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1. Резюме

  План Дій Для Сталого Енергетичного Розвитку (ПДСЕР, англ.: Sustainable Energy Action
Plan – SEAP) міста Збараж до 2020 року становить ключовий документ, який показує, як місто
Збараж планує  досягнути  цілей,  пов’язаних  із  покращенням енергетичної  ефективності  та
зменшенням викидів CO2. 
    Місто Збараж у 2014 році стало підписантом Угоди Мерів, члени якої беруть на себе
зобов’язання  реалізувати  частину  кліматично-енергетичної  політики  Європейського Союзу.
Підписуючи у 2014 р. Угоду Мерів, місто Збараж зобов’язалося зменшити розміри викидів
CO2 як мінімум на 20% до 2020 року, порівнюючи із  базовим роком, яким було прийнято
вважати 2015 рік. 



    Реалізація  Плану  Дій  Для  Сталого  Енергетичного  Розвитку  міста  Збараж  до  2020  р.
забезпечить досягнення цілей, визначених в кліматично-енергетичному пакеті до 2020 року,
тобто:  зменшення  викидів  парникових  газів,  збільшення  частки  енергії,  яка  походить  із
відновлюваних  джерел,  зменшення  споживання  кінцевої  енергії,  шляхом  підвищення
енергетичної  ефективності.  У Плані  представлено ідентифіковані проблеми та потреби,  які
існують у місті, пов’язані із економікою з низьким рівнем викидів, та проведено SWOT-аналіз
для втілення Плану.

Згідно із методикою, визначеною у посібнику «Як розробити План Дій Для Сталого
Енергетичного Розвитку (ПДСЕР)» було підготовано Базову інвентаризацію викидів (БІВ) для
міста.  При  цьому  були  використані  результати  анкетування  жителів  та  підприємств.
Інвентаризацією охоплено комунальний сектор, житловий сектор, громадський та приватний
транспорт, а також підприємства – за винятком найбільших. 
   На основі базової інвентаризації було визначено розмір споживання кінцевої енергії у
2015 р та розмір викидів CO2 .
   В  результаті  базової  інвентаризації  було  встановлено,  що  у  громадському  та
приватному секторах у базовому році (2015) споживання кінцевої енергії загалом становило
175 659 МВт*год, з чого близько 6,8% припадало на комунальний сектор, 77,3% припадало на
житловий сектор, 12,4% - на приватний транспорт, а близько 3,4% енергії споживали суб’єкти
господарювання.

Загальна розрахункова кількість викидів діоксиду вуглецю на території міста Збараж у
2015 році, пов’язана із зазначеним вище споживанням енергії, становила 47 083 тонни. 

Для базового року в місті не було ідентифіковано використання відновлюваних джерел
енергії інших, ніж деревина, яка використовувалася із метою опалення.

 Головну мету ПДСЕР для міста Збараж до 2020 р. визначено так: 
«Зменшення викидів CO2 та краще використання енергетичних ресурсів шляхом

підтримки  економіки  із  низьким  рівнем  викидів  на  території  міста  Збараж,  при
одночасному забезпеченні збалансованого соціально-економічного розвитку».

Визначення головної редукційної мети у рамках Угоди Мерів:  зменшення викидів
CO2  на 20% до 2020 року. 
  Метою цього ПДСЕР є визначення способів  та  засобів  обмеження викидів  CO2

порівняно  із  базовим  роком  (2015  р.)  як  мінімум  на  20%.  Враховуючи  результати
проведеної Базової інвентаризації викидів, редукційною метою CO2 для міста Збараж є
обмеження викидів до 2020 року як мінімум на 9417 тонн CO2.

Мета, пов’язана зі зменшенням викидів CO2 у перерахунку на 1 жителя: 

1. викиди у базовому році 2015: 3,34 т CO2/на жителя
2. мета – викиди у 2020 р. : 2,67 т CO2/на жителя

Результати  Базової  інвентаризації  викидів  показують,  що  ключові  проблеми  міста
Збараж як у комунальному, так і в приватному секторі, пов’язані із низькою ефективністю
використання  енергії  та  відсутністю  використання  відновлюваних  джерел  енергії  (крім
деревини).  Низька частка вугілля у структурі споживання енергоносіїв зумовлює те,  що у
місті відсутня проблема поганої якості повітря, викликаної спалюванням вугілля. Натомість
сигналізується  проблема спалювання пластмас та  твердих побутових відходів  у житлових
будинках. 

Визначені цілі Плану, як стратегічні, так і детальні, а також приписані до них проектні
заходи, враховують наведені вище передумови та інші визначені проблеми.

Було визначено наступні стратегічні цілі ПДСЕР для міста Збараж до 2020 року:

Стратегічна ціль № 1. 

Зменшення  викидів  CO2 шляхом  зростання  ефективності  використання  енергії



установами публічного сектора у місті Збараж.

Стратегічна ціль № 2.  

Зменшення  викидів  CO2 шляхом  зростання  ефективності  використання  енергії  у
приватному секторі міста Збараж.

Стратегічна ціль № 3. 

Зростання використання відновлюваної енергії у місцевій економіці міста Збараж. До
всіх стратегічних цілей приписано відповідні операційні цілі та заходи і проекти. Також було
розраховано видатки і представлено потенційні джерела фінансування запланованих заходів,
а також визначено період їх реалізації. 

Ключові  заходи,  що  містяться  у  Плані,  стосуються  термомодернізації  будинків
громадського  користування  та  житлових  будинків,  заміни  джерел  опалення  у  будинках,
заміни теплопроводів та водопровідних магістралей, модернізації вуличного освітлення.
 У  Плані  включено  також  заходи,  спрямовані  на  освіту  та  підвищення  свідомості
жителів,  а  також  зміну  їх  поведінки,  пов’язаної  із  обмеженням  викидів  та  управлінням
енергією. У цьому документі містяться також пропозиції  щодо показників моніторингу та
оцінки ефектів втілення Плану. 

2. Теперішній стан та бачення на майбутнє.

2.1. Характеристика міста Збараж

2.1.1. Загальна інформація

Розташування, кліматичні умови, площа міста, кількість жителів, густота населення,
тип забудови.

Місто Збараж  -  районний  центр  Збаразького  району  розміщене  на  північному  сході
Тернопільської  області.  Відстань до обласного центру Тернополя -  22 км. Відноситься до північної
частини  центрального  агрокліматичного  району  області,  або  до  “Холодного  Поділля”.  Побудова
поверхні  території  є  хвилястою рівниною,  значно піднятою над рівнем моря. Через місто протікає
головна річка Збаражчини - Гнізна - довжина якої становить 73 км.

Територія  міста  займає  площу  понад  7  км.кв.  На  якій  проживає  14080  жителів.  Густота
населення  становить  2014 жителів  на  квадратний кілометр.  У  місті  переважає індивідуальний тип
житлового будівництва.

                              
 Карта міста Збараж



2.1.2.  Транспортне  сполучення,  короткий  опис  місцевої  економіки,  головні  субєкти
господарювання. Туристичний рух у місті.

Збараж займає вигідне економічне та географічне положення - знаходиться у безпосередній
близькості до транзитних центрів західної України та пунктів перетину кордону з країнами Європи.   
Автомагістраль  Брест-Чернівці  є  головним  коридором,  що  з’єднує  західну  частину  Білорусії  з
Румунією, балканськими країнами та країнами Середземномор’я. Через Збараж також проходить дві
автотраси на м.Київ через Кременець і Ланівці та залізнична колія сполучення Тернопіль-Шепетівка.
Промисловий комплекс на території міста Збаража представлений 7 промисловими підприємствами -
ТОВ   “Радехівський  цукор”,  ПАТ “Квантор”,  ТОВ  “Галичлитво”,  Збаразька  філія  ПАТ “Іскра”,  ТОВ
“Полкан”, ТОВ “Збаразький горілчаний завод” та ПП МДС “Збаразький сирзавод”.
На підприємствах міста у 2017 році вироблено промислової продукції в діючих цінах на суму 249160
тис.грн. Обсяги реалізації промислової продукції підприємствами, що здійснюють виробничу діяльність
на території міста, становив 196190 тис.грн. а обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу
населення - 13933,9 грн. Найбільшим  підприємством  у  місті  є
Збаразькій філії ТОВ  “Радехівський цукор” де у минулому році  вирблено 29800 тонн цукру а у 2016
році більше 38 тис. тонн цукру  та зайнято 420 працівників.

Основну  групу  товарів,  що  формують  структуру  виробництва
промислової  продукції,  складає виробництво цукру, лікеро -  горілчаних виробів,  електричних ламп
загального призначення та вироби із литва і пластмас. 



На території  міста розміщені  3 субєкти підприємницької  діяльності  у  галузі  надання
послуг у сфері пасажирських перевезень -  ПраТ “Збаразьке АТП-16140”, приватні підприємці  Бочаров
О.М.,  та  Антоляк  Г.С.   ПраТ  “Збаразьке  АТП-16140”  обслуговує  12  приміських,  11  міжміських
маршрутів. До перевезення пасажирів залучалося 33 автобуси.
У  минулому  році  -  автотранспортом  перевезено  41,5  тис.тонн  вантажів  та  145  тис.пасажирів.
Залізничним транспортом перевезено 13 тис.пасажирів. У місті працює Філія “Збаразький райавтодор”
ДП  “Тернопільський  облавтодор”,  ТОВ  “Заражрайагробуд”,  Тернопільської  філії  ПАТ “Укртелеком”,
підприємство  поштового  зв’язку  ТД  УДППЗ  “Укрпошта”,  ВАТ  “Збаразьке  хлібоприймальне
підприємство”,  МКП “Збараж”, МКП “Добробут”,  8  відділень та філій  банків.  У  сфері  ресторанного
бізнесу та торгівлі жителів міста обслуговує 8 ресторанів на 1180 місць, 5 кафе-барів на 412 місць та
понад 50 торгових точок. Побутові послуги надають жителям біля 20 точок побутового обслуговування.

У 2017 році кількість малих підприємств, що здійснюють підприємницьку діяльність на території
міста по розрахункових даних становила 70 одиниць, чисельність працюючих складала  375 чоловік. У
місті підприємницькою діяльністю також займаються 265 суб’єктів господарювання – фізичних осіб.
Надходження  платежів від малого та середнього бізнесу становили у минулому році біля 6,5 млн.
гривень. На підприємствах малого та середнього бізнесу створено 115 нових робочих місць.

М.Збараж віднесено до 39 міст України з найбільшою кількістю історичних пам'яток. Відповідно
до постанови Ради Міністрів України від 04.11.1976 року м.Збараж оголошено містом-заповідником.
Місто  має  сприятливі  природно-кліматичні  умови  та  унікальний  туристичний  потенціал  який
складається із 56 пам’яток  з них 33 пам’ятки   архітектури місцевого значення та 23  пам’ятки що
перебувають на державному обліку.

У  м.Збаражі  розміщений  Національний  Заповідник  “Замки  Тернопілля“. Окрасою  якого  є
далеко  відомий за  межами України Збаразький замок у  якому проводяться практично всі  офіційні
заходи  Тернопільської  області.  Зокрема  тут  постійно  проводяться  обласний  Міжнародний
інвестиційний форум та відкриття обласного туристичного сезону, відбуваються різноманітні обласні
культурно-масові  заходи,  фестивалі  та  фести.  У  залах  палацу  приймають  міжнародні  офіційні
делегації  що  приїжджають  у  Тернопільську  область,  проводяться  загальнодержавні  різноманітні
форуми, семінари та зустрічі. До послуг відвідувачів замку - готель на  24 місця та ресторан на 120
посадочних місць.

За поточний рік м.Збараж відвідало біля 50 тис. туристів, з них майже 20 тис. чол. (або
більше 40%) громадяни Польщі.     

                                                  
2.1.3. Короткий опис комунального сектора, шкіл, дошкільних закладів,  інших  об’єктів

громадського  користування.

У структурі  міської  ради  нараховується  4  комунальні  підприємства  -  МКП “Збараж”, МКП
“Добробут”,  МКПП  “Збаразький  міський  ринок  “Оболоня”,  МКПП  “Збаражпроект”  та  1  комунальна
установа -  “Агенція розвитку Збаражчини”.                                                                          

МКП “Збараж” - міське комунальне підприємство по забезпеченню функціонування житлово-
комунального господарства міста та надання послуг з водопостачання та водовідення, реконструкція
мереж зовнішнього освітлення вулиць, реконструкція та ремонт комунальних доріг.

МКП  “Добробут”  -  міське  комунальне
підприємство  по  благоустрою  та  наданню  побутово-комунальних  послуг  жителям  міста  і
обслуговуванню комунального господарства м.Збараж.

МКПП  “Збаразький  міський  ринок  “Оболоня”  -  міське
комунальне підприємство по наданню послуг та створення для продавців та покупців належних умов
торгівлі на спеціально відведеній для цієї мети території, здійснення іншої господарської діяльності.

