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Зміст
➢ Швейцарський підхід до муніципального енергетичного планування (МЕП)
• Що таке МЕП? Значення?
• Правова система
• Методологія
• Результати та організація
• Стимули та забезпечення виконання
➢ МЕП у Швейцарії – приклад передової практики
➢ МЕП в Україні
• Порівняння українського та швейцарського підходів
• Добровільні проекти МЕП в Україні
• Переваги та перешкоди
• Рекомендації

Швейцарський підхід до МЕП
(-> Звіт «Аналіз правової системи МЕП у Швейцарії»)

Що таке МЕП (Швейцарія)
•
•
•

•

•
•
•

Визначає енергетичні та кліматичні цілі для сектору опалення (та
охолодження)
Інструмент територіального планування для координації та реалізації заходів
на місцевому рівні (10-15 років)
Має на меті підвищити збільшити систематичне використання відновлюваних
та місцевих джерел енергії (скидне тепло та поновлювані джерела енергії) для
опалення
Сприяє оптимізації й амортизації інвестицій в інфраструктуру системи
теплопостачання та створює основи для фінансового планування на
місцевому рівні
Розробка: часто добровільна, іноді обов'язкова
Впровадження: є обов'язковим для виконання органами влади, іноді – для
власників майна
Основний консультативний інструмент для громадськості

МЕП

ПДСРК, ЄЕВ, План централізованого опалення

▪ ПДСРК: Довгострокові цілі;
електроенергія/
тепло/паливо та викиди
CO2

• МЕП: Довгостроковий;
Направлений на
теплопостачання; більш
конкретний, ніж ПДСРК;
просторове планування

▪ ЄЕВ: управління та
моніторинг енергетики та
клімату (4-річні цикли);
конкретні плани дій

• План централізованого
опалення (UA): Технічне
планування
централізованих систем
опалення

Значення МЕП
МЕП допомагає муніципалітетам враховувати свої варіанти
теплопостачання, прояснює шлях до досягнення поставлених цілей
при найменших витратах і підвищує досягнення цілей за допомогою
процесу планування із залученням різних сторін.
МЕП особливо ефективне у населених пунктах, де є
• значні обсяги скидного тепла, існують централізовані мережі
теплопостачання,
• місцеві відновлювані джерела тепла (особливо якщо вони є
мережевими і їхнє використання потребує просторової координації)
• густонаселені житлові райони та/чи відбуваються або ж заплановані
масштабні заходи з розвитку

Правова система - Швейцарія
•
•
•

Ціль: досягти нейтральності у викидах парникових газів до 2050-го року
Нема правових зобов’язань на національному рівні
26 кантонів: компетенція на
- будівництво та планування
- будівельні норми
- кантональне енергетичне планування
• Муніципалітети: компетенція на
- муніципальне енергетичне планування
- планування теплових мереж
- розвиток населеного пункту та
мобільність

Правова система - Швейцарія
26 окремих нормативно-правових режимів для енергетики та планування
(активні спроби узгодити норми)
Інструмент
Муніципальне
енергетичне
планування
Вимоги щодо
відновлюваної
енергії
Обов'язкове
підключення до
існуючих мереж

Кантон
Цюрих

Добровільно

Кантон
Ааргау

Добровільно

Кантон Берн
Обов'язкове
для окремих
населених
пунктів

Кантон
Люцерн

Кантон
Грізон

Добровільно Добровільно

Компетенція
Компетенція Компетенція
Норми прямої Компетенція
місцевої
місцевої
місцевої
дії
місцевої влади
влади
влади
влади
Норми
прямої
дії

Компетенція
місцевої
влади

Компетенція
місцевої влади

Норми
прямої
дії

Компетенція
місцевої
влади

Методологія МЕП - Швейцарія
Складові
• Роз’яснення основних умов
• Аналіз поточної потреби в теплі (опалення і гаряча вода)
• Прогноз майбутнього попиту на тепло
• Аналіз доступних місцевих джерел тепла
• Розробка енергетичного плану
• Визначення заходів
Процес участі (-> прийняття)
Перегляд МЕП приблизно кожні 10 років

Результати МЕП
• Звіт МЕП
• Карта енергетичного планування
• Перелік заходів
Моніторинг впровадження:
Часто в рамках Європейської енергетичної
відзнаки

Карта енергетичного планування
(Цюрих)

