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Вступ 

Муніципальний енергетичний план розроблено з метою підвищення енергетичної 

безпеки міста, оптимізації витрат місцевого бюджету на оплату енергоносіїв, покращення 

якості життя мешканців та скорочення викидів парникових газів. 

Муніципальний енергетичний план розкриває перелік середньострокових і 

довгострокових цілей енергетичної політики міста та описує організаційно-фінансовий 

механізм їх досягнення. 

Даний документ передбачає модернізацію міської інфраструктури та будівель для 

зменшення споживання енергетичних ресурсів та викидів забруднюючих речовин та 

відповідає пріоритетам, визначеним у Плані дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату 

м. Дружківка на 2018-2030 роки. 

27 вересня 2017 року на пленарному засіданні тридцять першої сесії міської ради VII 

скликання затверджено рішення «Про приєднання до Європейської ініціативи «Угода мерів з 

метою забезпечення сталого розвитку територіальної громади». Місто взяло на себе 

зобов’язання скоротити на своїй території викиди СО2 (та, за можливості, інших парникових 

газів) щонайменше на 30% до 2030 року за рахунок заходів з підвищення енергоефективності 

та росту використання відновлювальних джерел енергії, а також підвищувати стійкість за 

рахунок адаптації до наслідків зміни клімату. 

Стрімке зростання вартості енергетичних ресурсів призвело до збільшення витрат 

бюджетних установ та домогосподарств, а тому нагальною стала необхідність проведення 

масштабних заходів з підвищення енергоефективності та посилення міської політики 

енергетичного планування. 

Муніципальний енергетичний план охоплює проекти з управління використання 

енергетичних ресурсів будівлями бюджетних установ, житловими будинками та у сфері 

теплопостачання. Дані проекти є складовою Плану дій зі сталого енергетичного розвитку та 

клімату м. Дружківка на 2018 — 2030 роки. 

Муніципальний енергетичний план м. Дружківка може переглядатися та коригуватися 

на основі результатів реалізованих проектів, розвитку економіки міста, зміни державної 

політики та інших факторів. 

1. Аналіз вихідного стану міста на поточний період 

1.1. Загальна характеристика міста  

Місто Дружківка знаходиться у Донецькій області за 70 км на північ від Донецька та за 17,5 км 

південніше м. Краматорськ.  

Перша письмова згадка про населений пункт датується 1781 роком. Власне, поселення було створене 

приблизно у 1600 – 1650 р.р., як козацький оборонний пункт. 

Місто розташоване на північно-східних схилах Донецького кряжу  на висоті 77 м над рівнем моря й 

оточене притоками Сіверського Донцю – р. Казенний Торець та р. Кривий Торець  - з двох сторін. Координати 

міста – 48° 37’ пн. ш., 37° 32’ сх. д.  



 

 
Рис. 1. Супутниковий знімок м. Дружківка. Джерело: Google Maps, Google Inc. 

Площа території міста складає 3603 га. Площа підпорядкованих Дружківській міській 

раді земель складає 4653 га. 

Чисельність населення міста станом на 01.01.2017 склала 68 023 осіб. Протягом 2016 

року чисельність населення зменшилася на 1% за рахунок природного скорочення. 

Водночас, з моменту проведення АТО в окремих районах Донецької і Луганської областей 

до міста переїхало 10 043 внутрішньо переміщених осіб, які покинули свої будинки в 

пошуках безпечного місця проживання. Таким чином, загальна кількість мешканців міста 

становить 78066 осіб.  

Клімат у місті – помірно-континетальний. 

 

Таблиця 1. Інформація про кліматичні умови 

Середньорічна температура зовнішнього повітря, °С  8.1 

Середня температура зовнішнього повітря в січні, °С  -5.1 

Середня температура зовнішнього повітря в липні, °С  18.5 

Середня швидкість вітру, м/с  5.3 - у січні 

 3.5 - у липні 

Кількість опадів за рік, мм  522 

Розрахункова температура для опалення, °С  - 26 

Середня температура зовнішнього повітря за опалювальний період, °С  - 1.9 

Тривалість опалювального періоду, діб  185 

* дані щодо середніх температур, швидкості вітру та кількості опадів вказані для 

Донецької області 

Дружківка – багатогалузеве місто, в якому розташовані понад 500 підприємств малого 

та середнього бізнесу, а також близько 10 великих промислових об’єктів. Провідну роль в 



 

економіці населеного пункту відіграють важке машинобудування, порцеляно-фаянсова та 

гірничодобувна промисловість. 

1.2. Аналіз інвестицій попередніх періодів розвитку міста 

Протягом останніх кількох років внаслідок змін у податковому законодавстві та 

реформи децентралізації суттєво зросли доходи місцевого бюджету та видатки на бюджет 

розвитку.  

Таблиця 2. Показники місцевого бюджету 

Показник 2013 2014 2015 2016 

Доходи місцевого бюджету 233 217 878 235 259 918 371 343 451 509 781 180 

Видатки та кредитування 

місцевого бюджету 

222 807 092 235 605 049 358 836 942 498 194 249 

Бюджет розвитку 6 458 500 7 469 900 16 840 300 35 473 900 

 

Кошти бюджету розвитку використовуються, зокрема, на капітальний ремонт 

житлового фонду та будівель бюджетних установ, капітальний ремонт внутрішньо-

будинкових систем водопостачання та водовідведення будівель бюджетних установ, 

розробку проектно-кошторисної документації для проектів з підвищення енергоефективності 

(модернізації системи зовнішнього освітлення, реконструкції системи теплопостачання, 

капітального ремонту будівель), закупівлю обладнання та техніки, тощо. 

У 2017 році бюджет розвитку зріс до 40.3 млн грн.  

Крім того, місто активно залучає кошти з інших джерел, в т.ч. державного фонду 

регіонального розвитку, обласного бюджету та міжнародних фінансових організацій і 

проектів технічної допомоги. 

Зокрема, у 2017 році було завершено комплексну термомодернізацію 

загальноосвітньої школи №17 Дружківської міської ради (опорна школа у м. Дружківка). В 

рамках проекту були здійснені внутрішні оздоблювальні роботи, модернізація системи 

гарячого та холодного водопостачання, сантехнічні роботи, електротехнічні роботи, ремонт 

каналізації та вентиляції, а також благоустрій території. Внутрішня система опалення була 

замінена із використанням поліетиленових труб високого тиску, труб поліпропіленових 

армованих скловолокном, ізоляції для труб та нових радіаторів. Зовнішні стіни будівлі були 

утеплені з використанням плит з мінеральної вати. Загальна вартість проведення 

капітального ремонту будівлі школи склала близько 30 млн грн. Планується встановлення  

світлодіодних світильників на сонячних батареях для освітлення спортивного майданчика. 

  

Рис. 2. Термомодернізація загальноосвітньої школи №17. 

Крім того, у 2017 році здійснені енергоефективні заходи в КЛПУ «Дружківська міська 

клінічна лікарня No1» (вул. Котляревського 151). У будівлях проведено капітальний ремонт з 

проведенням термомодернізації стін, заміну старих дерев’яних вікон на енергозберігаючі 



 

склопакети, заміну дверей, систем тепло, водо, електропостачання, каналізаційної системи, 

заміну підлоги з подальшим проведенням ремонту внутрішніх приміщень. В результаті 

проведення цих заходів планується зменшення споживання теплової енергії до 28 % та 

забезпечення санітарного температурного режиму в палатах.  

У 2016 році встановлено 1076 металопластикових вікон, а саме: в закладах освіти - 

786 (342 в дитячих садках, 422 в школах та 22 в ЦДЮТ), в закладах охорони здоров’я – 216 

(ЦПМСД -98, лікарня № 2- 91, лікарня № 1-17, ЦМКЛ -10), в закладах культури - 60 (школа 

мистецтв - 44, ПК «Етюд» - 16), у ЦНАПі — 14. 

У листопаді 2015 року була підписана грантова угода між Дружківською міською 

радою та НЕФКО щодо грантової підтримки заходів підвищення енергоефективності в місті. 

Фінансування здійснювалося в межах Північної ініціативи гуманітарної підтримки і 

енергоефективності. Проект «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з 

використанням енергозберігаючих технологій вулиць м. Дружківки» був завершений у 2016 

році. До реалізації проекту у місті знаходилось в експлуатації 1 731 світильників 

зовнішнього освітлення, з них понад 80% морально та фізично застарілих з ртутними 

лампами типу ДРЛ. Під час реалізації проекту здійснено капітальний ремонт освітлення 46 

вулиць міста: встановлено 1531 нових світильників, замінено 57,2 км неізольованого 

сталевого дроту на самонесучий ізольований дріт. В рамках проекту також була 

запроваджена система диспетчиризації зовнішнього освітлення (замінені 30 шаф управління 

з лічильниками диференціального обліку електроенергії та встановлено диспетчерський 

пункт на базі КП Міськсвітло). Система диспетчиризації дозволить оперативно визначати 

несправності та автоматично переводити таймери включення та вимкнення зовнішнього 

освітлення. Вартість проекту - 9,8 млн грн. 

1.3. Аналіз вартості енергетичного забезпечення міста 

Загальні видатки місцевого бюджету у 2016 році склали 498 млн грн, а доходи — 

майже 510 млн грн. Обсяг власних доходів територіальної громади (без урахування 

трансфертів з державного бюджету) у 2016 році зріс на 44,7 млн грн і склав 126,9 млн грн. 

Найбільшу питому вагу у видатках місцевого бюджету займають галузі бюджетної 

сфери – це, насамперед, освіта (41% усіх видатків у 2016 році), охорона здоров'я (32%), 

культура, соціальний захист та соціальне забезпечення населення. 

У 2016 році витрати на оплату енергоносіїв (теплова енергія, електроенергія, 

природний газ) та комунальних послуг (водопостачання та водовідведення) склали 21 млн 

грн або 11.1% від видатків загального фонду без урахування субвенцій на соціальний захист 

населення з держбюджету (у 2015 році — 21.5 млн грн або 13% видатків). Найбільше коштів 

(75% від витрат на енергоносії) витрачається на оплату послуг теплопостачання. 

1.4. Опис основних проблем міста 

1.4.1. Бюджетні установи 
Бюджетні установи м. Дружківка включають заклади освіти, охорони здоров’я, 

культури та адміністративні будівлі. 

Мережа закладів освіти міста Дружківка складає 10 дошкільних закладів, 13 

загальноосвітніх закладів, та позашкільний заклад - Центр дитячої та юнацької творчості. 

Проектні можливості діючих дошкільних закладів розраховані на 1580 місць, а відвідують 

заклади 1752 дитини (на 100 місць виховується 111 дітей). З огляду на це, планується 

здійснити капітальний ремонт та відновити роботу додаткового дошкільного навчального 

закладу “Берізка”. Мережа загальноосвітніх навчальних закладів складається із 7 

загальноосвітніх шкіл, 5 навчально-виховних комплексів та закладу нового типу – гімназія 

«Інтелект». У загальноосвітніх школах навчаються близько 4,5 тисяч дітей. 

Система охорони здоров’я міста представлена 8 закладами: 

 КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Дружківка», в структуру 

якого входять 8 амбулаторій загальної практики сімейної медицини; 



 

 КЛЗ «Центральна міська клінічна лікарня м.Дружківка», 

 КЛПУ «Дружківська міська клінічна лікарня № 1», 

 КЛПУ «Дружківська міська лікарня №2», 

 КМУ «Стоматологічна поліклініка», 

 Підстанція м. Дружківка СШМД м. Костянтинівка – ВСП КЛПУ «ОЦЕМД та МК», 

 КЛПУ «Міський наркологічний диспансер», 

 Поліклінічне відділення №2 м.Дружківка КЛПУ «Міський шкірно-

венерологічний диспансер м.Краматорськ». 

