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На які виклики відповідає 
МЕП?

• Визначає енергетичні та кліматичні цілі для сектору опалення
• Інструмент територіального планування 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 інвестицій в інфраструктуру системи
теплопостачання та створює основи для фінансового планування
на місцевому рівні
• Є консультативним інструментом для громадськості



На які виклики відповідає 
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

•густонаселені житлові райони та інші місця щільної забудови



На які виклики відповідає 
МЕП?



Яка інформація необхідна для 
розробки МЕП?

• Основна (базова) інформація про громаду
• Фінансові показники: бюджет громади, витрати на тепло
• Теплопостачальні організації, які діють на території громади (ЦО, 

альтернативні види палива і т.д.)
• Інформація про виробництва, які мають (потенційно можуть мати) скидне 

тепло
• Дані щодо генерального плану громади, ПЗТ (план зонування території), 

зйомка території
• Схема теплопостачання громади, схеми прокладання мереж, розміщення 

котелень
• Дані про приєднане навантаження на котельні
• Наявність інших стратегічних документів, які включають в себе ЦО 

(ПДУСЕР(К), Стратегії…)
• Кількість будівель у громаді – споживачів теплової енергії (громадських, 

житлових)
• Дані про споживання теплової та електричної енергії будівлями
• Дані про розгалуженість теплової та газової мережі 



Яка інформація необхідна для 
розробки МЕП?



Які задіяні сторони у процесі?

Міський голова/Заступник 
міського голови

Енергоменеджер
Профільні 

департаменти/відділи

Фінансовий департамент

Теплопостачальні 
підприємства

Газопостачальні підприємства

Департамент містобудування

Інші



Подальші кроки

Перша половина 
травня 2021

Друга половина 
травня 2021

1 червня 2021 Перша половина 
червня

Друга половина
червня

Розісланий 
опитувальник до
громад

Збір даних 
громадами. 
Відповіді на 
можливі питання.

Отримання 
заповнених 
опитувальників 
від громад

Опрацювання всіх 
11 
опитувальників. 
Уточнення даних

Фіналізація
даних. 
Виготовлення 
звіту

Липень 2021 – початок роботи із розробки МЕП для громад на підставі 
отриманих даних

(093) 673-97-72, s.kutsman@gmail.com В’ячеслав, консультант проекту

mailto:s.kutsman@gmail.com


www.giz.de/ukraine-ua https://www.facebook.com/energyefficiency.ua

Контакти

olmaslennikov@gmail.com
+38 097 288 11 85

Олег Масленніков

mailto:olmaslennikov@gmail.com
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