Стимули для Муніципалітетів
З кантонального / національного рівня
Фінансова підтримка
• планування витрат на МЕП (у деяких кантонах)
• впровадження МЕП (наприклад, для реконструкції будівель або
для підключення до теплових мереж, які працюють на
відновлюваних джерелах енергії)
• Надання місцевих даних про виробництво та споживання енергії,
технічну підтримку та практичні вказівки для організації процесу МЕП
Інші
• Краща оцінка в рамках Європейської енергетичної відзнаки

Забезпечення МЕП
Розробка МЕП
• Добровільна у більшості кантонів (-> стимули)
• Обовязкова: уряд кантону вимагати компенсаційних заходів, але: досі
жодного випадку
Затвердження МЕП
• Місцеві ради (завжди)
• Уряд кантону (часто; в деяких кантонах подається лише з
інформаційною метою).

Приклад передових практик МЕП
Швейцарія
(-> 5 інформаційних-листів)

Місто Дітікон
•
•
•
•
•
•
•

Кантон Цюрих
Центр району
9.28 км2
27’146 мешканців
18’100 робочих місць
Золота Європейська енергетична відзнака
Перший МЕП у 2003;
Перегляд МЕП 2013/2017

Нова трамвайна
лінія

«Пріоритетні райони»

Сміттєспалювальний
завод

1. Спалювання відходів
1. Спалювання відходів
2. Річка/Підземні води

Водоочисна
станція

Теплова станція
на підземних
водах

1. Спалювання відходів/стічні води
2. Природний газ
1. Стічні води
Річкова
водонагріваль
на станція

Спільна зона: Спалювання відходів/
природний газ*

1. Природний газ
1. Природний газ, 2. Геотермальна
енергія/Деревина

Громадські
будівлі

Зона
геотермальних
джерел

1. Річні води
2. Природний газ
1. Деревина

Перелік заходів
•
•
•

•
•
•

Поетапне розширення мережі ЦО на спалюванні відходів (триває)
Додаткова опалювальна станція на дровах в зазначеному районі (триває)
Проектний план «Limmatfeld»: обов'язкове підключення до «мережі
централізованого теплопостачання стічних вод» (розширення в цілому
завершено)
Проектний план «Niderfeld» (нова зона забудови): теплопостачання відповідно
до МЕП (планується)
Пріоритет постачання зазвичай є обов'язковими в будь-яких інструментах
просторового планування.
Теплопостачання в декількох громадських будівлях відповідно до МЕП
(постійно)
Коригування бізнес-стратегії газопостачальним господарством
Готується наступний перегляд МЕП

МЕП в Україні

Швейцарське МЕП / Українські схеми теплопостачання
МЕП (Швейцарія)

Схеми теплопостачання (Україна)

Нова методологія МЕП (Україна; має
бути затверджена)

Основна
ціль

Зниження CO2 з урахуванням економічної
пропорційності

Планування економічно ефективного
теплопостачання, яке зменшує кількість
необхідних енергоресурсів

Обсяг
застосув
ання

Планування майбутнього муніципального
теплопостачання на всій території населеного
пункту (на основі існуючого постачання)

Економічна доцільність та
обґрунтування проектування нових,
модернізації та розширення
існуючих систем централізованого
теплопостачання.
Технічний документ, що стосується
існуючої мережі ЦО. Охоплює тільки
район централізованої мережі
теплопостачання.

Горизонт - Цілі (до 30 років)
плануван - Стратегія (10-20 років)
ня
- Заходи (до 10 років)

- Стратегія (5 років)
- Пріоритетні заходи (2 роки)

- 10 років з переглядом не рідше ніж кожні 5
років

Процес
Співпраця, широка участь зацікавлених сторін,
плануван (громадські консультації)
ня
Зміст
- Поточний і майбутній попит на тепло

Технічне планування між міською
адміністрацією та компанією
централізованого теплопостачання
Планування теплопостачання з
урахуванням змін попиту на тепло в
існуючих та нових будівлях

Трьохетапний консультативний процес:
місто, компанії теплопостачання і підрядна
інжинірингова компанія
- Існуюча система постачання, існуюча і
майбутня потреба в теплі, місцеві джерела
тепла
- Оптимальне поєднання різних варіантів
теплопостачання
- Альтернативні варіанти
- Рекомендований сценарій
- План фінансування, вплив на навколишнє
середовище

Мінрегіон

Мінрегіон, потім місто

- Місцеві джерела тепла
- Існуючі, заплановані і потенційно нові теплові
мережі (в тому числі пропоновані джерела енергії і
просторове планування)
- Індивідуальні системи опалення

