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ВСТУП
Проблема глобального потепління і щорічна 

тенденція зміни клімату в сторону погір-

шення екологічної ситуації, зумовила заду-

матись Європейське співтовариство над 

цією ситуацією і визначити амбітні цілі у фо-

рмі ініціативи «20-20-20 до 2020 року». Нові пі-

дписанти з України зараз зобов'язуються 

скорочувати викиди СО2, як мінімум, на 30% 

до 2030 року та прийняти інтегрований підхід 

до вирішення проблем пом'якшення наслід-

ків та адаптації до кліматичних змін. 

Враховуючи всю важливість вирішення цієї 

проблеми, Чортківська міська територіа-

льна громада (далі Чортківська МТГ) приєд-

налось до Угоди Мерів - ініціативи Європей-

ської Комісії, яка має на меті об`єднати єв-

ропейські місцеві органи влади в доброві-

льне об`єднання задля спільної боротьби з 

глобальним потеплінням. Підписавши дану 

угоду, Чортківською МТГ   було поставлено за 

мету скоротити власні викиди СО2 щонай-

менше на 30% до 2030 року, сприяючи, та-

ким чином, розвитку екологічно-орієнтова-

ної економіки та підвищенню якості життя. 

Одним із завдань, яке визначено в рамках 

підписаної «Угоди мерів»  та з метою досяг-

нення задекларованих цілей розробляється 

відповідний стратегічний документ «План дій 

сталого енергетичного розвитку та клімату 

Чортківської МТГ на період до 2030 р.» (на-

далі - ПДСЕРК), який виступатиме орієнти-

ром для планування енергетичної політики 

громади і виступатиме настановою для фо-

рмування пріоритетів та заходів, орієнтова-

них на процеси енергозбереження. У зага-

льному контексті ПДСЕРК ілюструє, яким чи-

ном можуть бути досягнуті цілі щодо зни-

ження викидів СО2.  

«План дій сталого енергетичного розвитку та 

клімату Чортківської МТГ на період до 2030 

р.» містить сім розділів: 

- перший розділ присвячений передумовам 

(описово-аналітична частина) для розроб-

лення ПДСЕРК, опису потенціалу відновлю-

вальної енергетики, аналізу просторового 

планування та опису відповідної норматив-

ної бази; 

- у другому розділі наведено опис існуючого 

стану енергетичної інфраструктури МТГ, 

проведено аналіз виробництва, постачання 

та споживання енергоресурсів; 

- у третьому розділі розраховано базовий 

кадастр викидів та визначено основні дже-

рела викидів СО2 в МТГ; 

- четвертий розділ містить оцінку ризиків вра-

зливості МТГ до  кліматичних змін; 

- п`ятий розділ описує прийняття стратегічних 

рішень; 

- шостий розділ містить опис конкретних за-

ходів в розрізі програм та проєктів щодо 

пом’якшення та адаптації до зміни клімату, 

проведення інформаційних кампаній у 

сфері енергозбереження, захисту клімату 

та довкілля; 

- сьомий розділ описує адміністративну 

структуру впровадження ПДСЕРК та визна-

чає очікувані джерела фінансування.   

Варто зазначити, що ПДСЕРК може корегу-

ватись відповідно до зміни ситуації в громаді 

та запровадження нових ресурсоефектив-

них заходів, які дозволять зробити Чортківську 

МТГ більш енергоефективною, а життя меш-

канців більш комфортним.
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РОЗДІЛ 1. ОПИСОВО-АНАЛІТИЧНА 

ЧАСТИНА 

 

1.1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАДИ  

1.1.1. Історична довідка 

Чортків. Перша писемна згадка — 1427 р. як 

с. Чартковіце Теребовлянського повіту, влас-

ність Я. Прадонтича, очевидно сина Пра-

донти Копицєнського (Копичинського). У 

1522 році Чортків — власність Є. Чартковсь-

кого, який збудував дерев'яний замок. 

1524, 1549 років Чортків зазнав значних руй-

нувань від нападів турецько-татарських заво-

йовників. 

Під час Національно-визвольної війни україн-

ського народу під проводом Богдана Хме-

льницького Чортків — один із центрів повс-

тання. Восени 1655 року московсько-коза-

цькі полки захопили Чортків, взяли у полон 

власника міста брацлавського воєводу Па-

вела Потоцького (оборона тривала 4 дні.). 

Від 1772 р. Чортків належав до австрійських 

володінь Габсбургів у Священній Римській 

імперії (Заліщицька, згодом Чортківська 

округи); 1809–1815 — до Росії як одне з міст 

Чортківського округу Тернопільського краю. 

Від 1867 — центр повіту. 

1880 р. в Чорткові працювали цегляний за-

вод, олійня, млин, фабрики сільськогоспо-

дарських знарядь, рому та лікерів. 1897 року 

через Чортків пролягла залізниця Тернопіль-

Станіслав (нині Івано-Франківськ). 

У 1920 році польськомовна гімназія, відкрита 

1907 р., стала державною, називалась на 

честь Юліуша Словацького.  

У січні 1973 року в Чорткові сталася безпре-

цедентна подія, яка примусила здригнутися 

не лише репресивним органам Тернополя, 

а й Києва і навіть Москви. У ніч на 22 січня над 

Чортковом замайоріли синьо-жовті пра-

пори та було розклеєно листівки патріотич-

ного змісту. Якщо до цього часу траплялися 

випадки, коли прапори піднімалися пооди-

ноко, то цього разу їх здійнялося аж чотири, 

до яких додалися розклеєні великоформа-

тні листівки. Ця акція була приурочена до 1-

ої річниці (2 січня 1972 року) від початку про-

ведення масових арештів радянськими си-

ловими структурами українських патріотів 

(було заарештовано понад 200 осіб) на те-

ренах цілої України. 

Бичківці. Центр сільради розташований на 

правому березі р. Серет за 12 км від рай-

центру. Кількість дворів 251, населення  0,8 

тис. осіб (2010). Перша писемна згадка про 

село датується 1442 роком як село Угельче. 
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Назву Бичківці село одержало від основного 

заняття жителів – розведення бичків. Інша ве-

рсія – від прізвища пана Бичковецького, кот-

рому один період воно належало.. 

Біла. Розташоване на північ від районного 

центру м. Чортків, на правому і лівому бе-

резі річки Серет. 

Село підпорядковане Білівській сільській 

раді. Загальна площа – 4975 га. Віддаль від 

села до районного центру м. Чорткова – 3 

км, до обласного центру – 84 км, до залізни-

чної станції м. Чортків – 2 км. До села приєд-

нано хутори Вавринів, Залужжя, Зелена, Зо-

лотарка, Кадуб, Камінна, Худобина; хутори 

Неглиби, Торієва, Мокляки – нині незаселені. 

У селі нараховується 1299 дворів, населення 

– 3,6 тис. осіб (2010). Національний склад – 

99% українців, серед інших – поляки, росіяни. 

Споконвіку село це називається Біла, а зга-

дується у літописі від 1442 р. як село Біле Ве-

лике на Сереті. Легенди про походження 

села різні. Одна з них розповідає про білі пі-

щані береги Сарматського моря, від яких і 

пішла назва села. 

