
НАШЕ МІСТО НАЦІЛЕНЕ У МАЙБУТНЄ:  
ПЛАН ДІЙ ЗІ СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ М. ЛУЦЬКА 

План дій зі сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР) – це надзвичайно важливий та актуальний документ, який 
розробляється і впроваджується містами багатьох країн світу у відповідь на нагальні екологічні та енергетичні виклики 
(парниковий ефект і пов’язані з ним негативні зміни клімату та неминуче вичерпання в найближчій перспективі викопних 
енергоресурсів – нафти, природного газу та вугілля).  

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 
відновлюваних джерел енергії на своїх територіях, що уможливить скорочення споживання традиційних видів палива та  
зменшення викидів вуглекислого газу (СО2) у навколишнє середовище щонайменше на 20%.  

Підписавши Угоду мерів, Луцьк отримав унікальну нагоду повністю трансформувати місцеву енергетику відповідно до 
принципів сталого енергетичного розвитку з використанням  досвіду міст Європи. З іншого боку, наше місто взяло на себе 
низку зобов’язань, які вимагають активізації всього наявного людського та ресурсного потенціалу з метою забезпечення 
належного рівня енергетичної безпеки.  

Підтримуючи ідею сталого розвитку, м. Луцьк розробило План дій зі сталого енергетичного розвитку до 2020 року, 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 і включила наш План до свого онлайн каталогу ПДСЕР. 

Сьогодні Луцьк є одним із 17 міст-партнерів Проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні», в рамках 
якого члени робочої групи в складі спеціалістів відділу з енергозбереження департаменту економічної політики, управління 
транспорту та зв'язку, відділу екології, департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради; 
представників міських комунальних підприємств за участі фахівців Інституту місцевого розвитку (ІМР) опрацювали 
запропоновані Єврокомісією зміни для внесення до ПДСЕР м. Луцька та розробили додатки, необхідні для його 
ефективного впровадження. Розроблені документи враховують суттєві зміни, які відбулися за останній рік у державній 
політиці щодо енергозбереження та використання відновлюваних і альтернативних джерел енергії. 

План дій зі сталого енергетичного розвитку м. Луцька складається з таких розділів: опис стратегічної мети та завдань 
ПДСЕР на 2012–2025 рр.; загальна характеристика міста та основних секторів виробництва і споживання енергоресурсів за 
секторами; визначення базового рівня викидів СО2 в місті (так званий кадастр викидів); обмеження та пріоритети для 
впровадження ПДСЕР; комплекс запропонованих для зменшення викидів СО2 енергоефективних проектів; інформаційно-
просвітницькі заходи; інвестиційна програма ПДСЕР; очікувані результати від упровадження ПДСЕР;  фінансове 
забезпечення реалізації проектів ПДСЕР, моніторинг виконання ПДСЕР.  Додатками до ПДСЕР є: (1) Каталог інвестиційних 
проектів м. Луцька та (2) Інвестиційна стратегія ПДСЕР м. Луцька. 

УВАГА! Розробники Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Луцька до 2025 р. обрали для 
впровадження енергоефективних заходів та проектів із використанням альтернативних і відновлюваних джерел 
енергії (що призведе до скорочення викидів СО2) ті сектори міського господарства, де є порозуміння всіх 
зацікавлених сторін: місцевої влади, комунальних та/або приватних підприємств, бюджетних установ, 

недержавних організацій, об’єднань громадян і населення міста в цілому. 
  

 
 

Рисунок 1 − Стратегічна ціль Плану дій зі сталого енергетичного розвитку              
м. Луцька до 2025 р. 

Саме ці сектори відображені в 
стратегічній меті ПДСЕР до 2025 р. 
(рис. 1). 

Досягнення стратегічної мети та 
вирішення завдань ПДСЕР зі 
скорочення викидів СО2 в окремих 
секторах міського господарства 
передбачене шляхом упровадження 
низки інфраструктурних та 
енергоефективних проектів, заміни 
викопних видів палива на 
альтернативні та відновлювані 
джерела енергії тощо (рис. 2). 

Дослідження динаміки виробництва та споживання енергоресурсів, а також інвентаризація витрат енергії в обраних 
секторах міського господарства дали розробникам ПДСЕР можливість визначити викиди СO2 в кожному секторі та оцінити 
їхній внесок у загальні викиди парникових газів у атмосферу Луцька. 



 
 

Рисунок 2 – Шляхи  вирішення  завдань ПДСЕР щодо скорочення викидів СО2 

 
 

Точкою відліку для прогнозування зменшення обсягів викидів СО2 внаслідок упровадження енергоефективних заходів та 
проектів із використанням альтернативних і відновлюваних джерел енергії члени робочої групи з розроблення ПДСЕР 
обрали 2007 рік. Вибір пояснюється наявністю повної та достовірної інформації за цей рік  щодо  споживання всіх видів 
енергоносіїв за секторами міського господарства. 

