Громадський аналіз Плану дій сталого
енергетичного розвитку м. Хмельницький на
період до 2025 року

Аналіз ПДСЕР м. Хмельницького було здійснено ГО «Хмельницький молодіжний
клуб розвитку» за підтримки громадських організацій «Екоклуб» та «Агенція
сталого розвитку «АСТАР». В основі аналізу були взяти принципи «Громадської
методики оцінки Планів дій сталого енергетичного розвитку територіальних
одиниць Східного партнерства».
Загальна оцінка ПДСЕР м.Хмельницького сформована менеджером
проектів «Агенції сталого розвитку «АСТАР», керівником «Центру енергетичних
консультацій» Степаном Кушніром.
3.1. Наявність у ПДСЕР даних про споживання енергоносіїв
В ПДСЕР наявна інформація відносно споживання усіх видів енергоносіїв з
2008 до 2014 року, що дозволяє наочно побачити тренди щодо
збільшення/зменшення споживання по секторам та відслідкувати динаміку.

Газопостачання

Графічно структура споживання природного газу різними групами споживачів:

Теплопостачання
Найбільшими постачальниками теплової енергії та послуг із гарячого водопостачання (ГВП)
населенню, бюджетним і комунально-побутовим підприємствам та організаціям міста є міське
комунальне підприємство «Хмельницьктеплокомуненерго» та міське комунальне підприємство
«Південно-Західні тепломережі». Розподіл відпуску тепла споживачам двома теплопостачальними
підприємствами зображено нижче (дані за 2014 рік):

Структура споживання теплоти на МКП «Південно-західні тепломережі»

Електропостачання

Динаміка витрат електричної енергії населенням та бюджетними установами, МВт·год

Структура споживачів
МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» та
МКП «Південно-Західні тепломережі»

Електротранспорт
Динаміка витрат електроенергії на функціонування електротранспорту, МВт·год

Динаміка витрат енергії пасажирським і комунальним транспортом,
МВт·год

Динаміка витрат енергії автомобільним транспортом,
МВт·год

Структура енергоспоживання транспорту за секторами,
МВт·год

Таблиця 1.
Показник
У ПДСЕР дані про енергоспоживання у територіальній
одиниці відсутні
У ПДСЕР дані про енергоспоживання у територіальній
одиниці наявні за 5 років, що передують року розробки
ПДСЕР з поділом, як по видах енергоносіїв, так і по
секторах споживання

Кількість балів
0
1

3.2. БКВ
В ПДСЕР включено лише великі джерела викидів, які прямо підпорядковані
міській раді. Сектор промисловості повністю відсутній, так як міська рада не має
прямого впливу на рішення об’єктів приватної власності, подібна практика
використовується майже у всіх містах як в Україні так і за її межами, де приватний
бізнес відокремлюється в планах дій щодо скорочення викидів. Нижче
перераховано сфери діяльності комунальних підприємств, їх перелік та %
скорочення викидів охоплених ПДСЕР:

-

Теплопостачання (МКП «Південно-Західні тепломережі», МКП
«Хмельницьктеплокомуненерго») – 1,6%;
Водопостачання та водовідведення (МКП «Хмельницькводоканал») –
0,78%;
Транспорт (ХКП «Електротранс») – 8,68%;
Зовнішнє освітлення (ХКП «Міськсвітло») – 0,67%;
Альтернативні джерела енергії (МКП «Південно-Західні тепломережі») –
1,37%.

Внесок міських структур у виконання цілей ПДСЕР щодо скорочення викидів
СО2 здебільшого залежить від сфери транспорту.
Таблиця 3.
Показник
До ПДСЕР не включені усі основі джерела викидів (сектори та
великі підприємства)
До ПДСЕР включено лише великі джерела викидів
(сектори
та
великі
підприємства),
які
прямо
підпорядковані міській раді
До ПДСЕР включено більшість великих джерел викидів
(сектори та великі підприємства)
До ПДСЕР включені усі основі джерела викидів (сектори та
великі підприємства)