Росохач. Село в Україні, Тернопільська об-

ласть, Чортківський район, Чортківська мі-

ська громада. Адміністративний центр ко-

лишньої Росохацької сільської ради. До 

села приєднано хутори Звіринець, Лучки, На 

Полі. 

Існує кілька версій походження назви Ро-

сохач. Перша — ця назва походить від прі-

звища його власника або засновника Ро-

сохацького. Друга версія — від старезних ви-

соких і розсохлих дерев, мабуть, тополь, що 

росли тут у прадавні часи понад Серетом. 

Відомий краєзнавець Михайло Крищук у на-

вчально-методичному посібникові «Топоні-

міка Тернопільщини» (2011) подав варіанти: 

від географічного терміна «розсоха» (роз-

коса) — розвилка, роздвоєння, злиття; від ро-

гатих лосів, яких у давнину звали росоха-

чами, сохатими; від прізвища Россоха. 

Розташоване в долині, на берегах р. Серет 

(ліва притока Дністра), за 10 км від район-

ного центру і 5 км від найближчої залізничної 

станції Ягільниця. 

Скородинці. Село розкинулося у мальовни-

чій долині річки Серет. Розташоване в півні-

чно – західній частині Чортківського району 

Тернопільської області. До найближчої заліз-

ничної станції Білобожниця 10 км., до район-

ного центру м.Чорткова 12 км. . Загальна 

площа села становить 1467 га. і на даний 

час проживає 706 чоловік населення в 285 

господарствах . 

Перша згадка про Скородинці датується 

1700 роком . Назву села Скородинці люди 

пояснювали по різному: одні пов’язували цю 

назву з назвою трави “скорода” , що росла 

в довколишніх лісах другі , пояснювали 

“скоро день” – скороденці , що ніби то так 

називали сусіди мешканців цього села . 

Село лежить в низовині річки Серет ,оточене 

горбами, і в часі літньої спеки неможливо 

було працювати на полі чи по господарстві, 

тому люди вставали до праці по досвітках , 

а за те відпочивали в полудневих годинах.  

Відомо, що в 1895 році в селі діяли два за-

води: цегляний і силікатний. З цього часу із 

своєї цегли було побудовано храм, нову 

школу. 

24 грудня 2019 року увійшла до складу Чорт-

ківської міської громади. Скородинська 

сільська рада межувала з Бичківською, Білів-

ською, Білобожницькою, Ридодубівською 

сільськими радами — Чортківського рай-

ону, Тудорівською та Майданівською сільсь-

кими радами — Гусятинського району. 

Горішня Вигнанка.  Село, центр сільської 

ради, якій підпорядковане с. Переходи. Роз-

ташоване на лівому березі річки Серет, за 

три км. від районного центру й залізничної 

станції Чортків. Лежить на Західно-Подільсь-

кому плато в межах Тернопільської структу-

рно-пластової рівнини.  

Село Переходи у Чортківському районі. Під-

порядковане Горішньовигнанській сільраді. 

До Переходів приєднано хутори Зелена, Чо-

рний Ліс та Вавринів. Розташоване за 6 км 

від райцентру, 5 км – до найближчої залізни-

чної станції Вигнанка. Кількість дворів 307, на-

сел. 0,7тис. осіб (2010). Перша писемна зга-

дка- 1603. За переказами, назва ймовірно 

пішла завдяки торгівельному шляху, який 

проходив через село та сполучав місто 
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Чортків з розвинутим на той час селом Май-

дан. 

1.1.2. Географічне положення та кліматичні умови 

Чортківська МТГ розташоване у лісо-степо-

вій зоні Західно-Подільської області, в долині 

річки Серет — лівої притоки Дністра. Коор-

динати міста  49°1.0254′ пн. ш. 25°47.8824′ сх. 

д., Відстань до Тернополя залізницею - 90 км, 

автошляхами - 78 км., до Києва автошля-

хами - 480 км. Площа громади 127,5 км2. 

 

Рис. 1.1. Карта Чортківської МТГ 

Чортків лежить на Західно-Подільському 

плато в межах Тернопільської структурно-

пластової рівнини на висоті 262 м над рівнем 

моря. Для рельєфу району (на 

формування його впливають карстові про-

цеси) характерні хвилясті балочні рівнини, 

посічені ярами. Місто знаходиться в клімати-

чному районі Тернопільщини, який назива-

ють “теплим Поділлям”. 

Корисні копалини району представлені бу-

дівельними матеріалами та сировиною для 

їх виробництва. Це поклади осадового похо-

дження, вапняки, пісковики, піски будівельні, 

глина, гравійно-глечникові матеріали, гіпс. 

Ліси займають 12 % території району, їх 

площа становить 10,8 тис. га, із запасом де-

ревини 1780,4 тис. м³. На території Чортківсь-

кого району переважають чорноземні та 

сірі опідзолені ґрунти. Висока родючість зе-

мель і сприятливі кліматичні умови сприяють 

розвитку вирощування сільськогосподарсь-

ких культур. 

Відстань від Чорткова до міст: 

Тернопіль 76 км 

Чернівці 88 км 

м. Івано-Франківськ  110 км 

м. Хмельницький 111 км 

м. Рівне 215 км 

м. Вінниця 241 км 

м. Київ 480 км 

Кліматичні умови м. Чорткова є сприятли-

вими впродовж всіх сезонів року: помірно-

континентальний вологий клімат, лагідний 

влітку та м’який взимку. Середня тривалість 

періоду з температурою повітря вище 0ºС 

складає 260-265 днів на рік, вегетаційного 

періоду – 215-220 днів на рік.

1.1.3. Населення: чисельність та структура 

Чисельність постійного населення Чортківсь-

кої міської територіальної громади на поча-

ток 2020 року склала 37425 осіб. За віковою 

структурою переважає населення поза 45 

років – 44,8 %; кількість мешканців у віці до 35 

років складає 31,5%; у віці 36-44 років – 23,7%. 

Із загального числа мешканців громади кіль-

кість чоловіків складає 49,1%; жінок –50,9%. 

 
Рис. 1.2. Чисельність населення Чортківської 

міської територіальної громади 
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Рис. 1.3. Розподіл населення за віковою 

структурою 

 
Рис. 1.4. Розподіл населення за статевою 

структурою 

1.1.4. Оцінка економічного потенціалу міста 

Промисловість Чортківської міської територі-

альної громади характеризується такими 

галузями: текстильне виробництво (ТОВ 

«Біллербек Україна» перо-пухова фаб-

рика), виробництво харчових продуктів (ПП 

Чортківмолоко, ТОВ «Гольські світ компані», 

ПРАТ «Агропродукт»), виготовлення виробів із 

деревени (ДП «Чортківське лісове господар-

ство»), водопостачання і водовідведення 

(Чортківське ВУВКГ) та постачання електрое-

нергії (ТОВ «Серет-Інвест»). Обсяг реалізова-

ної промислової продукції за 2020 рік склав 

554746,21 тис. грн., що на 255710,59 тис. грн. 