КП “Збаражпроект” - комунальне підприємство по виготовленню проектно-кошторисної
документації на об’єкти архітектури, житлові будинки, господарські будівлі та ескізні наміри забудови.

КУ  “Агенція
розвитку  Збаражчини”-  комунальна  установа  по  реалізації  державної  регіональної  політики  на
місцевому  рівні  у  сфері  соціально-економічного  розвитку  та здійснення  моніторингу,  розробки і
супроводу грантових програм та проектів міжнародної технічної допомоги і інших проектів місцевого
розвитку У  місті  повноцінно  функціонує  4  дошкільних
навчальних заклади у яких виховується 593 дітей, 3 загальноосвітні школи у яких навчається 1446
учнів та Державний навчальний заклад "Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою
та фізичною підготовкою" в якому навчається 256 курсантів та 30 учнів (група трактористів), Збаразька
обласна санаторна школа-інтернат для дітей з малими та затухаючими формами туберкульозу у якій
пербуває 180 дітей. Працює також три позашкільні навчальні заклади: районний комунальний будинок
дитячої та юнацької творчості, станція юних техніків та ДЮСШ. На  території  міста
розташовані районний будинок культури на 450 місць та     кінотеатр на 240 місць.

З  медичної  галузі у  місті  функціонують
Центральна районна комунальна лікарня, де працює 85 лікарів, Центр первинної медико-санітарної



допомоги  та   21  аптечний  заклад.  Центральна  районна  комунальна  лікарня  має  приміщення
поліклініки та 3 лікувальних корпуси на 170 ліжкомісць.                       

Із спортивних закладів на території міста розташований стадіон “Колос“
на 4000 місць. У цьому році буде завершено будівництво спортивного комплексу в районі цукрового
заводу та спортивної площадки біля стадіону.

2.1.4.  Постачальники  електричної  енергії  та  газу.  Відсоток  домогосподарств,  які
використовують природній газ.  Опис житлового сектора,  систем опалення,  види палива які
використовуються.

Постачальниками  газу  для  споживачів  міста  є  Збаразьке  УЕГГ  ПАТ  “Тернопільгаз“  та
електричної енергії - Збаразький РЕМ ПАТ “Тернопільобленерго”. Понад 93 відсотки домогосподарств
використовують природний газ. Згідно  з  підрахунками  та
статистичними даними, на території міста Збараж на кінець 2015 р. У  багатоквартирних  та  приватних
будинках  налічувалося  загалом  3 519 квартир загальною площею 288 538 м2.  Середня корисна
площа квартири становила 82,0 м2. Середня кількість жильців в одній квартирі становила 4, а отже
середня корисна площа житла, яка припадає на 1 особу, становила 20,5 м2.  Житловий  сектор
охоплює 50 багатоквартирних будинків (38 з них були комунальною власністю, на даний час це ОСББ)
та приватні будинки і малі житлові кооперативи. У місті Збараж близько 82% житлових будинків були
збудовані до 1990 року, 12% - у 1991-2000 роках, 4% - у 2001-2010 роках і тільки 3% квартир збудовані
після 2010 року. Це означає, що тільки близько 7% квартир мають менше ніж 17 років. 
У  житловому  секторі   міста  використовуються  водяні  системи  опалення, які  характеризуються
наявністю  генератора  тепла  (котла)  і  приладів  опалення,  через  які  тепло  передається  повітрю  і
предметам  приміщення.  Котел  та  прилади  опалення  зв’язані  трубопроводами,  по  яких  циркулює
теплоносій. Для   опалення   приміщень   у
житловому  секторі  використовується  4  види  палива  це - природний  газ  (90,7%),  деревина - 4,4 %,
кам’яне вугілля - 2,0%  та  електрична  енергія - 2,9 %.

2.1.5. Дороги у місті, громадський і приватний транспорт, опис вуличного освітлення.

Протяжність  доріг  по  місту  становить  54,3  км.,в  тому  числі  18  км.  з  твердим
покриттям.  Переважна  більшість  доріг,  біля  70  відсотків,  потребує  капітального  або
поточного ремонту.                                                                                       

Перевезення пасажирів по м.Збараж у минулому році здійснювало ПраТ “Збаразьке
АТП-16140”. У місті здійснювався один маршрут “Цукровий завод - Лікарня”. За 2017 рік
перевезено105,9 тис. пасажирів, виручка становила 350,4 тис.грн.

Вуличне  освітлення  у  місті  Збараж  охоплює  55  вулиць  із  130  або  38,5  відсотка.
Налічується  397  світильників.  На  даний  час  встановлення  освітлення  на  вулицях
продовжується. При цьому застосувуються джерела освітлення із діодами (LED). Інші наявні
джерела освітлення – це натрієві лампи потужністю 100 Вт, які замінюються на діодні лампи
(LED) потужністю 50 Вт. 

         2.1.6.  Короткий опис водопровідно-каналізаційної системи. Кількість осіб та суб’єктів
господарювання, які користуються водопровідною та каналізаційною мережами. Споживання
води. Втрати води у мережі.

Протяжність по місту водогону становить 35 км та 26,5 км.каналізаційної мережі. На
балансі  комунального  підприємства  МКП  “Збараж”  знаходиться  11 скважин  та  4  башти.
Загальна  кількість  абонентів  -  споживачів  води  становить  3074  одиниць.  Послугами
каналізаційної мережі користується 2082 споживачі. Протягом  року  споживається  211
тис.м.куб.води, втрати становлять 6,2 тис.м.куб. або 2,9 відсотка.

У минулому 2017 році з міста вивезено 8277,2 м.куб. твердих побутових відходів.
2.2. Ідентифіковані проблеми та потреби, пов’язані із енергетичною
ефективністю міста Збараж, та зі зменшенням викидів CO2: 



  більшість  (70%)  будинків  громадського  користування  (у  тому  числі  тих,  які
належать місту) вимагають термомодернізації або повторної термомодернізації; 

  потреба у підготовці документації,  необхідної для виконання термомодернізації
будинків, відсутність енергетичних аудитів будинків; 

  існує потреба у заміні джерел тепла у 50% будинків громадського користування,
щодо яких проводилось анкетування; 

  відсутність  індивідуальних  розрахунків  за  спожиту  теплову  та  електричну
енергію,  воду  у  деяких  комунальних  будинках,  що  спричиняє  відсутність  можливості
здійснювати моніторинг та оцінку ефективності запровадження заходів з економії;

  відсутність  повністю  застосованої  автоматики  для  управління  опаленням  у
значній частині міських комунальних будинків та інших; 

  відсутність  доступу  до гарячого водопостачання  у  частині  установ,  і  навіть  у
частині об’єктів, котрі є закладами освіти;

  відсутність введених в експлуатацію систем компенсації реактивної потужності на
очисних спорудах та водозаборах для водопровідної мережі; 

  дуже низький ступінь використання ВДЕ у місті;
  дуже висока частка старих житлових будинків з низькими показниками теплової

ізоляції (близько 90% будинків зведені до 1990 р.,); 
  відзначена в анкетах жителів недостатня ізоляція металопластикових віко (PCV),

які були встановлені у недалекому минулому;
  потреба у підвищенні активності у сфері управління закупками енергії;
  забруднення повітря продуктами згорання автомобільного пального із  високою

часткою  дизельного  пального  (вантажні  автомобілі  –  загроза  від  бензопірену  та  пилу)  у
зв’язку з поганим технічним станом частини автопарку вантажного транспорту та автобусів;

  заміна газових джерел тепла на інші менш екологічні у зв’язку із зростанням цін
на газ та високими втратами енергії у будинках і системах опалення; 

  низька зацікавленість підприємців участю в реалізації ПДСЕР, що виявляється у
низькій реакції на анкетування та низькою участю у зустрічі, організованій у міській раді; 

  недостатня  громадська  свідомість  у  сфері  охорони  повітря  та  покращення
енергетичної ефективності; 

  потреба у формуванні свідомості жителів у сфері екології в широкому розумінні
цього  поняття,  заходи  для  забезпечення  рівноваги  у  навколишньому  середовищі  та
ощадливого управління енергією; 

  потреба у популяризації використання ВДЕ та у підтримці заходів у цій сфері, які
реалізовують жителі та зацікавлені підприємці; 

  відсутність  досвіду/дуже  малий  досвід  працівників  апарату  міської  ради  у
залученні зовнішніх коштів на заходи з енергоощадності та такі, де використовуються ВДЕ; 

  потреба  у  збільшенні  знань  жителів,  підприємців  та  працівників  публічних
установ у місті на тему розвитку можливостей і способів використання ВДЕ; 

  недостатні кошти у державному бюджеті на підтримку реалізації інвестиційних
модернізаційних  проектів,  які  підвищують  енергетичну  ефективність  у  комунальному  та
приватному секторах;

  інвестиційні  проекти,  пов’язані  із  заміною  джерел  тепла,  які  заплановано
реалізувати  за  участю  коштів  із  бюджету  міста,  не  мають  технічно-економічних  аналізів
систем газового опалення; 

  висока  вартість  реалізації  інвестиційних  проектів  у  деякі  види  ВДЕ
(несприятливий  показник  видатків  на  одиницю  встановленої  потужності  у  комерційних
станціях); 

  низька (відносно до потреб) інвестиційна здатність міста; 
  відсутність  комплексного,  заснованого на  фінансовому прогнозі,  Багаторічного

інвестиційного плану, який враховував би проекти покращення енергетичної ефективності у
місті та використання ВДЕ.                                                                                                            



2.3. SWOT-аналіз для реалізації Плану в місті Збараж

Таблиця 1.  SWOT-аналіз

Сильні сторони  Слабкі сторони

-  рішучість  влади  міста  щодо
запровадження змін у сфері енергетичної
ефективності та обмеження викидів CO2

-  працівники  міської  ради  залучені  до
заходів, спрямованих на розвиток
- витрачання із бюджету міста коштів на
завдання,  пов’язані  із  покращенням
енергетичної ефективності
-  дуже  високий  відсоток  домогосподарств
користуються  природним  газом,  що
позитивно  впливає  на  розміри  та  склад
викидів

-  низька  громадська  свідомість,  знання  та  участь  у  сфері
покращення енергетичної ефективності
-  відсутність  достатньої  кваліфікації  та  залучення  частини
персоналу  публічних  установ  у  реалізацію  політики,  що
стосується  енергетичної  ефективності  та  відновлюваної
енергетики
- відсутність даних і способів збору та аналізу даних, які б
дозволяли здійснювати моніторинг ситуації у місті в аспекті
енергетичної ефективності та викидів CO2

- погана матеріальна ситуація частини жителів, що становить
бар’єр для покращення ситуації в аспекті зменшення викидів
і покращення енергетичної ефективності 
-  значно  обмежені  фінансові  та  організаційні  можливості
міста у сфері модернізації і будівництва

Загрози Шанси

-  досягнення  цілей зменшення  викидів  CO2

на території міста Збараж на 80% пов’язане
із  реалізацією  незалежними  від  органу
самоврядування суб’єктами заходів у  сфері
термомодернізації  житлових  будинків  та
приватного автомобільного транспорту 
-  відсутність достатньої  підтримки за кошти
державного  бюджету  для  заходів,  які
обмежують  викиди  CO2 у  домашніх
господарствах
- низький рівень знань та свідомості жителів
у  справах,  пов’язаних  із  покращенням
енергетичної  ефективності  та  зменшенням
викидів CO2 
-  невпорядковане  співвідношення  цін
окремих  видів  енергії  не  дозволяє
застосовувати  ринкові  механізми  у  веденні
економіки з  низьким рівнем викидів (низька
окупність  заходів,  які  зменшують  рівень
викидів)
- конкуренція (з огляду на ефект масштабу  і
потенціал)  з  боку  великих  міст  у  залученні
коштів  на ВДЕ та покращення енергетичної
ефективності  

-  закріплена  в  українському  законодавстві  можливість
підтримки заходів  органу самоврядування,  спрямованих на
зменшення викидів i підвищення енергетичної ефективності,
у  тому  числі  за  кошти  Державного  фонду  регіонального
розвитку (ДФРР) та зовнішні кошти;
- запланований запуск навчання у сфері ВДЕ в ТПК у Збаражі
-  можливість  налагодження  співпраці  із  Політехнічним
університетом у Тернополі у сфері покращення енергетичної
ефективності 
-  можливості  підтримки заходів  для підтримки економіки  із
низьким рівнем викидів – можливості фінансування проектів
термомодернізації за формулою ДПП (ESCO1)
- місцеві організації  та групи жителів на території міста, які
можуть підтримувати запровадження ПДСЕР
-  зростаюча  швидким  темпом  доступність  енергоощадних
технологій та обладнання ВДЕ
-  використання  обласних  та  національних  організацій,  які
підтримують  підвищення   енергетичної  ефективності  та
розвиток відновлюваної енергетики 
-  стимулювання  громадянської  позиції  через  ринкові
механізми (пристосування цін на енергію)

Бачення  –  очікуваний  стан  (до  якого  прагнемо  дійти)  у  сфері  управління
енергією та зменшення викидів CO2 у місті Збараж.

