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1. Вступ 
 

Муніципальний енергетичний план Павлограда (далі МЕП) розроблений енерго-
сервісною компанією "Екологічні Системи" в рамках проекту "Реформа міського тепло-
постачання" (РГТ), 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 Павлограда була створена більше 40 років тому. Від-

сутність модернізації систем теплопостачання міста в останні 30 років призвело до 
значного зносу котелень та мереж, істотного зниження їхньої енергетичної та економі-
чної ефективності. У той же час світовий прогрес технологій виробництва тепла та те-
хнологій термомодернізації будівель за два останніх десятиріччя набув дуже швидких 
темпів. Сучасна система централізованого теплопостачання Павлограда є однією з 
відсталих 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 Павлограді. Швидкий зріст тарифів на теплову 
енергію та газ, зростання заборгованості міста та мешканців за газ створюють дуже 
погану перспективу. 

Тому розробка Муніципального енергетичного плану Павлограда та про-
грам модернізації, що охоплюють систему централізованого теплопостачання, 
житлові та бюджетні будівлі, з використанням міжнародного досвіду проекту 
РМТ є досить актуальним шагом для реформи системи теплопостачання міста в 
умовах викликів 21 сторіччя.. 