Кількість
балів
0
1

2
3

3.3. Величина зобов’язань зі скорочення викидів
Розрахунок величини зобов’язань здійснюється за наступною формулою:
З=(Вп-В2020)/Вп * 100%, де = (1004353-718252)/1004353*100=28,48 %
З - велична зобов’язань зі скорочення викидів на момент прийняття ПДСЕР, %
Вп - викиди у році, що передував року розробки ПДСЕР, тон СО2 екв (взяти у
таблиці Х) = 1004353 тон
В2020 - плановані викиди у 2020 році, тон СО2 екв
В2020 = ВБ *(100% - ЗВ%)= 927495 *(100-22,56)= 718252 тон
ВБ - викиди у базовий рік в натуральних одиницях, тонн СО2 екв (взяти у таблиці
Х) = 927495 тон
ЗВ% - планований відсоток скорочення, % (взяти у ПДСЕР)=22,56%
Таблиця 4.
Показник
Скорочення викидів між роком, що передував розробці та
2020 роком не більше 3%
Скорочення викидів між роком, що передував розробці та
2020 роком 3-7%
Скорочення викидів між роком, що передував розробці та
2020 роком 7-10%
Скорочення викидів між роком, що передував розробці та
2020 роком не менше 10%

Кількість
балів
0
1
2
3

3.4. Заходи і ключові сектори діяльності

Проект

%
Зменшення
викидів CO2
(т/рік)

Інвестиції
всього
(бюджетні
кошти/
кошти
мешканців,
тис. грн.

%

Теплопостачання
Всього по сектору
Південно-Західні тепломережі
Оптимізація роботи котельної на вул. Північна 2 шляхом заміни одного котла ДКВР
6,5-13 сучасним газовим котлом меншої потужності.
Реконструкція котельної на вул. Хотовицького 4/1 із встановленням дублюючої
потужності на біопаливі.
Заміна мережевих насосів на котельні по вул. Курчатова 8/1г
Заміна мережевих насосів на котельні по вул. Молодіжна, 2
Заміна мережевих насосів на котельні по вул. Хотовицького, 4/1
Заміна мережевих насосів на котельні по вул. Тернопільська, 14/3.
Заміна пальників на котлах ПТВМ-30М-4 та встановлення частотних перетворювачів
на електричних джерелах на котельні по вул.Курчатова, 8/1 г
Заміна зношених теплових мереж, які знаходяться на балансі КП ПЗТМ
Реконструкція ЦТП, які знаходяться на балансі КП ПЗТМ.
Хмельницьктеплокомуненерго
Заміна мережевих насосів на котельні по вул. Рибалко, 32/1 (велика).
Заміна мережевих насосів на котельні по вул. Зарічанська, 30
Заміна мережевих насосів на котельні по вул. Кам’янецька, 46/1
Заміна мережевих насосів на котельні по просп. Миру, 99/101
Заміна мережевих насосів на котельні по вул. Гречко, 10/1
Заміна мережевих насосів на котельні по вул. Свободи, 44
Заміна зношених теплових мереж, які знаходяться на балансі МКП ХТКЕ
Реконструкція ЦТП, які знаходяться на балансі МКП ХТКЕ
Водопостачання та водовідведення
Всього по сектору
Реконструкція трьох артезіанських свердловин на ВНС-10
Реконструкція КНС-2
Реконструкція КНС-7
Реконструкція КНС-11
Реконструкція КНС-12
Реконструкція аераційної системи КОС-2
Реконструкція/Модернізація каналізаційних очисних споруд продуктивністю 80
тис.м3/добу
Транспорт
Всього по сектору
Переведення наявного автобусного складу на біодизельне паливо
Встановлення лічильників електроенергії на рухомому складі та стимулювання водіїв
до економії електроенергії
Упровадження зон платного паркування та автоматизованої системи управління
транспортом (АСУТ)
Будівництво заїзних кишень на вул. Кам’янецька, вул. Подільська, вул. Зарічанська,
вул. Інститутська
Будівництво тунельного переходу з вул. Старокостянтинівське шосе до вул. Льва
Толстого
Ремонт тролейбусів зі встановленням електронної системи керування потужн.
Будівництво контактної мережі, силової підстанції та відкриття тролейбусних
маршрутів від вул. Купріна через вул. Чорновола до вул. Льва Толстого
Придбання нових тролейбусів на заміну старих
Заміщення автобусів класів А, В тролейбусами на маршрутах загального
користування
Заміщення автобусів класу А, В автобусами класу І
Створення та розвиток велосипедної інфраструктури в м.Хмельницького
Зовнішнє освітлення
Всього по сектору
Модернізація системи зовнішнього освітлення (заміна світильників)
Громадські будівлі
Всього по сектору
Заклади 3НЗ (30 од.), 1 пакет
Заклади 3НЗ (30 од.), 2 пакет
Заклади 3НЗ (30 од.), 3 пакет
Заклади 3НЗ (15 од.), 4 пакет