(31%) менше до минулого року. Найбільший 

обсяг реалізованої промислової продукції у 

підприємств харчової галузі 89% (з них ТОВ 

«Гольські світ компані» - 17%, ПРАТ «Агропро-

дукт» - 68%) та непродовольчого сектору у те-

кстильного виробництва ТОВ «Біллербек Ук-

раїна» перо-пухова фобрика- 65% від всього 

обсягу реалізованої продукції. 

В 2020 році в громаді функціонувало 1378 

суб’єкта малого та середнього бізнесу – 

фізичних та юридичних осіб. 

Кількість підприємницьких структур на 10 

тис. осіб наявного населення складає 36 

одиниці. 

1.1.5. Огляд бюджету 

За 2020 рік до місцевого бюджету за раху-

нок усіх джерел доходів надійшло 217382,8 

тис. грн., що на 17,5% (-38104,5 тис. грн.) 

менше минулого року (255487,3 тис. грн.). 

Зменшення обсягів одержано в основному 

за рахунок зменшення надходжень субвен-

ції на надання пільг та житлових субсидій на-

селенню на оплату енергоносіїв (через за-

проваджений урядом механізм надання жи-

тлових субсидій населенню у готівковій фо-

рмі, за рахунок коштів бюджетної програми 

Міністерства соціальної політики). 

Обсяг власних доходів становить 149040,5 

тис. грн. Порівняно з минулим роком надхо-

дження зросли на 14360,7 тис. грн., або на 

10,7%. 

 

 

 

Таблиця 1.1 

Динаміка надходжень міського бюджету за 

2019-2020 роки (без урахування міжбюджет-

них трансфертів), тис. грн. 

Доходи 2019 2020 
Виконання 

(+;-) 

Усього, у т. ч.: 143 628,9 155 818,1 12 189,2 

Загальний 

фонд 
134 679,8 149 040,5 14 360,7 

Спеціальний 

фонд 
8 949,1 6 777,6 - 2 171,5 

Видаткова частина загального фонду міс-

цевого бюджету за 2020 рік виконана в сумі 

194989,2 тис. грн, в тому числі за галузевою 

ознакою: 

освіта –115815,0 тис. грн. (59,4 %); 

охорона здоров’я – 2453,0 тис. грн (1,3%); 

соціальний захист та соціальне забезпечення – 

9708,6 тис. грн. (5,0 %); 

державне управління – 23009,4тис. грн. (11,8 %); 

житлово-комунальне господарство – 23532,8 тис. грн. 

(12,1 %); 

культура і мистецтво – 3532,5 тис. грн. (1,8 %); 

економічна діяльність – 2599,5 тис. грн. (1,3 %) 

До 35 років

31,5%

36-44 років

23,7%

Поза 45 років

44,8%

Чоловіки

49,1%

Жінки

50,9%
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інша діяльність – 1196,01 тис. грн. (0,6 %); 

фізична культура і спорт – 665,0 тис. грн. (0,3 %); 

міжбюджетні трансферти – 12477,4 тис. грн. (6,4 %). 

Видатки спеціального фонду виконано в 

сумі 29079,0 тис. грн., з яких видатки бюджету 

розвитку – 21379,7 тис. грн.

1.2. ПОТЕНЦІАЛ ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ТА 

ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ 

Незважаючи на чималий потенціал майже 

всіх видів НВДЕ (нетрадиційних та відновлю-

вальних джерел енергії) в Україні, а також 

значну кількість ухвалених нормативно-зако-

нодавчих актів, частка НВДЕ в енергетичному 

балансі країни за даними Державної слу-

жби статистики України складає лише  4,4%. 

В рамках Плану дій сталого енергетичного 

розвитку та клімату розглядається перспек-

тивність використання нетрадиційних та від-

новлювальних джерел енергії у Чортківській 

МТГ. 

1.2.1. Потенціал використання сонячної енергетики 

Сонячна енергетика – одне із найперспекти-

вніших і динамічних відновлюваних джерел 

енергії (ВДЕ). 

Потенціал розвитку сонячної енергетики,  в 

першу чергу, залежить від рівня сонячної ін-

соляції та кількості сонячних днів в регіоні. 

Як видно з рис. 1.5 та рис. 1.6 Тернопільська 

область, та зокрема Чортківська МТГ, має 

задовільний показник сонячної інсоляції, а 

отже має достатній рівень сонячного випро-

мінювання, що дозволяє розглядати можли-

вість впровадження проєктів із використан-

ням в якості джерела сонячної енергії. 

 

Рис. 1.5. Карта сонячної активності в Україні 

Згідно з прогнозами, у 2020 року потужність 

встановлених об’єктів сонячної енергії в Ук-

раїні збільшиться до 3 ГВт. 

 Станом на 1 квітня 2019 року, в країні вста-

новлено понад 2,2 ГВт об’єктів сонячної ене-

ргетики, а це 71% усіх існуючих ВДЕ. Досягну-

вши «сонячних» потужностей 5 ГВт Україна 

може увійти до ТОП15 найрозвиненіших ри-

нків сонячної енергетики у світі. 

Рис. 1.6. Помісячне сонячне випромінення м. Чортків (PVGIS, 2021)1 

 
1 https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#PVP 
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Потенціал наземних сонячних електроста-

нцій 

Основним параметром, що визначає поте-

нціал сонячної енергії, є кількість сонячного 

випромінення. Для географічних координат 

міста Чортків показник середньорічної кіль-

кості сумарної сонячної радіації, що надхо-

дить на 1 м2 поверхні, за даними PVGIS-

SARAH складає 1351,09 кВт*год/м2. Це висо-

кий показник, котрий достатній для ефекти-

вного використання доступної сонячної ене-

ргії. 

Згідно із визначеним показником,  загальна 

кількість сонячної енергії, котра потрапляє на 

територію Чортківської МТГ становить 

1,72*105 ГВт*год. Теоретично, якщо територію 

міста Чортківської МТГ повністю покрити со-

нячними панелями, тоді дану кількість випро-

мінення можна перетворити у 24 827 594,65 

МВт*год електроенергії, що перевищує за-

гальне споживання електроенергії у Чортків-

ській МТГ за 2020 рік приблизно у 284 раз. 

Для розрахунку доцільно-економічного по-

тенціалу використання сонячної енергії пот-

рібно визначити площу на території міста Чо-

рткова, яку можна використовувати для вста-

новлення наземних СЕС. Теоретично досту-

пний потенціал наземних СЕС, що можна 

розмістити на землях запасу (6139,39 га) в 

Чортківському районі, становитиме 4563 

МВт, яка здатна виробляти 5 045 117,75 

МВт*год на рік (рис. 1.9). Визначена потуж-

ність є теоретичною і враховує тільки певні 

фактори і характеристики. Тому в дійсності 

ця величина може бути значно меншою. 

 
Рис. 1.7. Розрахунок теоретичної потужності 

СЕС згідно із визначеною площею2 

Потенціал дахових електростанцій 

Для встановлення дахових СЕС можна вико-

ристовувати практично всі будівлі, котрі ма-

ють придатні для монтажу конструкцію даху 

та можливість підключення до трансформа-

торної підстанції чи електрощитової будівлі. 

