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1 Вступ 
Частина В доповнює Частини А та Б, у яких представлено загальні напрацювання та рекомендації для 

представників громад і політиків національного рівня, а також описано заходи із трансформації мереж 

теплопостачання.   

У Частині В буде представлено інструменти, запропоновано заходи та описано практичні приклади 

трансформації тепломереж у Німеччині.    

2 Три інструменти процесу трансформації в 
застосуванні  

Як уже було наголошено в Частині А «Трансформація системи теплопостачання в Україні», для реалізації 

стратегії теплового переходу в Україні в розпорядженні громад є різні інструменти. Як приклад у цьому 

посібнику буде представлено три інструменти, застосовані у пілотному проєкті «Україна: трансформація 

системи теплопостачання» у містах Переяславі та Балаклії. Метою проєкту були підтримка громад у 

реалізації теплового переходу саме шляхом використання інструментів і  надання сприяння процесам 

трансформації та управління. Спочатку буде описано різні інструменти та представлено їхнє місце в 

структурі.  Після цього буде представлено досвід, накопичений у рамках використання інструментів. І на 

підставі цього буде дано практичні рекомендації для адаптування названих інструментів з метою 

їхнього широкого вжитку в Україні.    

2.1 Енергоменеджмент і захист клімату   

2.1.1 Загальний опис 

Господарське використання муніципальної нерухомості та пов'язане з цим енергоспоживання 

зумовлюють значну частину видатків із місцевих бюджетів і викидів СО2 в Україні. При цьому громади 

мають можливість серйозно підвищити свою енергоефективність і  збільшити частку відновлюваних 

джерел енергії (ВДЕ), зробивши суттєвий внесок у захист клімату. Поруч із цим місцеві адміністрації 

мають виступати як зразок у захисті клімату та підвищенні енергоефективності з метою залучення до 

відповідних заходів представників регіональної економіки та окремих громадян.  

Структурований енергоменеджмент і захист клімату (ЕКМ) допомагає громадам системно розкривати й 

оптимально використовувати свій енергетичний потенціал. Він має підтримувати громади в ідентифікації, 

ініціюванні та успішній реалізації енергоефективних заходів. Дієва система енергоменеджменту дозволяє 

ухвалювати обґрунтовані рішення щодо здійснення інвестицій і послідовно скорочувати витрати з 

місцевого бюджету на енергію. Досвід говорить про те, що навіть завдяки реалізації заходів, що не 

вимагають жодних інвестицій або потребують незначних вкладень, у рамках ЕКМ зазвичай можна 

зекономити 10-15 % енергії. У цілому за рахунок енергоменеджменту під час обслуговування 

муніципальної нерухомості громади можуть економити до 20 % витра т, а в окремих випадках навіть до 

30 % (Енергетичне агентство Саксонії ГмбХ, Земельне енергетичне агентство Саксонії-Ангальт ГмбХ, 

Агентство енергетики та зелених технологій Тюрингії ГмбХ, Центр передового досвіду з 

енергоменеджменту, 20181).  

                                                             
1 https://www.komems.de/download/180912_Leitfaden_KomEMS.pdf   

https://www.komems.de/download/180912_Leitfaden_KomEMS.pdf
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Муніципальний енергоменеджмент і захист клімату dena – це циклічно побудований процес підвищення 

енергоефективності громади. У рамках такої системи менеджменту визначаються організаційні структури 

та процеси, необхідні громаді для послідовного поліпшення енергетичного потенціалу в усіх сферах 

діяльності, а також даються рекомендації щодо вжиття окремих заходів і  здійснення відповідних кроків.  

Сферами діяльності, на які спрямований ЕКМ dena, є будівлі, енергетичні системи, транспорт і 

використання електроенергії/технічного обладнання. У межах певної сфери діяльності громада може 

здійснювати безпосередній вплив на скорочення енергоспоживання (наприклад, шляхом санації власної 

нерухомості). Вплив на інші механізми забезпечення енергоефективності, наприклад, на поведінку 

громадян, громада може здійснювати лише опосередковано, наприклад, проведенням інформаційних 

кампаній із метою підвищення мотивації мешканців. 

ЕКМ dena – це циклічна система, що складається з шести етапів. З метою реалізації окремих етапів для 

громад було розроблено відповідні інструменти. При цьому заходи та структури менеджменту, що вже 

існують у громадах, можна легко інтегрувати в нову систему менеджменту.   

 

Ілюстрація 1. Енергоменеджмент і захист клімату dena2 

Окремі етапи ЕКМ dena: 

1. Створення організаційних структур. Для безперебійної роботи ЕКМ у громадах необхідно створити 

чіткі організаційні структури та визначити їхні повноваження. Слід призначити координатора з питань 

енергетики й захисту клімату та створити робочу групу (РГ) з питань енергетики й захисту клімату як 

орган, що складається з високопосадовців окремих напрямів, співробітників залучених підрозділів 

адміністрації, а також незалежних експертів. Цей орган опрацьовує відповідні питання й готує 

рішення для ухвалення.  

                                                             
2 https://www.energieeffiziente-kommune.de/managementsystem/ 
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2. Розробка ідей і цілей. Після визначення повноважень громада може розпочинати розробку ідей і 

цілей у рамках енергетики та захисту клімату. Вони мають бути затверджені радою, доведені до 

відповідних структур громади та оприлюднені для громадськості. Формулюванням ідей і цілей 

громада засвідчує важливість питань енергоефективності та захисту клімату в її діяльності. Вони 

розраховані на середньо- та довгострокову перспективу й мають стимулювати громаду до виконання 

добровільно взятого на себе зобов’язання щодо послідовного підвищення енергоефективності.  

3. Аналіз вихідної ситуації. Аналіз вихідної ситуації громади є передумовою для раціонального 

планування заходів. Оцінка актуальних даних і визначення потенціалу енергоефективності мають 

відбуватися за кожним напрямом окремо. При цьому здійснюються не лише збір і  оцінка важливих в 

енергетичному сенсі даних, а й аналіз існуючих організаційних структур і процедури ухвалення 

рішень у адміністрації. Рекомендується зробити енергетичний звіт доступним для широкої 

громадськості для забезпечення прозорості всіх кроків.     

4. Постановка оперативних цілей і розробка заходів. На підставі аналізу вихідної ситуації можна 

сформулювати вимірювані цілі за окремими напрямами діяльності та для всієї громади. Конкретні 

цілі повинні тісно ув’язуватися з можливими заходами. Вони допоможуть громаді вести постійний 

моніторинг прогресу заходів з енергоефективності та захисту клімату й визначати пріоритети. 

Оперативні цілі та заходи фіксуються у відповідній програмі, що може прийматися на строк до трьох 

років. Вона також має бути оформлена у вигляді рішення ради й доведена до муніципальних 

структур, а також представлена громадськості.         

5. Фінансування і планування заходів. Вибір заходів і  їхнє фінансування тісно пов’язані між собою. 

Фінансування заходів із модернізації в Україні може відбуватися з місцевого або державного (через 

Фонд регіонального розвитку) бюджетів. Можна скористатися і  проєктами сприяння міжнародних 

донорських організацій, а також моделями контрактингу. Після визначення заходів настає час для 

їхнього докладного планування. По можливості планування заходів слід проводити паралельно з 

плануванням кошторису.   

6. Реалізація заходів. Якість реалізації заходів залежить від проєктного менеджменту. За допомогою 

методу завчасного розпізнавання помилок відповідальні особи можуть здійснювати контроль за 

дотриманням визначених графіків, кошторису та за досягненням цілей.  

У рамках імплементації ЕКМ слід постійно стежити за тим, щоб результати окремих етапів 

співвідносилися між собою, щоб розроблені пакети заходів не суперечили, наприклад, поставленим 

цілям і щоб ЕКМ добре працював як такий.  

До основних переваг впровадження ЕКМ у громадах належать не лише вже згадані скорочення 

енерговитрат, зниження тиску на місцеві бюджети та надання громадою позитивного прикладу, а й:  

 розвиток компетенцій і  залучення кваліфікованого персоналу, який забезпечить професійний 

підхід до всіх питань, пов’язаних із енергоефективністю та захистом клімату; 

 впровадження регулярного енергомоніторингу та створення на його основі ґрунтовної бази 

даних із характеристикою об’єктів муніципальної нерухомості й точним обліком даних про 

енергоспоживання та енерговитрати;  

 підвищення енергетичної та кліматичної свідомості високопосадовців, створення сприятливих 

умов для поширення енергетичних і кліматичних заходів у громадах.     



 
 

7 
 

2.1.2 Досвід застосування в Україні  

ЕКМ забезпечує системне структурування всіх процесів з метою підтримки планування та реалізації 

заходів із енергозбереження та енергоефективності у громадах. При цьому попри її універсальність певні 

аспекти системи мають бути адаптовані до законодавчих, політичних і фінансових рамкових умов на 

місцях задля досягнення максимального ефекту.  

При імплементації у Переяславі та Балаклії система енергоменеджменту та запропоновані інструменти 

ЕКМ зарекомендували себе як практичні та корисні. Нижче буде представлено висновки щодо 

застосування ЕКМ на окремих етапах у обох громадах.    

1. Створення організаційних структур  

Для успіху енергоменеджменту в Україні важливою є його активна підтримка на всіх рівнях 

муніципального управління. Дуже важливою в цьому плані є моральна підтримка з боку керівництва 

адміністрації в особі мера та заступника. Всі представники, яких це стосується (особливо співробітники 

відповідних підрозділів) у ідеальному випадку ще на ранній стадії мають отримати інформацію про ЕКМ і 

по можливості бути підключеними до роботи. Чим більше людей якнайраніше буде залучено до 

менеджменту – навіть якщо не всі стануть членами робочої групи – тим менше доведеться переконувати 

інших пізніше.   

По можливості процес запровадження енергоменеджменту та захисту клімату має спиратися на вже 

наявні структури управління. У зв’язку з цим у обох громадах спочатку було проведено широкий аналіз 

організаційних одиниць, існуючих у структурі міських рад, за результатами якого було зроблено 

пропозиції щодо створення необхідних організаційних структур.      

Оскільки робоча група, яку необхідно було створити, спочатку мала зосередитися на напрямку будівель, 

громадам було рекомендовано разом із енергоменеджерами, відповідальними за роботу групи в цілому, 

а також представниками фінансового, юридичного підрозділів і  відділу роботи з персоналом залучити до 

неї осіб, які відповідають за окремі типи будівель (школи, культурні та медичні заклади).        
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Ілюстрація 2. Запропонована структура робочої групи з питань енергетики та захисту клімату, власне зображення dena  

Оскільки ЕКМ – завдання громади, розраховане на тривалий час, у ній слід створити дієві структури, що 

зможуть виконувати свої повноваження в умовах сталого розвитку. Ще одним фактором успіху є добре 

налагоджена комунікація в адміністрації.   

2. Розробка ідей і цілей 

Після формального створення робочої групи з питань енергетики та захисту клімату відбувається збір 

перших пропозицій її членів щодо ідей і цілей. За необхідності пропозиції щодо ідей і цілей можуть 

надавати особи, які не є членами РГ, особливо якщо є бажання ширшого залучення мешканців громади.  

Під час розробки ідей і цілей важливою є орієнтація громад на вже існуючі національні цілі країни у 

відповідних сферах, а також на власні зобов’язання (наприклад, плани сталого розвитку в рамках Угоди 

мерів, інші програмні документи), що можуть стати основою для формулювання ідей і цілей, а також 

допоможуть уникнути зайвих суперечностей.     

Ідеї та цілі Переяслава та Балаклії містять зобов’язання цих громад щодо постійного підвищення 

енергоефективності та цілі вищого порядку, на підставі яких можна розробити інші взаємопов’язані цілі, і  

всі вони утворюють рамки ЕКМ.   

  

Робоча група з енергоменеджменту 

Координатор                                           
(мер/ заст. мера) 

Енергоменеджер 
Відділ кадрів Фінан. відділ  Юрид. відділ  Зв. з громад.  

Управління/ відділи муніципалітету, що фінансують бюджетні будівлі (опалення, електрика, вода, газ) 

фінансують бюджетні будівлі (  

.  .  . 

Освіта 

Культура 

Економіка 

Охор. здоров’я

 

Спорт

 
Соц. сфера

 

.  .  . 

ЖКГ

 
Адмін. будівлі

 

Профільні спеціалісти в управліннях/відділах 
 

 Відповідальні на місцях (у будівлях) 

Відповідальна 
особа 

Відповідальна 
особа 

Відповідальна 
особа 

Відповідальна 

особа 
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3. Аналіз вихідної ситуації  

Аналіз фактичного стану є одним із найскладніших етапів імплементації ЕКМ. У першу чергу це пов’язано 

з тим, що необхідні для оцінки ситуації дані або неповні, або зберігаються в різних структурах громади. У 

зв’язку з цим українським громадам спочатку доводиться розбиратися, які дані взагалі потрібні, а потім у 

робочій групі визначатися, у який спосіб ці дані можна отримати.           

Аналіз муніципальних будівель починається зі складення переліку всіх будівель і збору даних про 

енергоспоживання та вартість енергії. Для цього збираються рахунки за електроенергію та тепло, у 

кращому разі – і  за водопостачання та водовідведення. В ідеальному випадку треба зібрати дані за три 

повних роки поспіль.    

 

 

Ілюстрація 3. Споживання теплової енергії в Переяславі, власне зображення   

Поруч із цим необхідно отримати інформацію про кількість і  типи будівель, а також такі дані по кожній 

будівлі:  

 Енергоносій, енергоспоживання та вартість енергії 

 Тип будівлі, вид використання  

 Площа (корисна та загальна площа будівлі)  

 Експлуатаційний стан будівлі та стан технічного обладнання   

 Уже реалізовані або заплановані заходи енергетичної санації  

 Проходження енергоаудитів і  наявність енергетичних сертифікатів.  
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Ідеї та цілі м. Балаклія. Постійно підвищувати 

енергоефективність і раціонально 
використовувати енергетичні ресурси.  

Скоротити викиди СО2 згідно з зобов’язаннями 

Балаклійської міськради в рамках ініціативи 
«Угода мерів».  

Впровадження системи енергоменеджменту й 
захисту клімату та затвердження заходів, 

визначених у Програмі підвищення 
енергоефективності  в секторі бюджетних установ.  

Ідеї та цілі м. Переяслав.  Переяслав 

зобов’язується постійно підвищувати 

енергоефективність за всіма напрямами й 
раціонально використовувати енергетичні ресурси.    

Виконавчий комітет Переяславської міськради 

зосереджує свої зусилля на підвищенні 
енергоефективності муніципальних будівель.   

Планується скоротити викиди парникових газів 

(СО2) до 2030 р. на 30 % порівняно з 2013 р., 

розширити комбіноване виробництво тепла й 
електроенергії, виходячи зі споживання енергії, на 
30 %, а також підвищити частку ВДЕ до 20 %. 
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Збір даних часто починається з докладання великих зусиль, у результаті яких отриманої інформації 

однаково не вистачає. Утім, залишені прогалини з часом поступово заповнюються.     

Ще однією проблемою є оцінка зібраних даних. В Україні відсутні єдині підходи, що дозволили б 

громадам об’єктивно оцінити енергетичні показники своєї нерухомості. Наприклад, у Німеччині вимоги 

щодо енергетичних характеристик будівель містяться в Постанові про енергозбереження. Тут кожну 

будівлю можна порівняти з умовною будівлею такого самого типу. На підставі наявних відхилень від 

рекомендованих показників енергоефективності можна досить швидко визначити потенціал 

енергозбереження будівлі. В Україні відповідні показники слід визначити шляхом розрахунків на підставі 

даних різних будівель, схожих між собою.             

4. Постановка оперативних цілей і розробка заходів  

На підставі аналізу вихідної ситуації у громадах відбувається формулювання оперативних цілей і 

визначення можливих заходів для підвищення енергоефективності. Перш ніж вибір робочої групи впаде 

на якісь конкретні заходи, громада повинна створити для себе чітку картину різних заходів, які  можна 

реалізувати. 

При цьому успіх ЕКМ не залежить від кількості визначених заходів. Доцільним може бути ухвалення 

рішення про те, що муніципальна програма енергоефективності та захисту клімату включатиме в себе 

обмежену кількість заходів, особливо з огляду на брак ресурсів. При цьому особливо важливим є 

визначення пріоритетів на підставі вирішальних для громади критеріїв (таких, як потенційна економія 

витрат на енергію, необхідність реалізації заходів або пов’язані з ними видатки).   

5. Фінансування і планування заходів 

Під час планування фінансування заходів рекомендується взяти до уваги різноманітні програми сприяння 

та альтернативні можливості фінансування на кшталт моделей контрактингу.    

6. Реалізація заходів 

Реалізація розроблених заходів великою мірою залежить від наявності необхідних ресурсів. Це стосується 

не лише фінансів, а і  персоналу. У зв’язку з цим важливо створити у громадах систему раннього 

розпізнавання помилок, що допоможе завчасно ідентифікувати та розв’язувати проблеми, що 

з’являються під час реалізації заходів. Розроблені в рамках проєкту каталоги заходів, а також інші 

інструменти (наприклад, ІДКС – індивідуальна дорожня карта санації) є доброю основою для цього. 