Збараж – місто, яке створює умови для розвитку економіки із низьким вмістом
викидів  та  дбає  про  високу  якість  життя  мешканців  шляхом  ефективного
використання енергетичних ресурсів і зменшення шкідливих викидів у повітря.

Показники досягнення бачення будуть наступні:

1  Energy Saving Cоmpany або Energy Service Company



   -  Ефективність  використання  енергії  у  комунальному  секторі  міста
Збараж  (будинки,  системи  опалення,  водопровідно-каналізаційна  система)  та
пов’язані  із  цим  викиди  CO2 відповідатимуть  середнім  показникам  у  сусідніх
країнах  ЄС із  кліматичними умовами,  подібними до кліматичної  зони,  у  якій
розташований Збараж.
    -  Запровадження  “інтелектуального”  освітлення  в  закладах  освіти  і
приміщеннях бюджетних установ.
      -  Показники  енергоємності  у  житловому  господарстві  становитимуть  не
більше ніж 120% середніх значень у сусідніх країнах ЄС із умовами, наближеними
до кліматичної зони, у якій розташований Збараж.
     -  Облаштування  системи  водопостачання  і  водовідведення  засобами
диспетчеризації  задля  економії  енергоносіїв  і  миттєвого  реагування  на
виникнення  аварійних  ситуацій,  що  в  свою  чергу  мінімізує  втрати  водних
ресурсів і електроенергії.
 -  У  будинках  громадського  користування  (особливо  у  школах)  буде
забезпечено  загальний  доступ  до  гарячої  води  для  побутових  потреб  –  із
використанням відновлюваних джерел енергії.

 - Обмеження проїзду через місто великовагового автотранспорту.
   - Частка відновлюваної енергії у структурі споживання кінцевої енергії у
комунальному та житловому секторах зростатиме швидше, ніж в середньому по
Тернопільській області.

3. Загальна стратегія

Ключові  проблеми міста  Збараж як  у  комунальному, так  і  в  приватному секторі,
пов’язані  із  низькою  ефективністю  використання  енергії  та  відсутністю  використання
відновлюваних джерел енергії (крім деревини).

Головну мету ПДСЕР для міста Збараж до 2020 р. визначено так: 

«Зменшення  викидів  CO2 та  краще  використання  енергетичних  ресурсів
шляхом підтримки економіки із низьким рівнем викидів на території міста Збараж, при
одночасному забезпеченні збалансованого соціально-економічного розвитку».

Визначення  головної  редукційної  мети  у  рамках  Угоди  Мерів  - зменшення
викидів CO2  на 20% до 2020 року. 

Метою цього ПДСЕР є визначення способів та засобів обмеження викидів CO2

порівняно  із  базовим  роком  (2015  р.)  як  мінімум  на  20%.  Враховуючи  результати
проведеної Базової інвентаризації викидів, редукційною метою CO2 для міста Збараж є
обмеження викидів до 2020 року як мінімум на 9417 тонн CO2.

Мета, пов’язана зі зменшенням викидів CO2 у перерахунку на 1 жителя: 



1. викиди у базовому році 2015: 3,34 т CO2/на жителя
2. мета – викиди у 2020 р. : 2,67 т CO2/на жителя

4. Стратегічні та операційні цілі

Стратегічна ціль № 1. 

Зменшення викидів CO2 шляхом зростання ефективності використання енергії
установами публічного сектора у місті Збараж

Операційні цілі

1.1.  Зменшення  енергоспоживання  на  опалення  та  освітлення  будинків  шляхом
термомодернізації  комунальних  будинків  та  покращення  ефективності  управління  енергією  у
комунальному секторі.

1.2.  Зменшення  енергоспоживання  на  опалення  та  освітлення  будинків  шляхом
термомодернізації решти будинків громадського користування та покращення ефективності управління
енергією. 

1.3.  Забезпечення  гарячого  водопостачання  у  будинках  громадського  користування  при
одночасному зменшенні енергоспоживання.

1.4. Запровадження інституційних та організаційних рішень, які б забезпечували підвищення
ефективності управління енергією у громадських закладах і установах.

1.5. Забезпечення необхідного рівня знань працівників сектора державної влади і місцевого
самоврядування у сфері ефективного управління енергією i обмеження викидів CO2.

Стратегічна ціль № 2.  

Зменшення викидів CO2 шляхом зростання ефективності використання енергії  у
приватному секторі міста Збараж

Операційні цілі

2.1.  Інституційна  та  організаційна  підтримка  дій  жителів  задля  покращення  ефективності
використання енергії.

2.2. Прискорення термомодернізації будинків, які належать ОСББ, житловим кооперативам та
фізичним  особам  шляхом  надання  інформаційної  та  консультаційної  підтримки  органу
самоврядування.

2.3. Співпраця із підприємцями в сфері обмеження викидів забруднюючих речовин у повітря.

2.4. Освіта суспільства та підприємців у сфері ефективного управління енергією і обмеження
викидів забруднюючих речовин.

Стратегічна ціль № 3. 

Зростання використання відновлюваної енергії 
у місцевій економіці міста Збараж

Операційні цілі

3.1. Будівництво та ефективне використання установок відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) у



суб’єктах публічного сектора в Збаражі.

3.2.  Інституційна  та  організаційна  підтримка  для  підвищення  використання  енергії  із
відновлюваних джерел у приватному секторі в місті Збараж.

3.3. Підвищення рівня знань працівників публічного сектора, громади і підприємців міста  у
сфері ефективного використання джерел відновлюваної енергії.

5. Дії і заходи у ключових секторах діяльності,
заплановані на весь період реалізації, охоплений Планом (2018-2020)
Проекти інфраструктурного характеру для реалізації у рамках Плану

Таблиця 2. Інфраструктурні проекти, 
які передбачається реалізувати для досягнення цілей Плану 

№
п/п

Назва проекту Відповідаль-
ний суб’єкт

Період
реалізації

Орієнтовні
видатки,

грн.

Економія
енергії,
МВт-год

Зменшення
викидів, т

CO2

1. Енергомодернізація будинку 
міської ради

Міська рада 2018 -
2019

1 400 000 69 23

2.
Енергомодернізація будинку 
школи I-III ст. № 1

Райдерж
адміністраці

я

2018 -
2019

4 100 000 186 59

3.
Енергомодернізація будинку 
школи I-III ст. № 2

Райдерж
адміністраці

я

2018 -
2019

6 000 000 336 63



4.
Енергомодернізація будинку 
школи I-III ст. № 3

Райдерж
адміністраці

я

2018 -
2019

4 500 000 94 22

5.
Перебудова будинку 
Товариства «Сокіл»

Райдерж
адміністраці

я

2018 -
2020

1 800 000 32 6,5

6.
Енергомодернізація будинку 
садка № 1

Райдерж
адміністраці

я

2018 -
2020

10 000
000

176 46

7.
Енергомодернізація будинку 
садка № 2

Райдерж
адміністраці

я

2018 -
2020

3 100 000 41 11

8.
Заміна котла в будинку садка 
№ 5

Райдерж
адміністраці

я

2018 4 600 000 56 13

9. Капітальний ремонт будинку 
лікарні у Збаражі із заміною 
тепломереж

Райдерж
адміністраці

я

2018 -
2020

6 186 000 119 44

10. Термомодернізація офісного 
будинку МКП Збараж

КП Збараж 2018 -
2020

1 200 000 37 14

11. Заміна відрізка водопровідної 
магістралі

КП Збараж 2018 -
2020

2 000 000 3 2

12.
Заміна частини водопровідної 
магістралі на вулиці І. Франка

КП Збараж 2018 -
2020

2 000 000 2,7 1,9

13

Заміна частини водопровідної 
магістралі та будівництво 
каналізаційної мережі на вулиці
Січових Стрільців 

КП Збараж 2018 -
2020

2 000 000 3,1 2,2

14. Оптимізація тиску і сигналізація
аварій на водопровідній мережі 

КП Збараж 2018 -
2020

560 000 2 1

15. Термомодернізація житлових 
будинків*

Власники/
управителі

нерухомості

2018 -
2020

31 680
000 **

    29872 9115

16.
Вдосконалення системи руху 
автотранспорту в місті (пакет 
проектів)

Міська рада
і районна

адміністраці
я

2018 -
2020 

4 500 000 186 44

ВСЬОГО 53 946
000

31 215 9468 

* на основі декларацій, що містяться в анкетах власників приватних будинків
**фінансування за приватні кошти при можливій підтримці держави
КП - комунальне підприємство

Таблиця 3. Проекти неінвестиційного характеру («м’які») 
для зменшення викидів CO2  на території міста



Назва проекту
Відповідаль-
ний суб’єкт

Період
реалізац

ії

Орієнтов
ні

видатки,
тис. грн.

Економія
енергії,
Мвт-год

Зменшенн
я викидів,

т CO2

Створення Агенції розвитку 
Збаражчини 

Міська рада з 2018 680
 Не

стосується
-

Введення в апарат міськради 
посади з питань управління 
енергією

Міська рада з 2018 260
Не

стосується
-

Розробка і запуск навчальної 
стежки, пов’язаної із 
заощадженням енергії та 
відновлюваною енергією

Міська рада,
районна рада,

школи

2018 -
2019

350
Не

стосується
-

Дні сталої енергії Міська рада,
школи

з 2018 30
Не

стосується
-

Публікації у місцеві пресі на тему
енергоефективності та 
енергозбереження

Міська рада з 2018 20
Не

стосується
-

Шкільні конкурси на тему 
енергоефективності та 
енергозбереження

Міська рада,
школи

з 2018 30
Не

стосується
-

Вивчення досвіду країн ЄС 
впровадження 
енергоефективності та 
енергозбереження

Міська рада з 2018 50
Не

стосується
-

Організація конференцій з 
питань енергоефективності та 
енергозбереження

Міська рада,
районна рада,

районна
державна

адміністрація,
обласна рада,

обласна
державна

адміністрація

З 2018 30 Не
стосується

-

Всього 1450

Додаткові можливі інвестиційні проекти (проекти розвитку)

1. Модернізація трубопроводів теплопостачання з котелень до будинків та теплових вузлів у
будинках. 

2.  Модернізація  вуличного  освітлення  –  заміна  ламп  на  діодні  (LED),  застосування
автоматики  для  управління  освітленням,  використання  ВДЕ  для  живлення  ліхтарів  та  підсвітки
дорожніх знаків.

3. Енергетичні аудити та енергетичний моніторинг будинків громадського користування.
4. Розумне освітлення всередині будинків. 
5. Обладнання ВДЕ (сонячні колектори, котли на біомасу, теплові насоси).
6. Встановлення фотовольтаїчних систем на дахах будинків громадського користування.

Додаткові можливі заходи та неінвестиційні проекти

1.  Застосування у рамках процедур державних закупівель критеріїв  «зелених  державних
закупівель».

2. Освітні та популяризаційні акції, пов’язані із ЕЗ та ВДЕ, спрямовані до жителів.
3. Сімейні освітні пікніки. 
4. Науково-технічні конференції та місцеві ярмаркові заходи, пов’язані із ЕЗ та ВДЕ .
5. Консультаційна допомога для жителів, яку здійснюватиме Агентство розвитку Збаражчини



при підтримці органу місцевого самоврядування.

6. Організаційні і фінансові аспекти реалізації Плану

Затвердження плану це лише тільки початок шляху до досягнення визначених у ньому цілей.
Зважаючи  на  актуальні  організаційні  і  фінансові  передумови,  необхідно  провести  ряд  заходів,  які
дозволять реалізувати План:   

6.1. Ключові заходи у вступній фазі після затвердження Плану:

          1.Пристосування правил роботи та організаційної структури міської ради та правил роботи інших
установ у зв’язку із реалізацією Плану. 

 Призначення менеджера з питань управління енергією (енергоменеджера).
 Розподіл завдань, що випливають із Плану, між відділами міської ради та міськими і

районними організаційними підрозділами (за домовленістю із владою району), визначення завдань та
відповідальності за реалізацію Плану в рамках організаційних підрозділів.

 Розробка детальних процедур та інструкцій обігу інформації і документів, пов’язаних із
реалізацією Плану (у тому числі звітності та моніторингу Плану й окремих проектів).

 Забезпечення ефективного та систематичного навчання для працівників міської ради,
районної адміністрації та інших організаційних підрозділів, залучених до реалізації Плану (у тому числі
курсів, пов’язаних із підготовкою та реалізацією інфраструктурних та «м’яких» проектів та поданням
заявок на отримання зовнішнього фінансування, серед іншого з ЄС та ЄЕЗ).