Було проаналізовано будівлі міста Чорткова 

для визначення потенційно можливих буді-

вель котрі наведені в таблиці 1.2. Загалом на 

всіх доцільних будівлях міста Чорткова мо-

жна встановити СЕС загальною потужністю 

1,13 МВт, котра буде виробляти 1 249,84 

МВт*год енергії на рік. 

Таблиця 1.2 

Попередня оцінка потенціалу використання плоских дахів усіх доцільних будівлях міста Чорт-

кова для використання СЕС 

Назва закладу 
Площа 

даху,м² 

Теоретична встановлена поту-

жність, кВт 

Річне виробництво, 

кВт*год 

ЗОШ №1 
Основний корпус 427,3 39,61 43 793,73 

спортзал 370,9 34,38 38 013,33 

ЗОШ №5 5480 507,98 561 642,05 

ЗОШ №7 1919,7 177,95 196 748,95 

ДНЗ №1 1276,5 118,33 130 827,75 

ДНЗ №7 983,8 91,19 100 829,10 

ДНЗ №8 579,6 53,73 59 402,87 

ДНЗ №9 1157 107,25 118 580,26 

Разом 12194,8 1 130,42 1 249 838,04 

 

 
2 https://rentechno.ua/ua/solar-calc.html 

https://rentechno.ua/ua/solar-calc.html
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1.2.2. Потенціал використання вітрової енергетики 

Чималий потенціал серед наявних нетради-

ційних та відновлювальних джерел енергії 

має вітроенергетика. В Україні загальний 

потенціал вітрової енергетики оцінюється 

Міжнародним агентством з відновлюваної 

енергетики (IRENA) у вражаючі 320 ГВт – він є 

достатнім щоб забезпечити нас електрое-

нергією чотири рази, адже зараз потужність 

електростанцій всіх видів в державі складає 

55 ГВт.  

Станом на 2019 рік загальна встановлена 

потужність вітроенергетики України стано-

вить 1170 МВт (138 МВт – на окупованій тери-

торії в Луганській та Донецькій областях). 

Встановлена потужність ВЕС в Криму 87,8 

МВт.  

 
Рис. 1.8. Карта середньої швидкості вітру в 

Тернопільській області на висоті 100м 

 
3 https://globalwindatlas.info/area/Ukraine 

Важливим фактором при розташуванні вітро-

енергетичних установок є врахування клімати-

чних характеристик місцевості. Місцевість по-

винна мати задовільні показники вітрових хара-

ктеристик. Середня швидкість вітру в місті Чорт-

ків становить 6,7 м/с на висоті 100 м 3, що є до-

статнім показником для використання вітрової 

енергетики.  Питома потужність енергії вітру та-

кож є невисокою і становить 322 Вт/м2.   

Для прикладу вітротурбіна Vestas V126-3.45 

при таких характеристиках зможе вироб-

ляти 10 472,98 МВт*год на рік при середньо-

річній швидкості вітру 6,7 м/с. Для того щоб 

повністю забезпечити потреби в електрое-

нергії міста Чорткова (87 386,65 МВт за 2020 

рік), потрібно 9 вітрогенераторів. 

 

Рис. 1.9. Крива потужності вітротурбіни 

Vestas V126-3.45.
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1.3 ПЛАНУВАННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 

 
Рис. 1.10. Схема зонування території міста Чортків 

 

Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 (п. 8.1.3, табл. 8.1) по-

треба в зелених насадженнях загальномісь-

кого значення для населення м. Чортків, ви-

ходячи з розрахункової чисельності насе-

лення 31,6 тис. осіб, складає 25,28 га (при 

нормативі 8 м2/люд. – для зони широколис-

тяних лісів). 

На даний час, за даними міської ради, в мі-

сті зелені насадження загального користу-

вання займають площу біля 16,0 га: парк 

імені Івана Франка – 14,5 га; парк «Північний» 

по вул. Білецькій – 1,5 га. 

Для покриття дефіциту в зелених насаджен-

нях загального користування (9,28 га) та ор-

ганізації сприятливого природного середо-

вища для проживання населення, проектом 

пропонується організація нових зелених на-

саджень загального користування рівномі-

рно по місту, враховуючи створення об’єктів 

зеленого будівництва біля проектних ділянок 

житлової забудови на площі біля 44,37 га. 

При цьому пропонується включення 1,58 га 

існуючих скверів до загальної системи зеле-

них насаджень загального користування мі-

ста. 

Проектом пропонується: 

розширення парку імені Івана Франка – 0,87 га; 

розширення скверу біля відпочинкової зони – 0,96 га. 

Віднесення до зелених насаджень загаль-

ного користування територій (з цільовим 
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призначенням – землі рекреаційного приз-

начення): 

сквер по вул. Л. Носса – 0,14 га; 

сквер на розі вул. С. Бандери – вул. Короткої – 0,05 

га; 

сквер по вул. С. Бандери –вул Л. Українки – 0,45 га; 

сквер на розі вул. С. Бандери – вул. Ягільницької – 

0,13 га; 

сквер на розі вул. Копичинецької – вул. Граничної – 

0,28 га; 

2 сквери по вул. Шевченка – 0,53 га.  

Нові об’єкти зеленого будівництва: 

парк «Небесної сотні» ( вул. Кн. Володимира Вели-

кого) - 2,98 га; 

парк «Бердо» (вул. Бердо) - 17,11 га; 

Дендропарк «Калічівка» (вул. Вітовського) - 8,59 га; 

Гідропарк «Вільховець» (вул. Ф. Шопена) - 2,75 га; 

Парк «Моклеків» (вул. Білецька) – 7,87 га; 

Зелена зона (біля мікрогес) – 1,77 га; 

Сквер по вул. Копичинецькій – 0,57 га; 

Сквер по вул. Середній – 0,69 га; 

2 сквери  

Таким чином площа зелених насаджень за-

гального користування по місту Чорткову на 

розрахунковий строк становитиме близько 

61,95 га. 

В межах міста, в долині р. Серет збереглися 

природні ландшафти – це пагорби, крутос-

хили, вкриті корінними лісовими масивами, 

які мають охоронне значення для збере-

ження територій від ерозійних процесів і які 

разом з об’єктами зеленого будівництва мі-

ста створюють загальну рекреаційну зону. 

Значні території лісо вкритих пагорбів мож-

ливо задіяти для створення ландшафтних па-

рків.

