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Вступ

У 2021 році команда громадської організації «Еколтава» здійснила аналіз
Плану дій сталого енергетичного розвитку м. Суми до 2025 року та підготувала
рекомендації для його вдосконалення.

Аналітична робота тривала з червня по грудень.

запланувати громаді — енергоефективність, перехід

У процесі дослідження команда аналітиків застосовувала

на відновлювані джерела енергії, адаптація до зміни

«Методику громадської оцінки Планів дій сталого

клімату. План дій сталого енергетичного розвитку

енергетичного розвитку територіальних одиниць

та клімату розробляється після приєднання громади

Східного партнерства», розроблену фахівцями

до європейської ініціативи «Угода мерів».

ГО «Екоклуб» у 2018 році.

УГОДА МЕРІВ — ініціатива Європейської Комісії,
Метою громадського аналізу Планів дій сталого

яка об’єднує муніципалітети на різних континентах

енергетичного розвитку міст є посилення взаємодії

у добровільне утворення задля спільної боротьби

громадськості та влади задля боротьби зі зміною

з глобальним потеплінням. Станом на листопад

клімату, аж ніяк не конфронтація. Зокрема, врахування

2021 року підписантами Угоди Мерів є 268 міст

наданих командою «Еколтави» рекомендацій дозволить

і ТГ в Україні. Всього в Україні налічується

зробити наступний ПДСЕРК м. Суми ще більш якісним і

1469 громад.

готовим адаптувати місто до зміни клімату. Це, відповідно,
зробить місто комфортнішим для проживання та більш

Підписанти Угоди Мерів беруть на себе добровільні

економічно конкурентоспроможним серед обласних

зобов’язання досягти скорочення викидів CO2:

центрів України. І, що не менш важливо, якісний і амбітний
ПДСЕР чи ПДСЕРК та його виконання є запорукою

ЩОНАЙМЕНШЕ НА 20% ДО 2020 РОКУ

виконання міжнародних зобов’язань України, зокрема

(покроково описано в Плані дій сталого

в рамках Паризької угоди 2015 року.

енергетичного розвитку — ПДСЕР) через
підвищення енергоефективності та зростання

ПЛАН ДІЙ СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ
ТА КЛІМАТУ (ПДСЕРК) — це ключовий інструмент

частки відновлюваних джерел енергії;

енергетичного планування громади. Саме він передбачає

ПРИНАЙМНІ НА 30% ДО 2030 РОКУ

наявність наскрізного аналізу поточної енергетичної

(покроково описано в Плані дій сталого

та кліматичної ситуації в місті. З ПДСЕРК ми можемо

енергетичного розвитку та клімату — ПДСЕРК)

дізнатися кількість енергії, що споживається в різних

частки підвищення енергоефективності та

секторах економічного життя громади. Також ми можемо

зростання частки відновлюваних джерел енергії.

оцінити кількість викидів парникових газів, можливість

Також підписанти підвищують стійкість міст до

їх скорочення та заходи, які для цього необхідно

зміни клімату, впроваджуючи заходи з адаптації.

Вступ

05

Задля досягнення поставлених показників (зменшення

У рамках громадського аналізу Плану дій сталого

викидів парникових газів на 20%), про які йдеться в Угоді,

енергетичного розвитку м. Суми аналітики «Еколтави»

місцеві органи влади мають ужити конкретних заходів, до

опрацювали й оцінили документ за 11 показниками,

яких належать:

зокрема:

пристосування адміністративних структур (організація
енергоменеджменту, синхронізація між відділами та

01

На наявність даних про споживання

02

Розроблений базовий кадастр викидів

енергоносіїв;

департаментами);
розробка Плану дій сталого енергетичного розвитку
(ПДСЕР);
звітування про виконану роботу щодва роки;

і включення в нього основних
забруднювачів атмосфери;

проведення в громадах Днів сталої енергії.
Чинний План дій Сум розроблено відповідно до

03

Величину зобов’язань зі скорочення

04

Розроблені заходи зі скорочення викидів СО2

05

Здійснення адаптації міських структур до

06

Розвиток проєктів із застосуванням відновлю-

викидів СО2,

рекомендацій пакету Європейського Союзу щодо клімату
й енергії до 2020 року для Підписантів, які приєдналися
між 2008 і 2015 роками, тому не враховує заходи

та їх фінансування;

з пом’якшення наслідків зміни клімату й адаптації міст до
2030 року та називається ПДСЕР, а не ПДСЕРК. Документ
розроблено та прийнято Сумською міською радою у 2016

виконання ПДСЕР;

році.
ваних джерел енергії, залучення зацікавлених
сторін і звітність про запроваджені заходи.

16,5
МАКСИМАЛЬНОЮ ОЦІНКОЮ, ВІДПОВІДНО
ДО ВИКОРИСТАНОЇ МЕТОДИКИ, Є

24

БАЛИ

За результатами
громадської оцінки
ГО «Суспільний проект
«Еколтава» згідно
методики ГО «Екоклуб»
ПДСЕР м. Суми
отримав 16,5
з максимально
можливих 24 балів.
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Розділ 1
Наявність у ПДСЕР даних про
споживання енергоносіїв
Кількість балів: 1 з 1

Під час підготовки ПДСЕР проведено аналіз споживання

За результатами проведеного аналізу, враховуючи на-

паливно-енергетичних ресурсів за шестирічний період,

явність і достовірність вихідної інформації, за базовий

який передує року розробки ПДСЕР, а саме 2009–2014 рр.

рік для Плану дій сталого енергетичного розвитку м.

Споживання зведено до однієї розрахункової одиниці: тис.

Суми прийнято 2013 рік.

МВт*год (Зобр. 1.1).
За результатами аналізу основні тенденції споживання
первинних паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) такі:
6 000
5 000

4 854

5 166

5 403

5 216

протягом 2009–2011 рр. спостерігалося поступове
4 690
4 255

зростання енергоспоживання. Цю тенденцію можна
пояснити відновленням економічної стабільності

4 000

в країні після економічної кризи 2008 року.

3 000

у період із 2012 по 2014 рр. відбулося поступове
зменшення споживання ПЕР. Головними чинниками

2 000

цього були: скорочення обсягів виробництва
в промисловому секторі в 2014 р. через нестабільну

1 000

ситуацію в країні; впровадження жорстких
адміністративних заходів зі скорочення споживання

0
2009

2010

2011

2012

2013

2014

ВДЕ

Бензин моторний

Пропан і бутан скраплені

Вугілля кам’яне

Мазути топкові важкі

Електроенергія

Паливо дизельне

Природний газ

Зобр. 1.1 Споживання енергоносіїв
на території м. Суми, тис. МВт∙год

ПЕР у всіх секторах, спричиненого скрутним
становищем паливно-енергетичного комплексу
країни в 2014 р.; відсутність достовірної інформації
щодо споживання пального.
Загальне річне споживання ПЕР становить 4,7 млн.
МВт∙год., або 1,8 млрд. грн. у цінах 2013 року.

81,2

Природний газ
533,6

Електроенергія
Вугілля кам’яне
Бензин моторний

620,5

Розділ 1. Наявність у ПДСЕР3 288,4
даних про споживання енергоносіїв
Паливо дизельне
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Пропан і бутан скраплені
ВДЕ

Ключовими паливно-енергетичними ресурсами, які відіграють вагому роль у функціонуванні міста, визначено такі:
природний газ (70,1%), електрична енергія (13,2%), кам’яне вугілля (11,4%) (Зобр. 1.2).
149,3
0,1
17,0
81,2

Природний газ
533,6

Електроенергія
Вугілля кам’яне
Бензин моторний

620,5

Паливо дизельне

3 288,4

Пропан і бутан скраплені
ВДЕ

Зобр. 1.2 Структура спожитих містом ПЕР у 2013 році, тис. МВт∙год
Частка інших енергетичних ресурсів у загальній структурі енергоспоживання становить 5,3%. Питому вагу відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в загальному паливно-енергетичному балансі міста станом на 2013 рік визначено на рівні
нижче 1%.
У ПДСЕР проаналізовано споживання окремими категоріями споживачів протягом 2009–2014 рр. за основними видами
первинних і вторинних ПЕР зі спільною одиницею виміру тис. МВт × год (Зобр. 1.3–1.6).