Затвердж Муніципалітет і (часто) кантони
ення

Техніко-економічне обгрунтування (ре-)
конструювання та модернізації об'єктів
теплопостачання в т.ч. муніципальний план
розвитку

Переваги МЕП для України
• Впровадження інтегрованого планування ресурсів та інвестицій
• Поінформованість про існуючі місцеві варіанти опалення (та
охолодження)
• Взаємозв'язок із муніципальними стратегіями розвитку
• Синхронізація теплопостачання зі зміною попиту

• Включає питання охорони навколишнього середовища / захисту
клімату до порядку денного
• Зниження залежності від викопного палива за рахунок використання
місцевих джерел енергії
• Створення нових місцевих робочих місць і можливостей для бізнесу

Бар’єри для МЕП в Україні
• Традиція короткострокового планування
• Фокус на підтримці працездатності систем, а не на фундаментальному
оновленні до систем наступного покоління
• Проблема встановлення тарифів - політизована (частково вирішена)
• Брак хороших прикладів успіху
• Брак знань про потенціал місцевих джерел енергії
• Потенціал систем ЦО стикається з несприятливою думкою
громадськості
• Обмежені можливості для планування ЦО/МЕП на місцевому рівні
• Дуже обмежений доступ до фінансування муніципальних проектів
• Відсутність інтересу приватних інвесторів до проектів муніципальної
інфраструктури

Рекомендації
•

Розширення енергетичного планування за межі тільки систем теплозабезпечення

•

Перехід до довгострокового планування систем теплозабезпечення в містах

•

Синхронізація дій з модернізації систем опалення з термомодернізацією
житлової забудови

•

Залучати міста в розробку змін політики

•

Визначення переліку пріоритетів для різних варіантів теплопостачання (як основа
для МЕП)

•

Підтримка розвитку МЕП в додаткових містах України з урахуванням висновків,
витягнутих з МЕП, зроблених в рамках проекту РМТ USAID в 2009-2012 рр.

•

Підтримка міст з навчанням

•

Організація інформаційної кампанію про переваги ЦО в містах

•

Поліпшення умов для ДПП в проектах теплопостачання

Питання?

Contact
Pascal Steingruber
Brandes Energie AG
Molkenstrasse 21, 8004 Zürich
Switzerland
Phone: +41 (0)44 213 10 20
Email: pascal.steingruber@brandesenergie.ch

Додаток

Методологія МЕП: Пріоритети
Пріори Джерело опалення
тет

Приклад

1.

Доступне на місці високоякісне
скидне тепло

2.

Доступне на місці низькоякісне Стічні води (станції обробки стічних вод, колектори), промислові
скидне тепло та місцеве тепло об'єкти, ґрунтові води, джерела, поверхневі води, геотермальне
навколишнього середовища
тепло; тепло, що потребує підготовки з використанням теплового
насоса
Наявні мережі теплопостачання Теплові мережі з використанням тепла навколишнього середовища
з використанням, в основному,
чи біомаси у поєднанні з викопними ресурсами (для покриття піків
відновлюваних джерел
споживання та забезпечення надлишковості)
Відновлювані джерела енергії у Ефективне використання біомаси, наприклад деревини, зелених
регіоні
відходів, харчових відходів.

3.

4.
5.

6.

Сміттєспалювальні установки, промислові об'єкти, теплоцентралі
тощо; Високоякісне тепло, що готове до використання

Використання тепла
Тепло, вироблене з використанням енергії вітру та сонця
навколишнього середовища не з
місцевих джерел
Викопні джерела енергії
Природний газ та нафтопродукти

Організація МЕП
Група контролю
• Члени: члени міських рад
Моніторингова група
• Члени: як правило
координатор з енергетичних
питань, фахівці з
містобудування,
представники громадських
будівель, комунальні
підприємства та інші
постачальники
енергоресурсів,
представники установ і
організацій, що генерують
скидне тепло, представники
лісогосподарств та інші
спеціалісти

Теплопостачання у 2012 (м. Дітікон)

Цілі теплопостачання до 2045 року

Місцеві джерела тепла та основніі умови
Місцеві можливості
• Стічні води, спалювання відходів
• Підземні води, річкові води, деревина, геотермальне тепло, тепло
навколишнього середовища (повітря)
Рамкові умови для планування
- Існуюча газова мережа (муніципальна)
- Майбутнє сміттєспалювального заводу неясно
- Нова трамвайна лінія
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