1.4. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ПЛАНУ ДІЙ СТАЛОГО 

ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ ТА КЛІМАТУ  

- Закон України «Про ратифікацію Рамкової 

Конвенція ООН про зміну клімату» від 

29.10.1996 року № 435/96-ВР; 

- Закон України «Про ратифікацію Паризької 

угоди» від 14.07.2016 року № 1469-VIII; 

- Закон України «Про Основні засади (стра-

тегію) державної екологічної політики Укра-

їни на період до 2030 року» від 28 лютого 2019 

року № 2697-VIII; 

- Закон України «Про енергетичну ефектив-

ність будівель», від 22.06.2017р. № 2118-19; 

- Закон України «Про енергозбереження», 

прийнятий Верховною Радою України від 

01.07.1994р. № 74/94-ВР; 

- Закон України «Про альтернативні дже-

рела енергії» від 20.02.2003 року  №555- IV; 

- Закон України «Про комбіноване виробни-

цтво теплової та електричної енергії (когене-

рацію) та використання скидного енергопо-

тенціалу» від 05.04.2005 року № 2509-15; 

- Закон України «Про Фонд енергоефектив-

ності» від 08.06.2017 року № 2095-19; 

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Державної цільової економіч-

ної програми енергоефективності і 

розвитку сфери виробництва енергоносіїв з 

відновлюваних джерел енергії та альтерна-

тивних видів палива на 2010-2020 роки» від 

01.03.2010 року №243; 

- Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про схвалення Енергетичної стратегії Укра-

їни на період до 2035 року «Безпека, енерго-

ефективність, конкурентноспроможність» 

від 18.08.2017 року №605-р.; 

- Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про схвалення Концепції реалізації держа-

вної політики у сфері зміни клімату на пе-

ріод до 2030 року» від 07.12.2016 року №932-

р.; 

- Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження плану заходів щодо ви-

конання Концепції реалізації державної полі-

тики у сфері зміни клімату на період до 2030 

року» від 06.12.2017 року №878-р.; 

- Протокольне рішення КМУ «Стратегія низь-

ковуглецевого розвитку України до 2050 

року» від 18.07.2018; 

- «Угода мерів щодо сталого розвитку та за-

хисту клімату» - загальноєвропейська ініціа-

тива з підвищення ефективності міського го-

сподарства та зменшення викидів 
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вуглекислого газу (СО2), ініційована Євро-

пейською Комісією, від 15.01.2009; 

- Стратегічний план розвитку Чортківської мі-

ської ради Тернопільської області на 2019-

2026 роки; 

- Генеральний план м. Чортків Тернопільської 

області; 

- Виконання бюджету Чортківської міської те-

риторіальної громади за 2020 рік; 

- Аналіз соціально-економічного та культур-

ного розвитку Чортківської міської територіа-

льної громади за 2020 рік; 

- Аналіз потенціалу відновлюваних джерел 

енергії м. Чортків та Чортківського району. 
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РОЗДІЛ 2. ЕНЕРГОБАЛАНС 

ЧОРТКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
2.1. ЕНЕРГОБАЛАНС ЧОРТКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

ЗА ВИДАМИ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ 

2.1.1. Електропостачання 

Електропостачання Чортківської МТГ здійсню-

ється від енергосистемної підстанції напру-

гою 6-10 кВц. Підстанція розташована за ме-

жами міста. 

Розподіл електроенергії між споживачами 

здійснюється через підстанції з вищою на-

пругою.  

Загальна інформація станом на 2016 рік: 

Кількість трансформаторних підстанцій 6-10 кВ – 70 

Кількість розподільчих пунктів 6-10 кВ – 3 

Протяжність ліній електропередач 10 кВ, км – 130. 

Споживання електроенергії споживачами 

всіх категорій МТГ за 2016-2020 рік приведе-

но у таблиці 2.1. та на графіку 2.1.

Таблиця 2.1 

Споживання електроенергії споживачами всіх категорій МТГ за 2016-2020 рр.(тис. кВт*год) 

№ Найменування  Роки   

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Заклади бюджетної сфери 5 279,78 5 340,20 5 516,74 5 694,32 5 872,67 

2 Третинний сектор (сфера  обслугову-

вання) 
8 610,03 8 610,03 8 708,58 8 996,46 9 286,05 

3 Населення 51 144,06 51 767,20 53 587,63 55 418,74 57 257,93 

4 Промислові підприємства 13 185,59 13 432,84 13 857,72 13 184,28 13 612,13 

5 Комунальні підприємства 1 189,98 1 219,20 1 265,43 1 311,65 1 357,88 

  Всього: 79 409,44 80 369,47 82 936,11 84 605,44 87 386,65 

 

Рис. 2.1. Споживання електроенергії в Чорт-

ківській МТГ у 2016-2020 рр., тис. кВт*год 

Структура споживання електроенергії се-

ред основних категорій споживачів є 

стабільна. Структуру споживання електрое-

нергії за 2020 представлено на графіку 2.2. 

 
Рис. 2.2. Структура споживання електрое-

нергії 2020 р.
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2.1.2. Теплопостачання 

Централізоване теплопостачання надається 

Комунальним підприємством теплових ме-

реж «Тернопільоблтеплокомуненерго», яка 

станом 01.05.2016р. має у своєму активі 6 

котельнь, загальною тепловою потужністю 

37,86 МВт.  На яких встановлено 15 газових 

котлів. Термін експлуатації котлів становить 

понад 12 років з ККД 89-92%. Підприємство 

обслуговує 211 абонентів та організації 

міста. Теплова енергія виробляється в коте-

льнях наступними типами котлів: 

ВК — 21; 

Rex 1300; 

КВГ -7 -56; 

НІІСТУ -5; 

KALVIS 950. 

Виробництво теплової енергії за роками ві-

дображено у таблиці 2.2 та на графіку 2.3.  

Таблиця 2.2 

Виробництво теплової енергії, Гкал 

Роки  

2016 2017 2018 2019 2020 

12 689,93 10 866,76 9 707,60 7 877,90 7 599,62 

 
Рис. 2.3. Виробництво теплової енергії, Гкал. 

Як бачимо з діаграми пік споживання тепло-

вої енергії припадає на  2016 рік, що обумо-

влено зменшенню частки централізованого 

теплопостачання серед населення з кож-

ним роком, що можна спостерігати на рис. 

2.5-2.6. 

Загальний річний баланс теплової енергії, за 

даними теплопостачальних компаній на-

дано у таблиці 2.3 та відображено на гра-

фіку 2.4-2.6. 

 
Рис. 2.4. Загальний річний баланс теплової 

енергії у питомих показниках за 2020 рік 

Таблиця 2.3 

Виробництво, втрати та споживання теплової енергії, Гкал 

Назва параметрів 
 Роки 

2016 2017 2018 2019 2020 

Виробництво теплової енергії 12 689,93 10 866,76 9 707,60 7 877,90 7 599,62 

Витрати на власні потреби 284,03 241,62 213,57 173,31 167,19 

Річний обсяг відпуску теплової енергії 12 405,91 10 625,14 9 494,03 7 704,58 7 432,42 

Втрати в мережах 1 433,21 1 109,08 972,99 747,18 716,05 

Корисний відпуск теплової енергії 10 972,70 9 516,06 8 521,05 6 957,41 6 716,37 
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Рис. 2.5. Виробництво, втрати та спожи-

вання теплової енергії, Гкал 

 
Рис. 2.6. Виробництво, втрати та спожи-

вання теплової енергії, Гкал 

Споживачами теплової енергії у Чортківській 

МТГ є населення, бюджетна сфера та інші 

споживачі. Розподіл споживачів за категорі-

ями приведено у таблиці 2.4 та на графіку 

2.7.