4 000
3 470
3 500 3 184

3 709

3 531
3 146

3 000

700
2 855

600

2 500

500

2 000

400

1 500

300

1 000

200

500

100

0

531,4

566,4

559,4

571,6

2010

2011

2012

620,5

583,6

0
2009

2010

2011

2012

2013

Інші
Промислові підприємства
Населення
Теплопостачальні підприємства
Бюджетний сектор

Зобр. 1.3 Споживання природного газу

2014

2009

Громадський транспорт
Комерційний і приватний
транспорт

2013

2014

Муніципальне освітлення
громадських місць
КП «Міськводоканал» СМР

Інші

Населення

Промислові підприємства

Бюджетний сектор

Зобр. 1.4 Споживання електричної енегії
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Розділ 1. Наявність у ПДСЕР даних про споживання енергоносіїв

1 000

988
934

965

2 000

930

1692
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1 747

2010

2011

781

800

698

1 693

1 647

2012

2013

1 678
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1 000
400
500

200

0

0
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2010

2011

2012

2013
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2009

2014

Пропан і бутан скраплені
Мазути топкові важкі
Паливо дизельне
Бензин моторний

Інші
Промислові підприємства

Міський бюджет
Обласний бюджет

Населення

Державний бюджет

Вугілля кам’яне

Зобр. 1.5 Споживання кам’яного вугілля
та рідкого палива

Зобр. 1.6 Обсяги виробництва теплової енергії
на потреби споживачів

У ПДСЕР приведено аналіз, де виокремлено основні чин-

секторів, зростанням рівня достатку населення

ники зміни споживання ПЕР:

та, відповідно, зростанням кількості побутових
пристроїв і гаджетів.

ПРИРОДНИЙ ГАЗ. Істотних змін у споживанні
природного газу в приватному та бюджетному секторах

КАМ’ЯНЕ ВУГІЛЛЯ ТА РІДКЕ ПАЛИВО. За

не спостерігалося. Коливання в споживанні природного

даними головного управління статистики в Сумській

газу теплопостачальними підприємствами спричинені

області мазут із 2010 року в місті не споживається

лише різною кількістю діб опалювального сезону,

як енергоносій. Рідке паливо використовують лише

середньою температурою повітря в навколишньому

в транспортному секторі. Також показники скорочення

середовищі в опалювальний сезон та ін.

споживання скрапленого газу за період 2012–2014 рр.
не збігаються з дійсними. Це пояснюється тим, що

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ. Протягом 2009–2013 рр.

з 2012 р. інформацію про споживання окремих видів

спостерігалося переважно зростання споживання

палива віднесено до конфіденційної, вона та не

електричної енергії в Сумах. Усереднений річний

надається для загального використання.

показник зростання попиту на електроенергію
становив 4%. У 2014 році спостерігалося скорочення

ТЕПЛОВА ЕНЕРГІЯ. Рівень споживання ТЕ протягом

споживання електричної енергії в промисловому

розглянутого періоду коливався незначно.

та третинному секторах, спричинене нестабільною

У 2009–2011 рр. спостерігалося зростання споживання

ситуацією в країні та вимушеним скороченням

в середньому на 2% щороку. У період із 2012

обсягів виробництва. В інших секторах у 2009–

по 2014 рр. відбувається поступове зростання

2014 рр. споживання електроенергії поступово

споживання, окрім секторів «Промисловість» та «Інші».

збільшувалося, що насамперед пов’язано

У них навпаки спостерігається поступове скорочення

з постійним зростанням електрообладнаності всіх

споживання.
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Розділ 2
Базовий кадастр викидів
Кількість балів: 1 з 3

У ПДСЕР включено сектори, на які муніципалітет має або
прямий, або опосередкований вплив.

СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ
В БАЗОВОМУ 2013 РОЦІ
У наведених розрахунках визначено, що загальний обсяг

Загальне міське енергоспоживання в базовому 2013 році

споживання електричної енергії в 2013 році в місті стано-

складало 2731 тис. МВт∙год. У ПДСЕР увійшло лише 56%

вив 620,5 тис. МВт∙год. Основні сектори споживачів: насе-

від загального споживання паливно-енергетичних ресур-

лення — 37,0%, промисловість — 32,7% та інші спожива-

сів у секторах. Крім того, теплопостачальні підприємства

чі — 16,8%. Енергоспоживання в решті секторів має питому

окремо не розглядаються в документі, адже теплову

вагу менше 6% та загалом складає лише 13,5% від річного

енергію, яку вони виробляють, враховано на рівні кінцевих

споживання електроенергії в місті.

споживачів.
Проте на Зобр. 2.2 структуру розподілу споживання електроенергії представлено так:
236
промисловість: 227,6 тис. МВт*год (36,7%),
218

населення: 208,8 тис. МВт*год (33,7%),
інші споживачі: 108,4 тис. МВт*год (17,5%).
Сумарне споживання складає 620,6 тис. МВт*год, проте

2 130

таке незначне відхилення, швидше за все, пояснюється
округленням даних.
Для аналізу ми розглянули документ під назвою «План

Бюджетні об’єкти місцевого підпорядкування
Третинні об’єкти

дій сталого енергетичного розвитку м. Суми до 2025

Населення

ному сайті «Угоди мерів». Проте на цьому сайті також

КП «Міськводоканал» СМР

представлено ПДСЕР до оновлення  2. Згідно з ним,

Муніципальне освітлення громадських місць
Промисловість
Муніципальний автопарк

року» (оновлений), 1 що його представлено на офіцій-

загальне споживання електричної енергії є нижчим за
рахунок нижчого рівня споживання у секторі промисловості (Зобр. 2.3).

Громадський, комерційний і приватний транспорт

Зобр. 2.1 Структура кінцевого енергоспоживання
секторів, включених у ПДСЕР (тис. МВт год)

1 П
 лан дій сталого енергетичного розвитку м. Суми до 2025 року»
(оновлений): https://mycovenant.eumayors.eu/ storage/web/mc_
covenant/documents/8/gI6YrlYkVz6wNNpSgThhltznONFfPzkm.pdf
2 ПДСЕР м. Суми до 2025 року»:
https://mycovenant.eumayors.eu/docs/seap/21465_1477554390.pdf
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208,8

Державний бюджет
32,7
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Державний бюджет

Обласний бюджет
Міський бюджет
Населення
КП «Міськводоканал»

Обласний бюджет

Муніципальне освітлення громадських місць

Міський бюджет

Промислові підприємства

Населення

Інші

КП «Міськводоканал»

Комерційний і приватний транспорт

Муніципальне освітлення
громадських місць

Громадський транспорт

Промислові підприємства
Інші

Зобр. 2.3 Структура енергоспоживачів
електроенергії в 2013 (тис. МВт∙год)

Комерційний і приватний транспорт
Громадський транспорт

Зобр. 2.2 Структура кінцевого енергоспоживання
електроенергії в 2013 році (тис. МВт∙год)

Застосування коефіцієнтів переводу
Енергоносій
Натуральні одиниці

Розрахунки з цими показниками помилок не містять (ок-

Природний газ
1000 м3

Коефіцієнт для переведення у МВт
× год3

9,77

вить 2,7% замість 0,9%).

Рівень споживання ПЕР, зазначений
у ПДСЕР станом на 2013 рік

348 900 тис. м3

Відповідно до даних Зобр. 2.3 загальний річний обсяг спо-

Приведене споживання
з урахуванням коефіцієнта до тис.
МВт*год3

рім частки споживачів Державного бюджету, яка стано-

живання електричної енергії в місті в 2013 році визначено
на рівні 589,8 тис. МВт*год. Основні сектори-споживачі: населення — 35,4%, промисловість — 33,4% та інші споживачі — 18,4%. Споживачі решти секторів загалом складають

3408, 753

Споживання в тис. МВТ*год,
зазначене в ПДСЕР розробниками

лише 12,8% від річного споживання електроенергії в місті.