Також слід передбачити впровадження структури для професіонального менеджменту санації на кшталт 

реалізатора санації (див. Частину А).   

Досвід свідчить про те, що створення системи ЕКМ триває – залежно від перманентності процесу та 

ступеню готовності громади для її впровадження – приблизно три роки. Після завершення підготовчого 

етапу всі учасники мають продовжити роботу з метою стабілізації та подальшої розбудови системи.    

2.1.3 Практичні рекомендації для впровадження  

 Сприяння 

Для того, щоб зробити енергоменеджмент у громадах України ще привабливішим і забезпечити 

ефективне використання потенціалу економії, слід заручитися фінансовою підтримкою з боку держави. 

Надання такого сприяння особливо добре можна використати для фахового консультування та супроводу 

громад під час впровадження енергоменеджменту, а також для придбання та встановлення програмного 

забезпечення з енергоменеджменту. Частково такі потреби покриваються через проєкти міжнародних 

організацій, що працюють в Україні за цим напрямом. Завдяки структурованому сприянню в рамках всієї 

країни можна скрізь забезпечити наявність єдиного стандарту ЕКМ. 
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 Розвиток компетенцій 

Правильний розподіл компетенцій і  наявність необхідних персональних ресурсів є важливим фактором 

успіху під час впровадження енергоменеджменту. Для того, щоб не перевантажувати місцеві структури і 

зробити перехід до ЕКМ можливим, слід організувати навчання з питань ефективного 

енерговикористання, підвищення кваліфікації та регулярний обмін досвідом між усіма учасниками 

процесу.   

Можна подумати про залучення персоналу невеликих громад, розташованих неподалік, до здійснення 

енергоменеджменту в центральній структурі. Завдяки цьому можна підвищити його ефективність і  

оптимізувати витрати.  

 Створення бази даних і структурований облік енергоспоживання об’єктами муніципальної 

нерухомості (енергоаудит) 

Для надійної роботи системи енергоменеджменту його представники на місцях повинні мати легкий 

доступ до інформації про потреби місцевих будівель у енергії, що залежать від цілої низки показників 

(кількість будівель, площа, вік та енергоспоживання). Встановлення лічильників у муніципальних будівлях 

і  регулярне зняття даних про енергоспоживання може стати першим кроком у впровадженні ЕКМ. В 

ідеальному випадку можна запровадити автоматичний збір таких даних у громаді. Але на першому етапі  

впровадження ЕКМ достатньо й візуального зчитування інформації з установлених у окремих будівлях 

лічильників.   

Поруч із цим слід провести принаймні приблизну оцінку експлуатаційного стану будівель і інженерних 

комунікацій об’єктів муніципальної нерухомості з метою ухвалення раціональних рішень щодо заходів, 

яких необхідно вжити. Цю інформацію можна отримати від осіб, які відповідають за будівлі, або в рамках 

обходу. При здійсненні обходу необхідно звернути увагу на інженерні комунікації та приблизно оцінити 

стан теплового контуру. Завдяки такому ознайомленню можна ідентифікувати прості заходи, реалізація 

яких вимагає мінімальних інвестицій. Відсутні дані можна отримати в ході поглибленого вивчення 

енергоспоживання вибраних будівель.  

 Впровадження моделей стимулювання 

Впровадження моделей стимулювання з метою енергозбереження й отримання конкретної вигоди 

користувачами будівель може стати вирішальним для застосування інших можливостей економії на 

місцевому рівні. Так, у рамках досить поширеної в Німеччині моделі «П’ятдесят на п’ятдесят» 50 % 

зекономлених коштів залишаються в користувачів будівель, і  вони можуть витрачати їх на власні потреби. 

Завдяки цьому користувачів будівель можна підштовхнути до заощадження енергії й залучити їх до 

реалізації відповідних заходів.   

 Муніципальні мережі з енергоефективності  

Деякі українські громади вже запровадили енергоменеджмент у себе й можуть надати підтримку іншим  

у створенні та розвитку систем енергоменеджменту. У рамках контактної мережі можна обмінюватися 

напрацюваннями, історіями успіху, негативним досвідом, а також організовувати акції на кшталт тижнів 

енергозаощадження.   

Вигоду від таких форматів отримують насамперед саме невеликі громади, адже зазвичай вони сильніше 

обмежені в ресурсах й потребують серйознішої фахової та організаційної підтримки. У разі відсутності 

сприяння на національному рівні контактні мережі Україні можуть взяти на себе частину завдань щодо 

поширення систем енергоменеджменту та надання відповідної підтримки.  
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2.2 Планування централізованого теплопостачання (ЦТ) за допомогою 
інструмента THERMOS 

У цьому проєкті було проведено вивчення мереж теплопостачання в містах Балаклія та Переяслав. 

З’ясувалося, що в Переяславі базових даних принаймні однієї мережі системи централізованого 

теплопостачання достатньо для того, щоб здійснити поглиблений аналіз її роботи за допомогою 

комп’ютерного моделювання з використанням інструмента THERMOS Tool. Крім того, там уже є спроби 

використовувати деревину для опалення, і за допомогою моделювання можна здійснити аналіз 

можливостей розширення цього підходу. Таке моделювання підвищує ефективність попереднього 

планування й облегшує ухвалення рішення щодо того, за якими параметрами слід оптимізувати 

тепломережу з метою її сталого використання. Воно істотно спрощує процес планування і в 

довгостроковій перспективі може прискорити будівництво або розширення низьковуглецевих систем із 

виробництва тепла й холоду. 

Інструмент THERMOS Tool (THERMOS: thermal energy resource modelling and optimisation system) – це 

доступне у форматі онлайн програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом, розроблене для 

оптимізації процесів планування на місцевих тепломережах і для підтримки сталого енергоспоживання. 

Він забезпечує адресне надання карт програмного забезпечення та здійснює оцінку енергопотреб 

окремих будівель із можливістю їхнього адаптування. Інструмент забезпечує методикою, інструментарієм 

і даними, що дозволяють органам влади й іншим учасникам здійснювати планування роботи систем 

теплопостачання. На інтернет-сторінці THERMOS www.thermos-project.eu можна отримати безкоштовний 

доступ до інструмента. На демонстраційних відео на кшталт www.youtube.com/watch?v=r14L63Bf2t0 

пояснюються функції та перші кроки роботи з інструментом англійською мовою.  

Для початку за допомогою THERMOS можна опрацювати розширення наявних мереж постачання тепла 

та холоду й визначити будівлі, вулиці або квартали, що можуть бути легко підключені до мережі.  

Також існує можливість - за наявності даних про параметри існуючого джерела енергії та про місцеві 

потреби в теплі – підібрати найдешевший і найефективніший в енергетичному сенсі шлях для 

прокладення системи трубопроводів.     

Крім цього, можна оптимізувати мережі та розрахувати потенціал нових джерел тепла за допомогою 

припущень. У кращому випадку це допоможе провести порівняння рішень внутрішньобудинкових і 

мережевих варіантів теплозабезпечення.   

2.2.1 Досвід застосування в Україні   

Опис ситуації та прокладення мережі 

Для проведення моделювання було взято наявну тепломережу в українському місті Переяславі (вул. 

Київська), що була відтворена в інструменті THERMOS.   

Для аналізу будівель, що отримують тепло зараз, у системі THERMOS було спочатку завантажено план траси 

з наявною мережею як трафарет (Overlay) у програмі GoogleEarth, яку було порівняно з супутниковою 

фотографією (див. ілюстрацію 4).    

http://www.thermos-project.eu/
http://www.youtube.com/watch?v=r14L63Bf2t0


 
 

13 
 

 

Ілюстрація 4. Переяслав у програмі GoogleEarth із планом мережі як трафаретна картинка, ілюстрація Tilia GmbH на підставі 

програми GoogleEarth  

Після цього в THERMOS-Tool по кожній будівлі було проведено вимірювання річних потреб у теплі та 

теплового навантаження, а також визначена котельна (див. позначення жовтою кнопкою), з якої мережа 

отримує тепло.    

Відтак завдяки автоматичній функції оптимізації інструмент моделює пролягання та параметри 

тепломережі (див. ілюстрацію 5). Червоними лініями позначено мережу, товщина ліній говорить про 

діаметр труб.    

 

Ілюстрація 5. Пролягання та параметри тепломережі, моделювання за допомогою інструмента THERMOS, ілюстрація Tilia GmbH на 

підставі програми GoogleEarth 

При порівнянні ілюстрації 4 й ілюстрації 5 впадає в око, що пролягання мережі різне. Таким чином 

інструмент вибирає пріоритети залежно від проходження вулиць. Для максимально реалістичного 

відображення наявної мережі в інструмент було закладено нові вулиці, що відповідають реальному 

проляганню тепломережі. Після такого адаптування інструмент все одно вибирає проходження поблизу 

головних вулиць.    

Налаштування параметрів для відображення ситуації з наявним теплозабезпеченням і інтеграцією 

геліотермії та геотермії  

Поруч із генераторами тепла для забезпечення базового навантаження на базі деревини та газу існує 

можливість використання геліотермії та приповерхневої геотермії на території котельної у невеликих 

масштабах.  

 

 



 
 

 14 

Застосування цих відновлюваних енергоносіїв для забезпечення під’єднаних до мережі будівель і 

відображення такого підходу за допомогою інструмента слід розглянути детальніше. На ілюстрації 6 

представлено відповідні генератори тепла згідно з їхнім внеском у теплопостачання. При цьому слід мати 

на увазі, що 0,1 МВт є найменшою одиницею вимірювання теплової потужності, а тому представлення 

питомої потужності залишається неможливим. Оскільки вибір відновлюваного палива або тепла з ВДЕ 

неможливий, коефіцієнт корисної дії (ККД) геліотермії та деревних котлів був налаштований на дуже 

високий показник. Він дорівнює зворотному відношенню використаної допоміжної енергії до 

використаного палива й може приблизно рівною мірою використовуватися для геліотермії та деревних 

котлів. ККД геотермії відповідає сумарному річному показнику ефективності теплового насосу й дорівнює 

приблизно 4,2 (або 420 %), за ефективність котла брався показник 0,95 %. Крім того, був запланований 

накопичувач на 600 кВт∙год, спроможний охопити дві години роботи геотермії та геліотермії. Слід звернути 

увагу на те, що таке паливо, як деревина, в інструменті не передбачене, тому в інструменті деревний котел 

працює на електриці.   

Технології постачання 

Технологія Строк 

дії, 

років 

Паливо КГ

У 

Потужність, 

МВт 

Електрик

а/             

паливо, 

% 

Тепл

о/                     

пал

иво, 

% 

Підстан

ція 

Капітальні     

витрати 

Поточні  

витрати 

        к

* 

*/кВт 

пік 

*/к

Вт 

год 

к

* 

*/к

Вт 

пік 

*/к

Вт 

год 

Геотермія 40 Електр

ика  

 0,1 - 420,0 - 0 1167 0 0 58 0 

Геліотермі

я 

20 Електр

ика  

 0,2 - 2800,

0 

- 0 1200 0 0 60 0 

Деревний 

котел 

20 Електр

ика  

 0,6 - 2800,

0 

- 0 500 0 0 14 0 

Газовий 

котел 

20 Природ

ний газ 

 2,0 - 95,0 - 0 60 0 0 1 0 

 

Технології зберігання 

Назва  Строк дії Потужність Ефективність Капітальні витрати 

Зберігання 40 МВт год МВт  % к  кВт пік кВт год 

Ілюстрація 6. Налаштування технологій постачання тепла, Thermos / Tilia GmbH на підставі моделювання  

Використані показники капітальних і оперативних витрат взято з досвіду інших проєктів фірми Tilia GmbH.  

Відображено чотири реальних тарифи THERMOS (див. ілюстрацію 7), що стосуються як приватних будівель 

(тариф для житлових будинків) з теплолічильниками та без них, так і  будівель бюджетної сфери (тариф для 

громадських установ), а також промисловий тариф (комерційний тариф). Щоправда, використовувався 

лише тариф для житлових будинків без лічильника. Тут слід зауважити, що THERMOS не здійснює 

розрахунки в якійсь фіксованій валюті. У цьому проєкті було встановлено валюту євро.     
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Тарифи 

Кожна будівля може мати додатковий тариф, що визначається оператором мережі   

 

Назва тарифу Постійний тариф Тарифна одиниця Тариф за встановлену 

потужність  

Для житлових будинків 

без лічильника (група 1) 

0 */рік 0,0 с/кВт год 81 */кВт пік рік 

Для житлових будинків 

із лічильником (група 1) 
0 */рік 3,4 с/кВт год 23 */кВт пік рік 

Громадські установи 

(група 2) 

0 */рік 6,7 с/кВт год 0 */кВт пік рік 

Інші / комерційні (група 

3) 

0 */рік 6,7 с/кВт год 0 */кВт пік рік 

 

Ілюстрація 7. Вибрані тарифи, ілюстрація Thermos / Tilia GmbH на підставі моделювання  

Перш ніж було здійснено розрахунки для оптимізації генераторів, було задано таке попереднє 

налаштування:   

 Характеристики навантаження були виставлені на стандартні показники:  

o 197 звичайних робочих днів 

o 78 звичайних вихідних днів 

o 62 робочих дня взимку   

o 27 вихідних днів взимку  
o 1 день із максимальною тепловою потужністю  

 Ціна  CO2 була виставлена на 1 000 євро/тCO2. Вона не відповідає реальності, а має показати, що 

генераторам тепла з меншими викидами CO2 в моделі надається перевага в закачуванні 

теплоносія в мережу, завдяки чому підвищується їхнє місце у шкалі пріоритизації.  
 Були взяті такі ціни на паливо: 

o Електроенергія 7,5 с/кВт год  

o Газ 3 с/кВт год 

Оцінка результатів 

На ілюстрації 8 представлено показники після автоматичної оптимізації генераторів тепла за допомогою 

інструмента THERMOS. Видно, що ані геотермія, ані геліотермія не допоможуть розпочати закачування 

тепла в мережу. Найбільшу частку тепла на виході має деревний котел, за ним іде газовий. Залишається 

незрозумілим, чому не були розглянуті такі технології, як геотермія та геліотермія. Попри заявлені високі 

ціни на СО2 перевагу було надано газовому котлу, а не жодному з двох ВДЕ. Також тут видно, що деревину 

або тепло з ВДЕ доцільно використовувати в інструменті з метою встановлення фактору СО2 для кожного 

енергоносія, завдяки чому можна ще точніше визначати пріоритети в застосуванні різних джерел. І в цьому 

разі не треба застосовувати описаний вище прийом із високими ККД.  
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Загальна вартість 

Технології постачання 

Джерело Капітальні 

витрати 

(*усього) 

Операційні 

витрати 

(*усього) 

Паливо 

(*усього) 

Експорт 

(*усього)  

Викиди 

(*усього) 

Усього 

(*усього) 

PC (*PV) 

Геотермія 0 0 0 0 0 0 0 

Геліотермія 0 0 0 0 0 0 0 

Деревний котел 251,87 к 141,05 к 13,52 к  84,19 к 490,63 к 420,6 к 

Газовий котел 

новий  

21,29 к 7,1 к 109,56 к  0 137,95 к 103,73 к 

Зберігання 10,49 к     10,49 к 10,49 к 

Разом 283,65 к 148,15 к 123,08 к 0 84,19 к 639,07 к 534,83 к 

  

Середня собівартість одиниці продукції: 766,96 центів /кВт год 

 

Виробництво та зберігання (усього) 

Виробництво Пік 

Вт 

Вихід 

Вт год/рік 

Капітальні 

витрати 

(*усього) 

Оперативн

і витрати 

(*усього)  

Паливо 

(*усього) 

Експорт 

(*усього) 

Викиди 

(*усього) 

Геотермія 0 0 0 0 0 0 0 

Геліотермія 0 0 0 0 0 0 0 

Деревний котел 503,74 к 3,78 Г 251,87 к 141,05 к 13,52 к 0 84,19 к 

Газовий котел 

новий  

354,85 к 173,47 М 21,29 к 7,1 к 109,56 к 0 0 

  

Ілюстрація 8. Економічність теплогенераторів, ілюстрація  Tilia GmbH на підставі моделювання  

Теплова потужність (вісь y) в часі (див. ілюстрацію 9) впродовж 24 годин ще раз показує пріоритети в 

застосуванні різних джерел. Деревний котел (синій колір) в інструменті був використаний як котел 

базового навантаження, газовий котел (червоний колір) застосовується лише взимку. У періоди пікового 

навантаження застосовується також накопичувач (зелений колір).   
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Теплогенерація  

 

Ілюстрація 9. Подача тепла в часі від різних джерел генерації тепла, ілюстрація Thermos / Tilia GmbH на підставі моделювання 

Зрештою, інструмент THERMOS дозволяє експортувати задані параметри та отримані результати у формат 

Excel. Нижче представлено вибірку прикладів:      

Таблиця 1. Споживачі та доходи від тарифів для житлових будинків (група 1) без лічильників, власне зображення Tilia GmbH 

 Адреса Річні потреби 

(к Вт год) 

Пікові 

потреби 

(кВт) 

Дохід 

(*/рік) 

Дохід 

(ЧДД, *) 

Дохід 

(усього, 

*) 

 вул. Б. Хмельницького, 38 (ж. буд.) 215 000 108 8 748 123 644 174 960 

 Шевченка, 50 (2: ж. буд.; перукарня) 459 000 229 18 549 262 170 370 980 

 Верх. Вал, 3, кв. 3 (ж. буд. Фесенко) 8 000 4 324 4 579 6 480 

 вул. Покровська, 53/69 (2: ТОВ «ЦФК»; ж. буд.) 162 000 81 6 561 92 733 131 220 

 вул. Б. Хмельницького, 40 (ж. буд.) 151 000 75 6 075 85 864 121 500 

 вул. Покровська, 45 (ж. буд.) 290 000 145 11 745 166 003 234 900 

 Коваля, 8 A (ж. буд.) 78 000 39 3 159 44 649 63 180 

 вул. Покровська, 43 (2: ЖБК «Дружба»; ж/кв.) 236 000 118 9 558 135 092 191 160 

 вул. Покровська, 47 (2: ж. буд.; Приватбанк) 267 000 133 10 773 152 265 215 460 

 вул. Б. Хмельницького,  34 (ж. буд.) 236 000 118 9 558 135 092 191 160 

 вул. Покровська, 49 (3: ж. буд.; Ощадкаса; ГО 

Інститут підтримки) 819 M 410 k 0 ж. буд. 