В місті функціонують такі заклади культури:  

 комунальний початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад Школа 

мистецтв м. Дружківка;  

 комунальний заклад «Дружківська міська центральна бібліотека ім. Л.Українки»;  

 комунальний заклад культури «Дружківський історико - художній музей»;  

 комунальне підприємство «Дружківський міський парк культури та відпочинку», 

до складу якого входить кінотеатр «Космос» та палац культури «Етюд»;  

 клуб селища міського типу Райське. 

Крім того, на території міста розташовані Державний навчальний заклад 

"Дружківський професійний ліцей" Міністерства освіти і науки України та Дружківський 

дитячий будинок-інтернат. 

У місті налагоджена система щоденного пооб’єктного моніторингу споживання 

енергоресурсів бюджетними установами (з 15.07.2017). На кожному об’єкті визначені 

відповідальні працівники за збір даних щодо енергоспоживання, координацію роботи яких 

здійснює сектор з питань інвестицій відділу економічного аналізу, прогнозування та 

соціального розвитку. 

Збір даних (покази лічильників електроенергії, природного газу, теплової енергії, 

холодної води) здійснюється за допомогою спеціалізованих інформаційних систем з 

моніторингу показників енергоефективності. Ефективна система енергетичного моніторингу 

дозволить у перспективі досягнути економії від 5% до 15% споживання енергоресурсів. 

27 вересня 2017 року Дружківська міська рада з метою визначення стратегії 

формування управлінських механізмів у сфері споживання енергоносіїв затвердила 

Концепцію впровадження системи енергетичного менеджменту в м. Дружківка. 

Основними проблемами сектору бюджетних будівель є високі втрати теплової енергії 

крізь огороджувальні конструкції будівель, зношеність внутрішньобудинкових інженерних 

мереж, низький рівень обладнання енергоефективними світильниками, недостатні обсяги 

постачання теплової енергії через адміністративні заходи економії та, як наслідок, 

недотримання температурного режиму. 

З огляду на стрімке підвищення тарифів на енергоресурси та відповідне збільшення 

навантаження на місцевий бюджет, проекти з підвищення енергоефективності будівель 

бюджетних установ є одними з найбільш пріоритетних. 

1.4.2. Житловий фонд 
Житловий фонд м. Дружківка станом на 01.01.2017 складає 331 будинки комунальної 

форми власності загальною площею 896,76 тис. м
2
. Крім того, у місті створено 32 ОСББ, під 

управлінням яких перебуває 32 багатоквартирних будинки. У багатоквартирних будинках 

проживає близько половини населення міста (46%). 

 

 

 

 

 

 



 

Таблиця 3. Структура житлових будинків за роками забудови. 

Рік забудови Кількість будинків 

До 1918 40 

1918-1940 23 

1941-1950 9 

1951-1960 71 

1961-1970 41 

1971-1980 73 

1981-1990 62 

1991-2000 11 

2001-2011 1 

Всього 331 

293 житлових будинки загальною опалювальною площею 672.9 тис. м
2
 підключено до 

централізованої системи теплопостачання. Середній рівень питомого споживання теплової 

енергії для потреб опалення житлових будівель складав протягом останніх років близько 141 

кВт год. на м
2
 опалювальної площі на рік. 

Станом на травень 2017 року лише близько третини будинків мали лічильники 

теплової енергії, однак за опалювальною площею рівень оснащеності засобами обліку 

теплової енергії для житлових будинків складав близько 50%. 

Більшість будинків мають вік понад 40-50 років, а тому характеризуються високим 

рівнем тепловтрат через огороджувальні конструкції та потребують капітального ремонту і 

термомодернізації. 

Рис. 3. Структура багатоквартирних будинків за кількістю поверхів. 

Комунальне підприємство «Комсервіс» Дружківської міської ради є управителем та 

балансоутримувачем житлового фонду. На обслуговуванні знаходиться 331 будинок. 



 

  

Рис. 4. Житлові будівлі м. Дружківка 

Підприємство займається поточними ремонтними роботами житлового фонду, 

зокрема, ремонтом покрівель, міжпанельних швів, заміною труб та вентилів 

внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення, промивкою 

внутрішньобудинкових систем опалення, тощо. Крім того, комунальне підприємство також 

відповідає за благоустрій (встановлення лавочок, поручнів, тощо). Щоденно виконуються 

роботи по прибиранню прибудинкових територій міста. 

Для безперебійного проходження опалювального сезону проводять роботи з 

утеплення трубопроводів внутрішньобудинкових систем теплопостачання, здійснюється 

повірка приладів обліку, а також перевіряється стан внутрішньобудинкової електропроводки, 

здійснюється заміна кабелю та ремонт щитових. 

Основними проблемами сектору житлових будівель є високі втрати теплової енергії 

через огороджувальні конструкції будівель, зношеність внутрішньобудинкових мереж 

теплопостачання, водопостачання і електричних мереж, низький рівень оснащеності 

засобами обліку і регулювання постачання теплової енергії. 

  

Рис. 5. Ремонт покрівель та міжпанельних швів багатоквартирних будинків 

Значна частка домогосподарств міста є отримувачами субсидій на оплату житлово-

комунальних послуг, тому енергозбереження в житловому секторі є надзвичайно важливим 

для зменшення фінансового навантаження на населення міста і на державний бюджет. 

З метою фінансової підтримки населення м. Дружківка на впровадження 

енергоефективних заходів в житлових будинках через механізм кредитування об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків, органів самоорганізації населення – будинкових 

комітетів, юридичних та фізичних осіб Дружківська міська рада прийняла Програму 

відшкодування частини відсотків за кредитами, залученими на заходи з енергозбереження та 

підвищення енергоефективності для населення м. Дружківка на період 2017-2018 роки. 

Відповідно до програми потенціал економії паливно-енергетичних ресурсів у 

житловому секторі складає 55%. 

1.4.3. Система теплопостачання 



 

У м. Дружківка теплопостачання здійснюють 22 котельні загальною потужністю 179,8 

МВт, з них: 21 газова, 1 на твердому паливі. 16 котелень належать підприємству 

«Дружківкатепломережа» обласного комунального підприємства 

”Донецьктеплокомуненерго”, 5 котелень (1 на твердому паливі, 4 газові) знаходяться у 

школах, 1 газова котельня знаходиться у дитячому садку.  

Централізоване теплопостачання в м. Дружківка забезпечує виробнича одиниця 

«Дружківкатепломережа» обласного комунального підприємства 

«Донецьктеплокомуненерго». У системі централізованого теплопостачання працює 12 

теплопунктів та 16 котелень. 

Довжина теплових мереж по м. Дружківка у 2-х трубному рахуванні - 74,25 км, з них 

68,9 км (93%) потребують ремонту.  

Підключене теплове навантаження є суттєво меншим ніж потужність котелень і 

складає 60,08525 Гкал/годину, в т.ч.:  

 на опалення 60,02505 Гкал/годину; 

 на гарячу воду 0,0602 Гкал/годину. 

Підприємство регулярно здійснює заміну трубопроводів теплових мереж, в т.ч. із 

використанням попередньо ізольованих трубопроводів, виконує поточний ремонт 

трубопровідної арматури, димососів, мережевих, підживлюючих та інших видів насосів, 

устаткування хімічної обробки води, газового та електротехнічного обладнання. З метою 

підвищення надійності теплопостачання ВО «Дружківкатепломережа» щороку проводить 

гідравлічні та температурні випробування теплових мереж і котлів. 

Основними проблемами сектору теплопостачання є високі рівні втрати теплової 

енергії при транспортуванні, недостатньо високий рівень ефективності виробництва теплової 

енергії, невідповідність встановленої потужності окремих котелень приєднаному тепловому 

навантаженню, високі питомі витрати теплової енергії на виробництво та транспортування 

теплової енергії, а також відсутність засобів обліку та регулювання постачання теплової 

енергії споживачам і автоматизованої системи енергетичного моніторингу. 



 

 

1.5. Зведений паливно-енергетичний баланс міста 
Енергетичні потреби міста Дружківка забезпечуються первинними (електричною 

енергією, природним газом, дизельним паливом та бензином, дровами, тощо) та вторинними 

(тепловою енергією, гарячою водою) енергетичними ресурсами. 

Споживання енергетичних ресурсів було проаналізовано із врахуванням наявності 

статистичних даних та особливостей системи збору статистичної інформації в Україні. 

Зокрема, на виконання Указу Президента України від 14.11.2014 №875 “Про рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 4 листопада 2014 року "Про невідкладні заходи 

щодо стабілізації соціально-економічної ситуації в Донецькій та Луганській областях" 

Головне управління статистики у Донецькій області було переміщено у м. Бахмут. Уcі 

архівні документи залишилися у будівлі Головного управління статистики у Донецькій 

області у місті Донецьк, а відповідно втрачено доступ до статистичної інформації про 

споживання енергетичних ресурсів у 2012 році та раніше. Крім того, статистичні 

спостереження проводяться за місцем юридичної реєстрації суб’єктів підприємництва. 

Окремі підприємства, розташовані у зоні проведення антитерористичної операції, були 

перереєстровані у м. Дружківка, а їх обсяги споживання енергетичних ресурсів відповідно 

включені в загальне споживання міста, що унеможливлило розрахунок обсягу споживання 

енергетичних ресурсів в м. Дружківка за даними статистичних спостережень у 2016 році. 

Дані щодо споживання дров для потреб опалення не оприлюднюються з метою забезпечення 

виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності 

статистичної інформації. 

Таблиця 4. Споживання енергоресурсів в натуральних одиницях 

Вид енергоресурсів 2013 2014 2015 

Споживання електричної енергії, МВт год. 78,038 70,364 71,856 

Споживання природного газу, тис. м
3
 66,706 62,367 56,334 

Споживання дизельного палива (газойлів), тонн  15590.8 10188.7 14498.9 

Споживання бензину моторного, тонн  1778.3 1060.4 724.7 

Споживання зрідженого газу, тонн 283.3 165.0 299.2 

Споживання вугілля, тонн 837.4 118.6 610.1 

Високі обсяги споживання дизельного палива пов’язані зі споживанням промислових 

підприємств, в т.ч. підприємств, які зареєстровані в м. Дружківка, але які ведуть основну 

діяльність за межами міста, зокрема технікою для видобутку вогнетривких глин. 

Для порівняння ролі кожного типу енергетичних ресурсів в енергозабезпеченні міста 

зазначені обсяги споживання в натуральних одиницях приведені до енергетичних одиниць 

(МВт·год.), враховуючи дані щодо нижчої теплоти згоряння різних видів палива, наведені в 

таблиці 9 (за даними Національного кадастру антропогенних викидів з джерел і абсорбції 

поглиначами парникових газів в Україні за 1990-2015 р.р.). 

Таблиця 5. Характеристика різних видів палива 

Показник 2013 2014 2015 

Нижча теплота згоряння природного газу, ГДж на 

тонну 48.697 48.612 48.771 

Густина природного газу, кг/м
3
 0.701 0.698 0.714 

Нижча теплота згоряння дизельного палива 

(газойлів), ГДж на тонну 43.05 43.05 43.05 



 

Нижча теплота згоряння бензину моторного, ГДж 

на тонну 43.04 43.04 43.04 

Нижча теплота згоряння вугілля, ГДж на тонну 22.04 22.45 21.96 

Нижча теплота згоряння зрідженого газу, ГДж на 

тонну 45.3 45.3 45.3 

Загальне споживання енергетичних ресурсів у м. Дружківка за наявними 

статистичними даними у 2013-2015 роках скоротилося на 13% із 927 ГВт год. до 806 ГВт год. 