Згідно структури споживачів
(Зобр. 2.4)

Попри зміни в споживанні електроенергії частки ПЕР

Коефіцієнт

9,43

у структурі загального споживання станом на 2013 рік

Відповідно до сумарного
споживання за період (Зобр. 2.5)

3146

Коефіцієнт

9,02

залишилися незмінними (Зобр. 2.4 та 2.5). Хоча в разі
зниження споживання електроенергії з 620,5 тис. МВт*год
до рівня 589,8 тис. МВт*год частка електроенергії від
зазначених в обох випадках 4,7 млн. МВт*год загального
споживання ПЕР у 2013 році має становити 13,2% і 12,5%
відповідно або ж мають бути представлені уточнені дані

3 М
 етодика громадської оцінки ПДСЕРК:
https://ecoclubrivne.org/download/8497/

3288,4
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Зобр. 2.5 Споживання природного газу за період
2009–2014 рр (тис. МВт∙год)

1 000

988

надмірного округлення.

934

965
930
781

800

698

За даними головного управління статистики в Сумській
області мазут із 2010 року в місті не споживається. Рідке
пальне використовується лише в транспортному секторі. Скорочення споживання скрапленого газу за період
2012–2014 рр. не збігається з дійсним.
Це пояснюється тим, що з 2012 р. інформацію про спожи-

2014

Промислові підприємства

Населення

по рівню загального споживання ПЕР містом Суми без

2011

Інші

Теплопостачальні підприємства

Зобр. 2.4 Структура енергоспоживачів
природного газу в 2013 році (тис. МВт∙год)

2010

600
400
200

вання окремих видів палива віднесено до конфіденційної і
вона не надається для загального використання.

0
2009

Крім того, в натуральних одиницях виміру дані по споживанню кам’яного вугілля та рідкого палива в ПДСЕР не
наведено.

2010

2011

2012

2013

2014

Пропан і бутан скраплені
Мазути топкові важкі
Паливо дизельне
Бензин моторний
Вугілля кам’яне

Зобр. 2.6 Споживання кам’яного вугілля та рідкого
палива за період 2009-2014 рр. (тис. МВт∙год)
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ПРОМИСЛОВІСТЬ

Порівняно з 2012 роком зменшення викидів шкідливих
речовин від стаціонарних джерел на 1953,813 тонн/рік

Відповідно до ПДСЕР м. Суми та Доповіді про стан навко-

відбулося за рахунок зменшення викидів в атмосферне

лишнього природного середовища в Сумській області

повітря від стаціонарних джерел ТОВ «Сумитеплоенерго»,

у 2012 році основними підприємствами, що забруднювали

ПАТ «Сумихімпром», ПАТ «Центролит», АТ Сумський завод

атмосферне повітря викидами від стаціонарних джерел

«Насосенергомаш».

забруднення, були:
Згідно з законодавством муніципалітет не може впливаТОВ «Сумитеплоенерго» — 4650,0 тонн/рік;

ти на деякі зі згаданих секторів. Тому в ПДСЕР включено

ПАТ «Сумихімпром» — 3350 тонн/рік;

лише ті сектори, на які муніципалітет має прямий або опо-

АТ Сумський завод «Насосенергомаш» — 567 тонн/рік;

середкований вплив. Загальне споживання ПЕР у секторах,

ПАТ Сумське машинобудівне науково-виробниче

включених до Плану дій, становить 56% від загального

об’єднання» — 450 тонн/рік.

міського енергоспоживання в базовому році, що складає
2731 тис. МВт∙год.

Найбільша кількість специфічних речовин викидалася
підприємствами Мінпромполітики:

Виходячи з наведеного, робимо висновок, що основні під-

70,747 тонн/рік сірчаної кислоти, 494,097 тонн/рік аміаку.

приємства, які забруднювали атмосферне повітря викидами від стаціонарних джерел забруднення, не мали прямого підпорядкування місцевій владі м. Сум та не включені
в ПДСЕР, хоча частка споживання ПЕР промисловості

6 000
5 000

становить понад 30% за всіма видами енергоресурсів.
4 863,2

4 000
2 731,0

3 000
56%

2 000
1 000
0
Загальне споживання
ПЕР містом

Споживання ПЕР
секторів, включених
у ПДСЕР

Зобр. 2.7 Споживання ПЕР секторів включених
у ПДСЕР (тис. МВт∙год)
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Розділ 3
Обсяги зобов’язань
зі скорочення викидів
Кількість балів: 3 з 3

На підставі складеного кадастру викидів парникових газів і

Розрахунок величини зобов’язань здійснюється за фор-

сценарію звичайного розвитку енергоспоживання секто-

мулою:

рів, включених у ПДСЕР, розроблено прогноз викидів парникових газів до 2025 р. Згідно з прогнозом, за відсутності

З = (Вп-В2020)/Вп×100%,

впровадження енергозбережних заходів, очікувалося, що
у 2020 р. порівняно з базовим роком викиди СО2 збіль-

де З — обсяг зобов’язань зі скорочення викидів на момент

шаться на 4,2%, а до 2025 р. на 6,6%.

прийняття ПДСЕР, %;
Вп — викиди в році, що передував року розробки ПДСЕР
(2015), тонн СО2‑екв;
В2020 — плановані викиди в 2020 році, тонн СО2‑екв.

1060

В2020 = ВБ× (100% — ЗВ%),

1040

де ВБ — викиди у базовий рік у натуральних одиницях,

1020

тонн СО2‑екв;
ЗВ% — запланований відсоток скорочення, %

1000

(взяти в ПДСЕР).

980
В2020 = 985 460,6×(100% — 20,2%)=985 460,6×79,8%=
960

=786 397,56 т СО2

940

З = (1011 000,00–786 397,56)/1011 000,00×100%=
=224 602,44/1011 000 00=22,22%
2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

920

Висновок: скорочення викидів парникових газів до
2020 року складає 22,22%, що свідчить про амбітність
цілей ПДСЕР м. Суми. Проте їх досягнення потребує знач-

Зобр. 3.1 Викиди парникових газів (тис.т CO2)

ної роботи міської влади та населення.
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Розділ 4
Заходи та ключові сектори
діяльності
Кількість балів: 2 з 3

У ПДСЕР зазначено, що Суми беруть до уваги заходи, які

вуличне освітлення, створення міні-ТЕЦ. Приєднавшися до

передбачені для кожного з включених до ПДСЕР секто-

європейської ініціативи Угода Мерів й декларують такі прі-

рів, а саме бюджетних установ, сфери обслуговування,

оритетні цілі до 2025 року шляхом упровадження заходів

житлового сектора, місцевого транспорту, а також місце

із енергозбереження, підвищення енергоефективності та

та центральні систем теплопостачання, очисні споруди,

заміщення традиційних джерел енергії на відновлювані.

Та мають отримати такі результати:

26,2% 21,3%

5,8%

343
млн. грн.

скорочення

скорочення річного

часткова заміна

скорочення річних

викидів

споживання

традиційних

видатків на паливно-

парникових

енергоресурсів

джерел енергії

енергетичні ресурси

газів на 26,2%

на 21,3%

відновлюваними

щонайменше на

(134,2 тис. т

(371,6 тис. МВт∙год.);

й альтернативними

343 млн. грн.

СО2);

на 5,8%
(102,1 тис. МВт∙год./
10,8 млн. м3
природного газу);
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Таблиця 4.1 Залежність скорочення викидів і вартості впровадження заходів
Цілі
Назва заходу

Упровадження енергетичного
менеджменту

Цільові показники
Роки
впрова-
дження
2016

Вартість
у грн (в у. о.
не подано)

Економія
енергії на рік,
МВт/рік

Економія
викидів
СО2/рік, т

6,9 млн. грн.