819 000 410 33 210 469 388 664 200 

 Верх. Вал, 3, кв. 2 ж. буд., Мазур 7 000 4 324 4 579 6 480 

 вул. Б. Хмельницького,  36 (ж. буд.) 242 000 121 9 801 138 527 196 020 

У таблиці 1  представлено підключені будівлі, їхні потреби та дохід, що можна отримати від однієї будівлі.    

Звичайний робочий день: 629,39 кВт пік, 9,91 МВт год, 

деревний котел, накопичувач, скорочення  

 
Звичайний вихідний день: 618,72 кВт пік, 9,96 МВт год, 

деревний котел, накопичувач, скорочення  

 

Робочий день взимку: 918,7 кВт пік, 13,4 МВт год, деревний котел, газовий 

котел новий, накопичувач, скорочення  

 Вихідний день взимку: 912,41 кВт пік, 13,43 МВт год, деревний котел, газовий 

котел новий, накопичувач, скорочення  

Піковий день: 1,03 МВт пік, 14,71 МВт год, деревний котел, газовий 

котел новий, накопичувач, скорочення  
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2.2.2 Практичні рекомендації  для впровадження та застосування 

 Компанія Tilia GmbH розглядає THERMOS скоріше як інструмент для планування нових тепломереж.  

Для представлення наявних мереж (як це було зроблено для м. Переяслава) інструмент неідеальний 

через те, що пролягання мереж моделюється автоматично. Щоправда, в інструменті існує опція роботи 

в ручному режимі, але вона досить складна й часто призводить до помилок. Для швидкої та наочної 

оцінки потенціалу теплового навантаження на певній території швидше все ж таки підходить функція 

теплової карти цього інструмента.   

 Вибір правильних параметрів, як, наприклад, прийом із свідомим внесенням завищених ККД для 

представлення ВЕД або оцінки витрат залежно від технологій теплогенерації, передбачає глибокі 

знання в галузі енергетичної інженерії. Необхідно з’ясувати, наскільки ці знання наявні в Україні. Це 

може зробити, наприклад, наставник, який супроводжуватиме українських колег під час роботи з 

інструментом на місці.        

 Для моделювання технологій, що працюють на електриці або газі, інструмент підходить краще. У разі, 

якщо йдеться про ВЕД, робота ускладнюється, оскільки тут існують сезонні та часові обмеження 

(наприклад, щодо геліотермії вночі), які інструмент THERMOS не може відобразити (стан: 12.2020 р.). 

Допомогти могла б фіксація динаміки навантажень за допомогою 8760 контрольних моментів часу. Це 

полегшило б і  моделювання експлуатації систем теплогенерації у зручні періоди часу (наразі з жовтня 

по квітень).         

 Під час роботи з інструментом у Переяславі теплова потужність генераторів буда невеликою й 

обмежувалася 20-180 кВт. Через те, що мінімальна потужність має бути 0,1 МВт, відображення при  

моделюванні було неідеальним. За всіма ознаками, інструмент краще підходить для роботи з 

більшими масштабами.       

 Отже, можна зробити висновок, що інструмент рекомендується використовувати для отримання 

перших оцінок потенціалу теплового навантаження на певній території та уявлення про можливе 

пролягання труб. Особливо вигідним він може виявитися при плануванні нового будівництва та при 

необхідності надати високопосадовцям чітку картину щодо теплопостачання та можливих рішень для 

його поліпшення. Інтеграція ВДЕ в тепломережу можлива за наявності спеціальних знань щодо 

використання інструмента, але у наявному функціоналі інструмента відсутня опція щодо переконливого 

техніко-економічного обґрунтування використання геліотермії та геотермії на тлі існуючих газових і 

деревних котлів.           

Використання інструмента THERMOS безкоштовне й можливе в усьому світі в місцях, внесених у проєкт 

Open Street Map. Тобто інструмент доступний для використання та подальшого розвитку мереж і в 

Україні. Для одержання максимально наближених до реальності результатів і  детального аналізу 

отриманих за допомогою THERMOS даних рекомендується мати відповідні знання в галузі 

енергетичних технологій і  відповідний досвід.   

2.3 Індивідуальні плани санації (ІПС) 

2.3.1 Загальний опис 

Планування та реалізація заходів санації залежить від вихідного експлуатаційного та енергетичного стану 

будівлі, потреб і фінансових можливостей власника будівлі. Тому кожна санація або консультація щодо 

енергоспоживання носить індивідуальний характер. Тож залежно від енергоконсультанта опрацювання  

результатів переговорів, розрахунки та рекомендації бувають різними. Індивідуальний план санації (ІПС) 
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має з одного боку легко та зрозуміло представити результати, а з іншого – підтримати консультанта з 

питань енергоспоживання при розробці концепцій поетапної санації та комплексної санації. Водночас ІПС 

уможливлює інтеграцію окремих заходів у загальну концепцію санації будівлі. Завдяки цьому можна 

врахувати заходи санації на майбутнє та здійснити поетапну санацію будівлі. Такий підхід забезпечить 

якісний кінцевий результат. Але ІПС не замінить детального планування. Для підготовки робочої 

документації з реалізації рекомендованих заходів власник будівлі по можливості має скористатися 

порадами відповідного професійного проєктувальника.  

ІПС структурує процес консультування з енергоспоживання й надає йому систематики. У цілому методика 

консультування відбувається за класичною схемою. Завдяки інструменту фахівці звільняються від 

необхідності копіткого складання та оформлення звітів. Замість цього в одній із розроблених  спеціально 

для цього програм використовуються введені дані, що доповнюються іншими можливостями 

програмного забезпечення. Останнє дозволяє створити документ у форматі PDF, тобто всі документи 

мають єдиний дизайн і відповідають стандартам якості звіту. У Німеччині в розпорядженні консультантів 

з енергоспоживання є різні допоміжні матеріали на кшталт стислих інструкцій, контрольного списку та 

посібника3.  

 qp, кВт год/(м2рік) Опис  

 ≤ 30 Просунутий стандарт  

 ≤ 60 Законодавчі приписи до нового будівництва 

 ≤ 90 Законодавчі приписи до нового будівництва 

2002/2009 

 ≤ 130 Будівля з частковою санацією 

 ≤ 180  Будівля з частковою санацією або без санації 

 ≤ 230  Будівля з частковою санацією або без санації 

   > 230 Будівля з частковою санацією або без санації 

Ілюстрація 10. Класифікація оцінки енергетичного стану будинку за кольоровою шкалою dena  

В узагальненому описі плану наочно представлено процес санації з усіма запланованими заходами в 

цілому, їхній вплив на енерговитрати та викиди СО2. За визначеною системою кольорів результати 

розрахунків енергетичної санації представлено також графічно. Система кольорів дозволяє представити 

різні класи енергоефективності від темно-зеленого до темно-червоного кольорів. При цьому темно-

зелений колір відповідає найкращому класу енергоефективності, а темно-червоний – найгіршому. Між 

ними розміщено до семи відтінків кольорів. Залежно від напрямів усі рекомендовані заходи та пов’язані 

з ними інвестиції об’єднуються у відповідні пакети заходів. Кожний пакет може бути прив’язаний до 

певної ситуації або певного часу. У такий спосіб поетапну санацію можна представити також і в часі.   

                                                             
3 Документи можна завантажити через веб-сторінку dena зі спеціального порталу енергоефективних будівництва та санації FEBS www.febs.de 
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Ілюстрація 11. Наявний стан і пакети заходів 1-3, дорожня карта санації dena   

На додаток до цього такий план містить інформацію про можливий розмір сприяння та приблизні 

енерговитрати. Завдяки цьому власники будинків перебувають якнайкраще в курсі справ щодо їхнього 

енергетичного стану. З 1 липня 2017 року ІПС буде визнано в Німеччині як результат і  підтвердження 

консультування у програмі сприяння підтримуваних федерацією енергоконсультацій щодо житлових 

будинків (консультування на місцях за рахунок Федерального відомства економіки та експортного 

контролю) в рамках програми підтримуваних федерацією енергоконсультацій щодо будівель (програма 

сприяння-1 із консультування на місцях за рахунок Федерального відомства економіки та експортного 

контролю). Починаючи з 2020 року, Федеральне відомство економіки та експортного контролю оплачує 

до 80 % витрат за енергоконсультації.     

2.3.2 Досвід застосування в Україні   

Завдяки представленому вище опису ІПС можна використовувати як відповідний інструмент в 

українських громадах при санації муніципальних будівель. Адже ІПС забезпечує здійснення 

консультування та оцінки будівель за системною структурою. Легка для розуміння шкала кольорів від 

червоного («дуже погано») до зеленого («дуже добре») наочно представляє енергетичний стан будівлі. 

Завдяки цьому навіть неспеціалісти без проблем розуміють результати. На підставі представленої в 

цьому документі широкої інформації щодо ІПС громади можуть гнучко підійти до ухвалення рішення про 

те, як здійснювати санацію – комплексно чи поетапно. Завдяки єдиному стандарту ІПС можна провести 

порівняльний аналіз стану всіх муніципальних будівель громади. Крім цього, ІПС є добрим інструментом, 

на основі якого громади можуть будувати свою комунікацію з енергоконсультантами.  

Щоправда, для забезпечення повноцінного функціонування ІПС в Україні необхідно адаптувати її до 

нормативно-правових актів країни та ув’язати з положеннями про надання сприяння та ведення обліку.  

У рамках проєкту було апробовано використання інструмента «Індивідуальний план санації» (ІПС) в 

муніципальних будівлях України. За дорученням Німецького енергетичного агентства (dena) українські 

експерти розробили ІПС для вибраних будівель пілотних громад. В одному з дитячих садків Балаклії та в 

Наявний стан 

Енерговитрати зараз:           
4 551 євро/рік 

Енерговитрати                              
в майбутньому:                   
7 522 євро/рік 

Викиди СО2*:                              
81 кг/м2рік 

Потреби в кінцевій енергії:                          
261 кВт год/(м2рік) 

Потреби в первинній енергії:                                  
303 кВт год/(м

2
рік) 

 

 

Пакет заходів 1: 

Ізоляція верхнього 
міжповерхового перекриття 

Ізоляція підлоги 

Модернізація підготовки 
теплої води  

Оптимізація та налаштування 
опалення  

 

 
83 600 євро 

38 300 євро 

6 187 євро 

17 000 євро 

за можливістю  

6 400 євро 
за можливістю  

41 600 євро 

22 600 євро 

Пакет заходів 2: 

Заміна технологій             
підігріву води 

Заміна технологій 
теплогенерації  

 

 

СТАНДАРТ 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 
KFH EH 70 

Пакет заходів 3:  

Ізоляція зовнішніх стін 

Заміна вікон                    
і зовнішніх дверей 

Система вентиляції      
з рекуперацією тепла  

 

 

Ваш будинок у 
майбутньому 

Енерговитрати в майбутньому:                  
2 023 євро/рік 

Викиди СО2*:                                     
3 кг/м

2
рік 

Потреби в кінцевій енергії:                          
91 кВт год/(м2рік) 

Потреби в первинній енергії:                                  
26 кВт год/(м

2
рік) 

 

 

Зараз, 26.04.2017 р.  Перед в’їздом до кінця 2017 р.   
26.04.2017 

Орієнтовно 2020-2021 рр. 
26.04.2017 

Завершення санації  KfW EH 70 Мета 

* Джерело: Федеральне відомство довкілля, 13.01.2016 р.                                                                                          
** Кошторис інвестиційних витрат складений на момент розробки плану санації                                    
***Сума сприяння чинна на момент розробки плану санації  

 

 

Інвестиції** 

 

 

у т.ч. поточне 
обслуговування  

 

 

Сприяння*** 
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будинку культури Переяслава було проведено енергоаудити й на додаток до звітів про енергоаудит 

розроблено індивідуальні плани санації для обох закладів.  

Для одного з них експерти за погодженням із громадою запропонували три пакети заходів із строком 

реалізації в період з 2021 до 2030 рр. (див. ілюстрацію 12). Фактичний стан будівлі представлено на 

ілюстрації 13 у вигляді кольорової шкали. У рамках першого енергоефективного заходу протягом минулих 

років у будівлі проведено заміну вікон. Однією із проблем будівлі є недостатній рівень комфорту через 

низькі температури у приміщеннях. На першому етапі енергетичної санації рекомендується ізолювати дах 

і  зовнішні стіни, а також модернізувати освітлення внутрішніх приміщень. Модернізація внутрішнього 

освітлення потребує невеликих інвестицій, що швидко окупаються. Тому рекомендується провести її як 

один із перших заходів. Ізоляція даху та зовнішніх стін дозволить не тільки економити енергію, а й 

підвищити недостатню на сьогодні температуру у приміщеннях. На другому етапі, коли всі елементи 

теплового контуру будівлі відповідатимуть чинним стандартам енергоефективності, можна буде 

встановити нову систему опалення з параметрами, що відповідають фактичним потребам у енергії, яку 

можна буде оптимально налаштовувати. На останньому етапі заплановано встановлення системи 

вентиляції з рекуперацією тепла та теплового насоса для підготовки теплої води. Вентиляційна установка 

ще більше зменшує потреби в теплі для опалення й забезпечує добру якість повітря в приміщеннях, де 

перебувають люди. Установлення вентиляційної системи можна добре поєднати з санацією та ремонтом 

даху, але це – захід, що потребує великих інвестицій і  має відносно довгий період окупності. Фактичне 

енергозбереження за рахунок вентиляційної установки не таке високе, оскільки зазвичай в будинках без 

системи вентиляції відбувається недостатній повітрообмін. Тому втрати енергії через вентиляцію менші, 

ніж могли б бути при дотриманні гігієнічних приписів. Рішення про час і  необхідність установлення 

вентиляційних систем ухвалюють власники будинків. З гігієнічних міркувань дуже рекомендується 

встановити механічні вентиляційні установки, зокрема, у школах, дитячих садках тощо.  

Українські експерти вважають інструмент ІПС важливим і навіть необхідним для системного планування 

санації будівель у громадах. ІПС свідчить про те, що енергетична санація може відбуватися і поетапно, 

завдяки чому не доведеться інвестувати відразу в комплексну модернізацію буді влі. Крім того, за 

допомогою ІПС видно, наскільки важливо правильно поєднувати окремі заходи між собою та 

реалізовувати їх у належній послідовності.  

На думку експертів, розробка ІПС не є складним завданням для експертів із енергоефективності або 

енергоаудиторів, вона може відбутися і в рамках енергоаудиту. На відміну від проведення енергоаудиту 

та складання звіту про енергоаудит, розробка ІПС не вимагає докладання великих зусиль. Для 

енергоаудиту потрібно приблизно 20 робочих днів, для розробки ІПС – ще 1-2 дня роботи додатково. У ці 

один-два дні входить і  узгодження ІПС із громадою.  

Що стосується громад, то необхідно детально ознайомити з цим інструментом представників місцевих 

адміністрацій і  на практиці показати, як він працює. Складнощі під час розробки ІПС виникають при 

плануванні інвестицій. У громад є свої правила та своя практика щодо планування інвестицій, які 

неможливо напряму ув’язати з ІПС. ІПС розрахована на довгострокову перспективу, на яку не 

здійснюється планування в громадах і на яку вони не готові піти через непевність у наданні сприяння. Але 

слід зазначити, що ІПС не треба розглядати як документ, обов’язковий для проведення санації. ІПС слід 

використовувати для підтримки в плануванні бюджету.   

Треба ще обговорити питання, наскільки ІПС взагалі можна використовувати в Україні. На думку 

експертів, на добровільних засадах використати інструмент у громадах не вдасться. Для того, щоб 

застосовувати інструмент і по можливості зробити його результати частиною звітів про енергоаудити, 

необхідно або заручитися фінансовою підтримкою, або внести зміни у відповідні закони.  
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Для того, щоб підтримати експертів із енергоефективності або енергоаудиторів на шляху до практичного 

використання ІПС, необхідно розробити керівництво або посібник, де було б представлено рекомендації 

з розробки ІПС і докладні поради щодо поєднання різних заходів. При цьому важливо було б надати 

стандартну документацію з заданими показниками та детальним представленням ІПС.  