 Підготовка  проектів  до  співфінансування  із  зовнішніх  джерел  (національних  та
закордонних).

 Пристосування  та  запровадження  процедур  державних  закупівель,  що  відповідають
вимогам грантодавців та фондів.

 Підготовка детальних процедур періодичної оцінки результатів реалізації Плану.
 Забезпечення  координації  співпраці  органу  самоврядування  і  Агентства  розвитку

Збаражчини. 
  Забезпечення системи комунікації із жителями та іншими зацікавленими сторонами у

питаннях, пов’язаних із Планом, з метою повного залучення громадськості.

6.2. Організаційна структура, пов’язана із реалізацією ПДСЕР у місті Збараж

Енергоменеджер
Консультант з 

енергозбереження
та енергоефективності

Міська рада
Міський голова

Заступник міського голови

Агенція розвитку
 Збаражчини

Об’єкти
комунальної

власності

Заклади
 освіти

Приватний
житловий

сектор

Суб’єкти
підприємницької 

діяльності

МКП
“Добробут”

МКП
“Збараж”



6.3. Розподіл ресурсів для реалізації ПДСЕР

      Втіленням  ПДСЕР  та  реалізацією  завдань,  які  з  нього  випливають,  займаються
насамперед:

  влада міста – через відповідні організаційні підрозділи міської ради та міські організаційні
структури – координація і  реалізація заходів,  у тому числі – в сфері інформації  і  популяризації  та
«м’яких» проектів. Щодо проектів, які реалізуються повністю або частково у районних організаційних
підрозділах,  міська  влада  та  її  організаційні  підрозділи  співпрацюють  із  відповідними  районними
установами;

   Агентство розвитку Збаражчини та інші неурядові організації; 
  Зовнішні  консалтингові  суб’єкти  –  у  рамках  надання  організаційної  підтримки  для

реалізації  та  моніторингу, а  також  організації  заходів  для  зацікавлених  сторін  (публічних  установ,
жителів, підприємців, НУО).

Загальний  нагляд  за  реалізацією  ПДСЕР  здійснює  міський  голова  Збаража.  Для
забезпечення  ефективної  реалізації  кліматично-енергетичної  політики  міста  у  міській  раді  буде
створено  посаду  спеціаліста  з  питань  управління  енергією  (енергоменеджерa), яка  може  бути
перетворена  на  організаційний  підрозділ  (відділ  з  питань  управління  енергією).  Енергоменеджер
підпорядковуватиметься  напряму  міському  голові  та  відповідатиме  за  реалізацію  ПДСЕР,  його
моніторинг  і  підготовку  звітів  про  реалізацію  Плану.  Енергоменеджер  тісно  співпрацюватиме  із
відділом  розвитку  (Відділ  містобудування  та  земельних  відносин)  та  фінансовим  відділом.
Енергоменеджер координуватиме фінансове планування, пов’язане із реалізацією проектів у рамках
ПДСЕР  містом  Збараж  в  наступні  роки. Також  він  координуватиме  (у  співпраці  із  районною
адміністрацією) як реалізацію проектів, що фінансуються із власних джерел, так і підготовку і втілення
заходів, що фінансуються за зовнішні кошти. Щоби забезпечити можливість ефективного управління
реалізацією Плану, енергоменеджер повинен створити базу даних усіх  підрозділів  (використовуючи
базову інвентаризацію викидів), з метою систематичного збору та аналізу інформації, яка стосується
споживання енергії, зменшення викидів та ефективності заходів, які вживаються. Черговим ключовим
завданням цієї посади повинно бути програмування та координація заходів, спрямованих до громади
міста Збараж, які мають на меті підвищення енергетичної ефективності, формування пов’язаних із цим
громадянської позиції та поведінки, а також безперервну освіту як молоді, так і дорослих. Особливі
рішення у цій сфері потрібно передбачити в організаційних регламентах (правилах роботи) міської
ради. 

      Енергоменеджер  співпрацюватиме  із  Агентством  розвитку  Збаражчини  у  справах,
пов’язаних реалізацією ПДСЕР у приватному секторі.

6.4. Залучення зацікавлених сторін

        До реалізації  ПДСЕР будуть залучатися жителі  міста та підприємці,  серед іншого,
шляхом організації масових заходів (наприклад, таких як виставки, конференції, семінари і конкурси).
До  освітніх  заходів,  спрямованих до дітей  і  молоді,  активно включаться школи на  території  міста.
Орган  самоврядування  міста  здійснюватиме  патронат  над  організацією  пов’язаних  із  реалізацією
Плану інформаційних і консультаційних заходів для жителів і підприємців. 

6.5. Фактори ризику і проблеми, пов’язані із реалізацією ПДСЕР



Аналіз проблем і потреб, а також представлений у цьому документі SWOT- аналіз для
реалізації ПДСЕР у місті Збараж, дозволяє вказати кілька ризиків і проблем, подолання або
мінімізація яких є ключовими для досягнення цілей Плану:

-  доступність  інформації  і  знань,  які  мають  вплив  на  покращення  енергетичної
ефективності  і  зменшення  викидів  CO2,  а  також  вміння  використовувати  їх  на  практиці
особами, котрі залучені до реалізації Плану;

- змінність цін енергоносіїв сильно пов’язана із курсом гривні (а це, в свою чергу, із
макроекономічною й політичною ситуацією та військовим конфліктом на сході України);

-  нестабільність  законодавчих  норм,  які  встановлюються  на  центральному  рівні,
обмеження у свободі прийняття фінансових рішень органами самоврядування;

- нестабільність фінансування та відсутність привабливих інструментів підтримки для
реалізації  багаторічних  програм  покращення  енергетичної  ефективності  органами
самоврядування, жителями та підприємцями; 

- ризик недостатньої участі жителів у заходах, пов’язаних із реалізацією Плану;
Для усіх цих ризиків і проблем (при їх появи) необхідно підготувати запобіжні заходи

на етапі організації втілення Плану, підготовки окремих проектів, а особливо – забезпечення
їх  фінансування.  Мінімізація  ризиків  підвищує  шанси  на  залучення  до  реалізації  та
фінансування приватного капіталу (наприклад, за формулою ESCO2) та закордонних джерел.

6.6. Джерела фінансування інвестиційних заходів.

       З  огляду  на  правові  передумови,  місто  Збараж  на  даний  час  має  досить
обмежений бюджет, розміри якого не  дозволяють швидко змінити існуючий стан шляхом
широкої модернізації та будівництва нової інфраструктури. Підготовка Плану відбувалася у
співпраці  із  установами,  які  підпорядковуються  районній  адміністрації,  що  має  у  своєму
розпорядженні кошти, які неефективно використовуються на утримання інфраструктури та
об’єктів, якими вона управляє. Витрати, які здійснюються, є високими з огляду на значний
ступінь  зношеності  та  неефективні  технічні  і  технологічні  рішення.  Відсутня  можливість
фінансувати інвестиційні заходи шляхом кредитування. За такої ситуації необхідне залучення
внутрішніх та зовнішніх коштів. З огляду на відносно невеликий масштаб заходів (найбільші
проекти  не  перевищують  10  млн.  грн.),  пільгові  закордонні  позики  є  недоступними.  Це
вимагає  сконцентруватися  на  коштах  із  державного  бюджету  та  закордонних  фондів
допомоги.  З  цією  метою  необхідно  підготувати  проектні  заявки  за  стандартами,  які
вимагаються, і розробити процедури діяльності, що відповідають вимогам фондів (у сфері
проектування, державних закупівель, управління проектом у процесі реалізації, моніторингу
та  звітності).   Необхідно  забезпечити  кошти  на  забезпечення  власного  внеску  у
співфінансування  заходів.  Для  цього  необхідно  розробити  4-річний  фінансовий  та
інвестиційний плани, пов’язаного із бюджетами. 

        Для вибраних інвестиційних заходів, результатом яких буде значне зменшення
потреб  в  енергії  (економія),  можливе  фінансування  за  формулою  ESCO.  Для  залучення
приватного партнера необхідне дотримання вимог, які зумовлять обмеження ризиків. Однак, з
іншого боку, публічна сторона мусить забезпечити для себе повну прозорість процедур та
впевненість,  що залучення приватного партнера окупиться  для  органу самоврядування та
жителів.  Для  цього  необхідно  виконати  початковий  аналіз  ризиків  та  провести  детальну
оцінку екологічно-економічної ефективності, з урахуванням кількох можливих сценаріїв дій.

2  Суть енергосервісу (ЕСКО, від англ. ESCO, energy service company, «енергосервісна компанія») 
полягає в тому, що приватний інвестор виконує роботи (наприклад, термомодернізацію) за власні 
кошти і може отримувати прибуток за кошт досягнутої економії на комунальних платежах.



6.7. Відновлювані джерела енергії

    У 2015 р. на території міста Збараж не було ідентифіковано обладнання, яке б
використовувало енергію із відновлюваних джерел, окрім печей, які опалювалися деревиною
для потреб опалення приміщень. У домогосподарствах біомаса у вигляді деревини досить
широко  використовується  для  опалення  будинків.  З  точки  зору  якості  повітря  потрібно
звернути увагу, що деревина для опалення, якщо вона недостатньої якості або ж спалюється
у  невідповідних  умовах,  може спричиняти  погіршення  якості  повітря,  оскільки  часто  не
відповідає вимогам, пов’язаним із вмістом у продуктах горіння шкідливих сполук SO2 i NO2

та пилу PM10 i PM2,5.                                                                                 
 У сфері заходів, які мають на меті збільшення частки відновлюваних джерел енергії

у сукупному споживанні енергії, ключову роль відіграють приватні інвестори - як установи й
заклади,  так  і  жителі.  Динаміка  розвитку  ВДЕ  буде  пов’язана  із  темпом  зростання
доступності обладнання та формуванням цін енергії з традиційних джерел. 

 У  заходах  Плану  до  2020  року,  але  також  на  наступний  період,  потрібно
передбачити значну підтримку розвитку установок сонячних колекторів та спалювання
біомаси,  як  економічно  найбільш ефективних  способів  використання  відновлюваної
енергії.

6.8. Створення Агенції розвитку Збаражчини.

          План передбачає створення (за підтримки органу самоврядування) неурядової
організації – Агенція розвитку Збаражчини. Сферою діяльності Агентства буде, серед іншого,
діяльність,  спрямована  на  раціональне  використання  ресурсів  енергії  та  розвиток  міста,
базуючись на принципах економіки із низьким рівнем викидів. Цілі і завдання створюваного
Агентства  повинні  чітко  відображати  потреби  міста  у  сфері  покращення  енергетичної
ефективності у діяльності міських та районних структур, а також у сфері підтримки жителів
відносно зменшення енергоспоживання у домогосподарствах. Сфера співпраці Агентства із
підприємствами  буде  розроблена  спільно  –  з  їхньою  участю,  а  також  з  участю  органу
самоврядування міста Збараж. 

       У рамках діяльності Агентства потрібно передбачити проведення консультацій – надання
консультаційних  послуг  для  жителів  у  сфері  енергетичної  ефективності,  обмеження  викидів  та
застосування відновлюваних джерел енергії. Консультації повинні надаватися безпосередньо, а також
опосередковано шляхом запуску тематичної Інтернет-сторінки для жителів. 

6.9. Екологічна освіта

       У  рамках  ПДСЕР буде  підготовано  детальну  освітню програму. Загальною  метою
освітньої  програми  буде  підвищення  рівня  екологічної  свідомості  та  формування  проекологічної
позиції суспільства через популяризацію принципів збалансованого енергетичного розвитку. Детальні
цілі програми:

  поширення знань зі  сфери енергоефективності,  захисту навколишнього середовища та
збалансованого розвитку;

  формування такої поведінки суспільства, у тому числі дітей і молоді, яка забезпечуватиме
економію  енергії,  охорону  навколишнього  середовища  (у  тому  числі  у  сфері  економії  води  та
поводження із відходами), а також використання відновлюваної енергії;

  активізація  суспільства  – розвиток  і  підтримка  громадської  активності  у  сфері  захисту
навколишнього середовища, енергоефективності та збалансованого розвитку.

7. Базова інвентаризація викидів CO2

7.1. Методика базової інвентаризації викидів діоксиду вуглецю у місті Збараж



Метою  інвентаризації  викидів  діоксиду  вуглецю  у  місті  Збараж  є  визначення
розмірів викидів CO2 [у тоннах] шляхом розрахунку кінцевого енергоспоживання [МВт-год,
ГДж],  у  сфері  споживання на території  міста Збараж викопних видів палива,  електричної
енергії (яка виробляється поза межами міста Збараж) та відновлюваної енергії.  

Результати інвентаризації дозволяють ідентифікувати головні джерела викидів CO2

та визначити пріоритетні заходи, які потрібно реалізувати з метою зменшення цих викидів.
Також  результати  інвентаризації  вказують  на  потенційні  можливості  заміни  традиційних
енергоносіїв джерелами відновлюваної енергії.

