструкція мережі ГВП від ТК10 до ТК12а  на території стадіону ЗОШ№15 по вул. Келецька, 62 (120 

м/п) 
145   170 2   171 36 0,00% 

Реконструкція теплової мережі від ТК2 до ТК3 по вул. Станіславського ,7 (150 м/п) 104   122 1   123 26 0,00% 

Реконструкція теплової мережі від ТК-84 до ДНЗ №77 по вул. Короленко (126м/п) 146   170 2   172 36 0,00% 

Реконструкція теплової мережі опалення та ГВП по вул. Космонавтів, 61 від ТК94 до ТК96 (80 м/п) 173   202 2   204 43 0,00% 
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Реконструкція теплової мережі та мережі ГВП від ТК6 до ДНЗ №17 по вул. Чумацька,,20 (100 м/п) 142   166 2   168 35 0,00% 

Реконструкція теплової мережі та мережі ГВП від ТК181-ТК182 по вул. Польова, 17 (45 м/п) 131   153 2   155 32 0,00% 

Реконструкція тепломержі по вул.Артинова від ТК113 до вул.Соборної (188 м/п) 1 760   2 056 20   2 076 433 0,02% 

Реконструкція системи теплозабезпечення житлових будинків по вул. Келецькій, 61, 67 в м.Вінниця (2 шт) 398   465 5   469 98 0,00% 

Реконструкція теплових мереж  та мереж ГВП (2792 м/п), влаштування 5-х ІТП   від ЦТП по вул. Порика, 
14 

  9 056 2 979 89   3 068 680 0,03% 

Встановлення загальнобудинкових теплових лічильників   228 294 3   297 62 0,00% 

Реконструкція теплових мереж, 1852 м/п  10 311  2 541 25   2 566 535 0,03% 

Реконструкція котелень (ПТВМ 30 по вул. 600-річчя з впровадженням автоматизованої системи 
управління процесами) 

 692  7 505 0   7 505 1 516 0,08% 

Реконструкція котельні, вул. Баженова,15; реконструкцію теплових мереж, 4 км; влаштування ІТП, 49 шт  61 878  16 577 163   16 740 3 492 0,18% 

Ремонт теплових мереж, 446 м/п., гідравлічна промивка теплових мереж, 107,1 км., реконструкція 
котелень та ТЕЦ, 18 од., поточний ремонт ЦТП, 46 од., поточний ремонт ІТП, 120 од., ремонт теплових 
камер, 562 од. 

   530 31   561 134 0,01% 

ДП "Теплокомуненерго Маяк" ПАТ "МАЯК" 0 973 0 4 0 0 0 4 1 0,00% 

Реконструкція теплових мереж, 808 м/п  962  0 0   0 0 0,00% 

Поточний ремонт ЦТП, 6 од.  11  4 0   4 1 0,00% 

Водопостачання та водовідведення           

Всього 0 20 430 7 186 0 2 341 0 0 2 341 2 060 0,10% 

Реконструкція КНС №1 по вул. Свердлова в м. Вінниці   7 186  262   262 231 0,01% 

Реконструкція мереж водопроводу та насосних станцій мікрорайону "Тяжилів"   0   123   123 108 0,01% 

Реконструкція аераціної системи КОС  20 430   1 956   1 956 1 721 0,09% 

Транспорт           

Всього 0 75 650 0 0 10 187 0 0 10 187 8 965 0,45% 

Бюджет міста 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 

Вінницька транспортна компанія 0 75 650 0 0 10 187 0 0 10 187 8 965 0,45% 

Капітально-відновлювальний ремонт тролейбувіс, придбаних в 2014 році     1 102   1 102 970 0,05% 

Комунальним підприємством "Вінницька транспортна компанія" закуплено 40 тролейбусів марки "Богдан" 
з метою заміни мікроавтобусів малої пасажиромісткості 

 75 650   10 187   10 187 8 965 0,45% 

Зовнішнє освітлення           

Всього 0 380 0 0 136 0 0 136 120 0,01% 

Модернізація системи зовнішнього освітлення (заміна 1075 світильників на світлодіодні)   380   136   136 120 0,01% 

Громадські будівлі           

Всього 3 812 8 329 22 892 47 758 527 0 0 48 285 10 111 0,51% 

Дошкільні заклади (40 одиниць) 1 пакет - регулювання+маловитратні   12 320 11 297 106   11 403 2 375 0,12% 

ЗНЗ будівлі (58 одиниць) 1 пакет - регулювання+маловитратні   2 042     0 0 0,00% 

Заміна приладів освітлення на енергозберігаючі (1198 ламп) 4 15 106  51   51 45 0,00% 

Заміна дверей на енергозберігаючі (72 дверей) 30 68 192 26 0   27 6 0,00% 

Заміна вікон на енергозберігаючі (2265 вікон) 2 698 1 510 1 316 796 8   804 168 0,01% 

Утеплення дверей (5 дверей)  11 2 4 0   5 1 0,00% 

Утеплення віконних прорізів ущільнювачем (38 вікон)  3  5 0   5 1 0,00% 

Встановлення тепловідбивних екранів за опалювальними приладами (20) 80 2 7 216 0   216 44 0,00% 

Перехід кінопоказу МКП "Кінотеатру "Родина" на цифровий/ДВД/   4   3   3 2 0,00% 

Реконструкція будівлі ЗОШ № 25  6 716  24 410 240   24 650 5 142 0,26% 

Встановлення  регуляторів теплової енергії 116   308 3   312 65 0,00% 

Утеплення зовнішніх фасадів будівель за новітніми технологіями, (1 288,18 м²) 34  593 170 2   172 36 0,00% 

Ремонт внутрішньобудинкових систем ЦО та ГВП, (500 м) 31  43 43 0   43 9 0,00% 

Встановлення  лічильників теплової енергії та встановлення електроопалення, (1 шт.) 10   5 0   5 1 0,00% 

Утеплення фасадів, даху, заміна вікон та дверей 290кв.м бібліотеки, 59 вікна, 2 дверей, дах 254м2, вікон 
-9шт, двері-1шт. 

775   15 0   15 3 0,00% 
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Встановлення індивідуального електричного опалення 7 шт. 4   3 0   3 1 0,00% 

Заміна та встановлення електролічильників 85 шт. 6    2   2 1 0,00% 

Заміна та встановлення теплових лічильників 19   25 0   25 5 0,00% 

Ремонт покрівлі (перекриття) (570 м2)   290 105 1   106 22 0,00% 

Реконструкція будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №25 Вінницької міської ради по вул. 
Келецька, 89 із застосуванням енергозберігаючих заходів 

  5 935 10 328 101   10 430 2 176 0,11% 

Заміна газової плити в ДНЗ №37 на електричну   45 1    1 0 0,00% 

Встановлення енергоефективного освітлення та електрообладнання 26 шт. 5    10   10 9 0,00% 

Житлові будинки           

Всього 0 4 384 941 8 065 277 0 0 8 342 1 873 0,09% 

Бюджет міста 0 4 384 941 8 065 277 0 0 8 342 1 873 0,09% 

Мешканці (із запозиченнями) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 

Заміна трубопроводів з їх теплоізоляцією  1 912  1 041 10   1 051 219 0,01% 

Ремонт стиків в панельних житлових будинках  2 105  667 7   674 141 0,01% 

Встановлення енергозберігаючих вікон сходових клітин   367  132 1   133 28 0,00% 

Встановлення світильників в під’їздах з акустичними вимикачами  917   8   8 7 0,00% 

Заміна внутрішньобудинкових мереж опалення, 3094 м/п   2 798 2 007 20   2 027 423 0,02% 

Теплоізоляція зовнішніх стін, 1522,9 м2   1 118 199 2   201 42 0,00% 

Ремонт стиків в панельних будинках, 16689 м/п   2 033 644 6   651 136 0,01% 

Теплова ізоляція покрівлі, 3219 м2   1 049 3 107 30   3 137 654 0,03% 

Встановлення енергозберігаючих вікон, 525,05 м2   1 267 267 3   269 56 0,00% 

Встановлення cвітильників з акустичними вимикачами та датчиками руху, 1375 од.   941  191   191 168 0,01% 

ВСЬОГО 58 503 275 890 106 682 207 997 17 915 0 0 225 912 57 781 2,91% 

 

Таким чином, в результаті виконання в 2013-2015 роках енергоефективних заходів у відповідному секторі вдалось скоротити обсяги енергоспоживання майже на 226 
тис.МВт*год та викиди СО2 на 57 781 т, що складає 2,91% від базового рівня викидів. 
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4 Обмеження та пріоритети ПДСЕР 
Розробка будь-якого плану базується на аналізі ситуації у сьогоденні і минулих періодах і визначенні набору 
наявних обмежень: законодавчих, політичних, фінансових, технічних, екологічних, які впливають на 
формування системи пріоритетів для вибору найбільш оптимальних методів, заходів, дій для досягнення 
поставлених цілей за даних умов. 

Такі законодавчі та регуляторні обмеження враховувалися при формуванні переліку проектів чистої енергії, 
в результаті реалізації яких досягаються цілі ПДСЕР, а саме: 

– вимоги законодавства України, що регулює містобудівельну діяльність і зобов'язує органи місцевого 
самоврядування, фізичних та юридичних осіб, як суб’єктів містобудування, виконувати вимоги 
містобудівної документації; 

– вимоги ЗУ «Про благоустрій населених пунктів»; 

– вимоги законодавства України щодо визначення умов і порядку переобладнання, перебудови, 
перепланування будівель, Правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій.   

При формуванні інвестиційної стратегії реалізації ПДСЕР враховувалися чинні на сьогоднішній момент 
бюджетні обмеження: 

 стаття 18 Бюджетного кодексу України, яка встановлює граничні обсяги державного (місцевого) 
боргу та державних (місцевих) гарантій: 

загальний обсяг місцевого боргу гарантованого територіальною громадою міста боргу (без урахування 
гарантійних зобов'язань, що виникають за кредитами (позиками) від міжнародних фінансових організацій) 
станом на кінець бюджетного періоду не може перевищувати 200 відсотків середньорічного індикативного 
прогнозного обсягу надходжень бюджету розвитку (без урахування обсягу місцевих запозичень та 
капітальних трансфертів (субвенцій) з інших бюджетів), визначеного прогнозом відповідного місцевого 
бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди відповідно до частини четвертої статті 21  цього 
Кодексу; 

 стаття 74 Бюджетного кодексу України, яка встановлює особливості здійснення місцевих 
запозичень і надання місцевих гарантій:  

видатки місцевого бюджету на обслуговування місцевого боргу не можуть перевищувати 10 відсотків 
видатків загального фонду місцевого бюджету протягом будь-якого бюджетного періоду, коли планується 
обслуговування місцевого боргу; 

‒ відсутність можливості залишати зекономлені внаслідок впровадження в місті проектів із 
енергоефективності бюджетні кошти в бюджеті міста (згідно з чинним Бюджетним кодексом України). 

При формуванні інвестиційної стратегії реалізації ПДСЕР  міста (джерела та обсяги фінансування по роках) 
враховувалися: 

 складна політична ситуація в Україні (політична нестабільність); 

 економічна криза (10%-ве падіння ВВП у 2015 р та інфляція 43,3%, негативні прогнози на 2016 р.); 

 обмежена можливість фінансування проектів із боку центральних органів влади, а також складна 
процедура залучення коштів із державного бюджету; 

 обмежена можливість залучення приватних інвесторів для реалізації енергоефективних проектів та 
проектів із заміщення природного газу в більшості секторів, які увійшли до ПДСЕР; 

 обмежена можливість співфінансування з боку мешканців багатоквартирних будинків (крім будинків, де 
створені ОСББ); 

 неготовність фінансово-кредитних установ співпрацювати з ОСББ і комунальними підприємствами міста. 

Тим не менш, розробники ПДСЕР виходили з набору припущень, які створюють умови для досягнення 
поставлених цілей за певний період планування (2015-2020 рр.): 
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 політична та економічна ситуація в країні в найближчі 2 роки стабілізується і країна почне повільний 
поступальний рух по виходу з кризи; 

 енергоефективність та заміщення природного газу АДЕ буде пріоритетом для центральних і місцевих 
органів влади; 

 пріоритети розвитку міста, які відображені в даному документі, будуть незмінними незалежно від змін у 
керівництві міста; 

 передбачається подальше зростання цін на енергоносії, але при цьому тарифи для всіх категорій 
споживачів протягом найближчих декількох років досягнуть економічно обумовленого рівня, а до 2026 
зрівняються з середньоєвропейськими; 

 передбачається, що місто буде вести активну діяльність із залучення позикових коштів із метою 
фінансування проектів ПДСЕР. При цьому активність МФО в Україні буде зростати, і обсяги фінансування 
— збільшуватися. Це припущення пов'язане як з політичною асоціацією України з Європейським Союзом 
в цілому, так і з актуалізацією проблеми енергонезалежності України для розвинених країн світу — наших 
партнерів; 

 передбачається збільшення активності приватних інвесторів у сфері реалізації енергоефективних 
проектів та проектів із заміщення природного газу альтернативними джерелами енергії на умовах 
державно-приватного партнерства. Також інтерес приватних інвесторів викличуть великі інфраструктурні 
проекти в секторі транспорту; 

 усі проекти щодо підвищення енергоефективності житлових будівель пропонується фінансувати тільки 
на умовах співфінансування з мешканцями цих будинків.  

Для того, щоб забезпечити активну участь жителів у співфінансуванні проектів підвищення енергетичної 
ефективності в житловому секторі, необхідно подолати ряд наявних зараз обмежень, пов'язаних з так 
званим «людським фактором»: 

– відсутність або недостатня кількість представницьких організацій (ресурсних центрів чистої енергії); 

– неусвідомлення споживачами своєї ролі у енергоощадливому споживанні ресурсів;  

– недостатня поінформованість громадськості (про потреби/можливості співфінансування 
заходів/проектів). 

Усунення або мінімізація негативного впливу даних факторів передбачається за рахунок розробки та 
впровадження комплексу «м'яких заходів» — інформаційно-просвітницьких заходів, які фінансуватимуться 
в рамках окремої цільової програми протягом усього періоду дії ПДСЕР. 

Крім того, окремо варто вказати, що міська влада має слабкий вплив на деякі сектори, що обмежує вибір 
інвестиційних проектів і джерел фінансування.  

При складанні Каталогу інвестиційних проектів ПДСЕР, який є невід'ємним додатком до даного документу, 
враховувалися такі техніко-економічні обмеження, які мають свої особливості для кожного з секторів ПДСЕР: 

Сектор теплозабезпечення (теплопостачання та будівлі): 

– термодинамічна обмеженість величини отримуваного енергозберігаючого ефекту в ході впровадження 
енергоощадних заходів і проектів; 

– відсутня економічна доцільність включення в програму підвищення енергетичної ефективності 
малоповерхових будівель міста; 

– відсутні можливості досягнути значного ефекту економії енергії і коштів шляхом упровадження окремих 
заходів із енергозбереження в будівлях міських секторів освіти, охорони здоров´я, а також у житловому 
секторі. 

Вуличне освітлення: 

– відсутність значного потенціалу енергетичної ефективності в секторі вуличного освітлення, оскільки, по-
перше, цей сектор становить дуже маленьку частку в загальному обсязі енергоспоживання за всіма 
секторами, що увійшли до ПДСЕР; по-друге, більшість найрентабельніших проектів у цьому секторі вже 
виконано. 
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Водопостачання та водовідведення: 

– для подачі води необхідно витратити певну кількість електричної енергії, зменшення якої неможливо 
внаслідок необхідності виконання певної роботи, потрібної для збільшення тиску і переміщення води. 
Якщо прийняти 100 м3 води за годину і збільшити її тиск на 1 ат, то мінімальна кількість енергії, яку 
необхідно витратити для цього, буде становити 3,2 кВт; 

Упровадження альтернативних і відновлювальних джерел енергії: 

– відсутність необхідного потенціалу відновлювальних джерел енергії. Серед усіх видів АДЕ найбільший 
потенціал має біомаса, яку можна використовувати для виробництва теплової та електричної енергії, 
заміщаючи таким чином природний газ і вугілля; 

– необхідність в дублюючих теплових потужностях при використанні відновлювальних джерел енергії. Це 
обмежує можливість отримання «зеленого тарифу» для біо-ТЕЦ; 

– жоден із інших видів АДЕ з різних причин (обмеженість потенціалу, низькі показники інвестиційної 
привабливості) не може бути значною мірою застосований в масштабах такого великого міста для 
заміщення традиційних джерел енергії. У каталозі інвестиційних проектів ПДСЕР вони представлені 
виключно у вигляді пілотних і демонстраційних проектів, число яких, в майбутньому, буде збільшено і 
дозволить перевести енергозабезпечення міста на шлях сталого розвитку, за умови стабільних джерел 
постачання сировини, конкурентних тарифів та політичної підтримки. 

Екологічні обмеження.  

Заміщення природного газу біомасою призводить до збільшення викидів шкідливих речовин, тому, 
реалізуючи такі проекти, необхідно ретельно опрацьовувати оцінку впливу проекту на навколишнє 
середовище, передбачати різні системи очищення відхідних газів, що призводить до удорожчання проекту. 
Порівняльна таблиця щодо викидів, які утворюються в результаті спалювання різних видів палива, 
представлена нижче. 

Таблиця 4.1 

 Токсикологічна оцінка продуктів згорання різних видів палива 

Вид палива Концентрація у димових газах, мг/м3, О2=0% Показник токсичності 
продуктів згорання NOx CO Зола SO2 

Природний газ 250 125 - - 525 ( 10%) 

Вугілля 400 2250 3200 1250 5000 ( 100%) 

Біомаса 400 650 400 1000 2400 (48%) 

Таким чином, можна виділити такі пріоритети ПДСЕР щодо вибору інвестиційних проектів і заходів: 

1. Проекти у сфері теплопостачання, водопостачання, водовідведення та вуличного освітлення 
формуються на основі інвестиційних програм підприємств із включенням погоджених із керівництвом 
підприємств та міста проектів, розроблених ВБО «Інститут місцевого розвитку». 

2. Підвищення енергоефективності в секторі громадських будівель передбачається шляхом поетапного 
впровадження пакетів енергоефективних заходів із обов'язковою повною термомодернізацією громадських 
будівель за період дії ПДСЕР. 

3. Підвищення енергоефективності в секторі житлових будинків передбачається шляхом поетапного 
впровадження пакетів енергоефективних заходів із обов'язковою участю мешканців багатоквартирних 
будинків у співфінансуванні енергоефективних заходів. 

4. Реалізація великих інфраструктурних проектів у сфері транспорту, що призводить до зменшення 
викидів СО2, передбачає широке залучення приватних інвестицій, у т.ч. на умовах державно-приватного 
партнерства. 

5. Основними джерелами фінансування в інших секторах визначені бюджет розвитку міста, кошти 
підприємств, кредити міжнародних фінансових організацій. 
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5. Комплекс пропонованих заходів зі зниження викидів та підвищення 
енергоефективності до 2020 року 

Перелік проектів та інвестиційних пропозицій, що планується реалізувати до 2020 з метою скорочення 
викидів вуглекислого газу, наведені в таблиці 5.1. Загальний обсяг зниження викидів вуглекислого газу в 
результаті реалізації проектів та заходів ПДСЕР  за секторами та внесок  міського сектору в загальний обсяг 
зниження викидів вуглекислого газу зображено на рис. 5.1-5.2.  

 

Рисунок 5.1  Внесок проектів та заходів ПДСЕР  у зменшення викидів СО2  за секторами 

 

Рисунок 5.2 — Загальний обсяг зниження викидів вуглекислого газу в результаті реалізації проектів та 
заходів ПДСЕР  за секторами 

 

Суми потрібних інвестицій та їхні частки наведено на рис. 5.3.-5.4 
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Рисунок 5.3 — Інвестиції для впровадження проектів і заходів ПДСЕР 

 

 

 

Рисунок 5.4 — Частка інвестицій для впровадження проектів і заходів ПДСЕР відповідного сектору 

 

У табл. 5.1 наведено показники ефективності заходів за секторами.  
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Таблиця 5.1 

Показники ефективності проектів у відповідному секторі 

 

  Інвестиції, тис.грн. 

Зниження 
споживання 

природного 
газу, МВт.год. 

Зниження 
споживання 

електроенергії, 
МВт.год. 

Зниження 
споживання 

бензину, 
МВт.год. 

Зниження 
споживання 

дизпалива, 
МВт.год. 

Зниження 
споживання 

енергії, 
МВт.год./рік 

Зниження 

викидів СО2, 
т. в 2020 

% зниження 

СО2 
від 2010 

 Проект 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2020 2020 2020 

 Теплопостачання          2016-2020 

 Всього 237 907 241502 243161 344711 337261 396137 5868 0 0 331540 68454 4,30% 

 Вінницяоблтеплоенерго 2 320 4 580 0 0 0 21 042 1 204 0 0 14 209 2 870 0,27% 

1.1 

Проект реконструкції  котельні по вул. Пирогова  109   із  переходом на 

відновлювальні види палива. 
     9 393    9 393 1 897 0,10% 

1.2 Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. Хмельницьке шосе , 96.  2 320 3 480    811    811 164 0,01% 

1.3 Реконструкція  котельні по вул. Мічуріна,32   1 100    4 005    4 005 809 0,04% 

 Вінницяміськтеплоенерго 235 587 236 922 243 161 344 711 337 261 375 095 4 664 0 0 317 331 65 584 4,03% 

1.4 
Реконструкція котельні із заміною парового котла на котельні по вул. 
Маяковського, 132 із встановленням котла на біомасі потужністю 1250 кВт  

 600 600   6 247    0 0 0,00% 

1.6 
Реконструкція котельні Немирівське шосе,78  встановленням котла на біомасі 
потужністю  950 кВт 

8 615     4 413    4 413 891 0,04% 

1.7 
Реконструкція системи теплопостачання котельні по вул. Чумацька, 20 в м. 
Вінниці 

     2 547    0 0 0,00% 

1.9 Встановлення теплового насосу на очисних спорудах м.Вінниці    109 500 109 500 76 206    76 206 15 394 0,77% 

1.5 

Комплексний проект з реконструкції системи теплозабезпечення із 
встановленням 2-х модульних котелень на біомасі по вул. Гонти,39-41 та вул. 

С. Зулінського,48а -  

  7 450 7 450  3 947    3 947 797 0,04% 

1.8 
Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання 
України (фінансується Світовим банком) (ТЕЦ 4) 

140 800 140 800 140 800 140 800 140 800 84 022 1 560   85 582 18 345 0,92% 

1.10 Реконструкція системи теплозабезпечення по вул. С.Зулінського,9 84 147 84 147    12 701 265   12 966 2 799 0,14% 

1.11 
Реконструкція котельні по вул. Наливайка,17 з встановленням котла на біомасі 
(0,2МВт) 

     841    0 0 0,00% 

1.12 Реконструкція системи теплозабезпечення від котельні по вул. Баженова, 15      28 822 693   0 0 0,00% 

1.13 Будівництво твердопаливної котельні по вул.  Баженова, 15а      21 494    0 0 0,00% 

1.14 Введення в експлуатацію котельні по вул. Д.Майбороди, 5       1 784   0 0 0,00% 

1.15 

Підключення КЗ «Палац дітей та юнацтва» до мереж котельні по 

вул. Д.Майбороди, 5 
225 225    181 9   190 45 0,00% 

1.16 
Реконструкція системи теплопостачання окремих споживачів мікрорайону від 
ЦТП по вул. Пирогова, 6 від котельні по вул.М.Амосова,1 

 2 000 2 000       0 0 0,00% 

1.17 Реконструкція системи ГВП по мікрорайону Вишенька  7 350 7 350   10 386    10 386 2 098 0,11% 

1.18 
Реконструкція системи теплопостачання СЗОШ №11 по вул.Т. Сича,38 із 
встановленням котла на біомасі 

1 800 1 800    1 163 10   1 173 244 0,01% 

1.19 Реконструкція системи теплозабезпечення мікрорайонів Вишенька-Слов’янка   86 961 86 961 86 961 27 356 343   27 699 5 828 0,29% 

1.20 
Реконструкція КВГМ-50 з переходом на альтернативне паливо та виведенням 
ПТВМ-30 в роботу в пікове навантаження 

  0 0 0 94 769    94 769 19 143 0,96% 

 Водопостачання та водовідведення             

 Всього 50 000 60 544 9 000 17 183 55 000 0 23 687 0 0 23 687 19 016 0,96% 

3.2.5 Реконструкція і модернізація КНС  20 000      5 328   5 328 4 689 0,24% 

3.1.3 Модернізація насосного обладнання 30 000      7 710   7 710 6 785 0,34% 

3.1.1 Реконструкція водогону діаметром 600 мм по вул. Київській в м. Вінниці  18 203     2 894   2 894 2 547 0,13% 

3.1.2 Реконструкція насосної станції ІІ-го підйому  42 341     4 824   4 824 4 245 0,21% 
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3.2.1 Реконструкція КНС №1 по вул. Свердлова в м. Вінниці       262   262 231 0,01% 

3.2.4 Реконструкція каналізаційного колектора і виведення з експлуатації КНС-9   9 000    174   174 153 0,01% 

3.2.2 Реконструкція КНС №12 по вул. Ватутіна    2 183   31   31 27 0,00% 

3.2.3 Модернізація насосного обладнання на 3-х КНС    15 000   161   161 142 0,01% 

3.1.5 Санація водопровідних труб діаметром від 400 до 700 мм і вище (10 км)     20 000  82   82 72 0,00% 

3.1.4 Заміна найбільш аварійних водопровідних труб (15 км)     35 000  142   142 125 0,01% 

 Транспорт             

 Всього 19 143 44 843 65 943 57 600 35 200 0 9 029 177 407 2 043 188 479 52 664 2,65% 

4.1.1 
Проект №1. КП «Вінницька транспортна компанія» Ремонт тролейбусів з 
встановленням електронної системи керування потужністю (100/124) 

8 343 8 343 8 343    5 187   5 187 4 565 0,23% 

4.1.3 Придбання нових тролейбусів на заміну старих   48 000 48 000   2 371   2 371 2 086 0,11% 

4.1.2 
Встановлення лічильників електроенергії на рухомому складі та стимулювання 
водіїв до скорочення витрат електроенергії 

400 400     1 471   1 471 1 294 0,07% 

4.3 

Облаштування світлофорного регулювання на перехресті вул. Д.Нечая – вул. 

Московська. 
800       29 900  29 900 7 445 0,37% 

4.2 Впровадження автоматизованої системи управління транспортом (АСУТ)  26 500      87 707  87 707 21 839 1,10% 

4.4 Створення та розвиток велосипедної інфраструктури в м. Вінниця 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600   59 800  59 800 14 890 0,75% 

4.1.4 
 Заміщення автобусів малої місткості (клас А) типу “Спринтер” на автобуси 
класу I. 

    25 600    2 043 2 043 545 0,03% 

 Зовнішнє освітлення             

 Всього 10 461 10 461 10 461 10 461 10 461  2 200   2 200 1 936 0,10% 

5.1- 
5.4 

Модернізація системи зовнішнього освітлення (заміна світильників) 10 461 10 461 10 461 10 461 10 461  2 200   2 200 1 936 0,10% 

 Громадські будівлі             

 Всього 26 365 52 363 77 317 63 002 123 449 92 860 872 0 0 93 732 19 525 0,98% 

 Дошкільні заклади (40 одиниць) 1 пакет - регулювання+маловитратні      11 297 106   11 403 2 375 0,12% 

 ЗНЗ будівлі (58 одиниць) 1 пакет - регулювання+маловитратні 23 072     20 441 192   20 633 4 298 0,22% 

 Охорона здоров'я будівлі (54 одиниць) 1 пакет  3 293 6 805    6 167 58   6 225 1 297 0,07% 

 ЗНЗ будівлі (58 одиниць) 2 пакет - гідравлічне налаштування  26 100    7 990 75   8 065 1 680 0,08% 

 Охорона здоров'я будівлі (54 одиниць)  2 пакет   7 020    2 147 20   2 167 451 0,02% 

 Дошкільні заклади (40 одиниць) 2 пакет - гідравлічне налаштування  12 438 362   3 695 35   3 730 777 0,04% 

 Охорона здоров'я будівлі (54 одиниць)  3 пакет    52 650   8 838 83   8 921 1 858 0,09% 

 Дошкільні заклади (40 одиниць) 3 пакет - термомодернізація   24 305 63 002 8 293 15 241 143   15 384 3 205 0,16% 

 ЗНЗ будівлі (30 одиниць до 2020) 3 пакет - термомодернізація     115 156 17 044 160   17 204 3 584 0,18% 

 Житлові будинки             

 Всього 36 394 57 946 58 525 98 670 44 508 272 106 1 892 0 0 273 998 56 631 2,85% 

 Житлові будівлі - 1 пакет (співфін 50%) охоп 200 буд. 24 700     18 291 172   18 462 3 846 0,19% 

 Житлові будівлі - 1 пакет (співфін 30%) охоп 400 буд. 11 694 17 946    36 582 343   36 926 7 692 0,39% 

 Житлові будівлі - 1 пакет (співфін 15%) охоп 500 буд.   18 525   47 152 442   47 594 9 914 0,50% 

 Житлові будівлі - 2 пакет маловитратні (співфін 50%) охоп 400 буд    31 860  32 818 308   33 126 6 900 0,35% 

 Житлові будівлі - 2 пакет маловитратні (співфін 20%) охоп 700 буд    22 302  58 070 545   58 615 12 210 0,61% 

 Житлові будівлі - 3 пакет - термомодернізація - відшкодовування відсотків - 30 
будівель - у рік, на 15 років 

   4 508 4 508 8 793 83   8 876 1 849 0,09% 

 Енергоефективна модернізація будинків у приватному секторі  40 000 40 000 40 000 40 000 70 400    70 400 14 221 0,72% 

 Інформаційні заходи             

 Всього 0 400 400 400 400 175 785 10 317 220 311 0 432 737 105 421 5,31% 

8.1 Впровадження освітніх курсів/програм в загальноосвітніх навчальних закладах   200 200 200 200 59 3 135   3 194 2 609 0,14% 

8.2 

Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з населенням міста, 

спрямованої на ощадливе споживання енергоресурсів 
 200 200 200 200 175 726 7 182 220 311  429 543 102 649,99 5,17% 

 Озеленення             
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 Всього 0 250 250 250 250 0 0 0 0 0 47 168 2,37% 

6.1 Відтворення рослинності на ділянках загального використання з метою 
покращення та реконструкції існуючих зелених зон міста 

 250 250 250 250     0 47 168 2,37% 

 Альтернативні Джерела Енергії             

 Всього 5 000 5 000 0 0 0 977 0 0 0 977 197 0,01% 

7.1 Встановлення теплових насосів типу повітря-вода для забезпечення опалення 
та гарячого водопостачання дитячих навчальних закладів 

5 000 5 000    977    977 197 0,01% 

 ВСЬОГО 385 269 473 307 467 056 592 277 606 529 932 464 50 582 397 719 2 043 1 409 130 385 591 19,41% 
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6 Інформаційно-просвітницькі заходи («м’які заходи») ПДСЕР 
 
Інвестиційна стратегія ПДСЕР м. Вінниці на 2012–2020 рр. містить окрему Цільову програму з впровадження 
інформаційно-просвітницьких та організаційних заходів, яка фінансується з бюджету міста і спрямована, в 
першу чергу, на зміну поведінкових установок жителів, працівників бюджетної сфери, працівників підприємств 
та організацій міста на енергоефективні, у т.ч. як за рахунок підвищення рівня свідомості, так і набуття нових 
знань і навичок. 

Фахівці з багатьох країн світу проводили дослідження, які доводять, що потенціал енергоефективності (а отже, 
зменшення викидів СО2) за рахунок зміни поведінкових установок і впровадження маловитратних заходів 
організаційного характеру мешканцями багатоквартирних будинків, працівниками організацій чи установ, може 
досягати до 10% базового рівня споживання енергоресурсів. Практичні виміри за результатами конкретних 
заходів організаційного та інформаційно-просвітницького характеру, проведені українськими фахівцями (ВБО 
«Інститут місцевого розвитку»), не тільки підтверджують можливість досягнення даних результатів, але і 
перевищують їх. 

Крім прямого ефекту з енергозбереження в секторі громадських і житлових будівель, заходи даної цільової 
програми допоможуть подолати деякі обмеження, які перешкоджають або знижують ефективність реалізації 
енергозберігаючих заходів, наприклад, неусвідомлення споживачем своєї ролі в енергоощадливому споживанні 
ресурсів, і відповідно, відсутність бажання співфінансувати енергоефективні заходи в багатоквартирних 
будинках. 

Нижче представлений набір заходів, які пропонується включити до цільової програми з впровадження 
інформаційно-просвітницьких та організаційних заходів. 

6.1 Впровадження освітніх курсів / програм та Факультативних навчань в 
загальноосвітніх навчальних закладах 

 

У ЗНЗ міста пропонується впровадити навчальні курси з  енергозбереження в школі та вдома та з основ 
житлово-комунальної грамотності. 

Впровадження цих курсів може бути оформлено у вигляді офіційних факультативів, навчальні програми можуть 
впроваджуватись на конкурсних умовах, де учасники змагаються між собою за критеріями: скільки енергії 
(теплової та електричної) вони зможуть заощадити; які енергоефективні заходи / проекти зможуть реалізувати 
у своїх школах / квартирах / будинках; які проектні пропозиції зможуть грамотно розробити для залучення 
фінансових ресурсів. Кращі пропозиції можуть фінансуватися в рамках цільових програм у сфері громадських 
або житлових будівель. 

В Україні вже є позитивний досвід реалізації подібних освітніх проектів у  школах, у т.ч. в рамках Проекту USAID 
«Реформа міського теплозабезпечення в Україні» (2009–2013 рр.). 

Результатом конкурсу з енергозбереження серед 55 шкіл 20 міст України, що проводився у 2014 р. ВБО 
«Інститут місцевого розвитку», стала економія понад 170 тис. КВт/год електроенергії за 3 місяці, досягнута за 
рахунок організаційних та інформаційних заходів. 

Наприклад, у м.Києві в результаті конкурсу 11 шкіл знизили споживання електричної енергії в середньому на 
28,7 % (рис. 6.1). 
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6.2 Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з населенням міста та 
промокампаній, спрямованих на ощадливе споживання енергоресурсів 

 
Захід передбачає роботу з широкими верствами населення міста, спрямовану на пропаганду дбайливого 
ставлення до енергоресурсів, особистої відповідальності кожного за тепло та комфорт у своїх помешкання, 
формування свідомого екологічно-орієнтованого споживача комунальних послуг (рис. 6.2). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.2 — Приклади інформаційно-роз’яснювальних матеріалів (білборди) 

Необхідно  також розробляти і поширювати інформаційні матеріали, що містять набір конкретних рекомендацій 
щодо раціонального споживання електроенергії, теплової енергії, води та газу. Наприклад, у рамках Проекту 
USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» (МЕР) розроблені друковані матеріали (брошури) та 
інформаційні плакати (рис. 6.3). 

 

 

 

 

 

 

 

Якщо впровадження факультативних курсів 
буде супроводжуватись інформаційно-
роз'яснювальною роботою (у т. ч., яка 
проводитиметься школярами), розробники 
ПДСЕР впевнені, що економія до 10% 
електричної енергії, спожитої в бюджетному 
секторі, абсолютно можлива. 

Відповідно, в результаті даного комплексу 
заходів можна скоротити споживання в 
бюджетному секторі електричної енергії в 
середньому на 3 135 МВт/год., газу на 59 
МВт.год і зменшити викиди на 2 771 т/рік або 
0,14% від базового рівня. 

Рисунок. 6.1 — Середньодобові витрати шкіл м. Києва, 
приведені до одного учня за конкурс з урахуванням       

годин роботи 
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Рисунок 6.3 — Приклади інформаційно-роз’яснювальних матеріалів (брошури) 

Позитивна практика поширення порад з енергозбереження на зворотній стороні рахунків за електроенергію 
ініційована в 2014 р. в Києві спільно з Проектом МЕР і ПАТ «Київенерго» (Рис. 6.4). 

 

Рисунок 6.4 — Приклади інформаційно-роз’яснювальних матеріалів (інформація на рахунках за 
електроенергію) 

Крім того, економію енергії та енергоємних матеріальних ресурсів, а також фінансових коштів жителів на оплату 
комунальних послуг можна стимулювати за рахунок установлення приладів обліку у квартирах: гарячої, 
холодної води, газу. 

Фахівцями ВБО «Інститут місцевого розвитку» проведено дослідження на основі аналізу 46797 справ 
домогосподарств — одержувачів житлових субсидій, яке було покладено в основу нових соціальних нормативів, 
встановлених постановою КМУ № 409 від 06 серпня 2014 р. 

Так, щодо користування послугами газопостачання для побутових потреб (крім опалення) до 1  жовтня 2014 р. 
(дата набуття чинності Постанови КМУ № 409 від 6 серпня 2014 р.) діяли такі нормативи: 

а) за наявності газової плити — 9,8 м3 / особу на місяць; 

б) за наявності газової плити та газового водонагрівального приладу — 23,6 м3 / особу на місяць. 

Нові нормативи, встановлені 1 жовтня 2014 р. на основі аналізу споживання газу в квартирах, обладнаних 
приладами обліку газу, такі: 

а) за наявності газової плити — 6,0 м3 / особу на місяць (61 %); 

б) за наявності газової плити та газового водонагрівального приладу — 12,0 м3 / особу на місяць (51 %). 
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Аналогічна різниця спостерігалася і між фактичним споживанням гарячої та холодної води у квартирах, де 
встановлені прилади обліку, і нормами користування послугами централізованого холодного та гарячого 
водопостачання. 

Таким чином, якщо у квартирах жителів Вінниці будуть встановлені прилади обліку, очікується помітне 
зменшення споживання природного газу, гарячої та холодної води. 

Очікувані результати від реалізації даного комплексу інформаційно-освітніх заходів — скорочення в житловому 
секторі споживання газу на 175 726 МВт.год, що становить 10%б електроенергії — на 7 185 МВт.год. та бензину 
на 15% (220 311 МВт.год), що дозволить поступово скоротити викиди СО2 на 102 650 т/рік, або 5,17 % базового 
рівня. 

У ПДСЕР м. Вінниці заплановано реалізацію низки інформаційно-просвітницьких заходів, таких як: 

– промоція ощадливого енергоспоживання в ЗМІ;  

– проведення Днів сталої енергії; 

– проведення тренінгів, семінарів та навчань працівників бюджетної сфери щодо енергозбереження в 
бюджетних установах; 

– проведення Години Землі — акції, яка орієнтована на економію споживання електроенергії населенням 
міста.  

Об’єднання всіх цих заходів у рамки єдиної Цільової програми з впровадження інформаційно-просвітницьких та 
організаційних заходів гарантує підвищення комплексного ефекту від їхньої реалізації. 

6.3 Комплекс адміністративно-організаційних заходів, які стимулюють зменшення 
викидів СО2 

До даного комплексу включено заходи адміністративного характеру, які стимулюють зменшення викидів СО2 в 
основних секторах, які увійшли до ПДСЕР, у т. ч.:  

– розробка енергетичних сертифікатів для будівель, які будуть враховуватися при проведенні капітальних 
ремонтів будівель, оптимізації схеми теплопостачання, проведенні інформаційно-роз'яснювальної 
роботи і т. д.; 

– уведення в практику так званих «зелених закупівель», коли при проведенні будь-яких закупівель із 
бюджету міста, бюджетів комунальних підприємств, бюджетних організацій, перевага буде віддаватись 
(поряд з іншими критеріями) тим організаціям / продукції / обладнанню, які сприятимуть зменшенню 
викидів СО2; 

– дотримання вимог щодо енергоефективності при новому будівництві та під час проведення 
реконструкцій громадських та житлових будівель; 

– реалізація програми обладнання приладами обліку теплової енергії 100% житлових багатоквартирних 
будинків м. Вінниці; 

– удосконалення системи енергоменеджменту міста; 

– стимулювання розвитку ОСББ; 

– інші заходи адміністративно-організаційного характеру. 

Фінансову характеристику програми з упровадження інформаційно-просвітницьких заходів наведено нижче: 

Інвестиції: 1 600 тис. грн Роки впровадження: 2017-2020 

Джерела фінансування: бюджет розвитку міста, гранти, тощо. 

Перелік заходів / програм, що пропонуються до впровадження, поданий у таблиці 6.1. 
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Таблиця 6.1 

Характеристика кліматичного впливу від впровадження інформаційно-просвітницьких заходів 

Захід / програма Економія ресурсів Зменшення 
викидів СО2,   т 

/ рік 

Зменшення 
викидів 
СО2, % 

Впровадження освітніх курсів / програм та 
факультативних навчань в 
загальноосвітніх навчальних закладах 

Газ 6,0 тис.м3 
ел. енергія 
3 135,0 МВт⋅год 

2 771 0,14 

Проведення інформаційно-
роз'яснювальної роботи з населенням 
міста та промокампаній, спрямованих на 
ощадливе споживання енергоресурсів 

Газ 17 986,3 тис.м3 
ел. енергія 
7 182,2 МВт⋅год 

102 650 5,17 

Разом  105 421 5,31 

Таким чином, за умови реалізації всіх м’яких заходів та проектів у сфері комунікації, можна досягнути 
зменшення рівня викидів СО2 на 105 421 т/рік, або на 5,31  %  від базового рівня.
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7 Інвестиційна програма ПДСЕР 

Детальний опис інвестиційної програми міститься в документі «Інвестиційна стратегія сталого 
енергетичного розвитку міста Вінниці», який містить повний та обґрунтований перелік пріоритетних 
інвестиційних проектів та календарний план їх реалізації до 2023 року. 

У ПДСЕР м. Вінниці увійшла частина інвестиційної стратегії на період дії ПДСЕР — 2015-2020 роки. 

Фінансування проектів у рамках ПДСЕР регулюється за допомогою цільових програм — багаторічних 
програм фінансування заходів за кожним окремим сектором.  

Інвестиційна програма ПДСЕР м. Вінниці охоплює дев‘ять цільових програм, а саме:   

1. Цільова програма у сфері теплопостачання. 

2. Цільова програма у сфері водопостачання і водовідведення. 

3. Цільова програма у сфері транспорту. 

4. Цільова програма у сфері зовнішнього освітлення. 

5. Цільова програма у сфері громадських будівель. 

6. Цільова програма у сфері житлових будівель.  

7. Цільова програма з упровадження інформаційно-просвітницьких заходів. 

8. Цільова програма у сфері озеленення. 

9. Цільова програма з упровадження демонстраційних та пілотних проектів з використання 
альтернативних джерел енергії в різних секторах. 

Згідно з документом «Каталог інвестиційних проектів міста Вінниця», загальний обсяг фінансування 
становить 2728 млн грн.  

Для фінансування Плану дій пропонується використати 10 фінансових джерел. Серед них: бюджет 
міста, обласний бюджет, кошти комунальних підприємств,  мешканців міста та кредити МФО. У рамках 
Плану дій також пропонується використати нетрадиційні джерела фінансування проектів: гранти й 
меценатство. 

Серед усіх джерел фінансування Плану дій найбільшу частку мають бюджет міста (близько 22%), 
кошти підприємства «Вінницяміськтеплоенерго» із запозиченнями (близько 44%), кошти мешканців 
міста (близько 19%) та водоканалу (7%). (рисунок 7.3) 

Більш детальна інформація наведена на рисунку 7.2 

 

Рисунок 7.1 —  Графік реалізації цільових програм за роками 
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Рисунок 7.2 — Динаміка фінансування ПДСЕР за роками 

 

Рисунок 7.3 —  Структура джерел фінансування 

У ході підготовки Інвестиційної стратегії ПДСЕР м. Вінниці використані макроекономічні припущення, 
включаючи припущення щодо підвищення тарифів на енергоресурси та комунальні послуги для груп 
споживачів. 

 

Всі прогнози щодо джерел та обсягів фінансування базувались на обґрунтованому аналізі фінансових 
можливостей та обмежень (фінансової рамки) за кожним із джерел (рис. 7.2). 
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Гранти Меценатство
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Рисунок  7.4 — Прогноз обсягу доступних коштів міста на фінансування ПДСЕР (бюджет розвитку і 
запозичення до нього), млн грн 

У таблицях 7.1-7.9наведено перелік цільових програм із визначеними джерелами фінансування 
окремо за кожною.
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Таблиця 7.1 

Цільова програма в сфері теплопостачання 

Роки впровадження: 2015–2020   Загальні інвестиції: 1 514 920 тис. грн 

Джерела фінансування: кошти теплогенерувальних  підприємств із залученням позикових коштів, обласний бюджет 

 (тис.грн) 2 015 2016 2017 2018 2019 2020 

Теплопостачання 

№ з/п 

Всього 107 748 237 907 241 502 245 161 344 711 337 261 

Вінницяоблтеплоенерго 5 900 2 320 4 580 0 0 0 

1.1 
Реконструкція котельні по вул. Пирогова, 109 із переходом на відновлювальні 
види палива. 5 900      

1.2 Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. Хмельницьке шосе , 96.    1 100    

1.3 Реконструкція котельні по вул. Мічуріна, 32  2 320 3 480    

  Вінницяміськтеплоенерго 101 848 235 587 236 922 245 161 344 711 337 261 

1.4 
Реконструкція котельні Маяковського, 132 встановленням котла на біомасі 
потужністю  1250кВт.   600 600   

1.6 
Реконструкція котельні Немирівське шосе,78  встановленням котла на біомасі 
потужністю  950 кВт  8 615     

1.7 
Реконструкція системи теплопостачання котельні по вул. Чумацька, 20 в м. 
Вінниця 2015      

1.9 Встановлення теплового насосу на очисних спорудах м.Вінниці     109 500 109 500 

1.5 
Встановлення 2 модульних котелень на біомасі по вул. Гонти, 39-41 та вул. С. 
Зулінського, 48а    

7 450 7 450 
 

1.8 
«Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання 
України», що фінансуватиметься Світовим Банком  140 800 140 800 140 800 140 800 140 800 

1.10 Реконструкція системи теплозабезпечення по вул. С.Зулінського,9  84 147 84 147    

1.11 Реконструкція котельні по вул. Наливайка,17 із встановленням котла на біомасі 1 471      

1.12 
Проект з енергоефективності у м. Вінниці (реконструкція мікрорайонів М.Шимка 
– Баженова) 72 669*      

1.13 Будівництво твердопаливної котельні по вул.  Баженова, 15а 58 251           

1.14 Введення в експлуатацію котельні по вул. Д.Майбороди, 5 0           
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1.15 
Підключення КЗ «Палац дітей та юнацтва» до мереж котельні по 
вул. Д.Майбороди, 5 

  225 225       

1.16 
Реконструкція системи теплопостачання окремих споживачів мікрорайону від 
ЦТП по вул. Пирогова, 6 від котельні по вул.М.Амосова,1 

    2 000 2 000     

1.17 Реконструкція системи гарячого водопостачання по мікрорайону Вишенька     7 350 7 350     

1.18 
Реконструкція системи теплозабезпечення СЗОШ №11 по  вул. Т. Сича, 38 із 
встановленням котла на біомасі 

  1 800 1 800       

1.19 Реконструкція системи теплозабезпечення мікрорайонів Вишенька-Слов’янка         86 961 86 961 

1.20 
Реконструкція КВГМ-50 з переходом на альтернативне паливо та виведенням 
ПТВМ-30 в роботу в пікове навантаження 

        0 0 

*-- в основному було використано в 2014 році
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Таблиця 7.2 

Цільова програма в сфері водопостачання і водовідведення 

Роки впровадження: 2015–2020   Загальні інвестиції: 198 912 тис. грн 

Джерела фінансування: кошти водоканалу із залученням позикових коштів  

 (тис.грн) 2 015 2016 2017 2018 2019 2020 

Водопостачання та водовідведення 
№  Всього 7 186 50 000 60 544 9 000 17 183 55 000 

3.2.5 Реконструкція і модернізація КНС   20 000     

3.1.3 Модернізація насосного обладнання  30 000     

3.1.1 Реконструкція водогону діаметром 600 мм по вул. Київській в м. Вінниці   18 203    

3.1.2 Реконструкція насосної станції ІІ-го підйому   42 341    

3.2.1 Реконструкція КНС №1 по вул. Свердлова в м. Вінниці 7 186      

3.2.4 Реконструкція каналізаційного колектора і виведення з експлуатації КНС-9    9 000   

3.2.2 Реконструкція КНС №12 по вул. Ватутіна     2 183  

3.2.3 Модернізація насосного обладнання на 3-х КНС     15 000  

3.1.5 Санація водопровідних труб діаметром від 400 до 700 мм і вище (10 км)      20 000 

3.1.4 Заміна найбільш аварійних водопровідних труб (15 км)      35 000 
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Таблиця 7.3 

Цільова програма в сфері транспорту 

Роки впровадження: 2016–2020   Загальні інвестиції: 222 728 тис. грн 

Джерела фінансування:  

Бюджет міста — 100 328 тис. грн  

Вінницька транспортна компанія —122 400 тис. грн 

Проект № 4.1.4 впроваджується Вінницьким трамвайно-тролейбусним управлінням, але не потребує додаткових інвестицій. 

 (тис.грн) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

№ Транспорт 
  Всього 0 19 543 44 443 65 943 57 600 35 200 

  Бюджет міста 0 18 743 44 443 17 943 9 600 9 600 

  Вінницька транспортна компанія 0 800 0 48 000 48 000 25 600 

4.1.1 
Проект №1. КП «Вінницька транспортна компанія» Ремонт тролейбусів з встановленням 
електронної системи керування потужністю (100/124)  8 343 8 343 8 343   

4.1.3 Придбання нових тролейбусів на заміну старих    48 000 48 000  

4.1.2 
Встановлення лічильників електроенергії на рухомому складі та стимулювання водіїв до 
скорочення витрат електроенергії  400 400    

4.3 Облаштування світлофорного регулювання на перехресті вул. Д.Нечая – вул. Московська.  800     

4.2 Впровадження автоматизованої системи управління транспортом (АСУТ)   26 500    

4.4 Створення та розвиток велосипедної інфраструктури в м. Вінниця  9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 

4.1.4  Заміщення автобусів малої місткості (клас А) типу “Спринтер” на автобуси класу I.      25 600 
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Таблиця 7.4 

Цільова програма в сфері зовнішнього освітлення 

Роки впровадження: 2016–2020   Загальні інвестиції: 52 303 тис. грн 

Джерела фінансування: Міськсвітло із залученням позикових коштів 

 (тис. грн) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Зовнішнє освітлення 
№ з/п Усього  10 461 10 461 10 461 10 461 10 461 

5.1-5.4 Модернізація системи зовнішнього освітлення (заміна світильників)  10 461 10 461 10 461 10 461 10 461 

 

Таблиця 7.5 

 Цільова програма в сфері громадських будівель 

Роки впровадження: 2015–2020   Загальні інвестиції: 356 858 тис. грн 

Джерела фінансування: Бюджет міста  

 (тис. грн) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Громадські будівлі 
№ 
з/п Всього 

14 362 26 365 52 363 77 317 63 002 123 449 

1. 0 Дошкільні заклади (40 одиниць) 1 пакет – регулювання + маловитратні 12 320           

2. 0 ЗНЗ будівлі (58 одиниць) 1 пакет – регулювання + маловитратні 2 042 23 072         

3. 0 Охорона здоров'я будівлі (54 одиниць) 1 пакет    3 293 6 805       

4. 0 ЗНЗ будівлі (58 одиниць) 2 пакет — гідравлічне налаштування     26 100       

5. 0 Охорона здоров'я будівлі (54 одиниць) 2 пакет      7 020       

6. 0 Дошкільні заклади (40 одиниць) 2 пакет — гідравлічне налаштування     12 438 362     

7. 0 Охорона здоров'я будівлі (54 одиниць) 3 пакет        52 650     

8. 0 Дошкільні заклади (40 одиниць) 3 пакет —термомодернізація       24 305 63 002 8 293 

9. 0 ЗНЗ будівлі (30 одиниць) 3 пакет —термомодернізація           115 156 
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Таблиця 7.6 

  Цільова програма в сфері житлових будівель 

Роки впровадження: 2016-2020   Загальні інвестиції: 296 044 тис. грн 

Джерела фінансування: Мешканці, бюджет міста. 