 

Ілюстрація 12. Індивідуальний план санації за зразком ІПС dena   

 

Ілюстрація 13. Фактичний стан будівлі – кольорова шкала енергетичної ефективності за зразком ІПС dena  



 

 

 

Ілюстрація 14. Етап 1: Опис енергоефективних заходів ІПС за зразком індивідуального плану санації dena 
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Ілюстрація 15. Етап 2: Опис енергоефективних заходів ІПС за зразком індивідуального плану санації dena 

 

Ілюстрація 16. Етап 3: Опис енергоефективних заходів ІПС за зразком індивідуального плану санації dena 



 

 

2.3.3 Практичні рекомендації для впровадження   

Індивідуальний план санації (ІПС) – це інструмент для надання консультацій, за допомогою якого 

кваліфікований консультант з енергопостачання може розробити довгострокову концепцію енергетичної 

модернізації будівлі. Це може бути як поетапна, так і комплексна санація. Метою інструмента є надання 

власникам будинку дорожньої карти, що ясно і структуровано представляє окремі етапи санації й 

показує, які енергетичні переваги з’являться в результаті.  

В основі розробленої в Німеччині ІПС лежать результати розрахунків балансування будівлі за чинними 

нормами та правовими приписами, а також розробленої єдиної методики оцінки. Результати розрахунків 

конвертуються в стандартний вихідний формат за допомогою додатку для роздруку, розробленого 

спеціально для ІПС. У додатку для роздруку результати розрахунків представляються і у графічному 

вигляді. Завдяки цьому «сухі» цифрові показники переводяться у зрозумілий для неспеціалістів формат. 

Енергоконсультант доповнює результати своїх розрахунків рекомендаціями та поясненнями щодо 

реалізації заходів санації, розрахованими для конкретної будівлі та конкретних користувачів. На 

завершення з додатку для роздруку створюються два документа у форматі PDF, що в роздрукованому 

вигляді передаються власнику будинку. Обидва документи містять усі дані концепції енергетичної санації 

і  являють собою індивідуальний план санації.  

Із травня 2017 року індивідуальний план санації (ІПС) для житлових будинків визнається й підтримується 

в Німеччині як форма звіту про надання консультування в рамках програми сприяння.  

ІПС гарантує, що окремі етапи санації розроблені правильно в технічному плані й можуть здійснюватися в 

запропонованому порядку. Концепція в цілому має орієнтуватися на високі енергетичні стандарти.    

Розробка якісних ІПС вимагає ґрунтовної освіти фахівців (енергоконсультантів). Передумовою є глибокі 

знання щодо отримання даних, аналізу та реалізації заходів санації, а також щодо можливостей 

одержання сприяння. Для визначення критеріїв ефективності передумовою є єдині приписи щодо 

розрахунків і  визначений рівень вимог.  

Виходячи з досвіду в Німеччині, можна дати такі рекомендації для поширення ІПС у іншій країні:  

 Необхідно розробляти стратегії енергоефективності на довгострокову перспективу. Україні можна 

порекомендувати включити інструмент у національне законодавство. Розробка ІПС може бути 

частиною енергоаудиту.   

 Слід забезпечувати тривале та надійне сприяння.  

 Необхідно забезпечувати якісну розробку ІПС. Для цього потрібно:  

– Визначити основні приписи енергоефективності з рамковими умовами та граничними 

показниками   

– Визначити єдиний метод розрахунків  

– Забезпечити навчання та підвищення кваліфікації фахівців  

– Розробити та впровадити програмне забезпечення  

 Організувати підвищення кваліфікації для енергоконсультантів (наприклад, створити мережу 

контактних осіб, розробити пропозиції для навчання та підвищення кваліфікації, залучити 

зацікавлених осіб тощо).     
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 Підтримувати моніторинг ринку, особливо щодо важливих у плані енергоефективності груп продукції, 

наприклад, сертифікатів продукції (будівельних матеріалів і  інженерного обладнання) й конкретних 

даних щодо якості енергетичних показників (теплопровідність, енергоефективність).         

 Поширювати ідеї енергоефективності через роботу з громадськістю та комунікацію з фахівцями.  

 Створювати інформаційні служби для власників будинків і  підприємців (консультаційних пунктів, 

гарячих ліній, онлайн-порталів).   

 Розробляти та створювати механізми контролю. Каталог заходів для муніципальних будівель.    

Поступово проводяться окремі заходи санації теплового контуру муніципальних будівель. Здебільшого – 

коли певний будівельний елемент у будь-якому разі потребує нагального ремонту.   

У більшості будівель уже відбулася повна або часткова заміна вікон. Встановлено вікна з пластиковими 

рамами, двома ущільнювачами рам і приблизним коефіцієнтом теплопередачі U = 1,3-1,6 Вт/(м2∙К). 

Оскління за допомогою однокамерних, часто двокамерних склопакетів із алюмінієвим з’єднувальним 

профілем. Встановлення в монолітні стіни здебільшого відбувалося без повітронепроникної ізоляції, 

лише за допомогою негерметичної поліуретанової монтажної піни. Вона не захищає від проникнення 

повітря та води, але при встановленні вікон може використовуватися для ізоляції швів між рамою та 

стіною.   

У деяких будівлях зовнішні стіни було ізольовано багатошаровими теплоізоляційними конструкціями 

(БТК) бл. 100 мм завтовшки (приблизно відповідає ДБН). Наразі це дуже добре рішення, але в 

майбутньому енергетичні вимоги до будівель стануть жорсткішими і в Україні, і через декілька років 

можуть з’явитися приписи щодо більшої товщини теплоізоляції. Тому при санації завжди варто подумати, 

чи не можна за рахунок трохи більших фінансових вкладень підвищити стандарти. Теплоізоляція, вікна, 

двері та інші будівельні елементи розраховані на довготривалу експлуатацію й замінюються лише через 

40-50 років. Протягом цього великого періоду часу для експлуатації будівлі знадобиться надзвичайно 

мало енергії, якщо на кожному етапі санації застосовувати дещо вищі стандарти.    

Ізоляція даху та нижнього перекриття в більшості муніципальних будівель ще не проводилася. 

Рекомендується встановлення паронепроникного шару на горищі з герметично проклеєними 

примиканнями на балках горищного перекриття, а зверху – термоізоляцію верхнього міжповерхового 

перекриття.  

Більшість будівель напряму підключена до мереж централізованого теплопостачання без регулювання. 

Сьогодні індивідуальний тепловий пункт з регулюванням залежно від погодних умов відповідає сучасним 

технічним стандартам. Рекомендується непряме підключення до мережі ЦТ, позаяк воно має багато 

переваг. Наприклад, завдяки цьому опалювальні системи стають незалежними від коливань температури 

або тиску в мережі централізованого теплопостачання. Забезпечуються вища якість води й відповідно 

експлуатація (чутливої до забруднень у мережевій воді) регулювальної арматури тощо. Варто наголосити, 

що модернізація ІТП і його адаптація до фактичних потреб у воді разом із гідравлічним балансуванням є 

економічним енергоефективним заходом в Україні.    

Трубопроводи та арматура в неопалюваних приміщеннях неізольовані зовсім або ізольовані недостатньо. 

Теплоізоляція труб також не вимагає великих інвестицій і  належить до дуже економічних 

енергоефективних заходів в Україні.                            

У будинках встановлені старі однотрубні або двотрубні системи опалення, здебільшого без регулювання 

внутрішньої температури. Як правило, вони не пройшли гідравлічне балансування, що призводить до 

нерівномірного опалення приміщень (перегріву й переохолодження). Деякі системи у зв’язку з віком і 

технічним станом потребують термінової модернізації. Це може забезпечити значне 
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енергозаощадження. Завдяки встановленню термостатів можна забезпечити отримання тепла в окремих 

приміщеннях від інсоляції, відбиваючих тепло приладів і  людей, скоротивши тим самим витрати тепла. 

Встановлення балансових клапанів і гідравлічне балансування системи опалення необхідні для 

забезпечення рівномірного розподілу тепла у приміщеннях.     

Підігрів теплої питної води відбувається, як правило, децентралізовано за допомогою електрики.  

Вентиляція будівель здебільшого відбувається природним шляхом за рахунок відкриття вікон, виняток 

становлять кухні. У більшості будівель були вставлені нові вікна, у деяких – ізольовані зовнішні стіни. Це 

призводить до серйозного скорочення інфільтрації зовнішнього повітря та недостатньої природної 

вентиляції. Частина нових вікон має глухе оскління, через що в класних кімнатах і  приміщеннях дитячих 

садків неможливо провести залпове провітрювання. Рекомендується здійснити перевірку якості повітря, 

особливо в школах і дитячих садках та вжити відповідних заходів (наприклад, зобов’язати персонал 

регулярно проводити залпове провітрювання або встановити механічні системи вентиляції тощо). 

Рекомендується встановити систему вентиляції з рекуперацією тепла для забезпечення належної якості 

повітря та регулярного обміну вологого повітря у приміщеннях, а також для заощадження енергії шляхом 

рекуперації тепла. 

У деяких будинках відбулася часткова заміна освітлення світлодіодними лампами (LED). Рекомендується 

поступово переводити освітлення на LED.     

Загальний потенціал економії становить приблизно 83 %4, якщо відбудеться енергетична санація всієї 

будівлі. 

                                                             
4 Інформація на підставі проведення 64 енергоаудитів у школах за період із 2014 до 2020 рр., розраховано інвестиції на матеріал и та послуги за цінами 
українського ринку. Фірма: ПП «ТОП-ІНФОРМ» 
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3 Оцінка заходів 
У ході проєкту було, зокрема, ідентифіковано й описано в інформаційних листках такі заходи:  

 Модернізація трубопроводів 

 Газові та деревні котли (у т. ч. насоси й котельні) 

 Заміна газових котлів на модулі  

o Заміна газових котлів на модулі 

o Оптимізація наявних деревних котлів 

 Вимірювальна та регулювальна техніка  

 Індивідуальні теплові пункти (ІТП) та гідравлічне балансування  

 Уникнення несанкціонованого відбору води/ зменшення втрат води в системі  

 Геліотермія 

 Біомаса 

 Геотермія  

 Повітряні теплові насоси в будівлях  

 Накопичувачі тепла – поєднання деревини та геліотермії  

3.1 Критерії оцінки заходів  

3.1.1 Вибір критеріїв 

Оцінка заходів має відбуватися прозорою. Водночас вона повинна бути максимально простою та 

зрозумілою. Для досягнення цієї мети в центр уваги свідомо було поставлено лише основні критерії. У 

цілому було вибрано чотири ключових критерії.    

 Економія витрат  

 Скорочення оперативних витрат, передусім – енерговитрат або витрат на пальне   

 Оформлення у вигляді десятибальної зростаючої шкали:    

o від 1 – відсутність економії оперативних витрат 

o до 10 – дуже висока економія оперативних витрат    

 Низькі інвестиції 

 Низькі інвестиційні витрати означають незначний рівень капіталовкладень, потреб у фінансах і 

менший, зручніший для реалізації обсяг проєктів   

 Оформлення у вигляді десятибальної спадної шкали:  

o від 10 – відсутність інвестиційних витрат 

o до 1 – дуже високі інвестиційні витрати  

 Скорочення викидів CO2 
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 Позитивний вплив на клімат і  довкілля спрощено представляється як скорочення викидів СО 2. З 

ним пов’язано скорочення викидів парникових газів (ПГ) і зменшення потреб у первинній енергії 

завдяки реалізації відповідного заходу.  

 Оформлення у вигляді десятибальної зростаючої шкали:  

o від 1 – відсутність скорочення викидів ПГ  

o до 10 – дуже високе скорочення викидів ПГ  

 Простота:  

 Цей критерій відображує ступінь простоти/складності реалізації заходу. 

 Оформлення у вигляді десятибальної зростаючої шкали:   

o від 1 – дуже складна, копітка реалізація, що забирає багато часу  

o до 10 – дуже проста, легка реалізація, що забирає мало часу.  

3.1.2 Ступінь важливості критеріїв 

Вибрані критерії мають різне значення для оцінки заходів. З метою здійснення загальної оцінки було 

проведено оцінку ступенів важливості критеріїв. Для визначення впливу окремих критеріїв на загальну 

оцінку було вибрано відповідні фактори важливості. Сума факторів важливості всіх критеріїв дорівнює 1 

або 100 %. Оцінка важливості всіх критеріїв у сумі дорівнює числу від 1 до 10.         

Ступінь важливості критеріїв:  

 Економія витрат: 30 % 

 Економія оперативних витрат дуже важлива для зменшення навантаження на місцевий бюджет. 

Також вона зменшує витрати споживачів за тепло.     

 Тому це – дуже важливий критерій для сприйняття та підтримки запропонованого заходу. Тож він 

має високий ступінь важливості.   

 Низькі інвестиції: 10 % 

 Громади та муніципальні оператори мереж теплопостачання дуже обмежені в капіталі. Для 

реалізації відносно великих інвестицій необхідно залучати сторонній капітал. Чим вищу суму 

інвестицій потребує захід, тим сильніше його реалізація залежить від отримання згоди на 

залучення стороннього капіталу.     

 Однак у зв’язку з наявністю політичної волі та міжнародної підтримки існує низка можливостей 

сприяння. Крім того, достатньо грошей є і  на ринку капіталу. При цьому з ’являється все більше 

можливостей отримати капітал для інвестування в енергоефективність і використання ВДЕ.        

 Хоча потреби в капіталі є важливою передумовою реалізації заходу, розмір інвестицій має 

відносно невеликий ступінь важливості. Адже отримання такого ресурсу, як капітал, загалом 

треба ще добре організувати.      

 Скорочення викидів CO2: 30 % 

 Охорона ресурсів і  обмеження глобального потепління є пріоритетним завданням міжнародного 

масштабу. Саме в цьому полягає основний сенс роботи Німецького енергетичного агентства та 

міжнародних донорів.   
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 Це – дуже важливий критерій. Але для місцевих відповідальних осіб і структур дуже велике 

значення має і економія витрат. Саме місцеві представники відіграють вирішальну роль у 

реалізації та сприйнятті заходу. Виходячи з цього, такі різні пріоритети, як витрати та СО 2,  

отримали однакові оцінки.   

 Простота: 30 % 

 Скорочення викидів СО2 та зменшення витрат можливі лише після того, як захід буде 

реалізований. Він має бути впроваджений у повному обсязі в багатьох місцях. Його слід вводити 

в експлуатацію без зволікань. Він має стабільно працювати протягом багатьох років. Він повинен 

мати якнайменше простоїв через виникнення проблем або необхідність технічного 

обслуговування.  У пілотних регіонах ще немає великого досвіду роботи з новітніми 

технологіями. У зв’язку з демографічним розвитком і великою кількістю вихідців із села в містах 

спостерігається обмежена кількість фахівців із спеціальною освітою. Складність проєктів і  рішень 

підвищують нерішучість людей щодо роботи з ними. Великою мірою ситуація залежить і від 

наявності відповідних спеціалістів-проєктувальників.             

 Для того, щоб полегшити втілення проєктів на практиці, критерій простоти отримав відносно 

високий ступінь важливості.    

3.2 Оцінка заходів на підставі критеріїв   

Кожний захід був оцінений за всіма критеріями. За основу було взято описану вище десятибальну шкалу. 

Оцінку кожного заходу за кожним критерієм представлено в таблиці 2.   

Таблиця 2. Оцінка заходів на підставі критеріїв  

 Економія 

вартості 

Низькі інвестиції Скорочення 

викидів CO2 

Простота 

Скорочення втрат води у трасі  6 9 3 9 

Вимірювальна та 

регулювальна техніка 

5 8 5 7 

Заміна котлів на модулі 4 7 3 10 

Оптимізація наявних 

деревних котлів  

5 7 5 7 

Модернізація трубопроводів  5 4 5 7 

Геліотермія 7 2 7 3 

Накопичувач тепла 3 7 3 9 

Теплогенератор на біомасі 6 2 6 4 

Геотермія 7 1 7 2 

ІТП  4 4 4 2 

Гідравлічне балансування  2 7 2 5 

Повітряні теплові насоси  2 5 2 5 
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3.3 Пріоритизація заходів  

Після оцінки окремих заходів за критеріями було проведено комбіновану оцінку кожного заходу за 

допомогою визначення ступеню важливості кожного заходу. Для цього було визначено суму окремих 

оцінок і ступенів важливості. Кожну окрему оцінку було помножено на фактор ступеня важливості. 

Результати таких множень по всіх критеріях були складені в суму. Отримана сума також є числом, 

накладеним на десятибальну шкалу. У таблиці 3 представлено процедуру загальної оцінки кожного 

заходу на підставі ступенів важливості та отриманий порядок пріоритетів.    