7.2. Територія, охоплена інвентаризацією

Територія,  охоплена інвентаризацією:  інвентаризацією викидів  CO2 була  охоплена
територія, розташована в адміністративних межах міста Збараж. 

7.3. Базовий рік

  За базовий рік, стосовно якого ставляться цілі зменшення викидів CO2 і стосовно якого місто
Збараж буде здійснювати моніторинг обмеження викидів CO2  до 2020 року, прийнято 2015 рік. Це рік,
для якого було можливо зібрати комплексні та достовірні дані.

7.4. Джерела методики проведення інвентаризації

 При  проведенні  інвентаризації  викидів  CO2  було  використано  директиви  Угоди  Мерів  –
Посібник «ЯК Розробити План Дій Для Сталого Енергетичного Розвитку (ПДСЕР)» (англ. „How to
develop a Sustainable Energy Action Plan (SEAP) – Guidebook”), який розміщено на Інтернет-сторінці
[www.eumayors.eu]. Публікація визначає рамки та основні постулати виконання інвентаризації викидів
CO2 для потреб Плану дій (ПДСЕР). 

      Також враховано показники,  які  стосуються викидів,  норми споживання різних видів
палива,  дані  про структуру споживання енергії  у  різних секторах,  що походять  із  європейських та
українських джерел: результати наукових досліджень, статистика, яка охоплює Тернопільську область,
Збаразький район і місто Збараж, а також показники, рекомендовані Міжурядовою групою експертів з
питань змін клімату (англ. IPCC).

        Основою для розрахунку розміру викидів служить споживання кінцевої енергії
для видів палива у наступних балансових секторах:

- сектор комунальних будинків та об’єктів із системами вуличного освітлення;
- сектор некомунальних будинків та об’єктів (наприклад, об’єкти, які залишаються в

управлінні районної адміністрації);
- сектор житлового будівництва;
- сектор господарської діяльності (у сфері опалення приміщень та підігріву води для

побутових і виробничих потреб);
- публічний і приватний транспорт.
Споживання кінцевої енергії, пов’язане із використанням:
– викопних видів палива: які використовуються для цілей опалення та транспорту;
– електричної енергії;
– відновлюваної енергії.

   Кінцева енергія – це енергія або паливо, спожите кінцевим споживачем.
     Електрична  енергія означає  загальну  кількість  спожитої  електричної  енергії,  використану
кінцевими споживачами (переліченими вище), розташованими на території міста Збараж.

Викопні види палива включають усі викопні види палива, які споживають кінцеві споживачі з
метою опалення приміщень, підігріву води та інших побутово-господарських цілей. Також охоплюють
види палива, які використовуються у транспорті. У випадку міста Збараж аналізованими викопними
видами палива є: природний газ, кам’яне вугілля, бензин, дизельне пальне, зріджений газ.

Відновлювана  енергія охоплює  всі  рослинні  масла,  біопалива,  біомасу  (наприклад,



деревина), сонячну енергію та геотермальну енергію, які використовують кінцеві споживачі. В умовах
міста Збараж можливо врахувати у балансі енергоспоживання деревину та сонячну енергію. У звя’зку
з  дуже малий масштаб отримання сонячної  енергії  до  цього часу  (нижче 2МВт-год)  та відсутність
можливості  статистичного  аналізу  даних,  які  стосуються  виробництва  тепла  із  сонячної  енергії,
вирішено не враховувати це джерело енергії у БІВ.

7.5. Джерела даних

Для розрахунку викидів зібрано дані, що стосуються споживання окремих енергоносіїв. Була
використана  методологія  «top-down»  (зверху)  та  «bottom  –  up»  (знизу)  –  через  окремі  анкети,
спрямовані до комунального сектора, житлового сектора та підприємств. Розміри енергоспоживання
були взяті із порівнянь та рахунків, які є у розпорядженні міської ради міста Збараж, даних районної
адміністрації, а також зі статистичних даних:

- Міністерства енергетики і вугільної промисловості України http://mpe.kmu.gov.ua  
- Державної служби статистики України www.ukrstat.gov.ua
Щодо  запланованого  аналізу  даних  міста  Збараж,  ми  натрапили  на  проблеми,

пов’язані із відсутністю статистичних даних, які стосуються виключно самого міста у сфері
споживання  електричної  енергії  та  газу  у  домогосподарствах.  У  зв’язку  із  цим  було
використано,  серед  іншого,  статистичні  дані  з  анкетування,  які  стосувалися  міст
Тернопільської  області.  Консультанти  здійснили  перевірку  даних  шляхом  порівняльного
аналізу та аналізу показників, щоби забезпечити якомога найбільшу точність розрахунків, які
здійснювалися. Дані про сукупне (за групами споживачів) споживання енергії були отримані
від суб’єктів, котрі постачають електричну енергію та природний газ до міста.

7.6. Обсяг і метод інвентаризації

Обсяг інвентаризації викидів діоксиду вуглецю у місті Збараж охоплював наступні види викидів:
-  прямі  викиди  від  спалювання  палива  і  будинках  та  установках  публічного  і  приватного

секторів, а також у транспортному секторі;
-  опосередковані  викиди,  які  випливають  із  виробництва  електричної  енергії,  що

використовується  кінцевими  споживачами  (тобто  комунальними  установами,  жителями,
підприємцями), розташованими на території міста Збараж.

Інвентаризація у місті Збараж охопила:
Кінцеве споживання енергії у комунальних будинках та установках
Комунальне вуличне освітлення
Житлові будинки
Кінцеве споживання енергії у комунальному автомобільному транспорті
Кінцеве споживання енергії у приватному громадському транспорті
Кінцеве споживання енергії у приватному індивідуальному транспорті
Виробництво  енергії  та  тепла  для  кінцевих  користувачів,  розташованих  на  території  міста
Збараж
Кінцеве споживання енергії для потреб опалення приміщень і виробничих потреб у суб’єктах
господарювання.
З  метою визначення  розміру  викидів  були  використані  також стандартні  показники  викидів

згідно  із  принципами  Міжурядової  групи експертів  з  питань змін  клімату (IPCC – Intergovernmental
Panel  on Climate Change),  що охоплюють всі  викиди CO2,  які  випливають із  кінцевого споживання
енергії на території міста Збараж та ґрунтуються на вмісті вуглецю у різних видах палива.

Показники викидів визначають, скільки тонн CO2 припадає на одиницю споживання
окремих  енергоносіїв.  Розрахунки  розміру  викидів  здійснено  з  допомогою  табличного
процесора (калькуляційного листка). Розміри викидів було розраховано, множачи відповідні
показники викидів на споживання даного енергоносія згідно з наступним зразком:

ECO2 = WE x C 
      де:  
          E CO2 = розмір викидів CO2       [тонн CO2 ] 

WE = показники викидів CO2         [т CO2/МВт-год] або [тонн CO2/ГДж]
C = споживання енергії (електричної, палива) [МВт-год], [ГДж]

Враховано наступні  енергоносії,  які  використовуються  на  території  міста  Збараж:
природний газ, кам’яне вугілля, деревина, електрична енергія, зріджений газ пропан-бутан



(LPG), бензин, дизельне пальне.

              Питома теплота згоряння (ПТЗ) i показники викидів CO2 (ПВ)

Як основу для  розрахунків  використано  Стандартні  показники  викидів  (джерело:
IPCC, 2006), згідно з даними, що випливають із підручника ПДСЕР (SEAP).

У таблиці 1 представлено схему перерахунку основних одиниць енергії. 

Таблиця 4. Схема перерахунку основних одиниць енергії.

на ТДж Mtoe3 ГВт-год МВт-год

з помножити на

ТДж 1 2,388 x 105 0,2778 277,8

Mtoe 4,1868 x 104 1 11630 11630000

ГВт-год 3,6 8,6 x 105 1 1000

МВт-год 0,0036 8,6 x 108 0,001 1

1 Гкал = 4,186 ГДж = 1,163 Мвт-год

Таблиця 5. Показники питомої теплоти згорання нетто i викидів CO2 для видів палива (згідно з
IPCC, 2006)

ВИД ПАЛИВА

Питома
теплота
згорання
[мДж/кг]

Питома
теплота
згорання

 [Мвт-год/т]

Показники
викидів

CO2

[кг/Гдж]

Показники викидів
CO2

[т CO2/Мвт-год]

Природний газ 48,0 13,3 56,10 0,202
Зріджений газ 47,3 13,1 63,10 0,227

Автомобільний бензин 44,3 12,3 69,30 0,249
Дизельне пальне 43,0 11,9 74,10 0,267
Кам’яне вугілля 25,8 7,2 94,60 0,341

Показники  питомих  викидів  діоксиду  вуглецю  при  виробництві  електричної
енергії 

З  огляду  на  велику  частку  (55,6%  у  2015  р.)  у  кінцевому  енергоспоживанні
електричної  енергії,  яку  виробляють  атомні  електростанції,  для  України  внутрішній
коефіцієнт викидів для електричної енергії  прийнято на рівні  707 кг CO2/МВт-год (196,4
тонн  CO2/ТДж).  Коефіцієнт  був  визначений  на  основі  звіту  Міністерства  енергетики  і
вугільної промисловості України.

7.7. Анкетування

У липні 2017 р. до жителів міста Збараж та підприємців, котрі діють на його території, була
надіслана  анкета.  Метою анкетування  було  отримати  дані,  що  стосуються  стану  будинків,  систем
опалення та кількості кінцевої енергії, яка споживається (електричної та теплової енергії), та дані щодо
намірів  у  сфері  проведення  модернізації  у  житлових  та  господарських  будинках  та  тих,  які
використовуються  для  ведення  господарської  діяльності.  Анкета  стосувалася  також  використання

3  The tonne of oil equivalent – тонна нафтового еквівалента (ТНЕ).



відновлюваних джерел енергії жителями та підприємцями. 
Було проаналізовано 123 правильно заповнені анкети, у тому числі 116 від жителів та 7 від

підприємців.
В анкеті були поставлені запитання, які дозволяють визначити корисну площу будинків, їхній

вік, наявну систему опалення, вид палива та розмір його річного споживання, спосіб отримання гарячої
води для побутових потреб,  стан  утеплення будинків,  споживання  теплової  енергії  та  електричної
енергії, встановлене обладнання, яке дозволяє використовувати відновлювані джерела енергії. 

Також анкета дозволила дізнатися про  плани і  потреби жителів  у  сфері  термомодернізації
будинків та використання окремих джерел енергії, тобто:

-  стан  будинку  (рік  зведення,  корисна  площа,  вид  будинку,  стан  утеплення,  виконані
термомодернізаційні роботи та заплановане утеплення будинку);

- споживання електричної енергії;
- споживання теплової енергії у розподілі на джерела енергії (у тому числі вид опалення та рік

монтажу джерел тепла, річне споживання енергії та запланована модернізація);
- актуальний стан та плани у сфері використання ВДЕ.
Результати,  отримані  із  заповнених жителями анкет, були враховані  в  аналізах споживання

енергії та викидів CO2 у приватному секторі. Анкети, заповнені підприємцями (з огляду на їх дуже малу
кількість)  становили  тільки  допоміжний  матеріал.  Ключовим  джерелом  інформації  були  дані,  що
походять від операторів – постачальників газу й електричної енергії.

Анкетуванням  було  охоплено  також  усі  міські  об’єкти  та  значну  частину  інших  будинків
громадського  користування,  якими  управляють  інші  суб’єкти,  ніж  орган  самоврядування  міста
(переважно районна державна адміністрація), котрі споживають енергію.  

7 . 8 .  Х а р а к т е р и с т и к а  с е к т о р і в  ф і н а л ь н о г о
е н е р г о с п о ж и в а н н я  і  б а з о в а  і н в е н т а р и з а ц і я
в и к и д і в  д і о к с и д у  в у г л е ц ю  у  м і с т і  З б а р а ж

Фінальне  споживання  енергії  у  публічному
секторі в базовому році.

Комунальний сектор – розрахунок енергоспоживання – опалення будинків.

Споживання енергії в комунальних об’єктах (міських і районних) у 2015 році.

У  таблиці  6  наведено  перелік  опалюваної  площі  (комунальних,  у  тому  числі  районних)
будинків громадського користування та споживання енергії на опалення.