20034,7

1185,2

Підвищення енергоефективності
в групах освітніх закладів м. Суми
(ПУЛ 1, ПУЛ 2, ПУЛ 3, ПУЛ 4, ПУЛ 5,
ПУЛ 6, ПУЛ 7)

2016–2024

183,43 млн.грн

64279,0

13614,6

Підвищення енергоефективності
в житлових будинках

2016–2024

413,3 млн. грн

155467,9

41664,9

Третинні будівлі (сфера послуг)

2016–2024

45 млн. грн

43678

29427

Теплоенергетика

2016–2019

50,1 млн. грн

107953,1

33027,6

Будівництво міні-ТЕЦ на твердих
побутових відходах

2022–2024

333,9 млн. грн

10887

26230

Реконструкція котельні
ДКППВ ПАТ «Сумське МНВО»
з облаштуванням твердопаливних
біокотлів на потреби ГВП
(гарячого водопостачання)

2019–2020

39,2 млн. грн

30572,7

6175,7

Упровадження енергоефективних
джерел світла (освітлення)

2017–2020

1,5 млн. грн

1940,0

2103,9

Системи централізованого
водопостачання та водовідведення

2016–2022

9,9 млн. грн

4842,5

5251,7

Заміна застарілого тролейбусного
складу КП «Електроавтотранс»
Сумської міської ради

2015–2024

299,3 млн. грн

15241,7

2928,2

Міська цільова програма
«Два колеса» зі створення та розвитку
велосипедних доріжок

2017–2020

15,3 млн. грн

Не подано

Не подано

Інформаційно-просвітницька
діяльність у галузі енергозбереження
та підвищення енергоефективності

2016–2025

Не подано

Не подано

Не подано

*	Згідно з даними в ПДСЕР в документ не включено найбільші промислові підприємства, приватний і комерційний
транспорт.
** В описі заходів відсутні відповідальні виконавці, вартість упровадження заходів розраховано в гривнях, а також не
враховано кількість виробленої енергії з ВДЕ на рік.
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Таблиця 4.2 Залежність скорочення викидів і вартості впровадження заходів
Скорочення
викидів
СО2, т

% скорочення
від загальної
к-сті СО2

1185,2

0,73

6,9

0,49

Підвищення енергоефективності
в групах освітніх закладів м. Суми
(ПУЛ 1, ПУЛ 2, ПУЛ 3, ПУЛ 4, ПУЛ 5,
ПУЛ 6, ПУЛ 7)

13614,6

8,41

183,43

13,12

Підвищення енергоефективності
в житлових будинках

41664,9

25,72

413,3

29,57

29427

18,2

45

3,2

33027,6

20,4

50,1

3,58

Будівництво міні-ТЕЦ на твердих
побутових відходах

26230

16,2

333,9

23,88

Реконструкція котельні
ДКППВ ПАТ «Сумське МНВО»
з облаштуванням твердопаливних
біокотлів на потреби ГВП
(гарячого водопостачання)

6175,7

3,8

39,2

2,8

Упровадження енергоефективних
джерел світла (освітлення)

2103,9

1,3

1,5

0,11

Системи централізованого
водопостачання та водовідведення

5251,7

3,24

9,9

0,7

Заміна застарілого тролейбусного
складу КП «Електроавтотранс»
Сумської міської ради

2928,2

1,81

299,3

21,41

15,3

1,09

Назва заходу

Упровадження енергетичного
менеджменту

Третинні будівлі (сфера послуг)
Теплоенергетика

Міська цільова програма
«Два колеса» зі створення та розвитку
велосипедних доріжок

Не подано

Інформаційно-просвітницька
діяльність у галузі енергозбереження
та підвищення енергоефективності

22856

Разом

184789,1

Вартість
упровадження,
млн. грн

Не подано

1397,898

% вартості
від загальної
суми
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Зобр. 4.1 Залежність скорочення викидів і вартості впровадження заходів

Висновок: за результатами аналізу залежності скорочення

в секторі житлових будівель, що пояснюється

викидів і вартості впровадження заходів випливає таке:

їх значною кількістю та низьким класом
енергоощадності, та на будівництво міні-ТЕЦ

відсутні дані по вартості в інформаційно-просвітницькій

на ТПВ;

діяльності; у програмі «Два колеса» не розраховано

всього 2% скорочення викидів СО2 від заходів

економію викидів СО2;

із заміни застарілого тролейбусного складу КП

найбільш ефективними заходами з меншими

«Електроавтотранс» при тому, що інвестиції в ці

капіталовкладеннями є: впровадження

заходи складають 21,41% від загалом запланованих

комплексних заходів у третинних будівлях (сфера

у ПДСЕР.

послуг) і теплоенергетиці, а також застосування
енергоефективних джерел освітлення, ремонт систем

Необхідна пріоритетизація заходів — від більш ефек-

водопостачання та водовідведення;

тивних і менш ресурсозатратних до менш ефективних і

найвищий рівень інвестицій передбачено для

більш ресурсозатратних. Необхідно мати чіткіші розра-

впровадження заходів із енергоефективності

хунки по деяких заходах щодо скорочення викидів СО2.
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Розділ 5
Наявність прогресивних
для України заходів
Кількість балів: 3 з 3

Директива 2012/27EU Європейського парламенту та Ради

У школах передбачено впровадження як

Європи від 25 жовтня 2012 р. «Про енергоефективність»

довгоокупних, так і м’яких енергоефективних заходів:

вимагає, щоби громадські заклади територіальної одиниці
були показовими з погляду енергоефективності, оскільки

комплексна термомодернізація та реконструкція

вони є зразком для мешканців.

системи теплопостачання;
реалізація проекту з повної термомодернізації

У представленому документі розглядаються такі новітні

будівлі школи;

заходи:

модернізація інженерних мереж

01 У
 провадження

енергетичного менеджменту —

із використанням енергоефективних технологій;
відновлення загальнообмінної вентиляції
з системою рекуперації теплової енергії від

запровадження обліку й аналізу споживання

витяжного повітря;

енергоресурсів у бюджетній сфері. Розробки

реконструкція системи теплопостачання завдяки

енергоефективних заходів, управління виконанням

будівництву індивідуальної твердопаливної

проєктних робіт та влаштування енергозберігаючого

котельні, зокрема використання палива типу

обладнання, планування нових норм споживання

деревної тріски;

енергоресурсів, виконання енергоаудитів.

реконструкція системи теплопостачання для

02 П
 ідвищення

енергоефективності
в бюджетних будівлях
м. Суми — у цьому пункті зазначено основний

напрямок на вдосконалення будівель шкіл, п'яти
громадських будівель управління освіти та науки
Сумської міської ради, 11 об’єктів відділу охорони
здоров’я Сумської міської ради.

заміщення природного газу чи теплової енергії,
виробленої з нього;
заміна газу на місцеві альтернативні джерела
енергії для 5 об’єктів;
заміна дерев’яних вікон на металопластикові.

Розділ 5. Наявність прогресивних для України заходів

03 Б
 удівництво міні-ТЕЦ

на твердих побутових
відходах — орієнтовне розміщення ТЕЦ
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07 М
 іська цільова програма

Можна буде використовувати очищені стічні води

«Два колеса» зі створення
та розвитку велосипедних
доріжок у м. Суми
на 2013–2018 рр. — у рамках програми

для підживлення міні-ТЕЦ, золу після спалювання

передбачається будівництво (облаштування) 23,59 км

відходів доцільно направляти на очисні споруди,

поєднаних і відособлених велодоріжок таких типів:

планують створити на території очисних споруд міста.

надлишкову теплову енергію використовувати для
осушення частково зневодненого мулу (кеку).