Скорочення споживання енергетичних ресурсів відбулося головним чином за рахунок 

скорочення споживання природного газу. 

Таблиця 6. Споживання енергоресурсів в енергетичних одиницях 

Вид енергоресурсів 2013 2014 2015 

Споживання електричної енергії, МВт год. 78,038 70,364 71,856 

Споживання природного газу, МВт год. 632,534 587,831 544,911 

Споживання дизельного палива (газойлів), МВт год. 186,440 121,840 173,383 

Споживання бензину моторного, МВт год. 21,261 12,678 8,664 

Споживання зрідженого газу, МВт год. 3,565 2,076 3,765 

Споживання вугілля, МВт год. 5,127 740 3,722 

Всього, МВт год. 926,965 795,529 806,301 

Основним джерелом енергетичних ресурсів для потреб міста Дружківка є природний 

газ, який використовується для виробництва теплової енергії (і для системи централізованого 

опалення, і для систем індивідуального опалення приватних будинків та окремих квартир), 

гарячої води та приготування їжі. Частка природного газу в енергетичному балансі міста 

коливається від 68% до 74%. 

Частка електроенергії в енергетичному балансі міста складає близько        8-9%. 

1.5.1. Структура споживання природного газу 
Основними споживачами природного газу в м. Дружківка є населення, промислові 

підприємства та ВО Дружківкатепломережа. 

Таблиця 7. Структура споживання природного газу 

Показник 2012 2013 2014 2015 2016 

Загальне споживання природного газу, тис. 

м
3
 

75163.0 66706.2 62367.2 56333.7 60268.4 

Постачання природного газу для 

виробництва теплової енергії, тис. м
3
 

18509.6 15803.9 15424.9 14739.4 15736.6 

Постачання природного газу 

домогосподарствам, тис. м
3
 

39292.1 37799 37258.3 32215.6 34985.2 

Постачання природного газу бюджетним 

організаціям, тис. м
3
 

485.6 402.3 385.4 339.1 399.8 

Постачання природного газу промисловим 

споживачам, тис. м
3
 

16860.2 12677.1 9268.4 9017.5 9117.3 

Постачання природного газу іншим 

споживачам (сектор послуг), тис. м
3
 

15.5 23.9 30.2 22.1 29.5 

Бюджетні установи м. Дружківка споживають близько 0.4 млн м
3
 природного газу на 

рік. Основний обсяг природного газу бюджетними установами споживається закладами, які 



 

використовують газові котли для теплозабезпечення (загальноосвітня школа №8, ДНЗ №1 

Дюймовочка та будівля амбулаторії №6). 

Таблиця 8. Споживання природного газу будівлями бюджетних установ, що 

фінансуються з місцевого бюджету 

Будівлі Кількість 

будівель 

Споживання природного газу, м
3
 

2012 2013 2014 2015 2016 

Будівлі навчальних закладів 23 478,304 287,207 299,104 286,478 307,326 

в т.ч. дошкільні навчальні 

заклади 

10 24,490 11,029 11,437 16,128 27,326 

в т.ч. школи 12 453,814 276,178 287,667 270,350 280,000 

в т.ч. позашкільні заклади 1 0 0 0 0 0 

Будівлі закладів охорони 

здоров'я 

22 17,991 19,823 15,912 17,856 16,672 

Будівлі закладів культури 11 0 0 0 0 0 

Будівлі інших бюджетних 

установ та організацій 

5 0 0 0 0 0 

Всього 84 496,295 307,030 315,016 304,334 323,998 

Найбільшими споживачами природного газу серед бюджетних установ є будівлі 

навчальних закладів. Протягом останніх років відбулося суттєве скорочення споживання 

природного газу у порівнянні із 2012 роком. Водночас скорочення споживання відбулося 

головним чином через адміністративні методи і призвело до погіршення температурного 

режиму в навчальних закладах.  

Скорочення споживання природного газу за рахунок зменшення потреби в тепловій 

енергії для будівель, скорочення втрат теплової енергії при транспортуванні та зменшення 

використання природного газу для виробництва теплової енергії внаслідок заходів з 

енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії є одним з пріоритетних 

напрямів реалізації муніципального енергетичного плану. 

1.5.2. Структура споживання електричної енергії 

Основними споживачами електричної енергії м. Дружківка є домогосподаства, сфера 

обслуговування та промислові споживачі. 

Населення міста споживає близько 60% електричної енергії, тому  важливим є 

поширення використання енергоефективних світлодіодних ламп для освітлення, техніки та 

приладів високого класу енергоефективності та стимулювання поведінкових змін для 

економного використання електричної енергії. 

Таблиця 9. Структура споживання електроенергії 

Показник 2012 2013 2014 2015 2016 

Загальне споживання електроенергії, МВт год. 
78030 78038 70364 71856 75728 

Споживання електроенергії домогосподарствами 

(населення), МВт год 
44771 47980 43543 44588 41785 

Споживання електроенергії бюджетними 

організаціями, МВт год 
2314 2380 2240 2714 2922 

в т.ч. - державний бюджет 440 434 391 885 977 

в т.ч. - бласний бюджет 315 335 318 318 349 



 

в т.ч. - місцевий бюджет 1559 1611 1531 1511 1596 

Споживання електроенергії комунальними 

підприємствами, МВт год. 

в т.ч.: 

7064 7775 6581 7599 9089 

на потреби зовнішнього освітлення (КП 

Міськсвітло), МВт год 
252 302 243 231 366 

на потреби КП «Дружківка 

Автоелектротранс», МВт год 
1224 1183 1150 1101 958 

Споживання електроенергії промисловимм 

споживачамм, МВт год 
11141 6920 5997 5127 8064 

Споживання електроенергії іншими 

споживачами (сфера обслуговування), МВт год  
12740 12983 12003 11828 13868 

Бюджетні установи м. Дружківка споживають близько 1.4 млн кВт год. електроенергії 

на рік. 

Таблиця 10. Споживання електроенергії будівлями бюджетних установ, що 

фінансуються з місцевого бюджету 

Будівлі Кількість 

будівель 

Споживання електричної енергії, кВт год. 

2012 2013 2014 2015 2016 

Будівлі навчальних 

закладів 23 612,701 554,998 596,610 665,446 722,171 

в т.ч. дошкільні 

навчальні заклади 10 355,680 360,554 343,823 394,350 404,368 

в т.ч. школи 12 232,720 185,700 228,874 246,831 297,877 

в т.ч. позашкільні 

заклади 1 24,301 8,744 23,913 24,265 19,926 

Будівлі закладів 

охорони здоров'я 22 703,741 719,068 683,656 617,830 645,315 

Будівлі закладів 

культури 11 

38,962 43,819 45,576 37,367 32,851 

Будівлі інших 

бюджетних установ та 

організацій 5 

51,255 50,578 56,962 56,426 63,545 

Всього 84 1,406,659 1,368,463 1,382,804 1,377,069 1,463,882 

Найбільшими споживачами серед бюджетних установ є навчальні заклади та заклади 

у сфері охорони здоров’я. 

Крім того, великі обсяги електричної енергії споживаються для забезпечення роботи 

системи теплопостачання, а також для потреб зовнішнього освітлення та для забезпечення 

руху трамваїв. 

Таблиця 11. Споживання електроенергії міською інфраструктурою 

Показник 2012 2013 2014 2015 2016 

На потреби зовнішнього освітлення, МВт год 252 302 243 231 366 

На потреби теплопостачання, МВт год. 5,531 6,086 5,342 5,785 5,835 



 

На потреби водопостачання, МВт год. 2,243 2,398 2,197 2,287 2,655 

На потреби КП «Дружківка Автоелектротранс», 

МВт год 1,224 1,183 1,150 1,101 958 

1.5.3. Структура споживання теплової енергії 
Основним джерелом виробництва теплової енергії є природний газ. 

Протягом 5 останніх років обсяг споживання теплової енергії знизився на 12%. 

Важливими причинами зменшення споживання теплової енергії були  суттєве підняття 

тарифів, запровадження заходів з енергозбереження, а також більш м’які погодні умови у 

зимовий період. Водночас, у будівлях бюджетних установ спостерігалося погіршення 

температурного режиму через адміністративні методи скорочення споживання теплової 

енергії. 

 

Таблиця 12. Характеристика виробництва та споживання теплової енергії 

Показник 
Од. 

вим. 

2012 2013 2014 2015 2016 

Кількість 

опалювальних днів 
діб 184 195 164 178 176 

Витрати на власні 

потреби 

постачальників 

Гкал 2,848 2,445 2,416 2,324 2,487 

Витрати на власні 

потреби 

постачальників 

% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 

Витрати в мережах Гкал 15,988 13,502 13,263 12,736 13,604 

Витрати в мережах 

(від відуску) 
% 12.63% 12.42% 12.35% 12.33% 12.31% 

Обсяг виробленого 

тепла 
Гкал 129,465 111,117 109,836 105,633 113,042 

Обсяг спожитого газу тис.м
3
 18,509,550 15,803,938 15,424,898 14,739,426 15,736,601 

Питоме споживання 

природного газу на 

виробництво теплової 

енергії 

м
3
 на 

Гкал 
143 142 140 140 139 

Питоме споживання 

природного газу на 

виробництво теплової 

енергії 

кг у. п. 

на Гкал 
167 166 164 163 162 

Середній ККД % 85.73% 86.18% 87.28% 87.84% 88.05% 

Обсяг спожитої 

електроенергії 
кВт год. 5,530,900 6,086,201 5,341,656 5,785,300 5,835,319 

Споживання 

електроенергії на 

одиницю виробленої 

теплової енергії  

кВт год 

на Гкал 
43 55 49 55 52 



 

Споживання теплової 

енергії 

в т.ч.: 

Гкал 110,628 95,170 94,157 90,573 96,951 

Бюджетна сфера 

(освіта, здоров’я, 

культура, спорт) 

Гкал 15,776 13,105 12,725 11,942 13,051 

Населення Гкал 91,102 78,436 78,954 76,723 81,837 

Релігія Гкал 0 0 4 9 10 

Інші споживачі (сфера 

обслуговування) 
Гкал 3,751 3,629 2,474 1,899 2,054 

Основними споживачами теплової енергії у місті є житлові будівлі (населення). 

Обладнання всіх будинків приладами обліку теплової енергії та індивідуальними тепловими 

пунктами з подальшою реалізацією проектів з комплексної термомодернізації житлового 

фонду може суттєво скоротити споживання теплової енергії для потреб населення. 

Таблиця 13. Структура споживання теплової енергії бюджетними установами, що 

фінансуються з місцевого бюджету 

Будівлі Кількість 

будівель 

Загальна 

площа, м
2
 

Опалю-

вальна 

площа, м
2
 

Споживання теплової енергії, 

Гкал 

2012 2013 2014 2015 2016 

Будівлі 

навчальних 

закладів 

23 63,548 59,614 7,233 2,490 2,053 2,319 2,391 

в т.ч. дошкільні 

навчальні 

заклади 

10 15,005 14,529 2,175 673 689 719 803 

в т.ч. школи 12 45,548 43,025 4,610 1,630 1,190 1,426 1,411 

в т.ч. позашкільні 

заклади 

1 2,996 2,059 449 187 173 175 176 

Будівлі закладів 

охорони здоров'я 

22 25,792 21,520 3,138 3,013 2,626 2,689 2,731 

Будівлі закладів 

культури 

11 9,953 6,304 538 618 629 670 529 

Будівлі інших 

бюджетних 

установ та 

організацій 

5 4,453 2,780 291 281 233 283 257 

Всього 84 103,745 90,218 11,200 6,402 5,541 5,961 5,909 

Основними споживачами теплової енергії серед бюджетних установ, що 

фінансуються з місцевого бюджету, є заклади освіти та охорони здоров’я. 