13840
9756

6,64
4,68

136218
98007

8,18
5,88

149

0,07

3000

0,18

1370
1121
968
591
1121

0,66
0,54
0,46
0,28
0,54

5900
540
480
180
480

0,35
0,03
0,03
0,01
0,03

810
1800
1826
4084
204
204
509
459
459
509
680
1060

0,39
0,86
0,88
1,96
0,10
0,10
0,24
0,22
0,22
0,24
0,33
0,51

1905
68504
17018
38211
1080
1080
540
540
540
540
33212
679

0,11
4,11
1,02
2,29
0,06
0,06
0,03
0,03
0,03
0,03
1,99
0,04

7192
302
118
156
140
480
1578

3,45
0,14
0,06
0,07
0,07
0,23
0,76

559854
924
1080
840
1260
1344
1320

33,62
0,06
0,06
0,05
0,08
0,08
0,08

4418

2,12

553086

33,21

80552
8420

38,67
4,04

450298
0

27,04
0,00

1453

0,70

480

0,03

37226

17,87

27732

1,67

4376

2,10

6600

0,40

10651
593

5,11
0,28

23384
1752

1,40
0,11

1223
2896

0,59
1,39

62000
162000

3,72
9,73

1331
471
11912

0,64
0,23
5,72

108000
21350
37000

6,48
1,28
2,22

6215
6215

2,98
2,98

40365
40365

2,42
2,42

5903
1133
236
161
827

2,83
0,54
0,11
0,08
0,40

220790
10200
9600
1230
58050

13,26
0,61
0,58
0,07
3,49

Заклади ДЗ (40 од.), 1 пакет
Заклади ДЗ (40 од.), 2 пакет
Заклади ДЗ (40 од.), 3 пакет
Заклади ДЗ (25 од.), 4 пакет
Заклади охор. здоров'я (20 од.), 1 пакет
Заклади охор. здоров'я (20 од.), 2 пакет
Заклади охор. здоров'я (20 од.), 3 пакет
Заклади охор. здоров'я (20 од.), 4 пакет

372
155
272
678
309
129
473
1158

0,18
0,07
0,13
0,33
0,15
0,06
0,23
0,56

9800
8400
1520
49750
5260
2600
880
63500

0,59
0,50
0,09
2,99
0,32
0,16
0,05
3,81

73774
25653
1690
7141

35,42
12,32
0,81
3,43

198495
53865
10030
114600

11,92
3,23
0,60
6,88

39290

18,86

20000

1,20

8098

3,89

14323

0,86

7500

3,60

8800

0,53

120
18

0,06
0,01

1000
2500

0,06
0,15

150

0,07

256

0,02

150

0,07

1167

0,07

160

0,08

600

0,04

12727
4375
8352

6,11
2,10
4,01

45100
12500
32600

2,71
0,75
1,96

1665443

100,00

Житлові будинки
Всього по сектору
Житлові будівлі – 1 пакет охоп 350 буд.
Житлові будівлі – 2 пакет, маловитратні, охоп 200 буд
Житлові будівлі – 3 пакет –термомодернізація охоп 60 будівель
Перехід на альтернативне паливо у приватному секторі (10 000 будинків)
Озеленення
Всього по сектору
Відновлення рослинності на ділянках загального використання з метою покращення
та реконструкції наявних зелених зон міста
Реконструкція та створення нових зелених насаджень на території міського парку ім.
Чекмана
Благоустрій та створення нових зелених насаджень на території парку «Подільський»
Упровадження проектів вертикального озеленення та зелених покрівель на
територіях щільної забудови м.Хмельницького.
Створення очисних споруд для побутових стічних вод у рекреаційній та
водоохоронних зонах із використанням фітотехнології (зелених насаджень)
Створення паркової зони в заплаві р. Південний Буг та створення нових скверів у
межах міста.
Альтернативні джерела енергії
Всього по сектору
Створення біопаливної когенераційної установки
Утилізація звалищного біогазу
Всього по всім секторам