Таблиця  6.   Перелік  опалюваних  площ  міських  будинків  та  інших  будинків  громадського
користування, а також спосіб їх опалення

№
п/п

Установа, яка
використовує будинок

Опалюван
а площа

[м2]

Споживанн
я

природного
газу  [м3]

Кількість
вироблен
ої енергії,

ГДж

Споживанн
я деревини

[м3]

Кількість
вироблен
ої енергії,

ГДж

Загальна
кількість
енергії,

ГДж
1 МКП Збараж 300 2000 68 50 360 428
2 Збаразька міська рада 688 8800 299 80 576 875
3 Збаразький  будинок

культури
1057 7899 269 22 162 674

4 Ясла-садок №1 2135 41390 1407 - - 1407
5 Ясла-садок №2 353 12000 408 - - 408
6 Ясла-садок №3 

Електричне опалення 
901 - - - - 530

7 Ясла-садок №5 920 31200 1061 - - 1061



№
п/п

Установа, яка
використовує будинок

Опалюван
а площа

[м2]

Споживанн
я

природного
газу  [м3]

Кількість
вироблен
ої енергії,

ГДж

Споживанн
я деревини

[м3]

Кількість
вироблен
ої енергії,

ГДж

Загальна
кількість
енергії,

ГДж
8 ЗОШ №1 3000 61000 2074 - - 2074
9 ЗОШ №2 6004 71089 2417 203 1458 3631

10 ЗОШ №3 2400 55000 1870 - - 1870
11 Збаразька  районна

рада  (електричне
опалення)

2018 - - - - 438

12 Збаразька  районна
комунальна лікарня

11047 10200 347 2100 15120 15467

13 ДПРЧ-4 188 1112 38 44 317 355
14 Збаразький  районний

центр зайнятості
758 8300 282 - - 282

15 ТП Коледж 7038 50200 1707 - - 1707
16 Збаразька

теплодільниця
Власне

споживанн
я

11012 374 35 252 626

17 Фінансове упр. 
збаразької 
райдержадміністрації

427 7200 245 - - 245

18 Управління соціального
захисту населення

313 12500 425 - - 425

19 Збаразьке МКППОБ 
"Добробут"

35 700 24 - - 24

20 Збаразький центр 
первинної медичної 
допомоги 

201 - - - - Врахован
о в

будинку
лікарні

21 Тернопільський 
облавтодор, філія

225 - - 45 324 324

22 Відділ статистики 
Збаразького району

286 2600 88 - - 88

23 Інші установи (суд, 
прокуратура, поліція)

17278 75198 2557 - - 5242

24 МКП Збараж  
(електричне опалення) 
водоканал

- - - - 10

25 ВСЬОГО 57290 469 400 15 960 2 579 18 569 35 507

(Джерело: власна розробка на основі даних з міської ради міста Збараж та решти міських
установ, ПАТ «Тернопільгаз» – збірні дані)

Споживання  енергії  для опалення  у  комунальних  будинках  та інших  об’єктах  громадського
користування у  місті  було  визначено на  основі  анкет на  рівні  35 507 ГДж (9  863 МВт-год)  на рік.
Енергія, вироблена при використанні природного газу, становила 15 959 ГДж (4 433,2 МВт-год), тоді як
з використанням деревини – 18 569 ГДж (5 158 МВт-год). Споживання газу становило 469,4 тис. м3,
тоді  як  споживання  деревини  становило  2  579  метрів  кубічних.  52,3%  енергії  на  опалення  було
вироблено в результаті спалювання деревини, а 44,9% – від спалювання природного газу. 2,8% енергії,
спожитої  для  опалення  приміщень  в  об’єктах  громадського  користування,  становила  електрична
енергія.      

Показники потреб енергії для опалення приміщень в будинках громадського користування є
високими  і  потрібно  прагнути  до  їх  істотного  зменшення  шляхом  проведення  комплексної
термомодернізації.  Окрему  проблему  становлять  погані  параметри  ізоляції  теплотрас,  якими
надходить гаряча вода із котелень до будинків громадського користування. Ці теплотраси потрібно
замінити на нові у першу чергу.



Комунальний сектор – розрахунок споживання електричної енергії – будинки та решта об’єктів.
У  таблиці  7  наведено  дані  щодо  споживання  електричної  енергії  в  комунальних  та

некомунальних, наприклад, районних будинках громадського користування, у тому числі споживання
електричної енергії на підігрів води для побутових потреб. 

Таблиця 7. Споживання електричної енергії у міських та районних будинках і об’єктах 

№
п/п

Установа, яка використовує будинок Споживання
електричної енергії

на рік [кВт*год]

У тому числі споживання
електричної енергії для
підігріву води [кВт*год]

1. МКП Збараж 18000 5645

2. Збаразька міська рада 17200 0

3. Збаразький будинок культури 42884 0

4. Ясла-садок №1 49599 24149

5. Ясла-садок №2 16500 11384

6. Ясла-садок №3 174195 21849

7. Ясла-садок №5 12340 10977

8. ЗОШ №1 42492 28435

9. ЗОШ №2 43440 3920

10. ЗОШ №3 24000 8520

11. Збаразька районна рада 155735 5645

12. Збаразька районна комунальна лікарня 291508 257337

13. ДПРЧ-4 15420 3136

14. Збаразький районний центр зайнятості 0

15. ТП Коледж 83600 15028

16. Збаразька теплодільниця 34320 0

17. Фінансове управління збаразької 
райдержадміністрації

4800 0

18. Управління соціального захисту населення 17435 0

19. Збаразьке МКППОБ "Добробут" 1500 0

20. Збаразький центр первинної медичної 
допомоги

7100 0

21.  Тернопільський облавтодор, філія 20883 0

22. Відділ статистики Збар. району 3600 0

23. Інші установи (суд, прокуратура, поліція) 120429 0

24. МКП Збараж – водоканал 543120 0

ВСЬОГО 1740100 396026

Джерело: власна розробка на основі даних з міської ради Збаража та решти міських установ, ВАТ
«Тернопільобленерго» – збірні дані)

Споживання  електричної  енергії  у  комунальних  будинках  та  інших  об’єктах  громадського
користування у місті, визначене на основі анкет та даних від постачальника електроенергії, становило
1  740,1  МВт-год  на  рік.  Споживання  гарячої  води  у  комунальних  будинках  та  інших  об’єктах



громадського  користування  у  місті,  визначене  на  основі  анкет, становило  7  577  м3 у  2015  році.
Електрична  енергія,  використана  для  підігріву  води:  1  425,6  ГДж  (396  МВт-год).  Споживання
електричної  енергії  для  підігріву  води  становило  близько  23%  загального  споживання.  А  отже,
використання відновлюваної енергії для підігріву води може принести значні позитивні економічні та
екологічні ефекти.

Комунальний сектор – розрахунок 
споживання електричної енергії – вуличне освітлення

Вуличне  освітлення  у  місті  Збараж  охоплює  тільки  55  вулиць  і  на  даний  час  розширюється  із
застосуванням  джерел  освітлення  із  діодами  (LED).  Інші  наявні  джерела  освітлення  –  це  натрієві  лампи
потужністю 100 Вт, які замінюються на діодні лампи (LED) потужністю 50 Вт. Модернізація буде здійснена для
близько 300 точок освітлення на 8 вулицях. На даний час це 243 LED-ламп і 154 натрієві лампи по 100 Вт.
Заплановано встановити 600 точок освітлення із LED-лампами.

Сукупне річне споживання електричної енергії на вуличне освітлення на  території міста
Збараж у 2015 році становило 88,54 МВт-год, тобто 318,5 ГДж.

7.9. Поводження із відходами

На території міста Збараж немає діючого сміттєзвалища, у зв’язку із цим викиди CO2  із цього джерела
відсутні. Розрахунок споживання палива та викидів CO2, що пов’язано із функціонуванням міських служб, які
виконують завдання зі сфери поводження із відходами та підтримки чистоти у місті, враховано у загальних
розрахунках споживання автомобільного пального у комунальному секторі.

Для викидів CO2, пов’язаних із спалювання деревини, прийнято коефіцієнт 0,403 тонн CO2 /МВт-
год, оскільки отримання деревини не відбувається збалансованим способом.

Кінцеве  споживання  енергії  у  комунальному  секторі  та  інших  закладах  громадського
користування у 2015 році становило 11 420 МВт-год. Пов’язані із цим викиди CO 2 становили 4 267 тонн
CO2. 

Порівняння споживання енергії та викидів CO2  представлено у таблиці 5.

Таблиця 8. Споживання енергоносіїв у комунальних будинках, об’єктах та установках, а також в
інших публічних суб’єктах та пов’язані із ним викиди CO2 у м.Збараж в 2015 р.

Споживання у фізичних
одиницях

Спожита енергія
 [МВт-год]

Викиди 
[тонн CO2]

Природний газ 469 400 м3 4 433 895

Деревина 2 579 м3 5 158 2079

Електрична енергія - 1 829 1 293

ВСЬОГО 11 420 4 267

 Кінцеве споживання енергії у приватному секторі в базовому році
Житлові будинки.

Згідно з підрахунками та статистичними даними, на території міста Збараж на кінець 2015 р. у
багатоквартирних та приватних будинках налічувалося загалом 3 519 квартир загальною площею 288
538  м2.  Середня  корисна  площа  квартири  становила  82,0  м2.  Середня  кількість  жильців  в  одній
квартирі становила 4, а отже середня корисна площа житла, яка припадає на 1 особу, становила 20,5
м2.  

Житловий  сектор  охоплює  50  багатоквартирних  будинків  (38  з  них  були  комунальною
власністю, на даний час це ОСББ) та приватні будинки і малі житлові кооперативи. Загальна площа
квартир, врахована в інвентаризації, не була розподілена на кілька груп з огляду на малі відмінності у
потребах  в  енергії  залежно  від  року  будівництва  та  технічного  стану  будинків.  Адже  порівняння
енергоспоживання вказує, що навіть будинки, здані в експлуатацію після 2000 року, характеризуються
дуже  високими  потребами  в  енергії  для  опалення.  Це  пов’язано  із  ліберальними  будівельними
нормами  в  минулому  або  з  їх  загальним  недотриманням.  У  місті  Збараж  близько  82%  житлових
будинків були збудовані до 1990 року, 12% – у 1991-2000 роках, 4% – у 2001-2010 роках і тільки 3%
квартир збудовані після 2010 року. Це означає, що тільки близько 7% квартир мають менше ніж 17
років.  Середні  річні  потреби  в  енергії  для  опалення  старих  приватних  будинків  та  квартир  у



багатоповерхових будинках становить 1519 МДж/м2, тобто 422 кВт*год/м2 на рік. Понад 80% енергії,
яка споживається у будинках, припадає на опалення приміщень і підігрів води для побутових потреб.

З огляду на той факт, що параметри, які  характеризують якість газу, що транспортується в
Україні,  відрізняються  від  прийнятих  у  підручнику  Угоди  Мерів,  було  визначено  питому  теплоту
згорання природного газу, який постачається у місто Збараж. Питома теплота згорання була визначена
на основі вимірювань та досліджень, проведених постачальником природного газу в Тернопільській
області  на  кінець  2015  р.  Ці  результати  були  опубліковані  на  Інтернет-сторінці:
http://www.tmgaz.te.ua/yakist/yakist5

Таблиця з результатами досліджень становить Додаток №1 до цього аналізу. Для розрахунків
енергоспоживання та розміру викидів було прийнято питому теплоту згорання природного газу на рівні
34,0 МДж/м3

Житловий фонд було охоплено анкетуванням (отримано інформацію від 116 власників будинків
та квартир, тобто від 3,3% населення міста). 

Результати  анкетування  були враховані  для  уточнення  статистичних  даних,  на  основі  яких
здійснено розрахунок кінцевого енергоспоживання на території  міста . Окрім того, були використані
доповнюючі дані Державної статистичної служби України та дані у звітах операторів, що постачають
електричну енергію і газ у Тернопільську область. З аналізу заповнених жителями анкет випливає, що
більшість будинків, утеплених кільканадцять років назад, вимагають повторної термомодернізації. Це
зумовлено недостатньою товщиною утеплюючого шару, який забезпечив би такі ізоляційні параметри
будівельних  перегородок,  що  відповідають  актуальним  будівельним  нормам.  Подібна  ситуація
спостерігається із вікнами – близько 45-50% власників, котрі замінили вікна кільканадцять років назад,
декларують  необхідність  повторної  заміни  вікон  на  такі,  які  б  відповідали  сучасним  нормам.  Як
утеплення, так і вікна (яким кільканадцять років) не дозволяють досягнути річних потреб в енергії для
опалення  приміщень  менших,  ніж  220-240  кВт*год/м2.  Як  з  точки  зору  рівня  викидів  CO2,  так  і  з
економічної точки зору (пов’язаної із витратами на опалення квартир) – це надто високий показник.
Враховуючи той факт, що потрібно очікувати подальше зростання цін на газ та електричну енергію,
будуть здійснюватися задекларовані респондентами анкет заходи. Також з цієї причини близько 49%
респондентів анкети задекларували намір замінити вікна або утеплити стіни впродовж найближчих 3
років.

Таблиця 9. Споживання енергоносіїв у житлових будинках в місті Збараж.