Таблиця 3. Загальна оцінка та пріоритизація заходів   

Ступінь важливості 100 % 30 % 10 % 30 % 30 % Пріоритет 

 РАЗОМ Економія 

витрат 

Низькі  

інвестиції 

Скорочення 

викидів 

CO2 

Простота  

Скорочення втрат води у трасі  6,3 6 9 3 9 1 

Вимірювальна та 

регулювальна техніка 

5,9 5 8 5 7 2 

Заміна котлів на модулі 5,8 4 7 3 10 3 

Оптимізація наявних 

деревних котлів  

5,8 5 7 5 7 4 

Модернізація трубопроводів  5,5 5 4 5 7 5 

Геліотермія 5,3 7 2 7 3 6 

Накопичувач тепла 5,2 3 7 3 9 7 

Теплогенератор на біомасі 5,0 6 2 6 4 8 

Геотермія 4,9 7 1 7 2 9 

ІТП  3,4 4 4 4 2 10 

Гідравлічне балансування  3,4 2 7 2 5 11 

Повітряні теплові насоси  3,2 2 5 2 5 12 

 

3.4 Підходи до реалізації  

3.4.1 Послідовність реалізації  

Оцінка та пріоритизація заходів продемонстрували з одного боку їхню економічну та екологічну вигоду. З 

іншого боку, у рамках пріоритизації було враховано простоту реалізації заходів. Загальна оцінка дозволяє 

також зрозуміти, наскільки великим і дорогим є інвестиційний проєкт, тобто чи багато капіталу слід 

залучати. Тому рекомендується реалізовувати заходи відповідно до їхньої пріоритизації.    

З огляду на це пропонується така послідовність реалізації:   

1. Скорочення втрат води у трасі 
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2. Вимірювальна та регулювальна техніка 

3. Заміна газових котлів на модулі  

4. Оптимізація наявних деревних котлів  

5. Модернізація трубопроводів 

6. Геліотермія 

7. Накопичувач тепла 

8. Теплогенератор на біомасі  

9. Геотермія 

10. ІТП 

11. Гідравлічне балансування  

12. Повітряні теплові насоси  

3.4.2 Етапи реалізації  

Досвід, отриманий у інших проєктах, став основою для формулювання окремих етапів, необхідних для 

реалізації всіх заходів.  

1. Ухвалення рішення про реалізацію енергетичного проекту в міській раді  

2. Домовленості про співпрацю між містом і відповідальними особами та структурами (оператори 

тепломереж, ОСББ, власники земельних ділянок)   

3. Тендер на проєктувальні роботи  

4. Ескізне проєктування  

5. З’ясування питань щодо перетину з іншими комунікаціями/проводами  

6. Узгодження проєктної документації  

7. Заявка на дозвіл 

8. Виконавча документація  

9. Заявка на сприяння та інвестиційні кошти  

10. Тендер на виконання робіт 

11. Дозвіл  

12. Погодження надання сприяння  

13. Розміщення замовлень на виконання робіт   

14. Укладення угоди про постачання або виконання робіт  

15. Детальне проєктування з боку постачальника   

16. Замовлення постачальнику 

17. Постачання обладнання/матеріалу  

18. Будівництво об’єктів основного призначення + будівельний нагляд, за потреби з розбивкою на 

етапи 



 
 

33 
 

19. Будівництво допоміжних об’єктів + будівельний нагляд, за потреби з розбивкою на етапи 

20. Підключення/ під’єднання до існуючих систем + будівельний нагляд, за потреби з розбивкою на 

етапи 

21. Введення в експлуатацію 

22. Пробна експлуатація 

23. Приймання 

24. Надання підтверджень про витрачені кошти структурам, що забезпечили сприяння та сторонній 

капітал 

25. Виплата остаточної суми сприяння  

26. Додаткові налаштування елементів початкового етапу  

27. Моніторинг ефективності протягом першого року  

28. Остаточні налаштування елементів на завершення початкового етапу  

29. Поточний моніторинг ефективності  

30. Звітування про витрачені кошти перед структурами, що надали сприяння та сторонній капітал 
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3.4.3 Реалізація заходів: розподіл між виконавцями та графік виконання  

На підставі досвіду, отриманого під час реалізації інших проєктів, а також для забезпечення реалізації всіх 

заходів відповідальною за кожний етап була призначена конкретна структура або особа, а також було 

здійснено розбивку всіх робіт по місяцях. У таблиці 4 представлено графік виконання робіт і  відповідальні 

структури або відповідальних осіб.   

Таблиця 4. Етапи реалізації з помісячним графіком виконання та відповідальними структурами/особами; скорочення: ініціатива (І ), 

підтримка (П), співпраця (С), за дорученням (ЗД), відповіді (В)  

№ Етап 

М
іс

я
ц

ь 

М
іс

ьк
а 

ад
м

ін
іс

тр
ац

ія
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п
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о
р
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о

м
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В
л
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н
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яю
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й

 

Ін
ж
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ю
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о
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р
о
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ту
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л
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ик

 

Д
о
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іл
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і і

н
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ці

ї 

С
тр
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ту

р
а 
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я 

С
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р
о

н
н

ій
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іт

ал
 

В
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о
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и
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В
и
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н

ав
ц

і 

1 Ухвалення рішення про реалізацію 

енергетичного проєкту в міській раді 

1 I П        

2 Домовленості про співпрацю між 

містом і відповідальними особами та 

структурами (оператори тепломереж, 

ОСББ, власники земельних ділянок)  

2 I С С       

3 Тендер на проєктувальні роботи  3 П I  П      

4 Ескізне проєктування  

 

4 П П C ЗД       

5 З’ясування питань щодо перетину з 

іншими комунікаціями/проводами  

4   C ЗД  В      

6 Узгодження проєктної документації  5    ЗД       

7 Заявка на дозвіл  5  I  ЗД       

8 Виконавча документація 6    ЗД       

9 Заявка на сприяння та інвестиційні 

кошти 

6 I П C       

10 Тендер на виконання робіт 7 П I  П      

11 Дозвіл  7     В      

12 Погодження надання сприяння 8      В  В    
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№ Етап 
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о
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о
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13 Розміщення замовлень на виконання 

робіт   

8  I  П      

14 Укладення угоди про постачання або 

виконання робіт  

9 П I  П    C C 

15 Детальне проєктування з боку 

постачальника   

10    П     ЗД  

16 Замовлення постачальнику 10        C ЗД  

17 Постачання обладнання/матеріалу  12        ЗД   

18 Будівництво об’єктів основного 

призначення + будівельний нагляд, за 

потреби з розбивкою на етапи 

13   C П     ЗД  

19 Будівництво допоміжних об’єктів + 

будівельний нагляд, за потреби з 

розбивкою на етапи 

14   C П     ЗД  

20 Підключення/ під’єднання до 

існуючих систем + будівельний 

нагляд, за потреби з розбивкою на 

етапи 

15   C П     ЗД  

21 Введення в експлуатацію 15  I C П     C 

22 Пробна експлуатація 

 

15  I  П     C 

23 Приймання 16  I  П    C C 

24 Надання підтверджень про витрачені 

кошти структурам, що забезпечили 

сприяння та сторонній капітал 

16 I П C П  П П П П 

25 Виплата остаточної суми коштів  17      В  В    
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26 Додаткові налаштування елементів 

початкового етапу  

18  I  П    C C 

27 Моніторинг ефективності протягом 

першого року  

26  I  П      

28 Остаточні налаштування елементів на 

завершення початкового етапу  

27  I  П    C C 

29 Поточний моніторинг ефективності  щоквартально  І  П      

30 Звітування про витрачені кошти 

перед структурами, що надали 

сприяння та сторонній капітал 

щорічно I П C П  П П   

3.4.4 Підходи до плану дій 

На початку нового - 2021-го - бюджетного року пріоритетні заходи № 1-6 (Скорочення втрат води у трасі – 

Геліотермія) у поєднанні з № 7 (Накопичувач тепла) необхідно ухвалити в міській раді. Для цього на початку 

року слід підготувати відповідні ініціативи міськради, проєкти резолюцій, громадську думку та  узгодити 

строки. Після ухвалення позитивних рішень відповідно до пріоритизації потрібно розробити й укласти 

домовленості про співпрацю.  

У цьому зв’язку рекомендується діяти приблизно за таким розкладом:   

Рішення міської ради в січні 2021 р.: № 1-7 

1. Скорочення втрат води у трасі: лютий 2021 - липень 2021 

2. Вимірювальна та регулювальна техніка: березень 2021 - серпень 2021 

3. Заміна газових котлів на модулі: квітень 2021 (початок) - липень 2022 (введення в експлуатацію)  

4. Заміна газових котлів на модулі: травень 2021 - листопад 2021 

5. Модернізація трубопроводів: травень 2021 - листопад 2022 

6. Геліотермія: травень 2021 (початок) - серпень 2022 (введення в експлуатацію) 

7. Накопичувач тепла: травень 2021 (початок) - серпень 2022 (введення в експлуатацію) 

Рішення міської ради в січні 2022 р.: № 8-12  

8. Теплогенератор на біомасі: лютий 2022 (початок) - травень 2023 (введення в експлуатацію) 

9. Геотермія: березень 2022 (початок) - червень 2023 (введення в експлуатацію) 



 
 

37 
 

10. ІТП: квітень 2022 - липень 2023 

11. Гідравлічне балансування: травень 2022 - серпень 2023 

12. Повітряні теплові насоси: червень 2022 (початок) - вересень 2023 (введення в експлуатацію) 
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Таблиця 6. Узагальнююча таблиця з оцінки, ступеня важливості та пріоритизації, розрахунки Excel 

 

Пріоритет і  

 
послідовність 

реалізації  Оцінка     Критерії       

 10 
Реалізація 
спочатку  

Дуже 
високо Немає 

Дуже 
високо 

Дуже 
просто 

 1 
Реалізація 

в кінці  Немає 
Дуже 

високо Немає 
Дуже 

складно 

№ 
Ступінь 

важливості 100 %  30 % 10 % 30 % 30 % 

  Заходи РАЗОМ  
Економі
я витрат 

Низькі 
інвестиц

ії 

Скороченн
я викидів 

CO2 
Простот
а 

1 

Скорочення 

втрат води у 
трасі 6,3   6 9 3 9 

2 

Вимірювальна 
та 
регулювальна 
техніка 

5,9   5 8 5 7 

3 

Заміна газових 
котлів на 
модулі  

5,8   4 7 3 10 

4 

Оптимізація 
наявних 
деревних 
котлів  

5,8   5 7 5 7 

5 

Модернізація 
трубопроводів  

5,5   5 4 5 7 

6 Геліотермія 5,3   7 2 7 3 

7 
Накопичувач 
тепла 5,2   3 7 3 9 

8 
Теплогенерато
р на біомасі  5,0   6 2 6 4 

9 Геотермія 4,9   7 1 7 2 

10 ІТП  3,4   4 4 4 2 

11 

Гідравлічне 

балансування  3,4   2 7 2 5 

12 
Повітряні 
теплові насоси  3,2   2 5 2 5 
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4 Практичні приклади: муніципальний 
тепловий перехід у Німеччині   

4.1 Приклад м. Галле5 

4.1.1 Заходи та ініціативи 

Місто Галле висловило свою політичну волю щодо захисту клімату у прийнятому 2015 року й 

обов’язковому до виконання документі «Цілі міста Галле (Заале) у сфері енергетики та захисту клімату». 

Цей документ має слугувати підставою для ухвалення рішень і допомогою при плануванні стратегії з 

захисту клімату м. Галле (Заале). Він визначає напрям сталого розвитку громади з урахуванням 

кліматичних змін і  є основою для інтегрованих і скоригованих цілей міста з захисту клімату. 

Координаційна група з захисту клімату, що складається з представників об’єднаних у концерн 

комунальних служб міста, здійснює серйозний вплив на заходи з захисту клімату, енергоефективності й 

ефективного використання ресурсів. Стратегічна діяльність долучених структур, політичні цілі верхнього 

рівня та потенціал міста щодо зазначених напрямів інтегрованої концепції із захисту клімату Галле (Заале) 

відіграють важливу роль у поширенні відповідних ідей і цілей.   

Окрім цього, із вступом до Кліматичного альянсу місто ухвалило рішення щодо скорочення викидів СО2 

на 10 % кожні п’ять років і зменшення рівня викидів на душу населення вдвічі , щонайпізніше 2030 року 

порівняно з базовим 1990 роком. Довгостроковою метою є скорочення викидів до 2,5 тонн у еквіваленті 

СО2 на душу населення на рік. Місто зобов’язалося запровадити заходи зі скорочення викидів 

парникових газів, зменшити енергоспоживання шляхом застосування потенціалу раціонального 

використання енергії (термоізоляція, комбіноване виробництво електроенергії та  тепла, регенеративні 

джерела енергії), проводити екологічно орієнтовану політику та скоротити використання індивідуального 

авто- й мототранспорту в рамках планування будівництва під гаслом «Місто коротких шляхів».  

Завдяки активній участі у Кліматичному альянсі місту Галле вдалося стати однією з 12 громад, долучених 

до тест-проєкту «Планувальник захисту клімату». Ідеться про програмне забезпечення, що дозволяє 

містам, громадам і районам самім складати плани використання енергії, викидів СО2 і  спрямованих на 

захист клімату заходів за єдиними стандартами в рамках Німеччини. Єдина методика та уніфіковане 

оформлення результатів дозволяють здійснювати порівняльний аналіз результатів і  сприяють досягненню 

поставлених цілей. Внесені дані легко перетворюються на графічні зображення, що можна 

використовувати для комунікації та звітування. Цим забезпечуються здійснення контролінгу й 

моніторингу захисту клімату та обмін ноу-хау. Програмне забезпечення дозволяє визначати потенціал 

використання ВДЕ, потреби в енергії та потенціал енергозбереження в таких секторах, як електроенергія, 

теплова енергія та мобільність. Після етапу розробки та тестування6, що тривав до кінця 2015 року, 

розпочався етап впровадження «Планувальника захисту клімату».   

Поруч із цим місто Галле (Заале) зобов’язалося виступати в ролі зразка для громадськості у справі 

ефективного обходження з ресурсами та захисту клімату. У своїй діяльності місто вживає заходів, що 

завдяки своїй автентичності мотивують населення відповідальніше ставитися до використання ресурсів.  

У рамках інтегрованої концепції з захисту клімату велика роль відводиться муніципальним закладам. 

Вони самі виступають у ролі споживачів, а тому теж мають бути зразком для громадян. Готовність 

співробітників адміністрації громади долучатися до захисту клімату зростає, якщо громада слугує зразком 

для громадян і підприємств. З цією метою громади можуть реалізовувати різноманітні заходи з захисту 

                                                             
5 Текст підготовлено на підставі інформації на інтернет-сторінці https://m.halle.de/de/Verwaltung/Umwelt/Klima-Energie-und-M-06752/.  
6Громади, що взяли участь у тесті: м. Дрезден, м. Фленсбург, м. Франкфурт-на-Майні, м. Бонн, м. Галле (Заале), район Оснабрюк, м. Потсдам, м. 
Росток, м. Мерфельден-Вальдорф, м. Кемптен, м. Ерндтенбрюк, район Ганновер .  
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клімату на кшталт екологічно свідомої поведінки користувачів, закупівель, вуличного освітлення та 

управління автопарками. Важливим є також енергозаощадження та системна організація 

енергоменеджменту на об’єктах нерухомості громади.    

У рамках розробки інтегрованої концепції захисту клімату важливо не тільки актуалізувати показники  

енергоспоживання та викидів СО2, а й регулярно здійснювати моніторинг досягнення цілей. У сфері 

муніципальних будівель концепція передбачає пріоритетну реалізацію таких заходів:7 

 Поведінка користувачів у адміністраціях, школах і  дитячих садках  

 Вдосконалення управління будівлями 

 Проєкт «Тепла будівля»  

 Енергоефективне світлосигнальне обладнання  

 Енергоефективне вуличне освітлення  

 Енергоефективні закупівлі  

 Використання на 100 % екологічно чистої енергії в міських установах  

Захід «Поведінка користувачів у адміністраціях, школах і дитячих садках» спрямований на збільшення 

поінформованості користувачів про споживання електричної та теплової енергії у будівлях бюджетної 

сфери й відповідно на підвищення потенціалу економії. Його мета – зменшення витрат на паливо та 

енергію в будівлях бюджетної сфери завдяки користувачам.   

Місто Галле (Заале)  розробляє, ухвалює та розповсюджує службове розпорядження з питань 

енергоспоживання, розраховане на співробітників установ і закладів міста, працюючих в будівлях 

муніципальної нерухомості та бюджетної сфери й тих, хто орендує площі в таких будівлях, у якому 

йдеться про належне споживання енергії та води.    

Перший проєкт із поширення інформації щодо поведінки користувачів у школах був запущений на 

початку 2018 року у трьох школах і попередньо розрахований на три роки. Але мета проекту полягає в 

його довгостроковому поширенні серед учнів і  донесенні важливих меседжів до підростаючого 

покоління. З метою зміни поведінки користувачів щодо використання ресурсів і енергії проєкт буде 

спрямований і на співробітників адміністрації шкіл.  

Комунальні служби м. Галле організовують для учнів міських шкіл екскурсії на підприємства та проводять 

безкоштовні уроки для різних вікових категорій, під час яких школярі знайомляться з теорією та 

практикою використання ресурсів.8 

Захід «Вдосконалення управління будівлями» спрямований на підвищення енергоефективності в 

муніципальних будівлях. Він має на меті скорочення витрат на опалення та енергію в муніципальних 

будівлях шляхом санації самих будівель і інженерних комунікацій.   