Питома потреба в тепловій енергії для потреб опалення у будівлях бюджетної сфери 

(особливо у будівлях навчальних закладів) суттєво знизилася протягом останніх 5 років у 

порівнянні із показниками 2012 року. Фактичні обсяги споживання теплової енергії є значно 

меншими, ніж розрахункові значення для забезпечення нормативної температури в 

приміщеннях закладів освіти та охорони здоров’я. Скорочення споживання теплової енергії 

відбулося, головним чином, через адміністративні методи і призвело до погіршення 

температурного режиму в навчальних закладах та інших установах.  



 

Таблиця 14. Питоме споживання теплової енергії бюджетними установами, що 

фінансуються з місцевого бюджету 

Будівлі Кількість 

будівель 

Споживання теплової енергії, кВт год на м
2
 

2012 2013 2014 2015 2016 

Будівлі 

навчальних 

закладів 

23 141 49 40 45 47 

в т.ч. дошкільні 

навчальні 

заклади 

10 174 54 55 57 64 

в т.ч. школи 12 124 44 32 39 38 

в т.ч. позашкільні 

заклади 

1 253 105 98 99 99 

Будівлі закладів 

охорони здоров'я 

22 169 163 142 145 147 

Будівлі відділу 

культури  

11 99 114 116 124 98 

Будівлі інших 

бюджетних 

установ та 

організацій 

5 122 118 98 118 108 

Середнє 84 144 82 71 77 76 

 

Скорочення споживання теплової за рахунок заходів з енергоефективності у будівлях, 

а також забезпечення належних умов навчання та роботи в бюджетних установах є одним з 

пріоритетних напрямів реалізації муніципального енергетичного плану. 

 

 



 

 

2. Розробка базової лінії енергетичного розвитку міста на період до 2030 року. 

2.1. Визначення базової лінії розвитку і опис вибору пріоритетних секторів 

Базовий сценарій енергетичного розвитку м. Дружківка у секторах бюджетних 

будівель, житлових будівель та теплопостачання передбачає продовження існуючого стану із 

проведенням поточних ремонтних робіт і без суттєвого покращення показників ефективності 

виробництва та споживання енергетичних ресурсів. 

Таблиця 15. Характеристика існуючого стану споживання енергоресурсів 

Базова лінія 2012 2013 2014 2015 2016 

Теплова енергія (Гкал) 129,465 111,117 109,836 105,633 113,042 

Споживання теплової енергії будівлями 

бюджетної сфери 15,776 13,105 12,725 11,942 13,051 

Споживання теплової енергії житловими 

будівлями 91,102 78,436 78,954 76,723 81,837 

Споживання теплової енергії іншими будівлями 3,751 3,629 2,478 1,909 2,064 

Витрати теплової енергії на власні потреби 2,848 2,445 2,416 2,324 2,487 

Втрати теплової енергії при транспортуванні 15,988 13,502 13,263 12,736 13,604 

Електрична енергія (МВт год.) 65,356 69,429 63,128 64,915 64,410 

Споживання електричної енергії будівлями 

бюджетної сфери 2,314 2,380 2,240 2,714 2,922 

Споживання електричної енергії будівлями 

бюджетної сфери (місцевий бюджет) 1,559 1,611 1,531 1,511 1,596 

Споживання електричної енергії будівлями 

бюджетної сфери (обласний бюджет) 315 335 318 318 349 

Споживання електричної енергії будівлями 

бюджетної сфери (державний бюджет) 440 434 391 885 977 

Споживання електричної енергії житловими 

будівлями 44,771 47,980 43,543 44,588 41,785 

Споживання електричної енергії іншими 

будівлями 12,740 12,983 12,003 11,828 13,868 

Споживання електричної енергії для потреб 

теплопостачання 5,531 6,086 5,342 5,785 5,835 

Природний газ (1000 м
3
) 39,793 38,225 37,674 32,577 35,415 

Споживання природного газу будівлями 

бюджетної сфери 486 402 385 339 400 

Споживання природного газу житловими 

будівлями 39,292 37,799 37,258 32,216 34,985 

Споживання природного газу іншими будівлями 16 24 30 22 30 

Вугілля (тонн) 71 69 65 67 54 



 

2.2. Розрахунки споживання паливно-енергетичних ресурсів в попередні та 

наступні періоди 

Здійснені в рамках підготовки муніципального енергетичного плану енергетичні 

аудити будівель бюджетних установ та житлових будівель продемонстрували високі рівні 

базового питомого споживання енергоресурсів. 

Таблиця 16. Інфомація про базове питоме енергоспоживання за результатами 

енергоаудитів 

Будівлі 

Базове питоме енергоспоживання, кВт год. на м2 на рік 

для централізованого 

теплоспоживання 
для ГВП для електроенергії загальне 

Бюджетні будівлі 

ДНЗ№4 «Сонечко» 375 6 15 397 

ДНЗ№23 

«Чебурашка» 220 9 23 252 

ДНЗ№35 «Лелека» 273 11 17 301 

ЗШ І-ІІІ ст. №7 237 1 3 241 

ЗШ- І-ІІІ ст.№12 293 1 5 298 

КЛПУ «Дружківська 

міська лікарня №2» 

(будівля стаціонару) 246 0 32 278 

Східний центр 

комплексної 

реабілітації для осіб з 

інвалідністю 246 0 12 257 

Палац спорту 319 9 11 340 

Палац культури 330  3 333 

Середнє 282 5 13 300 

Житлові будівлі 

Житловий будинок 

ОСББ Сокіл (вул. 

Козацька, 66) 145 39 41 224 

Житловий будинок 

на вул. Паризької 

Комуни 81 207 23 23 253 

Середнє 176 31 32 239 

 

Фактичні обсяги споживання енергетичних ресурсів протягом останніх 5 років є 

суттєво нижчими за базовий рівень і для потреб опалення бюджетних будівель становлять в 

середньому 80 кВт год. на м
2 

на рік, що свідчить про недотримання належних санітарних 

вимог у будівлях. 

Для житлових будівель середній розрахунковий показник споживання теплової енергії 

для потреб опалення складає 141 кВт год. на м
2 

на рік, що також суттєво менше базового 

споживання, визначеного за результатами енергоаудитів двох житлових будівель. 



 

Сфера теплопостачання також характеризується достатньо високими питомими 

показниками споживання енергетичних ресусів для виробництва теплової енергії та втратами 

теплової енергії при транспортуванні. 

Втрати теплової енергії при транспортуванні складають близько 12.3% від відпуску, 

що є нижчим, ніж середні показники втрат теплової енергії в теплових мережах в Україні 

(17.8% у 2016 році) та серед ліцензіатів НКРЕКП у Донецькій області (16.0% у 2016 році), а 

також дещо нижчим за розрахункові нормативні втрати для ліцензіатів НКРЕКП у Донецькій 

області (12.5%). Водночас, втрати енергії через зношеність теплових мереж щороку сягають 

близько 13 тис. Гкал, що є еквівалентом використання близько 1,8 млн м
3
 природного газу. 

Питомі витрати палива на виробництво теплової енергії зменшилися зі 143 м
3
 

природного газу (167 кг у. п.) на Гкал у 2012 році до 139 м
3
 природного газу (162 кг у. п.) на 

Гкал у 2016 році, що відповідає покращенню середнього ККД з 86% до 88%. При цьому 

середньозважений коефіцієнт корисної роботи джерел теплової енергії в Україні за даними 

НКРЕКП складає 89%. 

Виробництво теплової енергії також супроводжується високими питомими витратами 

електроенергії, середні річні показники яких протягом 2012-2016 років коливалися від 43 до 

55 кВт год. на Гкал. Водночас, за даними НКРЕКП, середня питома нормативна витрата 

елекричної енергії на виробництво 1 Гкал теплової енергії котельними та її транспортування 

тепловими мережами складає 29 кВт год. на Гкал (в т.ч. 22 кВт год. на Гкал витрата 

електричної енергії на виробництво та 7 кВт год. на Гкал — на транспортування). 

Базова лінія (споживання енергетичних ресурсів у секторах охоплених 

муніципальним енергетичним планом за умови реалізації базового сценарію) визначена із 

врахуванням таких припущень: 

 базовий рівень споживання теплової енергії визначений на основі фактичного 

приєднаного теплового навантаження для кожної групи споживачів (населення, бюджетні 

установи, інші організації) із врахуванням розрахункового середнього теплового потоку для 

опалення; даний підхід забезпечує консервативну оцінку базового споживання теплової 

енергії у порівнянні із показниками, визначеними за результатами енергоаудитів окремих 

об’єктів; 

 рівень втрат теплової енергії при транспортуванні залишиться на рівні 2016 року 

— 12.31% від обсягу відпуску теплової енергії; 

 рівень споживання теплової енергії на власні потреби при виробництві теплової 

енергії залишиться на рівні показника 2016 року — 2.2% від обсягу виробництва; 

 рівень споживання електричної енергії для потреб теплопостачання визначається 

на основі обсягу виробництва теплової енергії та середнього показника питомого 

споживання електричної енергії на виробництво тепла протягом 2012-2016 років — 50.5 кВт 

год. / Гкал; 

 рівень споживання електричної енергії будівлями бюджетної сфери, житловими 

будівлями та іншими будівлями (сфера обслуговування) залишиться на рівні 2016 року; 

 рівень споживання природного газу будівлями бюджетної сфери, житловими 

будівлями та іншими будівлями (сфера обслуговування) залишиться на рівні середнього 

показника протягом 2012-2016 років; 

 рівень споживання вугілля бюджетними установами залишиться на рівні 

середнього показника 2012-2016 років. 



 

Рис. 6. Базова лінія споживання енергетичних ресурсів (МВт год.) 

Загальне споживаня енергетичних ресурсів протягом 2018-2030 років за базовим 

сценарієм у секторах, охоплених муніципальним енергетичним планом, складе близько 564 

тис. МВт год. на рік. 

Основна частина енергетичних потреб для бюджетних будівель, житлових будівель та 

сектору теплопостачання забезпечуватиметься за рахунок природного газу. 

Потреба в тепловій енергії забезпечуватиметься за рахунок природного газу існуючою 

системою теплопостачання із проведенням поточних ремонтних робіт і без суттєвого 

покращення рівня ефективності виробництва та зменшення втрат теплової енергії. Теплова 

енергія забезпечуватиме 25% енергетичних потреб у секторах, охоплених муніципальним 

енергетичним планом. 

Природний газ також буде використовуватися для опалення житлових приміщень, 

приготування їжі та частково для палення будівель бюджетних установ. Окрім забезпечення 

виробництва теплової енергії природний газ додатково забезпечуватиме близько 63% 

енергетичних потреб у секторах, охоплених муніципальним енергетичним планом (99% 

природного газу споживатиметься домогосподарствами). 

Електрична енергія забезпечуватиме майже 12% енергетичних потреб житлових 

будівель, бюджетних будівель та сфери теплопостачання. 

Частка вугілля в енергетичному балансі складатиме менше 1%. 

Загальні витрати за забезпечення енергетичних потреб секторів, охоплених 

муніципальним енергетичним планом, за консервативними оцінками без врахування 

подорожчання енергоресурсів складатимуть у базовому сценарії 535 млн грн на рік. 



 

 

Рис. 7. Вартісний баланс енергетичного забезпечення (млн грн в цінах 2017 року) 

3. Визначення основних цілей енергетичного розвитку міста на період до 

2030року  

Сценарій звичайного розвитку передбачає продовження існуючого стану із 

проведенням поточних ремонтних робіт і без суттєвого покращення показників ефективності 

виробництва та споживання енергетичних ресурсів. 