У паливному балансі нашого міста переважають енергоносії, використання яких супроводжується значними обсягами 
викидів парникових газів. Проведений аналіз викидів СО2 за групами споживачів (рис. 3) засвідчив, що найбільш суттєвим є 
сумарний внесок природного газу та електричної енергії, що споживаються населенням міста.  

Викиди парникових газів, які утворюються внаслідок використання природного газу населенням на приготування їжі, гаряче 
водопостачання і опалення малоповерхової забудови, та за рахунок використання електричної енергії населенням 
становлять понад 32%. Викиди від міського транспорту – близько 31% загальних викидів. 

 

При цьому відмічається стійка тенденція до збільшення 
частки викидів від використання моторних видів палива. 
Меншу частку в загальний кадастр викидів СО2 вносять 
теплопостачальні організації — 27,2%. Витрати електричної 
енергії в комунальних підприємствах додають до загального 
кадастру 5,0%. Найменший вплив на загальні викиди СО2 
має використання електричної енергії на зовнішнє 
освітлення міста. Отримані дані дають можливість 
правильно розподілити зусилля й інвестиції для найбільш 
ефективного впливу на кадастр викидів і досягнення 
поставленої мети щодо скорочення викидів СО2 у 2025 р. не 
менш ніж на 20%. 

Рисунок 3 − Аналіз викидів СО2 за групами споживачів 
м. Луцька у 2007 р., (%) 

Якими будуть викиди  СО2, якщо нічого не робити? Під час розроблення ПДСЕР робоча група виконала прогнозування 
викидів СО2 на період до 2025 р. за умови збереження наявної тенденції до утворення парникового газу на базі 
спостережень за витратами енергії і викидами СО2 за окремими секторами. За поточного сценарію розвитку економіки 
міста  обсяг викидів СО2 у 2025 році може досягти 800 тис. т, що на  8,9% більше за обсяг викидів 2007 р.  

Які заходи та проекти передбачені для сталого енергетичного розвитку м. Луцька? Для досягнення цієї мети 
розроблено Каталог інвестиційних проектів ПДСЕР та Інвестиційну стратегію ПДСЕР м. Луцька.  

До Каталогу увійшло понад  90 проектних пропозицій на загальну суму 1 229 млн грн у цінах 2015 року.  

Реалізація Інвестиційної стратегії ПДСЕР у повному обсязі дозволить скоротити викиди СО2. на  229 492 т/рік, що 
становитиме 31,2%  базового 2007 року (рис. 4). Очікуване скорочення викидів СО2 за рахунок реалізації проектів ПДСЕР 
за секторами (у %) наведено на рис. 5.   
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Рисунок 4 – Очікувані результати реалізації ПДСЕР: 
зменшення викидів СО2 порівняно  з  2007 базовим роком 

Рисунок 5 − Скорочення викидів СО2 за рахунок реалізації  
проектів ПДСЕР за секторами,  (%). 

Найбільший вплив на скорочення викидів СО2 мають інвестиційні проекти у сфері транспорту – 12,2%. На другому місці 
впровадження енергоефективних заходів у секторі житлових будинків (7,3%). Реконструкція системи теплопостачання 
дасть внесок  2,9%. Вплив упровадження альтернативних джерел енергії (АДЕ) становить 1,1%,  а реконструкції наявних 
зелених зон міста, відтворення рослинності на ділянках загального користування тощо – 0,7%. Найменший внесок у 
скорочення викидів СО2 здійснюють проекти у сфері поводження з побутовими відходами (0,1%). 

Серед низки цільових програм ПДСЕР м. Луцька містить програму з упровадження 
інформаційно-просвітницьких та організаційних заходів, що фінансуватиметься з 
бюджету міста і спрямовуватиметься, в першу чергу, на зміну поведінкових установок 
цільових груп громадськості на енергоефективні, у т.ч. шляхом підвищення рівня 
свідомості та набуття нових знань і навичок. Фахівці з багатьох країн світу доводять, 
що потенціал енергозбереження (а отже, зменшення викидів СО2) внаслідок зміни 

поведінкових установок і впровадження маловитратних організаційних заходів мешканцями багатоквартирних будинків, 
працівниками підприємств, організацій та установ може становити понад 10% базового рівня енергоспоживання. Заходи 
цільової програми допоможуть підвищити рівень усвідомлення споживачами своєї ролі в енергоощадному використанні 
ресурсів та розуміння необхідності співфінансувати енергоефективні заходи у багатоквартирних будинках для покращення 
комфорту проживання та зниження залежності від зростання тарифів на енергоносії та комунальні послуги. 

