
 

 

 

Шановні запоріжці! 

В 2014 році міська рада Запоріжжя приймає важливе рішення – 

змінити енергетичну політику міста, почати впровадження 

Муніципального енергетичного плану. Цей План розраховано на повне 

термальне та архітектурне обновлення міських громадських та житлових 

будівель, на обновлення систем енергозабезпечення міста, на зниження 

постійно зростаючого навантаження на бюджети мешканців та 

муніципальний бюджет Запоріжжя. Нова стратегія енергетичної 

перебудови міста розрахована на 15 років, на період до 2030 року, з 

головною метою - побудувати ощадливу та зелену енергетику міста та 

теплі будівлі для життя запоріжців у 21 столітті.  

Цей крок не був випадковим - ми пильно вивчали практики розвитку європейських міст. За 2 

останніх роки наше місто відвідали багато європейських спеціалістів, дипломатів та банкірів із 

Великобританії, Німеччини, Швеції та інших країн ЄС. Ми уважно вивчали міжнародний досвід 

модернізації житлових та громадських будівель, сучасної комунальної енергетики, досвід 

управління сучасним міським господарством. Велику підтримку на цьому шляху нам надавав та 

надає давній партнер міста - Європейський банк реконструкції та розвитку.  

Європейський Союз у 2002 році приступив до значної та довгострокової модернізації своїх міст 

та будівель. Основним вектором розвитку у новому плані Європи стала зелена енергетика та 

енергоефективність для усіх країн та міст. Цей план отримав назву - План 20-20-20. Уперше в 

сучасній історії, зберігаючи темпи розвитку, ЄС поставив метою до 2020 року не збільшити, а 

знизити сумарне споживання енергії містами на 20%, знизити викиди парникових газів на 20% та 

замістити викопне паливо відновлювальними джерелами та відновлювальною енергією на 20%. 

Основним інструментом цього великого плану є енергетичне, кліматичне та екологічне 

планування. Міста Європи створили величезне об'єднання, більш ніж 4067 міст, з метою 

взаємодопомоги в реалізації цього плану. Цей рух отримав у світі назву Угоди мерів.  

Запоріжжя у 2014 році приєдналося до Угоди мерів, наш Муніципальний енергетичний план 

став часткою загальноєвропейського Плану 20-20-20. Ми плануємо в результаті реалізації 15-

річної програми термомодернізувати наші житлові та громадські будівлі - це дозволить знизити 

потребу у тепловій енергії у 3-4 рази від існуючих рівнів споживання і знизити платежі за 

енергоресурси при підвищенні комфорту життя у будинках та місті. Що важливо - всі утепленні 

будівлі будуть архітектурно обновленні, а їх строк експлуатації буде подовжено на 50 років.  

Сумарні платежі промисловості та населення міста за електричну енергію та газ у 2012 році 

досягли мільярда доларів США та будуть зростати. Платежі населення міста за тепло, гарячу 

воду, газ та електроенергію з 267 мільйонів гривень у 2005 році підвищились до 894 мільйонів 

гривень. Додатково, тільки по різниці цін на природний газ державний бюджет дотує населення 

міста більш ніж на 877 мільйонів гривень щорічно. Зупинити це грошове навантаження на місто є 

загальною метою Муніципального енергетичного плану.  

Зростання цін на енергоресурси різко збільшило видатки міського бюджету на 

енергозабезпечення шкіл, дитячих садків та лікарень – з 32 мільйонів гривень у 2000 році до 280 

мільйонів гривень у 2012 році. Подальше зростання вартості природного газу та теплової енергії 

вже ставить під загрозу заробітну плату для вчителів та лікарів, для всіх працівників бюджетної 

сфери. У Муніципальному енергетичному плані поставлена мета – до 2022 року, разом з 

термомодернізацією будівель, повністю перевести теплопостачання 359 громадських будівель з 

природного газу на місцеві джерела палива та енергії.  