Стратегія енергетичного розвитку міста полягає у суттєвому підвищенні ефективності 

споживання енергетичних ресурсів за рахунок реалізації Плану дій зі сталого енергетичного 

розвитку та клімату м. Дружківка на 2018-2030 роки. 

Основні цілі енергетичного розвитку міста на період до 2030 року включають 

реалізацію проектів за такими основними напрямами: 

- зменшення споживання теплової енергії на потреби опалення за рахунок проектів з 

глибокої термомодернізації будівель бюджетної сфери, в т.ч. закладів освіти та охорони 

здоров’я, та домогосподарств, в т.ч. багатоквартирних та індивідуальних будинків; 

- модернізація системи теплопостачання міста, в т.ч. реконструкція розподільчих 

мереж та котелень, будівництво нових блочно-модульних котелень з частковим виведенням з 

експлуатації застарілого обладнання існуючих котелень для оптимізації потужностей із 

врахуванням фактичного рівня теплового навантаження і зменшення протяжності теплотрас, 

а також будівництво нових потужностей для виробництва теплової енергії з використанням 

відновлюваних джерел енергії; 

- використання технологій smart city для автоматизованого обліку та управління 

споживанням енергетичних ресурсів містом; 

- покращення поінформованості населення м. Дружківка щодо питань ефективного 

використання енергетичних ресурсів. 

Основні завдання Муніципального енергетичного плану й індикативні цільові 

показники виконання, за якими буде здійснюватися моніторинг, включатимуть: 

 скорочення споживання електроенергії бюджетними установами на 35% до 2030 

року у порівнянні із базовою лінією; 

 скорочення споживання теплової енергії для потреб опалення бюджетних 

установ та інших установ на 28% до 2030 року у порівнянні із базовою лінією; 



 

 скорочення споживання теплової енергії для потреб опалення у житловому 

секторі на 32% до 2030 року у порівнянні із базовою лінією (до рівня 75 кВт год. на м
2 

на рік 

у довгостроковій перспективі); 

 скорочення споживання теплової енергії іншими будівлями (сфера 

обслуговування) на 13% до 2030 року у порівнянні із базовою лінією; 

 скорочення втрат теплової енергії при танспортуванні в абсолютному вимірі на 

77% до 2030 року у порівнянні із базовою лінією за рахунок зменшення обсягів відпуску 

теплової енергії та зниження втрат теплової енергії при транспортуванні до 5% у 2030 році; 

 скорочення споживання теплової енергії на власні потреби котелень в 

абсолютному вимірі на 37% до 2030 року у порівнянні із базовою лінією за рахунок 

зменшення обсягів виробництва теплової енергії; 

 скорочення споживання природного газу домогосподарствами, бюджетними 

установами та іншими будівлями на 12% до 2030 року у порівнянні із базовою лінією; 

 скорочення споживання електроенергії для виробництва та транспортування 

теплової енергії в абсолютному вимірі на 59% до 2030 року у порівнянні із базовою лінією за 

рахунок зменшення обсягів виробництва теплової енергії та скорочення питомих витрат до 

рівня 33 кВт год. на Гкал. 

Інвестиції у міську інфраструктуру, модернізацію житлового фонду та  бюджетних 

будівель, необхідні для досягнення зазначених цілей дозволять не лише скоротити скоротити 

споживання енергетичних ресурсів, а й зменшити витрати міського бюджету і населення, а 

також покращити якість життя мешканців міста. 

Рис. 8. Зведений паливно-енергетичний баланс за енергоефективним сценарієм 

споживання енергетичних ресурсів (МВт год.) 

Досягнення індикативних цільових показників Муніципального енергетичного плану 

дозволить скоротити загальне споживання енергетичних ресурсів у порівнянні із базовою 

лінією на 103 тис. МВт год. на рік або 18%. 



 

Рис. 9. Різниця між базовою лінією та енергоефективним сценарієм (МВт год.) 

Таблиця 17. Вартісний баланс енергозабезпечення міста на період до 2030 р. 

Витрати 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Теплова 

енергія, млн 

грн 139 137 134 131 128 125 123 120 117 114 111 109 106 

Електрична 

енергія, млн 

грн 123 121 120 118 117 115 114 112 111 109 108 106 105 

Природний 

газ, млн грн 254 252 250 247 245 243 241 238 236 234 231 229 227 

Разом, млн 

грн 516 510 503 497 490 483 477 470 464 457 451 444 437 

 

Досягнення цілей, передбачених муніципальним енергетичним планом дозволить 

скоротити витрати на оплату енергоресурсів (теплової  енергії,  електричної енергії і 

природного газу для бюджетних, житлових та інших будівель, а також електроенергії для 

потреб систем теплопостачання) на 18% або майже 100 млн грн у 2030 році (в цінах 2017 

року із врахуванням діючих тарифів).  

Загальна потреба в інвестиціях для реалізації завдань муніципального енергетичного 

плану протягом 2018-2030 років оцінюється на рівні 1,7 млрд грн, в тому числі 383 млн грн 

для проведення комплексної термомодернізації бюджетних будівель міста. 

Таблиця 18. Інвестиційних баланс міста на період до 2030 року 

Інвестиції 2018 2019 2020 2021-2025 2026-2030 Разом 

Бюджетні будівлі, 

млн грн 58 58 58 105 105 383 



 

Житлові будівлі, млн 

грн 30 30 30 515 515 1121 

Система 

теплопостачання,  

млн грн 13 13 13 66 66 172 

Разом, млн грн 101 101 101 686 686 1676 

 

Стратегії розвитку основних інфраструктурних секторів міста на період 2030 року 

представлена у наступних підрозділах.



 

 

4. Визначення стратегії розвитку основних інфраструктурних секторів міста на період 

2030 року 

4.1. Будівлі бюджетних установ 

У будівлях бюджетних установ будуть реалізовані проекти комплексної термомодернізації, 

які включатимуть такі заходи: 

- проведення енергетичних аудитів будівель із визначенням базового рівня споживання 

енергоресурсів, питомих показників та пріоритетних заходів з енергозбереження; 

- утеплення цокольних приміщень, покрівлі та в разі потреби перекриття даху; 

- заміна вікон з дерев’яними рамами на пластикові із високими показниками 

термічного опору, заміна вхідних дверей та/або встановлення систем автоматичного 

закриття; 

- покращення термічного опору огороджувальних конструкцій за рахунок утеплення 

фасаду мінеральними плитами та покриття декоративною штукатуркою; 

- модернізація інженерних систем будівлі (опалення, вентиляції, гарячого 

водопостачання, тощо), в т.ч. очищення та балансування внутрішньої системи 

опалення для забезпечення оптимального розподілу теплоносія та зменшення 

понаднормових витрат теплової енергії, встановлення приладів регулювання 

температури, відновлення механічної вентиляції в разі потреби, тощо; 

- реконструкція системи освітлення із використанням світлодіодних світильників та 

сенсорів руху; 

- інші заходи з енергозбереження. 

Планується також встановлення ІТП з погодним регулятором та циркуляційним насосом, що 

дозволить автоматично регулювати кількість тепла, що споживає будівля, в залежності від 

зовнішньої температури. Це дозволить уникнути понаднормового збільшення температури в 

приміщеннях у осінньо-весняний період та зменшити втрати тепла за рахунок 

провітрювання.  

Використання в рамках системи моніторингу енергоспоживання системи дистанційного 

збору дозволить вчасно виявляти та усувати понаднормові перевитрати енергоносіїв та збої в 

роботі обладнання. 

Ціллю комплексної термомодернізації є забезпечення у довгостроковій перспективі рівня 

питомого споживання енергії не вище 75 кВт год. на м
2
 на рік, а за можливості суттєво 

нижчого рівня, з одночасним покращенням температурного режиму та умов роботи і 

навчання в бюджетних установах. 

Основними інструментами досягнення даної цілі будуть: 

 проведення енергетичних аудитів для визначення можливостей зниження споживання 

енергетичних ресурсів та економічного обґрунтування інвестицій; 

 реалізація пілотних проектів з комплексної термомодернізації будівель бюджетних 

установ; 

 укладення ЕСКО договорів для реалізації проектів з покращення енергоефективності 

в будівлях; 

 розвиток системи енергетичного менеджменту у бюджетних будівлях та 

енергетичного маркування будівель; 

 організація навчань з питань енергоефективності та енергетичного менеджменту для 

працівників бюджетних установ. 

Результати проведених енергоаудитів будівель бюджетних установ демонструють потенціал 

скорочення споживання енергії для потреб опалення на рівні понад 60% у порівнянні із 

базовим рівнем споживання теплової енергії.  

Таблиця 19. Питоме енергоспоживання в разі реалізації енергоефективних заходів 

Будівлі Питоме енергоспоживання, кВт год. на м
2
 на рік 



 

для централізованого 

теплоспоживання 
для ГВП для електроенергії загальне 

Бюджетні будівлі 

ДНЗ№4 «Сонечко» 94 6 16 116 

ДНЗ№23 

«Чебурашка» 73 9 18 101 

ДНЗ№35 «Лелека» 85 11 21 117 

ЗШ І-ІІІ ст. №7 78 1 6 84 

ЗШ- І-ІІІ ст.№12 93 1 5 99 

КЛПУ «Дружківська 

міська лікарня №2» 

(будівля стаціонару) 134 0 26 160 

Східний центр 

комплексної 

реабілітації для осіб з 

інвалідністю 73 0 19 92 

Палац спорту 97 9 9 116 

Палац культури 119 0 7 126 

Середнє 94 4 14 112 

 

У порівнянні із базовим рівнем споживання теплової енергії для бюджетних установ 

скоротиться з 15 370 Гкал на рік у базовому сценарії до 11 140 Гкал на рік у 2030 році за 

умови реалізації енергоефективного сценарію. Економія теплової енергії складе 4 231 Гкал 

на рік (28% від базового рівня), що еквівалентно економії 0.6 млн м
3
 природного газу. 

 

 

Таблиця 20. Оцінка економії теплової енергії для бюджетних будівель 

Будівлі 

Теплове 

наванта- ження, 

Гкал на год. 

Базове 

спожи-

вання, 

Гкал 

Споживання за енерго- 

ефективним сценарієм у 

2030 році, Гкал 

Економія, 

Гкал 

Будівлі бюджетних 

установ, 

в т.ч. 

7.774 15,370 11,140 4,231 

Місцевий бюджет 5.901 11,667 8,456 3,211 

Обласний бюджет 0.511 1,010 732 278 

Державний бюджет 1.362 2,693 1,952 741 

Загальна потреба в інвестиціях для термомодернізації бюджетних будівель оцінюється на 

рівні 383 млн грн (в цінах 2017 року).  

Пріоритетні проекти у сфері бюджетних будівель, реалізація яких запланована на 2018-2020 

роки, включають термомодернізацію навчальних закладів, закладів охорони здоров’я, 

культури та спорту. 

Загальна вартість 16 проектів складає 174 млн грн. 