 

 (тис. грн) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Житлові будинки 
№ з/п Всього 0 36 394 57 946 58 525 98 670 44 508 

1. Житлові будівлі — 1 пакет (співфін. 50%) охопл. 200 буд.   24 700         

2. Житлові будівлі —1 пакет (співфін. 30%) охопл. 400 буд.   11 694 17 946       

3. Житлові будівлі — 1 пакет (співфін. 15%) охопл. 500 буд.       18 525     

4. Житлові будівлі — 2 пакет маловитратні (співфін. 50%) охопл. 400 буд.         31 860   

5. Житлові будівлі — 2 пакет маловитратні (співфін. 20%) охопл. 700 буд.         22 302   

6. 
Житлові будівлі — 3 пакет — термомодернізація — відшкодовування відсотків — 30 
будівель  у рік, на 15 років 

        4 508 4 508 

7. Енергоефективна модернізація будинків у приватному секторі     40 000 40 000 40 000 40 000 

У № з/п 1-6 таблиці наведені суми фінансування з бюджету 

Таблиця 7.7 

Цільова програма в сфері інформаційних заходів 

Роки впровадження: 2015–2023   Загальні інвестиції: 800,0 тис. грн 

Джерела фінансування: Бюджет міста. 

 

 (тис. грн) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Інформаційні заходи 
№ з/п Усього   400 400 400 400 

1. Освітні/інформаційні заходи / кампанії  — бюджет   200 200 200 200 

2. Освітні/інформаційні заходи / кампанії  — населення   200 200 200 200 
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Таблиця 7.8  

Цільова програма в сфері озеленення 

Роки впровадження: 2015-2018   Загальні інвестиції: 1 000 тис. грн 

Джерела фінансування:  

Фонд з охорони навколишнього середовища, цільові фонди та програми, приватні інвестори, благодійні внески та участь громади, міський бюджет 

 

 (тис. грн) 2017 2018 2019 2020 

Озеленення 
№ з/п 

Усього 250 250 250 250 

6.1 Відтворення рослинності на ділянках загального використання з метою покращення 
та реконструкції наявних зелених зон міста 

250 250 250 250 

 

Таблиця 7.9   

Цільова програма щодо використання альтернативних джерел енергії 

Роки впровадження: 2016–2017    Загальні інвестиції: 10000 тис. грн 

Джерела фінансування: Грант    

 (тис. грн) 2015 2016 2017 

Альтернативні джерела енергії 

№ 
з/п 

Усього 0 5000 5000 

Гранти 0 5000 5000 

7.1 
Встановлення теплових насосів типу «повітря-вода» для забезпечення опалення та гарячого 
водопостачання дитячих навчальних закладів  5000 5000 
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8 Очікувані результати від упровадження ПДСЕР 

Упровадження Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Вінниці на 2015–2020 роки призведе до 
скорочення викидів парникових газів у навколишнє середовище на території міста через реалізацію 
заходів з енергозбереження, використання енергоефективних технологій та підвищення рівня свідомого 
ставлення населення до питань екології та енергоощадності.  

Місто Вінниця, приєднавшись до Європейської ініціативи «Угода мерів», визначило для себе амбітні цілі 
щодо скорочення викидів шкідливих речовин у повітря та зниження енергоспоживання. При цьому 
запланований показник викидів СО2 становитиме 1 552 109 т/рік, що на 21,89% або 434 946 т менше, ніж 
у базовому 2010 році (рис. 8.1).  

За період реалізації Плану дій зі сталого енергетичного розвитку на 2016-2020 роки місто Вінниця 
у 2020 році скоротить викиди СО2 на 377 165 т або на 18,98% від рівня базового 2010 року. В 
результаті вже впроваджених заходів викиди СО2 у 2020 році повинні скоротитися ще додатково 
на 2,91%. 

 
 

Рисунок 8.1 — Очікувані результати реалізації ПДСЕР: зменшення викидів СО2 у порівнянні з 2010 
базовим роком 

Такий ефект досягається, в першу чергу, за рахунок реалізації енергоефективних проектів та заходів за 
секторами (рис. 8.2). 
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Рисунок 8.2 — Заплановане зменшення викидів СО2 за секторами  

Скорочення викидів СО2 відбувається за рахунок економії викопного палива (в першу чергу, природного 
газу), яка досягається шляхом упровадження енергоефективних проектів та проектів із заміщення 
природного газу АДЕ. 

Ефект зменшення споживання природного газу в системі теплозабезпечення міста досягається як за 
рахунок впровадження енергоефективних проектів у секторі генерації та транспортуванні, так і за рахунок 
підвищення енергоефективності будівель (житлових та громадських). 

 

У комунальних секторах та бюджетних будівлях очікується зменшення споживання електричної енергії, 
яке також досягається шляхом впровадження енергоефективних проектів та проектів із заміщення 
природного газу АДЕ. 

 

Істотний вплив на економію природного газу здійснює сектор житлових будівель. Економія досягається 
шляхом упровадження пакетів енергоефективних заходів за умови співфінансування з боку мешканців 
багатоквартирних будинків. 

Підвищення енергетичної ефективності в секторі громадських будівель із урахуванням зростання тарифів 
на теплову енергію вже в сьогоднішніх умовах є рентабельним.  

Реалізуючи крок за кроком енергоефективні заходи в інфраструктурних секторах міста, очікується, що 
сумарний акумульований економічний ефект від впровадження ПДСЕР становитиме 2163,75 млн грн у 
2020 році. Щорічний сумарний ефект — 776 млн грн. 

 

Кліматичний ефект від реалізації ПДСЕР починаючи з 2010 року і по 2020 рік відображений на рис. 8.3. 
Починаючи з 2010 року обсяг викидів скоротиться на початок 2020 року на 21,89%.  
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Рисунок  8.6 — Очікуване зменшення викидів СО2 за секторами в динаміці  

(2015–2020 рр.), % 
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9 Забезпечення реалізації проектів відповідно до ПДСЕР 
 

9.1 Організаційна структура 

Організаційна структура, за якою передбачено впровадження Плану дій зі сталого енергетичного 
розвитку міста,  надана на рис. 9.1 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9.1 — Організаційна структура із впровадження  ПДСЕР 
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9.2  Моніторинг виконання завдань 

9.2.1 Адміністративний моніторинг. 

За основу діяльності виконавчого комітету Вінницької міської ради прийнята політика якості, орієнтована 
на задоволення потреб клієнта (мешканця, споживача адміністративних, комунальних, освітніх та інших 
послуг). Виконавчі органи міської ради отримали сертифікати відповідності міжнародному стандарту 
якості EN ISO 9001:2000, а також вимогам стандартів EN ISO 9001:2008 та SA 8000 (система управління 
суспільною відповідальністю та протидії корупційним загрозам).  

Перш за все, система управління містом повинна бути максимально прозорою та орієнтованою на 
задоволення потреб членів міської громади, керуватися простим принципом «влада для людей, а не 
люди для влади». 

По-друге, вона має бути професійною та ефективною — кошти міської громади повинні витрачатися 
зважено, контрольовано та з орієнтацією на результат.  

По-третє, вона повинна бути прогресивною, орієнтованою не тільки на сьогоднішній день, а й на 
майбутнє, вирішувати сьогоднішні проблеми з урахуванням наслідків ухвалених рішень для майбутніх 
періодів розвитку. 

Серед інших програм, з якими пов’язаний ПДСЕР, необхідно відзначити такі: 

– Енергетична стратегія України на період до 2030 року. 

– Державна цільова економічна програма енергоефективності і розвитку сфери виробництва 
енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2016 роки. 

– Програма енергоефективності та енергозбереження на 2012--2020 роки. 

– Муніципальний енергетичний план міста Вінниці на 2010--2015 роки. 

– Програми реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. 
Вінниці на 2012--2015 роки. 

– Програма розвитку міського електротранспорту м. Вінниці на 2007--2015 роки. 

– Програма охорони навколишнього середовища м. Вінниці на 2012--2015 роки. 

– Програма соціально-економічного розвитку м. Вінниці (щорічна). 

– Схема перспективного теплозабезпечення м. Вінниці. 

 

Обов’язковим є моніторинг виконання завдань із втілення в життя Плану дій зі сталого енергетичного 
розвитку міста Вінниці, а також використання в подальшому принципу Демінга (рис. 9.2), що дозволить у 
майбутньому покращувати якість виконання завдань. 
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Рисунок  9.2 — Структура виконання циклу Демінга 

Контролюючи хід тих чи інших процесів, можна вчасно помітити та попередити різного роду перешкоди у 
вигляді простоїв, нераціонального використання коштів, непередбачених випадків, тощо. 

Моніторинг споживання енергоносіїв виявився дуже корисним заходом для впровадження стратегії 
економії всіх видів енергоресурсів. Так, із 2010 року у Вінницькій міській раді розпорядженням міського 
голови від 10.08.2010 р.  № 171-р «Про створення системи моніторингу споживання енергетичних 
ресурсів бюджетними установами м. Вінниці» запроваджено щоденний моніторинг споживання 
енергоносіїв та води установами, що фінансуються з міського бюджету. Відповідальним за збір та аналіз 
інформації є відділ енергоменеджменту департаменту енергетики, транспорту та зв’язку. 

Сьогодні моніторинг проводиться в електронному вигляді за програмою «Інформаційна система по 
моніторингу енергоспоживання теплопостачальними підприємствами та в цілому по місту», яку 
розроблено працівниками департаменту енергетики, транспорту та зв’язку Вінницької міської ради і ТОВ 
«ФІАТУ» (м. Київ). 

Відповідальним за збір та аналіз інформації є відділ енергоменеджменту департаменту енергетики, 
транспорту та зв’язку. 

9.2.2 Система енергетичного менеджменту міста. 

Впровадження системи енергоменеджменту в м. Вінниці відбувалось через створення в міській 
адміністрації нових підрозділів, перегляд наявної системи розподілу прав, обов’язків, повноважень та 
звітності. Таким чином, була сформована додаткова ієрархічна система адміністрування, покликана 
забезпечити формування та впровадження енергетичної політики майже в усіх сферах діяльності (рис. 
9.3). 
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Рисунок 9.3 —  Організаційно-виконавча структура системи енергоменеджменту міста 

З метою зменшення споживання енергоносіїв, раціонального їх  використання та оптимізації режимів 
роботи централізованих котелень, з 2011 року запроваджено щоденний електронний моніторинг 
споживання енергоносіїв теплопостачальними підприємствами міста, а з 2012 року ‒ підприємствами 

водопостачання та водовідведення, а також всіма категоріями споживачів по місту.  

Це дає можливість в оперативному режимі аналізувати кількість спожитих енергоносіїв, проводити 
порівняльний аналіз динаміки споживання відповідно до температури зовнішнього середовища та 
визначати причини недотримання температурного графіку.  

По бюджетних установах, що фінансуються з місцевого бюджету, ведеться щоденний моніторинг 
споживання енергоносіїв (рис. 9.4). Це дає можливість контролювати витрати бюджетних коштів на 
енергоносії, вчасно виявляти аварійні ситуації у внутрішніх системах енергозабезпечення, проводити 
аналіз та виявляти слабкі зони в перевищені енергоспоживання з подальшою розробкою технічних та 
організаційних заходів для їх ліквідування.  
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Рисунок  9.4 —  Подобове споживання енергоресурсів бюджетними установами 

Для прийняття зважених рішень та напрямків розвитку міста розпорядженням міського голови від 
24.12.2010 р. № 274-р  створено дорадчий комітет з питань сталого енергетичного розвитку м. Вінниці, в 
який увійшли посадові особи міської ради, представники депутатського корпусу, представники 
організацій-виробників, організацій-постачальників теплової та електричної енергії, експерти з питань 
енергоефективності, представники наукових та науково-дослідницьких установ, які допомагають у 
реалізації сталої енергетичної політики м. Вінниці.  

В кожній установі та на підприємствах наказом керівника затверджена одна або декілька відповідальних 
осіб, які проводять моніторинг на нижній ланці. Узагальнені дані формуються та розраховуються он–лайн 
програмою, до якої мають доступ усі посадові особи, що прямо чи опосередковано мають вплив на 
енергозбереження та ресурсозбереження в місті (рис. 9.5). 

 
Рисунок 9.5 —  Моніторинг споживання енергоносіїв енергопостачальними підприємствами та в цілому 

по місту 
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Отримані дані аналізуються відділом енергоменеджменту департаменту енергетики, транспорту та 
зв’язку. За результатами моніторингу формуються пропозиції щодо впровадження адміністративних та 
технічних заходів. 

Таким чином,  

– побудована структура енергоменеджменту є однією з основних умов успішної реалізації ПДСЕР. 

– для покращення системи обліку та контролю за ефективністю реалізації проектів може бути 
рекомендовано розширення автоматизованої системи обліку енергоспоживання та викидів СО2. 

 



 

 

ВИСНОВКИ 
 

1. ПДСЕР спрямований на підвищення енергоефективності у всіх секторах енергетики міста: виробництві, 
транспортуванні (постачанні) та споживанні. 

2. Філософія, яку покладено в основу ПДСЕР, полягає в системному поєднанні кількох базових елементів: 
максимальної енергоефективності виробництва, транспортування і споживання енергії; радикальної 
зміни енергетичних балансів у структурі енергетики міста; зменшення імпорту первинних енергоносіїв та 
переведення їх на місцеві; поступовому переході до екологічних та відновлювальних джерел енергії; 
визначення екологічної політики міста як пріоритету. 

3. У результаті розроблення ПДСЕР: 

3.1   Зроблено оцінку технічної та економічної ефективності наявних систем енергозабезпечення 
міста, зроблено висновок про необхідність та напрями їх модернізації. 

3.2  Оцінено ефективність споживання енергоресурсів у бюджетній сфері, підприємствами 
житлово-комунального господарства, населенням та у сфері транспорту; сформульовано пріоритетні цілі 
модернізації цих об’єктів. 

3.3  Виконано прогнозований паливно-енергетичний баланс. 

 4. У результаті виконання ПДСЕР очікується: 

4.1  Зменшення енергоспоживання, споживання природного газу, впровадження виробництва 
енергії із відновлювальних джерел (див. розділ 8) 

4.2 Поліпшення екологічного стану міста, зокрема зменшення викидів вуглекислого газу на 23,61 
% до 2020 року. 

4.3  Підвищення  енергетичної безпеки міста та його економічної незалежності. 

4.4. Покращення якості життя місцевої громади.  



 

 

ДОДАТКИ  
А1 
Базовий рік 2010  Кількість мешканців в базовому році 367400         

Сектор 

Кінцеве споживання енергії [МВт год] 

Електро-
енергія 

Теплова 

енергія/ 
Холод 

Викопне паливо Відновлювальні джерела енергії 

Всього Природ

-ний 
газ 

Зрідже-

ний газ 
Мазут 

Дизель-

не 
пальне 

Бензин 

Буре 

вугіл-
ля 

Вугіл

-ля 

Інший 
енерго-

носій 
(метан) 

Рос-

линна 
олія 

Біо-

паливо 

Інша 

біо-
маса 

Соняч
на 

термал
ь-на 

енергія 

Гео-

термаль-
на енергія 

БУДІВЛІ, ОБЛАДНАННЯ / СПОРУДИ ТА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

Муніципальні будівлі, 
обладнання/споруди 

83338   1444247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1527585 

Будівлі, 
обладнання/споруди, що 
відносяться до третиного 

сектору (не муніципальні) 

0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Житлові будівлі 258519   1757264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015783 

Зовнішнє освітлення 4831     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4831 

Промисловість 

поза СТВ 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

СТВ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

всього 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

УСЬОГО ЗА РОЗДІЛОМ 346688 0 3201511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3548199 

ТРАНСПОРТ 

Муніципальний транспорт 0 0 0 0 0 0 19879 0 0 0 0 0 0 0 0 19879 

Громадський транспорт 22266 0 0 175488 0 1088725 0 0 0 14811 0 0 0 0 0 1301290 

Приватний та комерційний 
транспорт 

0 0 0 0 0 1184045 1448864 0 0 0 0 0 0 0 0 2632909 

УСЬОГО ЗА РОЗДІЛОМ 22266 0 0 175488 0 2272770 1468743 0 0 14811 0 0 0 0 0 3954078 

ІНШЕ 

Сільське господарство, 
Лісництво, Рибальство 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ВСЬОГО 368954 0 3201511 175488 0 2272770 1468743 0 0 14811 0 0 0 0 0 7502277 

 



 

 

В2-В4 

Постачання енергії               

B2.  

Місцеве / розподілене виробництво електроенергії   
           

Місцеві виробники відновлюваної 

електроенергії (ETS і великі заводи> 
20 МВт  не рекомендується) 

Виробництво 

з ВДЕ 
 [MВт год] 

Коефіцієнт 

викидів CO2 
[т/MВт год ] 

CO2/CO2 

екв.  
викидів [т] 

           

Вітер 0                

Гідроелектроенергія 0                

Фотоелектроергія 0                

ВСЬОГО 0   0 
           

B3.  
Місцеве / розподілене виробництво 
електроенергії 

              

Місцеві виробники відновлюваної 
електроенергії (ETS і великі 

заводи> 20 МВт  не 
рекомендується) 

Вироблено електроенергії 
(МВт год) 

Вклад енергоносія [МВт год] CO2/CO2 екв.  
викидів [т] Викопне паливо 

Відходи 
Рослин
на олія 

Інша 
біомаса 

Інші 
ВДЕ 

Інші 
Всього з ВДЕ 

Природний 
газ 

Зріджений 
газ 

Мазут Бензит Вугілля 
Викопне 
паливо 

ВДЕ 

Комбіноване виробництво тепла та 
електроенергії 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ВСЬОГО 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

               

B4. Місцеві виробництво тепла / 
холоду 

              

Місцеві виробники тепла / холоду 

Вироблено тепла / холоду 
(МВт год) 

 

Вклад енергоносія [МВт год] CO2/CO2 екв.  

викидів [т] Викопне паливо 

Відходи 
Рослин
на олія 

Інша 
біомаса 

Інші 
ВДЕ 

Інші 
Всього з ВДЕ 

Природний 

газ 

Зріджений 

газ 
Мазут Бензит Вугілля 

Викопне 

паливо 
ВДЕ 

Комбіноване виробництво тепла та 
електроенергії 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Централізоване теплопостачання 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ВСЬОГО 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 



 

 

С1 – С3 
Базовий кадастр            

C1. Будь-ласка введіть задіяні коефіцієнти викидів [т/МВТ год]:            

 Електроенергія 

Тепло/ 
Холод 

Викопне паливо Відновлювальні джерела енергії  

 
Націонал-

ьний 

рівень 

Місцевий 
рівень 

Природ-
ний газ 

Зрідже
ний газ 

Мазут 
Дизель

не 

пальне 

Бензин 
Буре 
вугіл

ля 

Вугіл-
ля 

Інший 
енерго-
носій 

(метан) 

Росл
ин-на 

олія 

Біопа
-ливо 

Інша 
біо-

маса 

Сонячна 
термаль

на 

енергія 

Геотерм
альна 

енергія 

 

   0,88   0,202 0,227 0,279 0,267 0,249 0,346 0,341 0,222            

C2. Будь-ласка позначте сектори, що не пов’язані з енергетикою:          

 
Сектори не пов’язані з 

енергетикою 
CO2 екв. Викидів             

 Побутові відходи 0             

 Водопостачання/ водовідведення 0             

 Інші сектори 0             

C3.Ваш базовий кадастр викидів            

Сектори 

т СО2 

Електро-
енергія 

Тепло/
Холод 

Викопне паливо Відновлювальні джерела енергії 

Всього Природ-
ний газ 

Зрідже
ний газ 

Мазут 
Дизель

-не 
пальне 

Бензин 
Буре 
вугіл

ля 

Вугіл-
ля 

Інший 
енерго- 
носій  

(метан) 

Рос-
лин-
на 

олія 

Біопа
-ливо 

Інша 
біо-

маса 

Сонячна 
тер-

мальна 

енергія 

Геотер-
мальна 
енергія 

БУДІВЛІ, ОБЛАДНАННЯ / СПОРУДИ ТА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

Муніципальні будівлі, 
обладнання/споруди 

73337   291738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 365075 

Будівлі, обладнання/споруди, що 

відносяться до третинного сектору  
0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Житлові будівлі 227497   354967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582464 

Зовнішнє освітлення 4251   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4251 

Промисловість 

поза СТВ 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
СТВ 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

всього 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

УСЬОГО ЗА РОЗДІЛОМ 305085 0 646705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 951791 

ТРАНСПОРТ 

Муніципальний транспорт 0   0 0 0 0 4950 0 0 0 0 0 0 0 0 4950 

Громадський транспорт 19594   0 39836 0 290690 0 0 0 3288 0 0 0 0 0 353407 

Приватний та комерц. транспорт 0   0 0 0 316140 360767 0 0 0 0 0 0 0 0 676907 

УСЬОГО ЗА РОЗДІЛОМ 19594   0 39836 0 606830 365717 0 0 3288 0 0 0 0 0 1035264 

ІНШЕ 

Сіл-ке гос-во, Лісництво, Риб-тво 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЕКТОРИ, ЩО НЕ ПОВ’ЯЗАНІ З ЕНЕРГЕТИКОЮ 

Поводження з побутовими відходи 

  

0 

Відведення стічних вод 0 

Інші сектори, що не пов’язані з 
енергетикою: 

0 

ВСЬОГО 324680 0 646705 39836 0 606830 365717 0 0 3288 0 0 0 0 0 1987055 
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3) Кінцеве споживання енергії в розбивці по секторах
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8) Очікувана результати скорочення викидів парникових газів
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ВСТУП 
 

Каталог інвестиційних проектів міста Вінниця (далі — «Каталог») підготовлено Інститутом місцевого 

розвитку в рамках завдання 2.2 «Допомога містам у плануванні, підготовці та фінансуванні проектів чистої 

енергії» робочого плану Проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні».  

Інформацію про інвестиційні проекти, основною метою впровадження яких є скорочення споживання 

енергетичних ресурсів і зниження рівня викидів СО2, наведено в розрізі муніципальних секторів, зокрема 

таких, як генерування, транспортування, відпуск і споживання теплоти, зовнішнє освітлення, 

водопостачання та водовідведення, транспорт, альтернативна енергетика та озеленення. Для кожного 

муніципального сектору запропоновано перелік проектних пропозицій, переважну більшість з яких 

розроблено спеціалістами Інституту місцевого розвитку, окремі проекти запропоновано ТОВ «Арніка 

центр» за результатами проведення енергоаудитів. 

По кожній проектній пропозиції надано докладну інформацію щодо мети та доцільності впровадження, 

наведено обґрунтування та розрахунки, визначено показники ефективності та описано наслідки. Усього 

запропоновано 58 проектних пропозицій на загальну суму 2 726 млн грн, упровадження яких дозволить 

скоротити викиди СО2 на 385,6 тис. т, або 19,41% від базового рівня. Кількість скорочення викидів СО2 у 

відсотках за кожним сектором у загальному обсязі скорочення представлено на рис. 1 

 

 

Рисунок 1 — Кількість скорочення викидів СО2 від упровадження заходів за кожним сектором 

Інформація, викладена в каталозі інвестиційних проектів м. Вінниця, була використана при підготовці 

Плану дій сталого енергетичного розвитку на 2010–2020 рр. (далі — «ПДСЕР»).  

Над підготовкою цього Каталогу працювали спеціалісти Інституту місцевого розвитку: Тормосов Р. Ю., 

Жердицький Р. В., Колієнко А. Г., Мягкохліб Р. С., Чернявський А. В., Грисюк Ю. С., Нич О. О., Кузуб А. Є., 

Алексєєва Н. О., Шарков М. В., Соломаха О. C, Чернікова О. Ю.  

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

4,18%

0,96%

2,65%

0,10%

0,98%

2,85%

5,31%

2,37%

0,01%



МУНІЦИПАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ 

92 

 

 

1 ПРОЕКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ У СЕКТОРІ «ГЕНЕРУВАННЯ, 

ТРАНСПОРТУВАННЯ І ВІДПУСК ТЕПЛОТИ» 

 

Проектна пропозиція 1.1 Реконструкція котельні по вул. Пирогова, 109 із переходом 
на відновлювальні види палива 

Запропоновано: КП «Вінницяоблтеплоенерго» 

Перевірено та складено: Інститут місцевого розвитку 

Опис. Проект реконструкції котельні по вул. Пирогова 109 із переходом на відновлювальні види палива. 

Котельня по вул. Пирогова, 109 має приєднане теплове навантаження 3,6 Гкал на потреби опалення і 2,1 
Гкал/год. — на потреби гарячого водопостачання. Загальне теплове навантаження — 5,7 Гкал за год. 

Котельня обладнана 3 котлами КБНГ-2,5 теплопродуктивністю 2,5 Гкал за годину кожний, котлом НІІСТУ–
5 теплопродуктивністю 0,58 Гкал за годину і двома паровими котлами Е1/9 теплопродуктивністю 0,65 Гкал 
за годину ( див. рис.). Загальна теплопродуктивність котельні становить 9,38 Гкал за год, що перевищує 
приєднане теплове навантаження у 2,6 разів і є основною причиною низької ефективності вироблення 
теплоти у котельні. 

Річна відпущена кількість теплоти становить 9885 Гкал, із них 8105,7 Гкал — для потреб будівель лікарні, 
решта 1779,3 Гкал — для житлових будинків. Питомі витрати палива на одиницю виробленої теплоти — 
156,7...162,7 кг у.п. / Гкал.  

Тарифи на теплову енергію для підприємства: 

761,268 грн за 1 Гкал для житлових будинків (Постанова НКРЕКП від 3 березня 2015 року N 766) ,  

1820,45 грн за 1Гкал — для громадських будівель (Постанова НКРЕКП від 30 квітня 2015 року N 1460).  

Вартість 1 м3 гарячої води — 46,33 грн за 1 м3 (Постанова НКРЕКП від 31 березня 2015 року N 1171).  

Розрахунки/обґрунтування. Проект включає демонтаж наявних котлів НІІСТУ та одного котла КБНГ-2,5 з 

установкою водогрійних котлів на біопаливі загальною тепловою потужністю 3,5 Гкал за год. (4 МВт) — рис. 

1.1. Два котли КБНГ-2,5 залишаються для оперативного резерву. 
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Рисунок 1.1 — Схема установки водогрійних котлів на біопаливі загальною тепловою потужністю 3,5 Гкал 
за год 

Кількість теплоти, яка буде виробленою котлами на біопаливі — 7225 Гкал за рік (8401 МВт⋅ год.), із них 
5274 Гкал — для будівель лікарні, 1951 Гкал — для житлових будинків. 

Річні витрати тріски — 2438 т за ціною 1100 грн за 1 т. Таким чином річна вартість тріски буде становити 2 
681,8 тис. грн. Вартість еквівалентної річної кількості природного газу (874 тис. м3) визначається, виходячи 
із середньозваженої для такої котельні ціни на природний газ у розмірі 8018 грн за 1000 м3 і становить 7 
007,73 тис. грн. Таким чином економія коштів на закупівлю палива у результаті реалізації проекту 
становитиме 4 325,93 тис. грн за рік. 

За умови отримання тріски згідно із критеріями стійкого розвитку біопалива можна вважати таку біомасу як 
екологічно нейтральне паливо. Скорочення витрат природного газу становить 961,4 тис. м3. Ці витрати газу 
будуть замінені на відновлювальний вид палива.  

Ефект і наслідки. Викиди СО2 на наянвний стан за умов використання природного газу — 1897 т. Таким 

чином скорочення викидів СО2 в результаті впровадження проекту становить 1897 т за рік. 
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Таблиця 1.1 

Зведена таблиця за проектом 

Показники Дані 
Річна економія, нат. од.: 

Природного газу, тис. м3 
Електроенергії, тис. кВт⋅год. 
Теплової енергії, Гкал 
Палива: бензину, т 
Палива: дизельного палива, т 

 
961,4 

Економічні показники 

Загальна сума інвестицій, тис. грн 5 900 

Річна економія (на 01.08.2015), тис. грн 4 325,93 

Окупність, рр. 2 

Зменшення викидів СО2, т/рік 1 897 

Джерело інвестицій Власні кошти 
підприємства 

 
Проектна пропозиція 1.2 Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. 
Хмельницьке шосе, 96 

Запропоновано: КП «Вінницяоблтеплоенерго» 

Перевірено та складено: Інститут місцевого розвитку 

Опис. Проектом передбачається реконструкція паропроводу від котельні по вул. Хмельницьке шосе, 96 

загальною тепловою потужністю 2 Гкал/год. до споживачів водяної пари. 

Котельня обладнана 3 котлами Е-1-9 тепловою потужністю 0,65 Гкал/год. — кожний. Водяна пара має 
параметри 150 0С, тиск — 0,5 МПа. 

Схема наявних паропроводів показана на рис. 1.2. 

 

Рисунок 1.2 — Схема паропроводів від котельні по вул. Хмельницьке шосе, 96 

Розрахунки/обґрунтування. Для виконання реконструкції необхідно виконати демонтаж наявних 

паропроводів та укласти попередньо ізольовані трубопроводи в захисній поліетиленовій оболонці. 
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Проектом передбачається відведення конденсату водяної пари, що дає можливість отримати економію 

енергії. Заміна паропроводів дає можливість суттєво скоротити втрати теплоти. На наявний стан кількість 

теплоти, виробленої котельнею, становить 1334 Гкал за рік. Кількість реалізованої теплоти становить 731 

Гкал. Втрати теплоти становлять 603 Гкал. Таким чином на наявний стан в теплових мережах втрачається 

до 45 % теплоти від виробленої. Питомі витрати палива на вироблення пари становлять 168,6 кг у.п. / Гкал 

свідчать про достатньо високу ефективність роботи котельні. 

Довжина трубопроводів становить 483 м. Заміна трубопроводів на попередньо ізольовані труби дасть 
можливість скоротити втрати теплоти на 496 Гкал і довести їх до 107 Гкал за рік, що становить 8 % від 
кількості виробленої теплоти. 

Інвестиції для реалізації проекту — 1,1 млн грн. Середня питома вартість реконструкції теплових мереж 
— 2070 грн за кожний 1 пог. м трубопроводів. 

Тарифи на теплову енергію КП «Вінницяоблтеплоенерго» становлять:  

761,268 грн за 1 Гкал для житлових будинків (Постанова НКРЕКП від 3 березня 2015 року N 766) ,  

1820,45 грн за 1Гкал — для громадських будівель (Постанова НКРЕКП від 30 квітня 2015 року N 1460).  

Вартість 1 м3 гарячої води — 46,33  грн за 1 м3 (Постанова НКРЕКП від 31 березня 2015 року N 1171).  

Ефект і наслідки. Економія теплової енергії, яка буде досягнута в результаті реалізації проекту — 496 

Гкал (575 МВт год), що еквівалентно скороченню витрат природного газу у розмірі 83 тис. м3. При тарифі 

1820,45 грн за 1Гкал впровадження заходу дає можливість отримати економію у 902 943,2 грн за рік. 

Скорочення викидів СО2 становить 164 т за рік. 

 

Таблиця 1.2 

Зведена таблиця за проектом 

Показники Дані 

Річна економія, нат. од.: 
Природного газу, тис. м3 

Електроенергії, тис. кВт⋅год. 
Теплової енергії, Гкал 
Палива: бензину, т 
Палива: дизельного палива, т 

 
83 

Економічні показники 

Загальна сума інвестицій, тис. грн 1 100 

Річна економія (на 01.10.2014), тис. грн 902,94 

Окупність, рр. 4 

Зменшення викидів СО2, т/рік 164,0 

Джерело інвестицій Власні кошти підприємства 

 

Проектна пропозиція 1.3 Реконструкція котельні по вул. Мічуріна, 32 
 

Запропоновано: КП «Вінницяоблтеплоенерго». 

Перевірено та складено: Інститут місцевого розвитку. 

Опис. Реконструкція котельні по вул. Мічуріна, 32 із заміни 2-ох водогрійних котлів КБНГ-2,5 тепловою 

потужністю 2,5 Гкал/год. кожний на природному газі на водогрійні котли на біомасі (деревній трісці). 

Загальна теплова потужність котельні 5,0 Гкал/год, питомі витрати умовного палива на вироблення 

теплової енергії становлять 166 кг у.п. на 1 Гкал (середньорічний ККД вироблення теплоти близько   86 %). 
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Розрахунки/обґрунтування. Приєднане теплове навантаження становить близько 1, 62 Гкал/год., із них 

1,442 Гкал/год (87,5 %) — на потреби опалення, решта (12,5%) — гаряче водопостачання. При цьому 

основним споживачем теплової енергії від котельні є громадські будівлі. Таким чином можна вважати, 

що тариф на теплову енергію становить 1820,45  грн за 1 Гкал, а тариф на природний газ — 9122,88 

грн за 1000 м3.  

Потягом року котельня виробляє близько 3 113 Гкал теплоти. 2 457 Гкал — реалізується щорічно 

споживачам теплової енергії. Таким чином втрати теплоти в мережах становлять 656 Гкал, що становить 

21 % від виробленої теплоти.  

Довжина теплових мереж — 2 260 м (у двохтрубному вимірюванні). З огляду на значну величину втрат 

теплоти на етапі транспортування проектом передбачається їх реконструкція із заміною наявних 

теплопроводів канального і надземного прокладання на безканальне підземне. У результаті такої 

реконструкції втрати теплоти на етапі транспортуванні будуть доведені до величини близько 185 Гкал (7 % 

від виробленої кількості теплоти). Вироблення теплоти в котельні можна скоротити у такому разі до 

величини 2 642 Гкал. 

Скорочення вироблення теплової енергії становить: 3113 – 2642  = 471 Гкал (546,4 МВт⋅год), що 

еквівалентно зменшенню витрат природного газу на 64 205 м3. Зменшення видатків на закупівлю 

газу становить 585,7 тис. грн. 

План котельні та її розташування на генплані міста дає можливість організувати зручне підвезення 

біопалива. У зв’язку з цим на другому етапі проекту пропонується здійснити реконструкцію котельні із 

заміною наявних двох котлів КБНГ-2,5 на один газовий водогрійний котел КСВа потужністю 1 МВт і два 

твердопаливних котла загальною потужністю 1 МВт, який забезпечить вироблення до 96% від загальної 

річної потреби в теплоті приєднаних споживачів. 

Інвестиції для впровадження проекту становлять близько 5,8 млн грн. 

Ефект і наслідки. Така реконструкція дасть можливість замістити вироблення до 0,96 ∙ 2 642  = 2 536 Гкал 

(2 942 МВт⋅год) теплоти, отриманої на природному газі на біопаливо. При цьому можливе скорочення 

витрат газу на 345,7 тис. м3 і заміна його на 786,6 тис. т деревної тріски або гранул. 

Річні видатки на закупівлю тріски становлять 943,9 тис.  грн, а закупівельна вартість природного газу – 

3 153,8 тис. грн. Таким чином економія коштів на закупівлю палива в результаті реалізації проекту 

становитиме 2 209,9 тис. грн за рік. 

Загальний економічний ефект реалізації заходу з реконструкції котельні по вул. Мічуріна, 32 становить 

2 209,9  + 585,7  = 2 795,6 тис. грн за рік. 

З умови отримання тріски або гранул згідно із критеріями стійкого розвитку біопалива можна вважати таку 

біомасу, як екологічно нейтральне паливо. Загальне скорочення витрат природного газу становить 345,7 + 

64,2 = 409,9 тис. м3. Ці витрати газу будуть замінені на відновлювальний вид палива. Еквівалентна кількість 

теплоти становить 4058 МВт⋅год. Скорочення викидів СО2 в результаті впровадження проекту становить 

4005 ∙ 0,202  = 809 т за рік. 

 

 

Таблиця 1.3 

Зведена таблиця за проектом 

Показники Дані 

Річна економія, нат. од.:  
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Природного газу, тис. м3 

Електроенергії, тис кВт⋅год. 
Теплової енергії, Гкал 
Палива: бензину, т 
Палива: дизельного палива, т 

409,9 

Економічні показники 

Загальна сума інвестицій, тис.  грн 5 800 

Річна економія (на 01.08.2015), тис.  грн 2 795,6 

Окупність, рр. 4 

Зменшення викидів СО2, т/рік 809 

Джерело інвестицій Власні кошти підприємства 

 
 
Проектна пропозиція 1.4 Реконструкція котельні вул. Маяковського, 132 із 
встановленням котла на біомасі потужністю 1250 кВт 

 
Запропоновано: КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго». 

Перевірено та складено: Інститут місцевого розвитку. 

Опис. Встановлена потужність котельні — 1,25 МВт. Інвестиції в проект — 1 200 тис. грн. Скорочення 

витрат природного газу і заміна його біомасою у розмірі 639,4 тис. м3 за рік, що еквівалентно тепловому 

потенціалу в 6 330 МВт⋅год. 

Розрахунки/обґрунтування. Необхідність у спалюванні біомаси в кількості 1 438,6 т за рік. За умови 

отримання біомаси згідно із критеріями стійкого розвитку біопалива можна вважати таку біомасу, як 

екологічно нейтральне паливо.  

Інвестиції для впровадження проекту становлять близько 1,2 млн грн згідно з розрахунками КП ВМР 
«Вінницяміськтеплоенерго». 

Ефект і наслідки. Скорочення викидів СО2 в результаті впровадження проекту становить 6247 ∙ 0,202  = 

1 262 т за рік. Економічний ефект розраховується, виходячи з різниці між вартістю природного газу та 

біопаливом і становить близько 1 065 тис. грн. 

Таблиця 1.4 

Зведена таблиця за проектом 

Показники Дані 

Річна економія, нат. од.: 
Природного газу, тис. м3 

Електроенергії, тис. кВт⋅год. 
Теплової енергії, Гкал 
Палива: бензину, т 
Палива: дизельного палива, т 

 
639,4 

Економічні показники 

Загальна сума інвестицій, тис. грн 1 200 

Річна економія (на 01.08.2015), тис. грн 1 065 

Окупність, рр. 1 

Зменшення викидів СО2, т/рік 1 262 

Джерело інвестицій Власні кошти підприємства 

 

Проектна пропозиція 1.5 Встановлення 2 модульних котелень на біомасі по вул. 
Гонти, 39-41 та вул. С. Зулінського, 48а 
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Запропоновано: КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго». 

Перевірено та складено: Інститут місцевого розвитку. 

Опис. Встановлення 2-х модульних котелень на біомасі по вул. Гонти, 39-41 та вул. С. Зулінського, 48а 

потужністю по 1250 та 320 кВт із ліквідацією теплових мереж довжиною 2,45 км в двотрубному вимірі. 

Розрахунки/обґрунтування. Інвестиції в проект — 14,9 млн  грн згідно з розрахунками КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго». Скорочення витрат природного газу та заміна його біомасою в розмірі 550,8 

тис. м3 за рік, що еквівалентно тепловому потенціалу в 5 381,3 МВт год. 

Ефект і наслідки. Необхідність у спалюванні біомаси в кількості 1 239,3 т за рік. За умови отримання 

біомаси згідно із критеріями стійкого розвитку біопалива можна вважати таку біомасу, як екологічно 

нейтральне паливо. Скорочення викидів СО2 в результаті впровадження проекту становить у 5 381,3 ∙ 0,202  

= 1087 т за рік. Економічний ефект розраховується, виходячи з різниці між вартістю природного газу та 

біопаливом і становить близько 917 тис. грн. 

Таблиця 1.5 

Зведена таблиця за проектом 

Показники Дані 

Річна економія, нат. од.: 
Природного газу, тис. м3 
Електроенергії, тис. кВт⋅год. 
Теплової енергії, Гкал 
Палива: бензину, т 
Палива: дизельного палива, т 

 
550,8 

Економічні показники 

Загальна сума інвестицій, тис. грн 14 900 

Річна економія (на 01.08.2015), тис. грн 917 

Окупність, рр. 6 

Зменшення викидів СО2, т/рік 1 087,0 

Джерело інвестицій Власні кошти підприємства 

 

Проектна пропозиція 1.6 Реконструкція котельні Немирівське шосе, 78 із 
встановленням котла на біомасі потужністю 950 кВт 

 
Запропоновано: КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго». 

Перевірено та складено: Інститут місцевого розвитку. 

Опис. Реконструкція котельні Немирівське шосе, 78 із встановленням котла на біомасі потужністю 950 кВт. 

Розрахунки/обґрунтування. Скорочення витрат природного газу та заміна його біомасою в розмірі 451,7 

тис. м3 за рік, що еквівалентно тепловому потенціалу в 4 4413,1 МВт ⋅ год.  

Інвестиції для впровадження проекту становлять близько 8,615 млн грн згідно з розрахунками КП 
ВМР «Вінницяміськтеплоенерго». 

Ефект і наслідки. Необхідність у спалюванні біомаси в кількості 1 016,3 т за рік. За умови отримання 

біомаси згідно із критеріями стійкого розвитку біопалива можна вважати таку біомасу, як екологічно 

нейтральне паливо. Скорочення викидів СО2 в результаті впровадження проекту становить 4 413,1 ∙ 0,202  

= 891 т за рік. Економічний ефект розраховується, виходячи з різниці між вартістю природного газу та 

біопаливом і становить близько 752 тис. грн. 
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Таблиця 1.6 

Зведена таблиця за проектом 

Показники Дані 

Річна економія, нат. од.: 
Природного газу, тис. м3 

Електроенергії, тис. кВт ⋅ год. 
Теплової енергії, МВт⋅год. 
Палива: бензину, т 
Палива: дизельного палива, т 

 
451,7 

 
 

Економічні показники 

Загальна сума інвестицій, тис. грн 8 615 

Річна економія (на 01.08.2015), тис. грн 752 

Окупність, рр. 5 

Зменшення викидів СО2, т/рік 891 

Джерело інвестицій Власні кошти підприємства 

 

 

 

Проектна пропозиція 1.7. Реконструкція системи теплопостачання котельні по вул. 
Чумацька, 20 в м. Вінниця 
 
Запропоновано: КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго». 

Перевірено та складено: Інститут місцевого розвитку. 

Опис. Реконструкція системи теплопостачання котельні по вул. Чумацька, 20 передбачає влаштування 

модульної твердопаливної котельні потужністю 800 кВт і переведення діючої газової котельні в піковий 

режим (рис. 1.4).  

 

Рисунок 1.3 — Котельня по вул. Чумацька. 20 

Розрахунки/обґрунтування. Встановлена теплова потужність котельні — 1,9 МВт. У котельні встановлено 

3 котли НІІСТУ. Підключене теплове навантаження становить 1,037 Гкал за год, із них 0,448 Гкал (43%) – 

населення та 0,587 Гкал (57%) — бюджетні споживачі. Вироблення теплоти — 2 765 Гкал за рік, що 

еквівалентно витратам газу близько 390,5 тис. м3 при ККД вироблення теплоти 83%. У результаті 



МУНІЦИПАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ 

100 

 

 

реконструкції витрати газу будуть скорочені на 260,7 тис. м3, що еквівалентно тепловому потенціалу 2 547,0 

МВт⋅год. Витрати біопалива будуть становити 855,6 т за рік. 

Інвестиції для впровадження проекту становлять близько 2,015 млн грн згідно з розрахунками КП ВМР 
«Вінницяміськтеплоенерго». 

Ефект і наслідки. Середній тариф на теплову енергію для котельні становить 1 291 грн за 1 Гкал. Тариф 

на природний газ — 6 059  грн за 1 000 м3. Вартість 1 т гранул для роботи котельні — 1 100 грн. Вартість 

природного газу на поточний стан — 6 059 тис. грн. Вартість палива після реконструкції буде складатись із 

вартості гранул і природного газу і становить 1 727,6 тис. грн. Економія за рахунок зменшення вартості 

палива становить 638,4 тис. грн. 

Скорочення викидів СО2 в результаті впровадження проекту становить 2 547,0 ∙ 0,202  = 514 т за рік. 

Таблиця 1.7 

Зведена таблиця за проектом 

Показники Дані 

Річна економія, нат. од.: 
Природного газу, тис. м3 
Електроенергії, тис. кВт ⋅ год. 
Теплової енергії, Гкал 
Палива: бензину, т 
Палива: дизельного палива, т 

 
260,7 

Економічні показники 

Загальна сума інвестицій, тис. грн 2 015 

Річна економія (на 01.08.2015), тис. грн 638,4 

Окупність, рр. 3 

Зменшення викидів СО2, т/рік 514 

Джерело інвестицій Кошти обласного бюджету 

 

Проектна пропозиція 1.8 Підвищення енергоефективності в секторі централізованого 
теплопостачання України, що фінансуватиметься Світовим банком 

 

Запропоновано: КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго». 

Перевірено та складено: Інститут місцевого розвитку. 

Опис. Попередньо зі Світовим банком була узгоджена програма інвестицій, спрямована на заміну 

виробничих потужностей наявної ТЕЦ-4, підключення її до системи SCADA, зменшення втрат в системах 

теплопередачі та підвищення ефективності централізованого теплопостачання і розподілу тепла.  

Розрахунки/обґрунтування. Заміна теплогенеруючих потужностей ТЕЦ зменшить витрати на газ та 

експлуатацію і підключення відновленої ТЕЦ-4 до наявної системи SCADA, сприятиме додатковій економії 

витрат на газ, електроенергію та персонал. Також наявні теплотраси підключені до ТЕЦ-4 будуть замінені 

на попередньо-ізольовані труби; очікується, що ці інвестиції забезпечать економію витрат на паливо 

завдяки значному зменшенню втрат тепломережі.  

Додатково, діаметри наявних тепломагістралей в передмісті будуть збільшені для забезпечення потреб 

додаткових споживачів. Більша частина будинків, що під’єднані до відновленої ТЕЦ, будуть обладнані ІТП 

та теплолічильниками, що сприятиме додатковій економії палива завдяки зменшеному теплоспоживанню 

на рівні будинку. 

Загальна величина інвестицій — 32,00 млн $ США.  

Проектом передбачено: 
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Таблиця 1.8 

 

№п/п Компонент 

Кошторисна 

вартість, 

млн.дол.США 

1. 
Розробка проектної документації для 

реконструкції теплових мереж 
0,3 

2. 

Розробка проектної документації стадії ТЕО та 

тендерної документації для реконструкції ТЕЦ-

4 

0,3 

3. 

Реконструкція т/м протяжністю 33 км з 

використанням ПІТ та переходом від 4-х 

трубної до 2-х трубної системи теплових мереж 

18,97 

4. 

Реконструкція ТЕЦ-4 по вул.Магістрацька, 2 з 

встановленням 3-х водогрійних 

енергоефективних котлів, потужністю 20 МВт 

кожний та міні-ТЕЦ, потужністю 3 МВт 

16,23 

5. 

Улаштування 220 ІТП з незалежною схемою 

під’єднання споживачів та встановлення 

лічильників 

6,74 

6. Операційні витрати на впровадження проекту 0,9 

Бюджет проекту: 43,44 

 

На ТЕЦ-4 реконструкція наявних двох газових котлів з повною автоматизацією із системою SCADA, 
заміною пальників і поверхонь нагріву на одному з котлів, частотним регулюванням обертів тягодуттєвого 
обладнання; повна заміна насосного обладнання з встановленням каскадної системи частотного 
регулювання, автоматизованою хімічною водопідготовкою та улаштуванням вузла обліку теплової енергії.  

Величина інвестицій в реконструкцію становить 32,00 млн $ США. При курсі на момент розробки пропозиції 
22 грн/$ США, а також відповідній вартості обладнання, величина інвестицій —704,00 млн грн. 

Ефект і наслідки. Економія природного газу — 8,6 млн. м3, економія електричної енергії — 1 560 МВт. Така 

економія енергоносіїв забезпечує скорочення викидів СО2 на 18 345 т.  

Таблиця 1.9 

Зведена таблиця за проектом 

Показники Дані 

Річна економія, нат. од.: 
Природного газу, тис. м3 
Електроенергії, тис. кВт ⋅ год. 
Теплової енергії, Гкал 
Палива: бензину, т 
Палива: дизельного палива, т 

 
8 600 
1 560 

Економічні показники 

Загальна сума інвестицій, тис. грн 704 000 

Річна економія (на 01.03.2016), тис. грн. 107 889 
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Окупність, рр. 6 

Зменшення викидів СО2, т/рік 18 345 

Джерело інвестицій Власні кошти підприємства 
(кредит Світового банку) 

 

Проектна пропозиція 1.9 Встановлення теплового насосу на очисних спорудах 
м. Вінниці  
 

Запропоновано: ТОВ «АРНІКА-Центр». 

Перевірено та складено: Інститут місцевого розвитку. 

Опис. Встановлення теплового насосу на очисних спорудах м. Вінниці із підключенням споживачів 

котелень Пирогова, 107, М. Кошки, 12/1 та М.Кошки, 12/2 та підключенням газових котлів котельні М.Кошки, 

12 в пікові навантаження. 

Розрахунки/обґрунтування. Потужність встановленого обладнання — 37,2 МВт. Інвестиції становлять 

219 000 тис. грн.  

Ефект і наслідки. Економія споживання природного газу — 7 800 тис. м3. 

Згідно з розрахунками ТОВ «АРНІКА-Центр» викиди СО2 в атмосферу повинні скоротитись не менше, ніж 
на 76 206 ∙ 0,202  = 15 394 т. 

Економія, яку можна отримати при реалізації проекту, визначається величиною економії природного газу і 
становить близько 18 128 тис. грн. 
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Таблиця 1.10 

Зведена таблиця за проектом 

Показники Дані 

Річна економія, нат. од.: 
Природного газу, тис. м3 
Електроенергії, тис. кВт ⋅ год. 
Теплової енергії, Гкал 
Палива: бензину, т 
Палива: дизельного палива, т 

 
7 800 

Економічні показники 

Загальна сума інвестицій, тис. грн 219 000 

Річна економія (на 01.10.2014), тис. грн 18 128 

Окупність, рр. 6 

Зменшення викидів СО2, т/рік 15 394 

Джерело інвестицій Власні кошти підприємства  

 

 

Проектна пропозиція 1.10 Реконструкція системи теплозабезпечення по вул. 
С.Зулінського, 9 
 

Запропоновано: КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго». 