208301

Діаграма залежності скорочення викидів та вартості впровадження заходів
Теплопостачання

Реконструкція ЦТП, які…
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Заміна зношених теплових…
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кількості

Оптимізація роботи…
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4,00
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Водопостачання та водовідведення
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00

% скорочення від загальної
кількості
% вартість від загальної суми

Транспорт
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Зовнішнє освітлення та громадські будівлі
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Житлові будинки та альтернативні джерела енергії
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Озеленення
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Аналізуючи вищеописані показники можна виокремити декілька із них, які
демонструють при відносно невеликих фінансових витратах суттєвих ефект
скорочення викидів:
-

-

-

Витрати на АДЕ складають всього 2,7% від загального бюджету ПДСЕР,
проте ефект скорочення викидів від цих заходів досягає 6,1%;
Перехід на альтернативне паливо в приватному секторі (10 000 будинків)
при виділені 1,2% від загальної суми ПДСЕР дасть змогу зменшити на
18,8% усіх викидів;
Переведення наявного автобусного складу на біодизельне паливо не
передбачає фінансування з бюджет і дає результат скорочення викидів
на рівні 4%;
Упровадження зон платного паркування та автоматизованої системи
управління транспортом (АСУТ) забезпечує скорочення викидів на рівні
17,8% при видатках 1,6%;

-

-

Створення
та
розвиток
велосипедної
інфраструктури
в
м.
Хмельницькому дасть змогу скоротити викиди на рівні 5,7% та потребує
для цього 2,2% від суми бюджету;
Відновлення рослинності на ділянках загального використання з метою
покращення та реконструкції наявних зелених зон міста потребує 0,5%
фінансування та дасть результат щодо скорочення викидів на 3,6%.

Є приклади заходів із зворотним ефектом, де суттєва частка фінансування
демонструє малу ефективність відносно скорочення викидів:
-

-

Реконструкція/модернізація
каналізаційних
очисних
споруд
продуктивністю 80 тис.м3/добу складає у фінансовому еквіваленті 33,2%
усіх витрат, а її результативність щодо зменшення викидів є на рівні
2,1%;
Придбання нових тролейбусів на заміну старих зменшить викиди на рівні
1,3%, проте потребує 9,7% усього бюджету на реалізацію ПДСЕР;
Заміщення автобусів класів А, В тролейбусами на маршрутах загального
користування дасть результат відносно скорочення викидів на рівні 0,6%,
а потребує 6,4% від загальної суми бюджету.
Таблиця 6.
Показник

У ПДСЕР відсутні перспективні цілі і заходи заплановані для
досягнення показника скорочення до 2020 року від базового
року
У ПДСЕР наявні окремі перспективні цілі, але не
передбачено заходів для їх досягнення
У ПДСЕР наявні окремі перспективні цілі та передбачено
заходів для їх досягнення
У ПДСЕР наявні перспективні цілі (п’ять і більше років),
заходи заплановані для досягнення даних цілей і
заходами охоплено усі основні джерела викидів

Кількість
балів
0

1
2
3

3.5. Наявність новітніх заходів
Серед заходів, що передбачені в ПДСЕР особливу увагу привертає
утилізація звалищного біогазу. Крім прогнозованого зменшення викидів СО2 в рік
на 8 352 т. в міський бюджет потрапляє 13% від проданої електроенергії за
зеленим тарифом компанією «Біогаз Енерджі», яка займається процесом дегазації
сміттєзвалища. В доповнення до цього є ряд менших ініціатив, які матимуть
позитивний ефекти відносно скорочення викидів, наприклад – створення та
розвиток велосипедної інфраструктури (до 2025 року усі мікрорайони міста мають
зв’язати вело доріжки, а вже зараз біля кожної школи встановлені велопарковки).
Заходи, які не потрапили в ПДСЕР, але які реалізовані – започаткування
сортування сміття в школах, облаштування інфраструктури для підзарядки
електромобілів (в місті їх понад 50), встановлення лавочок з функцією підзарядки
гаджетів
від
сонячної
енергії,
проведення
«Школи
муніципального
енергоменеджменту в навчальних закладах», запровадження неформального