Таблиця 2.4 

Розподіл споживання теплової енергії  за категоріями споживачів, Гкал 

№ Найменування 
Роки 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Заклади бюджетної сфери 5 190,61 6 565,51 7 119,84 6 194,62 6 073,17 

2 Третинний сектор (сфера обслуговування) 0,00 7,22 10,51 0,00 0,00 

3 Населення 5 782,08 2 943,33 1 390,70 762,79 643,20 

  Корисний відпуск теплової енергії 10 972,70 9 516,06 8 521,04 6 957,41 6 716,37 

Рис. 2.7. Розподіл споживачів за категоріями, Гкал 

Таблиця 2.5 

Питомі витрати енергоресурсів на виробництва теплової енергії 

Назва параметрів 
Роки 

2016 2017 2018 2019 2020 

Виробництво теплової енергії, Гкал 12 689,93 10 866,76 9 707,60 7 877,90 7 599,62 

Відпуск теплової енергії з колекторів, Гкал 10 972,70 9 516,06 8 521,02 6 957,41 6 716,37 

Споживання газу, т.м3 1 704,82 1 466,08 1 328,34 1 074,87 1 019,11 

Споживання електроенергії, МВт*год 699,44 626,00 489,35 408,67 362,71 

Споживання дров, тон 166,03 39,77       

Споживання води на підживлення мереж, т.м3 1,54 1,65 0,61 1,20 0,67 
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2.1.3. Газопостачання 

Газопостачання Чортківської МТГ здійсню-

ється на базі природного мережного газу. 

Джерелом газопостачання є ПАТ “Терно-

пільгаз”. Протяжність газопроводів: високого 

тиску - 24,8, середнього тиску — 84,8 км, ни-

зького — 66,1 км. Служба газопостачання 

налічує 9 ГРП та 34 шафових ГРП. Є 19 стан-

ція катодного захисту на мережах газопро-

водів. У місті газифіковано 12 926 квартир 

природним газом. 

 

Протяжність газопроводів високого тиску, 

км 
24,8 

Протяжність газопроводів середнього тиску, 

км 
84,8 

Протяжність газопроводів низького тиску, км 66,1 

Кількість ГРП, од. 9 

Кількість шафових ГРП, од. 34 

Кількість станцій катодного захисту на ме-

режах газопроводів 
19 

Кількість газифікованих квартир природним 

газом, од. 
12926 

Загальна чисельність абонентів, од. 12926 

Загальна структура споживання газу різ-

ними групами споживачів наведено у табл. 

2.6. на рис. 2.8-2.9. 

Таблиця 2.6 

Споживання газу в Чортківській МТГ, тис. м3 

№ Найменування 
Роки  

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Заклади бюджетної сфери 917,80 796,44 801,93 363,65 590,03 

2 Населення 13 169,16 12 262,39 11 671,66 11 695,70 10 934,91 

3 Промислові підприємства 633,56 761,04 557,70 729,85 642,44 

4 
Комунальні підприємства  

(теплопостачальне підприємство) 
1 966,34 1 808,59 1 757,70 1 071,85 720,29 

  Всього: 16 686,86 15 628,46 14 788,99 13 861,04 12 887,67 

 

 
Рис. 2.8. Структура газу в Чортківській МТГ 

Як видно з рис. 2.9 спадання споживання 

газу відбулося за рахунок житлового сектору 

та теплопостачального підприємства. 
Рис. 2.9. Динаміка зміни споживання газу за 

основними споживачами, тис. м3 

2.1.4. Водопостачання 

Постачання питної води для населення і підп-

риємств Чорткова здійснює комунальне під-

приємство “Чортківське виробниче управ-

ління водопровідно-каналізаційного госпо-

дарства”.  

Джерелом питного водопостачання є підзе-

мні води водонасосного горизонту. Водопо-

стачання м. Чортків здійснюється, перева-

жно, через централізовану подачу води. Як у 

самому місті, так і поруч з ним, є розвідані 

поклади мінеральних вод, що експлуату-

ються відкритим способом (джерела) чи 
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шляхом буріння свердловин. Такі поклади 

використовуються і в побутових цілях. Рівень 

зношеності мережі водопостачання скла-

дає 54,2%. 

Водовідведення відбувається через каналіза-

ційні мережі, довжина яких становить 68,3 

км. Важливим стратегічним завданням є збі-

льшення довжини мереж водовідведення, 

оскільки наразі вона є недостатньою для мі-

ста. Чисельність населення, яким надаються 

послуги водовідведення - 23239 осіб Рівень 

зношеності труб становить 34,43.  

Система постачання та розподілу води 

складається з:  

Загальна встановлена пропускна 

спроможність каналізації, всього 

7,0 

тис.м3/доба 

Встановлена виробнича 

продуктивність міського 

водопроводу, всього 

7,0 

тис.м3/доба 

Довжина водопровідних мереж, 

всього 
115,7 км 

Потребують заміни 
38,6 км 

39,1% 

Довжина каналізаційних мереж 72,9 

Водовідведення, кількість аварій/рік 50 

Пориви 50 

Витоки 1 

Таблиця 2.7 

Загальна обсяги водопостачання та водовідведення Чортківської МТГ 

Найменування 2016 2017 2018 2019 2020 

Загальна кількість виробленої питної води 628,10 620,05 651,97 562,24 540,78 

Загальна кількість води, що продається 560,80 558,60 575,90 550,40 536,10 

Загальна кількість стічних вод 633,80 511,10 522,40 517,70 503,80 

 
Рис. 2.10. Динаміка обсягів проданої води та витрат води на власні потреби і втрати в мережах 

 

Обсяг та розподіл споживання води за кате-

горіями споживачів приведено у таблиці 

2.8а  у таблиці 2.9  приведено обсяги водо-

відведення та його розподіл за категоріями. 

Таблиця 2.8 

Споживання води споживачами всіх категорій МТГ за 2016-2020 рр. 

№ Найменування 
Роки  

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Заклади бюджетної сфери 24,20 25,10 24,80 30,80 24,30 

2 
Третинний сектор (сфера 

обслуговування) 
27,30 27,80 25,90 27,40 24,30 

3 Населення 502,00 492,90 500,90 481,30 478,60 

4 Промислові підприємства 7,30 12,80 24,30 10,90 8,90 

  Всього: 560,80 558,60 575,90 550,40 536,10 

Таблиця 2.9 

Водовідведення з розподілом за категоріями споживачів МТГ за 2016-2020 рр. 

№ Найменування 
 Роки 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Заклади бюджетної сфери 47,60 48,80 48,20 50,10 42,40 

2 
Третинний сектор (сфера 

обслуговування) 
36,80 35,20 34,20 40,90 36,70 

3 Населення 548,50 423,50 432,50 419,20 418,10 

4 Промислові підприємства 0,90 3,60 7,50 7,50 6,60 

  Всього: 633,80 511,10 522,40 517,70 503,80 

0

100

200

300

400

500

600

700

2016 2017 2018 2019 2020

Загальна кількість виробленої питної води Загальна кількість води, що продається



 

16 

 
Рис. 2.11. Структура споживання води спо-

живачами всіх категорій міста за 2020 р. 