 

Таблиця 21. Перелік пріоритетних проектів у сфері бюджетних будівель 

Проекти Вартість, млн 

грн 

Енергозберігаючий проект у двох навчальних закладах м. Дружківка (школи 

№6 та №8) 18.2 

Відновлення та капітальний ремонт д/с «Берізка» з реконструкцією системи 

теплопостачання  4.7 

Заходи з енергозбереження в дошкільному навчальному закладі ясла-садок 

комбінованого типу 

№4 "Сонечко" 5.5 

Заходи з енергозбереження в дошкільному навчальному закладі №23 

“Чебурашка” 6.0 

Заходи з енергозбереження в дошкільному навчальному закладі №35 

“Лелека” 4.9 

Капітальний ремонт будівлі Дружківської гімназії «Інтелект» Дружківської 

міської ради (з використанням заходів термомодернізації) 11.3 

Заходи з енергозбереження в Дружківській загальноосвітній школі І-ІІІ 

ступенів №7 13.6 

Заходи з енергозбереження в Дружківській загальноосвітній школі І-ІІІ 

ступенів №12 13.3 

Заходи з енергоефективності у Східному центрі комплексної реабілітації 

для осіб з інвалідністю 2.6 

Капітальний ремонт будівель КЛЗ «Центральна міська лікарня»: «Корпус 

№1», «Корпус №2», «Харчоблок» з термомодернізацією та благоустроєм 

території, розташованих за адресою: вул. Короленка, 12 м. Дружківка 27.9 

Капітальний ремонт будівлі КЛПУ «Дружківська міська лікарня № 2» 15.9 

Капітальний ремонт будівлі фізіотерапевтичного відділення КЛПУ 

«Дружківська міська лікарня № 2» 4.8 

Здійснення енергоефективних заходів в КЗ "ЦПМСД" 17.0 

Капітальний ремонт палацу культури «Етюд» 9.5 

Капітальний ремонт будівлі ЦДЮТ та ДЮСШ з реконструкцією плавальних 

басейнів та системи теплопостачання з установкою окремої котельні 9.3 

Заходи з підвищення енергоефективності у будівлі Палацу Спорту 9.2 

Разом 173.8 

4.2. Будівлі домогосподарств 
Для зниження споживання енергетичних ресурсів у житловому фонді необхідно провести 

комплексну термомодернізацію приватних та багатоквартирних будинків, а також 

забезпечити 100% облік використання теплової енергії і встановлення індивідуальних 



 

теплових пунктів з можливістю регулювання подачі теплоносія в багатоквартирних 

будинках залежно від погодних умов. 

Основними інструментами досягнення даної цілі будуть: 

 стимулювання фізичних осіб та ОСББ до участі в державній програмі 

енергоефективності, яка передбачає часткове відшкодування позик на 

енергоефективне обладнання та матеріали; 

 реалізація міської програми підтримки ОСББ, яка передбачатиме додаткову 

фінанЗагальна оцінка потреби в інвестиціях для термомодернізації житлового фонду 

оцінюється на рівні 1.1 млрд грн. сову підтримку заходів з енергоефективності у 

багатоквартирних будівлях за рахунок відшкодування частини відсотків за 

залученими кредитами або частини тіла кредиту; 

 встановлення засобів обліку теплової енергії за кошти міського бюджету та коштів, 

передбачених в інвестиційних програмах теплопостачальної компанії, для 

забезпечення 100% обліку; 

 фінансування проектів з підвищення енергоефективності у багатоквартирних 

будинках, що обслуговуються КП “Комсервіс”; 

 надання інформаційної підтримки щодо можливостей участі в міжнародних 

програмах з підвищення енергоефективності; 

 проведення інформаційних та освітніх заходів щодо можливостей енергозбереження в 

побуті. 

Реалізація зазначених заходів дозволить у довгостроковій перспективі скоротити споживання 

теплової енергії для потреб опалення у житлових будівлях в середньому на 40% з 

досягненням у довгостроковій перспективі середнього питомого рівня 75 кВт·год. на м
2
 на 

рік, скоротити викиди парникових газів та покращити умови для життя за рахунок 

дотримання нормативних значень температури (уникнення і низької, і надмірно високої 

температури). 

Зменшення споживання електричної енергії в домогосподарствах може бути досягнуто за 

рахунок стимулювання використання більш енергоефективного обладнання та 

енергоефективних ламп. 

Результати проведених енергоаудитів житлових будівель демонструють потенціал 

скорочення споживання енергії для потреб опалення на рівні понад 40% у порівнянні із 

базовим рівнем споживання теплової енергії.  

Таблиця 22. Питоме енергоспоживання в разі реалізації енергоефективних заходів 

Будівлі 

Питоме енергоспоживання, кВт год. на м
2
 на рік 

для централізованого 

теплоспоживання 
для ГВП для електроенергії загальне 

Житлові будівлі 

Житловий будинок 

ОСББ Сокіл (вул. 

Козацька, 66) 87 39 38 164 

Житловий будинок 

на вул. Паризької 

Комуни 81 111 23 20 154 

Середнє 99 31 29 159 

 

Таблиця 23. Перелік пріоритетних проектів у сфері житлових будівель 

Проекти Вартість, млн грн 



 

Реконструкція освітлення місць загального користування 

багатоквартирних житлових будинків м. Дружківка 50.0 

Заходи з підвищення енергоефективності житлового будинку на вул. 

Козацька 66 (ОСББ Сокіл) 3.5 

Реконструкція (термомодернизація) гуртожитку по вул. Радченка, 

буд. 36 під гуртожиток сімейного типу 20.9 

Заходи з підвищення енергоефективності житлового будинку на вул. 

Паризької Комуни 81 16.4 

Разом 90.8 

 

Загальна оцінка потреби в інвестиціях для термомодернізації житлового фонду оцінюється 

на рівні 1.1 млрд грн.  

4.3. Теплопостачання 
Основними напрямами підвищення енергоефективності у сфері теплопостачання, що 

відповідають Концепції реалізації державної політики у сфері теплопостачання, будуть:  

 розвиток та сприяння переходу виробництва теплової енергії з альтернативних 

джерел енергії, що зменшить споживання природного газу;  

 зменшення питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на одиницю відпущеної 

теплової енергії шляхом реконструкції та модернізації генеруючого обладнання;  

 зменшення споживання електричної енергії технологічним обладнанням на всіх 

ділянках технологічного процесу; 

 впровадження програмно-апаратних комплексів, які забезпечують моніторинг, 

керування та автоматизацію процесами виробництва, транспортування та постачання 

теплової енергії. 

Очікувані результати зазначених заходів підвищення ефективності використання 

енергетичних ресурсів у системі теплопостачання включатимуть: 

- покращення ефективності генерації теплової енергії до 92% за рахунок модернізації 

обладнання, в т.ч. заміни пальників, та встановлення сучасних котлів; 

- зменшення втрат теплової енергії при її транспортуванні за рахунок модернізації 

системи трубопроводів до рівня 5% у 2030 році; 

- зменшення витрат електроенергії для функціонування системи теплопостачання 

(виробництва та транспортування теплової енергії) за рахунок заміни насосного 

обладнання, димососів, вентиляторів, встановлення частотних перетворювачів та 

інших енергоефективних заходів із 52 кВт год. на Гкал у 2016 році до 33 кВт год. на 

Гкал у 2030 році. 

Очікується, що реалізація проектів в даному напрямі дозволить зменшити середній рівень 

витрат природного газу на виробництво теплової енергії до 133 м
3
 на Гкал (155 кг у. п. на 

Гкал). 

Пріоритетні проекти з реконструкції та модернізації котелень і системи теплопостачання 

включатимуть: 

 реконструкцію теплопостачання котельні №7 м. Дружківка у дві черги з 

улаштуванням міні котельні в приміщенні теплопункту №8а потужністю 7,74 

Гкал/год (1 черга) та улаштуванням модульної котельні в районі «Кургану слави» 

потужністю 10.32 Гкал/год. (2 черга); котельня №7 має застаріле насосне обладнання 

1974 року виготовлення і встановлену потужність 37 Гкал/год., тоді як підключене 

теплове навантаження складає лише 12,7 Гкал/год.; 

 реконструкцію теплопостачання котельні №1 м. Дружківка з улаштування блочно-

модульної транспортабельної котельні КБМТ-5,18 біля цеху з виготовлення та 



 

ремонту котлів встановленою потужністю 4.45 Гкал на год. (1 черга); улаштуванням 

міні котельні в приміщенні теплопункту №4 встановленою потужністю 4 Гкал/год. (2 

черга); реконструкцією частини ТВГ котельні №1 встановленою потужністю 12 

Гкал/год. (3 черга); одночасно планується виведення з експлуатації частини котлів 

ДКВР котельні №1 встановленою потужністю 27 Гкал/год. (підключене теплове 

навантаження 17.65 Гкал/год.) і застарілого насосного обладнання 1974 р. 

виготовлення; 

 реконструкцію котельні №16 , в якій встановлені застарілі котли МГВ-50 

встановленою потужністю 0,516 Гкал/год (приєднане теплове навантаження 0,25 

Гкал/год, ККД 80%); 

- реконструкція котельні №18, в якій встановлені застарілі котли «Факел-Г» та 

«МІNA» встановленою потужністю 1,12 Гкал/год. (приєднане теплове навантаження 

0,9 Гкал/год, ККД 80%); 

 реконструкцію котельні №19, в якій встановлені застарілі котли «КСВД-0,5» та 

«КСВД-1,25», що вичерпали свій термін експлуатації, встановленою потужністю 1,5 

Гкал/год (приєднане теплове навантаження 0,289 Гкал/год, ККД 80%); 

 реконструкцію котельні №2, в якій встановлені застарілі котли «ТВГ-8М» , що 

вичерпали свій термін експлуатації, встановленою потужністю 24,9 Гкал/год. 

(приєднане теплове навантаження 9.28 Гкал/год., ККД 80%); 

 реконструкцію котельні №8, в якій встановлені котли «КВГ-6,5», що вичерпали свій 

термін експлуатації, встановленою потужністю 19,5 Гкал/год. (приєднане теплове 

навантаження 8,66 Гкал/год., ККД 80%); 

 капітальний ремонт та модернізація теплових мереж із застосуванням труб у 

пінополіуретановій ізоляції (2.5 км на рік протягом 2018-2020 років).



 

 

5. Визначення проектів не інвестиційного характеру (м’які міри), що можуть сприяти 

поліпшенню енергетичного розвитку міста 

Основні проекти неінвестиційного характеру включатимуть: 

 запровадження систем енергетичного менеджменту в м. Дружківка; 

 сприяння реалізації інвестиційних проектів у сфері енергоефективності; 

 інформаційні кампанії для підвищення поінформованості населення про заходи з 

підвищення енергоефективності; 

 навчання державних службовців та представників органів місцевого самоврядування з 

питань підвищення енергоефективності та використання відновлюваних джерел 

енергії. 

5.1. Система енергетичного менеджменту 

Основою для розвитку міської політики сталого енергетичного розвитку у секторі будівель 

бюджетних установ, організацій та комунальних підприємств буде розвиток системи 

енергетичного менеджменту. Дана система моніторингу, контролю та звітності в питаннях 

ефективності використання енергії включатиме електронні бази даних про об’єкти 

енергоспоживання, динаміку споживання енергії на кожному конкретному об’єкті та 

фактори, які суттєво впливають на споживання енергоресурсів.   Система 

енергоменеджменту в секторі будівель та споруд бюджетної сфери міста охоплюватиме 

управління споживанням теплової енергії, електричної енергії, природним газом, холодної та 

гарячої води. 

У місті налагоджена система щоденного пооб’єктного моніторингу споживання 

енергоресурсів бюджетними установами (з 15.07.2017). На кожному об’єкті визначені 

відповідальні працівники за збір даних щодо енергоспоживання, координацію роботи яких 

здійснює сектор з питань інвестицій відділу економічного аналізу, прогнозування та 

соціального розвитку. 

Збір даних (покази лічильників електроенергії, природного газу, теплової енергії, холодної 

води) здійснюється за допомогою спеціалізованих інформаційних систем з моніторингу 

показників енергоефективності. Ефективна система енергетичного моніторингу дозволить у 

перспективі досягнути економії від 5% до 15% споживання енергоресурсів. 

27 вересня 2017 Дружківська міська рада з метою визначення стратегії формування 

управлінських механізмів у сфері споживання енергоносіїв затвердила Концепцію 

впровадження системи енергетичного менеджменту в м. Дружківка. 