Місто Галле (Заале) розвиває муніципальний енергоменеджмент за такими напрямами, як контролінг 

даних про споживання, автоматизовані системи управління будівлями, оптимізація систем і їхньої 

експлуатації. Завдяки впровадженню відповідного програмного забезпечення місто вдосконалює облік 

експлуатаційних і енергетичних характеристик об’єктів своєї нерухомості. У рамках адміністративної 

реформи 2013 року у структурі адміністрації міста було створено комунальне підприємство з управління 

будівлями. Воно відповідає за такі напрями:    

– Розробка та конкретизація концепції енергетичної санації муніципальних будівель під керівництвом 

підрозділу з питань нерухомості та управління справами. 

                                                             
7 План реалізації інтегрованої муніципальної концепції захисту клімату, міська адміністрація м. Галле (Заале), Сервісний центр з питань захисту клімату, 
с. 17-19; Інтегрована муніципальна концепція захисту клімату м. Галле (Заале), актуалізована 2018 р., с. 128-144  
8 https://swh.de/stadtwerke/swh-macht-schule?q=schule 
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– Урахування наявних програм і можливостей сприяння для реалізації інвестиційноємних заходів 

(наприклад, інвестиційної програми з муніципальною складовою Stark III, програми сприяння Банку 

розвитку KfW тощо). Ухвалення відповідних рішень на рівні центральних органів міста щодо 

реалізації концепції. 

В управлінні міста Галле (Заале) станом на 2018 рік перебуває приблизно 800 будівель, що належать 

громаді. У майбутньому, після проходження санації, рівень енергозаощадження та енергоефективності 

цих об’єктів муніципальної власності відповідатиме останньому слову техніки.   

У рамках проєкту EPIQR – «Стратегічне управління нерухомістю» місто Галле (Заале) опікується 

приблизно 800 забудованими територіями. Англійське скорочення EPIQR (вимова: Епікур) 

розшифровується як енергоефективність (energy performance), якість внутрішнього мікроклімату (indoor 

environment quality) та реставрація (refurbishment) і  стосується наявних будівель.  

У проєкті EPIQR передбачено з’ясування фактичного стану приблизно 525 муніципальних будівель, на 

підставі якого буде розроблено концепцію цілеспрямованої енергетичної санації або технічного 

обслуговування та ремонту споруд. Мета проєкту полягає в оперативному та орієнтованому на 

користувачів з’ясуванні фактичного стану будівель і пов’язаних із ним витрат на ремонт. Отримані 

показники опрацьовуються й слугують для розробки чіткого кошторису згідно з каталогом і плануванням 

заходів і відповідно до наявного бюджету. Аналіз стану будівель використовується також для розробки 

стратегії обходження з нерухомістю міста.         

Об’єкти нерухомості в межах міста охоплюють близько 100 житлових і комерційних або інших будівель, 

близько 130 шкіл і спортзалів при них, близько 160 будівель, у яких розміщені різні служби (адміністрації, 

заклади культури, безпеки, соціального захисту, ритуальних послуг), близько 95 спортивних споруд і 

близько 40 дитячих садків.    

У рамках проєкту «Управління захистом клімату в публічних проєктах» надається підтримка адміністрації 

міста для включення питань захисту клімату в управління публічними проєктами. Це означає, що 

співробітники адміністрації повинні отримати можливість більше й цілеспрямованіше, ніж раніше, 

включати питання захисту клімату в процеси, що відбуваються у громаді. Це можуть бути концепції 

інтегрованого розвитку міст, санації промислових зон або планування дорожнього руху.    

Мета проєкту – усвідомлення важливості захисту клімату ключовими представниками адміністрації, 

включення ними відповідних завдань в усі сфери своєї діяльності та відповідальності. Також проєкт має 

сприяти послідовному включенню аспектів захисту клімату в концепції та плани роботи.  

Місто Галле (Заале) є однією з шести пілотних громад9, долучених до проєкту. Разом із пілотними 

громадами розробляються та апробуються інструменти з метою ідентифікації та оцінки потенціалу 

захисту клімату, а також його включення в проєктний менеджмент. За допомогою такого «набору 

інструментів» на семінарах і  вебінарах відбувається навчання мультиплікаторів або консультантів, які 

поширюють отримані знання в інших громадах і таким чином сприяють зменшенню викидів СО2.  

Проєкт «Тепла будівля» робить значний внесок у скорочення викидів СО2 у рамках заходів із захисту 

клімату м. Галле (Заале). Він сприяє залученню інвестицій у модернізацію котельних і установок із 

теплогенерації на об’єктах нерухомості міста.   

В управлінні міста Галле (Заале) перебуває 276 установок із теплогенерації з недостатнім бюджетом для 

їхньої підтримки в належному стані. Велика кількість цих установок старша за 20 років і  потребує санації в 

коротко- або середньостроковій перспективі. Місто сподівається істотно скоротити обсяги необхідних 

інвестицій, уклавши угоду зі спеціалізованою фірмою, що візьме 154 установки з теплогенерації (зокрема, 

                                                             
9 Пілотні громади: міста Аугсбург, Бремен, Галле (Заале), Людвігсбург, Потсдам, Росток.  
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87 районних теплових котельних, 59 газових котлів і  8 – на рідкому паливі) в експлуатацію і проведе їхню 

санацію. Завдяки цьому зменшаться або зникнуть і  збої в роботі мереж, обумовлені застарілими 

установками з генерації тепла. Завдяки санації 67 котельних викиди СО2 скоротяться приблизно на 200 

тонн на рік. З метою забезпечення кліматично нейтрального, технічно можливого та економічного 

теплопостачання доцільним вважається використання такого теплоносія, як централізоване тепло (ЦТ), 

оскільки коефіцієнт використання первинної енергії вже сьогодні є одним із найдешевших у всій 

Німеччині.     

Метою заходу «Енергоефективне світлосигнальне обладнання» є переобладнання світлосигнальних 

установок із використанням енергозберігаючих світлодіодних технологій LED, завдяки чому підвищиться 

економія енергії під час експлуатації світлосигнального обладнання.     

Місто Галле (Заале) послідовно здійснює енергоефективне переобладнання світлосигнальних установок у 

рамках санації та технічне обслуговування системи. Починаючи з 2020 року, світлосигнальне обладнання 

працює на екологічно чистій електроенергії. Наразі в Галле (Заале) нараховується 160 світлосигнальних 

установок, із них майже 100 переобладнано на технології LED. Таке переозброєння послідовно 

здійснюється в рамках будівництва та санації доріг. Зараз споживання електроенергії становить 

приблизно 600 МВт∙г од  на  рі к . Порівняно з 2010 роком завдяки використанню енергоефективних 

технологій і  зміні міксу електроенергії викиди СО2, спричинені роботою світлосигнального обладнання, 

скоротилися на 208 тонн, тобто більше ніж на 60 % (станом на 31.12.2018 р.).10 

Захід «Енергоефективне вуличне освітлення» спрямований на переобладнання вуличних ліхтарів із 

використанням енергоефективних технологій (енергозберігаючих ламп, LED…). Освітлення громадських 

місць належить до забезпечення життєдіяльності міста, тобто перебуває у сфері відповідальності 

громади. Місто Галле (Заале) послідовно здійснює переобладнання системи вуличного освітлення в 

рамках санації та технічного обслуговування. Після завершення дії угоди про освітлення у 2025 році 

близько 550 галогенових ламп також буде замінено на енергоефективні. У Галле нараховується 23 400 

вуличних ламп. Ще 2010 року тут використовувалося 8 258 ртутних ламп високого тиску. Сьогодні вони 

повністю зникли з міста. Найбільшою мірою – на 90 % - вуличне освітлення забезпечується натрієвими 

лампами високого тиску. 

У рамках заходу «Енергоефективні закупівлі» розробляється інструкція, що містить ресурсозберігаючі 

критерії зі здійснення закупівель у рамках адміністрації - ідеться про освітлювальні прилади, оргтехніку, 

канцелярські товари, побутову техніку та використання екологічно чистої електроенергії. Мета заходу – 

підвищення ефективності ресурсоспоживання в адміністрації міста під час проведення закупівель.  

2016 року адміністрація міста розробила інструкцію, що слугує робочим документом для всіх процесів 

закупівель («Інструкція з ресурсозберігаючого здійснення централізованих закупівель споживчих товарів і  

товарів широкого вжитку»). Її мета полягає в підвищенні ефективності ресурсоспоживання в міській 

адміністрації при здійсненні закупівель. Інструкція містить критерії, торговельні марки та сертифікати, що 

свідчать про енергоефективність та екологічність обладнання, а також інформацію про його виробників, 

експлуатацію та утилізацію. Приписи, розроблені для внутрішнього користування в адміністрації, ма ють 

слугувати основою для визначення критеріїв при проведенні тендерів і  оцінці пропозицій.  

У рамках заходу «Використання на 100 % екологічно чистої енергії в міських установах» місто Галле 

(Заале), починаючи з 2020 року, споживає енергію на об’єктах муніципальної власності на 100 % із ВДЕ.    

Зараз місто проводить санацію цілої низки шкіл за допомогою програми сприяння STARK III з залученням 

критеріїв енергоефективності. З 2020 року всі установи м. Галле (Заале) в обов’язковому порядку мають 

споживати електроенергію, на 100 % вироблену з регенеративних джерел.  

                                                             
10 https://www.halle.de/de/Verwaltung/Umwelt/Klima-Energie-und-M-06752/Energieeffiziente-Li-10329/index.aspx 
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Крім цього, громада з’ясовує, на яких дахах муніципальних будівель існують площі для розміщення 

геотермальних і фотоелектричних установок. Також з’ясовується, чи може отримана децентралізовано 

енергія використовуватися також повністю децентралізовано, а якщо ні, то якою мірою це можливо.   

   

4.1.2 Інформація про централізоване тепло 

У Галле близько 74 000 одиниць житла11 отримують централізоване тепло. Вони займають приблизно 

половину території міста. За експлуатацію мережі, довжина якої становить бл. 206 км, і  установок 

централізованого теплопостачання відповідають комунальні служби громади. Вони забезпечують 

близько 311 446 МВт∙год12 ЦТ. Місто Галле поруч із використанням тепла річки за допомогою великих 

теплових насосів демонструє, як різні структури міста можуть брати участь у спільному формуванні 

стратегії муніципального теплопостачання. Угода про теплопостачання «Енергопакт 2.0», що укладається 

між містом, комунальними службами, компаніями з управління житлом, ОСББ і промисловими 

підприємствами, є доброю основою для подальшого розвитку теплопостачання у громаді. Комунальні та 

енергосервісні служби зобов’язуються за рахунок ущільнення мережі та залучення нових клієнтів 

генерувати тепло з дотриманням екологічних приписів, забезпечувати стабільну роботу мережі 

централізованого теплопостачання та гарантувати дуже добрий коефіцієнт використання первинної 

енергії.  

Для того, щоб представити два можливі шляхи розвитку міста Галле (Заале), на підставі балансу енергії та 

викидів СО2 було розроблено так звані базовий і кліматичний сценарії кінцевого споживання енергії та 

скорочення викидів СО2. Основні припущення, що лягли в основу базового сценарію, передбачають таке: 

                                                             
11 https://evh.de/gro%C3%9Fkunden/unternehmen/energiepark 
12 Оновлена заява про діяльність у сфері охорони довкілля, 2018 р., Комунальні та енергосервісні служби м. Галле, с. 14 

Ілюстрація 17. Шлях до кліматичної нейтральності, власне зображення  

Зменшення 
викидів СО2 кожні 

5 років на 10 %  

Вступ до 
Кліматичного 
альянсу 

 

 Вступ до 
Кліматичного 
альянсу  

2-га 
концепція 
розвитку 
міста  

Інтегрована 
концепція 
розвитку м. Галле 

Скорочення 
викидів 
парникових газів 
на 40 %  

Кліматична 
нейтральність  

Зменшення 
викидів на душу 
населення вдвічі 
до 2030 

Зменшення:      
–Кінцевого 
споживання 
енергії  на          
13,66 %               
- Викидів на 
13,81 % або 
6,33 т СО2/рік 
на душу 
населення 

Зменшення 
викидів на 5,58 т 

СО2/рік на душу 
населення 

Зменшення:                                
–Кінцевого споживання 
енергії  на  23,88 %                   
- Викидів на 24,05 % або 
5,99 т СО2/рік на душу 
населення 

Кліматичний 
сценарій  

Базовий 
сценарій  

Інтегрована 
муніципальна 
концепція 
захисту клімату 

1-ша 
концепція 
розвитку 
міста  

Концепція 
зменшення 
викидів СО2 

Кінцеве 
споживання 
енергії: 8 800 ГВт-
год; Викиди ПГ: 
3 004,7 кілотонн/ 
9,71 т СО2/рік на 
душу населення 

Базовий рік 1990  



 
 

 44 

підвищення частки ВДЕ в генерації тепла, для чого й надалі будуть використовуватися наявні можливості 

сприяння для розвитку когенерації. Щодо ВДЕ слід відзначити істотне підвищення закачування біогазу в 

існуючу мережу природного газу. При порівнянні двох сценаріїв стає зрозумілим, що шляхом активної 

реалізації політики захисту клімату (кліматичного сценарію) та потенціалу економії порівняно з базовим 

сценарієм можна додатково зменшити використання тепла на 49 ГВт∙год на рік. Це означає, що кінцеве 

споживання енергії за рік можна зменшити на 2,17 %13. Комунальні служби Галле повинні мати для 

забезпечення відповідними послугами жителів міста на найвищому рівні сучасну й ефективно працюючу 

інфраструктуру. Демографічні трансформації та спричинені ними зміни в обсягах постачання (електрики, 

тепла, води) та відведення води й утилізації відходів здійснюють великий вплив на мережеву 

інфраструктуру. Розбудова або ущільнення мережі ЦТ у центральних районах міста, подальша санація та 

по можливості підземне прокладання трас відіграють важливу роль у теплопостачанні та досягнені цілей 

захисту клімату в м. Галле. Поруч із цим у місцях, до яких не доходять мережі централізованого 

теплопостачання, на блочних теплоелектростанціях або в опалювальних водогрійних котлах можна 

ефективно й дешево використовувати такий енергоносій, як природний газ, по можливості поєднуючи 

отримуване тепло з геліотермією.14    

Узагальнене представлення даних і карта тепломереж   

Таблиця 7. Узагальнене представлення даних   

Кількість мешканців  239 173 осіб 

Генерація/потреби в централізованому теплі на 
рік  

311 446 МВт∙год 

Оператор мереж ЦТ  Комунальні та енергосервісні служби  

Параметри мереж (Основна / вторинна мережа)  

Парова мережа 

Високотемпературна мережа (Tподачі > 140 °C) 

Мережі гарячої води (140° C > Tподачі > 110 °C) 

110 °C > Tподачі > 90° C 

Гаряча вода 

Розміри мережі 

(основна/вторинна мережі) 

206 км 

Кількість підключених житлових будинків  74 000 квартир, бл. 50 % території міста  

Генеруючі потужності Газопаротурбінна електростанція, когенерація, теплонакопичувач, тепловий 
насос на річці, геліотермальна установка  

Енергоносій  Природний газ, тепло річки, геліотермія 

Загальна теплова потужність МВт Бл. 536 МВт  

 

                                                             
13 Інтегрована муніципальна концепція захисту клімату, 2013 р.  
14 Інтегрована концепція розвитку міста Галле до 2025 р., с. 137-139 
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Ілюстрація 18. Децентралізоване теплопостачання м. Галле (комунальні та енергосервісні служби) 

Галле Генерація централізованого тепла в м. Галле відбувається на вул. Дізель-штрассе та в районі Трота в режимі 

когенерації з використанням природного газу. Теплонакопичувач обсягом 50 000 м3 і тепловою потужністю 70 МВт 

забезпечив збільшення накопичування на 6 000 м3, у теплонакопичувачі,  що застосовувався раніше в енергетичному парку 

на вул. Дізель-штрассе.    