Перевірено та складено: Інститут місцевого розвитку. 

Опис. Реконструкція теплової мережі, протяжністю 8,8 км у двотрубному прокладанні; влаштування 68 ІТП 
з встановленням системи SCADA; реконструкція наявної газової котельні (заміна газових пальників, 
основних та циркуляційних насосів, система автоматизації і управління, системи для очистки води, 
трансформаторів); будівництво твердопаливної котельні з одним котлом на деревині, загальною 
потужністю 3,3 МВт. 

Ефект і наслідки. Згідно із проектними розрахунками, очікувані результати від впровадження даного заходу: 
економія природного газу – 1,3 тис. куб.м; економія електричної енергії – 265 тис.кВт; зменшення викидів 
CO2 – 7 231,5 тон. 

Таблиця 1.11 

Зведена таблиця за проектом 

Показники Дані 

Річна економія, нат. од.: 
Природного газу, тис. м3 
Електроенергії, тис. кВт ⋅ год. 
Теплової енергії, Гкал 
Палива: бензину, т 
Палива: дизельного палива, т 

 
1 300 
265 

Економічні показники 

Загальна сума інвестицій, тис. грн 168 293 

Річна економія (на 01.08.2015), тис. грн. 21 263 

Окупність, рр. 11 

Зменшення викидів СО2, т/рік 2 799 

Джерело інвестицій Власні кошти підприємства 

 
 
Проектна пропозиція 1.11 Реконструкція котельні по вул. Наливайка, 17 із 
встановленням котла на біомасі 
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Запропоновано: КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго». 

Перевірено та складено: Інститут місцевого розвитку. 

Опис. Реконструкція котельні із встановленням котла на біомасі потужністю 0,2МВт. 
Ефект і наслідки. Згідно із проектними розрахунками, очікувані результати від впровадження даного заходу: 
Економія природного газу – 97 тис. куб.м; зменшення викидів CO2 – 170 тон. 
Вартість проекту: 1,4 млн.грн 

Таблиця 1.12 

Зведена таблиця за проектом 

Показники Дані 

Річна економія, нат. од.: 
Природного газу, тис. м3 

Електроенергії, тис. кВт ⋅ год. 
Теплової енергії, Гкал 
Палива: бензину, т 
Палива: дизельного палива, т 

 
97 

 

Економічні показники 

Загальна сума інвестицій, тис. грн 1 471,3 

Річна економія (на 01.08.2015), тис. грн 345,9 

Окупність, рр. 5 

Зменшення викидів СО2, т/рік 170 

Джерело інвестицій Кошти обласного бюджету 
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Проектна пропозиція 1.12   Проект з енергоефективності у м. Вінниці (реконструкція 

мікрорайонів М.Шимка – Баженова) 
 

Запропоновано: КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго». 

Опис. Реконструкція 9,3 км теплових мереж в двотрубному виконанні, встановлення 100 шт. ІТП з 

системою SCADA та тепловими лічильниками, реконструкція котельні по вул. Баженова з встановлення 

трьох газових котлів загальною потужністю 18 МВт, влаштування системи автоматизованої системи 

SCADA котелень від котелень по вул.М. Шимка, 18 та Баженова, 15. 

Бюджет проекту: 112,780 млн.грн. 

SECO – 6,3 млн.шв.франків (69,19 млн.грн., 61,3%), українська сторона:  – 43,59 млн.грн., ВМР – 18,292 

млн.грн.(16,2%); ВМТЕ – 25,298 млн.грн. (22,4%). 

Економія природного газу – 2,95 млн. куб.м; економія електричної енергії – 693 МВт; зменшення викидів 
CO2 – 6,4 тис. тон. 
 

Зведена таблиця за проектом 

Таблиця 1.13 

Показники Дані 

Річна економія, нат. од.: 
Природного газу, тис. м3 

Електроенергії, тис. кВт ⋅ год 
Теплової енергії, Гкал 
Палива: бензину, т 
Палива: дизельного палива, т 

 
2 950,0 
693,0 

 
 

Економічні показники 

Загальна сума інвестицій, тис. грн 112 780,0 

Річна економія (на 01.03.2016), тис. грн 11 930,0 

Окупність, рр.  

Зменшення викидів СО2, т/рік 6 431,8 

Джерело інвестицій Власні кошти, кошти 
міського бюджету, кошти 

інвестора 

 

Проектна пропозиція 1.13   Будівництво твердопаливної котельні по вул. Баженова, 

15а 
Запропоновано: КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго». 

Опис. Даний проект є продовженням реконструкції мікрорайону по вул. Баженова, 15а. Використання 

твердого біопалива для потреб енергозабезпечення підприємства дозволяє суттєво здешевити витрати у 

порівнянні з використанням традиційних енергоносіїв. Крім того, біопаливо дозволяє диверсифікувати 

джерела постачання, що сприяє енергонезалежності підприємства. 

Проектом передбачено: встановлення двох водогрійних котлів, потужністю 2,6 МВт кожен. 

Бюджет проекту: 58,251 млн.грн. 

SECO – 2,8 млн.шв.франків (30,681 млн.грн., 52,7%), українська сторона:  – 27,57 млн.грн., ВМР – 26,17 

млн.грн.(44,9%); ВМТЕ – 1,4 млн.грн. (2,4%). 

Економія природного газу – 2,2 млн. куб.м; зменшення викидів CO2 – 4,3 тис. тон. 

Зведена таблиця за проектом 

Таблиця 1.14 
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Показники Дані 

Річна економія, нат. од.: 
Природного газу, тис. м3 

Електроенергії, тис. кВт ⋅ год 
Теплової енергії, Гкал 
Палива: бензину, т 
Палива: дизельного палива, т 

 
2 200,0 

 
 

Економічні показники 

Загальна сума інвестицій, тис. грн 58 251,0 

Річна економія (на 01.03.2016), тис. грн 1 100,0 

Окупність, рр.  

Зменшення викидів СО2, т/рік 4 300,0 

Джерело інвестицій Власні кошти, кошти 
міського бюджету 

 

 

Проектна пропозиція 1.14   Введеня в експлуатацію котельні по вул. Д. Майбороди,5 
 

Запропоновано: КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго». 

Опис. Пуск в експлуатацію законсервованої котельні по вул. Д.Майбороди, 5 дав змогу зняти теплове 

навантаження споживачів мікрорайону Слов’янка в розмірі 12,8 Гкал з котельні КВГМ по вул. 600-річчя, 13. 

Бюджет проекту: 0 млн.грн. 

Економія електричної енергії – 1 784 МВт/міс; зменшення викидів CO2 – 1 570  тон/міс. 

 

Зведена таблиця за проектом 

 

Показники Дані 

Річна економія, нат. од.: 
Природного газу, тис. м3 

Електроенергії, тис. кВт ⋅ год 
Теплової енергії, Гкал 
Палива: бензину, т 
Палива: дизельного палива, т 

 
 

1 784 
 

Економічні показники 

Загальна сума інвестицій, тис. грн 0 

Річна економія (на 01.08.2015), тис. грн/міс 283,6 

Окупність, рр.  

Зменшення викидів СО2, т/міс 1 570 

Джерело інвестицій  

 

 

Проектна пропозиція 1.15   Підключення Палацу дітей та юнацтва до мереж котельні 

по вул. Д.Майбороди, 5 

 
Запропоновано: КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго». 

Опис. Для підключення даного об’єкту до тепломереж котельні по вул. Д.Майбороди необхідно провести 

реконструкцію 2ǿ133-184 м/п та 2ǿ76-16 м/п елеваторного вузла. Приєднане навантаження складає 1,3 

Гкал, в тому числі 0,7 Гкал/год навантаження на опалення та максимальне навантаження на ГПВ 0,6 
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Гкал/год (наявний басейн). Приєднання Палацу дітей та юнацтва дозволить ліквідувати малоефективну 

котельню, що забезпечує теплом та ГВП даний об’єкт. 

Бюджет проекту: 450,0 тис.грн. 

Економія природного газу – 18,48 тис. куб.м. Економія електричної енергії – 9,07 МВт/рік; зменшення 
викидів CO2 –46,99 тон/рік. 
 

Зведена таблиця за проектом 

Показники Дані 

Річна економія, нат. од.: 
Природного газу, тис. м3 

Електроенергії, тис. кВт ⋅ год 
Теплової енергії, Гкал 
Палива: бензину, т 
Палива: дизельного палива, т 

 
18,48 
9,07 

 

Економічні показники 

Загальна сума інвестицій, тис. грн 450,0 

Річна економія (на 01.08.2015), тис. грн/міс 10 000,0 

Окупність, рр.  

Зменшення викидів СО2, т/рік 46,99 

Джерело інвестицій кошти міського бюджету 

 

Проектна пропозиція 1.16 Реконструкція системи теплопостачання окремих 

споживачів мікрорайону від ЦТП по вул. Пирогова, 6 від котельні по вул. М.Амосова, 

1 
Запропоновано: КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго». 

Опис. Для забезпечення функціонування об’єктів, що передаються від мереж КП 

«Вінницяоблтеплоенерго» котельні по вул. Медведєва, 1 необхідно провести будівництво котельні в 

приміщенні ЦТП по вул. Пирогова, 6 з встановленням котлів Vitoplex 300 tx 3а 2х500 кВт. 

Бюджет проекту: 4,0 млн.грн. 

Зведена таблиця за проектом 

Показники Дані 

Річна економія, нат. од.: 
Природного газу, тис. м3 

Електроенергії, тис. кВт ⋅ год 
Теплової енергії, Гкал 
Палива: бензину, т 
Палива: дизельного палива, т 

 
 

Економічні показники 

Загальна сума інвестицій, тис. грн 4 000,0 

Річна економія (на 01.08.2015), тис. грн/міс  

Окупність, рр.  

Зменшення викидів СО2, т/рік  

Джерело інвестицій Власні кошти, кошти 
міського бюджету, кошти 

інвестора, гранти 

 

Проектна пропозиція 1.17   Реконструкція системи гарячого водопостачання по 

мікрорайону Вишенька  
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Запропоновано: КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго». 

Опис. Для забезпечення якісного та надійного гарячого водопостачання, покращення якості надання 

послуг та виведення з експлуатації аврійних мереж, КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» запланувало 

виконати ряд робіт в рамках даного проекту, а саме встановити 49 індивідуальних теплових пункти по 

мікрорайону Вишенька з переходом з 4-ох трубної системи теплозабезпечення на 2-х трубну та закриття 8 

ЦТП. Це дасть змогу зменшити витоки теплоносія з застарілих теплових мереж ГВП від ЦТП до житлових 

будинків. 

Бюджет проекту: 14.7 млн.грн.  

Економія природного газу – 1 063,0 тис. куб.м.; зменшення викидів CO2 – 2 000,0 тон/рік. 
 

Зведена таблиця за проектом 

Показники Дані 

Річна економія, нат. од.: 
Природного газу, тис. м3 

Електроенергії, тис. кВт ⋅ год 
Теплової енергії, Гкал 
Палива: бензину, т 
Палива: дизельного палива, т 

 
1 063,0 

 

Економічні показники 

Загальна сума інвестицій, тис. грн 14 700,0 

Річна економія (на 01.08.2015), тис. грн/міс  

Окупність, рр. 3 

Зменшення викидів СО2, т/рік 2098 

Джерело інвестицій Власні кошти, кошти 
міського бюджету, кошти 

інвестора 

 

Проектна пропозиція 1.18   Реконструкція системи теплозабезпечення СЗОШ №11 по  

вул. Т. Сича, 38 із встановленням котла на біомасі  

 
Запропоновано: КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго». 

Опис. Для покриття теплових навантажень системи теплозабезпечення СЗОШ №11 по вул. Т.Сича, 38 з 

встановленням котла на біомасі, проектом передбачено встановлення модульної котельні КУМ-T500 

загальною потужністю – 0,48 МВт*год, теплове навантаження 480,0 кВт*год (два водогрійних 

твердопаливних котли Ardenz T-250), яка працює на твердому паливі потужністю 500кВт, будівництво 

нових теплових мереж для підключення модульної котельні – 83 м/п; підключення котельної установки до 

існуючих теплових мереж та підключення котельної установки до мереж холодного водопостачання в 

приміщенні існуючої газової котельні.  

Бюджет проекту: 3,6 млн.грн.  

Економія природного газу – 119,0 тис. куб.м.; економія електричної енергії – 10 000,0 кВт*год; зменшення 
викидів CO2 – 244 тон/рік. 
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Зведена таблиця за проектом 

Показники Дані 

Річна економія, нат. од.: 
Природного газу, тис. м3 
Електроенергії, тис. кВт ⋅ год 
Теплової енергії, Гкал 
Палива: бензину, т 
Палива: дизельного палива, т 

 
119.0 

10 000.0 
 

Економічні показники 

Загальна сума інвестицій, тис. грн 3 600 

Річна економія (на 01.08.2015), тис. грн/міс  

Окупність, рр. 3 

Зменшення викидів СО2, т/рік 244 

Джерело інвестицій Власні кошти, кошти 
міського бюджету, кошти 

інвестора 

 

Проектна пропозиція 1.19   Реконструкція системи теплозабезпечення мікрорайонів 

Вишенька-Слов’янка  

 

Запропоновано: КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго». 

Опис. 07.10.2015 “МА Укртеплокомуненерго” звернулось до КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» з 

пропозицією від Департаменту Торгівлі США, щодо участі у програмі SABIT.  

Департамент торгівлі США в рамках програми SABIT визначаються щодо потенційних проектів для 

фінансування сектору муніципального централізованого теплопостачання в Україні. Метою проекту має 

бути модернізація систем централізованого теплопостачання шляхом розробки та придбання нових 

технологій та обладнання загальною вартістю 10,0–20,0 млн. доларів США. Даний проект буде 

фінансуватися Агенством США з міжнародного розвитку (USAID) та іншими фінансовими партнерами. 

Запропонований інвестиційний проект – Реконструкція системи теплозабезпечення мікрорайону 

Вишенька-Слов’янка, який передбачає: 

- заміну приблизно 10 км. теплових мереж, діаметрами трубопроводів 48-325 мм., загальною вартістю 3,4 

млн.дол.США 

- влащтування 170 шт.ІТП з системою ГВП і опалення з незалежною схемою підключення, орієнтовною 

вартістю 5,8 млн.дол.США. 

- влаштування системи СКАДА, вартістю 0,9 млн.дол.США. 

Зважаючи на все вище викладене та враховуючи стан обладнання підприємства, Вінницька міська рада 

наддала згоду та підтримку на участь в проекті..  

Бюджет проекту: орієнтовно 10,1 млн.дол.США.  

Економія природного газу – 2,8 млн.куб.м.; економія електричної енергії – 343 000,0 кВт*год; зменшення 
викидів CO2 – 5 828,0 тон/рік. 
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Зведена таблиця за проектом 

Показники Дані 

Річна економія, нат. од.: 
Природного газу, тис. м3 
Електроенергії, тис. кВт ⋅ год 
Теплової енергії, Гкал 
Палива: бензину, т 
Палива: дизельного палива, т 

 
2 800.0 
343.0 

 

Економічні показники 

Загальна сума інвестицій, тис. грн 260 883,0 

Річна економія (на 01.08.2015), тис. грн/міс  

Окупність, рр.  

Зменшення викидів СО2, т/рік 5 828,0 

Джерело інвестицій Власні кошти, кошти 
міського бюджету, грантові 

кошти 

 

Проектна пропозиція 1.20  Реконструкція КВГМ-50 з переходом на альтернативне 

паливо та виведенням ПТВМ-30 в роботу в пікове навантаження 

 

Запропоновано: КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго». 

Опис. Враховуючи працюючу котельню по вул. Збишко, 5, фактичне навантаження мікрорайону, якому 

надаються послуги з теплопостачання, двома котельними ПТВМ-30 та КВГМ-50 по вул. 600-річчя, 13, 

становить: в опалювальний сезон 40÷45 Гкал, в міжопалювальний 8 Гкал. 

Загальна встановлена теплова потужність двох потужних джерел теплопостачання по вул. 600-річчя, 13, 

котельні ПТВМ-30 з відповідними котлами  в кількості 4 шт., котельні КВГМ-50 з відповідними котлами в 

кількості 2 шт., становить 220 Гкал. Постає питання, щодо доцільності використання потужних газових 

джерел. 

Враховуючи середнє фактичне навантаження на протязі опалювального сезону в розмірі 40 Гкал/год, 

пропонується будівництво твердопаливної котельні потужністю котлів  30 та 10 МВт. 

Основна частина споживачів мікрорайону переключена на котельню ПТВМ-30. Таким чином це дозволить 

вивести в резерв котельню КВГМ-50 та провести її реконструкцію з переводом на альтернативні види 

палива. 

Реконструкція котельні КВГМ-50 з установкою котлів на альтернативному паливі в комплексі з 

реконструкцією системи теплозабезпечення мікрорайонів Вишенька та Слов’янка на базі сучасних 

потужних ІТП з системою SCADA (а саме 316 шт. ІТП, в т.ч. 168 шт. з ГВП) дозволить вивести на якісно 

новий рівень надання послуг з опалення та ГВП споживачам 256 житлових будинків, 10 відомчих 

гуртожитків та 50 адмінбудівель. Впровадження  даного проекту дозволить замінити близько 20 млн.м3 

газу на рік при цьому котельня ПТВМ-30 буде експлуатуватись на протязі опалювального сезону тільки в 

короткий період при значних від’ємних показниках температури зовнішнього повітря (в піковому режимі).  

Бюджет проекту: на даний момент проводяться розрахунки та обговорення.  

Економія природного газу – 9,7 млн.куб.м.; зменшення втрат води на ГВП на 371,95 тис. м3 (30% загалом 
по підприємству і 47,2% по котельні по відношенню до показників 2011 року); зменшення викидів CO2 – 19 
143,3 тон/рік. 
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Зведена таблиця за проектом 

Показники Дані 

Річна економія, нат. од.: 
Природного газу, тис. м3 
Електроенергії, тис. кВт ⋅ год 
Теплової енергії, Гкал 
Палива: бензину, т 
Палива: дизельного палива, т 

 
9 700.0 

 

Економічні показники 

Загальна сума інвестицій, тис. грн  

Річна економія (на 01.08.2015), тис. грн/міс  

Окупність, рр.  

Зменшення викидів СО2, т/рік 19 143,3 

Джерело інвестицій  

 

Зведений розрахунок ефективності заходів, які запропоновано у цьому каталозі, відображено в таблиці 

1.13. 
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Таблиця 1.13 

Розрахунок енергоефективності в секторі генерування, транспортування і відпуску теплоти; розрахунок зменшення викидів СО2 

Назва заходу або проекту 
Інвестиції, 
тис. грн. 

Ефективність заходу 

Зменшення 
викидів 
СО2, т 

% 
скорочення 

СО2 від 
базового 

рівня 

Скорочен
ня витрат 
бензину, 
МВт.год. 

Скорочен
ня витрат 

диз. 
палива, 
МВт.год. 

Скороченн
я витрат 

ТЕ, МВт.год 

Скороченн
я витрат 

газу, 
МВт.год. 

Скороченн
я витрат 

ЕЕ, МВт.год 

КП «Вінницяоблтеплоенерго» 

Реконструкція  котельні по вул. Пирогова  109-
В   із  переходом на відновлювальні види 
палива. 

5 900 0 0  9 393 0 1 897 0,10% 

Реконструкція теплових мереж від котельні по 
вул. Хмельницьке шосе, 96. 

1 100 0 0  811 0 164 0,01% 

Реконструкція котельні по вул. Мічуріна,32 5 800 0 0  4 005 0 809 0,04% 

Разом 12 800 - -  14 209  2 870 0,14% 

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» 
Реконструкція котельні Маяковського, 132 
встановленням котла на біомасі потужністю 
1 250 кВт 

1 200 0 0  6 247 0 1 262 0,06% 

Встановлення 2 модульних котелень на 
біомасі по вул. Гонти, 39-41 та вул. 
С.Зулінського, 48а 

14 900 0 0  5 381 0 1 087 0,05% 

Реконструкція котельні Немирівське шосе,78  
встановленням котла на біомасі потужністю  
950 кВт 

8 615 0 0  4 413 0 891 0,04% 

Реконструкція системи теплопостачання 
котельні по вул. Чумацька, 20 в м. Вінниця 

2 015 0 0  2 547 0 514 0,03% 
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Підвищення енергоефективності в секторі 
централізованого теплопостачання України, 
що фінансуватиметься Світовим банком 

704 000 0 0  84 022 1 560 18 345 0,92% 

Встановлення теплового насосу на очисних 
спорудах м.Вінниці 

219 000 0 0  76 206 0 15 394 0,77% 

Реконструкція системи теплозабезпечення по 
вул. С.Зулінського,9 

168 293 0 0  12 701 265 2 799 0,14% 

Реконструкція котельні по вул. Наливайка,17 з 
встановленням котла на біомасі (0,2МВт) 

1 471 0 0  841 0 170 0,01% 

Проект з енергоефективності у м. Вінниці 
(реконструкція мікрорайонів М.Шимка – 
Баженова) 

112 780 0 0  28 822 693 6 432 0,32% 

Будівництво твердопаливної котельні по 
вул.  Баженова, 15а 

58 251 0 0  21 494 0 4 342 0,22% 

Введення в експлуатацію котельні по 
вул. Д.Майбороди, 5 

0 0 0  0 1 784 1 570 0,08% 

Підключення Палацу дітей та юнацтва до 
мереж котельні по вул. Д Майбороди, 5 

450 0 0  181 9 45 0,00% 

Реконструкція системи теплопостачання 
окремих споживачів мікрорайону від ЦТП по 
вул. Пирогова, 6 від котельні по 
вул.М.Амосова,1 

4 000 0 0  0 0 0 0,00% 

Реконструкція системи гарячого 
водопостачання по мікрорайону Вишенька 

14 700 0 0  10 386 0 2 098 0,11% 

Реконструкція системи теплозабезпечення 
СЗОШ №11 по вул. Т. Сича, 38 із 
встановленням котла на біомасі 

3 600 0 0  1 163 10 244 0,01% 
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Таким чином, за умови реалізації всіх заходів у секторі теплопостачання, можна досягнути зменшення рівня викидів СО2 на 82 744  т/рік, або на 4,16% від 

загальних викидів базового рівня. 

Реконструкція системи теплозабезпечення 
мікрорайонів Вишенька-Слов’янка 

260 883 0 0  27 356 343 5 828 0,29% 

Реконструкція КВГМ-50 з переходом на 
альтернативне паливо та виведенням ПТВМ-
30 в роботу в пікове навантаження 

0 0 0  94 769 0 19 143 0,96% 

Разом 1 574 159 0 0 0 375 093 4 664 79 873 4,02% 

Усього досягнутий ефект у секторі 1 586 959 0 0 0 389 302 4 664 82 744 4,16% 

∙ Заходи і проекти, за які консультанти ВБО «ІМР» відповідальності не несуть 
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2 ПРОЕКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ БУДИНКОВОМУ СЕКТОРІ. ЗАХОДИ НА ЕТАПІ 

СПОЖИВАННЯ ТЕПЛОТИ 

2.1 Заходи зі скорочення викидів парникових газів в громадських будівлях за 
рахунок оптимізації витрат енергії на потреби опалення, вентиляції та гарячого 
водопостачання у м. Вінниця 

Скорочення витрат бюджету на оплату теплопостачання бюджетних будівель є пріоритетним фінансово- 

економічним орієнтиром муніципального енергетичного планування.  

Розподіл річних витрат бюджету на оплату енергоносіїв у бюджетній сфері представлено на рис. 2.1. 

 

Рисунок 2.1 — Розподіл річних витрат бюджету на енергоносії між цільовими секторами бюджетної 

сфери м. Вінниці у 2010 р. 

Аналіз графіку дає можливість зробити такі висновки: 

Найбільш енергоємним цільовим сектором муніципальної бюджетної сфери є сектор освіти . У 

муніципальному секторі освіти м. Вінниці налічується 48 дошкільних навчальних закладів та 36 

загальноосвітніх середніх шкіл. Тільки в дошкільних учбових закладах учбово-виховна робота з більш 

ніж 6,5 тис. дітей проходить у будівлях, загальна опалювальна площа яких складає 305411 м2, а всього 

дошкільних учбових зак загальна площа складає біля 257 тис. м2. На енергопостачання будівель 

муніципального сектору освіти витрачається 48,5 % всіх коштів, які виділяються бюджетом міста на 

оплату енергоносіїв.  

Наступним по енергетичній ємності є муніципальний сектор охорони здоров’я, на частку якого 

приходиться 35,2 % річних витрат муніципального бюджету на оплату енергоносіїв. 

Частка річних витрат муніципального бюджету на оплату енергоносіїв для секторів закладів культури та 

спорту складають 16,3%, звідки видно, що основним пріоритетом є підвищення енергетичної 

ефективності в цільових секторах освіти та охорони здоров’я м. Вінниці. 

Є тенденція до збільшення видатків на енергоносії у будівлях бюджетної сфери, що свідчить про 

недостатню увагу, яка приділялась енергоефективності у бюджетних будівлях. 
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У м. Вінниці налічується 1235 житлових будівель, які під’єднані до централізованої системи опалення. 

Порівняння річного споживання теплоти на потреби опалення, вентиляції і гарячого водопостачання в 

житлових будинках і будівлях бюджетної сфери представлено на рис. 2.2. 

Рисунок 2.2 — Динаміка споживання теплової енергії категоріями споживачів у м. Вінниці 

Крок 1. Встановлення місцевого регулювання відпуску теплоти до будівель у вигляді автоматизованих 

теплових індивідуальних пунктів з погодним регулюванням відпуску теплоти залежно від параметрів 

зовнішнього і внутрішнього повітря, а також пристроями для зменшення теплового потоку в неробочий 

час. Вимога з влаштування автоматичних регуляторів теплового потоку в абонентських вводах теплової 

мережі або місцевих котельних викладена в будівельних нормативах і правилах України ДБН В.2.5-67-

2013 «Опалення, вентиляція та кондиціювання», як обов’язкова для виконання. 

Автоматизація процесу відпуску теплоти до будівлі в індивідуальному автоматизованому тепловому 

пункті (ІТП) з погодним регулюванням дає також можливість оперативно реагувати на зміну потреби 

будинку у теплоті, запобігти надмірному споживанню тепла на опалення, що обумовлене значною 

динамікою теплонадходжень у будинку від людей, освітлення, обладнання та сонячної інсоляції. 

Улаштування такого індивідуального пункту дає також можливість запобігти осінньо-весняним перетопам, 

які обумовлені нелінійністю графіка температур відпуску теплоти із котельні, що пов’язане з необхідністю 

забезпечення нормативної температури гарячої води для санітарно-гігієнічних потреб. 

Окрім того, з огляду на значну теплоємність будівлі після збільшення термічного опору зовнішніх 

огороджень в автоматизованих вузлах вводу стає можливою реалізація переривчастого опалення із 

зменшенням кількості теплоти, яка подається на опалення у вихідні, святкові дні і період канікул до 50% 

розрахункової. Загальна кількість таких днів за опалювальний період становить до 60 діб. Функцію 

переривчастого опалення можна також реалізувати протягом 4…5 нічних неробочих годин у робочі дні. 

Це ще 4⋅ (189-60)  = 516 годин, або 21,5 повної доби. 189 — тривалість опалювального періоду. Всього 

тривалість періоду впровадження функції зменшеної подачі теплоти на опалення може становити: 60  + 

21,5  = 81,5 діб  = 1 956 год. 

На рис. 2.3 показано принципову схему облаштування автоматизованого індивідуального теплового 

пункту із змішувальним насосом на перемичці.  
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Рисунок 2.3 — Схема влаштування автоматизованого теплового вузла вводу з регулюванням відпуску 
теплоти залежно від температури зовнішнього повітря. 

1 – відмулювач (існ.); 2 – фільтр (існ.); 3 – тепловий лічильник (існ.); 4 – зворотній клапан; 5 – запірно-
регулююча арматура; 6 – фільтр; 7 – насос; 8 – регулюючий клапан; 9 – контролер; tз – датчик 

температур зовнішнього повітря; t1 – датчик температури води у падаючому трубопроводі. 

Таким чином, ефективне регулювання відпуску теплоти в період «зрізки температурного графіка» може 

вважатись одним із енергозберігаючих заходів на етапі споживання теплоти. 

Для громадських будівель з можливістю реалізації функції зменшення теплового потоку в неробочий час 

доби, вихідні і святкові дні, економічний ефект впровадження за умови відсутності дефіциту теплоти на 

поточний стан і змішаного приєднаного навантаження економічна ефективність впровадження 

автоматизованих вузлів вводу становить близько 13-17 %. 

Інвестиції в автоматизований тепловий вузол можуть становити до 220 тис. грн для типової школи. 

Крок 2. Модернізація вхідної групи будівлі (заміна дверей, встановлення доводчиків, реконструкція 

тамбурів, встановлення теплових завіс). 

Загальні втрати теплоти через вхідні двері до будівлі вікна визначаються, як сума трансмісійних втрат 

теплоти через матеріал дверей Qд, і втрат теплоти на нагрівання холодного повітря, яке буде попадати 

через двері до будівлі Qінф.д. Таким чином, загальні втрати теплоти через вхідні двері визначаються за 

сумою: 

Qдверей  = Qд  + Qінф.
д , кВт 

Втрати теплоти на нагрівання холодного повітря, яке вривається через вхідні зовнішні двері (з 

інфільтрацією), є основною складовою втрат. Таке повітря потрапляє у холи, вестибюлі і сходові клітки 

будівлі та призводить до додаткових суттєвих втрат теплоти, виникненню протягів і теж є по своїй суті 

втратами теплоти з інфільтрацією через вхідні двері.  

Конструкція дверей при визначенні таких втрат теплоти має ключове значення. Так, наприклад, за 

відсутності на вхідних дверях теплової повітряної завіси, або відсутності вхідних тамбурів, втрати теплоти 

на нагрівання холодного повітря будуть збільшуватись. При розрахунку втрат теплоти через зовнішні 

двері без тамбуру для громадських будівель з частим відкриванням дверей величина втрат теплоти через 

двері збільшується на 400-500%.  

Улаштування тамбура для вхідних дверей є одним із можливих енергозберігаючих проектних пропозицій, 

які можна впровадити за умови незначних інвестицій. Питома вартість впровадження такого заходу 

становить 800…1 000 грн. на 1 м2 дверного полотна. 
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На рис. 2.4 представлено схему реконструкції вхідних дверей до будівлі з улаштування подвійного 

тамбуру. 

 

 
 

Рисунок 2.4 — Схема влаштування подвійного тамбуру 

За відсутності можливості влаштування тамбуру вхідні двері до будинку необхідно обладнати пристроєм 

для автоматичного закривання дверей в житлових будинках (доводчиком) або       тепло-повітряними 

завісами (для громадських будівель), які також виконують функцію запобігання прориванню холодного 

повітря до будівлі і зменшенню втрат теплоти на його нагрівання. 

 

Рисунок 2.5 — Доводчик для зовнішніх вхідних дверей 

Вартість доводчика від 800 до 3 тис. грн, тому такий захід відноситься до маловитратних. 

 

 

Рисунок 2.6 — Схема роботи і установка тепло повітряної завіси вхідних дверей 

Вартість повітряної завіси для дверей громадської будівлі становить 15-20 тис. грн. Економія теплоти, 

якої можна досягти при реконструкції вхідних дверей, становить 1,5-3,0% від загальних втрат теплоти 

будівлею. 



МУНІЦИПАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ 

119 

 

 

Крок 3. Теплова ізоляція трубопроводів, які прокладені у підвалах та на горищі; встановлення 

тепловідбивних екранів за опалювальними приладами. 

Наступний захід не вимагає значних інвестицій — це теплова ізоляція колекторів систем опалення в 

неопалювальних приміщеннях; теплова ізоляція циркуляційних трубопроводів системи гарячого 

водопостачання. Зменшення втрат теплоти з поверхні трубопроводів до величин, нормованих СНиП 

2.04.05-91∙ «Отопление, вентиляция и кондиционирование». 

Теплова ізоляція подавальних і зворотніх трубопроводів, які прокладаються по неопалювальним 

приміщенням будівель за допомогою спіненого поліетилену або пінополістиролу, дає можливість 

зменшити втрати теплової енергії в середньому на 10-12 % від витрат теплоти на потреби опалення 

будинку. Для трубопроводів діаметром до 70 мм теплова ізоляція трубопроводів товщиною близько 30 

мм дає річну економію близько 340 кВт год / 1м довжини трубопроводу (0,292 Гкал / 1 м трубопроводу). 

 

 
Рисунок 2.7 — Теплова ізоляція подавальних і зворотніх трубопроводів 

Так, до прикладу, нанесення теплової ізоляції на 150 м трубопроводів — колекторів системи опалення 

діаметром 50 мм у підвалі 5-поверхового житлового будинку за умови середньої температури води у 

трубопроводі  + 40 оС дає можливість отримати річну економію теплової енергії на потреби опалення у 

33,7 Гкал, що еквівалентно заощадженню близько 12,8 тис.  грн за рік. Той же захід у громадській будівлі 

дає аналогічну величину економії у Гкал, але у зв’язку з більшим тарифом на теплову енергію зменшує 

видатки на 35,6 тис. грн (тариф на теплову енергію для бюджетних установ прийнятий 1 056,8 грн за Гкал, 

а для житлових будинків — 379,08 грн за Гкал).  

Вартість нанесення такої високоефективної теплової ізоляції становить приблизно 69 грн на кожний метр 

трубопроводу (діаметр трубопроводу 40 мм). Всього для житлового будинку — близько 13 тис. грн. Термін 

окупності такого заходу — близько одного року для житлового будинку і менше року для бюджетної 

установи та інших споживачів теплоти. Нанесення теплової ізоляції на трубопроводи не потребує 

розробки проектної документації. 

Зменшення товщини зовнішніх стін на ділянках радіаторних ніш, а також нагрівання ділянки стіни, 

розташованої безпосередньо за приладом, призводить до непродуктивних втрат теплоти через такі 

ділянки зовнішніх стін. Тепловізійна зйомка зовнішніх стін завжди фіксує підвищені температури на 

поверхні стін у місцях встановлення радіаційних опалювальних приладів, що свідчить про підвищені 

втрати теплоти на таких ділянках (див. рис. 2.8.) 
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Рисунок 2.8 — Результати тепловізійного контролю температури зовнішньої стіни огородження будівлі 

Істотно знизити теплові втрати дозволяє встановлення тепловідбивних екранів, що ізолюють ділянки стін, 

які розташовані за опалювальними приладами. В якості таких екранів використовуються матеріали з 

низьким коефіцієнтом теплопровідності (близько 0,05 Вт / м0С), з одностороннім фольгуванням (рис. 2.9.). 

 

Рисуноок 2.9 — Влаштування відзеркалювального екрану на зарідіаторній ділянці стіни 

Влаштування екрану дає можливість зменшити втрати теплоти за радіаторною ділянкою на 2,5 %, а разом 

із заходами з ізоляції трубопроводів — до 4…5%. 

Крок 4. Гідравлічне налаштування системи опалення (установка терморегуляторів на опалювальні 

прилади або групу приладів. 

Удосконалення систем опалення будівель також дає можливість отримати певний енергозберігаючий 

ефект і забезпечує скорочення викидів парникових газів у атмосферу за рахунок скорочення витрат 

палива для генерування теплоти на потреби опалення будинків муніципального сектору. 

Основною вимогою до сучасних систем опалення є можливість регулювання тепловіддачі опалювальних 

пристроїв, керованість потокорозподіленням води за окремими ділянками системи, можливість 

приладового обліку витрат теплоти. 

Це забезпечує більшу ефективність процесів регулювання відпуску теплоти та можливість отримувати 

економію теплової енергії на етапі споживання теплоти.  

Забезпечення вказаних режимів роботи систем опалення може бути досягнуте за рахунок встановлення 

на них термостатичних клапанів, балансувальних клапанів і автоматичних регуляторів перепаду тиску і 

витрат теплоносія ( води). 
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Більшість систем опалення, наявних у будинках, не мають таких регулювальних пристроїв, що 

призводить до суттєвих втрат теплоти з неефективним регулюванням відпуску теплоти. 

На рис. 2.10 і 2.11 показано двотрубну систему опалення до і після проведення реконструкції, основною 

метою якої було забезпечення системи регулювальними пристроями як перед опалювальними 

приладами у вигляді термостатів, так і балансувальними клапанами на стояках, а також вузла змішування 

на вводі теплоносія до будинку. 

 
Рисунок 2.10 — Принципова схема двотрубної системи опалення до проведення реконструкції з 

встановлення балансувальних клапанів 

 

 
 
Рисунок 2.11 — Принципова схема двотрубної системи опалення до і після проведення реконструкції з 

встановлення балансувальних клапанів 

Правильний вибір способу регулювання та досягнення його ефективності є одним із дієвих 

енергозберігаючих заходів, який можна реалізовувати в опалювальних абонентських системах. 

Заміна однотрубних проточних систем опалення на однотрубні проточно-регульовані або на двохтрубні 

є обов’язковою умовою встановлення терморегуляторів на опалювальних приладах систем опалення і 

балансувальних клапанів, що збільшує вартість реконструкції систем опалення. 

Початкові інвестиції для такої реконструкції становлять 250…300 грн на кожний опалювальний пристрій 

середньої теплової потужності, або включаючи балансування системи та її промивку (для попередження 

забивання клапанів шламом). 

Початкові інвестиції становлять близько 20…25  грн на 1 м
2

 опалювальної площі. Економія енергії — 

близько 9….10 кВт∙год / м
2

 опалювальної площі за опалювальний період (0,0077…0,0086 Гкал∙год / м
2 

). 

Термін окупності 6-7 років. 

Крок 5. Зменшення витрат води шляхом встановлення аераторів на водопровідні крани та обмежувачів 

на зливні бачки. 
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Скорочення витрат води можна отримати також і за рахунок заходів, які впроваджуються у самому 

будинку. До таких заходів, у першу чергу, відноситься за рахунок встановлення спеціальних насадок-

аераторів (водозберігаючих насадок), використання термостатичних змішувачів, здійснення контролю за 

непродуктивними витоками води і за тиском у водогоні. Такі заходи не потребують значних коштів, але 

дають суттєвий ефект. 

 

 
 

Рисунок 2.12 — Аератори для водорозбірних кранів 

Необхідно здійснювати постійний контроль за витратами води. Для цього витрати води необхідно 

оцінювати не за абсолютними показниками її витрат у м3, а за питомими величинами витрат води на 

одного споживача у л/люд. за добу і порівнювати отриману величину з нормативним споживанням води. 

Такий показник дає можливість здійснювати порівняння споживання води не лише по одній будівлі, але й 

виконувати аналіз для різних будівель громадського і житлового призначення. 

Нормативні середні добові витрати води в л/добу на одного мешканця наведені в ДБНВ.2.5-64 

«Внутрішній водопровід і каналізація. Ч.1 проектування ч2. Будівництво. К, 2013. Згідно з таблицею 

додатку 2 питомі нормативні витрати гарячої води в житлових будинках з ванними довжиною більшою за 

1 500 мм становлять 105 л/ добу, а для житлових будинків з каналізацією без ванн – 48л/ добу. Для 

лікувально-профілактичних закладів з душами — 75 л / ліжко за добу. 

Суттєвого скорочення витрат води із трубопроводу системи гарячого водопостачання можна запобігти за 

умови відновлення роботи циркуляційних трубопроводів системи гарячого водопостачання, що запобігає 

втратам води у періоди її охолодження за тривалої відсутності відбору води із системи. 

На вводах водопроводу від зовнішніх мереж водопостачання для обліку витраченої води належить 

встановлювати лічильники води. При підключенні внутрішніх систем гарячого водопостачання до 

зовнішніх мереж необхідно встановлювати лічильники гарячої води на подавальному та циркуляційному 

трубопроводах. 

Нормативні витрати води одним водорозбірним приладом мийки у житловому будинку за відсутності 

аератора становлять 10 л за хвилину, або 0,17 л за секунду. Вода нагрівається від початкової 

температури t х  =  +10 оС до нормованої температури t г  =  +55 оС. Кількість теплоти, яка необхідна для 

безперервного забезпечення гарячою водою одного душа становить близько 32 кВт∙год за годину роботи. 

Для отримання зазначеної кількості теплоти необхідно витратити природного газу — 4,2 м3 / год. 

За наявності аератора норматив витрат води у мийці становить лише 8 л за хвилину. Витрати енергії на 

нагрівання води зменшуються до 25 кВт∙год за годину (на 7 кВт год для кожного водорозбірного крану, 

або на 28%). 

Отримані цифри підтверджують значну енерговитратність процесів нагрівання води та можливість 

скорочення витрат енергії і палива в системі гарячого водопостачання. 

Суттєвого скорочення витрат води можна досягнути за рахунок регулювання тиску води перед 

водорозбірними приладами. Нормативна величина тиску води становить близько 0,05 МПа. Збільшення 
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тиску води спричиняє суттєве збільшення витрат води через водорозбірний кран. Це ілюструється 

графіком на рис. 2.13. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Зменшення тиску води перед краном від 0,3 до 0,05 МПа дає можливість скоротити витрати води від 0,3 

л/с до 0,12 л/с (у 2,5 рази). Регулювання тиску можна досягнути за рахунок встановлення регуляторів 

тиску води в системі водопостачання будинку. Супутнє зменшення витрат енергії на нагрівання води 

пропорційне скороченню витрат води. Таким чином витрати енергії і палива на нагрівання води можна 

зменшити у 3 рази. 

Крок 6. Капітальний ремонт та утеплення даху високих (4 м і більше) приміщень (спортивних залів, 

виставкових залів, тощо). 

Втрати теплоти через покрівлю можуть становити до 20...30% від загальних втрат теплоти будинком. 

Величина втрат залежить від наявного стану покрівлі, наявності теплової ізоляції в її конструкції, і виду 

покрівлі. Переважна більшість побудованих за радянських часів будівель мають пласкі суміщені дахи 

невентильованої конструкції з розрахунковим опором теплопередачі не більше R  = 1,5м2 °С/Вт. З 

урахуванням зволоження конструкції дійсна величина опору теплопередачі покрівель для наявних 

будівель ВНЗ оцінюється величинами R  = 0,8 – 1,2 м2 °С/Вт, що майже в п’ять разів менше від сучасних 

нормативних вимог, які наведені у ДБН В.2.6-31: 2006 «Теплова ізоляція будівель». 

Підвищення теплозахисних характеристик покрівлі може здійснюватися за одним із сценаріїв: 

1. Влаштування інверсійної покрівлі з використанням у якості утеплювачів пінополістирольних матеріалів. 

Принцип улаштування інверсійної покрівлі полягає в тому, що утеплювач, на відміну від традиційного 

способу, розміщується не під гідроізоляційним шаром, а над його поверхнею (рис. 2.14.). 

Рисунок 2.13 — Залежність витрат від тиску перед водорозбірним краном 
 

Витрата води при повністю відкритому крані з запірним елементом поршневого типу: 
■– простий злив;                   
●– аератор без регулятора витрати; 
□– з шаровим струєвипрямлячем;     
○– з регулятором витрати й з аератором. 
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Рисунок 2.14 — Принципова схема улаштування сучасної інверсійної (зворотної) покрівлі:  

1 — шар гравію товщиною 50 мм ( може бути нанесений будь який облицювальний матеріал); 

2 — дренуючий шар; 3 — плита утеплювача; 4 — гідроізоляційна мембрана; 5 — вирівнюючи стяжка; 6 

— плита покриття; 7 – анкерне кріплення утеплювача 

Такі покриття можна успішно використовувати, як дахи-тераси для відпочинку людей та облаштування 

спортивних майданчиків. 

Питома вартість покриття становить 5 000…15 000 грн на 1 м2 покриття залежно від матеріалів, які будуть 

використані при реконструкції покрівлі. 

2. Утеплення даху з використанням технології напилення пінополіуретану. Такий спосіб має переваги : 

- немає необхідності в демонтажі старої покрівлі; 

- не потрібна спеціальна підготовка поверхні даху, утеплення можна здійснювати навіть без 

демонтажу утеплювача та гідроізоляційного шару; 

- пінополіуретан має високий показник адгезії до більшості будматеріалів; 

- заповнює тріщини і дефекти та утворює рівне суцільне покриття. 

Також особливістю технології напилення є можливість створити шар абсолютно будь-якої товщини 

покриття, що неможливо при використанні заводських утеплювачів. 

Питома вартість покриття становить 1 500…2 000  грн на 1 м2 покриття.   

 

Рисунок 2.15 — Використання методу утеплення напиленням пінополіуретаном:  

а) при реконструкції плоских дахів; б) теплоізоляція покриття скатного даху. 

3. Метод теплоізоляції плитними утеплювачами із піноскла і пінополістирол бетону. Низька об'ємна вага 

(щільність 180 кг/м3), хороші теплотехнічні характеристики (коефіцієнт теплопровідності 0,048-0,06 Вт/(м 

К) у поєднанні з жорсткістю і міцністю та незначним водонасиченням піноскла дозволяють його 

використати для теплоізоляції плоских дахів, як нових будівель, так і тих, що підлягають реконструкції та 

теплореновації. Полістиролбетон являє собою композитний матеріал, до складу якого входить 
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портландцемент та його різновиди, заповнювач (кварцовий пісок чи зола з ТЕЦ), пористий заповнювач, у 

вигляді гранул спіненого полістиролу а також модифіковані добавки(прискорювачі твердіння). Питома 

вартість покриття 1 200…2 000 грн за 1 м2 покрівлі. 

4. У випадках, коли теплоізолююча здатність плаского даху втрачена через значні пошкодження 

гідроізоляційного килиму, високій вологості утеплювача (більше 2-3%), доцільно зведення скатного 

горищного даху. В громадських будівлях скатний дах із горищем можна використовувати для технічних 

приміщень по принципу «технічного поверху». Теплова ізоляція покриття здійснюється у такому разі 

шляхом розміщення утеплювача — мінеральної вати на поверхні горищного покриття.  

На рис. 2.16. представлено приклад такої реконструкції громадської з надбудовою одного поверху, що 

дає можливість підвищити економічну привабливість такої реконструкції. Питома вартість реконструкції 

покриття цим способом в залежності від складності робіт та будівельних матеріалів становить 

8 000…16 000 грн. 

.Рис. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.16 — Схема реконструкції покрівлі будівлі з надбудовою поверху і влаштуванням горищного 

даху 

У разі наявності горищного покриття, утеплити верхнє перекриття можливо шляхом улаштування 

утеплювача мінеральної вати безпосередньо на поверхні покриття із забезпеченням паро- та 

гідроізоляції. Необхідно також передбачити за необхідності ремонт покрівлі для унеможливлення 

зволоження мінеральної вати атмосферною вологою. Питома вартість заходів з утеплення буде складати 

500-800  грн на 1 м2 покриття. 

 

Рисунок 2.17 — Утеплення горища мінераловатними плитами 
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Підвищення теплозахисту покрівель житлових і громадських будівель дає можливість скоротити річні 

втрати теплоти через покрівлю на величину 80…90 кВт⋅год за рік на 1 м2 покриття за умов внутрішньої 

температури повітря  + 180C і зовнішньої середньої температури опалювального періоду  + 1…-10C. 

Крок 7. Підвищення теплозахисту зовнішніх стін і світлопрозорих огороджень. 

Через вікна втрачається близько 20…30% від загальних тепловтрат будівлі в цілому (більше число — для 

громадських будівель із великою часткою оскління — до 29% від загальної площі зовнішніх огороджень; 

менше число — для житлових будинків із часткою оскління 19-20% від загальної в площі вертикальних 

зовнішніх огороджень). Тому модернізація світлопрозорої оболонки будівлі є дуже актуальною, але, 

водночас, не такою простою задачею. 

На практиці дуже часто відбувається заміна вікон, без розгляду повітряного режиму приміщень. 

Мінімальна повітропроникність склопакетів дає можливість досягнути економії теплоти до 85 % від 

тепловтрат старої конструкції вікна. Але необхідно пам’ятати, що будівлі створенні саме для формування 

комфортних умов знаходження людини і організація необхідної вентиляції помешкання є однією із умов 

комфортного перебування людини у приміщенні. Особливо це актуально для дошкільних закладів, 

освітніх закладів і закладів охорони здоров’я, в яких примусові системи вентиляції виведені із ладу. 

Так наприклад, за умови використання повітронепроникних склопакетів в типовому класі навчального 

закладу (кількість учнів — 20 осіб, об’єм класу — 171 м3, виділення СО2 від одного учня — 25 л/м3) із 

недостатнім повітрообміном уже протягом першої години встановиться небезпечно висока концентрація 

СО2, а саме від 2,6 до 5,2 л/м3 повітря.  

Згідно з даними «Энергоэффективные системы вентиляции для обеспечения качественного 

микроклимата помещений» // АВОК. – 2000. – № 5. при збільшенні концентрації СО
2 

більше за 900 ppm 

(0,09 % об.) в учнів спостерігались такі симптоми: запалення очей і слизистих оболонок, заложенність у 

носі, зменшення уваги, головний біль, втомлюваність, ознаки гіпертензії, зменшення показника pH у крові. 

Мінімальні витрати вентиляційного повітря, які можуть забезпечити допустиму концентрацію СО2 

протягом першої години перебування учнів у не провітрюваному приміщенні, становлять близько 

210м3/год ( близько 9 м3/ год на одного учня), що відповідає кратності повітрообміну К  = 210/171  = 1,2. 

Згідно з даними лікарів-гігієністів до приміщень пред’являються такі вимоги щодо концентрації СО2 у 

повітрі: 
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- низької якості – 2 000 ppm (0,2%  = 2 л/м
3

); 

- cередньої якості –1 100 ppm (0,11%  =  1,1 л/м
3

); 

- високої якості – < 900 ppm (0,09%  = 0,9 л/м
3

). 

Проблему невідповідності параметрів мікроклімату в приміщенні нормативам частково можна вирішити, 

періодично провітрюючи приміщення, проте в цьому випадку разом з свіжим повітрям всередину 

потрапляє пил та вуличний шум. До того ж доводиться постійно відкривати і закривати вікно або кватирку. 

Тому, при заміні вікон рекомендується відразу встановлювати повітропровітрювачі. Цей прилад коштує 

190-200 грн. 

Як правило, провітрювач обладнаний регулятором витрат, який дозволяє змінювати інтенсивність та 

напрям припливного повітря. 

Установка провітрювача вирішує питання припливної вентиляції та «абсолютної» герметизації 

приміщення, але при цьому енергетична ефективність встановлення конструкції буде складати 50 % від 

тепловтрат старого вікна. 

Таким чином, проблему втрат теплоти на нагрівання інфільтраційного повітря і забезпечення нормованих 

параметрів мікроклімату можливо вирішити. 