курсу освіти для учнів та студентів по методології «Збірника тренінгів з
енергетичної освіти», інше.
Таблиця 7.
Показник
У ПДСЕР відсутні прогресивні заходи
У ПДСЕР наявні окремі прогресивні заходи без опису
шляхів їх реалізації
У ПДСЕР наявні новітні заходи з описом шляхів їх
реалізації в окремих секторах
У ПДСЕР наявні новітні заходи з описом шляхів їх
реалізації у всіх секторах

Кількість балів
0
1
2
3

3.6. Здійснення підписантами діяльності, що не включена до ПДСЕР, але
впливає на викиди
На звернення до Відділу енергоменеджменту ХМР відносно надання
проміжного звіту, було надано перелік усіх реалізованих заходів. В рамках заходів,
що були реалізовані протягом 2016-2017 рр. є такі, що не включені в ПДСЕР.
Більшість з них мають позитивний характер та сприяють зменшенню викидів, про
що зазначено в проміжному звіті за 2 роки:
За 2016 рік:
-

-

Реконструкція теплової мережі від ТК-325 до ТК-328 по вул.Хотовицького,8
в м.Хмельницькому із заміною трубопроводів на попередньо ізольовані;
Реконструкція теплової
мережі від
ТК-232 до до ТК-231 по
вул.Хотовицького,7
в
м.Хмельницькому
попередньоізольованими
трубопроводами;
Капітальний ремонт котла ТВГ-8М ( стаціонарний № 3) в котельні по
вул.Тернопільська,14/3 в м.Хмельницькому;
Технічне переоснащення котла КВГ-7,56 № 6 в котельні
по
вул.Молодіжна,2;
Відновлення теплової ізоляції внутрішньобудинкових мереж (3010 п.м.);
Реконструкція теплових мереж за адресами: вул. Майборського 13/1 та 15/1,
вул. Спортивній 41, вул. Свободи 1а;
Реконструкція котельні на вул. Парковій, 4 для опалення та гарячого
водопостачання;
Реконструкція центрального теплового пункту на вул. Нижній Береговій, 7;
Капітальний ремонт двох котлів в котельні на вул. Бандери, 32/1;
Реконструкція котельні зі встановленням додаткового котла та допоміжного
обладнання на вул. Кам’янецькій 164;
За 2017 рік:

-

Реконструкція котельні на вул. Трембовецької, 51/1 із встановленням
додаткових котлів;
Капітальний ремонт та утеплення приміщень дошкільних навчальних
закладів (заплановане скорочення СО2 на рік в кількості – 236 т.);

-

-

-

Реконструкція теплових мереж із встановленням індивідуальних теплових
пунктів у ДНЗ №20, 48, 53, 56 (заплановане скорочення СО2 на рік в
кількості – 161 т.);
Придбання лічильників тепла для навчальних закладів (заплановане
скорочення СО2 на рік в кількості – 827 т.);
Капітальний ремонт системи опалення приміщення ДЮСШ №2 на вул.
Проскурівській, 66 (заплановане скорочення СО2 на рік в кількості – 372 т.);
Встановлення індивідуального теплового пункту у перинатальному центрі
(заплановане скорочення СО2 на рік в кількості – 155 т.);
Утеплення приміщення, придбання технічних засобів та тренажерів для
Реабілітаційного Центру “Берег надії”РЦ (заплановане скорочення СО2 на
рік в кількості – 272 т.);
Капітальний ремонт системи водопостачання ДШМ “Райдуга” (заплановане
скорочення СО2 на рік в кількості – 678 т.).