Відповідно до Концепції, для оперативного управління споживанням енергії та 

енергоресурсів у місті передбачається п’ятиступенева структура системи 

енергоменеджменту. 

Рис. 10. Структура системи енергетичного менеджменту 

 



 

До числа першочергових завдань з формування системи енергоменеджменту для будівель 

комунальних закладів, установ, організацій та підприємств Дружківської міської ради 

віднесено формування електронних баз даних про енерговикористання, кількість та якість 

послуг на об’єктах, які б дали змогу в подальшому формувати реальні баланси споживання 

енергоресурсів та води (в межах об’єктів, установ, галузей та в цілому по місту), 

відслідковувати динаміку зміни відповідних параметрів внаслідок впровадження 

ресурсозберігаючих заходів та прикладання управлінських зусиль енергоменеджерів. При 

формуванні баз даних для будівель у якості першочергового джерела інформації доцільно 

використовувати щомісячні рахунки за придбані енергоресурси та кліматичні дані від 

гідрометеостанцій, однак основним каналом поставок інформації у наступні роки повинні 

слугувати показники приладів обліку та заміри умов комфорту на самих об’єктах.  

Поряд зі створенням систем енергоменеджменту для будівель бюджетної сфери 

передбачається також формування локальних систем енергоменеджменту на усіх міських 

комунальних підприємствах (теплопостачання, водопостачання, вуличного освітлення тощо).  

Завданням головного енергоменеджера міста буде оптимізація видатків міста на придбання 

енергоресурсів та контроль за дотриманням якості енергетичних послуг. 

Запровадження системи енергоменеджменту забезпечить зниження споживання енергії за 

рахунок підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів внаслідок щоденного 

жорсткого контролю за їх споживанням та реалізації маловитратних енергозберігаючих 

заходів. 

Система енергетичного менеджменту дозволить також визначити пріоритетні об’єкти для 

проведення комплексної термомодернізації будівель та сприятиме залученню фінансування 

міжнародних фінансових організацій на реалізацію подібних проектів.  

 

5.2. Сприяння реалізації інвестиційних проектів 
Міська влада м. Дружківка сприятиме розвитку інвестиційних проектів у сфері 

енергоефективності завдяки наданню всебічної інформації про наявні перспективні проекти, 

земельні ділянки та процедури  проходження усіх необхідних дозвільних процедур. 

Інвестиційні пропозиції перспективних проектів у сфері енергоефективності будуть 

розміщуватися на єдиному інформаційному інвестиційному порталі м. Дружківка. 

Передбачається фомування бази даних об’єктів, на яких можлива реалізація проектів з 

підвищення енергоефективності із залученням приватного капіталу на основі 

енергосервісних договорів. Інформація про проекти на основі енергосервісних договорів 

буде розміщена в інформаційній базі потенційних об’єктів енергосервісу, розробленій 

Держенергоефективності.  

5.3. Інформування населення 

Заходи з інформування населення будуть невід’ємною частиною проектів з покращення 

ефективності використання енергетичних ресурсів у всіх секторах. 

Інформаційні кампанії включатимуть: 

 проведення тематичних занять в дошкільних навчальних закладах та школах міста; 

 проведення конференцій, семінарів, конкурсів та інших екологічних заходів; 

 проведення природоохоронних акцій серед мешканців міста. 

Основні тематичні напрями заходів з інформування населення включатимуть 

енергозбереження та ресурсозбереження в побуті, заходи з енергоефективності в будівлях та 

можливості їх фінансування, використання відновлюваних джерел енергії, роздільний збір 

відходів, тощо.  

Поведінкові зміни можуть забезпечити значну економію електроенергії та теплової енергії в 

будівлях домогосподарств та бюджетних установ. 

Передбачається функціонування “Енергетичного офісу”, який буде надавати консультаційні 

послуги та популяризувати ідеї ефективного використання енергоресурсів. Проект 



 

«Енергетичний офіс» створений з метою популяризації ідей ощадного використання 

енергоресурсів, популяризації заходів з підвищення енергоефективності та 

енергозбереження, підвищення обізнаності з питань енергоефективних технологій та 

відновлювальних джерел енергії, створення ОСББ та його переваги, консультування щодо 

державних програм часткової компенсації утеплення об’єктів «Теплі кредити», 

консультування щодо використання зеленого тарифу та енергосервісного механізму. 

Консультації надаються енергоменеджером міської ради під час особистого прийому, 

телефоном та через мережу інтернет.  

Проект «Юний енергоменеджер» направлений на впровадження системи енергетичного 

менеджменту у школах та включення питань енергозбереження в освітній процес. Метою 

проекту є виховання у школярів прагнення економії та небайдужого ставлення до 

нераціонального використання енергетичних ресурсів. Розвиток загальношкільного підходу 

до проблем енергоспоживання допоможе змінити світогляд учнів, підвищити рівень 

комфортності та знизити витрати коштів на експлуатацію шкільної будівлі. 

5.4. Навчання 

Фахівці, залучені до реалізації Муніципального енергетичного плану, братимуть участь у 

навчаннях з питань енергетичного менеджменту, підготовки та оцінки заходів з підвищення 

енергоефективності та розвитку відновлюваної енергетики, написання проектних пропозицій 

та заявок відповідно до вимог міжнародних фінансових організацій та інших установ.  

Міська влада сприятиме участі енергоменеджера міста та інших фахівців у програмах 

підвищення кваліфікації спеціалістів органів місцевого самоврядування, навчальних 

семінарах, тренінгах, вебінарах та інших заходах.  

Передбачається також налагодження співпраці з іншими містами і участь у міжнародних 

проектах обміну досвідом для вивчення кращих практик реалізації проектів з 

енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії. 

Завдяки оволодінню спеціалістами міської ради методами оцінки, аналізу і планування в 

енерговикористанні, навичками розробки енергоощадних заходів (проектів), які враховують 

технічні, економічні, фінансові та адміністративні чинники, буде підвищено рівень 

компетентності та незалежності в процесі прийняття рішень з питань енергозбереження.



 

 

6. Визначення організації виконання плану 

6.1. Організаційний план 

За реалізацію Муніципального енергетичного плану міста Дружківка відповідатиме відділ 

економічного аналізу, прогнозування та соціального розвитку виконавчого комітету 

Дружківської міської ради.  

Відділ підпорядковується міському голові, координує роботу відділу заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов’язків.  

До основних завдань відділу відноситься, зокрема, реалізація державної інвестиційної 

політики та участь у практичному виконанні відповідних заходів щодо залучення інвестицій, 

передбачених стратегічними планами та програмами.  

До складу відділу входить сектор з питань залучення інвестицій, в структурі якого є посада 

головного спеціаліста, який виконує функції енергоменеджера. 

Відділ економічного аналізу, прогнозування та соціального розвитку відповідатиме за 

моніторинг виконання муніципального енергетичного плану та інформування населення та 

інших зацікавлених сторін про хід виконання. 

У майбутньому буде розглянута доцільність створення муніципального енергетичного 

агентства. 

6.2. Опис заходів із побудови муніципального енергетичного агентства 

Організаційна форма муніципального енергетичного агентства буде визначена за 

результатами обговорень та консультацій із зацікавленими сторонами. 

Заходи із побудови муніципального енергетичного агентства включатимуть: 

 вивчення досвіду роботи муніципальних енергетичних агентств в Україні та 

європейських містах; 

 розробка плану створення муніципального енергетичного агентства із визначенням 

цілей, завдань, організаційної структури, потреби фінансового забезпечення та джерел 

фінансування, плану розвитку на короткостроковий та середньостроковий періоди, 

тощо; 

 проведення консультацій із проектами міжнародної технічної допомоги та іншими 

партнерами щодо надання фінансової, організаційної та технічної підтримки щодо 

створення муніципального енергетичного агентства; 

 прийняття і реалізація рішення про створення  муніципального енергетичного 

агентства; 

 відбір персоналу муніципального енергетичного агентства на конкурсних засадах, 

розробка посадових інструкцій та проведення навчання і підвищення кваліфікації 

персоналу; на початковому етапі персонал муніципального енергетичного агентства 

складатиметься з керівника, технічного спеціаліста та фінансового спеціаліста. 

Завданням муніципального енергетичного агентства будуть: 

 підготовка проектів рішень Дружківської міської ради з питань енергоефективності, 

енергозбереження та використання відновлюваних джерел енергії, а також надання 

коментарів та пропозицій щодо проектів інших документів для врахування 

пріоритетів муніципального енергетичного плану та плану дій щодо сталого 

енергетичного розвитку і клімату; 

 розвиток та координація роботи системи енергетичного менеджменту та моніторингу 

споживання енергетичних ресурсів бюджетними установами та комунальними 

підприємствами міста; 

 здійснення енергоаудитів будівель бюджетних установ із формуванням загальної бази 

об’єктів та потенційних проектів; 



 

 підготовка технічних завдань на реалізацію проектів з підвищення ефективності 

енергоспоживання та окремих заходів в рамках здійснення процедур публічних 

закупівель; 

 координація реалізації проектів з підвищення енергоефективності бюджетних 

будівель, контроль за ефективністю впровадження та відстеження їх 

результативності; 

 організація взаємодії між різними підрозділами на рівні місцевого господарства щодо 

питань ефективного використання енергоресурсів у бюджетній сфері на етапах 

моніторингу енергоспоживання, підготовки та впровадження заходів з підвищення 

ефективності енергоспоживання, а також залучення фінансування, запровадження 

системи стимулювання ощадного енергоспоживання; 

 вивчення можливостей залучення фінансування на проекти з підвищення 

енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії, підготовка 

проектних заявок та інших необхідних документів, супроводження розгляду 

заявок,тощо; 

 підготовка портфелю інвестиційних пропозицій для залучення приватного капіталу у 

проекти енергозбереження та виробництва відновлюваної енергії (механізм ЕСКО-

контрактів, встановлення сонячних електростанцій на дахах будівель бюджетних 

установ, тощо); 

 розробка та впровадження системи стимулювання ощадного використання 

енергоресурсів; 

 навчання персоналу бюджетних установ з питань енергозбереження та підготовка 

інструкцій з питань ощадливого використання енергоресурсів; 

 розвиток співпраці з іншими містами України та міжнародними партнерами; 

 проведення інформаційних кампаній та надання інформаційної підтримки населенню 

міста з питань енергозбереження та використання відновлюваних джерел енергії; 

 координація впровадження і моніторинг виконання муніципального енергетичного 

плану та плану дій щодо сталого енергетичного розвитку і клімату. 

6.3. Опис моніторингу виконання і комунікаційної стратегії 

Моніторинг виконання муніципального енергетичного плану включатиме відстеження таких 

показників: 

 споживання електроенергії бюджетними організаціями, МВт год.; 

 споживання електроенергії домогосподарствами, МВт год.; 

 споживання електроенергії іншими будівлями, МВт год.; 

 споживання теплової енергії бюджетними установами, Гкал; 

 споживання теплової енергії домогосподарствами, Гкал; 

 споживання теплової енергії іншими будівлями, Гкал; 

 витрати теплової енергії на власні потреби, Гкал; 

 втрати теплової енергії при транспортуванні, Гкал; 

 споживання електроенергії для теплопостачання, МВт год.; 

 споживання природного газу бюджетними установами, 1000 м
3
;  

 споживання природного газу домогосподарствами, 1000 м
3
; 

 споживання природного газу іншими будівлями, 1000 м
3
; 

 споживання вугілля бюджетними установами, тонн. 

Комунікаційна стратегія діяльності муніципального енергетичного агентства складатиметься 

із двох основних напрямів: 

 інформування громадськості про результати діяльності агентства, енергетичну 

політику міста і реалізацію проектів з підвищення енергоефективності та 

використання відновлюваних джерел енергії; 



 

 просвітницька діяльність серед мешканців міста з питань енергозбереження та  

використання відновлюваних джерел енергії із залученням місцевих засобів масової 

інформації, навчальних закладів, інформаційних ресурсів міської влади, а також через 

проведення конкурсів, круглих столів та семінарів.



