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Інформація про виконавця Проекту ВБО «ІМР» 
ВБО «Інститут місцевого розвитку»  створений у 2004 р. групою провідних спеціалістів 
у сфері житлово-комунального господарства та соціально-економічного розвитку міст і 
регіонів.   

ВБО «ІМР» здійснює благодійну діяльність в інтересах суспільства через всебічну 
підтримку місцевого розвитку та соціально-економічного реформування житлово-
комунального господарства в Україні.  
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Досягнення міста Луцька на шляху до сталого 

енергетичного розвитку 
 У 2009 році м. Луцьк офіційно підтримало масштабну ініціативу Європейської комісії 

із усталеного розвитку міст, відому як Угода мерів (Covenant of Mayors).  

Зобов’язання скоротити власні викиди СО2 щонайменше на 20% до 

2020 року 

 Для досягнення цієї мети місто розробило План дій зі сталого енергетичного розвитку 

до 2020 року (надалі — ПДСЕР), який був затверджений рішенням сесії Луцької міської 

ради від 26.09.2012 №32/53. 

 

Єврокомісія прийняла ПДСЕР м. Луцька з деякими зауваженнями і 

пропозиціями щодо його вдосконалення, врахування яких дозволить 

включити ПДСЕР м. Вінниці до онлайн-каталогу Єврокомісії.  
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Досягнення міста Вінниці на шляху до сталого 

енергетичного розвитку 

 У 2014 році м. Луцьк приєдналось до пілотних міст проекту «Муніципальна 

енергетична реформа в Україні» 

З метою вдосконалення ПДСЕР фахівці Інституту місцевого розвитку 

в рамках Проекту МЕР разом з робочою групою  м. Луцька в складі 

представників дорадчого комітету з питань сталого енергетичного 

розвитку, який затверджений розпорядженням Луцького міського 

голови №21 від 29.01.2015. підготували запропоновані Єврокомісією 

зміни для внесення до ПДСЕР м. Луцька і розробили додатки, 

необхідні для його ефективного впровадження. Розроблені 

документи враховують суттєві зміни, які відбулися за останній рік у 

державній політиці щодо енергозбереження та використання 

відновлювальних і альтернативних джерел енергії. 



Склад робочої групи з розробки ПДСЕР 

Яковлев Тарас Володимирович заступник міського голови, голова комітету 

Гриб Василь Пилипович  голова постійної комісії міської ради з питань ЖКГ, екології, транспорту та енергозбереження 

Бабій Ігор Васильович начальник виробничо-технічного відділу ДКП «Луцьктепло» 

Дей Олександр Олександрович головний спеціаліст відділу з енергозбереження Управління економіки Луцької міської ради 

Іванюк Микола Ігорович інженер Луцького спеціального комунального автотранспортного підприємства 

Ковпак Любов Миколаївна начальник управління економіки 

Козел Володимир Миколайович заст. начальника  відділу інженерно-транспортної інфраструктури департаменту ЖКГЛМР 

Коцур Юрій Григорович інженер управління освіти Луцької міської ради 

Коленда Надія Михайлівна заступник директора департаменту ЖКГ із питань розвитку ОСББ 

Патракеєв Костянтин Миколайович  начальник відділу з енергозбереження Управління економіки Луцької міської ради 

Приймачук Ганна Антонівна провідний спеціаліст відділу з енергозбереження Управління економіки Луцької міської ради 

Решетовський Василь Данилович начальник виробничо-технічного відділу Луцького підприємства електротранспорту 

Саприка Алла Володимирівна заступник начальника управління фінансів і бюджету ЛМР, начальник бюджетного відділу 

Середа Олександр Леонідович заступник начальника управління транспорту та зв'язку ЛМР 

Солтисюк Ярослав Максимович головний інженер КП «Луцьке електротехнічне підприємство «Луцьксвітло» 

Строк Сергій Борисович. головний інженер КП «Луцькводоканал» 

Тарабанюк Оксана Віталіївна головний спеціаліст відділу екології Луцької міської ради 



Підхід Інституту місцевого розвитку до 

оновлення ПДСЕР м. Луцька 

Розроблено такі документи: 

 План дій зі сталого енергетичного 
розвитку м. Луцька до 2025 року 

Додатки: 

 1. Каталог інвестиційних проектів 
міста Луцька 

 2. Інвестиційна стратегія ПДСЕР 
міста Луцька 

       



Стратегічна ціль ПДСЕР м. Луцька 





Розподіл завдань між виконавцями у процесі 

досягнення цілей та завдань ПДСЕР 



Орієнтири для зменшення СО2 по секторах, разом 20% 

Сектор 
Зменшення викидів 

СО2,% 
Відповідальні 

Теплопостачання 3% 
ДКП «Луцьктепло», департамент житлово-комунального 

господарства, відділ з енергозбереження управління 

економіки 

Водопостачання та 

водовідведення 
0,3% КП «Луцькводоканал», департамент житлово-комунального 

господарства 

Транспорт 9% 
Комунальні транспортні підприємства, автодорожнє 

підприємство, управління транспорту та зв'язку 

Зовнішнє освітлення 0,76% КП «Луцьксвітло» 

Громадські будівлі 0,29% Відділ з енергозбереження управління економіки, управління 

освіти, управління охорони здоров’я 

Житлові будинки 2,78% Департамент житлово-комунального господарства, відділ з 

енергозбереження управління економіки 

Озеленення 0,87% відділ екології 

М'які заходи 3% міськвиконком ЛМР, громадські організації 
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Характеристика базового 2007 року 

Енергоспоживання        

(всі види енергоресурсів) 

Викиди СО2 



Структура викидів СО2 за секторами транспорту 

м. Луцька в базовому 2007 р. та 2014 р.  



Динаміка викидів СО2 по секторах, м. Луцьк: 2007-2014 
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Базова лінія викидів СО2 та прогноз скорочення викидів за 

рахунок реалізації ПДСЕР, т/рік, результат 2007-2014 – 1,9%  

2014 р. – 1,9% 



Розроблений каталог інвестиційних проектів 

        Запропоновано майже 90 проектних пропозиції на загальну суму 
1229 млн. грн (ціни 2015 року), впровадження яких дозволить 
скоротити споживання енергетичних ресурсів та сприятиме 
скороченню викидів СО2 на 192 тис. т./рік, або 26,16 % від 
базового рівня.  

 



 

 

 

 

 

Дякую за увагу! 
 
 

Всеукраїнська благодійна організація 

 «Інститут місцевого розвитку»: 

www.mdi.org.ua 
                        

                                               044  428-76-10 

                             044  428-76-12 (факс) 
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