Враховуючи динамічні темпи забудови міста Хмельницького, слід відзначити
негативний вплив вирубки зелених насаджень для потреб будівництва нових
споруд. Натомість забудовники не висаджують необхідну кількість нових дерев,
а часто взагалі не озеленюють прилеглу територію. Крім того, комунальними
установами міста здійснюється «омолодження» крони дерев, яке часто не
відповідає нормам та спричиняє обрізку всього гілля, залишаючи лише стовбур
дерева. Беручи до уваги дефіцит зелених насаджень в місті та їх роль в
очищенні навколишнього середовища, слід вважати ці дії такими, що негативно
впливають на досягнення цілей щодо скорочення викидів.
Таблиця 8.
Показник
У громаді впроваджуються заходи, які не включення до
ПДСЕР і приводять до збільшення викидів
У громаді наявні заходи, які приводять до значного
зменшення викидів і не включенні до ПДСЕР

Кількість балів
0
1

3.7. Розвиток ВДЕ
ПДСЕР передбачає в розділі «Альтернативні джерела енергії» лише 2
основних заходи:
- Створення біопаливної когенераційної установки, що передбачає
зменшення викидів СО2 в рік на 4 375 т. Проект передбачає залучення
інвестиційних коштів та на цей час не реалізовано;
- Утилізація звалищного біогазу запроваджено вкінці 2017 року, що
передбачає зменшення викидів СО2 в рік на 8 352 т. Після проведення
конкурсу щодо дегазації полігону твердих побутових відходів у місті
Хмельницькому було визначено переможця (ТОВ «Біогаз Енерджі»), який
запропонував найкращі умови для міста, а саме – 13% від отриманих коштів
по зеленому тарифу. Електроенергія виробляється зі спалювання біогазу,
проект вже успішно працює.
Крім цього Хмельницька міська рада ухвалила програму розвитку ВДЕ, завдяки
якій хмельничани можуть отримати компенсацію 10% витрат на міні-СЕС, але не

більше суми 50 000 грн. в грошовому еквіваленті. Варто відзначити, що міська
рада працює в напрямку використання дахів комунальних заходів для
спорудження СЕС, доцільність цього проекту вивчається.
Таблиця 9.
Показник
У ПДСЕР відсутні заходи по розвитку ВДЕ
У ПДСЕР заходи по розвитку ВДЕ носять хаотичний характер
У ПДСЕР заплановані заходи по розвитку ВДЕ без
встановлення перспективної цілі

Кількість балів
0
1
2

3.8. Фінансування
Дані відносно фінансування заходів ПДСЕР взяті з проміжного звіту за 20162017 рр., який було надано Відділом енергоменеджменту ХМР. Звіт не включає в
себе повну інформації відносно коштів для реалізації окремих заходів за рахунок
інших від міського бюджету джерел, тому нижчеописане порівняння матиме дещо
суб’єктивний характер.

Рік

2016
2017

Заплановане фінансування
відповідно інформації з
ПДСЕР, ст.74, таблиця 8.1

Фактичне фінансування
відповідно інформації з
проміжного звіту за 2016-17 рр.

Різниця

(сума в грн.)

(сума в грн.)

(сума в грн., %)

296,0
391,7

107,5
49,3

188,5 (- 63,7%)
342,4 (- 87,4%)

Відносно залучення інших джерел фінансування із публічних інформаційних
джерел можна зазначити співпрацю Хмельницької міської ради з міжнародними
інституціями та приватними інвесторами. Хмельницький отримав пільговий кредит
Північної
екологічної
фінансової
корпорації
(NEFCO)
за
програмою
“Енергозбереження” на проведення комплексної термодернізації чотирьох
бюджетних закладів СЗОШ №№14 та 15 і двох дитсадків, розміщених на проспекті
Миру та в мікрорайоні Озерна. Цього року проект буде завершено. Вже надійшли
кошти з двох джерел — грантові (200 тисяч євро) та 13 мільйонів гривень