04 Р
 еконструкція котельні

ДКППВ ПАТ «Сумське
МНВО» з облаштуванням
твердопаливних біокотлів
на потреби гарячого
водопостачання — передбачається

двосмугових велодоріжок із зустрічним рухом
завширшки 2,2 м;
велодоріжок із одностороннім рухом і велосмуг
(у тому числі й на проїжджій частині) завширшки
від 1 до 1,5 м.

08 Ч
 асткове використання

біокотлів тепловою потужністю 4 та 3 МВт, які

біопалива в приватних і
громадських транспортних
засобах — пропонується перевести

забезпечуватимуть виробництво теплової енергії на

транспортні засоби комунальних підприємств

потреби гарячого водопостачання.

і перевізників на паливо з частковим вмістом

За біопаливо править тюкована солома.

біопалива (10%).

облаштування двох твердопаливних

05 В
 провадження

енергоефективних джерел
вуличного освітлення — заміна

Висновок: з огляду на запропоновані заходи можна дійти
висновку, що в ПДСЕР м. Суми розглядається впровадження новітніх заходів із описом способів їх реалізації в бю-

джерел світла на компактні люмінесцентні лампи

джетних установах, транспортній сфері, місцевому вироб-

(КЛЛ), що мають світловіддачу в середньому

ництві енергії.

60 лм/Вт.

06 С
 корочення споживання

паливно-енергетичних
ресурсів для централізованого
водопостачання та
водовідведення — модернізація,
переобладнання та вдосконалення централізованої
системи водопостачання та водовідведення КП
«Міськводоканал» Сумської міської ради.
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Розділ 6
Здійснення підписантом
діяльності, що не включена
до ПДСЕР, але впливає на
викиди
Кількість балів: 0,5 з 1

За інформацією з відкритих джерел ми визначили перелік заходів, що не включені до ПДСЕР, але в тій чи тій мірі скорочували чи збільшували кількість СО2 в м. Суми впродовж 2017–2021 років (Таблиця 6.1, Таблиця 6.2).

Таблиця 6.1 Заходи, що не включені в ПДСЕР, але впливають на зменшення викидів
Назва заходу

Цілі заходу

Роки
впровадження

Джерело

Капітальний ремонт
житлового фонду
будинків ОСББ

Капремонт фасаду будинку, покрівлі,
внутрішньобудинкових мереж, ліфтів,
дверних полотен і віконних рам, капремонт
електроосвітлення та силової проводки (заходи
з енергоефективності).

2017

smr.gov.ua

Введення на
підприємстві ТОВ
«Гуалапак Україна»
системи очищення
викидів

Створення замкненого циклу використання та
відновлення сировини, зменшення шкідливих
викидів повітря (на 99%), підвищення
енергоефективності й удосконалення технології
виробництва.

2019

smr.gov.ua

Акція «Greening
of the Planet»

Висадження 725 шт (поглинання СО2).

2019 та 2021

smr.gov.ua

Капітальний ремонт
житлового фонду

Ремонт дахів багатоповерхівок (заходи
з енергоефективності).

2019

smr.gov.ua

Ремонт вулично-
дорожньої мережі

Ремонт дорожнього покриття (якісні дороги
сприяють скороченню споживання палива
транспортними засобами).

2020

smr.gov.ua

Ремонтні роботи в КНП
«Клінічна лікарня № 5»

Заміни зношених мереж водопостачання, 900 вікон,
ремонт покрівлі (заходи з енергоефективності).

2020

smr.gov.ua

Розділ 6. Здійснення підписантом діяльності, що не включена до ПДСЕР
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Таблиця 6.2 Заходи, що не включені до ПДСЕР та призводять до збільшення викидів
Назва
підприємства

Вплив на зростання викидів СО2

Рік

«Сумський облавтодор»

Наднормативні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
без відповідних дозволів4

2018–2020

«Сумитеплоенерго»

Рознесення вітром попелу з відстійника підприємства 5

2021

КП «Паркінг» Сумської
міської ради

Відсутня проектна документація, паспорт місця видалення відходів та
інструкція з експлуатації майданчика рослинних залишків та опалого
листя, яке часто спалюють там6

2021

ПАТ «Сумихіпром»

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря без дозволу на
викиди забруднюючих речовин, що є порушенням вимог ст. 11 Закону
України «Про охорону атмосферного повітря» 7

27.12.2018–
07.05.2019

Висновок: підсумовуючи наведену інформацію, можна дійти висновку, що впродовж 2017–2021 років у м. Суми впроваджувалися заходи, не передбачені в ПДСЕР, що мали як позитивний, так і негативний вплив на кількість викидів СО2.
Варто було би враховувати їх у ПДСЕР, адже ці дані могли би вплинути на базовий кадастр викидів.

4
5
6
7

 ttps://sumypost.com/sumynews/ekologiya/u-sumah-oshtrafuvaly-oblavtodor-na‑2–8‑mln-grn-za-zabrudnennya-povitrya/
h
https://sumypost.com/sumynews/ekologiya/u-sumah-dachi-zasypaye-zoloyu-z-vidstijnyka-mistsevoyi-tets/
http://deisumy.gov.ua/?p=4049
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/85053310/
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Розділ 7
Розвиток відновлюваних
джерел енергії (ВДЕ)
Кількість балів: 1 із 3

План дій сталого енергетичного розвитку м. Суми до 2025

що дозволить зменшити викиди СО2 на 6949 т (0,71% від

року за рахунок упровадження енергоефективних заходів

базового значення).

передбачає:

Економію ПЕР не розраховано.

скорочення річного споживання енергоресурсів на 20%
(544,3 тис.МВт.год.);
заміщення частки природного газу за рахунок

	
02 Будівництво міні-ТЕЦ на твердих
побутових відходах

альтернативних джерел на 5,8%, що становить
10,8 млн. м3;

Захід передбачає налагодження роздільного збирання

зменшення викидів СО2 на 20,2% (199,1 тис. т СО2);

ТПВ населенням, заохочення до цього за рахунок введен-

скорочення річних видатків на ПЕР щонайменше на

ня двоставкового тарифу — сортування та вивезення сміт-

344,3 млн. грн.

тя, забезпечення населення ємностями для роздільного
збирання ТПВ, побудова сміттєсортувального комплексу

У ПДСЕР передбачено три альтернативні заходи з упрова-

на наявному полігоні (або на території міні-ТЕЦ) з продук-

дження відновлюваних джерел енергії:

тивністю 100 тис. т на рік.
Використання енергії спалювання відходів буде спрямо-

	
01 Часткове використання біопалива
в приватних і громадських
транспортних засобах

вано на комбіновану генерації електричної та теплової
енергію.
Економія ПЕР згідно з даними становитиме 10887 МВт/год.

Пропонується перевести транспортні засоби комунальних підприємств і перевізників на паливо з частковим
вмістом біопалива (10%). Для перевізників можна
влаштувати конкурс на здійснення перевезень на маршрутах, однією з основних умов якого є використання

	
03 Реконструкція котельні ДКППВ
ПАТ «Сумське МНВО»
з облаштуванням твердопаливних
біокотлів на потреби ГВП

біодизельного палива на міських маршрутах загального
користування.

Передбачається облаштування двох твердопаливних біокотлів тепловою потужністю 4 та 3 МВт, які забезпечува-

Заходом передбачається, що до 2025 року 10% палива

тимуть виробництво теплової енергії на потреби гарячого

в секторі транспорту займатиме альтернативне паливо,

водопостачання. За біопаливо править тюкована солома.

Розділ 7. Розвиток відновлюваних джерел енергії (ВДЕ)
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Для забезпечення надійної роботи котлів передбачається

Експерти, які виступають за перетворення відходів на

влаштування дублюючої лінії твердого біопалива (деревна

енергію спалюванням, оминають два важливі фактори:

тріска, гранули з деревини чи агровідходів). Річний обсяг
споживання соломи становить 8,7 тис. т/рік. Прийнята вар-

в Україні поки що немає можливостей

тість тюкованої соломи 750 грн/т.

створення сталого потоку якісної сировини для

Економія ПЕР згідно з даними становитиме 30572,7 МВт/год.