 
Рис. 2.12. Структура водовідведення всіх ка-

тегорій міста за 2020 р. 

 
Рис. 2.13. Загальне споживання води по мі-

сту за 2016-2020 рр., тис. м3 

 
Рис. 2.14. Загальне водовідведення по місту 

за 2016-2020 рр., тис. м3 

Таблиця 2.10 

Довідка про загальні обсяги споживання електроенергії на водопостачання та водовідведення 

за 2016-2020 рр., тис. кВт*год 

Найменування 2016 2017 2018 2019 2020 

Електроенергія, витрачена на виробництво питної води 1 345,92 1 393,46 1 421,92 1 634,47 1 704,44 

Електроенергія, витрачена на очистку стічних вод 78,59 87,79 91,34 112,63 48,29 

 

 
Рис. 2.15. Обсяги споживання електроенер-

гії на водопостачання та водовідведення за 

2016-2020 рр. тис. кВт*год 

 
Рис. 2.16. Питомі витрати електроенергії на 

водопостачання та водовідведення, 

кВт*год/м3 
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Таблиця 2.11 

Питомі витрати електроенергії за 2016-2020 рр., МВт*год/тис.м3 

№ Найменування 
 Роки 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Питома витрата електроенергії на водопостачання 2,40 2,49 2,47 2,97 3,18 

2 Питома витрата електроенергії на водовідведення 0,12 0,17 0,17 0,22 0,10 

 

2.2. ОСНОВНІ СПОЖИВАЧІ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ У ЧОРТКІВСЬКІЙ МІСЬКІЙ 

ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ 

2.2.1. Бюджетні установи 

Сектор бюджетних будівель представлений 

закладами охорони здоров’я; 

загальноосвітніми, дошкільними, позашкіль-

ними закладами освіти; закладами сфери 

культури. 

Таблиця 2.12 

Довідка про загальні обсяги споживання електроенергії на водопостачання та водовідведення 

за 2016-2020 рр., тис. кВт*год 

Назва населеного пункту 
Кількість 

установ 

Площа (загальна/ 

опалювальна) 

Система  

опалення 

Вид палива для індивіду-

альної системи опалення 

Заклади освіти 

Школи І- ІІ- ІІІ ступеня 

Чортків     

Чортківська гімназія ім. М.Ша-

шкевича 
6 2835,9/2699,9 централізована газ, дрова 

-II- (головний корпус)  1345,7/1345,7 централізована газ, дрова 

-II- (молодший корпус 2)  363,3/295,2 централізована газ, дрова 

-II- (молодший корпус 3)  199,9/185,3 централізована газ, дрова 

-II- (спортзал)  506,6/506,6 централізована газ, дрова 

-II- (бібліотека)  278/226,3 централізована газ, дрова 

-II- (їдальня)  142,4/140,8 централізована газ, дрова 

Чортківська ЗОШ І-ІІІ ст.№2 1 3279,7/3024 централізована газ 

Чортківська ЗОШ І-ІІІ ст.№5 1 4134/4134 
централізована 

(ІТП) 
газ 

Чортківська ЗОШ І-ІІІ ст.№6 2 1063/902 індивідуальна газ, електроенергія 

-II-  460/437 
індивідуальна 

(електрокотли) 
електроенергія 

Чортківська ЗОШ І-ІІІ ст.№7 1 4574/4327,39 централізована газ 

Чортківська ЗОШ І-ІІІ ст. - інтер-

нат 
1 6323,1/6049,7 централізована газ 

Бичківці     

Бичківська ЗОШ 1 689,4/689,4 індивідуальна газ 

Біла     

Білівська ЗОШ 1 2349/2194 індивідуальна газ 

Росохач     

Росохацька ЗОШ 1 2218/2218 індивідуальна газ 

Скородинці     

Скородинська ЗОШ 1 1825/1750 індивідуальна газ 

Горішня Вигнанка     

Горішньовигнанський НВК 1 1955/2013 індивідуальна газ 

Дитячі садки 

Чортків     

ЗДО №1"Золота рибка" 1 3818/2552 індивідуальна тверде паливо 

ДНЗ №3 "Веселка" (основний 

корпус) 
2 664/664 централізована газ 

-II- (ясельна група)  144,6/144,6 централізована газ 

ЗДО №5 "Теремок" 1 1108,1 централізована газ 

ЗДО №6 «Чебурашка» 1 1020/1020 індивідуальна газ 
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ЗДО №7 «Пролісок» 1 1939,1/1639 централізована газ 

ЗДО №8 «Ромашка» 1 647,3/647,3 індивідуальна тверде паливо 

ЗДО №9 «Золотий ключик» 1 1505/3030 централізована газ 

Бичківці     

Бичківський ЗДО 1 512/512 індивідуальна газ 

Біла     

Білівський ЗДО 1 560,4/410,4 індивідуальна тверде паливо 

Росохач     

Росохацький ЗДО 1 390/356 індивідуальна тверде паливо 

Скородинці     

Скородинський ЗДО 1 616,9/331 індивідуальна дрова 

Горішня Вигнанка     

Горішньовигнанський НВК 

(об’єднаний) 
1 1955/2013 індивідуальна газ 

     

Заклади позашкільної освіти 

Чортків     

Чортківська міська музична 

школа 
1 1004/1004 централізована газ 

Чортківський навчально-оздо-

ровчий комплекс «Басейн» 
1 /920 централізована газ 

Чортківський палац дітей та 

юнацтва 
1 /639 централізована газ 

Заклади охорони здоров’я (ФАПи, амбулаторії, поліклініки, лікарні, станції швидкої допомоги) 

Чортківська ЦРЛ (стаціонар) 1 5226/4808,9 централізована газ 

Чортківська ЦРЛ (поліклініка) 1 6847,2/6243,8 централізована газ 

Чортківська ЦРЛ (акушерське 

відділення) 
1 1415,9/1192,2 централізована газ 

Чортківська ЦРЛ (відділ пере-

ливання крові) 
1 634,5/433,8 централізована газ 

Чортківська ЦРЛ (інфекційне 

відділення) 
1 444,6/363,2 централізована газ 

Чортківська ЦРЛ (смт.Завод-

ське) 
1 2048,5/1893,8 централізована газ 

Бичківці ФАП 1 732/62 індивідуальна газ 

Білівська амбулаторія ЗПСМ 1 183,1/126,2 індивідуальна газ 

Росохацька амбулаторія 

ЗПСМ 
1 109,46/81,84 індивідуальна газ 

Скородинська амбулаторія 

ЗПСМ 
1 80,7/80,7 індивідуальна газ 

Пастуше ФАП 1 28/20,3 індивідуальна газ 

Заклади культури 
 
Чортків     

Чортківська публічна бібліо-

тека 
1 632,4/508,9 централізована газ 

Центр культурних послуг ім. К. 

Рубчакової 
1 984/1320 централізована газ 

Біла     

Центр культурних послуг с. 