Вид палива Відсоток 
житла

Споживання
палива

Споживання енергії
за рік [МВт-год]

Викиди CO2  [т]

Природний газ 90,7% 12 323 тис. м3 116 382 23 509

Деревина 4,4% 2686 м3 5 372 2 165

Кам’яне вугілля 2,0% 332 т 2 388 814

Електрична енергія 2,9% 11 772 8 323

Всього 100% 135 914 34 811

Таблиця 10. Споживання енергоносіїв i викиди CO2 на підприємствах у місті Збараж  в
2015 р.

Вид енергоносія Споживання     Кількість
спожитої

теплової енергії 
[МВт-год]

Споживання
електричної

енергії 
[МВт-год]

Кількість
спожитої

теплової енергії 
 [МВт-год]

Викиди
CO2  [т]

Природний газ 427  [тис. м3] 4 033 815

Деревина  698 684

Електрична енергія 1340,4 947

Всього 4 033 1 340,4 1 698 2 446

Згідно  зі  статистичними  даними,  споживання  енергії  для  опалення  у  будинках  в  центральній  та
північній Україні у багато разів перевищує показник 300 кВт*год/м2/рік, також у будинках, призначених
для господарської діяльності. Навіть врахувавши кліматичні відмінності, така різниця є надто великою
у порівнянні із країнами Західної і Центральної Європи. Це свідчить про дуже великий потенціал до
зменшення енергоспоживання і одночасно – про потенціал до зменшення викидів CO2. На території

http://www.tmgaz.te.ua/yakist/yakist5


міста Збараж немає тепломереж, окрім кількох відрізків, які з’єднують котельні зі школами та іншими
будинками  громадського  користування  (наприклад  будинок  культури).  Будинки  на  території  міста
користуються локальними джерелами тепла. Розпорошеність джерел тепла призводить до збільшення
викидів  CO2,  оскільки  малі  опалювальні  установки,  як  правило,  є  менш ефективними,  ніж  великі,
технологічно  сучасні  і  добре  пристосовані  до  потреб  користувачів.  У  випадку  районів,  у  яких
зосереджена господарська діяльність у більшому масштабі,  потрібно проаналізувати доцільність та
економічну обґрунтованість централізованого теплопостачання, особливо, якщо потреба у теплі існує
впродовж всього календарного року. 

Споживання видів палива у секторі транспорту.
Комунальні заклади

Таблиця  11.  Споживання автомобільного пального в установах публічного сектора у
Збаражі.

№
п/п

Установа, яка 
використовує 
автомобілі

Споживанн
я бензину

[літри]

Кількість
спожитої
енергії
[ГДж]

Споживанн
я

зрідженого
газу [літри]

Кількість
спожитої
енергії
 [ГДж]

Споживання
дизельного
пального

[літри]

Кількість
спожитої
енергії
 [ГДж]

Загальна 
кількість
спожитої
енергії
[ГДж]

1. МКП Збараж 1800 59 59

2. МКП Збараж 
(очисні 
споруди та 
система 
водопостачанн
я)

4320 142 7200 185 1920 69 395

3. Збаразька 
міська рада

1300 43 43

4. Збаразький 
будинок 
культури

213 7 7

5. ЗОШ №1 1000 33 1500 54 86

6. Збаразька 
районна рада

1528 50 50

7. Збаразька 
районна 
комунальна 
лікарня

1365 45 5850 151 1048 37 233

8. ДПРЧ-4 2444 80 80

9. Збаразький 
районний 
центр 
зайнятості

180 6 6

10. ТП Коледж 76 2 653 23 26

11. Збаразька 50 2 2



теплодільниця

12. Збаразьке 
МКППОБ 
«Добробут»

2500 82 2000 51 11100 396 530

13. Збаразький 
центр 
первинної 
медичної 
допомоги 

1040 34 960 34 68

14. Тернопільськи
й облавтодор, 
філія

2069 68 194 5 5941 212 285

ВСЬОГО 19835 650 15244 392 23172 827 1869

Таблиця 12. Перелік енергії, спожитої у паливі, та викидів CO2 в установах публічного сектора у
Збаражі.

Споживання у фізичних
одиницях [л]

Спожита енергія
[МВт-год]

Викиди 
[тонн CO2]

Бензин 19 835 180,6 45

Дизельне пальне 23 172 229,7 61,3

LPG
Зріджений газ 15 244 109 24,7

ВСЬОГО 519,3 131

Найбільшу кількість енергії у паливі для потреб транспорту споживають: 
 Збаразьке МКППОБ «Добробут» (31,6%)
 МКП Збараж (21,5%)
 Збаразька філія підприємства «Тернопільський облавтодор» (17%)
 Районна лікарня у Збаражі разом зі станцією швидкої допомоги (14,8%).

Чотири перелічені суб’єкти публічного сектора (не рахуючи суб’єктів, котрі надають транспортні
послуги), споживають 85% загальної кількості пального. У видовій структурі автомобільного пального
35% становив бензин, 20% зріджений газ, а 45% дизельне пальне.

Загальна  кількість  спожитої  енергії,  виробленої  із  автомобільного  пального,  у
комунальному секторі транспорту становила 2243 ГДж, у тому числі 650 ГДж (29%) з бензину,
392 ГДж (17,5%) зі зрідженого газу i 1200 ГДж (53,5%) з дизельного пального.

7.10. Громадський транспорт

Збараж є локальним транспортним центром, у місті діє автобусний вокзал. У межах міста не
функціонує міський громадський транспорт. Натомість впродовж доби виконуються 104 рейси (в обох
напрямках) як в обласний центр – Тернопіль, так і в населені пункти. Також через  Збараж проходять
рейси міжрегіонального та міжнародного сполучення, таких рейсів є 82 (в обох напрямках) впродовж
доби. 

У секторі громадського   транспорту   у  Збаражі   функціонує підприємство ПрАТ «ATП-16140»
та інші приватні перевізники. 

У балансі споживання пального та викидів CO2 у Збаражі потрібно врахувати той факт, що в
місті існує досить інтенсивний туристичний рух. За даними міської ради, це близько 50000 туристів
впродовж року. В середньому це становить 3 автобуси і 15 легкових автомобілів за день, що збільшує
пробіг громадського транспорту в межах міста на 7350 км, а пробіг легкових автомобілів на 36750 км. 

Орієнтовний   пробіг   громадського   транспорту  в  2015 р.  у  межах міста становив 246597 км.
У структурі  споживання видів пального у громадському транспорті домінує дизельне пальне –

68%, тоді як бензин становить 32% спожитого пального. Показник середнього споживання бензину в
громадському транспорті  у 2015 р.  був визначений на рівні  16,5 л/100 км,  споживання дизельного



пального  –  24,4  л/100  км.  Бензинові  двигуни  мають  менші  пасажирські  автобуси,  призначені  для
перевезення 15-19 пасажирів.  У  випадку дизельного пального визначено середнє споживання,  яке
включає і автобуси далекого сполучення. Окрім того, в умовах міського руху швидкості автобусів не є
оптимальними  з  точки  зору  споживання  пального,  а  рух  відбувається  із  численними  зупинками
автобусів.

     Визначення  кількості  автомобілів  було  здійснено  на  основі  анкетування,  у  якому
респонденти вказали кількість  та вид пального,  яке  вони споживають,  а  також середній  пробіг  за
місяць. Ці дані були перевірені на основі актуальних статистичних даних для області та сусіднього
міста  Тернопіль,  для  якого  ведеться  державна  статистика.   Кількість  автомобілів  для  приватного
користування була визначена на рівні 187/1000 жителів. У масштабах міста кількість автомобілів для
приватного користування  становить  2633.  Кількість  автомобілів  для  комерційного використання  та
службового використання різними установами становить 168. Загальна кількість автомобілів у місті,
яку прийнято для розрахунків,  становить 2801. Споживання палива і  пов’язані  із  цим викиди були
визначені  на  основі  даних  із  анкетування,  а  у  випадку  автобусів  –  на  основі  зібраних  даних  про
кількість рейсів та розклади руху. Висока інтенсивність руху в місті пов’язана також із тим фактом, що у
Збаражі розташована база ПрАТ «ATП-16140», яке (згідно із вказаним переліком) має 36 автобусів.
Рух вантажних автомобілів визначено експертним методом із урахуванням підприємств, які діють на
території  Збаража  (цукровий  завод,  ТОВ  "Збаразький  горілчаний  завод",  інші  заклади харчової і
переробної промисловості).

Таблиця 13. Споживання автомобільного пального приватним транспортом у Збаражі,
у тому числі громадським транспортом (автобуси).

Легкові
автомо-

білі

Легкі
вантажні

автомобілі

Важкі
вантажні

автомобілі

Автобуси
(громадський

транспорт)

Двоколісні
транспортні

засоби
Всього

Кількість проїханих км за рік [млн. км]

Бензин 6,439 0,225 0,135 0,070 0,112 6,981

дизельне
пальне

6,432 0,339 0,827 0,178 7,776

зріджений газ 6,673 0,741 7,414

Розрахункове споживання палива [тис. л]

Бензин 585,949 28,125 25,65 12,6 3,36 655,684

дизельне
пальне

636,768 45,765 181,94 43,076 907,549

зріджений газ 834,125 105,222 939,347

Кількість спожитої енергії, виробленої із пального [МВт-год]

Бензин 5333,3 256,0 233,5 114,7 30,6 5968,0

дизельне
пальне

   6289,4   452,0      1797,0 425,5 8963,9

зріджений газ 6053,6 763,6 6817,2

Всього 17 676 1 472 2 030 540 31 21 749

Викиди CO2

Бензин 1328,0 63,7 58,1 28,6 7,6 1486,0

Дизельне
пальне

1679,3 120,7 479,8 113,6 0,0 2393,4

зріджений газ 1374,2 173,3 0,0 0,0 0,0 1547,5

ВСЬОГО 4381,4 357,8 537,9 142,2 7,6 5426,9
         
Сукупні викиди CO2 від приватного транспорту в Збаражі становлять близько 5427 тонн CO2.

У структурі видів палива домінує дизельне пальне (44%), тоді як за видами автомобілів майже за 81%



викидів відповідають легкові а 10% - вантажні автомобілі.
Таблиця 14. Кінцеве споживання енергії у місті Збараж – усі сектори

Категорія

Кінцеве споживання енергії (МВт-год)

Викопні види палива
Всього
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Промисловість,  торгівля  і
послуги

Комунальні будинки, 
обладнання та устаткування

1740 4433 5158 11331

Житлові будинки 11772 116382 2388 5372 135914

Комунальне зовнішнє 
освітлення 

89 89

Промисловість (за винятком 
закладів, охоплених 
системою UE-ETS4)

1340 4033 698 6071

Будинки, обладнання/ 
устаткування i 
промисловість всього

14941 124848 2388 11228 153405

ТРАНСПОРТ:

Міський транспорт 109 229,7 180,6 519,3

Громадський транспорт 425,5 114,7 540,2

Приватний і комерційний 
транспорт

6817,2 8538,4 5853,3 21209

Транспорт всього 6926 9194 6149 22268

ВСЬОГО 14941 124848 6926 9194 6149 2388 11228 175674

        Кінцеве  споживання енергії  у Збаражі було визначене на рівні 175 674 МВт-год у 2015 р. у
закладах  (установах),  охоплених  інвентаризацією.  У  структурі  видів  палива  однозначно  домінує
природний газ (71%), що з точки зору якості повітря та викидів становить позитивне явище. У наступну
чергу йде електрична енергія – вона становила 8,5% спожитої кінцевої енергії, а деревина – 6,4%. 

У структурі споживання енергії за видами користувачів найбільше енергії споживає приватний
житловий  сектор  77,3%,  у  наступну  чергу  –  приватний  і  комерційний  транспорт  –  12%.  Весь
комунальний  сектор  будинків  та  обладнання  (разом із  суб’єктами,  які  підпорядковуються  районній
адміністрації) споживає тільки 6,5% кінцевої енергії. 

Таблиця 15. Порівняння викидів CO2 у місті Збараж – усі сектори

Категорія Викиди CO2 (т)

Викопні види палива

4  European Union Emissions Trading System – Схема (система) торгівлі викидами Європейського 
Союзу.
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Промисловість,  торгівля  і
послуги

Комунальні будинки, 
обладнання та устаткування

1230 895 2079 4204

Житлові будинки 8323 23509 814 2165 34811

Комунальне зовнішнє 
освітлення 

63 63

Промисловість (за винятком 
закладів, охоплених системою
UE-ETS)

947 815 684 2446

Будинки, обладнання/ 
устаткування i промисловість 
всього

10563 25219 814 4928 41524

ТРАНСПОРТ:

Міський транспорт 25 61 45 131

Громадський транспорт 114 29 143

Приватний і комерційний 
транспорт

1548 2280 1457 5285

Транспорт всього 1573 2455 1531 5559

ВСЬОГО 10563 25219 1573 2455 1531 814 4928 47083

Розраховані  викиди  CO2 в  результаті  споживання  кінцевої  енергії  в  закладах  та
установах, охоплених інвентаризацією у місті Збараж,  становили у базовому році (2015) 47 083
тонн CO2

У структурі спалюваних видів палива, як джерел викидів, домінує природний газ – 53,5%,
черговим  джерелом  (проміжним)  є  електрична  енергія  22,4%,  далі  деревина  –  10,5%  і  дизельне
пальне – 5,2%. У структурі за видами користувачів – за 74% викидів відповідає приватний житловий
сектор, за 11,2% викидів – приватний і комерційний транспорт.

