
Шановні кияни! 
 
Ми зробили ще один крок назустріч енергоощадному 
майбутньому нашого міста – завершили розробку Міського 
енергетичного плану Києва до 2016 року.  
Це перший план комплексної модернізації системи 
централізованого теплопостачання Києва, розрахований на 
5 років.  
Цей план спрямовано на виконання Стратегії розвитку 
Києва до 2025 року, на виконання Угоди мерів країн ЄС, до 
якої приєднався і Київ. 

 
Міський енергетичний план Києва створений за новою європейською методологією 
групою вітчизняних фахівців у співпраці з інженерними та енергетичними 
компаніями міста за програмою допомоги уряду Сполучених Штатів Америки.  
Нова стратегія енергетичної перебудови Києва розрахована на 15 років і має на 
меті побудувати ощадливу та зелену сучасну енергетику і теплі будівлі для життя у 
21 столітті.  
Міський енергетичний план – перший етап цієї стратегії. 
 
До 2016 року ми плануємо здійснити термомодернізацію житлових масивів 
«Теремки», «Виноградар» та «Мінський». Це дозволить знизити потребу будинків у 
тепловій енергії більш ніж на 60% та подовжити їхню експлуатацію ще на 50 років. 
Ці будинки отримають нове обличчя, гідне для нового століття, для життя наших 
дітей та онуків. 
 
Щоб зберегти бюджетні кошти, Київ ініціює найбільший у СНД проект 
термомодернізації 600 шкіл та дитячих садків, що також дозволить знизити потребу 
бюджетної сфери у тепловій енергії більш ніж на 60%. 
 
Протягом наступних 15 років більшість багатоповерхових житлових будинків та 
будівель бюджетних установ Києва будуть модернізовані, вони кардинально 
оновляться, стануть значно теплішими та чепурнішими.  
 
Як і більшість столиць Європи, Київ, виконуючи загальноєвропейську програму 
«20/20/20», збільшить частку відновлювальних джерел у енергетичному балансі 
міста та впроваджуватиме нові технології  «зеленої» енергетики.  
 
Ми продовжуємо роботу з оновлення Києва та згідно з нашими зобов’язаннями  
перед європейською спільнотою плануємо до кінця 2012 року зробити наступний 
крок – розробити та затвердити План сталого енергетичного розвитку міста до 2020 
року та розробити Кадастр викидів парникових газів. 
 
Дякую нашим закордонним друзям, вітчизняним спеціалістам, всім, хто приймав 
участь у розробці Міського енергетичного плану Києва.  
Дякую всім, хто наполегливо та послідовно будує майбутнє нашого міста.  

 
З повагою 
 
Голова Київської міської  
державної адміністрації      Олександр ПОПОВ 