Скорочення трансмісійних втрат теплоти через вікна вирішується за рахунок застосування 

енергозберігаючих склопакетів із нормованою величиною коефіцієнту теплопередачі близько 1,33 Вт/м2 

град. Досягти таких величин трансмісійних втрат можна за рахунок використання двокамерних 

склопакетів з максимально можливою відстанню між склом (16 мм), газозаповненням простору між склом 

і використанням енергозберігаючого покриття скла (рис. 2.18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.18 — Схема теплових потоків для енергозберігаючого заповнення світлопрозорих прорізів 

Енергоефективне вікно забезпечує проникність у приміщення сонячного випромінювання та пасивнного 

опалення, необхідний повітрообмін, віддзеркалення та збереження радіаційної теплоти огороджувальних 

конструкцій у приміщенні та економію теплоти. 

Питома вартість такого вікна становить 1 600…1 800  грн за 1 м2. Економія енергії — близько       

230 кВт∙год /м2 поверхні вікна за опалювальний період (0,197 Гкалгод /м2 вікна).  
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За відсутності таких інвестицій не слід забувати також і про те, що ретельне ущільнення наявних вікон у 

спарених або окремих дерев’яних плетіннях також може дати суттєвий енергозберігаючий ефект. Але для 

цього необхідно використовувати не канцелярський скотч, який ніякого ефекту дати не може, а 

ущільнювачі у вигляді шерстяного шнура, або пористої резини, які можна придбати у господарських 

магазинах. 

Досягнення зазначених у державних будівельних нормативах (ДБН) показників теплозахисту зовнішніх 

стін для районів України, які знаходяться в першій температурній зоні (Київська, Черкаська, Полтавська, 

Чернігівська, Харківська, Донецька, Луганська, Житомирська, Хмельницька, Рівненська обл.) є можливим 

за умови нанесення на зовнішні стіни теплоізоляційного матеріалу (пінополістиролу або мінеральної вати 

з коефіцієнтом теплопровідності близько 0,05 Вт/м∙гр) товщиною близько 100...150 мм. Коефіцієнт 

теплопередачі зовнішніх стін, який характеризує питому кількість теплоти, яка повинна проходити через 

огородження, згідно з вимогами ДБН повинен зменшитись у 3…3,5 рази порівняно з наявними будівлями, 

збудованими до 1990 року. Не виключено, що в міру здороження паливно-енергетичних ресурсів 

нормований показник коефіцієнту теплопередачі буде зменшуватись і надалі, що буде вимагати 

подальшого збільшення товщини утеплювача. 

Виконання заходів із підвищення теплозахисту зовнішніх стін закладів освіти та охорони здоров’я можна 

виконувати лише з використанням такого теплоізоляційного матеріалу, як мінеральна вата (скловата), 

плити з кам’яної (базальтової) вати, ековата, піноскло. Зазначені теплоізоляційні матеріали мають подібні 

теплозахистні характеристики, але мінеральна вата має властивості, які вигідно відрізняють її від решти 

теплоізоляційних матеріалів. 

До них відноситься таке: висока тепло і звукоізоляція, вогнестійкість, негорючість, плити із мінеральної 

вати добре прикладаються до нерівних поверхонь, матеріал має високу паропроникність, що забезпечує 

швидке виведення вологи і просихання конструкції. Але вона має велику вагу (для утеплення фасадів за 

технологією скріпленої теплової ізоляції фасадів). Використовують плити зі щільністю не менше 145 або 

160 кг/м3).  

Метод скріпленої теплової ізоляції полягає у прикріпленні теплоізоляційних плит до стіни спеціальним 

клеєм і спеціальними дюбелями, захистом їхньої поверхні полімерцементними композиціями, армованою 

склосіткою і нанесенні шару декоративної штукатурки. Плити монтуються так, щоб між ними практично не 

було проміжків. У результаті утворюється суцільна й рівномірна теплова оболонка без містків холоду. 

Вартість 1 м2 мінеральної вати для фасадного утеплення становить 140…150 грн. Загальна вартість робіт 

з урахуванням вартості матеріалів — близько 520…590 грн за м2. 

  

1. Будівельна основа (стіна) 

2. Суміш для приклеювання плит 

3. Утеплювач (товщина 100...150 мм),  

4. Дюбель-зонтик 

5. Клеєва суміш 

6. Армуюча сітка із скловолокна 

7. Ґрунтовка  

8. Декоративний шар  

9. Цокольний профіль 
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Рисунок 2.19 — Улаштування системи утеплення на основі методу скріпленої теплоізоляції 

При використанні методу вентильованих фасадів можливо використання мінераловатних плит щільністю 

50…75 кг/м3. При такому методі облицювання фасаду будівлі проміж зовнішньою огороджувальною 

конструкцією і стіною будівлі є вентильований повітряний прошарок. Загалом вентильований фасад 

складається з конструкції кріплення захисного декоративного лицювання (металевого або алюмінієвого), 

утеплювача, вітрозахисної плівки, фасадного лицювання. 

Принцип системи полягає в тому, що технологічний прошарок, що залишається між теплоізоляцією і 

облицюванням, забезпечує вільний рух повітря. Це дозволяє стіні постійно знаходиться в сухому стані, 

унеможливлює утворення конденсату і вологи. Принципова схема улаштування вентильованого фасаду 

наведена на рисунку 2.20. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 а)                                                                             б)  

Рисунок 2.20 — Утеплення стін за методом «вентильованого фасаду»: 

а — принципова схема: 1 — стіна; 2 — плитний утеплювач; 3 — вітрозахисна плівка; 4 — металева під 

конструкція; 5 — анкерні кріплення теплоізоляції: 6 — повітряний прошарок; 7 — захисне декоративне 

лицювання; б — загальний вигляд утепленого фасаду з опорядженням із фіброцементних панелей. 

Загальна вартість робіт за технологією вентильованих фасадів становить 900…1300  грн за 1 м2 стіни і 

суттєво залежить від виду облицювального матеріалу. Найбільш поширеними є алюмінієві композитні 

панелі, керамограніт, фіброцементні панелі, металевий сайдинг, вініловий фасадний сайдинг. 

Аналіз фізичних та екологічних характеристик утеплювальних матеріалів і технологій їх нанесення дає 

можливості зробити наступні висновки щодо їх використання: 

1. При виборі систем утеплення огороджувальних конструкцій повинні враховуватися всі шкідливі для 

здоров’я і безпеки людини й довкілля негативні властивості утеплювальних матеріалів. 

2. Майже всі утеплювачі (за винятком піноскла) мають такі фізико-механічні характеристики, які протягом 

експлуатації знижують ефективність теплової ізоляції огороджувальних конструкцій будівлі. 

3. Вплив негативних факторів і властивостей утеплювачів зі зниженням теплоізолюючих властивостей 

протягом багаторічної експлуатації в системах теплової ізоляції огороджувальних конструкцій повинні 

компенсуватися конструктивними засобами на етапі проектування. 

Для міст, які розташовані у першій температурній зоні виконання робіт з теплової ізоляції зовнішньої стіни 

поверхнею 1 м2 дає можливість скоротити витрати теплоти на потреби опалення в житлових будинках, 

або громадських будівлях на 58 кВт⋅год, або 0,049 Гкал протягом опалювального періоду на кожен 1 м2 

зовнішньої стіни.  
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Визначення величин економії енергії та скорочення викидів парникових газів, які можуть бути досягнуті у 

разі упровадження вищезазначених заходів виконувалось для окремих груп громадських будівель за їх 

призначенням: 

- загальноосвітньої школи; 
- дошкільного навчального закладу; 
- закладу охорони здоров’я. 

Для визначення базового споживання енергії такими будинками було використано результати 

енергетичного аудиту будівель у м. Вінниці, виконаних у період розроблення МЕП і ПДСР, а також 

усереднені енергетичні характеристики будівель, які було отримано у ході досліджень National Energy 

Efficiency Action Plan — Buildings(NEEAP-Bs),Third Draft,repared by Municipal Development Institute under 

the Sub-agreement No.: 4006-004-MDI, April, 2012Kyiv, Ukraine. 

У якості характерних будівель було прийнято такі, для яких відбулося обстеження й виконання 

енергетичних аудитів: 

1. Середня загальноосвітня школа по вул. Келецькій у м. Вінниці. 

Енерговитрати у школі наведено в таблицях 2.1 і 2.2. 

Таблиця 2.1 

Енергетичні витрати середньою загальноосвітньою школою № 18 по вул. Келецькій, 97 у 

м. Вінниці 

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БЮДЖЕТ — ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АУДИТ (ПИТОМЕ СПОЖИВАННЯ) 

Стаття бюджету 
До EE 

Розрахунк. 
До EE 

виміряне 
До EE 

Базова лінія  
Після EE і реновації 

 (КВт⋅год./м² рік) (КВт⋅год./м² рік) (КВт⋅год./м² рік) (КВт⋅год./м² рік) 

Опалення 202,2 

264,6 

203 63,9 

Вентиляція (обігрів) 0 3,6 0,7 

ГВП 63 63,0 14,2 

Вентилятори і насоси 0,2 

8,7 

0,3 0,3 

Освітлення 4,1 4,1 2,9 

Інше 4,9 4,9 3,7 

Охолодження 0 0 0 

Всього 274,4 273,3 278,9 85,5 

Таблиця 2.2 

Енергетичні витрати середньою загальноосвітньою школою № 18 по вул. Келецька, 97 у 

м. Вінниці 

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БЮДЖЕТ – ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АУДИТ (ЗАГАЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ) 

Стаття бюджету 
До EE 

Розрахунк. 
До EE 

виміряне 
До EE 

Базова лінія 
Після EE і реновації 

 (КВт⋅год. /рік) (КВт⋅год. /рік) (КВт⋅год./рік) (КВт⋅год. /рік) 

Опалення 1437252 
1877510 

1442625 454358 
Вентиляція (обігрів) 0 25905 5148 

ГВП 447815 47815 10196 
Вентилятори і насоси 1236 

61196 

2471 2471 
Освітлення 29346 29346 18341 

Інше 34481 34481 26118 
Кондиціонери 0 0 0 

Всього 1950130 1938706 1982643 607632 

2. Будівля дошкільного навчального закладу № 31 по вул. Р. Скалецького,  
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 Енерговитрати будівлею ДНЗ наведено в таблицях 2.3 і 2.4.  

Таблиця 2.3 

Енергетичні витрати будівлею дошкільного навчального закладу №31 по вул. Р. Скалецького, 23 

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БЮДЖЕТ – ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АУДИТ (ПИТОМЕ СПОЖИВАННЯ) 

Стаття бюджету 
До EE 

Розрахунк. 
До EE 

виміряне 
До EE 

Базова лінія  
Після EE і реновації 

 (КВт⋅год./м² рік) (КВт⋅год./м² рік) (КВт⋅год./м² рік) (КВт⋅год./м² рік) 

Опалення 385,57 
384,42 

399,83 69,90 

Вентиляція (обігрів) 0,00 123,36 37,75 

ГВП 0,00 0,00 86,55 66,06 

Вентилятори і насоси 0,00 

74,63 

16,89 8,79 

Освітлення 12,20 12,20 5,07 

Інше 62,43 62,43 58,98 

Всього 460,21 459,05 701,26 246,55 

Таблиця 2.4 

Енергетичні витрати будівлею дошкільного навчального закладу №31 по вул. Р. Скалецького, 23 

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БЮДЖЕТ – ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АУДИТ (ЗАГАЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ) 

Стаття бюджету 
До EE 

Розрахунк. 
До EE 

виміряне 
До EE 

Базова лінія  
Після EE і реновації 

 (КВт⋅год. /рік) (КВт⋅год. /рік) (КВт⋅год. /рік) (КВт⋅год. /рік) 

Опалення 725805 
723 630 

752631 131578 

Вентиляція (обігрів) 0 232217 71061 

ГВП 0 0 162916 124349 

Вентилятори і насоси 0 

140 488 

31797 16547 

Освітлення 22973 22973 9550 

Інше 117515 117515 111028 

Всього 866293 864118,2 1320049 464113 

3. Будівля міської поліклініки №2 по вул. 1-го Травня, 44. 

Енерговитрати будівлею поліклініки наведено в таблицях 2.5 і 2.6.  

Таблиця 2.5 

Енергетичні витрати будівлею міської поліклініки №2 по вул. 1-го Травня, 44 

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БЮДЖЕТ – ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АУДИТ (ПИТОМЕ СПОЖИВАННЯ) 

Стаття бюджету 

До EE 
Розрахунк. 

(КВт⋅год./м² рік) 

До EE 
виміряне 

(КВт⋅год./м² рік) 

До EE 
Базова лінія 

(КВт⋅год./м² рік) 

Після EE і реновації 

(КВт⋅год./м² рік) 

Опалення 134,2 
148 

(усереднено за 3 
роки) 

143,9 43,4 

Вентиляція (обігрів) 0 0 0 

ГВП 16,8 16,8 11,3 

Вентилятори і насоси 2,1 28,1 
(усереднено за 3 

роки) 
 
 

2,1 2,1 

Освітлення 18,8 18,8 13,1 

Інше 7,4 7,4 7,4 

Охолодження 0,1 0,1 0,1 

Всього 179,5 176,1 189,2 77,4 
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Таблиця 2.6 

Енергетичні витрати будівлею міської поліклініки №2 по вул. 1-го Травня, 44 

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БЮДЖЕТ – ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АУДИТ (ЗАГАЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ) 

Стаття бюджету 
До EE 

Розрахунк. 
(КВт⋅год. /рік) 

До EE 
виміряне 

(КВт⋅год. /рік) 

До EE 
Базова лінія 
(КВт⋅год. /рік) 

Після EE і реновації 
(КВт⋅год. /рік) 

Опалення 394656 

435120 

423184 127623 
Вентиляція (обігрів) 0 0 0 

ГВП 494480 49480 33136 

Вентилятори і насоси 6169 

82560 

6169 6044 

Освітлення 55188 55188 38632 

Інше 21854 21854 21854 

Кондиціонери 294 294 294 

Всього 527642 517680 556169 227583 

 

Розрахунки скорочення витрат енергії і відповідного зменшення викидів парникових газів наведено в 

таблиці 2.7. 

Таблиця 2.7 

Розрахунки скорочення витрат енергії і відповідного зменшення викидів парникових газів 

Назва показника 
Розмір-

ність 
Вид будівлі, поверховість 

Школа ДНЗ Полікл. 

Річні витрати енергії, у т. ч.: 

МВт∙ 
год. 

1614,4 1320 555,9 
на опалення і вентиляцію 1468,3 984,8 423,2 
на гаряче водопостачання 47,8 162,9 49,5 
на освітлення  63,8 54,8 61,4 
інше 34,5 117,5 21,8 
Загальний базовий рівень викидів СО2, у тому числі: 

т 

387,2 319,1 171,1 
на опалення і вентиляцію 296,6 198,9 85,5 
на гаряче водопостачання 9,7 32,9 10,0 
на освітлення  74,0 63,6 71,2 
інше 7,0 23,7 4,4 
Скорочення витрат енергії при впровадженні заходів з 
енергоефективності, МВт∙год. усього у т. ч.: 

МВт∙ 
год. 

902,7 644,7 270,9 

Скорочення витрат енергії від базового рівня % 56% 49% 49% 
Крок № 1 Встановлення місцевого регулювання відпуску теплоти 
до будівель у вигляді автоматизованих теплових індивідуальних 
пунктів із погодним регулюванням 

МВт∙ 
год 

190,9 128,0 55,0 

Крок № 2 Модернізація вхідної групи будівлі (заміна дверей, 
встановлення доводчиків, реконструкція тамбурів, встановлення 
теплових завіс) 

22,0 14,8 6,3 

Крок № 3 Теплова ізоляція трубопроводів, які прокладені у 
підвалах та на горищі; встановлення тепловідбивних екранів за 
опалювальними приладами 

73,4 49,2 21,2 

Крок № 4 Гідравлічне налаштування системи опалення 
(установка терморегуляторів на опалювальні прилади або групу 
приладів 

117,5 78,8 33,9 

Крок № 5 Зменшення витрат води шляхом встановлення 
аераторів на водопровідні крани та обмежувачів на зливні бачки 

14,3 48,9 14,9 
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Назва показника 
Розмір-

ність 
Вид будівлі, поверховість 

Школа ДНЗ Полікл. 
Крок № 6 Капітальний ремонт та утеплення даху високих (4 м і 
більше) приміщень (спортивних залів, виставкових залів, тощо) 

190,9 128,0 55,0 

Крок № 7 Підвищення теплозахисту зовнішніх стін і 
світлопрозорих огороджень 

293,7 197,0 84,6 

Загальне скорочення викидів СО2, усього у т. ч.: т 259,1 185,0 77,7 
Скорочення викидів СО2 від базового рівня % 67% 58% 45% 
Крок № 1 Встановлення місцевого регулювання відпуску теплоти 
до будівель у вигляді автоматизованих теплових індивідуальних 
пунктів з погодним регулюванням 

т 

54,8 36,7 15,8 

Крок № 2 Модернізація вхідної групи будівлі (заміна дверей, 
встановлення доводчиків, реконструкція тамбурів, встановлення 
теплових завіс) 

6,3 4,2 1,8 

Крок № 3. Теплова ізоляція трубопроводів, які прокладені у 
підвалах та на горищі; встановлення тепловідбивних екранів за 
опалювальними приладами 
 

21,1 14,1 6,1 

Крок № 4. Гідравлічне налаштування системи опалення 
(установка терморегуляторів на опалювальні прилади або групу 
приладів 

33,7 22,6 9,7 

Крок № 5 Зменшення витрат води шляхом встановлення 
аераторів на водопровідні крани та обмежувачів на зливні бачки 

4,1 14,0 4,3 

Крок № 6 Капітальний ремонт та утеплення даху високих (4 м і 
більше) приміщень (спортивних залів, виставкових залів, тощо) 

54,8 36,7 15,8 

Крок № 7 Підвищення теплозахисту зовнішніх стін і 
світлопрозорих огороджень 

84,3 56,5 24,3 

Загальні інвестиції для впровадження заходів, у т. ч.: тис. грн 4753 3018 1292 
Крок № 1 Встановлення місцевого регулювання відпуску теплоти 
до будівель у вигляді автоматизованих теплових індивідуальних 
пунктів з погодним регулюванням 

тис. грн 

250 180 120 

Крок № 2 Модернізація вхідної групи будівлі (заміна дверей, 
встановлення доводчиків, реконструкція тамбурів, встановлення 
теплових завіс). 

25 18 12 

Крок № 3 Теплова ізоляція трубопроводів, які прокладені у 
підвалах та на горищі; встановлення тепловідбивних екранів за 
опалювальними приладами. 

120 85 43 

Крок № 4 Гідравлічне налаштування системи опалення 
(установка терморегуляторів на опалювальні прилади або групу 
приладів. 

450 320 130 

Крок № 5 Зменшення витрат води шляхом встановлення 
аераторів на водопровідні крани та обмежувачів на зливні бачки. 

38 25 12 

Крок № 6 Капітальний ремонт та утеплення даху високих (4 м і 
більше) приміщень (спортивних залів, виставкових залів, тощо). 

370 190 75 

Крок №7 Підвищення теплозахисту зовнішніх стін і світлопрозорих 
огороджень. 

3500 2200 900 

Річне скорочення витрат палива м3 95017 67860 28514 
Річний економічний ефект від скорочення витрат палива грн 500253 357277 150124 
Річний економічний ефект від зменшення викидів СО2 грн 36269 25903 10884 
Загальний річний економічний ефект грн 536522 383180 161009 
Простий термін окупності інвестицій рік 8,9 7,9 8,0 

Зведений розрахунок ефективності заходів, які запропоновано у цьому каталозі відображено у таблиці 

2.8. 
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Таблиця 2.8 

Розрахунок енергоефективності в секторі громадських будівель, розрахунок зменшення викидів СО2 

Назва заходу або проекту 
Інвестиції, 

тис. грн 

Ефективність заходу 

Зменшення 
викидів 
СО2, т 

% 
скорочення 

СО2 від 
базового 

рівня 

Скорочення 
витрат 

бензину, 
МВт.год. 

Скорочення 
витрат диз. 

палива, 
МВт.год. 

Скорочення 
витрат ТЕ, 

МВт.год 

Скорочення 
витрат газу, 

МВт.год. 

Скорочення 
витрат ЕЕ, 

МВт.год 

Дошкільні заклади (40 одиниць) 1 пакет - 
регулювання+маловитратні 12 320 0 0  11 297 106 2 375 0,12% 
ЗНЗ будівлі (58 одиниць) 1 пакет - 
регулювання+маловитратні 25 114 0 0  20 441 192 1 898 0,10% 
Охорона здоров'я будівлі (54 одиниць) 1 
пакет  10 098 0 0  6 167 58 1 899 0,10% 
ЗНЗ будівлі (58 одиниць) 2 пакет - 
гідравлічне налаштування 26 100 0 0  7 990 75 1 900 0,10% 
Охорона здоров'я будівлі (54 одиниць)  2 
пакет  7 020 0 0  2 147 20 1 901 0,10% 
Дошкільні заклади (40 одиниць) 2 пакет - 
гідравлічне налаштування 12 800 0 0  3 695 35 1 902 0,10% 
Охорона здоров'я будівлі (54 одиниць)  3 
пакет  52 650 0 0  8 838 83 1 903 0,10% 
Дошкільні заклади (40 одиниць) 3 пакет - 
термомодернізація 95 600 0 0  15 241 143 1 904 0,10% 
ЗНЗ будівлі (30 одиниць до 2020) 3 пакет - 
термомодернізація 115 156 0 0  17 044 160 1 905 0,10% 
Дошкільні заклади (40 одиниць) 1 пакет - 
регулювання+маловитратні 12 320 0 0  11 297 106 2 375 0,12% 
ЗНЗ будівлі (58 одиниць) 1 пакет - 
регулювання+маловитратні 25 114 0 0  20 441 192 1 898 0,10% 

Усього досягнутий ефект у секторі до 
2020 року 

466 162,0 0,0 0,0 92 773,2 0,0 0,0 26 440,3 1,26% 

Усього досягнутий ефект у секторі 581 318,0 0,0 0,0 107 311,2 0,0 0,0 30 583,6 1,46% 
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Таким чином, за умови реалізації всіх заходів у секторі громадських будівель, можна досягнути зменшення рівня викидів СО2 на 30 583,6 т/рік, або на 1,46% від 

базового рівня. За умови проведення до 2020 року термомодернізації по 30 ЗНЗ можна досягнути зменшення рівня викидів СО2 на 26 440 т/рік, або на 1,26% від 

базового рівня. 
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2.2 Заходи до підвищення енергоефективності у житловій сфері 

Підвищення енергоефективності у житловому фонді розглядається, як особлива міська програма, що 

передбачає співфінансування з боку мешканців багатоквартирних будинків. Реалізація програми 

супроводжується інформаційною кампанією на конкурсних умовах. Очікується, що мешканці кожної 

наступної групи будинків переконаються в результативності заходів по першим двом пакетам на 

реальному прикладі (зменшення платежів, підвищення комфортності проживання), тому доля 

співфінансування з боку міста зменшуватиметься: 

1 пакет 

50% для перших 200 багатоквартирних будівель (у тому числі — 70 будівель 9-поверхових; 100 будівель 

5-поверхових; 30 будівель 3-поверхових) з бюджету міста. Решта 50% — співфінансування мешканців 

багатоквартирних будинків; 

30% для основного пула обсягом 400 багатоквартирних будівель (у тому числі - 140 будівель 9-

поверхових; 200 будівель 5-поверхових; 60 будівель 3-поверхових) з бюджету міста, 70% — 

співфінансування мешканців багатоквартирних будинків; 

15% для основного пула обсягом 500 багатоквартирних будівель (у тому числі — 170 будівель 9-

поверхових; 300 будівель 5-поверхових; 30 будівель 3-поверхових) з бюджету міста,, 85% — 

співфінансування мешканців багатоквартирних будинків; 

2 пакет 

50% для пула обсягом 400 багатоквартирних будинків (60 — 3х поверхових, 200 — 5-ти і 140 — 9-

поверхових) з бюджету міста, 50 % - співфінансування мешканців багатоквартирних будинків; 

20% для 700 багатоквартирних будівель (60 — 3-поверхових, 400 — 5-поверхових і 240 — 9-поверхових) 

з бюджету міста, 80 % – співфінансування мешканців багатоквартирних будинків; 

3 пакет 

По третьому пакету пропонується реалізація пілотного проекту з компенсації банківських відсотків по 

кредиту, що був узятий мешканцями багатоквартирного будинку (ОСББ) в комерційному банку. Приклад 

реалізації подібних проектів є у деяких містах України, наприклад, у м. Луцьку. 

Пропонується реалізувати пілотний проект для 30 багатоквартирних будинків на конкурсних умовах. 

Зведена таблиця з реалізації енергоефективних заходів у житловому секторі наведена у таблиці 2.9. 

Таблиця 2.9 

Реалізація енергоефективних заходів у житловому секторі 

Назва показника 
Розмір-

ність 

Вид будівлі, поверховість 

9- 5- 3- 

Річні витрати енергії, у т. ч.: 

МВт⋅год. 

1069,42 491,03 311,35 

на опалення, вентиляцію та гаряче водопостачання 949,05 438,70 279,95 

на освітлення, інше 120,37 52,34 31,40 

Загальний базовий рівень викидів СО2, у тому числі: 

т 

304,79 139,94 88,73 

на опалення, вентиляцію та гаряче водопостачання 270,48 125,03 79,79 

на освітлення, інше 34,31 14,92 8,95 

Скорочення витрат енергії від базового рівня % 63,51 62,51 58,51 

Пакет 1         
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Назва показника 
Розмір-

ність 

Вид будівлі, поверховість 

9- 5- 3- 

Крок № 1 Влаштування комерційних вузлів обліку теплової енергії з 
можливістю автоматичного погодного регулювання 

МВт⋅год. 

96,25 44,19 15,57 

Крок № 2 Заміна (при необхідності) та утеплення основних магістралей 
системи опалення прокладених у підвалі та на даху 32,08 14,73 9,34 

Усього по пакету 1 128,33 58,92 24,91 

Пакет 2    

Крок № 3 Встановлення на сходових клітках світильників із акустичними 
вимикачами 

5,35 2,46 1,56 

Крок № 4 Модернізація вхідної групи будівлі (заміна застарілих дверей 
на утеплені, встановлення доводчиків і домофонів) 

10,69 4,91 3,11 

Крок № 5 Заміна вікон на металопластикові утеплені (для 
провітрювання сходової клітки передбачити кватирки на другому та 
останньому поверсі) 

64,17 29,46 18,68 

Крок № 6 Встановлення газових лічильників у споживачів і 
встановлення регуляторів тиску природного газу, виведення роботи 
газопроводу на оптимальний тиск 

37,43 17,19 10,90 

Усього по пакету 2 117,64 54,01 34,25 

Пакет 3    

Крок № 7 Капітальний ремонт та утеплення даху 106,94 63,83 46,70 

Крок № 8 Капітальний ремонт та утеплення зовнішніх стін 267,36 103,12 59,16 

Крок № 9 Заміна зовнішніх світлопрозорих огороджень (крім сходових 
кліток) 

58,82 27,01 17,12 

Крок № 10 Заміна застарілої електропроводки   0,11 0,05 0,03 

Усього по пакету 3   433,22 194,01 123,01 

Скорочення викидів СО2 від базового рівня % 86,51 85,51 77,51 

Пакет 1      

Крок № 1 Влаштування комерційних вузлів обліку теплової енергії з 
можливістю автоматичного погодного регулювання 

т 

27,43 12,60 4,44 

Крок № 2 Заміна (при необхідності) та утеплення основних магістралей 
системи опалення, прокладених у підвалі та на даху 

9,14 4,20 2,66 

Усього по пакету 1 36,57 16,79 7,10 

Пакет 2    

Крок № 3 Встановлення на сходових клітках світильників із акустичними 
вимикачами 

1,52 0,70 0,44 

Крок № 4 Модернізація вхідної групи будівлі (заміна застарілих дверей 
на утеплені, встановлення доводчиків і домофонів) 

3,05 1,40 0,89 

Крок № 5 Заміна вікон на металопластикові утеплені (для 
провітрювання сходової клітки передбачити кватирки на другому та 
останньому поверсі) 

18,29 8,40 5,32 

Крок № 6 Встановлення газових лічильників у споживачів і 
встановлення регуляторів тиску природного газу, виведення роботи 
газопроводу на оптимальний тиск 

10,67 4,90 3,11 

Усього по пакету 2 33,53 15,39 9,76 

Пакет 3    

Крок № 7 Капітальний ремонт та утеплення даху 30,48 18,19 13,31 

Крок № 8 Капітальний ремонт та утеплення зовнішніх стін 76,20 29,39 16,86 

Крок № 9 Заміна зовнішніх світлопрозорих огороджень (крім сходових 
кліток) 

16,76 7,70 4,88 

Крок № 10 Заміна застарілої електропроводки   0,03 0,01 0,01 

Усього по пакету 3   123,47 55,29 35,06 
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Назва показника 
Розмір-

ність 

Вид будівлі, поверховість 

9- 5- 3- 

Загальні інвестиції для впровадження заходів, у т. ч.: тис. грн 10544,81 4971,16 3182,34 

Пакет 1      

Крок № 1 Влаштування комерційних вузлів обліку теплової енергії з 
можливістю автоматичного погодного регулювання 

тис. грн 

238 238 238 

Крок № 2 Заміна (при необхідності) та утеплення основних магістралей 
системи опалення прокладених у підвалі та на даху 

9 9 9 

Усього по пакету 1 247 247 247 

Пакет 2    

Крок № 3 Встановлення на сходових клітках світильників із акустичними 
вимикачами 

6,80 3,78 2,27 

Крок № 4 Модернізація вхідної групи будівлі (заміна застарілих дверей 
на утеплені, встановлення довідників та домофонів) 

6,3 6,3 6,3 

Крок № 5 Заміна вікон на металопластикові утеплені (для 
провітрювання сходової клітки передбачити кватирки на другому та 
останньому поверсі) 

32,4 18 10,8 

Крок № 6 Встановлення газових лічильників у споживачів і 
встановлення регуляторів тиску природного газу, виведення роботи 
газопроводу на оптимальний тиск 

35,1 19,5 11,7 

Усього по пакету 2 80,60 47,58 31,07 

Пакет 3    

Крок № 7 Капітальний ремонт та утеплення даху; 2466 1072 643,2 

Крок № 8 Капітальний ремонт та утеплення зовнішніх стін; 5750 2500 1500 

Крок № 9 Заміна зовнішніх світлопрозорих огороджень (крім сходових 
кліток); 

1350 630 375 

Крок № 10 Заміна застарілої електропроводки   324 180 108 

Усього по пакету 3   9889,6 4382 2626,2 

Річне скорочення витрат палива м3/рік 76889,6 34748,6 20623,0 

Річний економічний ефект від скорочення витрат палива грн 230230,5 104047,7 61751,45 

Загальні інвестиції для впровадження заходів, у т. ч.: тис. грн    

Пакет №1 тис. грн 247,0 247,0 247,0 

Пакет №2 тис. грн 80,6 47,6 31,1 

Пакет №3 тис. грн 9889,6 4382 2626,2 

Для приватних будинків, які не підключені до централізованої системи теплопостачання та 
використовують газ для опалення та приготування гарячої води, розроблений захід «Енергоефективна 
модернізація будинків». 

Захід для приватних будинків, що не підключені до централізованої системи теплопостачання: 
«Енергоефективна модернізація будинків». Захід розроблено відповідно до урядової програми з 
енергоефективності. Основним технічним рішенням, яке дасть найбільший ефект та економію коштів 
стане термомодернізація приватних будинків. 

Це дасть прямий ефект на економію газу, оскільки майже всі такі будинки мають індивідуальне опалення. 

 

У м. Вінниця нараховується 22 465 приватних будинків. Річні витрати газу на опалення 

середньостатистичного будинкустановлять 300 м3 газу * 6 міс = 1 800 м3*9,77=17,6 МВт∙год. Витрати на 

приготування їж та підігрів води не беруться в розрахунок, оскільки термомодернізація на них не вплине. 

Аналогічна ситуація із електроенергією.  

В результаті термомодернізації очікується скорочення споживання газу на опалення на 50%. Із 22,5 тис. 

приватних будинків щороку утеплюватись буде близько 2 тисяч. 
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Розрахунки економії: 17,6 МВт.год.*50%*2 000 будинків*4роки=70 400 МВт.год.*0,202=14 220,8 тон СО2. 

Основними джерелами інвестицій виступатимуть приватні кошти та держбюджет. 

Зведена таблиця з реалізації даного заходу наведена у таблиці 2.10. 

 

Таблиця 2.10 

Реалізація енергоефективного заходу з енергоефективної модернізаціії будинків 

Показник Одиниці Значення 

Витрати природного газу на опалення МВт∙год 395 384 

Зменшення викидів СО2 т 14 220,8 

Скорочення витрат природного газу МВт∙год 70 400 

Інвестиції тис.грн 160 000 

Зведений розрахунок ефективності заходів, які запропоновано у цьому каталозі, відображено у таблиці 

2.11. 



МУНІЦИПАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ 

140 
 

 

Таблиця 2.11 

Розрахунок енергоефективності в секторі житлових будівель, розрахунок зменшення викидів СО2 

Назва заходу або проекту 

Інвестиції 
(бюджет 
міста/, 

тис. грн 

Ефективність заходу 

Зменшенн
я викидів 

СО2, т 

% 
скороченн
я СО2 від 
базового 

рівня 

Скорочення 
витрат 

бензину, 
МВт.год. 

Скорочення 
витрат диз. 

палива, 
МВт.год. 

Скорочення 
витрат ТЕ, 

МВт.год 

Скорочення 
витрат газу, 

МВт.год. 

Скорочення 
витрат ЕЕ, 

МВт.год 

Житлові будівлі - 1 пакет (співфін 50%) 
охоп 200 буд. 

24 700    18 291 172 3 846 0,19% 

Житлові будівлі - 1 пакет (співфін 30%) 
охоп 400 буд. 

29 640    36 582 343 7 692 0,39% 

Житлові будівлі - 1 пакет (співфін 15%) 
охоп 500 буд. 

18 525    47 152 442 9 914 0,50% 

Житлові будівлі - 2 пакет маловитратні 
(співфін 50%) охоп 400 буд 

31 860    32 818 308 6 900 0,35% 

Житлові будівлі - 2 пакет маловитратні 
(співфін 20%) охоп 700 буд 

22 302    58 070 545 12 210 0,61% 

Житлові будівлі - 3 пакет - 
термомодернізація - відшкодовування 
відсотків - 30 будівель - у рік, на 15 років 

9 017    8 793 83 1 849 0,09% 

Енергоефективна модернізація будинків у 
приватному секторі 

160 000    70 400   14 221 0,72% 

Усього досягнутий ефект у секторі 296 044    272 106 1 892 56 631 2,85% 

Таким чином, за умови реалізації всіх заходів у секторі житлових будівель, можна досягнути зменшення рівня викидів СО2 на 56 631 т/рік, або на 2,85% від базового 

рівня. 
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3 ПРОЕКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ У СЕКТОРІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА 

ВОДОВІДВЕДЕННЯ 
 

У цьому розділі надано інформацію про проектні пропозиції в секторі «Водопостачання та 

водовідведення», які заплановані до реалізації в рамках виконання ПДСЕР м. Вінниці на 2015 р.  

 

3.1 Проекти у секторі водопостачання 
 

Проектна пропозиція 3.1.1 Реконструкція водогону діаметром 600 мм по вул. Київській в 

м. Вінниці. 

Запропоновано і розроблено: Інститут місцевого розвитку. 

Опис. Головна мета проекту — підвищення надійності водопостачання всього міста, шляхом ліквідації 

відокремленої подачі води водопровідними насосними станціями № 2 і № 3 «П’ятничани» тільки на 

лівобережну або правобережну частину міста, що дозволить: 

- покласти задачу водопостачання всього міста тільки на одну станцію № 3 або № 2, при цьому 

друга станція виключається з роботи; 

- поліпшити роботу насосних агрегатів на працюючій водопровідній станції шляхом переведення 

характеристик працюючих насосних агрегатів із зони неекономічної роботи в робочу область з 

максимальним ККД; 

- знизити енергоспоживання водопровідних насосних станцій № 2 і № 3; 

- забезпечити, при необхідності, паралельну роботу ВНС № 2 і № 3 на все місто; 

- відновити експлуатаційні характеристики з'єднувальної перемички між ВНС № 2 і № 3, яка наразі 

використала свій експлуатаційний ресурс. 

Цей водогін був збудований в 1964 році і забезпечував подачу води на все місто тільки від ВНС № 2, коли 

водопровідна станція № 3 була відсутня. Після побудови ВНС № 3, водогін забезпечував вирівнюванням 

навантаження на водопровідні станції, а також передбачав забезпечення водою всіх споживачів, в разі 

виключення з роботи через аварійний режим, будь-якої з цих водопровідних станцій.  

При розширенні автомагістралі Вінниця-Київ, частина водогону опинилась під проїзною частиною шляху, 

доступ до нього став обмеженим. Через дію електричної корозії на трубопроводі з'явились наскрізні 

свищі, що призвело до понаднормативних витоків, а тому водогін був виведений з експлуатації. Цим 

самим був розірваний технологічний зв'язок між станціями № 2 і № 3. Починаючи з 1994 року, 

водоспоживання міста щорічно знижується, навантаження на ВНС № 2 і № 3 зменшується. Очікується, 

що така тенденція буде зберігатись і в подальшому. 

Наразі завантаження ВНС № 3 складає 55…58 % від проектної потужності, а навантаження станції № 2 

зменшилось до 35…40%. Попри те насосні станції, обладнані насосними агрегатами великої потужності: 

ВНС № 3 — насосами Д2000-100 з подачею 2300 м3/годину,  

ВНС № 2 — насосами Д2000-100 і Д1250-125 з подачами 2 300 м3/год і 1 250 м3/год відповідно. 

При зменшенні водоспоживання міста виникає необхідність переводити насосні агрегати в режим 

дроселювання, зміщуючи при цьому параметри роботи насосу в ліву область його характеристики, тобто 

в зону низьких ККД і підвищених тисків. Через надмірний тиск з'являється загроза руйнування 

водопровідних мереж. Крім того це призводить до перевитрати електроенергії. Питома витрата 

електроенергії становить 0,743 кВт/год. на м3.  
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Для забезпечення безаварійної подачі води та підвищення надійності водопостачання міста проектом 

передбачається заміна наявного непрацюючого водогону Ø 600 мм на водогін Ø 800 мм із поліетиленових 

труб, внутрішнім діаметром 720 мм, з проведенням всіх необхідних технологічних з'єднань з 6 основними 

водогонами на виході з водопровідних насосних станцій № 2 і № 3. Наявність цього водогону дозволить 

навантажити ВНС № 3, де насосне обладнання має менше зношення, до 90…98 % її проектної 

потужності, а ВНС № 2, яка подає воду тільки на правобережну частину міста, зупинити зовсім. Це 

дозволить максимально завантажити два насосних агрегати на ВНС № 3, перевівши їх роботу в область 

високих ККД (η = 0,7) замість наявних η  = 0,55 – 0,56.  

Розрахунки/обґрунтування. Очікуване споживання електроенергії: 

 1000 ∙ Q ∙ Н  1 000 ∙ 95 000 ∙ 100 ∙ 365 
N  = ------------------------------  = -------------------------------------  = 14 351 190 кВт⋅год/рік 
 102 ∙ ηн ∙ ηд ∙ 3 600  102 ∙ 0,7 ∙ 0,94 ∙ 3 600 

Ефект та наслідки.  

Вартість впровадження проекту, згідно з експертним висновком, становить 18203,07 тис.  грн, в тому числі 

БМР — 7715,188 тис. гривень. 

Зменшуються до мінімуму експлуатаційні витрати по ВНС № 2. 

Очікуване споживання електроенергії по ВНС в 2014 році складе 17 245 140 кВт⋅год/рік. 

Економія електроенергії за рік становитиме: 

17 245 140 — 14 351 190  = 2 893 950 кВт⋅год/рік (2 893,95 МВт⋅год/рік) 

Очікуваний економічний ефект від впровадження проекту становитиме: 

С  = 2 893,95 ∙ 1,8024  = 5 216,1 тис. грн з ПДВ, 

де: 1,8024 — тариф на електроенергію для 2-го класу споживання, у грн на 1 кВт∙год (з ПДВ). 

Термін окупності проекту : Т  = 18 203,07 / 5216,1  = 3,5 роки. 

Таблиця 3.1.1 

Зведена таблиця за проектом 

Показники Дані 

Річна економія, нат. од.: 
Природного газу, тис. м3 
Електроенергії, МВт⋅год. 
Теплової енергії, Гкал 
Палива: бензину, т 
Палива: дизельного палива, т 

 
 

2894,0 

Економічні показники 

Загальна сума інвестицій, тис. грн 18203,07 

Річна економія (на 01.10.2014), тис. грн 5216,1 

Окупність, рр. 4 

Зменшення викидів СО2, т./рік 2 547 

Джерело інвестицій Власні кошти 
підприємства 

Проектна пропозиція 3.1.2 Реконструкція насосної станції II-го підйому 

Запропоновано і розроблено: Інститут місцевого розвитку. 

Опис. Є ключовим заходом з підвищення енергоефективності системи водопостачання підприємства.  

Рекомендується виконати: 
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 реконструкцію насосної станції II-го підйому із заміною насосного обладнання з оснащенням ПЧТ, 

засобами обліку; 

 наладку гідравлічного режиму насосної станції; 

 після перелічених робіт —– здійснити перехід до якісно-кількісного способу регулювання відпуску 

води споживачам. 

Пропонується замінити неефективне насосне обладнання з низьким ККД на сучасні насоси з ККД не 

менше 80%. 

Ефект та наслідки.  

Вартість впровадження проекту, згідно з експертним висновком, становить 42 340,517 тис. грн, у тому 

числі БМР — 10 985,75 тис. грн. 

Зменшуються експлуатаційні витрати по ВНС II-го підйому. 

Очікувана економія електроенергії з впровадженням даного проекту за рік становитиме 

4 823,8 МВт⋅год./рік 

Очікуваний економічний ефект від впровадження проекту становитиме: 

С  = 4 823,8 ∙ 1,8024  = 8 694,417 тис. грн з ПДВ, 

де: 1,8024 — тариф на електроенергію для 2-го класу споживання, у  грн на 1 кВт∙год (з ПДВ). 

Термін окупності проекту : Т  = 42340,517/8694,417  = 4,9 роки. 

Загальні припущення — річна економія витрат складе 12,5% від загальних витрат підприємства на 

енергоресурси. 

Таблиця 3.1.2 

Зведена таблиця за проектом 

Показники Дані 

Річна економія, нат. од.: 
Природного газу, тис. м3 

Електроенергії, МВт∙год 
Теплової енергії, Гкал 
Палива: бензину, т 
Палива: дизельного палива, т 

 
 
 
 
 
 

4823,8 

Економічні показники 

Загальна сума інвестицій, тис. грн 42340,517 

Річна економія (на 01.10.2014), тис. грн 8694,417 

Окупність, рр. 5 

Зменшення викидів СО2, т/рік 4 245 

Джерело інвестицій Власні кошти 
підприємства 

 

Проектна пропозиція 3.1.3 Модернізація насосного обладнання. 

Запропоновано і розроблено: Інститут місцевого розвитку. 

Опис. Є ключовим заходом з підвищення енергоефективності системи водопостачання підприємства.  

Рекомендується виконати: 
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 модернізацію насосного обладнання на насосних станціях із заміною насосного 

обладнання з оснащенням ПЧТ, засобами обліку; 

 наладку гідравлічного режиму насосних станцій; 

 після перелічених робіт — здійснити перехід до якісно-кількісного способу регулювання 

відпуску води споживачам. 

Пропонується замінити неефективне насосне обладнання з низьким ККД на сучасні насоси з ККД не 

менше 80 %. 

Ефект та наслідки.  

Вартість впровадження проекту, згідно з експертним висновком, становить 30 000 тис. грн, у тому числі 

БМР — 3 791 тис. грн. 

Зменшуються експлуатаційні витрати по насосним станціям. 

Очікувана економія електроенергії з впровадженням даного проекту за рік становитиме 

7 709,7 МВт⋅год/рік. 

Очікуваний економічний ефект від впровадження проекту становитиме: 

С  = 7 709,7 ∙ 1,8024  = 13 895,96 тис. грн з ПДВ, 

де: 1,8024 — тариф на електроенергію для 2-го класу споживання, в  грн на 1 кВт∙год (з ПДВ). 

Термін окупності проекту: Т  = 30 000 / 13 895,96  = 2,2 року. 

Таблиця 3.1.3 

Зведена таблиця за проектом 

Показники Дані 

Річна економія, нат. од.: 
Природного газу, тис. м3 
Електроенергії, МВт⋅год. 
Теплової енергії, Гкал 
Палива: бензину, т 
Палива: дизельного палива, т 

 
 

7709,7 
 

Економічні показники 

Загальна сума інвестицій, тис. грн 30000,0 

Річна економія (на 01.10.2014), тис. грн 13895,96 

Окупність, рр. 3 

Зменшення викидів СО2, т/рік 6 785 

Джерело інвестицій Власні кошти 
підприємства 

Проектна пропозиція 3.1.4 Заміна найбільш аварійних водопровідних труб (15 км). 

Запропоновано і розроблено: Інститут місцевого розвитку. 

Опис. Орієнтовно в системі водопостачання біля 40 % експлуатуються більше 30 років, а 15 % з них є 

ветхими і аварійними. Такий стан мереж є однією з причин втрат води, підвищених експлуатаційних 

витрат та загрозою бактеріального забруднення води у мережах. 

Аварійні ситуації, що виникають на трубопроводі — це утворення наскрізних корозійних пошкоджень. 

Тому проект заміни найбільш аварійних водопровідних мереж є важливим заходом для зменшення втрат 

води, а значить і для зниження енергоспоживання. 

Для заміни приймаються водопроводи, аварійність на яких становить більше 2 аварії на 1 км.  
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Заміну наявних сталевих і чавунних трубопроводів планується виконувати із поліетиленових  труб ПЕ-

100, термін експлуатації яких становить 50 років. 

Розрахунки/обґрунтування. 

1. Витоки води з трубопроводу при аварії розраховуються за формулою: 

 W1  = 9 568 ∙ (tі ∙ ωі ∙ √Н),  (1) 

де: 

tі – час витікання води до локалізації аварії, годин. Згідно з фактичними даними — 40 год. 

Н – тиск води на даній ділянці, м. в ст., приймається усереднено 35 м. 

ωі – площа перерізу отвору. У випадках свищів приймається 0,0002 м2. 

W1  = 9 568 ∙ 40 ∙ 0,0002 ∙ √35  = 452,8 м3. 

2. Витрати води на промивку трубопроводу після ліквідації аварії визначаються за формулою: 

 W2  = 0,785 ∙ Nі ∙ d2 ∙ L∙ (K1  + K2),  (2) 

де:  

Nі – кількість аварій на трубопроводі, 2 одиниці/км;  

d – діаметр трубопроводу, м (приймається усереднений – 0,2 м); 

Lі – протяжність промивної ділянки, км (приймається 0,5 км); 

К1 – коефіцієнт використання води при скиді та дезінфекції, дорівнює 2; 

K2 – коефіцієнт використання води при промивці після дезінфекції для забезпечення 

необхідної концентрації залишкового хлору у кінцевій точці на рівні 0,3 мг/л, дорівнює 10; 

Кількість аварій на 15 км становитиме – 30 одиниць. 

W2  = 0,785 ∙ 30 ∙ 0,22 ∙ 0,5 ∙ (2  + 10)  = 5,7 м3 

3. Приховані витоки води з трубопроводу через невиявлені свищі, визначаються за формулою: 

 W3  = 9 568 ∙ N ∙ (tі ∙ ωі ∙ √Н),  (3) 

де:  

tі – час витікання через невиявлені свищі протягом року 8760 год. 

N – кількість невиявлених свищів, одиниць, визначається за формулою:  

 N  = 0,0007 ∙ Т ∙ N1,  (4) 

де: 

N1 – кількість аварій на трубопроводі, 30 одиниць;  

Т – термін служби трубопроводу, приймається 30 років;  

ɷі – площа перерізу отвору. За відсутності фактичних даних приймається 0,0002 м2 

N  = 0,0007 ∙ 30 ∙ 30  = 0,63 

W3  = 9 568 ∙ 0,63 ∙ (8760 ∙ 0,0002 ∙ √35)  = 62 478,4 м3 

4. Приховані витоки води з трубопроводів через нещільності відповідного матеріалу (сталі, чавуну тощо) 

визначаємо відповідно до розрахунку «Галузевих технологічних нормативів використання питної води на 

підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства України» — за загальною формулою:  

 W4  = 525,6 ∙ K ∙ K1 ∙ Lі ∙ qі ∙ t/24 ∙ 60 : H
ср.  , м3/рік, (5) 

де:  

525,6 — коефіцієнт для перерахунку величини витоку з л/хв. у м3/рік; 

K — коефіцієнт підвищення допустимих витоків після і-го строку експлуатації трубопроводів. 

Приймається для 10 років — 2,5; 20 років — 6,25; 30 років — 12,5; 40 років і більше — 31,2; 
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K1 — коефіцієнт, який враховує геологічні умови (гірська місцевість, осідаючі та зсувні ґрунти, 

підвищена сейсмічність, гірничі виробки, підвищені корозійні властивості грунтів). Приймається      K1  = 

1,25. При відсутності таких умов він дорівнює K1  = 1,0; 

Lі — загальна довжина трубопроводів з відповідного матеріалу, 15 км; 

qі — допустимі витоки з трубопроводу середнього діаметру (обчисленого за середнім перерізом 

трубопроводів з відповідного матеріалу) довжиною 1 км, л/хв. при тиску 0,60 Мпа. Приймається за табл. 

6 СниП 3.05.04-85 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. Производство и приемка 

работ", приймається 1,485 л/хв; 

t — час подачі води при водопостачанні за затвердженим графіком; 

Hср — середній тиск води у зовнішніх мережах міста, м вод. ст., приймається 35 м; 

W4  = 525,6 ∙ 12,5 ∙ 1,25 ∙ 15 ∙ 1,485 ∙ (24/24) ∙ 60 : 35   = 139 717,7 м3/рік. 

Ефект та наслідки.  

Вартість впровадження проекту, згідно з експертним висновком, становить 35 000 тис. грн, у тому числі 

БМР — 4 200 тис. грн. 

Зменшення втрат води: 752,8  + 5,7  + 62 478,4  + 139 717,7  = 202954,6 м3/рік. 

Очікувана економія електроенергії з впровадженням даного проекту за рік, при питомому 

енергоспоживанні 0,7 кВт∙год/м3,становитиме: 

202 954,6 ∙ 0,7 = 142,1 МВт⋅год/рік. 