8. Моніторинг реалізації ПДСЕР*

Моніторинг  ПДСЕР  здійснюватиметься  систематично  впродовж  всієї  реалізації  Плану.
Моніторингу  підлягатимуть  окремі  заходи,  а  також  План  в  цілому. Моніторинг  полягатиме  у  зборі
якісних та кількісних (поточних і збірних (загальних)) даних фінансового та речового характеру. Такі
дані  надалі  будуть  аналізуватися  та  використовуватися  для  розрахунку  показників  та  здійснення
порівнянь за річні і довгострокові періоди. 

Речовий моніторинг на рівні проектів стосується постійного аналізу створених продуктів та
результатів, отриманих у рамках даного проекту. Вимірювання та аналіз здійснюються з допомогою
набору  показників,  визначених  у  Плані,  та  специфічних  показників  для  кожного  із  проектів.  Для
визначення  ефективності  проектів  і  заходів  під  час  моніторингу  оцінюються  продукти  і  отримані
результати та їх порівнюють із здійсненими витратами. Контроль має проміжний характер а моніторинг
здійснюється впродовж всього часу втілення Плану та окремих проектів (впродовж певного часу після
їх закінчення).

Фінансовий  моніторинг  дозволить  здійснювати  поточну  перевірку  правильності  та



ефективності витрачання коштів, а також оцінку ефективності заходів.
Цей постійний процес дозволить у поточному режимі відслідковувати успіхи, виявляти помилки

та неузгодженість, а також ефективно коригувати та актуалізувати План. 
*  Основним документом для  моніторингу  реалізації  ПДСЕР є  директиви  щодо  моніторингу

SEAP:  „Reporting  Guidelines  on  Sustainable  Energy  Action  Plan  and  Monitoring”  від  травня  2014  р.
(актуалізовані у липні 2016 р.). Ці директиви базуються на посібнику «How To Develop a Sustainable
Energy Action Plan (SEAP) – Guidebook» (в українській версії: «Як Розробити План Дій Для Сталого
Енергетичного Розвитку (ПДСЕР)».  Директиви стосуються моніторингу та визначають, що у рамках
звітності підписанти Угоди Мерів зобов’язані звітувати шляхом заповнення т. зв. «monitoring template»
(шаблона моніторингу). Дані з енергоаудитів рекомендується використовувати для визначення рівнів
зменшення споживання енергії, досягнутих шляхом підвищення енергетичної ефективності в окремих
секторах.  

Додатково посібник «Як Розробити План Дій…» визначає ще так званий звіт про реалізацію
(«Implementation  Report»),  який  (поруч  із  шаблоном  моніторингу)  повинен  містити  аналіз  процесу
реалізації ПДСЕР, включаючи визначені запобіжні та коригуючі заходи, якщо це вимагається. 

Система моніторингу та оцінки Плану складається із наступних дій:
-  систематичний  збір  та  селекція  кількісних  даних  та  інформації,  що  стосується  окремих

завдань Плану; 
- впорядкування, обробка й аналіз зібраних даних;
- підготовка звітів про реалізацію завдань, що містяться у Плані, – речова, фінансова і якісна

оцінка реалізації;
- порівняльний аналіз досягнутих результатів із постулатами Плану;
- визначення ступеня виконання затвердженого Плану та ідентифікація відхилень – речових,

якісних, фінансових та відхилень від графіка;
- аналіз причин відхилень та визначення коригуючих заходів. 
Ключовим  завданням  є  забезпечити  повну  достовірність  даних,  які  використовуються  для

планування і моніторингу проектів, а також цілого Плану.
Моніторинг реалізації  завдань і заходів у ПДСЕР здійснюваться у річному циклі.  Моніторинг

повинен координувати енергоменеджер. Дані для моніторингу реалізації будуть отримані від учасників
плану та від інших зацікавлених сторін (жителі, підприємці, НУО). 

Від  усіх  зацікавлених  сторін  збиратиметься  інформація,  необхідна  для  оцінки  результатів
Плану та для проведення чергової інвентаризації викидів. 

Моніторинг і оцінка реалізації відбуватимуться шляхом визначення і порівняння показників, які
стосуються окремих завдань, дій у сферах інтервенції та цілей всього ПДСЕР.

8.1. Показники моніторингу реалізації Плану будуть наступні:

Для інвестиційних заходів: 

Сфера інтервенції:  Термомодернізація міських і районних будинків - 
Комунальні житлові будинки та будинки зі сфери послуг

1. кількість об’єктів, на яких проведено термомодернізацію [шт.] 

2. корисна площа об’єктів, на яких проведено термомодернізацію [м2]

3. кількість замінених джерел опалення [шт.] 

4. потужність замінених джерел опалення [МВт] 

5. розрахункове зменшення споживання палива (газу, деревини, іншого)* для опалення 
будинків  

6. зростання споживання біомаси у перерахунку на енергію [МВт*год]

7. розрахункове зменшення енергії, потрібної для опалення [МВт*год], [кВт*год/м2], [%]*

8. кількість замінених ламп [шт.]

9. потужність замінених ламп [кВт]



10. зменшення споживання електроенергії [МВт*год]

11. зростання споживання відновлюваної енергії: сонячної, біомаси, іншої – для кожного із 
об’єктів [МВт*год]

12. зменшення річних викидів CO2 для кожного з об’єктів 

13. площа встановлених сонячних колекторів [м2]

14. потужність встановлених сонячних колекторів [Мвт]

Сфера інтервенції:  Комунальне освітлення громадських місць -
Модернізація вуличного освітлення 

1. кількість замінених/модернізованих ламп вуличного освітлення [шт.] 

2. зменшення встановленої потужності та кількості енергії, яка споживається/км дороги, в 
результаті заміни ламп освітлення [МВт; МВт*год]

Сфера інтервенції: Міський громадський, приватний транспорт

1. кількість замінених автомобілів у міських та районних організаційних підрозділах

2. зменшення споживання пального в результаті вдосконалення руху [МВт*год]

3. зменшення споживання пального/км в результаті заміни автомобілів [МВт*год]

Сфера інтервенції: Місцеве виробництво електроенергії

1. кількість/максимальна потужність встановлених фотовольтаїчних елементів [шт.; Мвт]

Сфера інтервенції: Підприємства

1. кількість замінених ламп [шт.]

2. встановлена потужність із відновлюваних джерел [МВт]

3. потужність заміненого/модернізованого технічного обладнання [МВт]

4. розрахункове зменшення споживання палива (газу, деревини, іншого)* для опалення 
будинків
5. споживання відновлюваної енергії: сонячної, біомаси, інших видів [МВт*год]

6. зменшення споживання електроенергії [МВт*год]
7. зменшення викидів CO2

Сфера інтервенції: водопровідно-каналізаційне господарство

1. кількість/потужність замінених насосів

2. втрати води у водопровідній мережі [ м3], зміна втрат [+/- %]

3. споживання енергії на 1 м3 проданої води
4. споживання енергії на 1 м3  відведених стоків

5. споживання енергії на очисних спорудах на 1 м3 стоків

6.    довжина модернізованих водопровідних магістралей [км]
7.    довжина мереж, охоплених моніторингом/оптимізацією тиску [км]

8.    зменшення річних викидів CO2 для кожної із систем у перерахунку на 1 м3 води і стоків

*  розрахункові значення (для пересічних погодних умов) потрібно порівнювати із 



фактичним споживанням (на основі споживання палива, із урахуванням кількості градусо-
днів опалюваного сезону в даному році) у році, в якому здійснюється моніторинг споживання
енергії після закінчення проекту.

8.2. Показники моніторингу для неінвестиційних заходів у рамках ПДСЕР: 

1. Кількість тендерів/цінових запитань, у яких одним із критеріїв оцінки була енергетична 
ефективність 

2. Вартість здійснених державних закупівель, у яких одним із критеріїв оцінки була 
енергетична ефективність  

3. Кількість учасників організованих зустрічей, курсів та заходів, присвячених питанням 
енергетичної ефективності, відновлюваної енергії та захисту повітря

4. Кількість організованих зустрічей, курсів та заходів, присвячених питанням енергетичної 
ефективності, відновлюваної енергії та захисту повітря 

5. Кількість людино-днів курсів, що стосувалися енергетичної ефективності та 
відновлюваної енергії, організованих для працівників міської ради та районної адміністрації,
а також для працівників інших міських і районних організаційних підрозділів 

6. Кількість /вартість неінвестиційних проектів, реалізованих в окремі роки

Синтетичні  показники  моніторингу  реалізації  ПДСЕР  (SEAP)  стосуються  головної  мети  та
операційних  цілей.  Детальні  показники  моніторингу  прив’язані  до  окремих  заходів  та  завдань  і
дозволяють  оцінити  ступінь  їх  реалізації  та  розрахувати  результати  у  вигляді  зменшення  викидів,
обмеження споживання енергії та її виробництва з ВДЕ.

8.3. Синтетичні показники моніторингу ПДСЕР1

1. споживання газу на території міста (у секторах, охоплених інвентаризацією викидів)  
[тис. м3]   (дані від постачальника природного газу)

2. споживання електроенергії на території міста [МВт*год] (дані від постачальника 
електроенергії)

3. споживання окремих видів автомобільного пального на території міста [тонн,               
МВт*год]  (дані від приватного сектора – на основі анкетування)

4. споживання біомаси [тонн, МВт*год]

5. розмір зменшення викидів CO2 порівняно із базовим роком (2015)  [тонн; %]

6. розмір зменшення споживання кінцевої енергії порівняно із середнім споживання у 
базовому році (2015)[МВт*год; %] 

7. кількість [МВт*год] спожитої енергії, яка походить із відновлюваних джерел 

8. частка [у %] отриманої відновлюваної енергії у загальному споживанні енергії в 
міських та районних комунальних об’єктах та інших закладах

1 Синтетичні показники будуть використані під час чергової інвентаризації викидів 
CO2  у місті на кінець 2020 року, а також при оцінці ефективності Плану.

Моніторинг обов’язково охоплюватиме заходи, які реалізуються у міських, районних та інших
публічних  закладах  і  установах.  У  міру  можливостей  буде  здійснюватися  моніторинг  заходів  у
приватних будинках, у тому числі в ОСББ та у житлових кооперативах, а також заходів, реалізованих
підприємцями.

Також  здійснюватиметься  моніторинг  видатків  із  міського  бюджету  та  з  інших  джерел  на



реалізацію ПДСЕР в окремі роки:
- на інвестиційні проекти (за сферами інтервенції)
- на неінвестиційні проекти.
Результати моніторингу Плану повинні бути використані при підготовці актуалізації Плану на

період до 2030 року, а також для формулювання подальшої політики органу самоврядування у сфері
ЕЗ та ВДЕ.

9. Інформування і популяризація ПДСЕР

Дуже  важливо,  щоби  всі  зацікавлені  сторони  були  поінформовані  про  досягнуті  успіхи  в
реалізації Плану. З цією метою потрібно врахувати:

 зв'язок реалізації Плану із популяризацією (промоушн) міста;
 врахування цілей Плану в майбутній стратегії розвитку міста;
 комунікацію із жителями та підприємцями на теми, пов’язані із ПДСЕР;
 інформування про проекти, які втілюються спільно із громадськими партнерами;
 популяризаційні заходи у рамках проектів, які реалізуються.

10. Джерела інформації.

1.  Посібник  «ЯК  Розробити  План  Дій  Для  Сталого  Енергетичного  Розвитку»
(ПДСЕР)

Європейська Комісія Угода Мерів 
2. Паливно-енергетичні ресурси України: статистичний збірник. Київ, 2016  (fuel and

energy resources of Ukraine, statistical publication, Кyiv 2016)
3. Ukraine SRTRI, 2015
4. Capacity building of the national GHG inventory system in terms of the development of

methodological recommendations for determining national GHG emission factors from the use of
motor  fuels  in  the  transport  sector  Produced as  part  of  Clima East  Expert  Facility  assignment
CEEF2015-041-UA Final Report 3rd April 2017

5.  Енергетична  стратегія  України  до  2035  Року:  «БЕЗПЕКА,  енергоефективність,
конкурентоспроможність»

6. Єженедельный информационно-аналитический журнал, №3, 19 января 2016
7. Статистичний бюлетень: «Викиди забруднюючих речовин та парникових газів у

атмосферне  повітря  від  пересувних  джерел  забруднення  в  2015  році».  Державна  Служба
Статистики України Головне Управління Статистики у Тернопільській області.
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