
22 жовтня 2015 р.  м. Київ  



 

Сучасна Вінниця – місто яке прагне розвиватись,  як сучасне, комфортне, 

інноваційне, європейське місто та регіональний центр 

 

• Населення –  371 тис.чол. 

• Площа –  113,17 км² 

Географічне 

розміщення міста 

забезпечує 

вигідне 

сполучення 

автомобільним та 

залізничним 

транспортом з 

усіма регіонами 

України, портами 

Азовського та 

Чорного морів. 



• Європейська енергетична відзнака (EEA) - це спеціальна система 

управління для керування та контролю енергетичної політики 

громади 

• Європейська енергетична відзнака (EEA) дозволяє 

муніципалітетам виявити сильні та слабкі сторони, а також 

потенціал для вдосконалення, і, в першу чергу, ефективно 

впровадити заходи з енергоефективності 

• Успішність зусиль, докладених муніципалітетом, визнається 

шляхом вручення нагороди, а саме Європейської енергетичної 

відзнака (EEA) 

• Стандартизована процедура оцінювання дозволяє порівняти 

ефективність роботи різних громад, що прагнуть отримати EEA 



5. Внутрішня організація 

Внутрішня структура та процеси в  

муніципалітеті, енергетична  

політика муніципалітетів 

6. Комунікації, співпраця 

Співпраця та зв’язок з мешканцями,  

промисловістю, бізнесом та  

торгівлею, підтримка муніципалітету  

енергоефективних проектів  

3. Постачання та розподіл 

Стратегія постачання енергоресурсів, місцеве  

виробництво енергії, енергоефективність у тепло-,  

водопостачанні, енерговикористання відходів 

2. Муніципальні будівлі, споруди  

Енергетична оцінка громадських  

будівель та  управління   

енергетикою даних будівель 

4. Мобільність 

Громадський транспорт, зони обмеження  швидкості,  

управління автостоянками, пішохідні зони,  

велосипедні доріжки 

1. Розвиток та територіальне  

планування  

Концепції, стратегії, планування  

розвитку міста, енергетична  

політика, зобов'язання  

землевласників 



• Європейська ініціатива «Угода мерів» 
 приєднались в 2011 році 

•  Програма DemoUkrainaDH 
 укладено в 2013 році 

•  Співпраця з Світовим банком щодо надання  
кредиту на розвиток тепло-, водопостачання та водовідведення м.Вінниця 

   розпочата в 2012 році 

The World Bank 

•  Договір про співпрацю з ТОВ «Спільне  
українсько-німецьке підприємство «Альтернативні  
енергосистеми і технології захисту навколишнього природного середовища» 

 укладено в 2008 році 

• Базовий кадастр викидів 
• План дій зі сталого енергетичного розвитку   

 розроблено в 2013 році 

•  Угода з UNEP щодо реалізації проекту «Раціональне  
енергетичне планування в країнах Східної Європи та Південного Кавказу …» 

 укладено в 2012 році 

•  Меморандум про взаєморозуміння між  
Урядом Швейцарської Конфедерації, Урядом України та містом 

 підписано в 2011 році 



Меморандум про взаєморозуміння між Урядом  

Швейцарської конфедерації, Урядом України та містом Вінниця 

щодо надання технічної та фінансової допомоги для проекту з 

енергоефективності у м. Вінниці підписаний 11.11.2011р. та 

передбачає: 

 Загальний бюджет проекту   
27,154 млн.CHF, в тому числі: 

• 20,604 млн.CHF – Швейцарський внесок;  

• 3,275 млн.CHF (41,591 млн.грн.)  – внесок міської ради; 

• 3,275 млн.CHF (41,591 млн.грн.) – внесок КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго». 

м-р Тяжилів  

м-р К.Маркса  

• виконання інвестиційної програми по вдосконаленню 

теплозабезпеченню міста у  3-х мікрорайонах                        

(вул.-пров. К.Маркса ,“Тяжилів” та вул. Київська - 

Тарногродського); 

• розвиток інституційної спроможності                                      

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»; 

• технічну допомогу у запровадженні підходу 

«Європейська енергетична відзнака». 

м-р Київська - 

Тарногродського  



Для вдосконалення теплозабезпечення 2-х мікрорайонів міста проведено: 
 

- реконструкцію котельні та закриття 2-х малоефективних котелень 

- реконструкцію 9,3 км теплових мереж в двотрубному обчисленні 

- влаштування 100 ІТП 

- влаштування системи SCADA для автоматичного регулювання параметрів теплоносія  

Залучення коштів NEFCO на реалізацію 

проекту «Реконструкція системи теплозабезпечення 

мікрорайону вул. Київська - Талаліхіна» проведено: 
 

- реконструкцію 1,5 км теплових мереж; 

- реконструкцію ЦТП 

- влаштування 10 ІТП; 

- закриття малоефективної котельні  

Результат від впровадження заходів:  

• економія природнього газу 2443 тис.м³ /рік; 

• економія енергії 606 МВт/рік;  

• зменшення викидів СО2 на 5283 тон/рік. 