Очікуваний економічний ефект від впровадження проекту становитиме: 

 після виконання робіт по відновленню даних трубопроводів, втрати води зменшаться на 

202 954,6 м3/рік, або 789 493 грн/рік (202 954,6 м3 ∙ 3,89 грн/м3, де 3,89 — фактична собівартість 

витрат на виробництво 1 м3 води); 

 очікуване зниження витрат на електроенергію складає: 142,1 ∙ 1,8024  = 256,1 тис. грн; 

де: 1,8024 — тариф на електроенергію для 2-го класу споживання, в  грн на 1 кВт∙год (з ПДВ). 

Витрати матеріалів та паливно-мастильних матеріалів на ліквідацію аварійних пошкоджень 2013 році 

склали ~ 53 000 грн. 

Всього витрати підприємства на експлуатацію водопроводу зменшаться на: 

789,5  + 53,0  + 256,1 = 1 098,6 тис. грн. 

Термін окупності проекту : Т = 35 000 / 1 098,6  = ~32 років. 

Загальні припущення — річна економія витрат складе 0,36 % від загальних витрат підприємства на 

енергоресурси. 

Таблиця 3.1.4 

Зведена таблиця за проектом 

Показники Дані 

Річна економія, нат. од.: 
Природного газу, тис. м3 
Електроенергії, МВт⋅год. 
Теплової енергії, Гкал 
Палива: бензину, т 

 
 

142,1 
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Палива: дизельного палива, т 

Економічні показники 

Загальна сума інвестицій, тис. грн 35000 

Річна економія (на 01.10.2014), тис. грн 1098,6 

Окупність, рр. 16 

Зменшення викидів СО2, т/рік 125 

Джерело інвестицій Власні кошти 
підприємства 

Проектна пропозиція 3.1.5 Санація водопровідних труб діаметром від 400 до 700 мм (10 км). 

Запропоновано і розроблено: Інститут місцевого розвитку. 

Опис. Орієнтовно в системі водопостачання біля 40% експлуатуються більше 30 років, а 15 % з них є 

ветхими і аварійними. Такий стан мереж є однією з причин втрат води, підвищених експлуатаційних 

витрат та загрозою бактеріального забруднення води у мережах. 

Тому проект відновлення (санації) водогонів і водопровідних мереж є важливим заходом для зменшення 

втрат води, а значить і для зниження енергоспоживання. 

Для заміни приймаються водопроводи, аварійність на яких становить більше 2 аварії на 1 км.  

Санацію планується виконувати методом протягування в наявний трубопровід гнучкого рукава. 

Розрахунки/обґрунтування. 

1. Витоки води з трубопроводу при аварії розраховуються за формулою: 

 W1  = 9568 ∙ (tі ∙ ωі ∙ √Н),  (1) 

де: 

tі – час витікання води до локалізації аварії, годин. Згідно з фактичними даними – 40 годин 

Н – тиск води на даній ділянці, м. в ст., приймається усереднено 35 м. 

ωі – площа перерізу отвору. У випадках свищів приймається 0,0002 м2 

W1  = 9568 ∙ 40 ∙ 0,0002 ∙ √35  = 452,8 м3 

2. Витрати води на промивку трубопроводу після ліквідації аварії визначаються за формулою: 

 W2  = 0,785 ∙ Nі ∙ d2 ∙ L∙ (K1  + K2),  (2) 

де:  

Nі — кількість аварій на трубопроводі, 1,5 одиниці/км;  

d — діаметр трубопроводу, м (приймається усереднений – 0,5 м); 

Lі — протяжність промивної ділянки, км (приймається 0,5 км); 

К1 — коефіцієнт використання води при скиді та дезінфекції, дорівнює 2; 

K2 — коефіцієнт використання води при промивці після дезінфекції для забезпечення 

необхідної концентрації залишкового хлору у кінцевій точці на рівні 0,3 мг/л, дорівнює 10; 

Кількість аварій на 10 км становитиме — 15 одиниць. 

W2  = 0,785 ∙15 ∙ 0,52 ∙ 0,5 ∙ (2  + 10)  = 17,7 м3 

3. Приховані витоки води з трубопроводу через невиявлені свищі, визначаються за формулою: 

 W3  = 9 568 ∙ N ∙ (tі ∙ ωі ∙ √Н),  (3) 

де:  

tі — час витікання через невиявлені свищі протягом року 8760 год. 

N — кількість невиявлених свищів, одиниць, визначається за формулою:  

 N  = 0,0007 ∙ Т ∙ N1,  (4) 
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де: 

N1 — кількість аварій на трубопроводі, 15 одиниць;  

Т — термін служби трубопроводу, приймається 30 років;  

ɷі — площа перерізу отвору. За відсутності фактичних даних приймається 0,0002 м2 

N  = 0,0007 ∙ 30 ∙15  = 0.315 

W3  = 9568 ∙ 0,315 ∙ (8760 ∙ 0,0002 ∙ √35) = 31239,2 м3 

4. Приховані витоки води з трубопроводів через нещільності відповідного матеріалу (сталі, чавуну тощо) 

визначаємо відповідно до розрахунку «Галузевих технологічних нормативів використання питної води на 

підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства України» за загальною 

формулою:визначаємо за формулою:  

 W4  = 525,6 ∙ K ∙ K1 ∙ Lі ∙ qі ∙ t/24 ∙ 60 : H
ср.  , м3/рік, (5) 

де:  

525,6 — коефіцієнт для перерахунку величини витоку з л/хв. у м3/рік; 

K — коефіцієнт підвищення допустимих витоків після і-го строку експлуатації трубопроводів. 

Приймається для 10 років - 2,5; 20 років - 6,25; 30 років - 12,5; 40 років і більше - 31,2; 

K1 — коефіцієнт, який враховує геологічні умови (гірська місцевість, осідаючі та зсувні ґрунти, 

підвищена сейсмічність, гірничі виробки, підвищені корозійні властивості ґрунтів). Приймається K1  = 1,25. 

При відсутності таких умов він дорівнює K1  = 1,0; 

Lі — загальна довжина трубопроводів з відповідного матеріалу, 10 км; 

qі — допустимі витоки з трубопроводу середнього діаметру (обчисленого за середнім перерізом 

трубопроводів з відповідного матеріалу) довжиною 1 км, л/хв. при тиску 0,60 Мпа. Приймається за табл. 

6 СниП 3.05.04-85 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. Производство и приемка 

работ", приймається 1,7 л/хв. 

t — час подачі води при водопостачанні за затвердженим графіком; 

Hср — середній тиск води у зовнішніх мережах міста, м вод. ст., приймається 35 м; 

W4  = 525,6∙12,5∙1,0∙10∙1,7∙(24/24)∙ 60 : 35   = 85304,6 м3/рік 

Ефект та наслідки.  

Вартість впровадження проекту, згідно з експертним висновком, становить 20 000 тис. грн, у тому числі 

БМР — 2 400 тис. грн  

Зменшення втрат води: 452,8  + 17,7  + 31239,2  + 85304,6  = 117014,3 м3/рік. 

Очікувана економія електроенергії з впровадженням даного проекту за рік, при питомому 

енергоспоживанні 0,7 кВт⋅год/м3,становитиме: 

117014,3 ∙0,7 = 81,91 МВт⋅год./рік. 

Очікуваний економічний ефект від впровадження проекту становитиме: 

- після виконання робіт по відновленню даних трубопроводів, втрати води зменшаться на 117014,3 

м3/рік, або 455186 грн/рік (117014,3 м3 ∙ 3,86 грн/м3, де 3,89 — фактична собівартість витрат на 

виробництво 1 м3 води); 

- очікуване зниження витрат на електроенергію складає 81,91∙1,8024 = 147,63 тис. грн; 
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де: 1,8024 — тариф на електроенергію для 2-го класу споживання, в грн на 1 кВт∙год (з ПДВ). 

Витрати матеріалів та паливно-мастильних матеріалів на ліквідацію аварійних пошкоджень у 2013 році 

склали ~ 35 300 грн. 

Всього витрати підприємства на експлуатацію водопроводу зменшаться на: 

455,19 + 147,63  + 35,3  = 638,12 тис. грн. 

Термін окупності проекту: Т = 20000/638,12  = ~31 рр. 

Загальні припущення — річна економія витрат складе 0,21 % від загальних витрат підприємства на 

енергоресурси. 

 

Таблиця 3.1.5 

Зведена таблиця за проектом 

Показники Дані 

Річна економія, нат. од.: 
Природного газу, тис. м3 
Електроенергії, МВт⋅год. 
Теплової енергії, Гкал 
Палива: бензину, т 
Палива: дизельного палива, т 

 
 

81,91 

Економічні показники 

Загальна сума інвестицій, тис. грн 20 000 

Річна економія (на 01.10.2014), тис. грн 638,12 

Окупність, рр. 16 

Зменшення викидів СО2, т/рік 72 

Джерело інвестицій Власні кошти 
підприємства 

 

 

3.2 ПРОЕКТИ В СЕКТОРІ ВОДОВІДВЕДЕННЯ 
Проектна пропозиція 3.2.1 Реконструкція каналізаційної насосної станції № 1 по вул. К. 

Коріатовичів в м. Вінниці. 

Запропоновано і розроблено: Інститут місцевого розвитку. 

Опис. Мета проекту — забезпечення безперебійного і надійного надання послуг із водовідведення, 

зниження споживання електроенергії, запровадження технологічного обліку стічних вод, які 

перекачуються, покращення умов праці обслуговуючого персоналу, відтворення експлуатаційних 

характеристик зношеного обладнання. 

Каналізаційна насосна станція № 1 є вузловою станцією. Вона збирає стоки від КНС № 8 по вул. 

Чорновола, центральної частини міста та окремих кварталів Староміського району і перекачує їх на міські 

очисні споруди каналізації (ОСК).  

Побудована в 1959 році, продуктивність її на той період становила 20 тис. м3 на добу. У 1985 році насосна 

станція була реконструйована, після чого її продуктивність була доведена до 30 тис. м3 на добу.  

Конструктивно КНС представлена двома окремими спорудами в складі приймального резервуару з 

решітками та машинної зали з п'ятьма насосними агрегатами марки СМ 16-200-40/чб, які розміщені не під 
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«заливом», а тому потребують постійного видалення повітря з всмоктувальних трубопроводів. Це знижує 

надійність роботи станції та робить неможливою роботу агрегатів в автоматичному режимі. Крім того 

станція знаходиться в безпосередній близькості до р. Південний Буг, тому вона представляє загрозу для 

річки і навколишнього середовища. Не виключається можливість затоплення машинної зали стічними і 

талими водами та виведення її з роботи на невизначений термін. 

Через невідповідність характеристики встановлених насосних агрегатів гідравлічним потребам системи 

(геометрія підйому і втрати в трубопроводі), подача одного насосу становить 50…60% від паспортної, що 

змушує постійно працювати два агрегати з періодичним підключенням третього. Насосні агрегати 

працюють в області з низьким ККД, а це призводить до перевитрат електроенергії. 

Проектом реконструкції передбачено побудувати окремо приймальний резервуар, суміщений з насосною 

станцією, оснащеною трьома занурюваними насосними агрегатами з ріжучим механізмом фірми WILO 

продуктивністю 1100 м3/год. Насосні агрегати оснащуються пристроєм плавного пуску, що дозволяє 

автоматизувати роботу станції в залежності від рівня води. Передбачається, що насосна станція разом із 

приймальним резервуаром буде підземного типу, що спрощує експлуатацію станції. Для обліку стоків на 

двох напірних трубопроводах передбачено встановлення ультразвукових витратомірів. Із завершенням 

реконструкції виключаються передумови забруднення навколишнього середовища. 

Розрахунки/обґрунтування. Працює 2 насосних агрегати марки СМ з характеристиками Q = 600-900 

м3/год., Н = 39-28 м. в. ст., N = 160 кВт. 

Витрати електроенергії за рік при наявних насосних агрегатах 945000 кВ⋅год./рік. 

Проектним рішенням перекачування стічної води передбачається здійснювати одним насосним 

агрегатом марки EMU FA30.78D з параметрами Q = 1100 м3/год., Н = 39 м. в. ст., N = 165 кВт. 

За рік перекачується стічної води — 5083,824 тис. м3. Кількість електроенергії, яка необхідна для 

перекачування стічної води за рік становитиме: 

 

 Q ∙ Н  5083824 ∙ 39 

N  = ----------------------  = -----------------------------  = 683479 кВт⋅год./рік, 

 102·∙ 3,6 ∙ ηа  102 ∙ 3,6 ∙ 0,79 

де: Q - річна кількість перекачуваних стоків, м3 

 Н - тиск на виході з насосу в м в. ст. 

 ηа - ККД насосного агрегату. 

Ефект і наслідки.  

Вартість впровадження проекту, згідно з експертним висновком, становить 7185,9 тис. грн, у тому числі 

БМР —1700 тис. грн. 

Економія електроенергії за рік становитиме: 

945000 - 683479  = 261521 кВт⋅год. рік (261,521 МВт⋅год/рік). 

Очікуваний ефект від впровадження:  

С1 = 261,521 ∙ 1,8024  = 471,37 тис. грн, 

де: 1,8024 — тариф на електроенергію для 2-го класу споживання, в грн на 1 кВт-год (з ПДВ). 
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Після реконструкції КНС буде працювати в автоматичному режимі без обслуговуючого персоналу. 

Економія заробітної плати 4-х чоловік складає: 

С2  = 152,269 тис. грн. 

Загальний економічний ефект від впровадження: 

С  = С1  + С2  = 471,37  + 152,269  = 623,64 тис. грн. 

Термін окупності проекту: Т  = 7185,9 / 623,64  = 11,5 роки. 

Загальні припущення — річна економія витрат складе 1,8 % від загальних витрат підприємства на 

енергоресурси. 

 

 

Таблиця 3.2.1 

Зведена таблиця за проектом 

Показники Дані 

Річна економія, нат. од.: 
Природного газу, тис. м3 
Електроенергії, МВт⋅год. 
Теплової енергії, Гкал 
Палива: бензину, т 
Палива: дизельного палива, т 

 
 

261,5 

Економічні показники 

Загальна сума інвестицій, тис.  грн 7185,9 

Річна економія (на 01.10.2014), тис. грн 623,64 

Окупність, рр. 11 

Зменшення викидів СО2, т/рік 231 

Джерело інвестицій Власні кошти 
підприємства 

Проектна пропозиція 3.2.2 Реконструкція КНС № 12 по вул. Ватутіна. 

Запропоновано і розроблено: Інститут місцевого розвитку. 

Опис. Головна мета проекту — збільшення потужності станції для можливості приймання додаткових 

стічних вод при реалізації проекту каналізування мікрорайону “Тяжилів”; зниження її енергоспоживання, 

за рахунок впровадження енергозберігаючого обладнання; ліквідація передумови затоплення КНС через 

часті зняття напруги. 

Каналізаційною станцією здійснюється перекачування стічних вод від багатоповерхової забудови 

мікрорайону «Тяжилів», обмеженого вулицями Москаленко, Ватутіна, Якіра, стоків ПТУ та новобудов 

приватного сектору. 

Насосна каналізаційна станція проектною потужністю 1200 м3/добу експлуатується з 1996 року. 

Обладнана трьома насосними агрегатами марки КФС-100/10 з подачею 40 м3/годину, тиском 20 м та 

потужністю електродвигуна 18,5 кВт, з них 2 робочих і один резервний. Насосні агрегати пройшли два та 

більше капітальних ремонтів, мають велике спрацювання окремих деталей, експлуатаційні показники 

після ремонтів не відтворені, через все це КНС має завищене енергоспоживання. Через надмірне 

поступлення ґрунтових і стічних вод в машинне відділення та часті відключення електроенергії, 

підприємство змушене доукомплектувати КНС дизель-генератором і організувати чергування оператора 

ДЕС, що збільшує експлуатаційні витрати підприємства. 
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Проектом реконструкції передбачається: 

 встановлення додатково 3 насосних агрегатів в “мокрому” виконанні типу EMU FA08.34-

140E з параметрами Q = 35 м3/год., Н = 18 м. в. ст., N = 3,75 кВт безпосередньо в 

приймальний резервуар. Насоси мають ріжучий механізм. 

 влаштування з'єднувальної перемички між напірними трубопроводами, заміну запірної 

арматури; 

 насосні агрегати запроектовані з пристроями частотного регулювання, управління ними в 

автоматичному режимі залежно від рівня стічної води; 

 відновлення дієздатності приливно-витяжної вентиляції. 

Проект реконструкції передбачає використання наявних насосних агрегатів, після відновлення їх в об'ємі 

поточного ремонту, в якості резервних, з демонтажем двох електродвигунів, з метою запобігання їх 

затоплення і використання їх в екстремальний період. 

Розрахунки/обґрунтування. Наявна ситуація: 

Працює один-два насосних агрегати марки КФС. 

Річне очікуване споживання електроенергії в 2014 році становитиме 51793 кВт⋅год. 

Кількість перекачаних за рік стоків — 299 300 м3. 

Проектом передбачається перекачування стічної води агрегатом типу FA08.34-140E з параметрами Q = 

35 м3/год., Н = 18 м. в. ст., ηегрег.  = 0,71. 

Кількість електроенергії, яка необхідна для перекачування стічної води за рік становитиме: 

 Q ∙ Н  299300 ∙ 18 

N  = --------------------  = --------------------------------  = 20664 кВт-год./рік 

 102·∙ 3,6 ∙ ηа 102 ∙ 3,6 ∙ 0,71 

де: Q - річна кількість перекачаних стоків, м3 

   Н — тиск на виході з насосу в м. в. ст. 

   ηа — ККД насосного агрегату. 

Ефект і наслідки.  

Вартість впровадження проекту, згідно з експертним висновком, становить 2182,625 тис. грн, у тому 

числі БМР — 989,017 тис. грн  

Економія електроенергії за рік становитиме: 

51793 - 20664  = 31129 кВт-год./рік (31,129 МВт⋅год./рік) 

Очікуваний ефект від впровадження  

С1  = 31,129 ∙ 1, 8024 = 56,11 тис. грн. 

де: 1,8024 — тариф на електроенергію для 2-го класу споживання, в  грн на 1 кВт-год (з ПДВ). 

Заробітна плата обслуговуючого персоналу: 

С2  = 152,269 тис. грн. 

Загальний економічний ефект від впровадження: 

С  = 56,11  + 152,27  = 208,38 тис. грн. 
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Термін окупності проекту: Т  = 2182,625 / 208,38  = 10,47 років 

Загальні припущення — річна економія витрат складе 0,08 % від загальних витрат електроенергії на 

водовідведення. 

Таблиця 3.2.2 

Зведена таблиця за проектом 

Показники Дані 

Річна економія, нат. од.: 
Природного газу, тис. м3 
Електроенергії, МВт⋅год. 
Теплової енергії, Гкал 
Палива: бензину, т 
Палива: дизельного палива, т 

 
 

31,13 

Економічні показники 

Загальна сума інвестицій, тис. грн 2182,625 

Річна економія (на 01.10.2014), тис. грн 208,38 

Окупність, рр. 16 

Зменшення викидів СО2, т/рік 27 

Джерело інвестицій Власні кошти 
підприємства 

Проектна пропозиція 3.2.3 Модернізація насосного обладнання на 3-х КНС. 

Запропоновано і розроблено: Інститут місцевого розвитку. 

Опис. Головна мета проекту — зниження енергоспоживання за рахунок впровадження 

енергозберігаючого обладнання; ліквідація передумови затоплення КНС через часті зняття напруги. 

Проектом реконструкції передбачається: 

 встановлення енергоефективних насосів типу EMU FA08.34-140E з параметрами Q = 35 

м3/год., Н = 25 м. N = 3,5 кВт.  

 влаштування та заміну запірної арматури; 

 влаштування пристроями управління в автоматичному режимі залежно від рівня стічної води; 

Проект реконструкції передбачає використання наявних насосних агрегатів, після відновлення їх в об'ємі 

поточного ремонту, в якості резервних, з метою використання їх в екстремальний період. 

Розрахунки/обґрунтування. 

Наявна ситуація: 

Працюють старі низькоефективні насосні агрегати. 

Річне очікуване споживання електроенергії в 2014 році становитиме 259000 кВт⋅год./рік. 

Кількість перекачаних за рік стоків — 1032600 м3 в рік. 

Проектні рішення: 

Передбачається повна модернізація насосних станцій з установкою нових високоефективних насосних 

агрегатів типу FA08.34-140E з параметрами Q = 35 м3/год., Н = 25 м, N = 3,5 кВт η нас. агр.  = 0,72. 

Кількість електроенергії, яка необхідна для перекачування стічної води за рік становитиме: 

 

 Q ∙ Н 1032600 ∙ 25 

N  = --------------------  = --------------------------------  = 97642 кВт⋅год./рік. 
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 102·∙ 3,6 ∙ ηа  102 ∙ 3,6 ∙ 0,72 

де: Q — річна кількість перекачаних стоків, м3. 

   Н — тиск на виході з насосу в м. в. ст. 

   ηа — ККД насосного агрегату. 

Ефект і наслідки.  

Вартість впровадження проекту, згідно з експертногим висновком, становить 15 000 тис. грн, у тому 

числі БМР — 2250,0 тис. грн  

Економія електроенергії за рік становитиме: 

259000 - 97642  = 161323 кВт-год./рік (161,323 МВт-год./рік). 

Очікуваний ефект від впровадження:  

С1  = 161,323 ∙ 1,8024  = 290,77 тис. грн. 

де: 1,8024 — тариф на електроенергію для 2-го класу споживання, в грн на 1 кВт-год (з ПДВ). 

Заробітна плата обслуговуючого персоналу: 

С2  = 456,8 тис. грн. 

Загальний економічний ефект від впровадження: 

С  = 290,77  + 456,8  = 747,57 тис. грн. 

Термін окупності проекту: Т  = 15000 / 747,57  = 20,1 років. 

Загальні припущення — річна економія витрат складе 0,41 % від загальних витрат електроенергії на 

водовідведення. 

Таблиця 3.2.3 

Зведена таблиця за проектом 

Показники Дані 

Річна економія, нат. од.: 
Природного газу, тис. м3 

Електроенергії, МВт⋅год. 
Теплової енергії, Гкал 
Палива: бензину, т 
Палива: дизельного палива, т 

 
 

161,3 

Економічні показники 

Загальна сума інвестицій, тис. грн 15000 

Річна економія (на 01.10.2014), тис. грн 747,57 

Окупність, рр. 16 

Зменшення викидів СО2, т/рік 142 

Джерело інвестицій Власні кошти підприємства 

Проектна пропозиція 3.2.4 Реконструкція каналізаційного колектора та виведення з експлуатації 

КНС-9. 

Запропоновано і розроблено: Інститут місцевого розвитку. 

Опис. Цей проект, згідно зі схемою оптимізації роботи систем централізованої каналізації м. Вінниця, 

передбачає реконструкцію каналізаційного колектора та виведення з експлуатації КНС-9. 

Розрахунки/обґрунтування. Очікуваний ефект від впровадження — забезпечення безперебійного 

водовідведення, попередження забруднення навколишнього середовища.  

Заміна аварійних трубопроводів на новий, із склопластикових труб, забезпечить безаварійне відведення 

стоків на очисні споруди. Підприємство значно знизить витрати на ліквідацію аварійних пошкоджень. 
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Ефект і наслідки.  

Вартість впровадження проекту, згідно з експертним висновком, становить 9 000 тис. грн, у тому числі 

БМР — 1620,0 тис. грн  

Очікуваний економічний ефект від впровадження проекту — 465,02 тис. грн — кошти, необхідні на 

ліквідацію можливих аварійних ситуацій. 

Економія електроенергії за рік становитиме: 173,5 МВт-год. в рік. 

Очікуваний ефект від впровадження:  

С1  = 173,5 ∙ 1,8024  = 330,74 тис. грн, 

де: 1,8024 — тариф на електроенергію для 2-го класу споживання, в грн на 1 кВт-год (з ПДВ). 

Заробітна плата обслуговуючого персоналу: 

С2  = 152,3 тис. грн. 

Загальний економічний ефект від впровадження: 

С  = 330,74  + 152,3  = 483,04 тис. грн. 

Термін окупності проекту: Т  = 9000 / 483,04  = 16,6 років. 

Загальні припущення — річна економія витрат складе 0,45 % від загальних витрат підприємства на 

енергоресурси. 

Таблиця 3.2.4 

Зведена таблиця за проектом 

 

Проектна пропозиція 3.2.5 Реконструкція і модернізація КНС. 

Запропоновано і розроблено: Інститут місцевого розвитку. 

Опис. Головна мета проекту — зниження енергоспоживання за рахунок впровадження 

енергозберігаючого обладнання; ліквідація передумови затоплення КНС через часті зняття напруги. 

Проектом реконструкції передбачається: 

 встановлення енергоефективних насосів типу EMU WILO; 

 влаштування та заміну запірної арматури; 

Показники Дані 

Річна економія, нат. од.: 
Природного газу, тис. м3 
Електроенергії, МВт⋅год. 
Теплової енергії, Гкал 
Палива: бензину, т 
Палива: дизельного палива, т 

 
 

173,5 

Економічні показники 

Загальна сума інвестицій, тис. грн 9000,0 

Річна економія (на 01.10.2014), тис. грн 465,02 

Окупність, рр. 16 

Зменшення викидів СО2, т/рік 153 

Джерело інвестицій Власні кошти 
підприємства 
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 влаштування пристроями управління в автоматичному режимі залежно від рівня стічної 

води; 

Проект реконструкції передбачає використання наявних насосних агрегатів, після відновлення їх в об'ємі 

поточного ремонту, в якості резервних, з метою використання їх в екстремальний період. 

Розрахунки/обґрунтування. 

Проектні рішення: передбачається повна реконструкція і модернізація насосних станцій з установкою 

нових високоефективних насосних агрегатів типу EMU WILO з ККД не менше 0,72. 

Ефект і наслідки.  

Вартість впровадження проекту, згідно з експертним висновком, становить 20 000 тис. грн, у тому числі 

БМР — 3000 тис. грн  

Економія електроенергії за рік становитиме: 

5328 МВт-год. в рік. 

Очікуваний ефект від впровадження:  

С1  = 5328 ∙ 1,8024  = 9603,2 тис. грн, 

де: 1,8024 — тариф на електроенергію для 2-го класу споживання, в грн на 1 кВт-год (з ПДВ). 

Заробітна плата обслуговуючого персоналу: 

С2  = 913,8 тис. грн. 

Загальний економічний ефект від впровадження: 

С  = 9603,2  + 913,8  = 10517,0 тис. грн. 

Термін окупності проекту: Т  = 20000 / 10517  = 1,9 року. 

Загальні припущення — річна економія витрат складе 13,8 % від загальних витрат електроенергії на 

водовідведення. 

Таблиця 3.2.5 

Зведена таблиця за проектом 

Показники Дані 

Річна економія, нат. од.: 
Природного газу, тис. м3 
Електроенергії, МВт⋅год. 
Теплової енергії, Гкал 
Палива: бензину, т 
Палива: дизельного палива, т 

 
 

5328,0 

Економічні показники 

Загальна сума інвестицій, тис. грн 20000,0 

Річна економія (на 01.10.2014), тис. грн 10517 

Окупність, рр. 2 

Зменшення викидів СО2, т/рік 4 689 

Джерело інвестицій Власні кошти 
підприємства 
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Таблиця 3.2.8  

Розрахунок енергоефективності в секторі водопостачання та водовідведення, розрахунок зменшення викидів СО2 

Таким чином, за умови реалізації всіх заходів у секторі водопостачання та водовідведення, можна досягнути зменшення рівня викидів СО2 на 19016 т/рік, або на 

0,96% від базового рівня. 

Назва заходу або проекту 
Інвестиції, 

тис. грн 

Ефективність заходу 

Зменшення 
викидів 
СО2, т 

% 
скорочення 

СО2 від 
базового 

рівня 

Річна 
економія 
(у цінах 

2015 
року), 

тис. грн  

Скорочення 
витрат 

бензину, т 

Скорочення 
витрат диз. 
палива, т 

Скорочення 
витрат ТЕ, 

МВт⋅год. 

Скорочення 
витрат газу, 

тис. м3 

Скорочення 
витрат ЕЕ, 

МВт⋅год. 

Водопостачання 

Реконструкція водогону діаметром 600 мм 
по вул. Київській у м. Вінниці 

18203,07 - - - - 2894,0 2547 0,13% 5216,1 

Реконструкція насосної станції ІІ-го 
підйому 

42340,52 - - - - 4823,8 4245 0,21% 8694,42 

Модернізація насосного обладнання 30000 - - - - 7709,7 6785 0,34% 13895,96 

Заміна найбільш аварійних водопровідних 
труб (15 км) 

35000 - - - - 142,1 125 0,01% 1098,6 

Санація водопровідних труб діаметром від 
400 до 700 мм і вище (10 км) 

20000 - - - - 81,9 72 0,00% 638,12 

Разом 145543,59 - - - - 15651,5 13774 0,69% 29543,2 

Водовідведення 

Реконструкція каналізаційної насосної 
станції № 1 по вул. К. Коріатовичів в м. 
Вінниці 

7185,9 - - - - 261,5 231 0,01% 623,64 

Реконструкція КНС № 12 по вул. Ватутіна 2182,62 - - - - 31,1 27 0,00% 208,38 

Модернізація насосного обладнання на 3-х 
КНС 

15000,0 - - - - 161,3 142 0,01% 747,57 

Реконструкція каналізаційного колектора 
та виведення з експлуатації КНС-9 

9000,0 - - - - 173,5 153 0,01% 465,02 

Реконструкція і модернізація КНС 20000,0 - - - - 5328,0 4689 0,24% 10517 

Разом 53368,52 - - - - 5955,4 5242 0,27% 12561,61 

Усього досягнутий ефект у секторі 198912,11     21606,9 25063,0 0,96% 42104,81 



МУНІЦИПАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ 

158 

 

4 ПРОЕКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ У СЕКТОРІ ТРАНСПОРТУ 

У цьому розділі надано інформацію про проектні пропозиції у секторі транспорту, які заплановані до 

реалізації у рамках виконання ПДСЕР м. Вінниці на 2010-2020 рр. 

 

4.1 Пакет пропозицій КП «Вінницька транспортна компанія» 

Проектна пропозиція 4.1.1 Ремонт тролейбусів з встановленням електронної системи керування 

потужністю. 

Запропоновано: КП «Вінницька транспортна компанія». 

Розроблено: Інститут місцевого розвитку. 

Опис. Проект передбачає застосування імпульсного регулювання тягових двигунів на рухомому складі 

міського електричного транспорту з метою зменшення витрат електроенергії. 

В останні роки в імпульсних системах регулювання широке застосування знайшли біполярні транзистори 

з ізольованим затвором (IGBT). До переваг систем керування з транзисторами IGBT можна віднести: 

- простоту схем керування; 

- відсутність додаткових комутаційних кіл; 

- належний захист від коротких замикань; 

- можливість високої частоти перемикань при низьких комутаційних втратах. 

У теперішній час практично всі нові моделі трамваїв і тролейбусів оснащені імпульсними системами 

регулювання з транзисторами IGBT.  

Розрахунки/обґрунтування. Розрахунок економії електроенергії при заміні реостатно-контакторної 

системи керування тяговим двигуном на теристорно-імпульсну систему керування представлений в 

таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1 

Розрахунок економії електроенергії при заміні реостатно-контакторної системи керування 

тяговим двигуном на теристорно-імпульсну систему керування 

№ 
з/п 

Показник 
Одиниця 
виміру 

У середньому 
на добу 

У середньому 
за рік 

1. Пробіг одного тролейбуса км 155 57000 

2. Витрати електроенергії 1 тролейбусом на 1 км 
пробігу 

МВт⋅год. 
2,6 148,2 

3. Фактична економія електроенергії на 1 
тролейбусі (35 % від витрат електроенергії) 

МВт⋅год. 
0,91 51,87 

Економія електроенергії за рахунок заміни реостатно-контакторної системи керування тяговим двигуном 

на теристорно-імпульсну систему керування складає в межах 30…40 в залежності від режиму роботи. 

Для розрахунку вартості застосування імпульсного регулювання тягових двигунів на рухомому складі 

міського електричного транспорту за приклад бралася система SDMC — 103 вартістю 230280 грн, що 

виробляється в Республіці Молдова. Розрахунок загальної вартості переобладнання 1 тролейбуса на 

теристорно-імпульсну систему керування тяговим двигуном представлена в таблиці 4.2. 

Таблиця 4.2 
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Розрахунок загальної вартості переобладнання 1 тролейбуса на теристорно-імпульсну систему 

керування 

№ 
з/п 

Показник 
Значення 

показника, тис. грн 

1.  Вартість 1 комплекту системи IGBT керування двигуном тролейбуса 230,28 

2.  Вартість 1 статичного перетворювача напруги 20,0 

3.  Загальна вартість 250,28 

Ефект і наслідки. Всього на балансі підприємства КП «Вінницька транспортна компанія» 124 тролейбуси 

із застарілою системою керування (ЗіУ-9, ЗіУ-682Г, ПМЗ). З них виходить на лінію в середньому 70 

тролейбусів. Рекомендується замінити систему керування 100 тролейбусів.  

При розрахунку економічного та екологічного ефекту застосовувався тариф на електроенергію для МЕТ 
в розмірі 0,6300 грн/кВт∙год, згідно з Постановою НКРЕ №220 від 26.02.2015 р. та коефіцієнт викидів СО2 

на одиницю ресурсу (на 1 МВт/год електроенергії) – 0,88. Розрахунок економічного та екологічного ефекту 
від встановлення лічильників наведено в таблицях 4.3 та 4.4. 

Таблиця 4.3  

Розрахунок загальної вартості переобладнання 1 тролейбуса на теристорно-імпульсну систему 

керування 

№ 
з/п 

Показник 
Значення 
показника 

Розрахунок 

1. 
Вартість зекономленої електроенергії   одним 
тролейбусом за рік 

32678,1 грн 
51870 кВт⋅год ∙ 0,6300 

грн/кВт⋅год 

2. Загальна сума інвестицій 25028000 грн 100 шт. ∙ 250280 грн 

3. Термін окупності  7,65 років 250280 грн /32678,1 грн 

4. 
Кількість зекономленої електроенергії від 
переобладнання 100 тролейбусів 

5187 МВт/год 51,87 МВт ∙ 100 шт 

5. Річна економія в грошовому виразі 3267810 грн 5187000 ∙ 0,6300 

6. Скорочення викидів СО2  4565 т 5187 ∙ 0,88  

Таблиця 4.4 

Зведена таблиця за проектом 

Показники Дані 

Річна економія, нат. од.: 
Природного газу, тис. м3 

Електроенергії, МВт⋅год. 
Теплової енергії, Гкал 
Палива: бензину, т 
Палива: дизельного палива, т 

 
 

5187 
 

Економічні показники 

Загальна сума інвестицій, тис. грн 25028  

Річна економія (за тарифами на 01.06.2015), тис. грн 3267,81 

Окупність, рр. 1 

Зменшення викидів СО2, т/рік 4565 

Джерело інвестицій Власні кошти 
підприємства 
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Проектна пропозиція 4.1.2. Встановлення лічильників електроенергії на рухомому складі та 

стимулювання водіїв до скорочення витрат електроенергії. 

Запропоновано і розроблено: Інститут місцевого розвитку 

Опис: Розрахунок рівня нормативного споживання електроенергії та його стратегічне прогнозування 
допомагає виявити неефективні режими роботи та перевитрати електроенергії. Суттєвих результатів 
можна досягти при встановленні лічильників-реєстраторів електроенергії на рухомому складі та оцінці 
індивідуальної економії електроенергії кожним водієм.  

 

Лічильник-реєстратор призначений для 
некомерційного обліку витрат електроенергії 
тяговими електродвигунами тролейбуса або 
трамвая з метою відпрацювання та 
подальшого застосування водіями найбільш 
економічних прийомів водіння 
електротранспорту. У розрахунках, як 
приклад, взято лічильники російського 
виробництва, модифікація РЕН500.3 (рис. 
4.1). 

Рисунок 4.1 – Лічильник-реєстратор призначений 
для обліку витрат електроенергії тяговими 
електродвигунами 

Впровадження енергозберігаючих режимів роботи обладнання дозволяє забезпечити роботу 
технологічного устаткування в оптимальному режимі та реальну економію енергоресурсів. (Розробка 
енергозберігаючих режимів потребує розробки технологічних карт руху тролейбусів на маршруті, 
інструктаж та відпрацювання водіями прийомів водіння). 

У теперішній час практично всі нові моделі трамваїв та тролейбусів оснащені лічильниками 
електроенергії.  

Всього на балансі підприємства КП «Вінницька транспортна компанія» 124 тролейбуси (ЗіУ-9, ЗіУ-682Г, 
ПМЗ). З них виходить на лінію, в середньому 70 тролейбусів.  

Враховуючи знос тролейбусів, списання потребують 40 одиниць рухомого складу. 

Середньодобовий пробіг одного тролейбуса – 155 км. Витрати електроенергії 1 тролейбусом на 1 км 
пробігу – 2,6 кВт/год. Рекомендується встановити лічильники електроенергії на 40 тролейбусів. Економія 
за рахунок обліку споживання електроенергії, та стимулювання водіїв до скорочення її споживання 
складає в межах 10% в залежності від режиму роботи. 

Розрахунки/обґрунтування: 

Розрахунок економії електроенергії при встановленні лічильників представлений в таблиці 4.5.  

Таблиця 4.5. 

Розрахунок економії електроенергії при встановленні лічильників 

№ 
з/п 

Показник Одиниця 
виміру 

У середньому 
на добу 

У 
середньому 

за рік 

1. Пробіг одного тролейбуса км 155 56575 

2. Витрати електроенергії 1 тролейбусом кВт∙год 403 147095 

3. Фактична економія електроенергії на 1 
тролейбусі (10% від витрат електроенергії) 

кВт∙год 40,3 14709,5 

Для розрахунку вартості використовувався лічильник РЕН 500.3 вартістю 8000 грн. 
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При розрахунку економічного та екологічного ефекту від встановлення лічильника застосовувався тариф 
на електроенергію для МЕТ в розмірі 0,6300 грн/кВт∙год, згідно з Постановою НКРЕ №220 від 26.02.2015 
р. та коефіцієнт викидів СО2 на одиницю ресурсу (на 1 МВт/год електроенергії) – 0,88. Розрахунок 
економічного та екологічного ефекту від встановлення лічильників наведено в таблицях 4.6 та 4.7.  

Таблиця 4.6. 
Розрахунок економічного та екологічного ефекту від встановлення лічильників 

№ 
з/п 

Показник Значення 
показника 

Розрахунок 

1.  
Вартість зекономленої електроенергії 1 
тролейбусом за рік 

92669,85 грн 147095 кВт∙год ∙ 0,6300 
грн/кВт∙год 

2.  
Загальна сума інвестицій 800000 грн 100 од. ∙ 8000 грн 

3.  
Кількість зекономленої електроенергії від 
переобладнання 100 тролейбусів за рік 

1471 МВт/год 14,71 МВт ∙ 100 од. 

4.  
Річна економія в грошовому виразі 9266985 грн 12417,3 ∙ 100 

5.  
Скорочення викидів СО2 становить 1294 т. 1471 ∙ 0,88 

 
Таблиця 4.7. 

Зведена таблиця за проектом 

Показники Дані 

Річна економія електроенергії, тис. кВт год. 1471,00 

Економічні показники 

Загальна сума інвестицій, тис.  грн 800,00 

Річна економія (за тарифами на 01.06.2015), тис.  грн 
Щорічний прибуток від діяльності 

9266,985 

Окупність, рр. 0 

Зменшення викидів СО2, т./рік 1294 

Джерело інвестицій Бюджетні кошти 

 
 

Проектна пропозиція 4.1.3. Придбання нових тролейбусів на заміну старих. 

Запропоновано: КП «Вінницька транспортна компанія». 

Розроблено: Інститут місцевого розвитку. 

Опис: Проектом пропонується придбати 40 нових тролейбусів на заміну 40 застарілих, і довести таким 

чином кількість парку тролейбусів, з врахуванням переобладнаних системою керування 100 тролейбусів 

та 25 наявних до 165 тролейбусів.  

Це забезпечить оновлення наявного станом на 2015 рік парку і дозволить ефективно використовувати 

тролейбусну маршрутну мережу та не застосовувати автобуси на тролейбусних маршрутах міста. 

Проектна ефективність від одержання нових тролейбусів буде підвищена шляхом зниження витрат в 

розрахунку на одиницю рухомого складу за рахунок: 

- зниження витрат електричної енергії; 

- зниження витрат на ремонт і обслуговування. 

Розрахунки/обґрунтування: 

Розрахунок витрат енергоносіїв відповідно нових і старих тролейбусів представлена в таблиці 4.8. 

Таблиця 4.8.  



МУНІЦИПАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ 

162 

 

Розрахунок витрат енергоносіїв відповідно нових і старих тролейбусів 

№ 
з/п 

Показники Од. виміру Старий тролейбус Новий тролейбус 

1.  Середньодобовий пробіг км 155 155 

2.  Розрахункова кількість 
транспортних засобів 

шт 40 40 

3.  Середній пробіг 1 тролейбуса за рік тис. км 57 57 

4.  Витрати електроенергії 1 
тролейбусом на 1 км пробігу 

кВт/год 2,6 1,56 

5.  Витрати електроенергії 
розрахунковою кількістю 
транспортних засобів 

МВт/год 5928,0 
(2,6∙40∙57000) 

3556,8 
(1,56∙40∙57000) 

За рахунок заміни 40 застарілих тролейбусів на 40 нових тролейбусів витрати на електричну енергію 

скоротяться в майже у 2 рази. Відповідно фактична економія електроенергії становитиме 2371,2 МВт/год.  

Експлуатаційні витрати на ремонт і обслуговування по тролейбусному депо в розрахунку на один старий 

тролейбус в середньому становлять 100000 грн.. Відповідно експлуатаційні витрати на ремонт та 

обслуговування 40 тролейбусів складуть 4000000 грн. 

Ефект та наслідки:  

Вартість зекономленої електроенергії за рік з урахуванням діючого тарифу на електроенергію для потреб 

міськелектротранспорту 0,6300 грн/кВт становитиме 1493856 грн (2371200 кВт ∙ 0,6300 грн/кВт). 

Загальна сума інвестицій на заміну 40 тролейбусів, виходячи з вартості одного тролейбуса Богдан Т701 

2400000 грн, складе 96000000 грн. 

Скорочення викидів СО2 в рік внаслідок реалізації проекту становить 2371,2 ∙ 0,88  = 2086 т. 

 
Таблиця 4.9.  

Зведена таблиця за проектом 

Показники Дані 

Річна економія, нат. од.: 
Природного газу, тис. м3 
Електроенергії, тис. кВт год. 
Теплової енергії, Гкал. 
Палива: бензину,т 
Палива: дизельного палива,т 

 
 

2371,2 

Економічні показники 

Загальна сума інвестицій, тис. грн 96000 

Річна економія (за тарифами на 01.06.2015), тис. грн 1493,856 

Окупність, рр. 11 

Зменшення викидів СО2,т/рік 2086 

Джерело інвестицій Власні кошти підприємств 
із залученням кредитів 

МФО 

 

Проектна пропозиція 4.1.4. Заміщення автобусів малої місткості (клас А) типу “Спринтер” на 

автобуси класу I. 

Запропоновано: КП «Вінницька транспортна компанія». 

Розроблено: Інститут місцевого розвитку. 
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Опис: Наразі на маршрутах м. Вінниці працює 256 автобусів малої місткості, переважна більшість з яких 

належить приватним перевізникам, та 30 автобусів класу І КП “Вінницька транспортна компанія”. Така 

структура парку є недосконалою, адже не може забезпечити рівномірного розподілу рухомого складу 

на маршрутах, де працюють автобуси великої місткості зі збереженням прийнятних інтервалів руху.  

Для вирішення даної проблеми доцільно замінити 35 автобусів малої місткості типу «Спринтер» на 8 

автобусів класу І (потенційно Богдан). Оскільки один «Спринтер» вміщує – 18 пас., а один автобус класу 

І - 80 пас., для заміщення 35 одиниць марки «Спринтер» (35∙18 = 630) необхідно 8 автобусів класу І (8∙80 

= 640). 

Розрахунки/обґрунтування: 

Вартість заміщення 35 шт. автобусів малої пасажиромісткості «Спринтер» на 8 шт. автобусів класу І 

складає 25 600 000 грн, оскільки вартість одного автобуса класу І становить близько 3 200 000 грн. 

Вхідна інформація щодо коефіцієнтів, що приймаються до розрахунку, наведена в таблиці 4.10. 

 
Таблиця 4.10 

Вхідна інформація щодо коефіцієнтів, що приймаються до розрахунку 

№ 
з/п 

Значення коефіцієнту Розмір коефіцієнту 

1. Коефіцієнт викидів СО2 для дизельного палива 0,267 

2. 
Коефіцієнт переводу в вагові одиниці з об’ємних для дизельного 
палива 

0,825 

3. 
Коефіцієнт переведення дизельного палива з одиниць маси в 
одиниці енергії 

11,9 

Розрахунок витрат енергоносіїв та кількості викидів СО2 автобусами класу А і автобусами класу І 

представлений в таблиці 4.11. 

Таблиця 4.11 

Розрахунок витрат енергоносіїв та кількості викидів СО2 автобусами класу А (малої 

пасажиромісткості «Спринтер») та автобусами класу І 

№ 
з/п 

Показники 
Од. 

виміру 
Автобуси класу А Автобуси класу І 

1. Пасажиромісткість пас. 18 100 

2. Середньодобовий пробіг км 200 200 

3. 
Розрахункова кількість 
транспортних засобів 

шт 35 8 

4. Вид палива  дизельне паливо дизельне паливо 

5. Нормативні витрати палива  л/100 км 15 30 

6. Ціна палива  грн/л 20,74 20,74 

7. Витрати палива на добу л /добу 
30 

(15 л /100 ∙ 200) 
60 

(30 л /100 ∙ 200) 

8. 
Витрати палива на рік 
розрахунковою кількістю 
транспортних засобів 

л /рік 
383 250 

(30 л ∙ 365 ∙ 35) 
175 200 

(60 л ∙ 365 ∙ 8) 

9. 
Переведення з одиниць 
об’єму в одиниці маси 

т за рік 
316,18 

(383 250 л ∙ 0,825 
/1000) 

144,54 
(175 200 л ∙ 0,825 /1000) 

10. 
Вартість витраченого за рік 
палива 

грн 
7 948 605 

(383 250 ∙ 20,74) 
3 633 648 

(175 200 ∙ 20,74) 
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№ 
з/п 

Показники 
Од. 

виміру 
Автобуси класу А Автобуси класу І 

11. Кількість виробленої енергії: кВт/год 
3762542 

(316,18 тон ∙1000∙ 11,9 
кВт∙год/кг) 

1 720 026 
(144,54 т∙1000∙ 11,9 

кВт∙год/кг) 

12. 
Кількість викидів СО2 при 
цьому становить 

т 
1004,6 

(3762542 кВт∙год 
/1000∙0,267) 

459,25 
(1 720 026 кВт∙год 

∙ 0,267 )  

Ефект і наслідки: Річне скорочення витрат палива (дизельного пального) складе 208050 л (383250 – 

175200). Відповідно річна економія палива в грошовому виразі становитиме 4314957 грн (208050∙20,74).  

Таким чином заміщення 35 автобусів класу А на 8 автобусів класу І дає змогу зменшити викиди CO2 на 

545,35 т (1147,58 т СО2 клас А — 524,6т СО2 клас І). 

 

 

Таблиця 4.12  

Зведена таблиця за проектом 

Показники Дані 

Річна економія, нат. од.: 
Природного газу, тис. м3 
Електроенергії, кВт⋅год. 
Теплової енергії, Гкал 
Палива: бензину, т 
Палива: дизельного палива, т 

 
 
 
 
 

171,64 

Економічні показники 

Загальна сума інвестицій, тис. грн 25 600 

Річна економія (за тарифами на 01.06.2015), тис. грн 4314,96 

Окупність, рр. - 

Зменшення викидів СО2, т/рік 545,35 

Джерело інвестицій Бюджетні кошти, власні 
кошти підприємств із 

залученням кредитів МФО 

 

Комплексна проектна пропозиція 4.2. Впровадження автоматизованої системи управління 

транспортом (АСУТ) 

Запропоновано і розроблено: Інститут місцевого розвитку. 

Опис: АСУТ складають дві системи: автоматизована система збору виручки і моніторингу на стоянках 

(АСЗВМС) та автоматизована система керування дорожнім рухом (АСКДР). 

Враховуючи зростаючу залежність транспорту загального користування від автомобільних заторів та 

беручи до уваги неухильне збільшення кількості автомобілів, як основного чинника автомобільних 

“пробок”, доцільним вбачається об’єднання АСЗВМС та АСКДР в одну систему АСУТ, так як це дозволяє 

здешевити вартість цих систем на етапах впровадження та експлуатації. 

Метою програми АСУТ є впровадження двох систем:  

1) Системи АСЗВМС, адже значною мірою причиною автомобільних “пробок” є недосконала система 

парковки автомобілів. Починається це вже при пошуку водіями місця для парковки свого авто. Рух у 

пошуках парковки в піковий час обумовлює збільшення транспортного потоку до 40 %. Впровадження 
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окремої підсистеми сприятиме обміну інформацією між системами і водієм, що дозволить швидше 

знаходити правильне рішення.  

2) Системи АСКДР, як системи, що дозволить відновити та підтримувати пропускну здатність наявної 

вулично-дорожньої мережі міста. АСКДР також є базою для впровадження додаткових систем 

відеонагляду та інформування водіїв про вільні місця для паркування. Крім того АСКДР — це база з 

питань дорожнього руху, погоди тощо. 

Очікувані результати: Відновлення та збереження пропускної здатності наявних вулиць і доріг за 

рахунок забезпечення розв’язання таких завдань: 

- моніторинг транспортних потоків; 

- використання сучасних технологій керування роботою світлофорів (інтелектуальні 

світлофори); 

- визначення пріоритетних напрямків руху транспорту по годинах доби; 

- “зелену хвилю” для транспорту загального користування; 

- контроль роботи міських служб у питаннях обмеження в’їзду транзитного транспорту, проїзду 

по мостах та в’їзду вантажного транспорту в центральну частину міста; 

- централізоване регулювання роботи світлофорів з урахуванням дорожньої ситуації 

(дорожньо-транспортні пригоди (ДТП), ремонт доріг, перекриття тощо); 

- контроль за рухом транспорту загального користування; 

- контроль паркувальної діяльності оператором; 

- відеоконтроль стоянок, транспортних розв’язок та окремих ділянок доріг; 

- накопичення інформації щодо транспортних потоків для підготовки проектних рішень; 

- фотофіксацію перевищень швидкості, проїзду на забороняючі сигнали світлофорів та інші 

порушення правил дорожнього руху (ПДР); 

- інформування про несправні засоби регулювання; 

- інформування учасників дорожнього руху про виникнення заторів, обмежень тощо; 

- інформування служб дорожнього руху про автомобільні затори для оперативного реагування; 

- ряд комерційних функцій, які повинні певною мірою зменшити витрати на її утримання, 

зокрема оптимізація маршрутів, схем дорожнього руху, надання аналітичних матеріалів для 

проектних робіт тощо; 

- забезпечення обліку відключень засобів регулювання, в тому числі і світлофорів. 