Друга велика мета Муніципального енергетичного плану - шляхом термомодернізації у 2-3 

рази, знизити потребу у природному газі для опалення і гаряче водопостачання житлових 

будівель міста, з частковим його заміщенням місцевими джерелами палива та енергії. 



 

 

 

Досягнення цієї мети потребує 20 років та багато грошей, які ми зараз платимо за природний газ, 

який постійно дорожчає. 

Третя велика мета Муніципального енергетичного плану Запоріжжя – шляхом відмови від 

природного газу та переходу на відновлювальні та місцеві джерела палива та енергії знизити у 2-

3 рази вартість гарячої води для населення та громадських установ міста.  

Ми плануємо практично заново створити сучасну систему вуличного освітлення з 

використанням відновлювальних джерел енергії та зеленого тарифу. 

Запоріжжя виступило засновником Асоціації «Зелене місто» в Україні вслід за містом – 

побратимом Магдебургом у Німеччині. Ми прагнемо створити сучасне та екологічне місто з 

зеленою промисловістю, зеленим транспортом та зеленою енергетикою взамін 

енергонебезпечної та екологічно сумнівної інфраструктури міста минулих років. 

До енергетичної реформі міста ми запрошуємо відомих політичних, фінансових та технічних 

партнерів для сумісної праці у 15 наступних років. Прийняття енергоплану - це другий крок 

реформи ЖКГ міста. Нам потрібно реформувати ЖКГ Запоріжжя  для  життя у 21 сторіччі, 

створивши сучасну систему управління для умов ринкової економіки. Прикладом для Запоріжжя є 

міста Центральної та Східної Європи, міста Німеччини та Польщі. Розробка муніципального 

енергетичного плану показала, що потрібна нова організаційна форма з концентрацією функцій 

керування розвитком міста та залученням банківського та приватного капіталу у великих 

масштабах. Прикладом для нашого міста є досвід Берліну, який сумісно с банківським холдингом 

KFW та двома великими енергетичними компаніями створив Берлінське енергетичне агентство 

для модернізації  будівель та комунальної енергетики міста у наступні десятиріччя. 

Є ще одна мета Муніципального енергетичного плану - залучити до його виконання місцевий 

бізнес. Гроші, які ми щорічно платимо за своє енергоспоживання, зараз поповнюють бюджети 

енергетичних компаній далеко за кордонами України. Буде непогано, якщо більшу частку цих 

грошей ми назавжди переключимо у внутрішній оборот міста, на свою модернізацію.  

Впровадження Муніципального енергетичного плану Запоріжжя потребує 15 років та більш ніж 

12 мільярдів гривень. Більша частина цих грошей призначена на архітектурне та термальне 

оновлення більш ніж 2 400 багатоповерхових будівель міста. Ця робота створює десятки тисяч 

нових робочих міст для мешканців Запоріжжя, вона потребує багато молодих інженерів та 

спеціалістів, що зараз навчаються у вузах міста. Нові зелені технології та обладнання приходять 

на зміну старим, що вже відпрацювали свій час та потребують заміни. Великі гроші, які зараз 

мешканці та місто платять за свою енергозалежність, будуть залишатися у місті, створюючи 

робочі місця, нові надходження до бюджету. Ми плануємо робити цю перебудову саме руками 

запоріжців, створюючи та розвиваючи місцевий бізнес. 

Ми запрошуємо до впровадження Муніципального енергетичного плану всі конструктивні 

політичні сили Запоріжжя. Виконання енергоплану повинно стати естафетою розвитку  навіть в 

умовах жорстокої політичної кон’юнктури, що є зараз в Україні та в місті.  

Дякую нашим закордонним друзям за допомогу, дякую розробникам, нашим спеціалістам та 

керівникам, що сприяли розробці Муніципального енергетичного плану Запоріжжя, всім, хто 

наполегливо та послідовно будує майбутнє нашого міста.  

 

 

З повагою, 

Міський голова                            Олександр Сін 