 

  

Р-н Галле-Трота 

ТЕЦ на Дізель-штрассе 

Існуючі мережі 

Робудова мереж 
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Таблиця 8. Узагальнене представлення заходів із централізованого теплопостачання  

Використання кліматично 

нейтрального потенціалу  

Геліотермальна установка,  

3,3 МВт 

Встановлення 

фотоелектричних систем 

(С Е С  на площі бл. 16 га 

потужністю бл. 20 МВт, 

конструкція на даху)   

Розбудова мереж ЦТ 

Розбудова або ущільнення 

мережі ЦТ у центральних 

районах міста 

20 млн євро – інвестиції в 

ущільнення та розширення 

мережі ЦТ в районі Галле-

Трота  

  

Переобладнання системи 

теплопостачання 

Санація основних трас ЦТ, по 

можливості підземне 

прокладання 

Стабільне забезпечення 

системи ЦТ виробленим із 

дотриманням екологічних 

приписів теплом завдяки 

ущільненню мереж і 

залученню нових клієнтів 

Модернізація наявних 

когенераційних установок 

Будівництво установки для 

генерації тепла з електрики 

(Р2Н) з електродним котлом 

потужністю 25 МВт   

Тепловий насос на річці Заале 

для вироблення тепла, 

потужність- 20 МВтт й 7 МВтел  

Теплонакопичувач обсягом 

50 000м3 й тепловою 

потужністю 70 МВт   

Залучення структур 

Енергетична ініціатива            

м. Галле (Заале)  

Створення основи для 

подальшого розвитку 

теплопостачання в місті 

завдяки «Енергопакту 2.0» - 

угоді між містом, 

комунальними службами, 

компаніями з управління 

житлом, ОСББ і 

промисловими 

підприємствами   

Участь місцевих структур у 

розробці інтегрованої 

муніципальної концепції 

захисту клімату   

4.2 Приклад м. Людвігсбург15 

4.2.1 Заходи та ініціативи  

Адміністрація м. Людвігсбурга та комунальні служби міста протягом минулих років вживали чимало 

заходів із метою заощадження енергії та підвищення частки ВДЕ. Основну відповідальність за цей напрям 

несе підрозділ із питань клімату, енергетики та Європи, що за останні роки завдяки залученню коштів 

європейських проєктів сприяння активно реалізовував заходи з захисту клімату в різних сферах.    

Прийнята 2006 року концепція розвитку міста «Шанси для Людвігсбурга» містить основні положення 

щодо захисту клімату в таких найважливіших для виконання цього завдання галузях, як енергетика та 

транспорт. З того часу вони постійно актуалізувалися, зокрема, в рамках процесів залучення громадян до 

ухвалення рішень. До кожного з 11 тематичних напрямів концепції було підготовлено відповідні майстер-

плани, у тому числі і  для енергетичного. Основою для кожного майстер-плану послужили згадані вище 

основні положення, а також стратегічні цілі тематичних напрямів. Стратегічною метою енергетичного 

напряму є розробка, удосконалення та реалізація загальної енергетичної концепції (ЗЕК). В умовах 

широкого залучення громадян і експертів було здійснено аналіз викидів СО2 в Людвігсбурзі, розроблено 

практичні рекомендації та заходи. На їхній основі було підготовлено сценарії скорочення викидів СО2 в 

Людвігсбурзі до 2050 року. На першому етапі реалізації рекомендованих заходів передбачено 

                                                             
15 Текст підготовлено на підставі інформації на інтернет-сторінці https://www.ludwigsburg.de/start/stadt_buerger/startseite+energie+und+klima.html. 
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скорочення викидів до 5 тонн на душу населення до 2020 року. До 2050 року місто повинне стати 

кліматично нейтральним, а викиди мають становити максимум 2 тонни на душу населення в рік.16   

Одним із перших результатів реалізації загальної енергетичної концепції стало створення в 2011 році 

посади менеджера з питань захисту клімату в підрозділі, що опікується нерухомістю міста. Менеджер із 

питань захисту клімату входить у структуру будівництва високих споруд і управління будівлями, у сфері 

відповідальності якої перебуває 350 будівель. Найважливіші будівлі міста (наприклад, офісні будинки, 

школи, дитячі садки та (спортивні) зали вже підключені до веб-системи контролю. Менеджер із питань 

захисту клімату відповідає як за підтримку в реалізації загальної енергетичної концепції, так і за 

впровадження концепції управління нерухомістю.  

Поруч із реалізацією зазначених у ЗЕК заходів із захисту клімату місто активно працювало й за іншими 

напрямами, у результаті чого було розроблено концепцію адаптування до клімату (2016) та зелений 

план міста з підтримки чистоти атмосфери (2018). У липні 2018 року Інституту з досліджень у галузі   

енергетики та довкілля м. Гейдельберг було доручено перевірити ефективність уже реалізованих заходів і  

розробити нові заходи із захисту клімату. У результаті цього в період із липня 2018 р. по грудень 2019 р. 

було розроблено інтегровану концепцію із захисту клімату та енергетики. Перший етап був присвячений 

збору актуальних даних із метою визначення наявної ситуації та оцінки заходів із захисту клімату, що 

саме впроваджувалися. На другому етапі відбулося обговорення ідей щодо подальших заходів із 

представниками місцевих структур. Паралельно розроблялися сценарії зменшення викидів СО2 в різних 

сферах споживання. Останній етап був присвячений узгодженню та вдосконаленню заходів із місцевими 

представниками. У рамках інтегрованої концепції за вісьмома напрямками діяльності (стратегія та 

планування, громада як зразок, освіта, приватні домогосподарства, промисловість, мобільність, 

енергозабезпечення, споживання) було розроблено й ув’язано з заходами головні шляхи реалізації 

стратегії.  

Політика захисту клімату громади заслуговує на довіру громадян, якщо всередині адміністрації 

реалізуються заходи, спрямовані на скорочення енергоспоживання та пов’язаних із ним викидів у 

атмосферу. Це можуть бути заходи технічного характеру на кшталт санації об’єктів нерухомості, а також 

інформаційні заходи та організація навчання співробітників комунальних служб. Завдяки супроводженню 

заходів належною роботою з громадськістю місто Людвігсбург виконує функцію зразка для громадян.  

У рамках поступової реалізації заходів у Людвігсбурзі відбувається реалізація цілої низки різних заходів і 

проєктів у галузі захисту клімату та енергетики. Для багатьох із них вдалося одержати фінансове сприяння 

ЄС, федерації або федеральної землі Баден-Вюртемберг. Завдяки отриманню фінансової підтримки та 

залученню різних структур і партнерів здійснюються проєкти найрізноманітнішого характеру – від 

розбудови мереж централізованого теплопостачання та сталого розвитку мобільності, участі громадян у 

житті громади та розробки енергетичної карти міста до енергоефективної санації або енергоефективного 

спорудження будівель бюджетної сфери. Таким чином, заходи та проєкти міста дуже різноманітні і 

стосуються всіх аспектів тематичного напрямку «Енергетика».    

Створення кліматичного альянсу спрямоване на залучення широкого кола ключових структур/осіб міста 

до ефективного впровадження заходів із захисту клімату в Людвігсбурзі. При цьому місто спирається на 

багаторічний досвід залучення громадян до ухвалення рішень щодо розвитку міста. Створений 2019 року 

кліматичний альянс – це об’єднання основних представників міста для ефективної реалізації кліматичних 

планів. Вступом до кліматичного альянсу вони зобов’язуються реалізовувати власні заходи для 

скорочення викидів СО2. Кліматичний альянс запрошує до участі і  промислові підприємства, що можуть 

                                                             
16 Інтегрована концепція з захисту клімату та енергетики м. Людвігсбурга, заключний звіт, грудень 2019 р.  
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дати йому добру рекламу. Разом із ними визначається спільна мета, і  підприємства зобов’язуються 

реалізувати її.    

Фонд будівель міста Людвігсбурга нараховує близько 330 об’єктів. Конструктивне супроводження етапу 

розробки та виконання забезпечується управлінням житлово-комунального господарства. Після 

завершення будівельних робіт за щоденну експлуатацію будівель відповідають служби, що працюють за 

такими напрямами: догляд, інженерне обладнання, енергетика, клінінг, обслуговування та управління 

будівлями. Наразі здійснюються, зокрема, такі проєкти:               

 Будівництво нового будинку для архіву та адміністрації / розширення міської бібліотеки  

 Енергетична санація внутрішнього освітлення шкільних будівель (надається сприяння в рамках 

Національної ініціативи з захисту клімату Федерального міністерства довкілля)    

 Санація, перебудова, будівництво нових шкіл і дитячих садків  

 Санація, перебудова, будівництво нових спортивних споруд  

 Енергетична санація, будівництво нових закладів культури та спеціальних споруд    

Важливим напрямом у інтегрованій концепції захисту клімату та енергетики є підвищення 

енергоефективності міських будівель. Проєкт «Концепція управління нерухомістю» 17 має на меті 

демонстрацію методів і  заходів, за допомогою яких можна заощаджувати електричну та теплову енергію 

в школах, спортивних залах, дитячих садках і  адміністративних будовах. У рамках національної ініціативи 

з захистку клімату проєкт великою мірою був підтриманий Федеральним міністерством довкілля, 

охорони природи та безпеки реакторів. Проєкт передбачає три кроки. В рамках першого кроку Інститут 

енергетики та раціонального енерговикористання університету м. Штутгарта проаналізував можливості 

розширення та оптимізації вже наявної системи енергетичного менеджменту. Другий та третій кроки 

передбачають дослідження стану і здійснення приблизного та точного аналізу 60 будівель. В рамках цих 

кроків відбувається ознайомлення з технологічним обладнанням і тепловим контуром будівель. За його 

результатами Інститут енергетики та раціонального енерговикористання й Енергетичне агентство 

Людвігсбурга розробили заходи, що стали частиною планів із санації міста. Завдяки проєкту сприяння для 

їхньої реалізації було отримано додаткові кошти, що прискорює здійснення енергетичного переходу в 

місті.18 

Крім цього, проєкт «Дорожня карта енергоефективної санації муніципальних кварталів до 2050 року» 

(трьохвідсотковий проєкт) спрямований на використання потенціалу санації окремих мікрорайонів міста, 

що сприяє збільшенню частки санованих будівель. З цією метою компанією B.&S.U. (Товариство з 

консультування та послуг із питань довкілля) було розроблено новий інструмент методичної підтримки 

адміністрацій громад. Метою дорожньої карти енергоефективної санації муніципальних кварталів є 

підтримка адміністрації громади, у рамках якої розробляються плани енергетичної модернізації будівель 

мікрорайонів. Це має вмотивувати власників будівель до проведення санації. Дорожня карта 

енергоефективної санації муніципальних кварталів передбачає здійснення аналізу вихідної ситуації та 

рамкових умов кварталу, надання практичних рекомендацій, ознайомлення з апробованими форматами 

санації та залучення власників і  структур, а також підготовку робочого плану, що містить конкретні пакети 

заходів на найближче майбутнє та рекомендації щодо розподілу завдань між місцевими структурами. 

Разом із цим вона містить інформацію щодо ведення документації про результати та щодо вимог на 

довгострокову перспективу до 2050 року. Мікрорайон Шльослесфельд у м. Людвігсбурзі став пілотним у 

рамках санації муніципальних кварталів. Міська адміністрація та компанія B.&S.U. розробили дорожню 

                                                             
17 https://wissenszentrum-energie.ludwigsburg.de/,Lde/start/Stadt_Energie/Unsere+Projekte.html 
18 https://wissenszentrum-energie.ludwigsburg.de/,Lde/start/Stadt_Energie/Unsere+Projekte.html 
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карту, у якій було враховано місцеві умови та яка передбачає реалізацію без додаткового сприяння, тобто 

власними силами.19  

Транснаціональний проєкт ЄС livinggreen.eu, що реалізується з 2008 року, опікується сталою 

модернізацією будівель. В основі проєкту лежить партнерство представників дев’яти організацій і  міст із 

Нідерландів, Німеччини, Бельгії, Франції та Великобританії. У Людвігсбурзі в рамках проєкту було 

здійснено санацію спортивного залу, що розташований на території забудови Гартенекер Гьое й 

перебуває під захистом як пам’ятка старовини. Санація відбувалася за принципом «Будинок у будинку». 

Зараз будівля використовується як центр для дітей і родин. У рамках проєкту в Людвігсбурзі відбулися 

надання сприяння центру з питань енергетики, у якому можна отримати інформацію про 

енергозбереження, використання регенеративних джерел енергії та сталу санацію, а також створення 

регіонального кластера «Енергетиком» - центру енергетичних компетенцій і екологічного дизайну.20     

Крім цього, Інститут досліджень енергетики та довкілля на підставі проведеної ЗЕК оцінки здійснених 

раніше та запланованих заходів розробив перший набір заходів. В результаті участі громадян у житті 

міста була зібрана низка пропозицій, що також пройшла оцінку фахівців. Передусім ідеться про 

короткострокові та середньострокові проєкти, реалізація яких розпочалася 2020 року.21 Пріоритетними 

заходами за напрямом «Громада як зразок» є, зокрема, такі:    

 Впровадження енергетичної директиви та адаптування проєкту до заходів із будівництва високих 

споруд 

 Активний розвиток контролінгу  

 Розбудова фотоелектричних установок на будівлях міста  

 Розбудова проєктів із використання сонячної енергії – виконання Людвігсбургом функції зразкового 

міста  

 Продовження переходу вуличного освітлення на лампи LED  

 Стратегічне планування санації    

 

Метою заходу «Впровадження енергетичної директиви та адаптування проєкту до заходів із 

будівництва високих споруд» є впровадження приписів щодо енергетичного менеджменту та 

адаптування існуючих положень проєкту до заходів із будівництва високих споруд. Нинішні службові 

інструкції (наприклад, задані показники щодо температури в приміщеннях) частково застаріли й мають 

бути оновлені. Енергетичні директиви міста дозволять зібрати основні правила щодо планування, санації 

та експлуатації будівель бюджетної сфери, а також щодо енергоменеджменту в одному ґрунтовному 

документі, що можна буде розповсюдити серед співробітників адміністрації, комендантів будинків, 

завгоспів будівель бюджетної сфери, представників підприємств-виконавців і  комунальних служб із 

метою послідовної мінімізації споживання енергії й води та скорочення витрат. Для цього буде 

впроваджено енергетичну директиву, що міститиме рекомендації з використання, експлуатації та 

технічного обслуговування інженерного обладнання муніципальних будинків. Енергетична директива 

враховує існуючі рішення ради громади та відповідні положення. Директива регулює повноваження, 

визначає принципи планування всіх видів санації та нового будівництва, містить інструкції щодо 

експлуатації інженерного обладнання та демонструє всім користувачам, як вони своєю поведінкою 

можуть зробити внесок до скорочення енергоспоживання. Директива завжди має бути складовою 

частиною проєктів із будівництва високих будівель, при цьому слід регулярно контролювати дотримання 

її приписів.                        

                                                             
19 Дорожня карта енергоефективної санації мікрорайону Шльослесфельд у м. Людвігсбурзі [ УЗАГАЛЬНЕННЯ ], B.&S.U. Т ова рис т в о з  
к онс у л ь т у в а ння  т а  пос л у г  і з  пит а нь  довк і л ля   
20 https://www.european-energy-award.de/kommunen/liste-der-eea-kommunen/details/ludwigsburg 
21 Інтегрована концепція захисту клімату та енергетики , заключний звіт, грудень 2019 р.   
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Для кращого виконання функції зразкового міста необхідно посилити моніторинг і контролінг у секторі 

нерухомості Людвігсбурга. Енергетичний звіт має складатися як мінімум один раз у два роки та 

представлятися в раді громади. Завдяки доброму контролінгу в галузі будівель можна скоригувати 

помилки і  спрямувати заходи найкращим шляхом для досягнення цілей (заощадження кінцевої енергії та 

скорочення викидів СО2).      

На додаток до загального балансу доцільним є балансування енергії та парникових газів муніципальними 

підприємствами міста Людвігсбурга, завдяки чому можна отримати динаміку енергоспоживання та 

викидів СО2 й інформацію про фонд будівель, що отримують енергію від комунальних служб. Доцільним 

виявилося залучення дочірніх підприємств міста, участь яких становила > 50 %, оскільки лише від 50,1 % 

забезпечується істотний вплив міста. У майбутньому всі муніципальні підприємства мають балансувати 

своє енергоспоживання. Деякі фірми, наприклад, компанія житлового будівництва WBL, уже зараз ведуть 

балансування власного енергоспоживання й оприлюднюють його результати. Такі компанії можуть 

розширити межі балансування, враховуючи непрямі викиди (ділові поїздки, закупівлі тощо).   

Метою заходу «Розбудова фотоелектричних установок на будівлях міста» є збільшення частки 

фотоелектричних установок на дахах (наявних і нових) будівель міста. Місто Людвігсбург разом із 

енергетичними компаніями, комунальними службами22, приватними особами, простими товариствами 

та об’єднанням сталого використання енергії «Сонячна ініціатива» уже встановило чимало 

фотоелектричних установок на дахах муніципальних будівель загальною потужністю 1 200 кВт/пік (із них 

бл. 50 % установок належать місту). Окрім цього, на підставі відповідного рішення ради громади місто 

надає площі дахів будівель, що належать йому, у користування приватним особам і ініціативам для 

встановлення на них фотоелектричних установок.     

Сонячна енергія теж відіграє вирішальну роль у муніципальному енергетичному переході. Місто 

Людвігсбург має на меті «Розбудову проєктів із використання сонячної енергії для виконання 

Людвігсбургом функції зразкового міста». Завдяки проєктам на кшталт SolarHeatGrid м. Людвігсбург 

уже реалізувало флагманський сонячний проєкт. У рамках демонстраційного проєкту з захисту клімату 

SolarHeatGrid товариство Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH (SWLB) будує найбільшу в 

Німеччині сонячну опалювальну систему під відкритим небом. До неї буде під’єднано теплонакопичувач 

обсягом 2 000 м3 і  чотири тепломережі.23 Втілюючи в життя інші демонстраційні проєкти з використання 

сонячної енергії, м. Людвігсбург має намір ще активніше виконувати свою функцію зразкового міста.  