кредитних під 3% річних. Проект передбачає встановлення індивідуальних
теплових пунктів (ІТП), заміну наявного внутрішнього та зовнішнього освітлення на
енергоощадне (світлодіодне), утеплення фасаду будівель, ремонт покрівлі, заміну
вікон та впровадження інших енергоефективних заходів.
Другий грантовий проект — отримання кредиту 7 мільйонів євро під 1%
річних. Ці кошти також будуть використані на комплексну термомодернізацію 30
бюджетних будівель. Реалізація проекту відбуватиметься протягом 3-5 років. У
рамках Програми NEFCO буде встановлено чотири індивідуальні теплові пункти,
ще п’ять — у рамках енергосервісної угоди. Минулого року за кошти міста було
встановлено 7 індивідуальних теплових пунктів. Загалом до кінця 2018 року
кількість ІТП становитиме 20 одиниць. Щоправда, є потреба у встановленні їх
більше 100.
Місто Хмельницький є учасником міжнародного проекту технічної допомоги
Агентства з міжнародного розвитку США (USAID) «Муніципальна енергетична
реформа в Україні», в рамках якого була надана посильна допомога у створені
ПДСЕР. Крім Плану дій зі сталого енергетичного розвитку, Проект USAID надав
допомогу в розробці Каталогу інвестиційних проектів ПДСЕР та Інвестиційної
стратегії ПДСЕР м. Хмельницького. Інвестиційна стратегія містить понад 60
проектних пропозицій на загальну суму майже 3 млрд грн. З них найбільшу частку
у фінансуванні становлять: бюджет міста (близько 28%), кредити міжнародних
фінансових організацій (24%), запозичення міста (21%) та приватні інвестиції, у
тому числі кошти мешканців міста (близько 21 %), а також власні кошти
комунальних підприємств (6%). Очікується, що реалізація Інвестиційної стратегії
сприятиме скороченню викидів СО2 щонайменше на 240 тис. т/рік або 25,92%
базового рівня (2010 рік). Економія природного газу до 2025 р. становитиме майже
368 млн м3 , а електроенергії близько 360 тис. МВт·год.
Таблиця 10.
Показник
Наявні дані про вартості заходів у ПДСЕР без розрахунків та
джерел їх отримання
Наявні дані про вартості усіх заходів у ПДСЕР з розрахунками
та джерелами їх отримання
Наявний план залучення фінансових ресурсів на період
5-10 років з чіткими розмежуванням джерел їх отримання
та планами фінансування заходів

Кількість
балів
0
1
2

3.9. Адаптація міських структур
Чи наявна в штатному розписі посада енергоменеджера?
До 2016 року посада «енергоменеджера» була присутня в штатному розписі
профільного відділу, проте у зв’язку з розширенням, було створено відділ
енергоменеджменту, який складається на сьогоднішній день з 4 осіб (1 керівник, 2
заступника, 1 спеціаліст). Слід розуміти, що зникнення посади «енергоменеджера» не
впливає на виконання обов’язків енергоменеджера, вони розподілені між усіма
працівниками відділу та посилені за рахунок розширення персоналу.
Назва структурної одиниці та її офіційний статус, яка відповідальна за
реалізацію ПДСЕР? Дата та підстава створення структурної одиниці?

Відділ енергоменеджменту Хмельницької міської ради, створено з 2016 на основі
відділу енергозбереження та інвестиційної політики Хмельницької міської ради.
Посилання на рішення міської ради: https://goo.gl/EocBcC
Рішення про відповідальність за реалізацію ПДСЕР?
15 липня 2015 році м. Хмельницький офіційно підтримало масштабну ініціативу
Європейської комісії із усталеного розвитку міст і приєдналось до Угоди мерів, про що на
51 сесії Хмельницької міської ради було прийнято рішення № 1 від 15.07.2015 р.
Адміністративний контроль за виконанням проектів та заходів ПДСЕР є Відділ
енергоменеджменту Хмельницької міської ради.
Чи наявна в органі виконавчої влади політика інституційної спроможності та
розвитку відповідного штату?
За період функціонування профільного відділу було відкрито «Центр
енергоефективності» (сайт - http://energy.khm.gov.ua/), в планах на 2018 рік – розширення
персоналу та сфери послуг.

Таблиця 11.
Показник
У структурі місцевого органу влади відсутні відповідальні за
енергетичний менеджмент
У структурі місцевого органу влади наявні офіційно
затверджені відповідальні за енергетичний менеджмент
У структурі місцевого органу влади наявна офіційно
затверджена посада енергетичний менеджер та/або
управління/відділ/департамент енергетичного
менеджменту