Де взяти кошти на  впровадження ПДСЕР?  Для фінансування Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста 
пропонується задіяти 8 фінансових джерел (табл. 1). Серед них:  бюджет міста, кошти комунальних підприємств, приватних 
інвесторів і концесіонерів, мешканців міста. Пропонується також використати нетрадиційні джерела фінансування проектів: 
гранти і меценатство. Серед джерел фінансування ПДСЕР найбільшу частку мають бюджет міста (41%), запозичення 
(31%), приватні інвестиції (у т.ч. кошти мешканців – 25%). Незначна частка (3%) – власні кошти комунальних підприємств 

Таблиця 1 

Графік фінансування ПДСЕР за джерелами  

Джерело 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 

Запозичення 0 32,6 49,7 70,3 93,0 114,8 0,0 40,1 61,8 84,7 108,5 655,5 

Бюджет розвитку 0 61,4 62,3 66,1 70,0 72,0 98,5 100,6 103,3 106,2 108,9 849,3 

Власні кошти КП, у т.ч.  0 5,9 6,0 6,1 6,4 6,6 6,9 7,1 7,4 7,7 8,0 68,0 

Луцькводоканал 0,0 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 31,1 

Луцьктепло 0,0 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 28,6 

ЛП Електротранспорту 0,0 1,1 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 8,1 

Луцьксвітло 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 

Приватні інвестиції: 
мешканці, ЕСКО, інші 

0 25,3 25,6 26,9 39,0 69,2 66,9 58,8 67,3 85,2 67,3 
531,3 

Разом 0,0 125,1 143,5 169,4 208,5 262,6 172,3 206,6 239,8 283,9 292,6 2104,2 
 

Що отримають мешканці Луцька, тобто ми з вами, в результаті втілення в життя ПДСЕР?  Упровадження Плану дій 
зі сталого енергетичного розвитку міста Луцька до 2025 року призведе до скорочення викидів парникових газів у 
атмосферу на території міста (рис. 6) внаслідок реалізації заходів із енергозбереження, використання енергоефективних 
технологій та підвищення рівня свідомого ставлення населення до питань екології та  енергозбереження. 

-31,2% -1,9% 
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Базова лінія Викиди СО2 по місту  

Зокрема має зменшитися споживання природного 
газу (рис. 7) та електричної енергії (рис. 8) за 
секторами міського господарства. 

Економія природного газу становитиме                 
372 369 тис. м3.  
Економія електроенергії – 149 590 МВт·год.  

У результаті впровадження ПДСЕР м. Луцька, 
починаючи з 2017 року, мешканці економитимуть 
кошти, сплачуючи за енергоресурси. Сумарна 
економія до 2025 року становитиме близько             
1,2 млрд грн. Економія бюджетних коштів та витрат 
комунальних підприємств на оплату енергоресурсів – 
понад 1,156 млрд грн.  

Сумарний економічний ефект від упровадження 
ПДСЕР м. Луцька до 2025 р. очікується на рівні       
2,36 млрд грн. 

 
Рисунок  6 − Заплановане в ПДСЕР зниження  викидів СО2 

відповідно до базового (2007 р.) рівня, (%). 
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Рисунок 7 — Очікуване зменшення споживання природного 
газу в місті за секторами на період  2015–2025 рр., (тис. м3) 

Рисунок 8 — Очікуване зменшення споживання 
електричної енергії у комунальній сфері та секторі 

громадських будівель на період 2015–2025 рр., (МВт·год) 

Виконання ПДСЕР стане запорукою внесення містом своєї важливої частки в поліпшення кліматичної ситуації у світі.  
І головне,  втілення в життя Плану дій зі сталого енергетичного розвитку дозволить зробити наше місто  
енергетично незалежним, екологічно чистим, економічно стабільним  та більш соціально привабливим. 

Хто контролюватиме втілення ПДСЕР? Адміністративний контроль за виконанням проектів та заходів ПДСЕР є 
обов’язковою умовою для досягнення запланованої мети. У ході розробки ПДСЕР були відпрацьовані основні канали 
отримання інформації про показники ПДСЕР, зокрема споживання енергетичних ресурсів. Це дає можливість 
контролювати витрати коштів на енергоносії, вчасно виявляти аварійні ситуації у внутрішніх системах енергозабезпечення, 
проводити аналіз та визначати можливості  зменшення енергоспоживання з розробленням технічних та організаційних 
заходів для усунення перевитрат.  

У місті створено дорадчий комітет із питань сталого енергетичного розвитку м. Луцька. До його складу входять посадові 
особи міської ради, депутати, представники організацій-виробників, організацій-постачальників теплової та електричної 
енергії, експерти з питань енергоефективності, представники наукових кіл тощо, які допомагають у реалізації сталої 
енергетичної політики м. Луцька. В усіх установах, закладах та на підприємствах наказом керівника затверджені 
відповідальні особи, які проводять моніторинг виконання заходів ПДСЕР.  

Отже, в місті впроваджено систему енергоменеджменту, ефективна робота якої є однією з основних умов успішної 
реалізації ПДСЕР.  

 

ДОРОГІ ЛУЧАНИ! ПІДТРИМАЙМО ПЛАН ДІЙ ЗІ СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ НАШОГО МІСТА! 