У рамках заходу «Продовження переходу вуличного освітлення на лампи LED» протягом минулих років 

деякі частини вулиць вже було переведено на лампи LED. Завдяки цьому викиди парникових газів 

скоротилися на 174 тонни в рік. До 2034 року компанія Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim переведе 

все вуличне освітлення міста на технології LED.    

У рамках заходу «Стратегічне планування санації» передбачається визначення ремонтно-будівельного 

стану і розробка планування санації муніципальних будівель міста.   

У Людвігсбурзі велика частка будівель, що належать місту, перебуває під охороною, оскільки ці споруди є  

пам’ятками старовини. Уже було реалізовано декілька проєктів санації таких будинків (зокрема, міського 

музею). Створюється енергетичний кадастр, що має відобразити енергетичний стан муніципальних 

будівель і їхню потребу в санації. По всіх об’єктах нерухомості міста складаються плани санації, у яких 

зазначається, як можна скоротити їхні потреби в теплі. Це дозволить розробити загальну стратегію на 

декілька років. Там, де це можливо й доцільно, проводяться заходи санації, результати яких 

оприлюднюються з метою наголошення на функції міста як зразка. Для цього використовуються кошти 

                                                             
22 Комунальні служби м. Корнвестгайма, що входить у округ Людвігсбурга 
23 www.ehp-magazin.de 11-12/2019  
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проєкту сприяння Федерального відомства економіки та експортного контролю «Концепція при санації та 

консультування при новому будівництві нежитлових будівель» (2020 р.).   

Федеральна земля Баден-Вюртемберг, у якій розташований Людвігсбург, надає також сприяння 

учасникам проєкту «Європейська енергетична відзнака» (ЄЕВ).    

За допомогою ЄЕВ здійснюються облік, оцінка та регулярний контроль енергетично-кліматичних заходів 

за різними майстер-планами м. Людвігсбурга в усіх енерговажливих секторах, а також демонструється 

потенціал оптимізації з метою підвищення енергоефективності. Завдяки ЄЕВ проводиться аналіз сильних і 

слабких сторін Людвігсбурга по шести сферах, на підставі якого визначається напрям програми заходів на 

майбутнє. За досягнуті результати Людвігсбург отримав перший сертифікат ще 2010 року. Ресертифікація 

відбулася 2014 року, Людвігсбург набрав 77,3 відсотки з можливих балів, що було надзвичайно добрим 

результатом і принесло місту золоту нагороду. Це говорить про те, що розпочатий громадянами, радою 

громади та адміністрацією міста шлях в напрямку енергоефективності та захисту клімату був правильним 

вибором.24            

Програма сприяння INTERREG IVB Центральна Європа:25 Програма Interreg, або як вона називається 

офіційно, «Європейське територіальне співробітництво», є частиною структурної та інвестиційної 

політики Європейського Союзу. Завдяки їй уже понад 20 років надається підтримка транскордонній 

співпраці між регіонами та містами, що впливає на ситуацію в таких галузях, як транспорт, захист 

довкілля, а також ринок праці. Interreg реалізується по трьох напрямах: транскордонна співпраця (напрям 

А), транснаціональна співпраця (напрям В), міжрегіональна співпраця (напрям С). Напрям В присвячений 

співробітництву між національними, регіональними та муніципальними партнерами у транснаціональних 

просторах із метою посилення територіальної інтеграції цих просторів. Через цю програму, розраховану 

на Центральну Європу, надається сприяння за такими аспектами діяльності: інновації, скорочення 

викидів СО2, природні та історико-культурні ресурси, транспорт. 

Наприклад, проєкт ЄС СЕС5 отримує сприяння через програму INTERREG IVB Центральна Європа. У 

проєкті ЄС СЕС5 беруть участь дванадцять партнерів із восьми європейських країн. Мета ЄС СЕС5 полягає 

у зміцненні готовності здійснювати енергоефективне будівництво за принципами сталого розвитку та у 

стимулюванні використання відновлюваних джерел енергії. Шляхом цілеспрямованого здійснення 

заходів на муніципальному рівні СЕС5 подає добрий приклад для мотивації будівництва за принципами 

сталого розвитку не тільки представникам державних структур місцевого та регіонального рівня, а і 

керівництву великих приватних компаній. З цією метою СЕС5 використовує такі підходи: розробка 

системи сертифікації, демонстраційні будівлі як зразок, створення транснаціональної контактної мережі. 

Так, наприклад, у Людвігсбурзі за кошти проєкту СЕС5 надається підтримка будівництву нових шкіл.    

4.2.2 Інформація про централізоване тепло  

У Людвігсбурзі та Корнвестгаймі комунальні служби Людвігсбурга обслуговують 14 мереж 

централізованого теплопостачання загальною довжиною 74 км. 22 теплоелектроцентралі з тепловою 

потужністю 133 МВт і електричною потужністю 1,3 МВт забезпечують скорочення викидів СО 2 на 45 000 

т/рік. Комунальні служби Людвігсбурга вже багато років активно використовують відновлювані джерела 

енергії й розширять їхнє застосування після введення в експлуатацію геліотермальної опалювальної 

системи під відкритим небом у рамках демонстраційного проєкту з захисту клімату SolarHeatGrid. Проєкт 

об’єднає нові мережі з нинішніми мережами централізованого теплопостачання, що поки що постачають 

тепло з викопного палива. Після побудови геліотермальної установки з великим теплонакопичувачем 

додаткове тепло з регенеративних джерел енергії також подаватиметься в розширену мережу 
                                                             
24 https://www.european-energy-award.de/kommunen/liste-der-eea-kommunen/details/ludwigsburg 
25 www.interreg.de 
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централізованого теплопостачання. Завдяки цьому збільшиться кількість тепла, що вироблятиметься з 

ВДЕ. Викиди СО2 завдяки демонстраційному проєкту скоротяться на 3  700 тонн у рік.  

 

Крім цього, розташована в Корнвестгаймі ТЕЦ, що входить у структуру комунальних служб Людвігсбурга і  

працює на деревині, є найбільшою у федеральній землі Баден-Вюртемберг і  забезпечує скорочення 

викидів СО2 на 20 000 т на рік. Пробна експлуатація ТЕЦ, потужність якої становить 2 100 кВт,  

розпочалася в листопаді 2009 року. Вона виробляє з біомаси близько 10 млн кВт∙год електроенергії та 

приблизно 48 млн кВт∙год тепла на рік, покриваючи бл. 70 відсотків потреб у централізованому теплі. 

Лише протягом одинадцяти перших місяців експлуатації (2009-2010) ТЕЦ надала 10 млн кВт, достроково 

виконавши поставлене завдання. В установці відбувається термальна обробка бл. 42  000 тонн деревини. 

Ця сучасна ТЕЦ дозволила на 90 відсотків скоротити викиди шкідливого вуглекислого газу, що відповідає 

18 000 тонн на рік. Головним чином ТЕЦ складається з установки для спалення деревини загальною 

потужністю 14,6 МВт і модуля органічного циклу Ренкіна, за допомогою якого відбувається генерація 

електроенергії з біомаси та подача тепла в централізовану мережу теплопостачання комунальних служб. 

Вироблене на ТЕЦ тепло закачується в мережу ЦТ м. Людвігсбурга.26 

В інтегрованій концепції захисту клімату та енергетики м. Людвігсбурга27 було представлено потенціал 

зменшення викидів ПГ і  відповідні сценарії для різних секторів споживання. На підставі балансування 

енергії та ПГ міста за вихідний 2016 рік було розроблено сценарій розвитку на 2020, 2030 і 2050 роки. У 

сценарії розвитку кінцеве споживання енергії до 2030 року залишається постійним (-5 %), а до 2050 року 

має скоротитися на 21 %. Другий сценарій – сценарій захисту клімату – відображує потенціал заощаджень 

на 2020, 2030 і 2050 роки. У сценарії захисту клімату скорочення буде забезпечене вже 2030 року, а 

станом на 2050 рік воно становитиме 44 % порівняно з базовим 2016 роком. Скорочння за сценарієм 

захисту клімату грунтується на значному зменшенні використання викопних енергоносіїв (передусім 

різних видів палива, мазуту та природного газу) й розширенні застосування ВДЕ. За всіма сценаріями 

                                                             
26 https://www.european-energy-award.de/kommunen/liste-der-eea-kommunen/details/ludwigsburg 
27 IKEK, ifeu 2019 

Ілюстрація 19. Шлях до кліматичної нейтральності, власне зображення  

Сценарій 
захисту клімату 

Сценарій 
розвитку 

Концепція 
розвитку міста 

План зеленого  
міста задля 
чистого повітря 

Вступ до 
Кліматичного 
альянсу 

Скорочення 
викидів СО2 на 
20 %  

Кліматична 
нейтральність  

Кінцеве 
споживання 
енергії: 1 800 ГВт-
год; Викиди ПГ: 766 
кілотонн / 9,3 т 
СО2/рік на душу 
населення 

Базовий рік 1999  

Інтегрована 
концепція 
захисту клімату  
та енерго-
ефективності   

Концепція 
адаптування 
до клімату 

Інтегрована 
концепція 
захисту клімату  
та енерго-
ефективності   

Скорочення 
викидів СО2 на 
40 %  

Зменшення:       
–Кінцевого 
споживання 
енергії  на 5 %     
- Викидів на        
13 % на душу 
населення 

Зменшення:       
–Кінцевого 
споживання 
енергії  на 21 %     
- Викидів на        
44 % на душу 
населення 

Зменшення:           
–Кінцевого 
споживання 
енергії  на 23 %      
- Викидів на  33 % 
на душу 
населення 

Зменшення:       
–Кінцевого 
споживання 
енергії  на 44 %     
- Викидів на        
80 % на душу 
населення 
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викиди ВДЕ в м. Людвігсбурзі скорочуються. Завдяки зменшенню на 44 % у 2050 році викиди ПГ за 

сценарієм розвитку скоротяться майже наполовину, до 2030 року очікується зменшення на 15 %. За 

сценарієм захисту клімату викиди ПГ до 2050  року впадуть на 80 %, до 2030 року – на 33 %. Викиди ПГ 

зменшаться за сценарієм розвитку до 3,5 тонн на душу населення, а за сценарієм захисту клімату – до 1,2 

тонн на душу населення. Щодо ЦТ розвиток енергоспоживання по енергоносіях показує, що частка ЦТ 

збільшиться відповідно з 95 ГВт∙год та 76 ГВт∙год за сценарієм розвитку в 2030 і 2050 роках до 157 ГВт∙год 

і 141 ГВт∙год за сценарієм захисту клімату в 2030 і 2050 роках. Крім того, розвиток викидів ПГ по 

енергоносіях за різними сценаріями показує, що частка ЦТ зменшиться з 10 000 тонн за сценарієм 

розкитку в 2050 році до 8 000 тонн за сценарієм захисту клімату в 2050 році.   
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Узагальнене представлення даних і карта тепломереж   

Таблиця 9. Узагальнене представлення даних, м. Людвігсбург  

Кількість мешканців 542 630 осіб 

Генерація/потреби в централізованому теплі на рік  бл. 0,112 ТВт∙год/рік 

Оператор мереж ЦТ Комунальні служби м. Людвігсбурга  

Параметри мереж, км (о сновна / вторинна мережа)  бл.  74 км 

Генеруючі потужності ТЕЦ на деревині, геліотермія, теплонакопичувач 

Енергоносій Викопне паливо, газ, біомаса, сонячна енергія  

Загальна теплова потужність МВт бл. 155 МВт 
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Людвігсбург ТЕЦ, що працює на деревині, є основним постачальником. Інші теплоцентралі підтримують цю ТЕЦ за необхідності 

подачею відповідних обсягів води як теплоносія. Комунальні служби Людвігсбурга-Корнвестгайма вже багато років активно 

використовують ВЕД і когенерацію. Цей напрям розшириться завдяки будівництву геліотермальної установки  з великим 

теплонакопичувачем у рамках проєкту  SolarHeatGrid.  

 

  

Ілюстрація 20. План мережі демонстраційного проєкту з захисту клімату SolarHeatGrid, 2019 р. (www.swlb.de) 

Басейн 

Школа Штучна            
ковзанка 

ТЕЦ на 
деревині  

Тепло-       
накопичувач 

Геліотермальна 
установка 
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Узагальнення заходів щодо централізованого тепла  

Використання кліматично 

нейтрального потенціалу  

Створення та підключення 

найбільшої в Німеччині 

геліотермальної установки з 

піковою потужністю бл. 9 МВт, 

площею колекторів бл. 14 800 

м2 

Майстер-план «Тепло-2030»: 

орієнтація на майбутні 

рішення щодо забезпечення 

теплом  

 

Розбудова мереж ЦТ 

Розробка загальної концепції 

розбудови мереж 

централізованого 

теплопостачання на далекі та 

близькі відстані 

Об’єднання існуючих 

тепломереж  

Будівництво бл. п’яти 

кілометрів нової траси мережі 

теплопостачання   

Переобладнання системи 

теплопостачання 

Будівництво великого 

накопичувача тепла обсягом 

2 000 м3  

Заходи з оптимізації існуючих 

котельних  

Розробка дорожніх карт із 

оптимізації установок клієнтів 

з метою зменшення 

температури зворотних 

потоків у мережі   

Оптимізація температури 

зворотних потоків 

Переведення ЦТ на системи 

низької ексергії і 

використання каскадів  

 

Залучення структур 

Заходи підрозділу з питань 

клімату, енергетики та 

Європи: 

Формування Кліматичного 

альянсу 

Впровадження 

муніципального фонду з 

захисту клімату та міської 

програми сприяння    

Продовження комунікації та 

роботи з громадськістю з 

метою підвищення свідомості 

щодо ставлення до довкілля 

та захисту клімату  

Кампанія щодо підключення 

ЦТ до будинків / заміни 

старих котлів, що працюють 

на мазуті та газі  

Об’єднання структур на 

кшталт міста Людвігсбурга, 

комунальних служб 

Людвігсбурга-Корнвестгайма, 

енергетичного агентства м. 

Людвігсбурга, сторонніх 

надавачів послуг для 

реалізації менеджменту з 

питань санації    
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Скорочення  
 

БТК 

ВДЕ 

ЕКМ 

ЄЕВ 

ЗЕК 

ІПС 

ІТП 

КГУ 

ККД  

ПГ  

РГ 

СЕС 

ЦТ 

 

 

Багатошарова теплоізоляційна конструкція   

Відновлювані джерела енергії  

Енергоменеджмент і захист клімату  

Європейська енергетична відзнака 

Загальна енергетична концепція  

Індивідуальний план санації 

Індивідуальний тепловий пункт 

Когенераційна установка 

Коефіцієнт корисної дії  

Парникові гази 

Робоча група 

Сонячна електростанція 

Централізоване тепло, централізоване теплопостачання  
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Глосарій  
Термін Визначення 

Біомаса Біомаса – це матеріали органічного походження, тобто матерія, що 

живе або зростає в природі, а також відходи живих і мертвих істот.  

Енергетична концепція Під енергетичною концепцією розуміється об’єднання відповідних 

технологій для надання послуг, наприклад, з опалення або 

охолодження приміщень, підігріву питної води або осушення 

повітря.    

Інтеграція в будинок Надання необхідної енергетичної послуги відбувається в будинку, 

при цьому можуть використовуватися джерела довкілля, 

розташовані поблизу.   

Великі теплові насоси  Великими тепловими насосами зазвичай називаються теплові 

насоси потужністю від 100 кВт до більше ніж 1 000 кВт. Ще більші 

теплові насоси зустрічаються рідко, хоча зараз і будують агрегати 

до 45 МВт. 

Сталість Загалом сталість – це принцип, в основі якого лежить споживання 

адекватної кількості ресурсів у певних цілях протягом певної 

кількості часу. Сталість у цьому дослідженні стосується викидів від 

технологій, що використовуються в енергетичних концепціях, а 

також вірогідності того, що певну концепцію доцільно буде 

використовувати і в майбутньому. 

Мережеві концепції Мережевими енергетичними концепціями є концепції, у яких 

основна кількість рушійної енергії не може бути надана поблизу 

будівлі. Існують, наприклад, мережі електроенергії, мережі 

централізованого теплопостачання на близькі та далекі відстані.  

Фотоелектричні системи Фотоелектричні системи забезпечують пряме перетворення 

сонячного випромінення на електричну енергію у 

напівпровідниковому матеріалі.   

Геліотермія Під геліотермією (сонячною тепловою енергією) розуміється пряме 

перетворення сонячного випромінення на тепло. Існують, 

наприклад, такі концепції, як підігрів гарячої води,  

геліоконцентратори або вакуумні трубки.  

Технологія Поняття технології в цьому документі означає знання, що 

використовується у вигляді технічних структурних елементів або 

технічних систем для перетворення енергії. Прикладами технологій 

слугують установки для отримання сонячної теплової енергії, на 

яких сонячне випромінення передається на теплоносії, або 

сорбційні холодильні установки, що використовують теплий 

водяний потік для підготовки холодної води.  

Тепловий насос Тепловий насос використовує енергію на незначному 

температурному рівні, щоб через внутрішній контур надати її на 

високому температурному рівні.    

Можливі температури теплоносія, що подається, великою мірою 

залежать від робочої речовини.   
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