сміттєспалювальних заводів (RDF-палива), натомість
через недосконалу систему сміттєвого менеджменту

Висновок: стосовно будівництва міні-ТЕЦ виникають сум-

є висока ймовірність потрапляння туди небезпечних

ніви щодо її безпеки для навколишнього природного се-

відходів (батарейки, електричні й електронні прилади,

редовища та здоров’я людей, адже не вистачає інформації

ртуть та інші токсичні речовини, які значно шкодять

про технологію спалювання відходів у ній. Згідно з даними

ґрунтам і воді);

Державного агентства з енергоефективності й енергозбе-

через маніпуляції з «зеленим тарифом» існує ризик

реження з 10 млн. тонн сміття, яке щороку потрапляє на

відкриття численних сміттєспалювальних заводів

полігони, можна виробляти 3,5 млн. Гкал теплової енергії

без належного обладнання для сортування відходів і

та 1,2 млрд. кВт/год електроенергії на рік. Це складає

очищення викидів.

1,48% і 0,79% відповідно від загального споживання теплової та електричної енергії.
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Розділ 8
Фінансування
Кількість балів: 1 із 2

Загальний обсяг інвестицій, необхідних для реалізації

Аналіз потенційних джерел фінансування базується на

ПДСЕР міста Суми —

інформації про характеристики інвестиційних проектів, що
включені в ПДСЕР. Інвестиційні проекти ПДСЕР мають такі
узагальнені показники:

1 542,5
млн. грн.

належать до розряду довгострокових;
потребують значних коштів для реалізації;
потребують для фінансування «довгі гроші»;
мають прийнятні економічні показники за низьких
ставок кредитування — 3–4%.
частина заходів не мають чітко визначених

на термін
впровадження
2016–2025 роки.

домовленостей щодо фінансового забезпечення,
а є лише потенційними планами, які можуть так
і залишитися на папері.
Для реалізації проектів ПДСЕР заплановано залучити кошти зовнішніх джерел фінансування (міжнародні банківські
організації, приватні інвестори, схеми з участю компаній ЕСКО). Для досягнення максимальної ефективності
використання коштів міського бюджету необхідно задіяти
механізми співфінансування та державно-приватного
партнерства, а також створити сприятливий інвестиційний
клімат і надати місцеві гарантії для залучення інвестицій
для реалізації енергоефективних проектів.
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Таблиця 8.1 С
 ередньорічні видатки на комунальні послуги й енергоносії з місцевого бюджету
на сектори, що фінансуються лише коштом міського бюджету з загального фонду
2015

2018

2019

2020

Сектор
Видатки на комунальні послуги й енергоносії, грн

Виконавчий комітет Сумської міської ради

Інформа
ція
відсутня

3 718 476,00

4 753 621,00

5,289,300.00

69 735 910,00

79 736 030,00

83,561,807.00

23 500,00

32 216,00

35,400.00

Департамент соціального захисту населення
Сумської міської ради

1 542 626,00

1 622 657,00

1,615,490.00

Служба у справах дітей Сумської міської ради

37 220,00

45 780,00

57,500.00

1 862 231,00

2 099 320,00

2,201,760.00

17 608 620,00

20 428 237,00

28,077,306.00

81 850,00

103 690,00

98,300.00

0,00

0,00

Управління архітектури та містобудування
Сумської міської ради

81 200,00

108 163,00

92,400.00

Управління державного архітектурно-
будівельного контролю Сумської міської ради

36 300,00

50 452,00

52,700.00

250 267,00

235 000,00

314,600.00

Управління освіти й науки Сумської міської
ради
Відділ охорони здоров’я Сумської міської ради

Відділ культури й туризму Сумської міської
ради
Департамент інфраструктури міста Сумської
міської ради
Управління «Інспекція з благоустрою міста
Суми» Сумської міської ради
Управління капітального будівництва
та дорожнього господарства Сумської міської
ради

Департамент забезпечення ресурсних
платежів Сумської міської ради
Департамент містобудування та земельних
відносин Сумської міської ради
Департамент фінансів, економіки й
інвестицій Сумської міської ради

Усього видатків

0,00

—

—

—

183 655,00

196 300,00

244,400.00

95 161 855,00

109 411 466,00

121,640,963.00
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Таблиця 8.2 Графік і джерела фінансування проєктів ПДСЕР

Проєкти

Інвестиції,
тис .грн

Термін упровадження
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

14835,5

11417,9

2023

2024

15913,3

16140,5

Бюджетний сектор
Упровадження
енергетичного
менеджменту

6900,7

3450,3

ПУЛ 1 Підвищення
енергоефективності
в освітніх закладах
управління освіти й науки
(ДНЗ №2, №14, №22, ЗОШ
№29)

10463,4

10463,4

Комплексна
термомодернізація та
реконструкція системи
теплопостачання ЗОШ
№11

4642,6

4642,6

ПУЛ 2 Підвищення
енергоефективності в
бюджетних закладах
м. Суми (ЗОШ №24, ССШ
№25, ДНЗ №3, 15, 28, 39,
Сумська міська дитяча
клінічна лікарня Святої
Зінаїди)

9469,5

ПУЛ 3 Підвищення енергоефективності в бюджетних закладах управління
освіти й науки Сумської
міської ради (26 ЗОШ)

34 088,0

ПУЛ 4 Підвищення енергоефективності в бюджетних закладах управління
освіти й науки Сумської
міської ради (30 ДНЗ)

34 339,7

ПУЛ 5 Підвищення енергоефективності в бюджетних закладах управління
освіти й науки Сумської
міської ради (5 об’єктів)

3 267,4

ПУЛ 6 Підвищення
енергоефективності
відділу охорони здоров’я
Сумської міської ради
(11 об’єктів)

32 053,8

3450,3

9469,5

13775,2

14268,8

6044,0

8086,3

3267,4
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Таблиця 8.2 Продовження

Проєкти

Інвестиції,
тис .грн

ПУЛ 7 Модернізація
теплових вводів і системи
опалення з використання енергозбережних
технологій (122 об’єкти
державного й обласного
підпорядкування)

48 800,0

Разом

184025,0

Термін упровадження
2016

2017

18556,3

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4880,0

5856,0

5856,0

5856,0

5856,0

7320,0

7320,0

5856,0

17799,9

19631,2

20124,8

19986,3

20691,5

22005,3

23233,3

21996,5

Житловий сектор
Пілотний проект із модернізації теплових вводів і
систем опалення з використанням енергозбережних технологій для семи
будинків ОСББ і ЖБК

4 408,6

Модернізація теплових
вводів і системи опалення
з використанням енергозбережних технологій
(1 106 будинків)

409028,8

Разом

413437,5

4 408,6

4408,6

50540,4

51257,5

50568,5

51514,6

52669,1

51457,0

51379,7

49642,1

50540,4

51257,5

50568,5

51514,6

52669,1

51457,0

51379,7

49642,1

Третинні будівлі
Часткова термомодернізація, реконструкція
систем опалення

45 000,0

3150,0

4500,0

4500,0

4500,0

4500,0

6750,0

6750,0

4500,0

5850,0

Разом

45 000,0

3150,0

4500,0

4500,0

4500,0

4500,0

6750,0

6750,0

4500,0

5850,0

Теплоенергетика
Упровадження енергетичного менеджменту
ТОВ «Сумитеплоенерго»

13 417,7

6708,9

6708,9

Впровадження енергетичного менеджменту
ДКППВ ПАТ «СМНВО»

5 664,6

2832,3

2832,3

Зниження витрат
електроенергії об'єктами
ТОВ «Сумитеплоенерго»

21 000,0

4200,0

6300,0

10 500,0
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Таблиця 8.2 Продовження
Інвестиції,
тис .грн

Проєкти

Підвищення енергоефективності системи підготовки резервного палива
ДКППВ ПАТ «СМНВО»

1 030,0

Застосування комбінованої генерації електричної
та теплової енергії на
ДКППВ ПАТ «СМНВО»

