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1. Вступ 
 

Муніципальний енергетичний план Херсона (далі МЕП) розроблений енергосер-
вісною компанією "Екологічні Системи" в рамках проекту "Реформа міського теплопо-
стачання" (РМТ), який реалізує компанія IRG (International Resources Group) в рамках 
програми технічної допомоги USAID з боку США для України.  

Муніципальне енергетичне планування (МЕП) є обов'язковою частиною загально-
го планування розвитку міст і територій в розвинених країнах світу. У США та країнах 
Європейського Союзу активно розвивається законодавство і процедури розробки му-
ніципальних енергетичних планів на основі інтегрального ресурсного планування - 
IRP (Integrated Resources Planning). У 2000 р. в США був прийнятий закон № 102-486, 
що вимагає розробки на базі IRP МЕП для всіх міст та штатів, який містив опис докла-
дних інструкцій і процедур розробки енергетичних планів.  

Активний розвиток муніципальне енергетичне планування отримало в країнах 
ЄС. Так, наприклад, після відомого енергетичної кризи 1973-78 рр.. Данія енергійно 
стала займатися проблемами енергоефективності з метою ослаблення залежності 
країни від імпортного вуглеводневого палива.  

У 1979 р. в Данії були сформовані законодавчі вимоги до централізованого теп-
лопостачання (ЦТ), вимоги до всіх 275 муніципальних утворень щодо розробки своїх 
планів енергоефективності, що було виконано за 3 роки. Причому, кожне муніципаль-
не утворення розділило свою територію на зони, в кожній з яких переважала своя 
схема теплопостачання - ЦТ або автономне теплопостачання (у деяких утвореннях є 
території, де ці дві схеми вдало поєднуються в зонах конкурентного теплопостачання). 
Результатом 15-річної програми модернізації систем теплопостачання міст Данії стала 
їх показово висока економічна та екологічна ефективність, а також повна енергетична 
незалежність країни від імпортного вуглеводневого палива. 

Система теплопостачання Херсона була створена більше 40 років тому. Відсут-
ність модернізації систем теплопостачання міста в останні 30 років призвело до знач-
ного зносу котелень та мереж, істотного зниження їхньої енергетичної та економічної 
ефективності. У той же час світовий прогрес технологій виробництва тепла та техно-
логій термомодернізації будівель за два останніх десятиріччя набув дуже швидких те-
мпів. Сучасна система централізованого теплопостачання Херсона є однією з відста-
лих порівняно з містами  Європи, але залишається типовою для українських міст.  

 Стрімке зростання цін на природний газ за останні роки при неефективній тари-
фній політиці держави створили в країні атмосферу кризи систем централізованого 
теплопостачання, яка склалася  і в Херсоні. Швидкий зріст тарифів на теплову енергію 
та газ, зростання заборгованості міста та мешканців за газ створюють дуже погану пе-
рспективу. 

Тому розробка Муніципального енергетичного плану Херсона та програм 
модернізації, що охоплюють систему централізованого теплопостачання, жит-
лові та бюджетні будівлі, з використанням міжнародного досвіду проекту РМТ є 
досить актуальним шагом для реформи системи теплопостачання міста в умо-
вах викликів 21 сторіччя.. 
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Характер документу 
 

Муніципальний енергетичний план (МЕП) – це основний політичний документ 
міста в сфері управління енергетичною складовою міста, який визначає системну по-
літику місцевої влади та задає стратегічні орієнтири в сфері енергозбереження на дов-
гострокову перспективу (до 2020 року), розкриває набори середньострокових цілей та 
докладно описує організаційно-фінансовий механізм їх досягнення в середньостроко-
вому періоді планування (на 4 роки, тобто до 2015 р.) 

Муніципальний енергетичний план – це складова стратегічного плану міста, який 
описує головну мету діяльності місцевих органів влади в галузі управління енергетич-
ними процесами, встановлює взаємозв'язок між основними цілями та завданнями за-
для досягнення цілей, а також показниками, за якими будуть вимірюватись результати 
діяльності (підвищення енергоефективності міста). 

Муніципальний енергетичний план міста Херсона розробляється в рамках проек-
ту "Реформа міського теплопостачання", фінансованого АМР США, та стосується ви-
ключно системи теплопостачання, житлових та бюджетних будівель міста.  Цей план 
не містить проектів енергозбереження на промислових підприємствах міста, в галузі 
транспорту, приватному житловому секторі тощо.  

Більшість розрахунків, у т.ч. в інвестиційних програмах, описах інвестиційних 
проектів, зроблені на основі експрес-аудитів і з певними припущеннями, можуть бути 
основою для розробки остаточних бізнес-планів та техніко-економічних обґрунтувань. 
Вони визначають точки для докладання зусиль, вузькі місця і основні напрямки діяль-
ності місцевої влади у сфері управління енергетичною складовою міста в процесі під-
вищення енергоефективності. Для розробки остаточних бізнес-планів та інвестиційних 
проектів необхідно залучати спеціалізовані організації, чия участь узгоджена з потен-
ційними інвесторами. 

Розділи управління ризиками, організації моніторингу виконання програми та ор-
ганізації зв'язків з громадськістю носять рекомендаційний характер і потребують, після 
прийняття муніципального енергетичного плану в якості основного документу, спеціа-
льного доопрацювання та трансформації в окремі документи. Це може бути зроблено 
як силами фахівців міського виконавчого комітету, так і залученими фахівцями. 

Інвестиційні програми - один з основних розділів МЕП базуються на економіко-
математичної моделі, прийнятної для банків, яка враховує як власні інвестиційні мож-
ливості міста і підприємства теплопостачання, так і максимальну диверсифікацію по-
зикових джерел, а також потенційно можливі варіанти залучення приватних інвестицій 
на основі так званого ППП. Розробка та використання такої моделі дозволила підви-
щити точність складання фінансових прогнозів, а отже підвищити якість муніципально-
го енергетичного плану.  

 
МЕП Херсону крім основного тома, включає 15 додаткових документів, які приве-

дені  у складу звітів  "Муніципальний енергетичний план м. Херсон". 
 
 

 
 