Опис впровадження системи збору виручки і моніторингу на стоянках (АСЗВМС) в м. Вінниця, 

інтегрованої до АСУТ». 

Мета створення: Стимулювання населення до розвантаження вуличної мережі м. Вінниця 

транспортними засобами, шляхом введення оплати за паркування в центрах активності, та забезпечення 

автоматизації процесу пошуку паркомісця. 

Призначення: Однією з основних проблем, що призводять до уповільнення руху транспортних потоків і 

утворення заторів є паркування транспортних засобів на проїжджій частині. Це виключає з руху крайню 

праву полосу, яка є основною для пасажирського транспорту. З огляду на те, що на сьогодні в місті за 

паркування не збирається плата, воно є безкоштовним, з метою стимулювання населення до 

розвантаження вуличної мережі транспортними засобами, цим проектом пропонується ввести платне 

паркування шляхом впровадження автоматизованої системи збору та обліку виручки в центрах 

активності населення. В місцях, де запаркований транспорт заважає руху пасажирського транспорту по 

крайній правій полосі, зупинку та стоянку заборонити. Таким чином власники приватного транспорту 

будуть зацікавлені залишити автомобіль на стоянках "P + R" на вїзді в місто, або поза зоною підвищеної 

активності, або паркуватися на платних стоянках, там, де це не заважає руху пасажирського транспорту. 
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Реалізація: Таким чином пропонується вивести автомобілі з вузьких місць і зменшити насиченість на 

1000 м2. 

Зокрема, пропонується запровадити зони платного паркування на таких вулицях у дозволених місцях, 

там, де це не заважає руху пасажирського транспорту:  

1. Центральний ринок; 

2. Залізничний вокзал; 

3. Ринок “Урожай”; 

4. Авторинок; 

5. вул. Соборна; 

6. вул. Київська; 

7. вул. Свердлова; 

8. вул. Фрунзе; 

9. вул. Коцюбинського; 

10. Зона перехрестя вул. Келецької та вул. Юності. 

Система розрахунків за паркування з використанням паркоматів передбачає їх встановлення на кожні 

15…50 паркомісць. Загальна потреба в паркоматах становить близько 20 одиниць. Розрахунки можуть 

проводитись готівкою та за допомогою електронних смарт-карт.  

Пропонується встановити базовий тариф 20 грн/година. 

Основні витрати при впровадженні цієї системи:  

- первинні капітальні витрати на закупівлю паркоматів;  

- створення процесінгового центру для аналізу та обробки інформації з паркоматів;  

- встановлення паркоматів;  

- витрати на технічне обслуговування паркоматів, інкасацію.  

Орієнтовна вартість одного паркомата становить 40000 грн, витрати на його встановлення складуть 4000 

грн.  

Витрати на технічне обслуговування та інкасацію 20 паркоматів складуть 100000 грн на рік.  

Загальна кількість паркомісць 20∙50 = 1000 од. 

Передбачається створення та впровадження системи відеомоніторингу функціонування паркувальних 

майданчиків із наданням інформації до міського центру автоматизованої системи керування дорожнім 

рухом (АСКДР).  

Впровадження цієї системи дасть змогу відстежувати реальну завантаженість кожного паркувального 

майданчика та здійснення сплати за послуги з паркування, забезпечити оповіщення учасників дорожнього 

руху про наявність чи відсутність вільних місць для відстою транспортних засобів. Поряд з цим архівація 

даних, отриманих за допомогою цієї системи, сприятиме діяльності правоохоронних органів в розкритті 

злочинів, пов'язаних з викраденням автомобілів, крадіжкою майна з них, умисним пошкодженням 

транспортних засобів тощо.  

При впровадженні системи відеонагляду планується задіяти 20 паркувальних майданчиків із 

встановленням на них не менше 30 відеокамер.  

Розрахунок загальної потреби в коштах на впровадження системи представлений у таблиці 4.13.  

 
Таблиця 4.13 

Розрахунок загальної потреби в коштах на впровадження системи АСЗВМС 
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№ 
з/п 

Заходи 
Сума 

витрат, грн 

1. Створення процесінгового центру  200 000 

2. Обладнання та облаштування процесінгового центру 200 000 

3. Вартість придбання 20 паркоматів 800 000 

4. Вартість встановлення 20 паркоматів 80 000 

5. Вартість серверу зберігання даних (1 од.)  100 000 

6. Вартість 30 відеокамер з необхідним обладнанням  120 000 

7. Облаштування паркомісць 1000000 

8. Загальна вартість впровадження системи  2500000 

Слід взяти до уваги те, що паркування за допомогою мобільних телефонів останні п'ять років активно 

впроваджується в країнах Європи та має переваги над іншими наявними системами: порівняно невеликі 

витрати на обладнання, зручність у використанні при сплаті за послуги та фінансова прозорість.  

Система сплати за паркування діє таким чином: для початку сплати за допомогою мобільного телефону 

водій надсилає безкоштовне СМС або голосове повідомлення на короткий телефонний номер (наприклад 

, 777) з номерним знаком його автомобіля (наприклад, ВН1234КВ) та номером паркувальної зони чи 

паркувального місця; з того моменту, як користувач послуги надіслав СМС-повідомлення, з рахунку його 

мобільного телефона знімаються кошти за паркування, доки послуга не буде зупинена.  

Для завершення сплати за паркування необхідно з телефону, з якого водій відправив СМС повідомлення 

про початок паркування, надіслати безкоштовне СМС повідомлення без тексту або зателефонувати на 

короткий телефонний номер. Сплату за паркування буде завершено в автоматичному режимі, а для того, 

щоб водій не забув вимкнути послугу, йому будуть надсилатись кожну годину нагадувальні СМС-

повідомлення або дзвінки.  

Контроль за сплатою виконує контролер, який за допомогою мобільного терміналу зв'язується з центром 

управління, де є база даних щодо реєстрації всіх номерів автомобілів, водії яких почали сплату за 

паркування, і в разі отримання інформації про те, що сплати немає, викликає службу з блокування коліс.  

Система сплати за паркування за допомогою мобільних телефонів є складовою частиною загальної 

автоматизованої системи безготівкової сплати за паркування. Спрощена схема автоматизованої системи 

сплати за паркування показана на рис.4.2.  
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Рисунок 4.2 — Схема автоматизованої системи сплати за паркування 

Опис впровадження автоматизованої системи керування дорожнім рухом АСКДР із застосуванням 

оптоволоконних ліній зв’язку. 

Мета створення АСКДР. Питання автомобільних заторів не нове, і через цю проблему пройшли усі міста 

розвинених країн. Над цим постійно працюють : збільшують щільність доріг, будують транспортні 

розв’язки, мости, тунелі та вдосконалюють організацію дорожнього руху. Останнє, в основному, роблять 

шляхом впровадження сучасних автоматизованих систем керування дорожнім рухом (АСКДР). Саме ці 

системи дозволяють відновити та зберегти пропускну здатність наявних вулиць та доріг. 

У країнах високого рівня автомобілізації подібні системи та відповідні структурні підрозділи муніципальної 

влади є провідною складовою окремої галузі зі своєю наукою, виробництвом, правовим забезпеченням, 

бюджетним фінансуванням і залученням інвесторів на їх впровадження та утримання. 
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Призначення АСКДР. Розвинені країни зіткнулися з проблемами зростаючої автомобілізації раніше 

України та країн СНД і знайшли відповідь — це АСКДР, заснована на принципах мережевого адаптивного 

управління. 

Мережеве адаптивне управління проводить автоматичний моніторинг характеристик транспортних 

потоків за допомогою детекторів і автоматично розраховує параметри технічних засобів регулювання. 

Численні дослідження, проведені в країнах Євросоюзу, підтвердили вищу ефективність систем, 

заснованих на принципах мережевого адаптивного управління, порівняно з традиційними, заснованими 

на жорсткому регулюванні. Особливо яскраво переваги таких АСКДР виявляються в умовах високого 

завантаження рухом. Звичайно, адаптивні системи не в змозі повністю позбавити місто від заторів, проте 

вони дають змогу забезпечити максимум пропускної спроможності з кожного перехрестя. Як наслідок, у 

цих країнах рівень автомобілізації майже в два–три рази вищий, а затори практично менші. 

За оцінками експертів, впровадження АСКДР в місті дозволяє: 

- на 15…20 % підвищити швидкість сполучення; 

- на 20…30 % зменшити затримки транспорту; 

- на 10…12 % зменшити витрати пального; 

- на 13…18 % зменшити шкідливі викиди в атмосферу; 

- на 10…15 % знизити аварійність на дорогах. 

Реалізація. Основу сучасних АСКДР складають системи моніторингу транспортних потоків. 

Першочерговим вбачається впровадження АСКДР у центральній частині міста, на мостах, при в’їздах у 

місто та на головних магістралях міста. У першу чергу пропонується їх встановити на основних в’їздах до 

міста, (контроль та управління транзитом), зокрема:  

 основу сучасних АСКДР складають системи моніторингу транспортних потоків. 

 Першочерговим вбачається впровадження АСКДР у центральній частині міста, на мостах, 

при в’їздах у місто та на головних магістралях міста. В першу чергу пропонується їх 

встановити на основних в’їздах до міста, (контроль та управління транзитом) зокрема:  

1) Барський напрямок (Барське шосе, М21);  

2) Хмельницький напрямок (Хмельницьке шосе, М12);  

3) Київський напрямок (дорога М21); 

4) Немирівський напрямок (дорога М12 Немирівське шосе);  

5) напрямок на Турбов (дорога Р 33); 

6) напрямок вул. Данила Нечая, Тиврів, (дорога Т0204); 

7) напрямок Гнівань (дорога Т0216); 

8) напрямок вул. Тарногородского, виїзд на Об’їзне шосе. 

А також в центрах активності населення, зокрема:  

1) Центральний ринок; 

2) Залізничний вокзал; 

3) Ринок “Урожай”; 

4) Авторинок; 

5) вул. Соборна; 

6) вул. Київська; 

7) вул. Свердлова; 

8) вул. Фрунзе; 

9) вул. Коцюбинського; 

10) зона перехрестя вул. Келецької та вул. Юності. 

Схему розміщення основних об’єктів системи зображено на  рис. 4.3. 
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Рисунок 4.3 — Схема розміщення об’єктів АСКДР 

За допомогою встановлених інтегрованих систем управління, які спроможні реагувати на будь-які зміни 

дорожньої ситуації (виникнення транспортних заторів, виконання дорожньо-транспортних робіт, 

перекриття руху працівниками ДАІ), приймаються правильні рішення щодо збільшення швидкості руху 

транспорту на окремих відрізках та мережі загалом. 

Затримки часу на світлофорах повинні зводитися до мінімуму завдяки використанню адаптивних методів 

управління, особливо при забезпеченні пріоритетного проїзду громадського транспорту. 

На перехрестях мають бути встановлені детектори дорожнього руху. Необхідні дані збираються, 

обробляються та використовуються для адаптивного управління світлофорами та дорожнім рухом по всій 

мережі. Центральний комп’ютер аналізує дані, що надходять з детекторів (їх має бути встановлено понад 

300 од.), обробляє результати та виконує втручання у рух транспорту в керуючій мережі залежно від 

конкретної дорожньої ситуації. При виконанні цієї технології система виявляє передзаторові ситуації та 

вирішує їх швидко і легко. 

Функція “зелена хвиля” для транспорту загального користування дозволить підвищити на 20 % середню 

швидкість руху наземного громадського транспорту. 

Функції системи — відеоконтроль та фотофіксація дозволять створити базу даних порушників Правил 

дорожнього руху, яка має бути використана, як фіксація адміністративних порушень та для проведення 

виховної роботи. 

Функції контролю (в’їзди в місто, в’їзд в центральну частину міста, рух транзитного транспорту, рух 

транспорту загального користування, перекриття руху працівниками ДАІ) дозволять контролювати та 

аргументовано проводити оцінку діяльності посадових осіб та вживати відповідні заходи. 

Отримання достовірної інформації щодо транспортних потоків дозволить напрацьовувати правильні 

рішення щодо розвитку вулично-дорожньої мережі міста та визначати структуру руху транспорту по 

годинах доби. 

За рахунок збільшення швидкості руху транспортних потоків піднімуться показники екології на транспорті. 

Заходи щодо впровадження автоматизованої системи керування дорожнім рухом АСКДР та їх вартість 

представлені в таблиці 4.14. 

 

Таблиця 4.14 

Вартість заходів щодо впровадження автоматизованої системи керування дорожнім рухом 
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№ 
з/п 

Заходи 
Сума витрат, 

грн. 

1. 

Створення загальної архітектури системи, розробки алгоритмічного 
забезпечення управління на всіх рівнях, створення інтерфейсу, розробка 
програмного забезпечення, забезпечення зв’язку з периферійним 
устаткуванням (оптоволоконні лінії) 

6 000 000 

2. 
Придбання, монтаж, наладка обладнання (датчики, відеокамери, 
комутатори, процесорні блоки та ін.  

18 000 000 

3. Загальна потреба в коштах на впровадження системи 24 000 000 

Розрахунки/обґрунтування. У м. Вінниця на сьогодні дуже гостро стоїть проблема завантаженості 

транспортними потоками вулиць в основних місцях підвищеної активності населення. Якщо 

використовувати показник, що характеризує кількість умовних автомобілів на 1000 м2, то в пікові години 

(ранок 7.30-9.30, вечір 17.30-19.30) цей показник на “вузьких місцях” (мости, перехрестя, звуження 

проїжджої частини) сягає значення 62,5 автомобілів/1000 м2 дорожнього полотна, можлива швидкість 

руху 2 км/год, (потік майже стоїть, автомобіль долає 3 хвилини/100 м, витрати палива — 0,1 л/хв.,   300 

г/100 м, (300 л/100 км) при бажаному 15 автомобілів /1000 м2, можлива швидкість руху 60 км/год, 

автомобіль витрачає 0,096 хвилин/100м, витрати палива 0,1 л/хв., 9,6 г/100 м. (9,6 л/100 км).  

Таким чином, витрати палива в годину пік в заторах автомобільним транспортом на площі 1000 м2: 

62,5∙0,1 л/хв.  = 6,25 л/хв.; 

62,5∙300 г/100 м = 18750 г/100 м  = 18,75 л /100 м. 

При нормальній середній завантаженості транспортної мережі витрати палива автомобільним 

транспортом на площі 1000 м2: 

15∙0,1 л/хв. = 1,5 л/хв.; 

15∙9,6 г/100м = 144 г/100  = 0,144 л/100 м. 

Отже, умовний автомобільний транспорт на площі 1000 м2 в пікові години долає відстань 100 м із 

витратами 18,75 л, а при середній нормальній завантаженості потоку з витратами 0,144 л. 

Враховуються як автомобілі, що рухаються, так і автомобілі, які припарковані на проїжджій частині. 

Умовний автомобіль визначається за допомогою перевідних коефіцієнтів, що наведені в таблиці 4.15.  

Таблиця 4.15 

Перевідні коефіцієнти для визначення умовного автомобільного транспорту 

Вид транспортного засобу Значення коефіцієнту 

Легкові автомобілі  1 

Вантажні автомобілі вантажопідйомністю, т:  

до 2 1,5 

від 2 до 5  2,0 

від 5 до 8  2,5 

понад 8  3,5 

Автопоїзди вантажопідйомністю, т:  

до 6  3,0 

від 6 до 12 3,5 

від 12 до 20  4,0 

від 20 до 30 5,0 

понад 30 - 6,0 6,0 

Автобуси  2,5 

Тролейбуси  30 

Зчленовані тролейбуси і автобуси 40 
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Вид транспортного засобу Значення коефіцієнту 

Мотоцикли, мопеди  0,5 

Велосипеди 0,3 

Використовуючи дану методику, можна визначити, що в пікові години, у “вузьких місцях” центрів 

активності населення в середньому сконцентровано 160м∙10м∙62,5 авто/1000  = 100 автомобілів, 200 м — 

довжина затору, 10 м — ширина проїжджої частини. 

Очікується, що запропоновані проектні заходи дадуть можливість зменшити в пікові години щільність 

потоку до 15 автомобілів/1000 м2 в 10 центрах активності. Години пік: ранок —2 години, вечір — 2 години, 

разом 2 + 2 = 4 години. 

Ефект і наслідки. Порівняння показників витрат палива до та після реалізації комплексного проекту 

представлені в таблиці 4.16. 

Таблиця 4.16 

Порівняння показників витрат палива до та після реалізації комплексного проекту 

№ 
з/п 

Показники До реалізації проекту Після реалізації проекту 

1. 
Витрати палива в одній зоні 

за добу 

3000 л 

(0,1 л/хв ∙ 4 год. ∙ 60 ∙ 125 авто) 

360 л 

(0,1 л/хв ∙ 4 год. ∙ 60 ∙ 15 авто) 

2. 
Витрати палива в 10 зонах 

за добу 

30000 л 

(3000л ∙ 10) 

3600 л 

(360л ∙ 10) 

3. Витрати палива за рік 
8103 т 

(30000 л ∙ 0,74 ∙ 365/1000) 

972,36 т 

(3600 л ∙ 0,74 ∙ 365/1000) 

Таким, чином економія палива від впровадження комплексного проекту за рік складе 7130,64 т (8103 т – 

972,36 т). При середній ціні палива на момент розрахунку 21,0 грн/л економія у вартісному вимірі складе 

202356 тис. грн (9 636 000∙21,0). Розрахунок обсягу економії палива та скорочення викидів СО2 від 

впровадження АСЗВМС та АСКДР, а також у результаті впровадження в цілому АСУТ представлений в 

таблиці 4.17. 

Таблиця 4.17 

Розрахунок обсягу економії палива та скорочення викидів СО2 від впровадження АСЗВМС та 

АСКДР 

№ 
з/п 

Заходи проекту Економія палива Обсяги скорочення викидів СО2 

1. АСЗВМС (20 %) 1426,13 т 4367,8 т (1426,13 ∙12,3∙ 0,249)  

2. АСКДР (80 %) 5704,51 т 17471,2 т (5704,51 ∙12,3∙ 0,249) 

3. Проект АСУТ в цілому 7130,64 21839,0 т 

Загальна сума інвестицій на впровадження комплексної проектної пропозиції становить 26500000 

грн (2500000 грн — вартість системи збору виручки і моніторингу на стоянках та 24 000 000 грн — 

вартість впровадження автоматизованої системи керування дорожнім рухом). 

 

 

 

Таблиця 4.18  

Зведена таблиця за проектом 
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Показники Дані 

Річна економія, нат. од.: 
Природного газу, тис. м3 

Електроенергії, кВт⋅год. 
Теплової енергії, Гкал 
Палива: бензину, т 
Палива: дизельного палива, т 

 
 
 
 

7130,64 

Економічні показники 

Загальна сума інвестицій, тис. грн 26500,0 

Річний прибуток прогнозований, тис. грн  

Окупність, рр. - 

Зменшення викидів СО2, т/рік 21839,0 

Джерело інвестицій Бюджет міста 

 

 

Проектна пропозиція 4.3. Облаштування світлофорного регулювання на перехресті вул. Д.Нечая – 

вул. Московська. 

Запропоновано: Інститут місцевого розвитку, Департамент енергетики, транспорту та зв’язку ВМР. 

Розроблено: Інститут місцевого розвитку. 

Опис: Проектом передбачається будівництво світлофорних об’єктів на перехресті вул. Д.Нечая – вул. 
Московська з встановленням сонячних панелей (рис. 4.4). Дане рішення дозволить удосконалити 
організацію дорожнього руху та підвищити безпеку дорожнього руху на перехресті. Хаотичний рух 
пішоходів та автомобілів на даному перехресті значно уповільнює транспортні потоки у трьох основних 
зонах, вул. Московська, вул. Д. Нечая в обох напрямках. Світлофорне регулювання дозволить 
упорядкувати та пришвидшити швидкість проходження транспортом даного перехрестя. Крім того, 
встановлення сонячних панелей для живлення забезпечить автономність світлофорних об’єктів, що 
забезпечить відсутність викидів СО2 від споживання електроенергії з мережі міста. 

 
Рисунок 4.4 – Облаштування світлофорного регулювання на перехресті вул. Д.Нечая – вул. 

Московська з встановленням сонячних панелей. 

За рахунок збільшення швидкості руху транспортних потоків піднімуться показники екології на транспорті. 

Основні характеристики проекту облаштування світлофорного регулювання на перехресті вул. Д.Нечая – 
вул. Московська представлені в таблиці 4.19. 

 
 

Таблиця 4.19. 

Основні характеристики проекту облаштування світлофорного регулювання на 

перехресті вул. Д.Нечая – вул. Московська в м.Вінниці 

Зона встановлення 
світлофорних 

об’єктів з 
сонячними 
панелями 

Зони 
уповільнення 

руху 
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№ 
п/п 

Найменування об’єкта та його місце розташування 
Будівництво світлофорних об’єктів вул. 
Д.Нечая – вул. Московська в м.Вінниця 

1  Характер будівництва Нове будівництво 

2  Потужність об’єкту  Сумарна кількість світлофорів – 12 шт 

3  Основні матеріальні ресурси: 
Сонячні панелі (батареї) 
Світлофор транспортний Т1.3 
Світлофор пішохідний П1.1 
Звуковий сигнал для пішоходів 
Самонесучий ізольований провід СІП-5нг 2х16 мм2 
Кабель АКВВГ 14х2,5 
Кабель АКВВГ 10х2,5 
Кабель АКВВГ 7х2,5 
Кабель АКВВГ 5х2,5 
Інженерний пульт 
Контроллер дорожній КДК-24 
Розмітка дорожня 1.14.1 
Бортовий камінь бетонний 
Металевий турнікет 

 
3 шт 
6 шт 
6 шт 
3 шт 
 
460 м 
124 м 
50 м 
20 м 
57 м 
1 шт 
1 шт 
8 м2 
80 м 
90 м 

4  Термін будівництва 1,5 місяця 

5  Вартість будівництва, тис.грн 
в т. ч.:  
- роботи по встановленню світлофорів 
- роботи з благоустрою 
- ремонт покриття 
- проектні роботи, проведення експертизи, ризики 
будівництва 
- інші витрати (технічний нагляд, авторський нагляд і 
т. п.) 

800,000 
 
 
475,000 
80,000 
160,000 
20,000 
65,000 

6  Інші показники Категорія складності – ІІІ. 

Розрахунки/обґрунтування: 

У м. Вінниця на сьогодні дуже гостро стоїть проблема завантаженості транспортними потоками вулиць в 
основних місцях підвищеної транспортної активності населення та на перехрестях. Якщо 
використовувати показник, що характеризує кількість умовних автомобілів на 1000м2, то в пікові години 
(ранок 7.30-9.00, вечір 17.30-20.00) цей показник на “вузьких місцях” (мости, перехрестя, звуження 
проїжджої частини) сягає значення 62,5 автомобілів/1000 м2 дорожного полотна, можлива швидкість руху 
2 км/год, (потік майже стоїть, автомобіль витрачає 3 хвилини/100м, витрати палива 0,1 л/хв., 300 
грам/100м, (300 л/100км)) при бажаному 15 автомобілів/1000 м2, можлива швидкість руху 60 км/год, 
автомобіль витрачає 0,096 хвилин/100м, витрати палива 0,1 л/хв., 9,6 грам/100 м. (9,6 л/100км). 

Таким чином, витрати палива в годину пік в заторах автомобільним транспортом на площі 1000 м2: 

62,5∙0,1л/хв. = 6,25 л/хв.; 

62,5∙300грам/100м = 18750 грам/100м = 18,75 л/100м. 

При нормальній середній завантаженості транспортної мережі витрати палива автомобільним 
транспортом на площі 1000 м2: 

15∙0,1 л/хв. = 1,5 л/хв.; 

15∙9,6грам/100м = 144грам/100м = 0,144 л/100м. 

Отже, умовний автомобільний транспорт на площі 1000 м2 в пікові години долає відстань 100 метрів з 
витратами 18,75 л, а при середній нормальній завантаженості потоку з витратами 0,144 л: 

Враховуються як автомобілі, що рухаються, так і автомобілі, які припарковані на проїжджій частині.  
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Використовуючи дану методику, можна визначити, що в пікові години, у “вузьких місцях” центрів 
активності населення, в середньому, сконцентровано 200м∙10м∙62,5авто/1000 = 125 автомобілів. 200 - 
середня довжина затору, 10 – середня ширина проїжджої частини. 

Очікується, що запропоновані проектні заходи дадуть можливість зменшити в пікові години щільність 
потоку до 25 автомобілів/1000 м2 в 15 центрах активності. Години пік: ранок -2,5 години, вечір-2,5 години, 
разом 2,5 + 2,5 = 5 години. 

Ефект та наслідки: 

Порівняння показників витрат палива до та після реалізації комплексного проекту представлені в таблиці 
4.20.  

Таблиця 4.20. 
Порівняння показників витрат палива та викидів СО2 до та після реалізації комплексного проекту 

№ 
з/п 

Показники До реалізації проекту Після реалізації проекту 

1.  
Витрати палива в одній зоні 
за добу 

3750 л. 
(0,1 л/хв ∙ 5год. ∙ 60 ∙ 125авто) 

750 л. 
(0,1 л/хв ∙ 5год. ∙ 60 ∙ 25 авто) 

2.  
Витрати палива в 3 зонах: 
за добу 

11250 л. 
(3750л ∙ 3) 

2250 л. 
(750л ∙ 3) 

3.  
Витрати палива за рік 3038,625 тон 

(11250 л ∙ 0,74 ∙ 365/1000) 
607,725 тон. 

(2250 л ∙ 0,74 ∙ 365/1000) 

4.  
Викиди СО2 9306,4 тон.  

(3038,625 ∙12,3∙ 0,249) 
1861,3 тон.  

(607,725 ∙12,3∙ 0,249) 

Таким, чином економія палива від впровадження проекту за рік складе 2430,9 тон (3038,625 тон – 607,725 
тон). В грошовому виразі 68985000 грн. Скорочення викидів СО2 за рік складе 7445,1 тон (9306,4 тон – 
1861,3 тон) 

Загальна сума інвестицій на виконання проектних робіт становить 800000 грн 

Основні характеристики проекту наведено в таблиці 4.21. 

Таблиця 4.21.  
Зведена таблиця за проектом 

Показники Дані 

Річна економія, бензину,т 2430,9 

Економічні показники 

Загальна сума інвестицій, тис. грн 800 

Річний прибуток КП, прогнозований, тис. грн  

Окупність, рр. - 

Зменшення викидів СО2,т/рік 7445,1 

Джерело інвестицій Власні кошти 
підприємства 

 

Комплексна проектна пропозиція 4.4. Створення та розвиток велосипедної інфраструктури в м. 

Вінниця 

Запропоновано: Інститут місцевого розвитку, Департамент енергетики, транспорту та звязку ВМР. 

Розроблено: Інститут місцевого розвитку. 

Опис: Проектна пропозиція передбачає створення та розвиток велосипедної інфраструктури м. Вінниці. 
Зростання активності велосипедного руху є одним з шляхів скорочення енергоспоживання та дозволяє 
зробити транспортну систему міста сталою, а громадський простір міста – ергономічним, зручним і 
доступним для всіх користувачів. Необхідними заходами в проектах розвитку велоінфраструктури є: 
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заохочення мешканців до їзди на велосипеді через влаштування безпечних та комфортних велодоріжок 
та велосмуг на автодорогах, які б зв’язували між собою мікрорайони та центр міста; створення 
велопарковок в усіх частинах міста; пропаганда і реклама переваг їзди на велосипеді; створення пунктів 
прокату велосипедів, інженерно-технічний розвиток велоінфраструктури. 

Основними сприятливими факторами розвитку велоінфраструктури в м. Вінниця є: 

1. Невеликі розміри та компактність міста (площа), робить його досяжним і зручним для руху 
велосипедистів. Розміщення мікрорайонів відносно центру робить актуальними короткотривалі поїздки 
(до 5 км), які є найефективнішими якраз на велосипеді.  

2. Основні магістралі проходить через центр, що завдає шкоди архітектурному середовищу міста. На 
сучасному етапі зменшення автомобільного руху у центрі дасть можливість вирішити тут нагальні 
екологічні і туристичні проблеми. Створення пішохідно-велосипедних зон у центральній частині міста 
сприятиме зниженню показників забруднення середовища до норм, прийнятних для життя та діяльності 
мешканців, а також збереженню цінних об'єктів спадщини.  

3. Рельєф міста рівнинний і це суттєво спрощує можливості для пересування велосипедом, оскільки не 
вимагає серйозних навантажень для подолання схилів. Крім того, рівнинні території більш сприятливі для 
технічного створення велосипедних доріжок, оскільки вуличні мережі володіють достатнім для цього 
простором.  

4. Розвинений приватний сектор у місті Вінниця є позитивною передумовою для розвитку велосипедної 
інфраструктури. Мешканці приватного сектору частіше володіють велосипедом і частіше ним 
користуються. Причиною цьому є наявність умов для зберігання та частіша побутова необхідність 
користуватись велосипедом.  

Відчутних позитивних змін у розвитку транспортної системи міста можна досягти при збільшенні кількості 
активних велосипедистів до 6-7 тисяч осіб, що складатиме близько 10% від розрахункової кількості 
власників автотранспортних засобів. Для досягнення такого результату потрібно здійснити ряд заходів 
управлінського, інфраструктурного та інформаційного характеру. В м. Вінниця розроблена Концепція 
розвитку велосипедної інфраструктури міста, яка представляє собою стратегічне бачення розвитку 
велотранспорту. Концепція розвитку велосипедної інфраструктури передбачає наявність головних 
елементів велосипедної інфраструктури – велосипедних доріжок, велосипедних смуг та їх 
альтернативних варіантів. Інші елементи – парковки, невидима інфраструктура, додаткові засоби тощо 
мають визначатись більш детальними проектами чи планами. Реалізація Концепції вимагає розробки 
програми розвитку велосипедної інфраструктури міста, яка б комплексно пов’язувала проекти зі 
створення мережі велодоріжок і велосмуг разом з супровідною велоінфраструктурою. 

Стандарти велосипедної інфраструктури 

Враховуючи вимоги наявної нормативної бази, велосипедна доріжка може бути самостійним елементом 
вулиці, відокремленим від проїзної частини і пішохідного тротуару, або займати ділянку проїзної частини. 
Організація велосипедних доріжок - це не тільки надання тротуарам статусу пішохідно-велосипедних 
доріжок. Потрібно провести певні роботи, які дозволять безпечно рухатися по облаштованій велосипедній 
доріжці. Велосипедні доріжки всіх конструкцій є в першу чергу об’єктами транспортної інфраструктури, 
призначеними для оптимізації транспортних потоків.  

 Необхідно визначитися: прокладатиметься одна велосипедна доріжка для руху в обидва напрямки, або 
дві, по одній з кожного боку проїзної частини. Крім того, слід виставити знаки, які б своєчасно 
поінформували велосипедиста про наявність велосипедної доріжки на протилежному боці вулиці.  

Дозволено облаштовувати пішохідно-велосипедні доріжки, така доріжка може бути розділена розміткою 
1.1 (суцільна біла лінія) на пішохідну і велосипедну частини, але при обмеженій ширині тротуару та при 
невеликій кількості учасників руху (пішоходи та велосипедисти) достатньо встановлення наказового знаку 
4.14, а нанесення розмітки 1.1 є необов’язковим. Виділення велосипедної смуги в межах проїзної частини 
звужує останню і через це має обмежений вжиток. Найпростішим шляхом створення велосипедної 
доріжки вздовж наявної вулиці є виділення частини тротуару або надання йому статусу пішохідно-
велосипедної доріжки, тому цей спосіб є найбільш практичний у використанні. У разі розташування 
велосипедних смуг по краю проїзної частини вулиць і доріг обов'язковим є їх виділення лініями розмітки.  
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Виділення стандартів велосипедних доріжок у м. Вінниця 

Для організації велосипедного руху у місті Вінниці були визначені наступні стандарти велосипедних 
доріжок: 

1) Стандарт А1 – велосипедні доріжки, що розміщуються в однобічному напрямку на тротуарах, зелених 
насадженнях. В такому випадку оптимальна ширина велосипедної доріжки 2,0 м., допустима ширина не 
менше 1,6 м. Така ширина велосипедної доріжки дозволяє рухатися з граничною для велосипедиста 
швидкістю і безпечно виконувати випередження без виходу велосипеда за габарити доріжки (рис. 4.5.). 

 
Рисунок – 4.5. Стандарт А1. 

2) Стандарт А2 – велосипедні доріжки, що розміщуються в однобічному напрямку по краю проїзної 
частини вулиць і доріг. Обов'язковим є їх виділення лініями розмітки. Оптимальна ширина такої 
велосипедної доріжки – 1,5м., допустима ширина – 1,25 м (рис. 4.6.). 

 
Рисунок – 4.6. Стандарт A2. 

3) Стандарт А3 – велосипедні доріжки, що облаштовуються в двох напрямках на тротуарах, в тому числі 
і за рахунок зелених насаджень. В такому випадку оптимальна ширина такої велосипедної доріжки  – 3,0 
м, допустима ширина – 2,5 м (рис. 4.7.) 
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Рисунок – 4.7. Стандарт А3. 

4) Стандарт B1 – велосипедні доріжки, що розміщуються в однобічному напрямку на тротуарах, зелених 
насадженнях. В такому випадку оптимальна ширина велосипедної доріжки – 2,0 м., допустима ширина 
не менше 1,6 м. Цей стандарт доцільно застосовувати на тих вулицях де використання будь - якого 
стандарту A є не можливим.  

 
Рисунок – 4.8. Стандарт B1. 

5) Стандарт B2 – велосипедні доріжки облаштовуються в однобічному напрямку по тротуару з наданням 
йому статусу пішохідно-велосипедної доріжки. В такому випадку оптимальна ширина велосипедної 
доріжки – 2,0 м., а допустима ширина – 1,6 м (рис. 4.9.) 

 
Рисунок – 4.9. Стандарт B2. 

6) Стандарт С – велосипедні доріжки облаштовуються в центральній частині міста на проїзній частині, 
рух велосипедистів відбувається разом з автотранспортом. В такому випадку швидкість автотранспорту 
потрібно обмежити до 40 км/год (рис. 4.10). 
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Рисунок – 4.10. Стандарт С. 

7) Стандарт D – проїзд в жилих районах міста, рух велосипедистів відбувається разом з автотранспортом. 
В такому випадку швидкість автотранспорту потрібно обмежити до 40 км/год (рис. 4.11). 

 
Рисунок – 4.11. Стандарт D. 

 
8) Стандарт E – рекреаційні зони (парки, лісопарки, набережні). В такому випадку оптимальна ширина 
велосипедної доріжки – 3,0 м., а допустима ширина – 2,5 м (рис. 4.12). 

 
Рисунок – 4.12. Стандарт E. 

 

Розрахунки/обґрунтування: 

При проектуванні об’єктів велоінфраструктури передбачається, що: 

 орієнтовна загальна протяжність велосипедних шляхів – 85 км; 

 орієнтовна кількість активних користувачів вело транспорту (щоденна середньому на протязі 

року) 10000 осіб; 
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 коефіцієнт заміщення автомобільного транспорту велосипедним становить 0,5; 

 середня довжина поїздки легкового транспорту по м. Вінниця становить 30 км/добу; 

 середня витрата палива в міському циклі одного автомобіля 12 л/100 км; 

 орієнтовна вартість будівництва велодоріжок залежить від виду покриття, може коливатися в 

межах від 200000 грн/км (гравій) до 1000000 грн/км (асфальтове покриття, бруківка). Проектами 

створення велоінфраструктури в м. Вінниця передбачається, як будівництво ділянок високоякісних 

велотрас (під’їзди до центру, центр), так і гравійних доріжок (рекреаційні маршрути, паркові зони), а також 

облаштування доріг і тротуарів знаками розмітки, дорожніми знаками, іншими технічними пристроями для 

створення вело доріжок без безпосереднього будівництва дорожнього полотна (орієнтовна вартість 

переобладнання 10000 грн/км). Для розрахунку вартості проекту приймаємо середню вартість 1 км. 

велотраси 300000 грн/км. 

Запропоновані проектні заходи, та їх орієнтовна вартість представлені в таблиці. 4.22. 

Таблиця 4.22 
 

Можливі проектні заходи зі створення велоінфраструктури в м. Вінниця 

Вулиця, проспект 

Ділянка вулиці, де 
пропонується 
облаштувати 
велосипедну 

доріжки 

Місце облаштування велодоріжки 

Дов-
жина 
(L), 
км 

Опти- 
мальний стандарт / 

альтернативний 
стандарт (приблизна 

вартість робіт, тис.грн) 

Космонавтів 
від вул. Келецька 

до вул. Порика 

за рахунок зеленої зони та 
розширення тротуару. Велодоріжка 

розташована з непарної сторони 
вулиці 

0,46 
А1 / 368 
В2 / 45 

Космонавтів 
від вул. Порика до 

Хмельницького 
шосе 

за рахунок зеленої зони та 
розширення тротуару. Велодоріжка 

розташована з непарної сторони 
вулиці 

0,5 
А1 / 400 
В2 / 50 

вул. Квятека 
від вул. Стельмаха 

до 
вул. Келецька 

від вул. Стельмаха – з непарного 
боку вулиці за рахунок розширення 

тротуару, на перехресті Порика 
переїзд на парну сторону 

від ЗОШ № 34 та № 35 до вул. 
Келецька на тротуарі (перехід через 

вул. Келецька). 
З виготовленням проектної 

документації. 

0,8 
А1 / 400 
В2 / 5 

вул. 600-річчя 

від вул. 
Хмельницьке шосе 

до вул. 
Стахурського 

з непарного боку вулиці,від вул. 
Стахурського до буд. № 27 

(розширення наявної пішохідної 
доріжки від буд. № 27 до вул. 

Хмельницьке шосе на тротуарі) – 
місцями розширення тротуару 

1,65 
А1 / 1320 
В2 / 23 

вул. Р. 
Скалецького 

від ринку Урожай до 
вул. Свердлова 

за рахунок зеленої зони з боку 
приватного сектору 

0,87 
A3 / 1087 
А1 / 696 

пер. Вишенька 

від перехрестя 
ГніванськешосеПир
огова до кінцевої на 

Електромережі 

за рахунок проїзної частини 
прибудинкової території шляхом 

встановлення знаку 4.14 
0,85 

С / 5 
D / 5 

Парк Дружби 
Народів 

від пров. Вишенька 
до вул. 

Стахурського та 
пр.Юність 

встановлення знаків 4.14 – спільне 
використання наявних доріжок 

пішоходами та велосипедистами 
2,5 

В2 / 5 
E / 5 
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Запропоновані проектні заходи, та їх орієнтовна вартість представлені в таблиці 4.23.  

Таблиця 4.23 
 

Можливі проектні заходи зі створення велоінфраструктури в м. Вінниця з виділеним стандартом 
велодоріжки. 

Центральний парк 
культури і 
відпочинку 

від Хмельницьке 
шосе до пл. 
Радянська 

встановлення знаків 4.14 – спільне 
використання наявних доріжок 

пішоходами та велосипедистами. 
Велосипедний рух повинен бути 

організованим не використовуючи 
центральні магістралі руху пішоходів. 

1 
B2 / 5 
E / 4 

вул. Келецька 
від вул. Квятекадо 

вул. Шевченка 

за рахунок використання прилеглої 
дороги для велосипедистівз Розмітка 

та встановлення знаків 
2 

В2 / 690 
D / 240 

вул. Шевченка 
від вул. Келецька 

до вул. 
А.Заболотного 

за рахунок спільного використання 
проїзної частини. Розмітка та 

встановлення знаків. 
0,4 

В2 / 5 
D / 38 

вул. 
А.Заболотного 

від вул. Шевченка 
до вул. Пирогова 

за рахунок спільного 
використанняпроїзної частини. 

Розмітка та встановлення знаків. 
0,25 

В2 / 5 
D / 27 

вул. І. Богуна 
від. вул. 

Руданського до вул. 
Белінського 

За рахунок проїжджої частини, 
спільне використання 

0,2 С / 0,2 

вул. 
Коцюбинського 

від вул. 50р. 
Перемоги до пл. 

Жовтнева 

За рахунок нанесення розмітки на 
тротуарі 

0,62 
В1 / 24 
В2 / 9 

Немирівське шосе 
від вул. А.Іванова 
до вул. К.Маркса 

За рахунок розширення та нанесення 
розмітки на тротуарі з непарної 

сторони вулиці 
0,4 

В1 / 18 
В2 / 7 

вул. Пирогова 
від вул. 

Р.Скалецького до 
Сабарівське шосе 

За рахунок зеленої зони та місцевого 
проїзду. З виготовленням проектної 

документації. 
2 

А1 /2600  
А2 / 2550 

Назва вулиці Облаштування в межах Спосіб облаштування 

П
р

о
тя

ж
н

і
ст

ь
, к

м
 

С
та

н
д

ар
т 

о
п

т.
 

С
та

н
д

ар
т 

ал
ь

т.
 

Космонавтів  від вул. Стахурського до 
вул. Келецька 

за рахунок зеленої зони. Велодоріжка 
розташована на зеленій зоні біля проїзної 
частини 

0,62 А1 В2 

вул. Квятека вул. Келецька – вул. 
Стахурського 

за рахунок розширення тротуару 0,4 A2  B2  

вул. 
Стахурського 

від просп. Космонавтів до 
вул. 600-річчя 

з парного боку вулиці від просп. Космонавтів 
до вул. 600 річчя (розширити за рахунок 
зеленої зони) 

0,5 А1  В2  

Барське шосе  від вул. Келецька до 
Хмельницького шосе 

за рахунок роздільної зеленої зони 1,3 A1  В2 

Хмельницьке 
шосе 

від Барського шосе до 
Першотравневої 

за рахунок розширення тротуару, зеленої 
зони 

4 А1 А2 

--- “ “ --- Барське шосе – Воїнів 
Інтернаціоналістів 

за рахунок розширення тротуару або 
відведеної зони біля дороги. 

0,275 А1 А2 

--- “ “ --- вул. Воїнів 
Інтернаціоналістів – пр-
т.Юності 

за рахунок розширення тротуару або 
відведеної зони біля дороги. 

0,5 А1 А2 

--- “ “ --- пр-т. Юності – вул. 
Максимовича 

за рахунок розширення тротуару (вздовж лісу) 
або відведеної зони біля дороги.  

1 А1 А2 
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--- “ “ --- вул. Максимовича – вул. 
Революційна 

за рахунок розширення тротуару (з сторони 
заводу "Аналог") або відведеної зони біля 
дороги.  

0,44 А1 А2 

--- “ “ --- вул. Революційна – вул. 
Г.Арабея 

за рахунок розширення тротуару (з сторони 
заводу "Аналог") або відведеної зони біля 
дороги. 

0,3 А1 А2 

--- “ “ --- вул. Г.Арабея – вул. 
Салтикова-Щедріна 

за рахунок розширення тротуару або 
відведеної зони біля дороги. 

0,3 А1 А2 

--- “ “ --- вул. Салтикова-Щедріна 
– вул. Єрмака 

за рахунок розширення тротуару або відвідної 
зони біля дороги. 

0,275 А1 А2 

--- “ “ --- вул. Єрмака – вул. 
Котляревського 

за рахунок розширення тротуару або 
відведеної зони біля дороги. 

0,25 А1 А2 

--- “ “ --- вул. Котляревського – 
вул. Першотравнева 

за рахунок виділення фарбою на наявній 
площі 

0,15 А1 А2 

--- “ “ --- вул. Першотравнева – 
центральний вхід в 
ЦПКіВ 

за рахунок розширення тротуару, з’їзд/виїзд 
організувати поруч з наявними сходами 

0,55 А1 А2 

вул. Зодчих  від вул. Пирогова до вул. 
Скалецького 

на тротуарі  1,35 А1 A2 

вул. Пирогово від зупинки 
«Електромережа» до 
ринку «Урожай» 

за рахунок місцевого проїзду 1,8 A1 A3 

вул. Першо-
травнева 

 від Хмельницьке шосе 
до вул. Театральна 

по тротуару 2,6 А1 B2 

вул. 
Хмельницьке 
шосе 

 від вул. Революційна до 
вул. Блока 

доопрацювати наявну велодоріжку по 
тротуару 

1,0 А1 B2 

пр-т Юності  від вул. В.Порика до вул. 
Келецька з боку ТЦ 
«Дастор»  
від вул. Келецька до 
наявної велодоріжки по 
просп. Юності. 

по тротуару 0,5 А1 B2 

вул. Д. Нечая – 
вул. Московська 
– 
вул. 
Стаханівська – 
вул. 8-
го Березня 

ЗОШ № 22 – 
вул. Московська – вул. 
Стаханівська – ЗОШ № 
11 – 
вул. 8-го Березня - ЗОШ 
№ 19 

вул. Д.Нечая - з обох боків проїзної частини 
виділити велосмуги; 
вул. Московська - з обох боків проїзної 
частини виділити велосмуги; 
вул. Стаханівська - з обох боків проїзної 
частини виділити велосмуги; 
вул. 8-го Березня з непарного боку вулиці - 
від вул. Московська до буд. № 7 збудувати 
окрему доріжку від буд. № 7 до ЗОШ № 19 на 
тротуарі  

1,25 
 +  

0,93 
 +  

0,37 
 +  

0,63 
 

А2 B2 

вул. Пирогова ринок «Урожай» - вул. 
Маліновського 

з парного боку вулиці: 
вздовж паркану "Медуніверситету" 
(на пішохідній зоні вздовж території лікарні 
ім. Пирогова збудувати окрему доріжку) 

0,6 А2 B2 

вул. Келецька вул. Квятека - пр-т 
Юності - 
ринок "Урожай" 

 від вул. Квятека до просп. Юність по місцевій 
дорозі вздовж вул. Келецька; 
від просп. Юність до 
вул. 600-річчя на тротуарі; 
 від вул. 600-річчя до ринку «Урожай» на 
тротуарі  

0,5 
 +  

2,97 

А2 B2 

Вул. 50-річчя 
Перемоги – 
пр. Коцюбин-
ського 

МПМ «Зоря» – площа 
Перемоги – Центральний 
міст 

вул. 50-річчя Перемоги на пішохідній зоні 
пр. Коцюбинського – по тротуару 

1,05 
 +  

0,65 

А2 B2 
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вул. Київська – 
вул. Чорновола 

Меморіал Визволення – 
площа Жовтнева 
та 
вул. Київська - Київський 
міст 

вул. Київська (з парного боку вулиці): 
вздовж буд. № 12 розширення тротуару за 
рахунок зеленої зони; 
вздовж буд. №№ 14-16 спільна пішохідно-
велосипедна доріжка; 
вздовж буд. №№ 18-38, 44-46 на тротуарі; 
вздовж території пивзаводу розширення 
тротуару; 
вздовж будинків №№ 50-114 на тротуарі; 
вздовж будинків №№ 116-144 будівництво 
окремої доріжки або розширення тротуару. 
Вул. Чорновола (з парного боку вулиці від 
Київського мосту до вул. Репіна на тротуарі - 
розширення тротуару). 
від вул. Репіна до буд. № 6 збудувати окрему 
доріжку. 
від буд. № 6 до вул. Київської на тротуарі. 

3,5 А2 B2 

вул. Ватутіна – 
вул. Чехова 

вул. Лугова – 
вул. Чехова –
Немирівське шосе 

вул. Ватутіна. З парного боку вулиці. 
від вул. Лугової до вул. Москаленка будувати 
окрему доріжку. 
вул. Москаленка - вул. Чехова. 
вул. Чехова з непарного боку: 
від вул. Ватутіна до ринку «Володимир» 
збудувати окрему доріжку; 
вздовж ринку «Володимир» на пішохідній зоні; 
від ринку «Володимир» до пров. К.Маркса 
будівництво окремої доріжки; 
на перехресті з пров. К.Маркса перехід на 
парний бік вулиці; 
від пров. К.Маркса до буд. № 12 будівництво 
окремої доріжки; 
від буд. № 12 до перехрестя з Немирівське 
шосе по тротуару. 

0,83 
 +  

1,65 
 

А2 B2 

вул. Чехова Немирівське шосе – вул. 
Блюхера 

з обох боків проїзної частини вулиці  1,11 А1 B2 

вул. Д. Нечая вул. Московська - вул. 
Примакова 

з обох боків проїзної частини вулиці  0,86 А2 B2 

Немирівське 
шосе – вул. 
Лебедин-ського 
– вул. 
Островського – 
пл. Жовтнева 

вул. Чехова – 
пл. Жовтнева – 
вул. Лебединського та 
Островського 

Немирівське шосе з парного боку на тротуарі 
вул. Лебединського з парного боку - 
розширення тротуару. 
вул. Островського з парного боку вздовж буд. 
№ 70-62. На перехресті з вул. 50-річчя 
Перемоги біля буд. № 49 перехід на непарний 
бік вулиці. 
Вздовж буд. №№ 79-7 розширення та ремонт 
тротуару. 

1,0 
 +  
1,4 
 +  

1,03 

А2 B2 

пр-т Юності – 
вул. Пирогова 

вул. Стахурського – 
вул. Пирогова та 
Ботанічний сад 

вул. Стахурського – 
вул. Пирогова (на тротуарі 
з парного боку вул. Пирогова від просп. 
Юності до Ботанічного саду). 

