
 
ДО 2020 РОКУ ВІННИЦЯ СКОРОТИТЬ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ 

НА 325,5 МЛН ГРН 
 
6 липня у Вінниці в рамках проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в 
Україні» відбулося розширене засідання Робочої групи з розроблення Плану дій зі 
сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР) м. Вінниці на 2015-2020 рр., під час якого 
презентували та обговорили оновлений ПДСЕР. 

 
У заході взяли участь 49 осіб: заступник Вінницького міського голови Ігор 

Корольчук, представники профільних відділів та департаментів міської ради, 
комунальних підприємств, громадськості міста та експерти Проекту USAID 
«Муніципальна енергетична реформа в Україні». 

Відкриваючи засідання Робочої групи, Ігор Корольчук розповів, що ПДСЕР був 
розроблений ще у 2011 році та надісланий на затвердження до Європейської комісії. 
Представники цієї інституції розглянули документ і повернули місту для внесення у 
ПДСЕР деяких змін відповідно до наданих зауважень та коментарів. Експерти 
Проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» у співпраці з 
членами Робочої групи опрацювали зауваження Єврокомісії. Зокрема, ПДСЕР 
отримав не лише корективи, відповідно до змін у державній енергетичній політиці, а й 
нові додатки: Каталог Інвестиційних проектів та Інвестиційну стратегію.  

Так, Інвестиційна стратегія сталого енергетичного розвитку м. Вінниці 
передбачає впровадження 52 проектних пропозицій упродовж 9 років на загальну 
суму 3030 мільйонів гривень. Реалізація цієї стратегії дозволить скоротити 
споживання енергетичних ресурсів на 325,5 мільйонів гривень, а також сприятиме 
скороченню викидів СО2 на 26% базового рівня (або на 513178 тонн).  

Презентацію оновленого ПДСЕР провів Руслан Тормосов, виконавчий 
директор ВБО «Інститут місцевого розвитку». Він звернув увагу на успіхи Вінниці на 
шляху до сталого енергетичного розвитку, високо оцінив діяльність Робочої групи з 
розроблення ПДСЕР. Основні положення презентації стосувалися характеристики 
міста та основних секторів виробництва і споживання енергоресурсів за секторами; 
визначення базового рівня викидів СО2 у Вінниці; комплексу запропонованих для 
зменшення викидів СО2 енергоефективних проектів, джерел їхнього фінансування та 
очікуваних результатів від упровадження ПДСЕР.  

«Наша організація у 2011 році розробляла міський енергетичний план Вінниці, 
так само, як і плани для багатьох інших українських міст. Нам є із чим порівняти 
напрацювання місцевої влади, тому я впевнений, що саме Вінниці вдається досягати 
найкращих результатів – над ними тут працює професійна команда. У співпраці з 
Вінницькою міською радою ми оновлювали План дій зі сталого енергетичного 
розвитку, враховуючи зауваження Єврокомісії та виклики часу. І це абсолютно 
нормальний процес, адже таким чином, ми зможемо більш ефективно прийти до 
поставлених цілей», – сказав він.   

Після презентації слово взяли галузеві експерти. В.о. генерального директора 
КП «Вінницяміськтеплоенерго» Олег Розборський розповів про впровадження 
енергоефективних проектів ПДСЕР у міському секторі централізованого 
теплопостачання. Начальник відділу капремонту та розвитку житлового господарства 
департаменту житлового господарства міськради Сергій Ткачук окреслив механізми 
підтримки ОСББ із упровадження енергоощадних заходів, що заплановані в ПДСЕР. 



Міська стратегія просторового розвитку (сталий розвиток транспортної 
інфраструктури міста в рамках оновленого Плану дій) була висвітлена начальником 
відділу містобудування та архітектури департаменту архітектури, містобудування та 
кадастру міськради Юрієм Самойленком. А голова ГО «Вінниця мобільна» Олег 
Крупський висвітлив проблеми, з якими стикаються місцеві велосипедисти, а також 
спрогнозував обсяг зниження викидів СО2 внаслідок переходу на велотранспорт 
частини автомобілістів. 

Після кожної з доповідей представники громадськості ставили питання. Вони  

стосувалися механізму відбору районів для енергоефективної модернізації систем 
теплопостачання; конкретних проблем щодо енергозбереження у будинках, які 
потребують ремонту; реконструкції конкретних транспортних розв’язок; 
розвантаження транспортного потоку на трьох мостах через річку Південний Буг; 
розбудови велосипедної інфраструктури в деяких мікрорайонах. 

Усі питання та коментарі учасників розширеного засідання передані на 
вивчення фахівцям профільних департаментів міської ради. Громадські слухання з 
обговорення оновленого Плану дій зі сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР) міста 
Вінниці заплановані на середину серпня . 

 

ДОВІДКА: 

Сталий енергетичний розвиток міста передбачає задоволення 
енергетичних потреб місцевої спільноти без шкоди для прийдешніх поколінь. 
Приєднуючись до провідної ініціативи Європейського Союзу – Угоди  мерів, 
українські міста добровільно зобов’язуються підвищувати енергоефективність та 
нарощувати використання альтернативних і відновлювальних джерел енергії на 
своїх територіях, що уможливить скорочення споживання традиційних видів 
палива та зменшення викидів вуглекислого газу (СО2) у навколишнє середовище 
щонайменше на 20%. Для цього міста-підписанти Угоди мерів розробляють Плани 
дій зі сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР).  