Результат від впровадження заходів:  

• економія газу 426 тис.м³ /рік; 

• економія енергії 24 МВт/рік;  

• зменшення викидів СО2 на 818 тон/рік. 



В 2014 році проведено енергоаудит будівлі загальноосвітньої школи №25 по вул. 
Келецькій, 89 та підготовлено технічну документацію на реконструкцію даної будівлі 
із застосуванням енергозберігаючих заході , яка передбачає: 

-  заміну 383 вікон на енергозберігаючі (площею 1324 м²); 
- реконструкцію 2500 м² покрівлі з утепленням; 
- реконструкцію 3750 м² фасаду з утепленням. 

Результат від впровадження заходу:  
• очікується заощадити 248 тис. кВт*год./рік; 
• та зменшити викиди СО2 на 63 тонн/рік. 

Загальна кошторисна вартість об'єкту – 6 716 363 грн. 

• В 2014 році був реалізований демопроект в 
будівлі ЗШ №25 роботи по заміні всіх вікон на 
енергозберігаючі 

• Бюджет заходу становив – 1,77 млн. грн. з них:  
     - грантові кошти – 1,38 млн.грн.,  
     - кошти міського бюджету – 0,39 млн.грн.  



5 трамвайних 
маршрутів 

 

74 трамваї 

15 тролейбусних 
маршрутів 

 

131 тролейбус  

14 автобусних 
маршрути в звичайному 

режимі руху  
 

49 автобуси 

31 автобусний маршрут 
в режимі маршрут. таксі 

 

254 автобуси  

Заходи, які були реалізовані: 
 

•  Зменшення кількості маршрутних таксі майже в 2 рази 
•  Усунення дублювання маршрутів 
•  Робота приватних перевізників під єдиною системою 

управління КП «ВТК» 
•  Зміна графіку випуску транспорту на лінії; 
•  Капітально-відновлювальний ремонт тролейбусів; 
•  Будівництво нової трамвайної колії; 
•  Wi-Fi в трамваях,тролейбусах 
•  Сервіс підбору маршруту http://traffic.vmr.gov.ua 



В місті налічується: 

• 823 км мереж зовнішнього освітлення  

• 20  489 світлоточок оснащених 

ергозберігаючими лампами 

Місто Вінниця у 2014 році здобуло перше місце за напрямом 

Енергоефективність у  конкурсі «Кращі практики місцевого самоврядування» з 

проектом “Модернізація (реконструкція) системи моніторингу та управління 

технологічними об’єктами вуличного освітлення м. Вінниці”.  

В 2013 році здійснено оптимізацію 

системи моніторингу та управління 

зовнішнім освітленням міста. 



В результаті: 
 Зменшено викиди СО2 в 21 раз 
 зменшиться обсяг відходів, що захоронюються на 30% 

• Облаштовано  12 свердловин по відбору полігонного газу та встановлено факельну 

установку для його спалювання (біля 300 м³ на добу) 

 

• Влаштовано когенераційну установку для виробництва електроенергії потужністю 

400-500 кВт/год., з можливістю збільшення потужності до 1 МВт 

 

•  Встановлено сміттєсортувальну станцію на території полігону  побутових відходів 

 

• Розроблено пілотний проект роздільного збору ПВ у мікрорайоні «Вишенька» 



2013-2015 рр.  

• Прийнята «Програма розвитку велосипедного руху у м. Вінниці на 2013 – 2020 роки»; 

• Облаштовано 15,8 км мережі велосипедних доріжок; 

• Введена посада «Містер Вело». 

Протягом 2015 року 
 

Облаштування велодоріжок у відповідності 

до Європейських стандартів:  

  просп. Юності – 0,97 км. 

 вул. Стельмаха – 0,65 км. 
 

Продовжуються роботи по облаштування  

велодоріжок  

 просп. Юності – 0,65 км. 

 вул. Пирогова – 1,2 км. 



16 червня 2015 року місто Вінниця стала першим містом України, яке було 

успішно пройшло сертифікацію за системою “Європейська енергетична відзнака” 

 30 вересня 2015 року, Вінницька міська рада отримала «Гендерну 
відзнаку» від Швейцарської бюро співробітництва в Україні.  

Гендерна відзнака запроваджена Швейцарської бюро співробітництва в 
Україні за об'єктивний, сучасний та рівноправний розподіл гендерних 
ролей у суспільстві. 



•    Реконструкція системи теплопостачання 

• Термомодернізація бюджетних установ та житлових будинків 

• Впровадження системи електронних квитків “Картка Вінничанина”  

• Продовження реалізації «Програма розвитку велосипедного руху у                  

м. Вінниці на 2013 – 2020 роки» 

• Будівництво сміттєпереробного комплексу по знешкодженню ПВ 

• Продовження модернізації системи зовнішнього освітлення з 

використанням енергоощадних технологій 

• Продовження модернізації та оптимізації системи муніципального 

транспорту 

• Інші заходи 