9 000,0

Разом

50112,4

Термін упровадження
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

56763,5

160273,4

116866,1

56763,5

160273,4

116866,1

1030,0

9541,2

14771,2

3600,0

5400,0

9900,0

15900,0

Заміщення природного газу на відновлювані й альтернативні джерела енергії
Будівництво міні-ТЕЦ
на твердих побутових
відходах

333 903

Реконструкція котельні
ДКППВ ПАТ «СМНВО»
з облаштуванням твердопаливних котлів на
потреби ГВП

39 200,0

9800,0

29400,0

Разом

373103,0

9800,0

29400,0

Муніципальне вуличне освітлення
Упровадження енергетичного менеджменту на
КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР

68,0

Упровадження енерго
ефективних джерел світла

1500,0

Разом

1568,0

68,0

68,0

375,0

375,0

375,0

375,0

375,0

375,0

375,0

375,0

Система водопостачання та водовідведення
Упровадження енергетичного менеджменту КП
"Міськводоканал" СМР
Переобладнання насосних агрегатів Тополянського водозабору,
свердловина №16

1 363,6

445,7

1 363,6

445,7
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Таблиця 8.2 Продовження

Проєкти

Інвестиції,
тис .грн

Термін упровадження
2016

2017

2018

2019

Переобладнання насосних
агрегатів Лучанського
водозабору, свердловина
№7Б

350,1

Переобладнання насосних агрегатів Лучанського водозабору, свердловина №12

760,6

Переобладнання насосних агрегатів Тополянського водозабору,
свердловина № 6А

80,5

80,5

Переобладнання насосних агрегатів Пришибського водозабору,
свердловина № 8А

251,6

251,6

Переобладнання КНC-1А
насосними агрегатами з
шафами керування

1 170,0

Переобладнання мулонасосної станції № 2 на
очисних спорудах фекальними насосними агрегатами з шафами керування

2 368,9

Реконструкція водогону Д
500 мм від Тополянського
водозабору до
пр. Курського

3 150,0

Разом

9941,0

2020

2021

2022

2023

2024

15000

18000

350,1

760,6

1 170,0

2 368,9

3 150,0

1 363,6

795,8

760,6

332,1

1 170,0

99662,7

99662,7

99662,7

2 368,9

3 150,0

Транспорт
Заміна застарілого тролейбусного складу КП
“Електроавтотранс” СМР

299 288,1

Створення та розвиток
велосипедних доріжок у
місті Суми

15 271,4

2731,7

2609,6

2294,4

2348,5

2570,0

2717,2

Підвищення якості дорожнього покриття в межах
міста

174000

33092

4440

24468

20000

18000

21000

20000
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Таблиця 8.2 Продовження

Проєкти

Інвестиції,
тис .грн

Термін упровадження
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Разом

488559,5

35823,7

7049,6

126425,1

122011,2

120532,7

23717,2

20000

15000

18000

Загалом

1565746,4

72911,4

95831,8

212849,4

223611,6

227478,6

106196,7

160125,8

254386,4

212354,7

Висновок: виходячи з офіційних даних, до міського бюджету Сум за період 2018–2020 років не включено видатки на підвищення енергоефективності по секторах. Інформація про видатки з бюджету на енергоефективність за 2015 рік відсутня.
За інформацією, поданою в ПДСЕР, влада м. Суми планує залучати фінансування на заплановані заходи через публічно-
приватне партнерство (ППП), через механізм ЕСКО (Енергосервісний контракт), державно-приватне партнерство, залучення позабюджетних коштів, залучення кредитних коштів для фінансування проектів у житловому секторі. Проте ми не
побачили в цьому розділі планів щодо створення револьверного фонду, програми підтримки створення ОСББ чи інших
механізмів, які могли би суттєво підвищити кількість енергоефективних заходів у приватному секторі, який є одним із
найбільших джерел викидів СО2 у місті.
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Розділ 9
Адаптація міських
структур
Кількість балів: 2 з 2

Для отримання вичерпної інформації щодо наявності від-

Сумської міської ради, а саме: Департаменту фінансів, еко-

повідного органу чи посади енергоменеджера у структурі

номіки та інвестицій, управління освіти i науки, управління

самоврядування, назви й офіційного статусу структурної

охорони здоров’я, управління капітального будівництва та

одиниці, що відповідальна за реалізацію ПДСЕР, а також рі-

дорожнього господарства, відділу культури.

шення про відповідальність за реалізацію ПДСЕР, команда

Основною метою діяльності Групи є формування умов

«Еколтави» надіслала письмовий запит на адресу Департа-

для ефективного функціонування системи енергетичного

менту фінансів, економіки й інвестицій м. Суми.

менеджменту, системного керування енергетичними ресурсами у бюджетній сфері територіальної громади, забез-

Ми отримали таку відповідь:
«Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України
від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та

печення безперервного процесу покращення енергетичних
характеристик, зменшення витрат на енергію, викидів
парникових газів та інших впливів на довкілля.
3 метою організації виконання заходів Плану дій сталого

умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої

енергетичного розвитку міста Суми до 2025 року, моніто-

влади, органів прокуратури, судів та інших органів», рішен-

рингу його виконання, розпорядженням міського голови від

ня Сумської міської ради від 27 липня 2016 № 1031-MP «Про

03.06.2021 № 130-P (зі змінами) створено робочу групу (РГ)

затвердження структури апарату та виконавчих органів

з питань реалізації Плану дій сталого енергетичного розвит-

Сумської міської ради, ïx загальної штатної чисельності»

ку міста Суми до 2025 року. До складу РГ входять: перший за-

(зі змінами), розпорядження міського голови від 03.10.2016

ступник міського голови, керівники структурних підрозділів,

№ 371‑к «Про затвердження граничної чисельності та

керівники комунальних підприємств, представники енергопо-

штатів апарату і виконавчих органів Сумської міської

стачальників, депутатського корпусу, громадськості.

ради» у штатному розписі виконавчих органів Сумської

Відповідно до рішення Сумської міської ради від 12 трав-

міської ради відсутня посада енергоменеджера. Проте

ня 2021 року No 889 — МР «Про внесення змін до рішення

функції енергоменеджера виконує головний спеціаліст

Сумської міської ради» від 27 квітня 2016 року № 659-MP

відділу екології, енергозбереження та розрахунків за енер-

«Положення про департамент фінансів, економіки та інвес-

гоносії Департаменту фінансів, економіки та інвестицій

тицій Сумської міської ради» (нова редакція) одним із основних

Сумської міської ради відповідно до посадової інструкції,

завдань Департаменту є забезпечення організації роботи

затвердженої директором Департаменту.

в рамках провідної Європейської ініціативи «Угода мерів»

Також розпорядженням міського голови від 09.03.2021

з питань реалізації Плану дій сталого енергетичного розвит-

К 87-P «Про групу енергетичного менеджменту в бюджет-

ку міста. Департамент відповідно до покладених на нього

ній сфері Сумської міської територіальної громади» (зі змі-

завдань забезпечує розробку, моніторинг та контроль за

нами), створено групу енергетичного менеджменту, до

виконанням Плану дій сталого енергетичного розвитку міста

складу якої входять представники структурних підрозділів

Суми до 2025 року.»
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Розділ 10
Залучення зацікавлених
сторін
Кількість балів: 1,5 з 2

У Паспорті документа зазначено, що до складу розроб-

оголошення про проведення Громадських обговорень;

ників ПДСЕР м. Суми увійшли: Консультаційний комітет

практичні результати впровадження проєктів,

фахівців у складі структурних підрозділів Сумської міської

передбачених в ПДСЕР.

ради, комунальних підприємств Сумської міської ради, теплогенеруючих підприємств і громадськості за підтрим-

Важливим фактором є те, що перед затвердженням

ки Регіонального навчального центру з енергетичного

розробленого Плану дій сталого енергетичного розвитку

планування «АЙТІКОН» від Проєкту USAID «Муніципальна

м. Суми 17 вересня 2016 р. міська рада проводила громад-

енергетична реформа».