 

 

7. Визначення способів фінансування енергетичного розвитку 

7.1. Опис вибору пріоритетних секторів для інвестицій 

Загальна потреба в інвестиціях для реалізації завдань муніципального енергетичного плану 

оцінюється на рівні 1 676 млн грн. 

Пріоритетними секторами для інвестицій з метою досягнення цілей Муніципального 

енергетичного плану є: 

 будівлі бюджетних установ, що фінансуються з місцевого бюджету 

(термомодернізація будівель закладів освіти, охорони здоров’я, культури, тощо; 

заходи зі скорочення споживання електричної енергії та природного газу) — загальна 

потреба у фінансуванні складає 383 млн грн; 

 житлові будівлі (термомодернізація багатоквартирних та приватних житлових 

будинків;  заходи зі скорочення споживання електричної енергії та природного газу) 

— загальна потреба у фінансуванні складає 1 121 млн грн; 

 сектор теплопостачання (заходи з підвищення ефективності виробництва теплової 

енергії, модернізація системи теплопостачання для зменшення втрат теплової енергії 

при транспортуванні, виробництво теплової енергії з відновлюваних джерел, тощо) — 

загальна потреба у фінансуванні оцінюється на рівні 172 млн грн. 

7.2. Опис схем фінансування 

Основні потенційні джерела фінансування проектів, реалізація яких передбачена 

муніципальним енергетичним планом, включають: 

- кошти міського бюджету та кошти комунальних підприємств, установ і організацій, 

засновником яких є Дружківська міська рада: 

 фінансування заходів з енергоефективності у будівлях бюджетних установ, що 

фінансуються з місцевого бюджету; 

 підтримка фінансування заходів з енергоефективності у житлових будівлях через 

часткову компенсацію кредитних коштів чи відсотків за кредитами, 

залученими населенням на закупівлю енергоефективного обладнання і 

матеріалів; 

 фінансування заходів з енергоефективності у житлових будівлях, 

балансоутримувачем яких є КП “Комсервіс”; 

 платежі за енергосервісними контрактами відповідно до укладених договорів для 

залучення приватного капіталу у фінансування заходів з енергоефективності 

бюджетних будівель;  

- кошти державного бюджету, включаючи кошти державного фонду регіонального 

розвитку та фонду енергоефективності: 

 підтримка фінансування заходів з енергоефективності у житлових будівлях через 

державні програми з підвищення енергоефективності; 

 фінансування заходів з енергоефективності у будівлях бюджетних установ, що 

фінансуються з місцевого бюджету, за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку; 

- пільгові кредити та позики міжнародних фінансових установ (Світовий банк, ЄБРР, 

ЄІБ, НЕФКО, USAID, SIDA, ПРООН, тощо) та грантові кошти: 

 фінансування заходів з енергоефективності у будівлях бюджетних установ, що 

фінансуються з місцевого бюджету; 

 фінансування проектів з підвищення енергоефективності у сфері 

теплопостачання; 

- кошти приватних та інших компаній: 

 інвестиції в проекти з підвищення енергоефективності бюджетних будівель у 

рамках енергосервісних договорів; 



 

 кошти інвестиційних програм обласного комунального підприємства 

”Донецьктеплокомуненерго” для підвищення енергоефективності у сфері 

теплопостачання. 

Детальніша інформація про окремі потенційні джерела фінансування проектів в рамках 

Муніципального енергетичного плану м. Дружківка представлена нижче. 

Кошти міського бюджету 

Кошти бюджету розвитку м. Дружківка можуть бути спрямовані на проекти з підвищення 

енергоефективності, зокрема, капітального ремонту бюджетних установ, встановлення 

засобів обліку теплової енергії, підтримки заходів з термомодернізації в багатоквартирних 

будинках, тощо. 

Міська влада розробила програму відшкодування частини відсотків за кредитами, 

залученими на заходи з енергозбереження та підвищення енергоефективності для населення 

м. Дружківка. 

Кошти державного бюджету 

Державна цільова економічна програма енергоефективності і розвитку сфери виробництва 

енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2016 

роки передбачає підтримку заходів з енергоефективності в будівлях шляхом відшкодування:  

 20% суми кредиту (але не більше 12 тис. грн) – механізм заміни газових котлів для 

населення;  

 30% суми кредиту (але не більше 14 тис. грн) – для фізичних осіб для впровадження 

енергоефективних заходів; 

 40% суми кредиту (але не більше 14 тис. грн. в розрахунку на одну квартиру) - для 

ОСББ та ЖБК як юридичних осіб, для загальнобудинкових заходів.  

Якщо позичальником є фізична особа-отримувач субсидії на оплату житлово-комунальних 

послуг, йому відшкодовується 70% суми «енергоефективного» кредиту. Якщо в складі ОСББ 

є отримувачі субсидій, таке ОСББ отримує відшкодування у середньозваженому розмірі 

відповідно до кількості отримувачів субсидій. 

У 2017 році було прийнято Закон України “Про фонд енергоефективності”. Фонд 

енергоефективності утворюється з метою підтримки ініціатив щодо енергоефективності, 

впровадження інструментів стимулювання і підтримки здійснення заходів з підвищення 

рівня енергетичної ефективності будівель та енергозбереження, зокрема в житловому 

секторі, з урахуванням національного плану щодо енергетичної ефективності, зменшення 

викидів двоокису вуглецю з метою виконання Паризької угоди, впровадження acquis 

communautaire Європейського Союзу та Договору про заснування Енергетичного 

Співтовариства, забезпечення дотримання Україною міжнародних зобов’язань у сфері 

енергоефективності. 

Кошти підприємств 

Комунальні та приватні підприємства, які здійснюють управління міською інфраструктурою, 

інвестуватимуть власні кошти в проекти з підвищення енергоефективності. Інвестиційні 

програми можуть фінансуватися за рахунок амортизаційних відрахувань, виробничих 

інвестицій з прибутку, позик та інших джерел. 

У 2016 році НКРЕКП розпочала підготовчу роботу із запровадження системи регулювання 

тарифів на принципах стимулюючого регулювання у сфері комунальних послуг, у тому числі 

у сфері теплопостачання та у сфері централізованого водопостачання та водовідведення. 

Передбачається, що тарифи встановлюватимуться на основі довгострокової інвестиційної 

програми на період від 3 до 5 років та враховуватимуть цільові завдання суб’єктів 

господаювання щодо скорочення втрат в мережах та зменшення витрат електроенергії для 

технологічних потреб, а також інвестиції для овнолення систем теплопостачання та 

водопостачання і водовідведення. Запровадження стимулюючого таифоутворення дозволить 

збільшити обсяги інвестицій підприємств у підвищення енергоефективності. 



 

Механізм енергосервісу 

9 квітня 2015 року Верховна рада України прийняла Закон України «Про запровадження 

нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів 

підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації» за механізмом 

енергосервісу. Концепція енергосервісу полягає в тому, що енергоефективні заходи в 

будівлях бюджетних установ впроваджуються інвесторами - енергосервісними компаніями 

(ЕСКО). При цьому, ЕСКО, вкладаючи власні кошти, несе фінансові ризики, бере повну 

відповідальність за якість робіт та зацікавлена в максимальній економії витрат на оплату 

комунальних послуг. Оплата енергосервісу здійснюється замовником виключно за рахунок 

економії енергоресурсів, досягнутої в результаті здійснення такими компаніями 

енергоефективних заходів. Зазначений механізм дозволить без додаткових витрат з бюджету 

зменшити споживання енергоресурсів бюджетними установами. 

Програма IQ Energy 

Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) для сприяння удосконаленням у 

сфері енергоефективності в житловому секторі України у відповідності до європейських 

стандартів енергоефективності розроблено програму IQ energy. В рамках цієї програми ЄБРР 

співпрацює з фінансовими установами в Україні, тому фінансування заходів у сфері 

енергоефективності буде доступним через кредити кількох українських банків. Кредити 

можуть бути надані зацікавленим приватним власникам житла, у тому числі окремим 

власникам житла, групам співвласників, та об’єднанням співвласників багатоквартирних 

будинків (ОСББ), та житловим кооперативам. Окрім фінансування, проект надає своїм 

учасникам консультаційні послуги з питань, що стосуються енергозберігаючого обладнання 

та технологій. Для полегшення пошуку енергоефективного обладнання та матеріалів, які 

відповідають критеріям такого фінансування, ЄБРР створив бази даних “Перелік прийнятних 

матеріалів та обладнання” (Каталог Технологій) та “Перелік прийнятних постачальників та 

монтажних організацій” (Каталог Постачальників). В залежності від кількості обраних 

заходів енергоефективності в рамках програми надаються гранти у розмірі 15%-20% від 

суми інвестицій для фізичних осіб та 25%-35% — для ОСББ. 

Програми енергоефективності міжнародних фінансових організацій 
Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО) через Північний фонд екологічного 

розвитку надає українським містам кредити за програмою "Енергозбереження", призначені 

для фінансування невеликих енергозберігаючих проектів на об'єктах соціальної сфери - в 

школах, дитячих садах, лікарнях, спортивних спорудах. Кредити також можуть 

використовуватися для заміни світильників вуличного освітлення з ртутними лампами на 

енергозберігаючі світильники. Основним завданням програми є підвищення енергетичної 

ефективності та відповідне скорочення шкідливих викидів, в першу чергу, вуглекислого газу, 

двоокису азоту і сірки, інших забруднюючих речовин. Згідно з умовами програми, НЕФКО 

може покривати в місцевій валюті до 90% інвестиційної вартості проекту.



 

 

Додаток 1. Інформація про ціни тарифи 

 

Ціни та тарифи Од. вимірювання Значення 

Тариф на теплову енергію для бюджетних організацій – 

з 13.01.2017 

Грн за Гкал  

(з ПДВ)  

1516.3 

Тариф послугу з централізованого опалення з 

будинковими та квартирними приладами обліку 

теплової енергії – з 01.07.2016 

грн за Гкал  

(з ПДВ)  

1433.3 

Тариф на теплову енергію для інших споживачів – 

24.02.2017 

грн за Гкал  

(з ПДВ)  

1906.1 

Тариф на електроенергію для населення – з 01.03.2017 

 за обсяг, спожитий до 100 кВт∙год електроенергії 

на місяць (включно); 

 за обсяг, спожитий понад 100 кВт∙год 

електроенергії на місяць; 

грн за кВт год.  

(з ПДВ)  

 

0.9 

 

1.68 

Тариф на електроенергію для непобутових споживачів – 

на грудень 2017: 

 другий клас напруги 

 перший клас напруги 

грн за кВт год. 

(з ПДВ)  

 

2.3888 

1.8768 

Ціна на природний газ, що реалізовується для потреб 

побутових споживачів 

грн за 1000 м
3
  

(з ПДВ)  

6957.9 

Ціна на природний газ, що реалізовується для потреб 

непобутових споживачів (постачання природного газу 

бюджетним установам та організаціям, що 

фінансуються з державного і місцевих бюджетів, 

промисловим споживачам та іншими суб'єктам 

господарювання) – з 01.11.2017 

грн за 1000 м
3
  

(з ПДВ)  

9249.12 

 

 

 

Секретар міської ради             І.О. Бучук 

 

 

Муніципальний енергетичний план м. Дружківка на 2018 – 2030 роки підготовлений ТОВ 

«КТ Енергія» на замовлення виконавчого комітету Дружківської міської ради. 

 

 

Завідувач сектору з питань інвестицій         М.В. Серба    