0,5 А1 B2 

вул. 
Максимовича – 
вул. Г. Арабея – 
вул. Л. Українки 

Хмельницьке шосе 
(вул. Максимовича – вул. 
Генерала Арабея – вул. 
Лесі Українки – 
вул. Першотравнева) 

вул. Максимовича (з парного боку вулиці 
від Хмельницького шосе до буд. № 22 на 
тротуарі 
від буд. № 22 до вул. Генерала Арабея 
збудувати окрему доріжку) 
вул. Г.Арабея на тротуарі 
вул. Л.Українки з обох боків проїзної частини 
виділити велосмуги 

1,7 
 +  
0,4 
 +  

1,02 

А2 B2 

вул. Бучми – 
вул. 
Привокзальна 

ЗОШ № 20 
(вул. Бучми – 
вул. Привокзальної – вул. 
Островського) 

вул. Бучми (з обох боків проїзної частини) 
вул. Привокзальна (з обох боків проїзної 
частини) 

1,74 
 +  

0,91 

А1 B2 
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вул. С. 
Наливайка 

ЗОШ № 19 – 
вул. Свердлова 

На тротуарі 1,1 А2 B2 

вул. Кірова – 
вул. 
Тарногродського 

Площа Героїв 
Сталінграду 
(вул. . Кірова – 
вул. Тарногродського – 
кінцева зупинка 
тролейбусу «ВПЗ») 

вул. Кірова з непарного боку вулиці 
(від кінцевої трамвайної зупинки «Залізничний 
вокзал» до вул. Фрунзе на тротуарі 
відремонтувати та місцями розширити 
тротуар). 
вул. Фрунзе – 
ТЦ «Віват» 
(збудувати окрему доріжку 
вздовж ТЦ «Віват» на тротуарі 
від ТЦ «Віват» до вул. Тарногродського) 
вул. Тарногродського з парного боку ( від вул. 
Кірова до кінцевої тролейбусної зупинки 
«ВПЗ») на тротуарі  

3,11 
 +  

0,73 

А2 B2 

вул. Гонти вул. Кірова – 
вул. Марка Вовчка 

вул. Кірова – 
вул. Марка Вовчка (збудувати окрему 
велодоріжку) 

1,55 A1 B2 

вул. Фрунзе вул. Кірова – 
вул. Київська 

з обох сторін проїзної частини 2,26 А2 B2 

вул. Червоно-
армійська 

вул. Кірова – 
вул. Київська 

з парного боку вулиці: 
від вул. Київська до ЗОШ № 6 
вздовж ЗОШ № 6 розширити тротуар для 
облаштування окремої вело-доріжки 
вздовж будинку № 14 збудувати окрему вело- 
доріжку 
від вул. Винниченка до буд. № 20 на тротуарі 
(розширення тротуару) 
від буд. № 20 до пров. Литовського збудувати 
окрему доріжку 
від пров. Литовського (МПМ «Зоря») до 
вул. 50-річчя Перемоги 
вул. 50-річчя Перемоги –вул. Некрасова 
(будівництво окремої доріжки) 
вул. Некрасова – 
вул. Кірова (на тротуарі) 

2,31 А2 B2 

пров. К. Маркса 
– вул. К. Маркса 

вул. Чехова 
(по пров. К.Маркса – вул. 
К. Маркса –Немирівське 
шосе) 

пров. К. Маркса з парного боку 
від вул. Чехова до буд. № 16 будівництво 
окремої доріжки 
від буд. № 16 до 
вул. К. Маркса (розширення тротуару) 
вул. К. Маркса з парного боку вулиці 
(пров. К.Маркса – Немирівське шосе) 

1,5 А2 B2 

вул. Енгельса вул. Д.Нечая – вул. 
Привокзальна 

за рахунок розширення тротуару та зеленої 
зони 

1 А1 A2 

вул. Б. Хмельни-
цького 

вул. Д Нечая – вул. 
Островського 

за рахунок проїзної частини 0,4 B2 С 

30-річчя 
Перемоги 

від 600-річчя до Пирогова за рахунок зеленої зони та розширення 
тротуару 

0,8 А2 B2 

вул. Лялі 
Ратушної 

від Хмельницького шосе 
до 30-річчя перемоги 

за рахунок проїзної частини 1,7 А1 B2, C 

вул. І.Богуна та 
О.Кобилянської 

 від вул. В.Чорновола до 
вул. Бєлінського 

за рахунок проїзної частини 2,6 B2 C 

вул. Сальтикова-
Щедріна 

 від вул. Ботанічна до 
Лесі Українки 

за рахунок проїзної частини 1,1 B2 C 
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Отже загальний прогнозний обсяг інвестицій у створення та розвиток вело інфраструктури м. Вінниця 
становить 48 000 000 грн. Значна частина коштів може бути залучена у приватних інвесторів, 
зокрема, в проекти що стосуються інфраструктурних об’єктів, пунктів обслуговування, прокату та 
ін., які можуть бути прибутковими. 

Ефект та наслідки: 

Розрахунок економії палива та викидів СО2 представлено у таблиці 4.24. 

 
 
 
 
 

Таблиця 4.24.  
Розрахунок економії палива, викидів СО2 від реалізації проектних заходів 

№ 
з/п 

Показник 
Од. 

виміру 
Розмір Розрахунок 

1.  
Прогнозна кількість активних велосипедів на 
території міста (середній показник на протязі 
року) 

Од./добу 10000  

вул. Ботанічна  від вул. Сальтикова-
Щедріна до вул. І.Богуна 

за рахунок проїзної частини 1 B2 C 

вул. Черняхов-
ського 

 від вул. Карбишева до 
Сабарівського шосе 

за рахунок розширення тротуару та зеленої 
зони 

1,1 A2 B2 

Сабарівське 
шосе 

 від вул. Черняховського 
до кінцевої зупинки 
Електромережі 

за рахунок узбіччя. зеленої зони та 
розширення тротуару 

2 A1 A2 

Гніванське шосе від 4-ї об’їзної дороги до 
перехрестя з вул. 
Пирогова 

за рахунок узбіччя та зеленої зони 2,1 A2 B2 

вул. Пирогова від Меморіалу Загиблих 
Воїнів під час 2-ї СВ до 
пр.-ту Юність 

за рахунок проїзної частини та тротуару 1,5 A2 B2 

вул. Келецька  від вул. Квятека до 
Барського Шосе 

за рахунок зеленої зони окремо від тротуару 0,8 A1 B2 

центральна 
частина міста 

вул. Соборна, вул. 
Генерала Арабея, вул. 
Театральна, 
 вул. Гоголя,  
вул. Козицького 

за рахунок тротуарів та проїзної частини 
обмеження швидкості руху автомобілів, та 
встановлення знаку 4.14 

5,5 C D 

вул. 
Г.Успенського 

 від вул. Козицького (міст) 
до вул Д.Нечая 
від вул. Козицького до 
набережної Рошен 

за рахунок зеленої зони з сторони 
р.Південний Буг 

1,7 
 +  
1 

A1 B1 

вул. 
Привокзальна 

 від вул. Лебединського 
до пл. Героїв Сталінграду 

за рахунок проїзної частини та тротуару 0,9 B2 E, C 

вул. Воїнів 
Інтернаціоналісті
в 

 від вул. Келецька до 
Хмельницьке шосе 

за рахунок зеленої зони з непарної сторони 
вулиці. 

1 A1 B2 

вул. Порика  від вул. В. 
Інтернаціоналістів до пр.-
ту Юності 

за рахунок зеленої зони з парної сторони 
вулиці.  

0,5 A1 B2 

набережна 
Рошен 

вся набережна за рахунок встановлення знаку 4.14 0,8 C E 

Всього   84,8   
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2.  
Кількість заміщених автомобілів 
велотранспортом 

Од./добу 5000 10000∙0,5 

3.  
Витрати палива на 1 автомобіль літрів 

/добу 
3,6 30∙12/100 

4.  
Економія витрат палива по проекту на добу 
(бензин) 

літрів 
/добу 

18000 5000∙3,6 

5.  
Переведення витрат палива з одиниць об’єму 
в одиниці маси 

тон/добу 13,32 18000∙0,74/1000 

6.  
Економія витрат палива по проекту на рік тон 4861,8 13,32∙365 

7.  
Економія витрат енергії по проекту на рік МВт∙год 59800,14 4861,8∙12,3 

8.  
Розрахунок зменшення викидів СО2 тон 14890,23 59800,14∙0,249 

Проект має також супутній ефект по розвантаженню транспортної мережі міста в години пік, що 
призводить до підвищення швидкості руху транспортного потоку і відповідно економії палива та 
зменшення викидів відпрацьованих газів, але визначення цього ефекту вимагає досліджень. Більшість 
магістралей проходить через центр, що завдає шкоди архітектурному середовищу міста. На сучасному 
етапі зменшення автомобільного руху у центрі дасть можливість вирішити тут нагальні екологічні і 
туристичні проблеми.  

Створення пішохідно-велосипедних зон у центральній частині міста сприятиме зниженню показників 
забруднення середовища до норм, прийнятних для життя та діяльності мешканців, а також збереженню 
цінних об'єктів спадщини. 

Також проект має значний перелік соціальних ефектів, зокрема, розвиток велоінфраструктури дасть 
можливість поліпшити якість життя у місті, що є вкладом у розвиток європейських цінностей суспільства: 
помітно зменшиться шумове та хімічне забруднення довкілля, створяться нові відпочинкові громадські 
місця, буде отримана значна економія часу велосипедистами на коротких та середніх відстанях, кращими 
стануть міські послуги для всієї громади, зокрема для підлітків та молоді. 

Зменшення витрат на пальне, на лікування через поліпшення здоров'я громадян, зменшення руйнування 
дорожньої мережі, економія простору доріг, а отже зменшення, у перспективі, вкладення коштів у міські 
дороги та можливість інвестицій у громадські потреби. Окрім цього створення велоінфраструктури у місті 
дасть поштовх розвитку інноваційного бізнесу. Відповідно це створить додаткові робочі місця через 
збільшення мережі сервісного обслуговування, збільшення пунктів продажу та прокату інвентарю 
спортивного обладнання та одягу. 

Основні соціальні ефекти: 

1. Поліпшення якості життя мешканців міста.  
2. Поліпшення екологічної ситуації у місті. 
3. Збільшення інвестицій у місто. 
4. Запобігання серцево-судинним та іншим захворюванням. 
5. Залучення значної частини населення, зокрема молоді, до ведення здорового способу життя. 
6. Створення додаткових занять для дітей та молоді, змістовне дозвілля. 
7. Запровадження традиційного сімейного активного відпочинку. 
8. Створення додаткових робочих місць. 

Основні характеристики проекту наведено в таблиці 4.25. 
 
 
 

Таблиця 4.25.  
Зведена таблиця за проектом 

Показники Дані 

Річна економія, нат. од.: 
Природного газу, тис. м3 
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Електроенергії, тис. кВт год. 
Теплової енергії, Гкал. 
Палива: бензину,т 
Палива: дизельного палива,т 

 
 

4861,8 

Економічні показники 

Загальна сума інвестицій, тис. грн 48 000,0 

Щорічний прибуток від діяльності, тис. грн - 

Окупність, рр. - 

Зменшення викидів СО2,т/рік 14890,23 

Джерело інвестицій Кошти місцевого бюджету 

Зведена таблиця з реалізації енергоефективних заходів у секторі транспорту наведена у таблиці 4.26.  
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Таблиця 4.26 

Розрахунок енергоефективності у секторі транспорту, розрахунок зменшення викидів СО2 

Таким чином, за умови реалізації всіх заходів у секторі транспорту, можна досягнути зменшення рівня викидів СО2 на 52665 т/рік, або на 2,65 % від базового рівня. 

Назва заходу або проекту 
Інвестиції, 

тис. грн 

Ефективність заходу 
Зменшення 

викидів 
СО2, т 

% 
скорочення 

СО2 від 
базового 

рівня 

Скорочення 
витрат 

бензину, т 

Скорочення 
витрат диз. 
палива, т 

Скорочення 
витрат ТЕ, 
МВт⋅год. 

Скорочення 
витрат газу, 

тис. м3 

Скорочення 
витрат ЕЕ, 
МВт⋅год. 

КП «Вінницька транспортна компанія» 

Проектна пропозиція 4.1.1 Ремонт тролейбусів з 
встановленням електронної системи керування 
потужністю 

25028,0     5187,0 4565 0,29 

Проектна пропозиція 4.1.2. Встановлення 
лічильників електроенергії на рухомому складі та 
стимулювання водіїв до скорочення витрат 
електроенергії 

800,0     1471,0 1294 0,08 

Проектна пропозиція 4.1.3. Придбання нових 
тролейбусів на заміну старих 

96000,0     2371,2 2086 0,13 

Проектна пропозиція 4.1.4. Заміщення автобусів 
малої місткості (клас А) типу “Спринтер” на автобуси 
класу I. 

25600,0  171,64    545,35 0,03 

Комплексна проектна пропозиція 4.2. Впровадження 
автоматизованої системи управління транспортом 
(АСУТ) 

26500,0 7130,64     21839,0 1,04 

Проектна пропозиція 4.3. Облаштування 
світлофорного регулювання на перехресті вул. 
Д.Нечая – вул. Московська. 

800 2430,9     7445,1 0,36 

Комплексна проектна пропозиція 4.4. Створення та 
розвиток велосипедної інфраструктури в м. Вінниця 

48000 4861,8     14890,23 0,71 

Усього досягнутий ефект у секторі 222728 14423,34 171,64 0 0 9029,2 526654 2,64 
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5 ПРОЕКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ У СЕКТОРІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ 

1. Загальні відомості про організацію зовнішнього освітлення міста 

Мережі зовнішнього освітлення знаходяться на балансі міського комунального унітарного підприємства 

«Міськсвітло» — єдиного підприємства в місті, яке виконує роботи по капітальному, поточному ремонту 

та утриманню мереж зовнішнього освітлення. 

Інформація про підприємство: 

Адреса організації м. Вінниця, вул. Р. Скалецького, 17 

Контакти (телефон, факс, e-mail)  + 380 432 55-07-74, 55-07-74 00, vinmisksvet@mail.ru 

До складу підприємства, крім управління, входять дві ремонтно-експлуатаційні дільниці. За своїм 

основним виробничим призначенням МКУП «Міськсвітло» займається експлуатацією устаткувань 

електромереж зовнішнього освітлення в місті, обслуговуванням електромереж зовнішнього освітлення, 

виконанням всіх видів ремонтів, модернізацією та реконструкцією устаткування електромереж 

зовнішнього освітлення, виконанням проектних робіт, святкової ілюмінації міста, будівництвом повітряних 

та кабельних електромереж. 

Загальна довжина повітряних мереж системи зовнішнього освітлення міста становить 114 км, з них 

повітряних ліній 70 км, підземних кабельних ліній — 44 км, 19029 світлоточок, 1300 ліхтарів декоративного 

освітлення, 168 шаф управління І-710. Кількість електронних багатотарифних приладів обліку 

електричної енергії — 168 одиниць. 

Найбільш поширеним джерелом світла (95 %) в системі зовнішнього освітлення міста є лампи типу ДНаТ 

потужністю від 70 до 400 Вт. (Таблиця 5.1). Для цих ламп використовується пуско-регулююча апаратура 

електромагнітного типу. Частка низькоефективних ламп розжарювання не перевищує 3,3 % від загальної 

кількості джерел світла.  

Таблиця 5.1 

Дані, щодо наявного фонду джерел світла зовнішнього освітлення 

Тип джерела 
світла 

Рік 

2011 2012 2013 

Номінальна 
потужність, 

Вт 

Кількість, 
шт. 

Номінальна 
потужність, 

Вт 

Кількість, 
шт. 

Номінальна 
потужність, 

Вт 

Кількість, 
шт. 

Лампи 
розжарювання 

100 623 100 627 100 664 

типу МГЛ - - - - 250 77 

типу ДРЛ 250 140 250 140 250 75 

типу ДНаТ 70 10516 70 10106 70 10533 

типу ДНаТ 100 60 100 60 100 60 

типу ДНаТ 150 7600 150 7608 150 7658 

типу ДНаТ 250 103 250 250 250 263 

типу ДНаТ 400 32 400 472 400 472 

типу LED - - - - 60 183 

  

mailto:vinmisksvet@mail.ru
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2 Аналіз стану системи зовнішнього освітлення 

У системі зовнішнього освітлення міста Вінниці за останні роки було виконане значне технічне 

переоснащення та запроваджене практичне втілення передових технологій, у першу чергу в управлінні 

системою. 

Оперативне керування системою зовнішнього освітлення здійснюється централізовано з 

диспетчерського пункту за допомогою ОБМ-зв'язку компанії «Київстар» ( рис. 5.1). Модернізація системи 

моніторингу та управління технологічними об'єктами вуличного освітлення м. Вінниця вартістю    929,5 

тис. грн дозволило отримати щорічну економію 308 тис. грн. Ця система дозволяє не тільки 

централізовано здійснювати управління системою, а й контролювати спрацювання шаф управління 

напрямками та відстежувати несанкціоноване проникнення до шаф. Дані про поточне споживання 

електричної енергії системою зовнішнього освітлення можуть бути виведені на монітор диспетчера. 

Підвищення надійності мереж енергоживлення зовнішнього освітлення досягається налагодженою 

системою планово-попереджувальних експлуатаційних та ремонтних заходів, використанням нової, 

більш ефективної техніки ( рис. 5.2). 

 

 
 

Рисунок 5.2 — Нова техніка для обслуговування повітряних і кабельних ліній зовнішнього освітлення 

Рисунок 5.1 — Карта-схема диспетчерського пульта керування МКУП «Міськсвітло» 
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Із 2008 р. споживання електроенергії зовнішнім освітленням міста постійно зростало, що зумовлено тим, 

що за цей період було встановлено світильників набагато більше у порівнянні з минулими роками. 

Одночасно зростала ефективність використання електроенергії (див. таблицю 5.2).  

Таблиця 5.2 

Фактичні дані, щодо річного споживання електроенергії системою зовнішнього освітлення, тис. 

кВт⋅год. 

Рік 
Факт, 

тис. кВт⋅год. 

2008 4792 

2009 5598 

2010 5292 

2011 5217 

2012 5841 

2013 6167 

Наступним кроком щодо підвищення енергоефективності системи зовнішнього освітлення може бути 

остаточна заміна світильників з лампами розжарювання, застосування електронної пуско-регулюючої 

апаратури та поступовий перехід на застосування високоефективних світлодіодних ламп. 

Можливі заходи з підвищення енергоефективності наявної системи зовнішнього освітлення1. 

Проектна пропозиція 5.1 Повна заміна світильників з лампами розжарювання (ЛР) 
на світильники з світлодіодними джерелами світла (LED2) 

Запропоновано: Інститут місцевого розвитку. 

Пропонується на протязі одного року провести заміну світильників з лампами розжарювання потужністю 

100 Вт у кількості 664 одиниці на світильники з світлодіодними джерелами світла потужністю 40 Вт. 

Показник річної економії від зменшення електроспоживання визначався виходячи з тарифу 0,4506 

грн/кВт∙год згідно з Постановою НКРЕ від 22.10.2004 № 1030. Основні показники запропонованого заходу 

наведені в таблиці 5.3. 

Таблиця 5.3 

Зведена таблиця за проектом 

Показники Дані 
Річна економія, нат. од.: 
Природного газу, тис. м3 
Електроенергії, тис. кВт год. 
Теплової енергії, Гкал. 
Палива: бензину,т 
Палива: дизельного палива,т 

 
 

194,5 

Економічні показники 
Загальна сума інвестицій, тис. грн 2533,16 
Річна економія (на 01.08.2015), тис. грн 
Річна економія від зменшення витрат на обслуговування, тис. грн 

87,64 
265,6 

Джерело інвестицій Кошти підприємства 

                                                        
1 Монтаж та демонтаж ламп та світильників планується виконати силами експлуатаційного персоналу Комунального 
підприємства «Облсвітло» Вінницької обласної ради 

2 Орієнтовна вартість світильника з лампою складає 3815 грн. 
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Проектна пропозиція 5.2 Часткова поступова заміна світильників з ДНаТ 150 
(найбільш суттєвих споживачів електроенергії в системі зовнішнього освітлення) 

на світильники з LED 603 

Запропоновано: Інститут місцевого розвитку. 

Пропонується на протязі семи років провести поетапну заміну світильників з ДНаТ 150 (найбільш суттєвих 

споживачів електроенергії в системі зовнішнього освітлення) потужністю 150 Вт у кількості 7000 одиниць 

на світильники з світлодіодними джерела світла потужністю 60 Вт.  

Також на за рахунок розширення меж міста Вінниці відповідно до Постанови Верховної Ради від 

13.05.2015р. № 401-VIII планується на приєднаних територіях з 2016 по 2020 рр. впровадження світло-

діодних світильників (200 одиниць). 

Основні показники запропонованого заходу наведені у таблиці 5.4. 

Таблиця 5.4 

Зведена таблиця за проектом 

Показники Дані 

Річна економія, нат. од.: 
Природного газу, тис. м3 
Електроенергії, МВт⋅год. 
Теплової енергії, Гкал 
Палива: бензину, т 
Палива: дизельного палива, т 

 
 

1686,3 

Економічні показники 

Загальна сума інвестицій, тис. грн 41895 

Річна економія (на 01.08.2015), тис. грн 
Річна економія від зменшення витрат на обслуговування, тис. грн 

759,85 
2800 

Джерело інвестицій Кошти підприємства 

 

Проектна пропозиція 5.3 Повна заміна світильників з лампами ДРЛ250 на 

світильники з LED4 

Запропоновано: Інститут місцевого розвитку. 

Пропонується протягом одного року провести повну заміну світильників з ДРЛ 250 потужністю 250 Вт у 

кількості 75 одиниць на світильники з світлодіодними джерелами світла потужністю 60 Вт. Основні 

показники запропонованого заходу наведені у Таблиці 5.5. 

Таблиця 5.5 

Зведена таблиця за проектом 

Показники Дані 

Річна економія, нат. од.: 
Природного газу, тис. м3 
Електроенергії, МВт⋅год. 
Теплової енергії, Гкал 
Палива: бензину, т 
Палива: дизельного палива, т 

 
 

35,8 

                                                        
3 Орієнтовна вартість світильника з лампою складає 5985 грн. 

4 Орієнтовна вартість світильника з лампою складає 5985 грн. 
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Економічні показники 

Загальна сума інвестицій, тис. грн 448,9 

Річна економія (на 01.08.2015), тис. грн 
Річна економія від зменшення витрат на обслуговування, тис. грн 

16,1 
30 

Джерело інвестицій Кошти підприємства 

 

Проектна пропозиція 5.4 Поступова заміна електромагнітної пуско-регулюючої 

апаратури на електронну на лампах ДНаТ 70, ДНаТ 100, ДНаТ 250 и ДНаТ 4005 

Запропоновано: Інститут місцевого розвитку. 

Пропонується протягом чотирьох років провести поетапну заміну електромагнітної пуско-регулюючої 

апаратури на електронну на лампах ДНаТ 70, ДНаТ 100, ДНаТ 250 и ДНаТ 400 у кількості 11328 одиниць. 

Основні показники запропонованого заходу наведені у таблиці 5.6. 

Таблиця 5.6 

Зведена таблиця за проектом 

Показники Дані 

Річна економія, нат. од.: 
Природного газу, тис. м3 

Електроенергії, МВт⋅год. 
Теплової енергії, Гкал 
Палива: бензину, т 
Палива: дизельного палива, т 

 
 

282,9 

Економічні показники 

Загальна сума інвестицій, тис. грн 7426 

Річна економія (на 01.08.2015), тис. грн 
Річна економія від зменшення витрат на обслуговування, тис. грн 

127,5 
453,1 

Джерело інвестицій Кошти підприємства 

Зведена таблиця за проектом за проектними пропозиціями по сектору «Вуличне освітлення» в  таблиці 

5.7. 

Таблиця 5.7 

Зведена таблиця по сектору «Зовнішнє освітлення» 

Показники Дані 

Річна економія, нат. од.: 
Природного газу, тис. м3 
Електроенергії, кВт⋅год. 
Теплової енергії, Гкал 
Палива: бензину, т 
Палива: дизельного палива, т 

 
 

2199,5 

Економічні показники 

Загальна сума інвестицій, тис. грн 52303 

Річна економія (на 01.08.2015), тис. грн 
Річна економія від зменшення витрат на обслуговування, тис. грн 

991,1 
3548,7 

Окупність, рр. 11 

Зменшення викидів СО2, т/рік 1935,6 

Джерело інвестицій Власні кошти 
підприємства 

                                                        
5 Орієнтовна вартість ЕПРА складає: для ламп ДНаТ 70 – 620 грн, ДНаТ 100 – 715 грн, ДНаТ 250 – 730 грн и ДНаТ 400 – 
1400 грн. 
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Зведена таблиця з реалізації енергоефективних заходів у зовнішнього освітлення наведена у таблиці 5.8. 
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Таблиця 5.8 

Розрахунок енергоефективності у секторі зовнішнього освітлення, розрахунок зменшення викидів СО2 

Таким чином, за умови реалізації всіх заходів у секторі житлових будівель, можна досягнути зменшення рівня викидів СО2 на 2551,4 т/рік, або на 0,12% від базового 

рівня. 

                                                        
6 Орієнтовна вартість світильника з лампою складає 3815 грн. 

7 Орієнтовна вартість світильника з лампою складає 5985 грн. 

8 Орієнтовна вартість світильника з лампою складає 5985 грн. 

9 Орієнтовна вартість ЕПРА складає: для ламп ДНаТ 70 – 620 грн, ДНаТ 100 – 715 грн, ДНаТ 250 – 730 грн и ДНаТ 400 – 1400 грн. 

Назва заходу або проекту 
Інвестиції, 

тис. грн 

Ефективність заходу 

Зменшення 
викидів 
СО2, т 

% 
скороченн
я СО2 від 
базового 

рівня 

Скорочення 
витрат 

бензину, т 

Скороченн
я витрат 

диз. 
палива, т 

Скорочення 
витрат ТЕ, 
МВт⋅год. 

Скороченн
я витрат 

газу, тис. м3 

Скорочення 
витрат ЕЕ, 
МВт⋅год. 

Повна заміна світильників з лампами 
розжарювання (ЛР) на світильники з 
світлодіодними джерелами світла (LED6) 

2533,16     194,5 171,16 
0,01 

Часткова поступова заміна світильників з ДНаТ 
150 (найбільш суттєвих споживачів 
електроенергії в системі зовнішнього 
освітлення) на світильники з LED 607 

41895     1686,3 1483,944 

0,07 

Повна заміна світильників з лампами ДРЛ250 
на світильники з LED8 

448,9     35,8 31,504 
0,00 

Поступова заміна електромагнітної пуско-
регулюючої апаратури на електронну на 
лампах ДНаТ 70, ДНаТ 100, ДНаТ 250 и ДНаТ 
4009 

7426     282,9 248,952 

0,01 

Усього досягнутий ефект у секторі 52303,1     2199,5 1935,6 0,10 

∙У т. ч. річна економія (при тарифі 0,4506 грн/кВт∙год) – 991,09 тис. грн., річна економія на обслуговуванні освітлювальних мереж – 3548,7 тис. грн 
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6 ПРОЕКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ У СЕКТОРІ ОЗЕЛЕНЕННЯ 
 

Проектна пропозиція 6.1 Відтворення рослинності на ділянках загального 

використання з метою покращення та реконструкції наявних зелених зон міста 

Запропоновано: Харківський національний університет міського господарства, кафедра інженерної 

екології та екологічної безпеки міст 

Перевірено та складено: Інститут місцевого розвитку. 

Опис. Головна мета проекту — покращення стану атмосферного повітря та зниження емісії парникових 

газів, створення екологічно привабливих умов проживання та відпочинку городян і гостей міста Вінниця.  

Опис проблеми. Санітарний стан зелених насаджень загального користування вінницьких парків та 

скверів здебільшого не відповідає сучасним вимогам ведення паркового господарства, що, в свою чергу, 

призводить до збільшення кількості сухостійних дерев та захаращення зелених насаджень, крім цього 

зелені насадження міста потребують постійного і належного утримання. На сьогоднішній день у місті 

збільшилась кількість потенційно аварійних дерев, які потребують поступової заміни на молоді дерева. 

На теперішній час витрати на утримання зелених насаджень виділяється недостатньо коштів, близько 

30…40 % від розрахованої згідно з нормативами10 на 1 га потреби. 

У рамках проекту пропонується додаткове облаштування та відновлення зелених насаджень на території 

близько 200 га в межах міста. 

Запропоновані заходи та їх наслідки: 

 посадка нових дерев та кущів, розширення різноманіття декоративних рослин; 

 впорядкування та додаткове озеленення водоохоронних територій; 

 відновлення квітників та газонів із застосуванням багаторічних і вічнозелених рослин і 

використання якісного декоративного посадкового матеріалу розширення різноманіття варіантів 

квіткових композицій, підбір видів за часом цвітіння та ін.; 

 впорядкування зелених зон за допомогою використання сучасних дизайнерських рішень та 

методів ландшафтного дизайну; 

 знесення сухих та аварійних дерев для запобігання виникнення непередбачуваних ситуацій; 

проведення омолоджувального, формувального та санітарного обрізування крони дерев; 

поточний ремонт та утримання об'єктів озелення міста та інші заходи, що сприятимуть 

покращенню зовнішнього вигляду Вінниці. 

                                                        
10 МЕТОДИКА визначення обсягів фінансування на утримання 1 га зелених насаджень, Мінбуд та ЖКГ, 
09.01.2007 
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Таблиця 6.1 

Міські парки та сквери, що потребують впровадження комплексних заходів з поновлення 

зелених насаджень 

Назва, розташування 
Загальна 
площа, га 

Заходи 
Наявність 
програми 
розвитку 

Парк «Дружби народів», 
розташований навколо 
Вишенського озера, між вул. 
Стахурського , вул. 600- річчя, 
просп. Юності 

90 (45) Облаштування оранжереї, саду 
каміння; 
Створення дитячих майданчиків, у 
тому числі з м'яким покриттям, 
оновлення наявних спортивних 
майданчиків (корти для тенісу) лижної 
траси, місця для купання, та ін. 

Розроблено 
концепцію 
розвитку з 
міжнародною 
участю 

Центральний парк культури та 
відпочинку ім. Горького, 
розташований в центрі міста між 
вул. Соборною, Хмельницьким 
шосе та вул. 1-го Травня 

39 (30) Відновлення та впорядкування 
колекції насаджень.  
У парку ростуть 250-300 річні дуби, 
платан західний, каштан їстівний, ясен 
плакучий, сосна веймутова, горобина, 
дуб червоний, ялина срібляста, туя та 
інш. 

Розроблено 
концепцію 
розвитку 

Ботанічний сад «Поділля» 
знаходиться між вул. Пирогова, 
Гніванським шосе і вул. 
Сонячною 

72 Відновлення та впорядкування 
дендрарію (розарій, бузковий садок, 
альпійська гірська ділянка). 
Насадження соснових, ялинових, 
кипарисових, горіхових та ін.) 

Необхідна 
розробка 
комплексної 
програми 
розвитку, оцінка 
поглинання СО2  

Вінницький зоологічний парк 
«Подільський зоопарк», 
розташований по вул. 
Тарногродського 

14 Відновлення та впорядкування 
зелених насаджень. 
Зоопарк населяють більше 300 
представників місцевої і світової 
фауни  

Необхідна 
розробка заходів 
з відновлення та 
підтримки 
зелених 
насаджень та ін. 

Парк ім. О. І. Ющенка, 
знаходиться між вулицями 
Пирогова та Р.Скалецького  

15 Відновлення та впорядкування 
зелених насаджень (ясені, дуби, 
клени, сосна, ялина, модрина 
європейська, кульовидна акація, туя 
західна, евкаліпт, каштан кінський та 
ін.) 

Необхідна 
розробка 
комплексу заходів 
з відновлення 
зелених 
насаджень та ін. 

Прибудинкові території в усіх 
районах міста 

20 Відновлення та впорядкування 
зелених насаджень, збільшення їх 
кількості 

 

Очікувані результати від впровадження діяльності. Екологічний ефект проекту полягає в зменшенні 

викидів СО2 на 47168 т, що забезпечить 2,37 % скорочення емісії від базового рівня. Зелені насадження 

значно зменшують наявність пилу, забруднюючих речовин в повітрі міста, відіграють роль 

фільтра. Вони впливають на формування мікроклімату в місті, бо діють на тепловий режим, 

вологість і ступінь рухомості повітря. 

Оздоровчий ефект зелених насаджень виникає завдяки здатності рослин виділяти фітонциди ( повітря 

парків містить до 200 разів менше бактерій, ніж повітря вулиць).  

Економічний ефект проекту може бути досягнуто за рахунок подальшого використання територій з 

поліпшеними характеристиками зеленого покриву для рекреаційних та/або туристичних потреб, в першу 

чергу територій парків «Дружби народів» і Центрального парку культури та відпочинку, що передбачає 

створення комерційних об’єктів, в тому числі: облаштування місць для паркування авто, закладів 

харчування, літніх сцен для проведення концертів і масових заходів, облаштування спортивних 
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майданчиків, велосипедних доріжок; надання платних послуг (оренда спортивно-оздоровчого 

обладнання, облаштованих місць для відпочинку, пікніків, прокат катамаранів і човнів та ін. )  

Необхідні інвестиції складають 250…300 тис. грн щорічно (в цінах 01.10.2014), які будуть вкладені в 

закупівлю якісного посадкового матеріалу, саджанців та ін., частину робіт з благоустрою території, 

розробку програм та заходів із відновлення та створення нових зелених насаджень. Необхідно 

передбачити залучення коштів державних і приватних підприємств, в тому числі тих, що заплановано 

використати для впровадження природоохоронних заходів, кошти приватних осіб та підприємств, що 

зацікавлені в подальшому використанні територій з поліпшеними характеристиками (наданні 

рекреаційних та туристичних послуг та ін.) а також інші кошти, в тому числі добровільні внески (грошові, 

або безоплатна участь в роботах з благоустрою). 

Характер проекту – соціально-екологічний, спрямований на покращення умов життєдіяльності та 

екологічної обстановки, зменшення емісії СО2. 

Таблиця 6.2 

Зведена таблиця за проектом 

Показники Дані 

Річна економія, нат. од.: 
Природного газу, тис. м3 

Електроенергії, кВт⋅год. 
Теплової енергії, Гкал 
Палива: бензину, т 
Палива: дизельного палива, т 

 
 

Не передбачено 

Економічні показники 

Загальна сума інвестицій, тис. грн 1 000 

Річна економія (на 01.10.2014), тис. грн 
Щорічний прибуток від діяльності 

Не передбачено 

Окупність, рр. - 

Зменшення викидів СО2, т/рік 47168  

Джерело інвестицій Фонд з охорони 
навколишнього 

середовища 
Цільові фонди та 

програми 
Приватні інвестори 

Благодійні внески та 
участь громади 
Міський бюджет 
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7 ПРОЕКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ «ПІЛОТНІ ТА ДЕМОНСТРАЦІЙНІ ПРОЕКТИ З 

ВПРОВАДЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В РІЗНИХ 

СЕКТОРАХ» 

Проектна пропозиція 7.1 Встановлення теплових насосів типу повітря-вода для 

забезпечення опалення та гарячого водопостачання дитячих навчальних закладів  

Розроблено та складено: Інститут місцевого розвитку. 

Опис. Пропонується у семи дитсадках міста (ДНЗ № 52, 57, 59, 61, 71-73 — мають площу від 1700 м2 та 

споживання теплової енергії на опалення менше 0,2 Гкал/м2) встановити тепловий насос повітря-вода 

номінальною тепловою потужністю 30 кВт і виконати в кімнатах (наприклад, ігрових) загальною площею 

300м2 систему опалення "тепла підлога", крім наявної системи радіаторного опалення від теплової 

мережі. Передбачається робота системи “теплої підлоги” від теплового насосу. Температура подачі в 

таку систему складає  + 35С. Це дозволить тепловому насосу працювати з високим коефіцієнтом 

перетворення. Вода радіаторного опалення і теплої підлоги не змішуються, не дотикаються через 

теплообмінники. Це дві різні системи. У кімнатах на радіаторах встановити вентилі для можливості 

ручного чи автоматичного регулювання температури в приміщенні. Якщо тепла підлога підтримує 

необхідну температуру, то через радіатори не відбувається циркуляція теплоносія. Така система буде 

ефективною та дозволить зменшити споживання теплової енергії на опалення від мережі. В осінньо -

весняний період тепловий насос можна використовувати для нагріву гарячої води шляхом встановлення 

бойлера непрямого нагріву. 

Запропоновані заходи та їх наслідки. Тепловий насос встановлюється на вулиці. Додаткове 

обладнання (циркуляційні насоси, буферний накопичувач, бойлер ГВП і т. д.) розташовується в 

технічному приміщенні ДНЗ. Трубопроводи, що розташовані ззовні будівлі, заповнюються розчином 

пропіленгліколю з температурою замерзання -30°С. Система “тепла підлога” заповнюється водою. Для 

передачі тепла від теплового насосу до системи опалення передбачений пластинчатий теплообмінник. 

Протягом опалювального періоду тепловий насос працює на опалення, у міжсезоння та влітку — на нагрів 

гарячої води. 

Розрахунки/обґрунтування. Виробіток теплової енергії (на опалення) в рік: 

Q = Q1∙n∙k = 120000∙7∙0,00086 = 722,4 (Гкал), 

де Q1 = 120 000кВт — річний виробіток теплової енергії на опалення одним тепловим насосом; 

n = 7 – кількість дошкільних закладів; 

k = 0,00086 — коефіцієнт для переведення в Гкал. 

Споживання електричної енергії тепловим насосом: 

Е = Е1∙n∙Це = 38500∙7 = 269 500 (кВт⋅год.), 

де Е1 = 38 500кВт — річне споживання електричної енергії на опалення одним тепловим насосом; 

n = 7 — кількість дошкільних закладів; 

Економія при роботі на опалення: 

Δо = Q∙Цт-Е∙Це = 772,4∙1820,45-269500∙1,8024 = 920 369 (грн), 

де Цт = 1820,45 грн/Гкал — вартість теплової енергії за 1 Гкал;  

Це = 1,8024грн/ кВт⋅год. – вартість електричної енергії за 1 кВт⋅год. 



МУНІЦИПАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ 

200 

 

Споживання гарячої води цими ДНЗ суттєво відрізняється (або навіть відсутні дані), тому для кожного з 

них необхідно проводити розрахунки для обґрунтування встановлення додаткового обладнання для 

роботи теплового насосу на ГВП. Для орієнтовних розрахунків приймемо, що тепловому насосу необхідно 

нагріти V = 500м3 води в літній період та міжсезоння. Середню температуру навколишнього повітря при 

роботі на ГВП — 14°С. Продуктивність теплового насосу складе Qтн = 45кВт. Споживання електричної 

енергії Етн = 11,6 кВт. Для підігріву 500 м3 води з 5° до 45С° необхідно витрати часу: 

T = k∙V/Qтн = 46,7∙500/45 = 520 (год.), 

де k = 46,7кВт/год — потужність необхідна для нагріву підігріву 1 м3 води з 5° до 45С°. 

Економія при роботі на ГВП: 

Δгвп = V∙Цгвп-Eтн∙T∙Це = 500∙46,33-11,6∙520∙1,8024 = 12 293 (грн),23165 

де Цгвп = 46,33 грн — вартість 1 м3 гарячої води. 

Річна економія коштів складе: 

Δ = Δо + Δгвп = 920 369  + 12 293 = 932 662 (грн) 

Ефект і наслідки: 

1. Система “тепла підлога” зменшить ризик захворювання та створить комфортні умови для 

дітей. 

2. Створення альтернативного джерела опалення та ГВП, яке може частково задовольнити 

потреби ДНЗ. 

3. Зменшення споживашення газу в централізованій системі теплопостачання складає 100 тис. 

куб.м  

Таблиця 7.1 

Зведена таблиця за проектом 

Показники Дані 

Річна економія, нат. од.: 
Природного газу, тис. м3 
Електричної енергії, тис. кВт⋅год 
Теплової енергії, Гкал 
Палива: бензину, т 
Палива: дизельного палива, т 

 
100 

 

Економічні показники 

Загальна сума інвестицій, тис. грн 10000 

Річна економія (на 01.08.2015), тис. грн 932,7 

Окупність, рр. 10 

Зменшення викидів СО2, т/рік 197 

Джерело інвестицій Гранти 

 

8 ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКІ ЗАХОДИ («М’ЯКІ ЗАХОДИ» ПДСЕР) 

Інвестиційна стратегія ПДСЕР м. Вінниці на 2012–2020 рр. містить окрему цільову програму — Цільову 

програму з впровадження інформаційно-просвітницьких та організаційних заходів, яка 

фінансується з бюджету міста і спрямована, в першу чергу, на зміну поведінкових установок жителів, 

працівників бюджетної сфери, працівників підприємств та організацій міста на енергоефективні, у т. ч. як 

за рахунок підвищення рівня свідомості, так і набуття нових знань і навичок. 
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Фахівці з багатьох країн світу проводили дослідження, які доводять, що потенціал енергоефективності (а 

отже, зменшення викидів СО2) за рахунок зміни поведінкових установок і впровадження маловитратних 

заходів організаційного характеру мешканцями багатоквартирних будинків, працівниками організацій чи 

установ, може досягати до 10% від базового рівня споживання енергоресурсів. Практичні виміри за 

результатами конкретних заходів організаційного та інформаційно-просвітницького характеру, проведені 

українськими фахівцями (ВБО «Інститут місцевого розвитку»), не тільки підтверджують можливість 

досягнення даних результатів, але і перевищують їх. 

Крім прямого ефекту з енергозбереження в секторі громадських і житлових будівель, заходи даної 

цільової програми допоможуть подолати деякі обмеження, які перешкоджають або знижують 

ефективність реалізації енергозберігаючих заходів, наприклад, неусвідомлення споживачем своєї ролі в 

енергоощадливому споживанні ресурсів, відповідно, відсутність бажання співфінансувати 

енергоефективні заходи в багатоквартирних будинках. 

Нижче представлений набір заходів, які пропонується включити до цільової програми із впровадження 

інформаційно-просвітницьких та організаційних заходів. 

 

8.1 ВПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНІХ КУРСІВ / ПРОГРАМ ТА ФАКУЛЬТАТИВНИХ 

НАВЧАНЬ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ: 
 

 з енергозбереження в школі та вдома; 

 із житлово-комунальної грамотності. 

Впровадження даних курсів може бути оформлено у вигляді офіційних факультативів, навчальні 

програми можуть впроваджуватись на конкурсних умовах, де учасники змагаються між собою за 

критеріями: скільки енергії (теплової та електричної) вони зможуть заощадити; які енергоефективні 

заходи / проекти зможуть реалізувати в своїх школах / квартирах / будинках; які проектні пропозиції 

зможуть грамотно скласти для залучення фінансових ресурсів. Кращі пропозиції можуть фінансуватися в 

рамках цільових програм у сфері суспільних або житлових будівель. 

В Україні вже є позитивний досвід реалізації подібних освітніх проектів в школах, у т. ч. в рамках проекту 

USAID «Реформа міського теплозабезпечення в Україні» (2009–2013 рр.). 

Результатом конкурсу з енергозбереження серед 55 шкіл 20 міст України, що проводився у 2014 р. ВБО 

«Інститут місцевого розвитку», стала економія понад 170 тис. кВт/год електроенергії за 1 місяць, 

досягнута за рахунок організаційних заходів. 

Наприклад, у місті Києві в результаті конкурсу 11 шкіл Києва знизили в середньому споживання 

електричної енергії на 28,7 % (рис. 8.1). 
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Загальна кількість учнів ЗОШ у м.Вінниці складає 33 тис.чол. Студентів – близько 66 тис.чол., половина з 

яких є немісцевими мешканцями. Захід орієнтований на економію споживання електроенергії. 

Середньостатистична сім’я складається із трьох людей. 

33 тис.учнів+50% студентів=197,9 тис.чол. 

Вважаємо, що даний захід спонукатиме заощаджувати кожну залучену людину принаймні 10 хв. 

електроенергії на добу. 10хв*24год=3,6 повних доби на рік. Щорічного кумулятивного ефекту не 

передбачається, оскільки захід буде повторюватись щорічно для дітей із щоразу інших навчальних років 

по мірі їх навчання у відповідних класах. Середньодобове споживання електроенергії населенням 

становить 708,3 МВт.-год. З цього виходить розрахунок економії в розмірі 2 550,0 МВт.-год./рік, що дасть 

зменшення викидів на 2 244,0 тон СО2. 

Паралельно із запровадженням факультативних занят в даних навчальних закладах будуть проводтись 
тренінги, семінари та навчання працівників бюджетної сфери щодо енергозбереження у бюджетних 
установах. Це дозволить повністю використати кадровий потенціал, матеріальну базу, а також створити 
осередки активних та залучених людей для подальшого поширення знань про енергоефективність. 
Завдяки цьому до даної тематики будуть також залучені працівники навчальних та інших закладів 
бюджетної сфери.  

Захід орієнтований на економію споживання енергоносіїв бюджетними установами. Вважаємо, що 

даний захід спонукатиме заощаджувати бюджетні установи 45 хв. електроенергії на добу. 45хв*24год=18 

повних діб на рік. Середньодобове споживання електроенергії бюджетними установами становить 8  461 

МВт.год./260 роб.днів=32,5 МВт.год. З цього виходить розрахунок економії в розмірі 585 МВт.-год./рік, що 

дасть зменшення викидів на 514,8 тон СО2. Також захід сприятиме зменшенню споживання природного 

газу через оптимальне регулювання роботи котелень, індивідуальних теплових пунктів і ін. Орієнтовно на 

5%, оскільки значне зниження неможливе через санітарні вимоги щодо теплового комфорту в 

приміщеннях. 1 174*5%=58,7МВт.год.*0,202=11,6 тон СО2. 

 

 

Рисунок. 8.1 — Середньодобові витрати шкіл м. Києва, приведені до одного учня за 

конкурс з урахуванням   годин роботи 
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Таблиця 8.1 

Зведена таблиця за проектом 

Показники Дані 

Річна економія, нат. од.: 
Природного газу, тис. м3 

Електроенергії, МВт⋅год. 
Теплової енергії, Гкал 
Палива: бензину, т 
Палива: дизельного палива, т 

 
6,0 

3 135,0 

Економічні показники 

Загальна сума інвестицій, тис. грн 800,0 

Річна економія (на 01.01.2021), тис. грн 
Річна економія від зменшення витрат на обслуговування, тис. грн 

84,5 

Зменшення викидів СО2, т/рік 2 770,7 

Джерело інвестицій 1. Гранти 

2. Міський бюджет 

 

8.2 ПРОВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗ'ЯСНЮВАЛЬНОЇ РОБОТИ З НАСЕЛЕННЯМ 

МІСТА ТА ПРОМОКАМПАНІЙ, СПРЯМОВАНИХ НА ОЩАДЛИВЕ СПОЖИВАННЯ 

ЕНЕРГОРЕСУРСІВ 

Заходи передбачають роботу з широкими верствами населення міста, спрямовану на пропаганду 

дбайливого ставлення до енергоресурсів, особистої відповідальності кожного за тепло та комфорт у своїх 

помешкання, формування свідомого екологічно-орієнтованого споживача комунальних послуг. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.2 — Приклади інформаційно-роз’яснювальних матеріалів (білборди) 

Також необхідно розробляти і поширювати інформаційні матеріали, що містять набір конкретних 

рекомендацій щодо раціонального споживання електроенергії, теплової енергії, води та газу. Наприклад, 

в рамках проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» (МЕР) розроблені роздаткові 

матеріали (брошури) та інформаційні плакати. 
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Рисунок 8.3 — Приклади інформаційно-роз’яснювальних матеріалів (брошури) 

Позитивна практика поширення порад з енергозбереження на зворотній стороні рахунків за 

електроенергію ініційована в 2014 р. в Києві спільно з Проектом МЕР і ПАТ «Київенерго» (рис. 8.4). 

 

Рисунок 8.4 — Приклади інформаційно-роз’яснювальних матеріалів (інформація на рахунках за 

електроенергію) 

Також, в рамках постійно діючих промоційних кампаній у ПДСЕР м. Вінниця заплановано реалізацію низки 

інформаційно-просвітницьких заходів, таких як: 

– Виготовлення енергетичних сертифікатів для наочного відображення рівня енергоспоживання 

бюджетних та житлових будинків міста; 

– промоція ощадливого енергоспоживання в ЗМІ;  

– проведення Днів сталої енергії; 

– проведення Години Землі; 

– підтримка інших загальноєвропейських ініціатив в сфері енергоефективності; 

– проведення велоактивістських заходів; 

Об’єднання всіх цих заходів у рамки єдиної цільової програми з впровадження інформаційно-

просвітницьких та організаційних заходів гарантує підвищення комплексного ефекту від їхньої реалізації.  
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Захід орієнтований на економію споживання енергоносіїв (в першу чергу електроенергії) населенням 

міста.  Огляду на значну кількість різних різнопланових подій, ці заходи впливатимуть на всі галузі 

енергоспоживання населення. 

Вважаємо, що промоція енергоефективності з кожним роком спонукатиме заощаджувати одну людину 

принаймні 10 хв. електроенергії на добу додатково. Станом на 2020 рік економія розраховується 

наступним чином:  

10 хв*4 роки*365 діб/60 хв/24 год=10,14 повних доби на рік.  

Середньодобове споживання електроенергії населенням становить 258 519 МВт.год./365 діб=708,3 

МВт.год.  

Зниження викидів та економія енергії: 708,3 МВт.год.* 10,14 діб= 7 182,2 МВт.год* 0,88= 6 320,34 тон СО2. 

Кошти будуть використані, в основному на виготовлення промоматеріалів, організацію заходів, тощо. 

Зниження споживання газу та автомобільного палива очікується у розмірі 10% та 15% відповідно, чому 

також сприятимуть високі тарифи та ціни на пальне. Оскільки дизпаливо використовується, в основному 

вантажним комерційним транспортом, а стиснений метан – вантажним та автобусами, поведінкові зміни 

на їх споживання впливають мало. Тому ми не беремо в розрахунки зменшення дизпалива та стисненого 

метану. 

Природний газ: 1 757 264 МВт.год.*10%=175 726,4 МВт.год.*0,202= 35 496,73 тон СО2. 

Бензин: 1 468 743 МВт.год.*15%=220 311,45 МВт.год.*0,249= 54 857,55 тон СО2. 

Зріджений газ: 175 488 МВт.год.*15%=26 323,2 МВт.год.*0,227= 5 975,37 тон СО2. 

Таблиця 8.2 

Зведена таблиця за проектом 

Показники Дані 

Річна економія, нат. од.: 
Природного газу, тис. м3 

Електроенергії, МВт⋅год. 
Теплової енергії, Гкал 
Палива: бензину, т 
Палива: дизельного палива, т 

 
17 986,3 

7 182,2 

Економічні показники 

Загальна сума інвестицій, тис. грн 800,0 

Річна економія (на 01.01.2021), тис. грн 
Річна економія від зменшення витрат на обслуговування, тис. грн 

20,0 

Зменшення викидів СО2, т/рік 102 650 

Джерело інвестицій 3. Гранти 

4. Міський бюджет 

 

Перелік заходів / програм, що пропонуються до впровадження, поданий у таблиці 8.1. 