ське слухання з обговорення документу. Повідомлення
про зустріч із громадськістю з’явилося завчасно, 2 вересня

На офіційному сайті Сумської міської ради оприлюднено

2016 року з зазначенням місця, часу проведення та надан-

інформацію про затвердження Плану дій сталого енер-

ня тексту документу для попереднього ознайомлення.

гетичного розвитку міста Суми до 2025 року Рішенням
Сумської міської ради від 28 вересня 2016 року № 1089-МР.

Виходячи зі сказаного, можна підсумувати, що міська рада

У статті зазначено короткий опис документу, напрямків ді-

намагалася налагодити діалог із громадськістю щодо обго-

яльності й амбітні цілі щодо рівня скорочення викидів СО2,

ворення Плану дій сталого енергетичного розвитку міста

економії енергоресурсів і заміщення традиційних джерел

Суми й отримати рекомендації стосовно його вдоскона-

енергії відновлюваними.

лення. Але в цілому напевно говорити про повну відкритість місцевої влади до співпраці не можна, адже на запит

Загалом за результатами пошуку на офіційному сайті

ГО «Еколтава» в процесі аналізу ПДСЕР Сум нам надіслали

Сумської міської ради станом на 21 жовтня 2021 року нара-

відмову. Зокрема не надали вихідні дані щодо розрахунків

ховується 10 згадок про План дій сталого енергетичного

енергоспоживання секторами, включеними в ПДСЕР. Свою

розвитку, включаючи:

відмову мотивували запланованою розробкою нового документу ПДСЕРК з періодом упровадження до 2030 року.

приєднання до Європейської ініціативи «Угода Мерів»

Проте, на нашу думку, розробка нового документу мог-

від 29 вересня 2015 року;

ла би стати якіснішою, якби врахувала цей громадський

підготовку ПДСЕР м. Суми в рамках Угоди Мерів;

аналіз і прогалини в попередньому плані дій.

прийняття ПДСЕР за рішенням Сумської міської ради
№ 1089-МР від 28 вересня 2016 року;
внесення змін до ПДСЕР за рекомендаціями
Об’єднаного дослідницького центру Європейської
Комісії;
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Розділ 11
Моніторинг і звітність
Кількість балів: 0,5 з 1

На сайті Департаменту фінансів, економіки й інвестицій

гу фінансування ПДСЕР до 2025 року. Економія ресурсів

Сумської міської ради в розділі «Екологія та енергозбере-

за період складає 16 492,5 МВт*год, або 3% від планового

ження» представлено інформацію щодо Плану дій сталого

обсягу економії енергії. Зменшення викидів СО2 становить

енергетичного розвитку м. Суми до 2025 року, а саме:

7 906,9 т, або 4% від планового.

Текст документу до та після внесення коригувань

За результатами аналізу відкритих даних у мережі інтернет

за результатами рекомендацій Об’єднаного

і на інформаційному порталі Сумської міської ради не вияв-

дослідницького центру Європейської Комісії;

лено оголошень про запрошення до публічних обговорень

Паспорт ПДСЕР;

Звіту. До доопрацювання Рішення було долучено Першого

Реєстр інвестиційних проєктів;

заступника міського голови, Директора та Головного спеці-

Коефіцієнти для розрахунку БКВ;

аліста юрисконсульта Департаменту фінансів, економіки й

Моніторинговий звіт виконання Плану дій сталого

інвестицій, Начальника правового управління та Секретаря

енергетичного розвитку міста Суми до 2025 року за

міської ради.

підсумками 2016–2019 років.
На сайті Угоди Мерів представлено документ МоніторингоМоніторинговий звіт про виконання ПДСЕР за підсумками

вого Звіту за Рішенням Сумської міської ради без зазна-

2016–2019 рр. затверджено Рішенням № 7125 Сумської

чення дати його ухвалення Об’єднаним дослідницьким

міської ради від 22 липня 2020 року . Звіт розроблено від-

центром Європейської Комісії 9.

8

повідно до моніторингових форм, визначених офісом Угоди
Мерів та Об’єднаним дослідницьким центром Європейської
Комісії, з урахуванням непередбачених у рамках документу
заходів, які відповідають цільовим напрямкам ПДСЕР.
Протягом звітного періоду використано 601 533,35 тис.
грн., що становить 38% від запланованого загального обся-

8 Д
 епартамнт фінансів, економіки й інвестицій Сумської міської ради «План дій сталого енергетичного розвитку м. Суми до 2025 р.»:
https://finance.smr.gov.ua/133‑plan-diy-stalogo-energetichnogo -rozvitku-mista-sumi-do‑2025‑roku-pdser
8 Угода Мерів «Огляд Прогресу впровадження ПДСЕР м. Суми»:
https://www.covenantofmayors.eu/ about/covenant-community/signatories/action-plan.html?scity_id=19211
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Висновок

Чинний План дій сталого енергетичного розвитку Сум розроблено відповідно до
рекомендацій пакету Європейського Союзу щодо клімату й енергії до 2020 року
для Підписантів, які приєдналися до Угоди мерів між 2008 і 2015 роками.

Підписанти, які приєдналися після 2015 року, зобов’язуються

сприяти доступу містян до безпечного, надійного

подавати свої Плани дій зі сталого енергетичного розвитку

та доступного енергопостачання, а також програм

та клімату (ПДСЕРК), з урахуванням вирішення не лише

із модернізації наявного житлового фонду задля

енергетичних питань, а й запровадження заходів із пом’як-

подолання енергетичної бідності населення;

шення наслідків зміни клімату й адаптації міст до 2030 року.

сприяти виділенню фінансового забезпечення для
впровадження передбачених заходів і програм

За результатами громадської оцінки ГО «Суспільний

своєчасно та в повному обсязі.

проект «Еколтава» згідно методики ГО «Екоклуб» ПДСЕР
м. Суми отримав 16,5 з максимально можливих 24 балів.

Хочемо підкреслити, що нині жителі міст щоразу

Якщо оцінювати якісні характеристики, то цей План дій

гостріше відчувають вплив зміни клімату, особли-

містить багато даних та інформації щодо того, як плануєть-

во — літні люди, діти та жінки. Згідно з дослідженнями

ся досягти поставлених у ньому цілей. У документі також

науковців саме ці категорії населення є найбільш враз-

є певна деталізація процесів, рішень і методів роботи.

ливими. Міста щоразу частіше потерпають від хвиль

Попри те, що наявний ПДСЕР окреслює амбітність узятих

тепла, особливо ті, яким бракує зелених насаджень.

зобов’язань міста, все ж він не передбачає низку важли-

Крім того, звичними стають повторювані підтоплення

вих нюансів, які обов’язково мають бути враховані під час

та поривчасті вітри, які пошкоджують будівлі й елек-

підготовки оновленого документу, а саме:

тромережі, спричиняючи збої в постачанні електроенергії та води. Аномальні спеки, зі свого боку, збільшу-

включати до розрахунків усі основні джерела викидів,

ють рахунки за кондиціювання повітря в приміщеннях

як-от промисловість, через налагодження комунікацій і

і спричиняють ріст споживання електроенергії та,

співпраці з місцевими підприємствами;

відповідно, викидів СО2 в атмосферу. Все це прискорює

ставити більш амбітні цілі щодо переходу на

зміну клімату. Таким чином, ми бачимо небезпечне

відновлювані джерела енергії та передбачити більше

коло, яке потрібно розірвати та зупинити зростання

проєктів із використанням ВДЕ;

глобальної температури на рівні 1,5 ºС.

застосовувати інтегрований підхід до пом’якшення
наслідків і адаптації до зміни клімату;

НОТАТКИ

Еколтава — незалежне об'єднання експертів та
екологічних активістів, створене в 2013 році.
Ми допомагаємо громадам впроваджувати екологічні
рішення та ставати природоорієнтованими.
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