Кількість балів
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3.10. Залучення зацікавлених сторін
Фахівці Всеукраїнської благодійної організації «Інститут місцевого розвитку» в
рамках Проекту «Муніципальна енергетична реформа в Україні» розробляли
ПДСЕР у співпраці з робочою групою м. Хмельницького у складі представників
дорадчого комітету з питань сталого енергетичного розвитку м.Хмельницького,
який затверджений Розпорядженням Хмельницького міського голови №90-р від
15.04.2015. Склад дорадчого комітету сформовано переважно з представників
міської ради та комунальних підприємств, проте варто зазначити взаємодію
робочої групи з представниками інших секторів, зокрема з громадською
організацією «Хмельницький молодіжний клуб розвитку». Дана організація в
рамках міжнародного проекту CLEEN забезпечила публічне обговорення проекту
ПДСЕР та висвітлення в ЗМІ інформації щодо його створення. В 2015 році, під час
місцевих виборів, представниками організації був розроблений «Меморандум про
енергонезалежність міста Хмельницького», який спонукав задекларувати партії та
кандидатів на посаду міського голови свої наміри щодо реалізації ПДСЕР. Серед
підписантів, які увійшли в склад міської ради, на цей час є більшість депутатського
корпусу та діючий міський голова.
Таблиця 12.
Показник

Кількість
балів

Процес розробки та затвердження відбувався без залучення
зацікавлених сторін
До процесу розробки та затвердження були формально
долучені усі зацікавлені сторони
До процесу розробки та затвердження були долучені усі
зацікавлені сторони

0
1
2

3.11. Моніторинг і звітність
Проміжний 2-річний звіт передбачено на липень 2018 року. За словами
співробітників Відділу енергоменеджменту Хмельницької міської ради звіт буде
надіслано лише для Європейської Комісії. Публічна презентація чи обговорення
для громадськості або депутатського корпусу не передбачається, проте не
виключається. Беручи до ваги проект «Громадська методика оцінки Планів дій
сталого енергетичного розвитку територіальних одиниць Східного партнерства»
участь громадськості до оцінки ефективності ПДСЕР буде забезпечено, а
результати публічно висвітлені. Перелік реалізованих заходів додається в
таблицях за 2016-2017 рр.
Таблиця 13.
Показник
Місцевий орган влади не звітується про виконання ПДСЕР
перед громадою
Щороку місцевий орган влади звітується про виконання
ПДСЕР перед громадою

Кількість балів
0
1

Формування кінцевої оцінки ПДСЕР
За підсумками аналізу ПДСЕР м.Хмельницького отримав 20 балів із 25
можливих, що говорить про його ефективність та реалістичність виконання
запланованих заходів. Документ містить якісні дані та інформацію для досягнення
поставлених цілей. Дана оцінка відповідає кращим зразкам документів, що
підкреслює успіхи Хмельницької міської ради, які визнано Агентством з
міжнародного розвитку США (USAID) в рамках проекту «Муніципальна
енергетична реформа в Україні».
Хмельницький міський голова Олександр Симчишин в публічних промовах
декларує намір в 2025 році взяти участь в конкурсі за звання екологічної столиці
Європи. Така амбіція є послідовним планом, який передбачає скорочення викидів
СО2 на 20% та впровадження ряду заходів, який зменшить споживання
енергоресурсів та посилить енергоефективність громади.
Формуючи рекомендації для Хмельницької міської ради, можна підкреслити
всього декілька речей, котрі посилять ефективність реалізації ПДСЕР:
-

Внести в ПДСЕР «кліматичний» компонент та продовжити терміни його
реалізації, збільшивши амбіції щодо скорочення СО2;
Активніше працювати з депутатським корпусом, надаючи інформацію в
доступному способі для розуміння поставленої мети ПДСЕР;

-

-

-

Звітувати не лише перед Європейською Комісією про успіхи реалізації
ПДСЕР, але й перед громадою для широкого розуміння мешканцями
важливості зменшення СО2. Враховуючи, що житловий сектор є одним із
найбільших джерел викидів, слід посилити роботу в цьому секторі;
Передивитись доцільність заходів в ПДСЕР, які при великому фінансуванні
дають не суттєвий результат щодо скорочення викидів, а також навпаки –
сприяти реалізації заходів, котрі при малому фінансуванні забезпечують
суттєвий позитивний ефект на скорочення викидів;
Враховуючи оцінку вразливості та заходи з адаптації міста Хмельницького
до змін клімату (https://goo.gl/PbvtuE), посилити діяльність в напрямку
озеленення міста, а саме – зробити облік зелених насаджень; визначити
кількісні показники для досягнення норми зелених зон в межах міста;
досягти показників норми зелених насаджень до кінця терміну реалізації
ПДСЕР.