 

Таблиця 8.1 

Характеристика кліматичного впливу від впровадження інформаційно-просвітницьких 

заходів 
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Захід / програма Економія ресурсів 
Зменшення 

викидів СО2,   
т / рік 

Зменшення 
викидів СО2, 

% 

Впровадження освітніх курсів / програм та 
факультативних навчань в 
загальноосвітніх навчальних закладах 

Газ 6,0 тис.м3 
ел. енергія 
2 550,0 МВт⋅год 

2 256 0,11 

Проведення інформаційно-
роз'яснювальної роботи з населенням 
міста та промокампаній, спрямованих на 
ощадливе споживання енергоресурсів 

Газ 17 986,3 тис.м3 
ел. енергія 
7 182,2 МВт⋅год 

102 650 5,17 

Разом  104 906 5,28 
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Додаток 1 ПОКАЗНИКИ ПРОГНОЗУ ЦІН НА ЕНЕРГОНОСІЇ 
Курс валют (грн/EUR) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

24,45 Населення 

Газ грн/.куб.м 7,19 8,63 10,35 11,21 12,07 12,92 13,78 14,64 15,50 16,35 17,21 18,07 18,61 19,17 19,74 20,34 

Електрична енергія грн/кВт-г 0,63 1,06 1,49 1,93 2,36 2,79 3,22 3,65 4,08 4,52 4,95 5,38 5,54 5,71 5,88 6,05 

Теплова енергія грн/МВт-г 549 634 730 782 831 876 920 962 1003 1041 1079 1118 1152 1186 1222 1258 

Теплова енергія грн/Гкал 638 737 848 909 965 1018 1069 1118 1166 1210 1254 1299 1338 1378 1420 1462 

Доля газу у 
виробництві ТЕ  65% 65% 65% 64% 62% 60% 54% 50% 45% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

 Підприємства 
Газ грн/куб.м 9,12 9,44 9,76 10,08 10,41 10,73 11,05 11,37 11,69 12,01 12,33 12,65 13,03 13,42 13,82 14,24 

Електрична енергія грн/кВт-г 1,80 1,97 2,13 2,29 2,46 2,62 2,78 2,95 3,11 3,27 3,44 3,60 3,71 3,82 3,93 4,05 

Теплова енергія грн/МВт-г 1435 1503 1568 1629 1686 1737 1789 1842 1896 1951 2008 2066 2128 2192 2257 2325 

Теплова енергія грн/Гкал 1668 1747 1822 1893 1959 2019 2080 2141 2203 2268 2334 2401 2473 2547 2623 2702 

Доля газу у 
виробництві ТЕ  65% 65% 65% 64% 62% 60% 54% 50% 45% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

 Бюджетні установи 

Газ грн/куб.м 9,12 9,44 9,76 10,08 10,41 10,73 11,05 11,37 11,69 12,01 12,33 12,65 13,03 13,42 13,82 14,24 

Електрична енергія грн/кВт-г 1,80 1,97 2,13 2,29 2,46 2,62 2,78 2,95 3,11 3,27 3,44 3,60 3,71 3,82 3,93 4,05 
Теплова енергія грн/МВт-г 1435 1503 1568 1629 1686 1737 1789 1842 1896 1951 2008 2066 2128 2192 2257 2325 

Теплова енергія грн/Гкал 1668 1747 1822 1893 1959 2019 2080 2141 2203 2268 2334 2401 2473 2547 2623 2702 

Доля газу у 
виробництві ТЕ  65% 65% 65% 64% 62% 60% 54% 50% 45% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

 Міський електротранспорт 

Електрична енергія грн/кВт-г 0,79 1,06 1,62 1,93 2,36 2,79 3,22 3,65 4,08 4,52 4,95 5,38 5,54 5,71 5,88 6,05 

 Зовнішнє освітлення 

Електрична енергія грн/кВт-г 0,45 0,79 1,06 1,62 1,93 2,36 2,79 3,22 3,65 4,08 4,52 4,95 5,38 5,54 5,71 5,88 
 Теплопостачальні підприємства 

Газ (населення) грн/куб.м 2,99 3,59 4,31 5,24 6,16 7,09 8,02 8,94 9,87 10,80 11,72 12,65 13,03 13,42 13,82 14,24 

Газ (інші) грн/куб.м 9,1 9,4 9,8 10,1 10,4 10,7 11,0 11,4 11,7 12,0 12,3 12,7 13,0 13,4 13,8 14,2 

 Транспорт 

Бензин А-95 грн/л 21,00 22,47 23,82 25,01 26,01 26,79 27,59 28,42 29,27 30,15 31,06 31,99 32,95 33,94 34,95 36,00 

ДП грн/л 20,02 21,42 22,71 23,84 24,80 25,54 26,31 27,09 27,91 28,75 29,61 30,50 31,41 32,35 33,32 34,32 

Зріджений газ грн/л 8,30 8,88 9,41 9,88 10,28 10,59 10,91 11,23 11,57 11,92 12,27 12,64 13,02 13,41 13,82 14,23 
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ДОДАТОК 2 Показники економічної ефективності проектів у відповідному секторі 

№ згідно 
каталогу 

Проект 

Зниження 
споживання 

енергії, 
МВт.год./рік 

Зниження 
викидів СО2, т. в 

2020 

% зниження СО2 
від 2010 

Інвестиції, 
тис.грн. 

Скрочення СО2 
на інвестиції, 

кг/тис. грн 

№ Теплопостачання 

 Всього 395 400 83 033 4,18% 1 586 959 2 785 

 Вінницяоблтеплоенерго 14 209 2 870 0,14% 12 800 610 

1.1 
Реконструкція  котельні по вул. Пирогова  109-В   із  переходом на 
відновлювальні види палива. 

9 393 1 897 0,10% 5 900 322 

1.2 Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. Хмельницьке шосе, 96. 811 164 0,01% 1 100 149 

1.3 Реконструкція котельні по вул. Мічуріна,32 4 005 809 0,04% 5 800 139 

 Вінницяміськтеплоенерго 381 192 80 163 4,03% 1 574 159 2 175 

1.4 
Реконструкція котельні Маяковського, 132 встановленням котла на біомасі 
потужністю 1 250 кВт 

6 247 1 262 0,06% 1 200 1 052 

1.6 
Реконструкція котельні Немирівське шосе,78  встановленням котла на 
біомасі потужністю  950 кВт 

4 413 891 0,04% 8 615 103 

1.7 
Реконструкція системи теплопостачання котельні по вул. Чумацька, 20 в 
м. Вінниця 

2 547 514 0,03% 2 015 255 

1.9 Встановлення теплового насосу на очисних спорудах м.Вінниці 76 206 15 394 0,77% 219 000 70 

1.5 
Встановлення 2 модульних котелень на біомасі по вул. Гонти, 39-41 та вул. 
С.Зулінського, 48-а 

5 381 1 087 0,05% 14 900 73 

1.8 
Підвищення енергоефективності в секторі централізованого 
теплопостачання України, що фінансуватиметься Світовим банком 

85 582 18 345 0,92% 704 000 26 

1.10 Реконструкція системи теплозабезпечення по вул. С.Зулінського,9 12 966 2 799 0,14% 168 293 17 

1.11 
Реконструкція котельні по вул. Наливайка,17 з встановленням котла на 
біомасі (0,2МВт) 

841 170 0,01% 1 471 115 

1.12 
Проект з енергоефективності у м. Вінниці (реконструкція мікрорайонів 
М.Шимка – Баженова) 

29 515 6 432 0,32% 112 780 57 

1.13 Будівництво твердопаливної котельні по вул.  Баженова, 15а 21 494 4 342 0,22% 58 251 75 

1.14 Введення в експлуатацію котельні по вул. Д.Майбороди, 5 1 784 1 570 0,08% 0  

1.15 
Підключення Палацу дітей та юнацтва до мереж котельні по вул. Д 
Майбороди, 5 

190 45 0,00% 450 99 

1.16 
Реконструкція системи теплопостачання окремих споживачів мікрорайону 
від ЦТП по вул. Пирогова, 6 від котельні по вул.М.Амосова,1 

0 0 0,00% 4 000 0 

1.17 Реконструкція системи гарячого водопостачання по мікрорайону Вишенька 10 386 2 098 0,11% 14 700 143 

1.18 
Реконструкція системи теплозабезпечення СЗОШ №11 по вул. Т. Сича, 38 
із встановленням котла на біомасі 

1 173 244 0,01% 3 600 68 
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1.19 
Реконструкція системи теплозабезпечення мікрорайонів Вишенька-
Слов’янка 

27 699 5 828 0,29% 260 883 22 

1.20 
Реконструкція КВГМ-50 з переходом на альтернативне паливо та 
виведенням ПТВМ-30 в роботу в пікове навантаження 

94 769 19 143 0,96% 0  

№ Водопостачання та водовідведення 

 Всього 21 608 19 015 0,96% 198 912 779 

3.2.5 Реконструкція і модернізація КНС 5 328 4 689 0,24% 20 000 234 

3.1.3 Модернізація насосного обладнання 7 710 6 785 0,34% 30 000 226 

3.1.1 Реконструкція водогону діаметром 600 мм по вул. Київській в м. Вінниці 2 894 2 547 0,13% 18 203 140 

3.1.2 Реконструкція насосної станції ІІ-го підйому 4 824 4 245 0,21% 42 341 100 

3.2.1 
Реконструкція каналізаційної насосної станції № 1 по вул. К. Коріатовичів в 
м. Вінниці 

262 231 0,01% 7 186 32 

3.2.4 Реконструкція каналізаційного колектора і виведення з експлуатації КНС-9 174 153 0,01% 9 000 17 

3.2.2 Реконструкція КНС №12 по вул. Ватутіна 31 27 0,00% 2 183 12 

3.2.3 Модернізація насосного обладнання на 3-х КНС 161 142 0,01% 15 000 9 

3.1.5 Санація водопровідних труб діаметром від 400 до 700 мм і вище (10 км) 82 72 0,00% 20 000 4 

3.1.4 Заміна найбільш аварійних водопровідних труб (15 км) 142 125 0,01% 35 000 4 

№ Транспорт 

 Всього 188 479 52 665 2,65% 222 728 12 284 

4.1.1 
Проект №1. КП «Вінницька транспортна компанія» Ремонт тролейбусів з 
встановленням електронної системи керування потужністю (100/124) 

5 187 4 565 0,23% 25 028 182 

4.1.3 Придбання нових тролейбусів на заміну старих 2 371 2 086 0,11% 96 000 22 

4.1.2 
Встановлення лічильників електроенергії на рухомому складі та 
стимулювання водіїв до скорочення витрат електроенергії 

1 471 1 294 0,07% 800 1 618 

4.3 
Облаштування світлофорного регулювання на перехресті вул. Д.Нечая – 
вул. Московська. 

29 900 7 445 0,37% 800 9 306 

4.2 Впровадження автоматизованої системи управління транспортом (АСУТ) 87 707 21 839 1,10% 26 500 824 

4.4 Створення та розвиток велосипедної інфраструктури в м. Вінниця 59 800 14 890 0,75% 48 000 310 

4.1.4 
Заміщення автобусів малої місткості (клас А) типу “Спринтер” на автобуси 
класу I. 

2 043 545 0,03% 25 600 21 

№ Зовнішнє освітлення 

 Всього 2 200 1 936 0,10% 52 303 37 

5.1-5.4 Модернізація системи зовнішнього освітлення (заміна світильників) 2 200 1 936 0,10% 52 303 37 

№ Громадські будівлі 

 Всього 93 732 19 525 0,98% 356 858 782 

0 Дошкільні заклади (40 одиниць) 1 пакет - регулювання+маловитратні 11 403 2 375 0,12% 12 320 193 

0 ЗНЗ будівлі (58 одиниць) 1 пакет - регулювання+маловитратні 20 633 4 298 0,22% 25 114 171 

0 Охорона здоров'я будівлі (54 одиниць) 1 пакет 6 225 1 297 0,07% 10 098 128 
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0 ЗНЗ будівлі (58 одиниць) 2 пакет - гідравлічне налаштування 8 065 1 680 0,08% 26 100 64 

0 Охорона здоров'я будівлі (54 одиниць)  2 пакет 2 167 451 0,02% 7 020 64 

0 Дошкільні заклади (40 одиниць) 2 пакет - гідравлічне налаштування 3 730 777 0,04% 12 800 61 

0 Охорона здоров'я будівлі (54 одиниць)  3 пакет 8 921 1 858 0,09% 52 650 35 

0 Дошкільні заклади (40 одиниць) 3 пакет - термомодернізація 15 384 3 205 0,16% 95 600 34 

0 ЗНЗ будівлі (30 одиниць до 2020) 3 пакет - термомодернізація 17 204 3 584 0,18% 115 156 31 

№ Житлові будинки 

 Всього 273 998 56 631 2,85% 296 044 2 008 

0 Житлові будівлі - 1 пакет (співфін 50%) охоп 200 буд. 18 462 3 846 0,19% 24 700 156 

0 Житлові будівлі - 1 пакет (співфін 30%) охоп 400 буд. 36 926 7 692 0,39% 29 640 260 

0 Житлові будівлі - 1 пакет (співфін 15%) охоп 500 буд. 47 594 9 914 0,50% 18 525 535 

0 Житлові будівлі - 2 пакет маловитратні (співфін 50%) охоп 400 буд 33 126 6 900 0,35% 31 860 217 

0 Житлові будівлі - 2 пакет маловитратні (співфін 20%) охоп 700 буд 58 615 12 210 0,61% 22 302 547 

0 
Житлові будівлі - 3 пакет - термомодернізація - відшкодовування відсотків - 
30 будівель - у рік, на 15 років 

8 876 1 849 0,09% 9 017 205 

0 Енергоефективна модернізація будинків у приватному секторі 70 400 14 221 0,72% 160 000 89 

№ Інформаційні заходи 

 Всього 432 737 105 421 5,31% 1 600 131 776 

8.1 
Впровадження освітніх курсів/програм в загальноосвітніх навчальних 
закладах 

3 194 2 771 0,14% 800 3 463 

8.2 
Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з населенням міста, 
спрямованої на ощадливе споживання енергоресурсів 

429 543 102 650 5,17% 800 128 312 

№ Озеленення 

 Всього 0 47 168 2,37% 1 000 47 168 

6.1 
Відтворення рослинності на ділянках загального використання з метою 
покращення та реконструкції існуючих зелених зон міста 

0 47 168 2,37% 1 000 47 168 

№ Альтернативні Джерела Енергії 

 Всього 977 197 0,01% 10 000 37 

7.1 
Встановлення теплових насосів типу повітря-вода для забезпечення 
опалення та гарячого водопостачання дитячих навчальних закладів 

977 197 0,01% 10 000 37 

 ВСЬОГО 1 409 130 385 591 19,41% 2 726 404 197 656 
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Інвестиційну стратегію Плану дій зі сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР) міста Вінниці 
підготовлено фахівцями ВБО «Інститут місцевого розвитку», що є співвиконавцем Проекту USAID 
«Муніципальна енергетична реформа в Україні».  

Інвестиційна стратегія є додатком до ПДСЕР м. Вінниці й містить повний та обґрунтований перелік 
пріоритетних інвестиційних проектів, що їх було підготовлено за секторами для отримання 
фінансування від донорських та інших міжнародних фінансових організацій. Усі фінансові показники 
проектів було оцінено, виходячи з 15-річного горизонту планування. Для оцінки фінансових потоків 
проектів було використано прогноз цін на енергоносії і енергетичні послуги (наведений у Додатку Б 
цього документа). Як ставку дисконтування було використано 12,2%  річних, що є середньою ставкою 
за всіма інструментами Національного банку України за 2005-2013 рр. і 10 місяців 2014 р. Ранжування 
відбувалось окремо за кожним сектором за стандартними фінансовими показниками: середня 
окупність, NPV, IRR, NPVQ. У разі, якщо ці показники не визначали послідовність ранжування, проекти 
обирались за найменшим обсягом інвестицій.    

Фінансування проектів у рамках цього документу регулюється за допомогою цільових програм — 
багаторічних програм фінансування заходів за кожним окремим сектором. Інвестиційна програма 
ПДСЕР м. Вінниці охоплює дев‘ять цільових програм, а саме:   

10. Цільова програма у сфері теплопостачання. 

11. Цільова програма у сфері водопостачання і водовідведення. 

12. Цільова програма у сфері транспорту. 

13. Цільова програма у сфері зовнішнього освітлення. 

14. Цільова програма у сфері громадських будівель. 

15. Цільова програма у сфері житлових будівель. 

16. Цільова програма із впровадження інформаційно-просвітницьких заходів. 

17. Цільова програма у сфері озеленення. 

18. Цільова програма із впровадження демонстраційних та пілотних проектів із 
використання альтернативних джерел енергії у різних секторах. 

Загальні обсяги фінансування становлять 2 989 млн грн протягом 6 років. До фінансування Плану дій 
пропонується використати 10 фінансових джерел. Серед них: бюджет міста, кошти комунальних 
підприємств, мешканців міста, гранти. Також у рамках цього Плану дій пропонується використати 
нетрадиційні джерела фінансування проектів: гранти й меценатство. 

У ході підготовки Інвестиційної стратегії ПДСЕР м. Вінниці було використано макроекономічні 
припущення, включаючи припущення щодо підвищення тарифів на енергоресурси та комунальні 
послуги для груп споживачів.  

Цей документ є першим проектом Інвестиційної стратегії, який буде направлено відповідним 
спеціалістам Вінницької міської ради для обговорення та коментарів і презентовано членам 
спеціальної робочої групи з підготовки ПДСЕР м. Вінниці. Підготовку Інвестиційної програми буде 
завершено після отримання коментарів та зауважень від усіх зацікавлених сторін.  

Цей документ складається із трьох основних розділів (які містять загальну інформацію (вихідні 
положення), обсяги фінансування ПДСЕР за джерелами, перелік цільових програм) та трьох додатків 
(які описують фінансову рамку інвестиційної стратегії, прогноз цін на енергоносії та джерела 
фінансування інвестиційних проектів).  
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1 ВИХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1 Проекти 
 

Усі фінансові показники проектів було оцінено, виходячи з 15-річного горизонту планування. Для 
оцінки фінансових потоків проектів було використано прогноз цін на енергоносії і енергетичні послуги, 
що наведений у Додатку Б цього документа. Як ставку дисконтування було використано 12,2% річних, 
що є середньою ставкою за всіма інструментами Національного банку України за 2005…2013 рр. і 10 
місяців 2014 р. 

Ранжування відбувалось окремо за кожним сектором, за стандартними фінансовими показниками: 
середня окупність, NPV, IRR, NPVQ. У разі, якщо ці показники не визначали послідовність ранжування, 
проекти обирались за найменшим обсягом інвестицій. 

Проекти фінансуються в послідовності, що відповідає порядку після їхнього ранжування, з 
урахуванням фінансових можливостей того чи іншого джерела фінансування та поставленої цілі цього 
документу. 

1.2 Джерела фінансування 

 

Джерела й обсяги фінансування розроблялися відповідно до припущень і прогнозів, наведених у 
Додатку А.  

У рамках усіх прогнозів, а також оцінки та ранжування проектів обирався песимістичний сценарій із 
метою створення картини, яку буде легше перевершити, аніж не закінчити. Проте довгострокове 
планування завжди є непередбачуваним, тому існує потреба у щорічному перегляді планів міста. 

1.3 Цільові програми 
 

Фінансування проектів у рамках цього документа регулюється за допомогою цільових програм. Цільові 
програми є багаторічними програмами фінансування заходів за кожним окремим сектором або 
напрямом. У цьому документі передбачено такі цільові програми: 

- Цільова програма у сфері теплопостачання. 

- Цільова програма у сфері водопостачання і водовідведення. 

- Цільова програма у сфері транспорту. 

- Цільова програма у сфері зовнішнього освітлення. 

- Цільова програма у сфері громадських будівель. 

- Цільова програма у сфері житлових будівель. 

- Цільова програма у сфері інформаційних заходів. 

- Цільова програма у сфері озеленення. 

- Цільова програма щодо використання альтернативних джерел енергії. 
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Рисунок 1.1 — Графік реалізації цільових програм за роками 

Проекти в рамках цільових програм розміщені таким чином, щоб відповідати можливостям фінансових 
джерел, що планується використати для кожної окремої цільової програми, а також для забезпечення 
виконання цілі, яку взяло на себе місто в рамках підписання Угоди мерів, а саме — скоротити викиди 
СО2 на 20% до 2020 року. 
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2 ЗАГАЛЬНІ ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ ПДСЕР ЗА ДЖЕРЕЛАМИ 

Загальні обсяги фінансування становлять 2 989 млн грн протягом 6 років. Для фінансування Плану дій пропонується використати 10 
фінансових джерел. Серед них: бюджет міста, обласний бюджет, кошти та запозичення комунальних підприємств, мешканців міста, гранти. 
Також у рамках цього Плану дій пропонується використати нетрадиційні джерела фінансування проектів: гранти й меценатство. 

Серед усіх джерел фінансування Плану дій найбільшу частку мають комунальне підприємство «Вінницяміськтеплоенерго» (близько 44%) та 
бюджет міста (22%). Разом ці два джерела покриють 66% необхідних коштів. Також досить значну роль відведено мешканцям міста, які 
задіяні у фінансуванні 19% від потреби плану. Дещо меншу роль пропонується відіграти міському водоканалу й Вінницькій транспортній 
компанії (7% і 4% відповідно). На решту джерел припадає 4% або менше від загального обсягу фінансування Плану дій. 

 

 

 

3 ПЕРЕЛІК ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ 
 

3.1 Цільова програма у сфері теплопостачання 

Роки впровадження: 2015–2020   Загальні інвестиції: 1 514 920 тис. грн  

 (тис.грн) 2 015 2016 2017 2018 2019 2020 

Теплопостачання 

№ з/п 

Всього 107 748 237 907 241 502 245 161 344 711 337 261 

Вінницяоблтеплоенерго 5 900 2 320 4 580 0 0 0 

1.1 
Реконструкція котельні по вул. Пирогова, 109 із переходом на 
відновлювальні види палива. 5 900      

1.2 
Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. 
Хмельницьке шосе , 96.    1 100    

1.3 Реконструкція котельні по вул. Мічуріна, 32  2 320 3 480    

  Вінницяміськтеплоенерго 101 848 235 587 236 922 245 161 344 711 337 261 

1.4 
Реконструкція котельні Маяковського, 132 встановленням 
котла на біомасі потужністю  1250кВт.   600 600   
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1.6 
Реконструкція котельні Немирівське шосе,78  встановленням 
котла на біомасі потужністю  950 кВт  8 615     

1.7 
Реконструкція системи теплопостачання котельні по вул. 
Чумацька, 20 в м. Вінниця 2015      

1.9 Встановлення теплового насосу на очисних спорудах м.Вінниці     109 500 109 500 

1.5 
Встановлення 2 модульних котелень на біомасі по вул. Гонти, 
39-41 та вул. С. Зулінського, 48а    

7 450 7 450 
 

1.8 

«Підвищення енергоефективності в секторі централізованого 
теплопостачання України», що фінансуватиметься Світовим 
Банком  140 800 140 800 140 800 140 800 140 800 

1.10 
Реконструкція системи теплозабезпечення по вул. 
С.Зулінського,9  84 147 84 147    

1.11 
Реконструкція котельні по вул. Наливайка,17 із встановленням 
котла на біомасі 1 471      

1.12 
Проект з енергоефективності у м. Вінниці (реконструкція 
мікрорайонів М.Шимка – Баженова) 72 669*      

1.13 Будівництво твердопаливної котельні по вул.  Баженова, 15а 58 251        

1.14 Введення в експлуатацію котельні по вул. Д.Майбороди, 5 0        

1.15 
Підключення КЗ «Палац дітей та юнацтва» до мереж котельні 
по вул. Д.Майбороди, 5 

 225 225      

1.16 

Реконструкція системи теплопостачання окремих споживачів 
мікрорайону від ЦТП по вул. Пирогова, 6 від котельні по 
вул.М.Амосова,1 

  2 000 2 000     

1.17 
Реконструкція системи гарячого водопостачання по 
мікрорайону Вишенька 

    7 350 7 350     

1.18 
Реконструкція системи теплозабезпечення СЗОШ №11 по  вул. 
Т. Сича, 38 із встановленням котла на біомасі 

  1 800 1 800       

1.19 
Реконструкція системи теплозабезпечення мікрорайонів 
Вишенька-Слов’янка 

        86 961 86 961 

1.20 
Реконструкція КВГМ-50 з переходом на альтернативне паливо 
та виведенням ПТВМ-30 в роботу в пікове навантаження 

        0 0 

*-- в основному було використано в 2014 році 
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3.2 Цільова програма у сфері водопостачання і водовідведення 
 

Роки впровадження: 2015–2020   Загальні інвестиції: 198 912 тис. грн 

Джерела фінансування: кошти водоканалу із залученням позикових коштів  

 (тис. грн) 2 015 2016 2017 2018 2019 2020 

Водопостачання та водовідведення 
№  Всього 7 186 50 000 60 544 9 000 17 183 55 000 

3.2.5 Реконструкція і модернізація КНС   20 000     

3.1.3 Модернізація насосного обладнання  30 000     

3.1.1 Реконструкція водогону діаметром 600 мм по вул. Київській у м. Вінниці   18 203    

3.1.2 Реконструкція насосної станції ІІ-го підйому   42 341    

3.2.1 Реконструкція КНС № 1 по вул. Свердлова в м. Вінниці 7 186      

3.2.4 Реконструкція каналізаційного колектора й виведення з експлуатації КНС-9    9 000   

3.2.2 Реконструкція КНС №12 по вул. Ватутіна     2 183  

3.2.3 Модернізація насосного обладнання на 3 КНС     15 000  

3.1.5 Санація водопровідних труб діаметром від 400 до 700 мм і вище (10 км)      20 000 

3.1.4 Заміна найбільш аварійних водопровідних труб (15 км)      35 000 
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3.3 Цільова програма у сфері транспорту 
 

Роки впровадження: 2016–2020   Загальні інвестиції: 222 728 тис. грн 

Джерела фінансування:  

Бюджет міста — 100 328 тис. грн  

Вінницька транспортна компанія —122 400 тис. грн 

Проект № 4.1.4 впроваджується Вінницьким трамвайно-тролейбусним управлінням, але не потребує додаткових інвестицій. 

 (тис.грн) 2 015 2016 2017 2018 2019 2020 

№ Транспорт 
  Всього 0 19 543 44 443 65 943 57 600 35 200 

4.1.1 Проект №1. КП «Вінницька транспортна компанія» Ремонт тролейбусів із 
встановленням електронної системи керування потужністю (100/124)  

8 343 8 343 8 343   

4.1.3 Придбання нових тролейбусів на заміну старих 
 

  48 000 48 000  

4.1.2 Встановлення лічильників електроенергії на рухомому складі та 
стимулювання водіїв до скорочення витрат електроенергії 

 
400 400    

4.3 Облаштування світлофорного регулювання на перехресті вул. Д. Нечая – 
вул. Московська.  

800     

4.2 Упровадження автоматизованої системи управління транспортом (АСУТ) 
 

 26 500    

4.4 Створення та розвиток велосипедної інфраструктури в м. Вінниця 
 

9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 

4.1.4 Заміщення автобусів малої місткості (клас А) типу «Спринтер» на автобуси 
класу I.  

    25 600 
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3.4 Цільова програма у сфері зовнішнього освітлення 
 

Роки впровадження: 2016–2020   Загальні інвестиції: 52 303 тис. грн 

Джерела фінансування: Міськсвітло із залученням позикових коштів 

 (тис. грн) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Зовнішнє освітлення 
№ з/п Усього 0 10 461 10 461 10 461 10 461 10 461 

5.1-5.4 Модернізація системи зовнішнього освітлення (заміна світильників)  10 461 10 461 10 461 10 461 10 461 

 

 

3.5 Цільова програма у сфері громадських будівель 
 

Роки впровадження: 2015–2020   Загальні інвестиції: 356 858 тис. грн 

Джерела фінансування: Бюджет міста  

 (тис. грн) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Громадські будівлі 
№ з/п Всього 14 362 26 365 52 363 77 317 63 002 123 449 

10.  Дошкільні заклади (40 одиниць) 1 пакет – регулювання + маловитратні 12 320           

11.  ЗНЗ – будівлі (58 одиниць) 1 пакет – регулювання + маловитратні 2 042 23 072         

12.  Охорона здоров'я – будівлі (54 одиниць) 1 пакет    3 293 6 805       

13.  ЗНЗ – будівлі (58 одиниць) 2 пакет — гідравлічне налаштування     26 100       

14.  Охорона здоров'я – будівлі (54 одиниць) 2 пакет      7 020       

15.  Дошкільні заклади (40 одиниць) 2 пакет — гідравлічне налаштування     12 438 362     

16.  Охорона здоров'я – будівлі (54 одиниць) 3 пакет        52 650     

17.  Дошкільні заклади (40 одиниць) 3 пакет —термомодернізація       24 305 63 002 8 293 

18.  ЗНЗ будівлі (30 одиниць) 3 пакет —термомодернізація           115 156 
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3.6 Цільова програма у сфері житлових будівель 
 

Роки впровадження: 2016-2020   Загальні інвестиції: 296 044 тис. Грн 

 

Джерела фінансування: Мешканці, бюджет міста. 

 (тис. грн) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Житлові будинки 
№ з/п Всього 0 36 394 57 946 58 525 98 670 44 508 

1.  Житлові будівлі — 1 пакет (співфін. 50%) охопл. 200 буд.   24 700         

2.  Житлові будівлі —1 пакет (співфін. 30%) охопл. 400 буд.   11 694 17 946       

3.  Житлові будівлі — 1 пакет (співфін. 15%) охопл. 500 буд.       18 525     

4.  Житлові будівлі — 2 пакет маловитратні (співфін. 50%) охопл. 400 буд.         31 860   

5.  Житлові будівлі — 2 пакет маловитратні (співфін. 20%) охопл. 700 буд.         22 302   

6.  Житлові будівлі — 3 пакет — термомодернізація — відшкодовування 
відсотків — 30 будівель у рік, на 15 років 

        4 508 4 508 

7.  Енергоефективна модернізація будинків у приватному секторі     40 000 40 000 40 000 40 000 

У № з/п 1-6 таблиці наведені суми фінансування з бюджету 

3.7 Цільова програма у сфері інформаційних заходів 
 

Роки впровадження: 2015–2023   Загальні інвестиції: 800,0 тис. грн 

Джерела фінансування: Бюджет міста, держбюджет, гранти. 

 (тис. грн) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Інформаційні заходи 
№ з/п Усього   400 400 400 400 

1. 
Впровадження освітніх курсів/програм в загальноосвітніх навчальних 
закладах  

 200 200 200 200 

2. 
Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з населенням міста, 
спрямованої на ощадливе споживання енергоресурсів   

200 200 200 200 



 
 

222 

3.8 Цільова програма у сфері озеленення 
 

Роки впровадження: 2015-2018   Загальні інвестиції: 1 000 тис. грн 

Джерела фінансування:  

Фонд з охорони навколишнього середовища, цільові фонди та програми, приватні інвестори, благодійні внески та участь  громади, міський 
бюджет 

 (тис. грн) 2017 2018 2019 2020 

Озеленення 
№ 
з/п 

Усього 250 250 250 250 

6.1 Відтворення рослинності на ділянках загального використання з метою покращення 
та реконструкції наявних зелених зон міста 

250 250 250 250 

 

 

3.9 Цільова програма щодо використання альтернативних джерел енергії 
 

Роки впровадження: 2016–2017    Загальні інвестиції: 10 000 тис. грн 

Джерела фінансування: Грант    

 (тис. грн) 2015 2016 2017 

Альтернативні джерела енергії 

№ 
з/п 

Усього 0 5 000 5 000 

Гранти 0 5 000 5 000 

7.1 Встановлення теплових насосів типу «повітря-вода» для забезпечення опалення та 
гарячого водопостачання дитячих навчальних закладів 

 5 000 5 000 
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ДОДАТОК А 

ФІНАНСОВА РАМКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ 
 

Для фінансування проектів у рамках ПДСЕР міста Вінниці пропонується використовувати такі джерела 
фінансування: 

- Кошти бюджету розвитку міста.  

- Кошти, залучені до бюджету розвитку міста на умовах кредиту або позики. 

- Кошти державного бюджету міста. 

- Кошти комунальних підприємств міста або залучені ними кошти. 

- Кошти концесіонерів і приватних інвесторів. 

- Кошти мешканців міста. 

- Грантові кошти. 

- Кошти меценатів або підприємств міста, зацікавлених у створенні позитивного іміджу. 

 

А.1 Кошти бюджету розвитку міста 
 

Для побудови прогнозу джерел, доступних у бюджеті розвитку міста, було оцінено майбутні доходи 
бюджету міста загалом, базуючись на очікуваних прогнозах щодо рівня зростання ВВП та інфляції в 
Україні. Для цього були використані такі припущення: 

1. Прогноз динаміки ВВП та інфляції у 2014-2015 роках відбувався за консенсус-прогнозом ЄБРР, 
МВФ і Світового банку, що були доступні на 26.11.2014. На наступні роки прогноз складався за 
допомогою експертної оцінки. Результати консенсус-прогнозу наведені в таблиці А.1. 

Таблиця А.1  
Консенсус-прогноз ВВП та інфляції 

(%) 
 

Індикатор ЄБРР МВФ Світовий банк Консенсус-
прогноз 

ВВП 2014 -9,00 -7,25 -8,00 -8,08 

ВВП 2015 -3,00 -4,25 -1,00 -2,75 

Інфляція 2014  19,00 19,00 19,00 

Інфляція 2015  9,00 10,00 9,50 

2. Тільки прогноз темпів росту ВВП та інфляції були враховані при побудові прогнозу доходів 
бюджету міста. Інші фактори не враховувались у зв’язку зі складністю передбачення їхнього 
впливу за сучасних умов. 

3. Припускається, що обсяг бюджету розвитку буде скориговано на індекс інфляції і обсяги 
динаміки ВВП у 2015 році. Припускається, що, починаючи із 2016 року, обсяг бюджету розвитку 
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складатиме 10% від загального фонду місцевого бюджету внаслідок проведення заходів і 
реформ, спрямованих на децентралізацію державної влади в Україні.11 

Результати прогнозу наведено на графіку рис. А.1. 

            

 

Рисунок  А.1 — Прогноз доходів бюджету і бюджету розвитку міста Вінниці (млн грн) 

 

4. Припускається, що тільки частка доступних коштів бюджету розвитку буде направлятися 
містом на фінансування заходів із ПДСЕР. На початок дії цього Плану будуть спрямовуватися 
10% від бюджету розвитку, із подальшим зростанням до 40% на 2020 рік. Частки за роками та 
суми фінансування ПДСЕР за рахунок бюджету розвитку міста наведено в таблиці А.2. 

 
     Таблиця А.2 

Прогноз обсягу коштів, що спрямовуватимуться на фінансування ПДСЕР з бюджету розвитку 
м. Вінниці 

 

Роки 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Бюджет розвитку на ПДСЕР 
(млн грн) 

15,6 32,9 49,5 58,1 67,7 69,1 

% від доходів БР 10% 20% 30% 35% 40% 40% 

 

 

                                                        
11 http://news.finance.ua/ua/news/~/334353. 

http://news.finance.ua/ua/news/~/334353
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А.2 Кошти, залучені до бюджету розвитку міста на умовах кредиту або позики 
 

1. Припускається, що місто буде вести активну діяльність із залучення позикових коштів з метою 
фінансування ПДСЕР та інших проектів. 

2. Враховується, що місто має ліміт на залучення коштів, встановлений законодавством у розмірі 
200% від загального обсягу доходів бюджету розвитку міста. 

3. Припускається, що в короткостроковій перспективі (у 2015 році) містом не буде залучено кошти 
для фінансування проектів у рамках ПДСЕР. Це пов’язано зі складною фінансовою ситуацією 
в Україні, зі значним дефіцитом суверенного боргу держави, що може призвести до 
встановлення центральними органами влади обмеження для міст на запозичення коштів. 

4. Припускається, що починаючи із 2016 року місто залучатиме позикові кошти для фінансування 
ПДСЕР, і обсяг залучень зростатиме значними темпами. 

5. Припускається, що основними кредиторами для міста в середньостроковій перспективі 
виступатимуть міжнародні фінансові організації, що є найбільш активними за теперішніх умов, 
а також завжди ставлять серед пріоритетів проекти з енергоефективності. 

6. Припускається, що в довгостроковій перспективі для міста відкриватимуться ширші 
можливості із залучення коштів для фінансування ПДСЕР, у тому числі кредити українських 
банків, а також розміщення муніципальних облігацій на внутрішньому або зовнішніх ринках 
(табл. А.3). 

Таблиця А.3 

Прогноз щодо обсягу залучених коштів до БР на фінансування ПДСЕР міста Вінниці 

Джерела фінансування 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Запозичення до БР на ПДСЕР 
(млн грн) 

0,0 49,3 66,0 56,4 64,3 69,1 

Залишок тіла запозичень  
(млн грн) 

135,0 169,3 213,3 238,2 263,0 283,4 

% від ліміту 43 51 65 72 78 82 
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Рисунок  А.2 — Прогноз обсягу доступних коштів міста на фінансування ПДСЕР (бюджет 

розвитку та запозичення до нього) у млн грн 

А.3 Кошти державного бюджету України 
 

Кошти державного бюджету можуть бути розглянуті як інше джерело фінансування проектів у рамках 
державних цільових програм. 

А.4 Кошти комунальних підприємств міста 
 

1. Припускається, що проекти на підприємствах теплопостачання, водопостачання, 
водовідведення та зовнішнього освітлення будуть фінансуватись або за власні кошти 
вищеназваних підприємств, або за рахунок залучення позикових коштів до цих підприємств на 
фінансування даних проектів. 

2. Також припускається, що деякі транспортні проекти будуть фінансуватися за рахунок 
комунальних підприємств і залучених ними коштів. 

3. Враховується, що для впровадження проектів Вінницяміськтеплоенерго буде залучено 
фінансування Світового банку у розмірі 43,32 млн дол. США, про що вже досягнуто 
домовленість. 

А.5 Кошти приватних інвесторів 
 

Інвестування проектів у житловому секторі заплановано фінансувати з декількох джерел, у т.ч. з 
міського бюджету, спеціальних державних цільових програм, коштів мешканців, а також залучених 
коштів приватного бізнесу на умовах перфоманс-контрактів (механізм ЕСКО).  
 

А.6 Кошти мешканців міста 
 

Усі проекти щодо підвищення енергоефективності житлових будівель фінансуються тільки на умовах 
співфінансування з мешканцями цих будинків у різних пропорціях. Таким чином, до фінансування 
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ПДСЕР планується залучити кошти мешканців міста. Самі мешканці можуть брати участь у 
фінансуванні цих проектів за рахунок власних коштів або коштів, узятих у позику. 

 

А.7 Грантові кошти 
 

Пропонується залучити грантові кошти для фінансування демонстраційного проекту з АДЕ та новітніх 
технологій. Серед можливих грантодавців можуть бути такі організації, як USAID, CIDA, SIDA, SDC, 
GTZ та ін. Таким чином буде дещо розвантажено бюджет міста, а організації із міжнародної співпраці 
отримають можливість долучитися до розвитку міста і посприяти підвищенню його енергетичної 
незалежності. 

Також пропонується розглянути можливість залучення грантових коштів для фінансування проекту з 
відновлення зелених зон міста. 

 

А.8 Кошти меценатів або підприємств міста, зацікавлених у створенні 
позитивного іміджу 

 

У рамках фінансування ПДСЕР керівництву міста пропонується провести переговори і зробити все 
можливе для залучення мецената або групи меценатів для фінансування проекту з облаштування 
зелених покрівель міста. Це створить чудовий прецедент співпраці міста і його видатних мешканців, 
сприятиме розвантаженню бюджету міста, виховуватиме психологію господаря серед населення. 
Також це створюватиме імідж міста як інноваційного і провідного. Кошти, необхідні на фінансування 
цього проекту, не є значними і їх реально залучити. 

Також можна розглянути приватні компанії та підприємства міста, що можуть бути зацікавлені в 
розвитку свого позитивного іміджу серед місцевого населення. 

Перелік можливих джерел фінансування наводиться в додатку В цього документа. 
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ДОДАТОК Б  
ПРОГНОЗ ЦІН НА ЕНЕРГОНОСІЇ 

 

У цьому додатку до Інвестиційної стратегії ПДСЕР м. Вінниці наводиться прогноз цін на енергетичні 
послуги та енергоносії, що використовувалися для оцінки, порівняння й ранжування проектів, 
передбачених до впровадження Планом дій зі сталого енергетичного розвитку міста Вінниці. 

Для прогнозу використовувалася вся доступна інформація щодо планів змін тарифів на енергетичні 
носії і послуги, які оголошувались урядом України до 26.11.2014. Надалі лунали заклики до більш 
радикальних темпів підвищення тарифів, ніж враховано в цьому прогнозі12. Сценарій, використаний у 
цьому документі, можна вважати песимістичним сценарієм, оскільки більш швидке зростання цін на 
енергоносії призведе до ще більш привабливих фінансових показників проектів, і, відповідно, 
підвищить імовірність їхнього впровадження. 

Так само вихідні ціни, що використовувались у рамках цього прогнозу, були взяті як найнижчі для 
кожної категорії споживачів на даний момент. Таким чином, реальні показники проектів можуть бути 
вищими для деяких категорій споживачів і проектів, адже даватимуть більшу економію грошових 
коштів на одиницю зекономлених ресурсів уже в ранніх періодах. 

 

Б.1 Припущення щодо прогнозу цін 
 

1. Для всіх видів енергоносіїв вихідною точкою служать ціни на енергоносії, що встановлені в 
Україні станом на 01.08.2015 р. Розмір цін і тарифів із посиланням на джерело інформації наведений 
у таблиці нижче: 

Енергоносій 
Одиниця 
виміру 

Розмір тарифу / 
ціни з ПДВ 

Обґрунтування 

Газ 

Населення грн/м3 7,188 

Постанова НКРЕ «Про встановлення 
роздрібних цін на природний газ, що 
використовується для потреб населення» 
від 03.03.2015 № 583   

Бюджетні 
установи 

 грн/м3 

9,12 
((6 810·1,02+656,2)

·1,2/1 000) 

 Згідно з Постановою НКРЕКП від 
30.03.2015 № 1339, ціна на газ — 
6 810 грн/тис. м3 без ПДВ. 

 Згідно з Постановою НКРЕКП № 503 
03.03.2015, загальний тариф на 
транспортування природного газу 
встановлено у розмірі 656,2 грн/тис. м3 
без ПДВ 

Підприємства  грн/м3  
9,12 

((6 810·1,02+656,2)
·1,2/1 000) 

-//- 

Електрична енергія 

                                                        
12 http://economics.unian.ua/finance/1019870-ukrajintsyam-z-2017-roku-dovedetsya-platiti-rinkovu-tsinu-za-svitlo-i-gaz.html  

http://economics.unian.ua/finance/1019870-ukrajintsyam-z-2017-roku-dovedetsya-platiti-rinkovu-tsinu-za-svitlo-i-gaz.html
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Енергоносій 
Одиниця 
виміру 

Розмір тарифу / 
ціни з ПДВ 

Обґрунтування 

Населення грн/кВт⋅год 0,63 

Для населення, яке проживає в житлових 
будинках, обладнаних електроплитами за 
обсяг, спожитий понад 100 кВт∙год до 
600 кВт∙год е/е на місяць 
Згідно з Постановою КМУ від 26.02.2015 № 
220  

Бюджетні 
установи 

грн/кВт⋅год 1,8024 
Згідно з Постановою НРЕКП від 25.06.2015  
№ 1877 

Підприємства грн/кВт⋅год 1,8024 
Згідно з Постановою НРЕКП від 25.06.2015  
№ 1877 

Міський 
електротранспорт 

грн/кВт⋅год 0,79 
Згідно з Постановою НКРЕКП  від 
11.03.2010  № 218 (зі змінами від 
26.02.2015) 

Зовнішнє 
освітлення 

грн/кВт⋅год 
0,4506 

(1,8024·0,25) 
Згідно з Постановою НКРЕ  від 22.10.2004 
№ 1030 

Теплова енергія 

Населення  грн/Гкал 638,4 
Згідно з Постановою НКРЕКП від 03.03.2015 
року № 608 

Бюджетні 
установи 

грн/Гкал 1 667,916 
Згідно з Постановою НКРЕКП від 
30.04.2015 року № 1407 

Підприємства грн/Гкал 1 667,916 
Згідно з Постановою НКРЕКП від 
30.04.2015 року № 1407 

Пальне 

Бензин А-95 грн/л 21,00 
Середній рівень ціни на бензин марки А-92 
від 15.07.15 на сайті: http://vseazs.com/ 

ДП грн/л 20,00 
Середній рівень ціни на дизельне пальне 
від 15.07.15 на сайті http://vseazs.com/ 

Зріджений газ грн/л 8,3 
Середній рівень ціни на зріджений газ від 
15.07.15 на сайті: http://vseazs.com/ 

В якості основного прогнозу використовувався прогноз цін на основні енергетичні ресурси Інституту 
Економіки і Прогнозування Національної Академії Наук України, що наведено нижче. 

Природний газ 

Згідно з Меморандумом із МВФ тарифна реформа на ринку природного газу передбачає приведення 
всіх внутрішніх цін на цей енергоресурс до економічно обґрунтованого рівня (ринкового на основі 
імпортного паритету) до 2 кварталу 2017 р. За умовами Меморандуму з МВФ, дефіцит НАК «Нафтогаз 
України» зменшиться з 5.7% ВВП у 2014 р. до 3.1%  ВВП у 2015 р. й 0% ВВП до 2017 р. Вимогою 
Меморандуму  також виступає ліквідація структури ціноутворення, що базується на двох категоріях із 
підвищенням цін для побутових споживачів до рівня, необхідного для досягнення 75%-го рівня 
паритету з імпортом у квітні 2016 року та 100%-го паритету у квітні 2017 року. 

Прийняттям нової редакції ЗУ «Про ринок природного газу» як базового нормативного активу, що 
визначає основні засади функціонування національного ринку природного газу, згідно з міжнародними 
зобов’язаннями України в рамках ЕС, Договору про Асоціацію з ЄС (імплементація третього 

http://vseazs.com/
http://vseazs.com/
http://vseazs.com/
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енергопакету) та розробкою і впровадженням вторинного законодавства (29 нормативно-правових 
актів), передбачається створення нової моделі ринку. Ця модель має функціонувати на нових 
принципах та створювати нові форми контрактних відносин між суб’єктами господарювання згідно з 
європейським зразком. 

Запровадження нової моделі тарифоутворення призведе до збільшення проміжних цін на природний 
газ. Для того, щоб на ринок зайшли нові європейські трейдери з конкурентоздатним ресурсом, та 
враховуючи необхідність збільшення власного видобутку, ціна на природний газ для всіх споживачів 
має бути економічно обґрунтованою та ефективно відображати витрати здійснюваних господарських 
операцій. 

Як показує європейська практика, ціна природнього газу для населення є вищою, аніж для 
промислових споживачів. Це пов’язано, передусім, з об’єктивними технічними та господарськими 
чинниками/умовами, які суб’єкти, що здійснюють постачання природного газу населенню, мають 
виконувати. Зокрема, постачання природного газу домогосподарствам – більш витратна діяльність, 
оскільки господарський процес триваліший і пов’язаний із застосуванням більшої кількості технічних 
засобів. Постачання цього енергоресурсу промисловим споживачам має переваги, пов’язані з 
ефектом масштабу та більшою гнучкістю. Утім, у коротко- та середньостроковій перспективі Уряд не 
планує відмовлятися від повного скасування субсидіювання побутових споживачів. Згідно із планами 
діяльності НАК «Нафтогаз» та уряду України субсидії побутовим споживачам планується надавати за 
рахунок плати за транспортування природного газу та рентних платежів від видобутку цього 
енергоресурсу. 

У контексті вищезазначених умов припускається, що паритет тарифів на природний газ для побутових 
та промислових споживачів у 2018 р. буде встановлено на однаковому рівні. За вихідним 
припущенням, до 2025 р. частка тарифів досягне поточного рівня для відповідних категорій споживачів 
Польщі – 92%, а до 2030 р. диференціація досягне середнього по ЄС-28 показника розміром 72%. За 
припущенням, тарифи на природний газ для домогосподарств та підприємств теплокомунальної 
енергетики, які надають послуги з теплопостачання побутовим споживачам, будуть мати однакову 
динаміку. Темпи приросту тарифів на природний газ для промислових споживачів та бюджетних 
установ припускаються пропорційними темпам приросту цін на природний газ. При цьому частка в ціні 
податків, цільової надбавки, витрат на транспортування та постачання цього енергоресурсу 
припускається рівною 34% ціни газу як товару. 

Електроенергія 

Зміна тарифів на електроенергію для побутових споживачів до 2017 р. включно визначається згідно з 
постановою НКРЕКП «Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню» 
від 26.02.2015 № 220. Припускається, що починаючи із 2018 р. тарифи на електроенергію для 
побутових споживачів будуть зростати швидше, ніж тарифи для непобутових споживачів і до 2035 р. 
будуть в середньому на 67% вище, що відповідає показнику диференціації тарифів між побутовими та 
промисловими споживачами ЄС-28 за даними 2014 р. Виходячи з поточної структури споживання 
електроенергії домогосподарствами, за припущення, що вона не відчує істотних змін протягом 2016-
2017 р., середньозважений тариф на цей енергоресурс у 2017 р. становитиме 1.25 грн. Припускаючи 
величину індексу споживчих цін в Україні протягом 2016-2017 р. на рівні 11,5%, а середні темпи 
інфляції у США на рівні 3%, а також припускаючи середньозважений офіційний курс дол. США у 2015 р. 
на рівні 21.7 грн. (згідно з показниками, закладеними в Державний бюджет) було оцінено тариф на 
електроенергію для побутових споживачів у 2017 р. Припускалося, що тарифи для непобутових 
споживачів електроенергії протягом 2018-2035 рр. щорічно зростатимуть у середньому на 3%. 
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Виходячи із припущення, що у 2035 тариф на електроенергію для непобутових споживачів 
становитиме 60% тарифу для домогосподарств, були оцінені середньорічні темпи зростання ціни 
електроенергії для побутових споживачів протягом 2019-2035 рр. – вони склали 6.2%. 

1. Для всіх видів енергоносіїв вихідною точкою слугують ціни на енергоносії, що встановлені в 
Україні станом на 02.07.2015 р. 

2. Прогноз ІЕП НАНУ використовувався для встановлення проміжних прогнозованих цін за 
відповідні роки. 

3. Оскільки прогноз ІЄП вказаний у доларах США, його конвертація у гривню проводилася 
відповідно до прогнозованого середнього курсу валют Міністерства економічного розвитку 
України на 2015 р., що становив 23,65 грн/дол. Подальші можливі коливання курсу не 
враховувались у прогнозі. 

4. У подальші роки, що не були визначені прогнозом ІЕП, припускалося, що ціни зростали 
рівномірно. 

5. Оцінка вартості теплової енергії для всіх споживачів була прив’язана до прогнозу вартості газу 
із врахуванням теоретичної частки газу в собівартості виробництва теплової енергії, що 
наводиться нижче: 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Частка газу у виробництві ТЕ 68% 68% 67% 65% 62% 58% 53% 48% 33% 30% 

 

Припускається, що частка газу в собівартості виробництва теплової енергії буде з часом 
спадати у зв’язку з поліпшенням ефективності її виробництва і заміщенням газу іншими видами 
палива. Також припускається, що інші витрати, включені до собівартості виробництва теплової 
енергії, зростають відповідно до прогнозованих видів інфляції. 

6. Переведення вартості теплової енергії із грн/Гкал у грн/Мвт·год відбувалося за коефіцієнтом 
0,61644 

7. Для розрахунків проектів вартість бензину й дизельного пального розраховується, виходячи з 
поточної ринкової вартості на ці види товару з подальшим зростанням відповідно до прогнозу 
ІЕП щодо зростання цін на нафту. 

Результати прогнозу відповідно до вищенаведених припущень подано нижче. 
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Б.2 Показники прогнозу цін на енергоносії 

 

 

      МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                                                                                                                          С.МОРГУНОВ 
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