Біла 
1 1676/570 централізована газ 

Росохач     

Центр культурних послуг с. Ро-

сохач 
1 897,1/205,4 централізована газ 

Таблиця 2.13 

Обсяги споживання енергоресурсів загалом по всім бюджетним будівлям  

за період 2016–2020 рр. 

Найменування Од. вим. 
Роки  

2016 2017 2018 2019 2020 

Електроенергія МВт*год 5 279,78 5 340,20 5 516,74 5 694,32 5 872,67 

Теплова енергія на опалення Гкал 5 190,61 6 565,51 7 119,84 6 194,62 6 073,17 

Природний газ тис.м3 917,80 796,44 801,93 363,65 590,03 

Водопостачання тис.м3 24,20 25,10 24,80 30,80 24,30 

Водовідведення тис.м3 47,60 48,80 48,20 50,10 42,40 
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Рис. 2.17. Обсяги споживання теплової ене-

ргії на опалення, Гкал. 

 
Рис. 2.18. Обсяги споживання електроенер-

гії, МВт*год. 

 
Рис. 2.19. Обсяги споживання води, тис.м3 

 
Рис. 2.20. Обсяги споживання газу, тис.м3 

2.2.2. Вуличне освітлення 

Загальна протяжність освітлених доріг на те-

риторії Чортківської МТГ складає 49,5 км, що 

становить 62% від загальної протяжності до-

ріг. 

Загальне споживання електроенергії на ву-

личне освітлення становить  362,60 МВт за 

2020 рік.

Табл. 2.14 

Загальна технічна інформація про систему зовнішнього освітлення 
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Чортків 60,7 37 2200 400 
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Таблиця 2.15 

Споживання електроенергії на вуличне осві-

тлення, МВт*год 

Роки 

2016 2017 2018 2019 2020 

316,00 345,00 327,00 325,42 362,60 

 

Рис. 2.21 Динаміка споживання електроенергії 

на вуличне освітлення, МВт*год 

2.2.3. Третинний сектор (сфера обслуговування) 

У  сфері  торгівлі  працює  1083  осіб.  У  місті 

нараховується:  125  магазинів,  37  закладів  

громадського  харчування,  27 підприємств,  

що  надають  послуги  населенню.   На  те-

риторії  міста  працюють  3  ринки,  7  закла-

дів  готельного  типу.

 

Таблиця 2.16 

Споживання ПЕР третинним сектором (сфера обслуговування) 

Найменування Од. вим. 
Роки 

2016 2017 2018 2019 2020 

Електроенергія МВт*год 8 610,03 8 610,03 8 708,58 8 996,46 9 286,05 

Теплова енергія на опалення Гкал 0,00 7,22 10,51 0,00 0,00 

Водопостачання тис.м3 27,30 27,80 25,90 27,40 24,30 

Водовідведення тис.м3 36,80 35,20 34,20 40,90 36,70 

 
Рис. 2.22. Споживання електроенергії, МВт.*год 

 
Рис. 2.23. Споживання теплової енергії,  Гкал 

 
Рис. 2.24. Споживання холодної води та водовід-

ведення, тис. м3 
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2.2.4. Житловий сектор

В житловому фонді Чортківської МТГ станом 

на 2020 рік є 4230 будинки. 

Таблиця 2.17 

Структура житлового фонду міста за фор-

мами власності 

№ 
Форма власності житлового 

фонду 

Кількість  

будинків, од 

  Житловий фонд міста, в т. ч.: 4230 

1 Комунальної власності 56 

2 ЖБК 2 

3 ОСББ 145 

4 Приватний сектор 3853 

5 
Інше (багатоквартирні без 

ОСББ) 
116 

6 Інше (Чортків Дім) 58 

 
Рис. 2.25. Структура житлового фонду міста 

за формами власності 

 

Рис. 2.26. Динаміка створення ОСББ в місті 

Чортків, МВт*год 

Таблиця 2.18 

Інформація по площах будинків та забез-

печеністю їх інженерними мережами та 

приладами обліку 

Характеристика Всього 

Загальна кількість будинків, шт. 5308 

Загальна площа будинків, м2 901134 

Загальна кількість квартир, шт. - 

К-сть будинків з централізованим опален-

ням, шт. 
- 

в тому числі, обладнані будинковими при-

ладами обліку тепла, шт. 
- 

К-сть будинків з централізова-

ним водопостачанням, шт. 

будинків 1761 

квартир 8550 

в тому числі, обладнані будин-

ковими приладами обліку, 

шт. 

будинків 1497 

квартир 8085 

К-сть будинків з централізованим газопо-

стачанням, 
- 

в тому числі, обладнані будинковими при-

ладами обліку, шт. 
10623 

Кількість квартир, обладнаних засобами 

обліку холодної води 
9433 

Кількість квартир, обладнаних засобами 

обліку газу 
10445 

 

Рис. 2.27. Динаміка створення ОСББ в місті 

Чортків, МВт*год 
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Таблиця 2.19 

Споживання ПЕР житловим фондом міста (населення) 

Найменування Од. вим. 
Роки 

2016 2017 2018 2019 2020 

Електроенергія МВт*год 51 144,06 51 767,20 53 587,63 55 418,74 57 257,93 

Теплова енергія на опалення Гкал 5 782,08 2 943,33 1 390,70 762,79 643,20 

Природний газ тис.м3 13 169,16 12 262,39 11 671,66 11 695,70 10 934,91 

Водопостачання тис.м3 502,00 492,90 500,90 481,30 478,60 

Водовідведення тис.м3 548,50 423,50 432,50 419,20 418,10 

 
Рис. 2.28. Споживання природного газу, тис. м3 

 
Рис. 2.29. Споживання електроенергії, МВт.*год 

 
Рис. 2.30. Споживання холодної води та водовід-

ведення, тис. м3 

 
Рис. 2.31. Споживання теплової енергії,  Гкал. 

Аналіз використання паливно-енергетичних 

ресурсів показує, що впродовж 2016-2020 

років спостерігались наступні тенденції. Ви-

користання природного газу плавно спа-

дає. Використання теплової енергії різко 

скоротилося у зв’язку зменшення кількості 

абонентів централізованого теплопоста-

чання. Причина полягає у переході від 

централізованого теплопостачання до деце-

нтралізованого та індивідуального

2.2.5. Промислові підприємства 

Основні промислові підприємства на тери-

торії Чортківської міської ради відображені в 

таблиці 2.20. 
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Таблиця 2.20 

Основні підприємства-виробники на тери-

торії Чортківської міської ради 

Назва підприємства Спеціалізація 

ТОВ СЕ ―Борднедце Укра-

їна 
машинобудування 

ТОВ ―Біллербек –Україна, 

перо-пухова фабрика 

текстильне виробниц-

тво 

ТОВ ―Гольскі світ компані виробництво 

кондитерських виробів 

ДП ―Чортківський КХП ДАР 

України 

випічка хлібо-булочних 

виробів 

ПП ―Чортківмолоко переробка молока 

ТОВ ПМК-258 ―Тернопіль-

буд 
будівництво 

ПП ―Колобок‖ 
випічка хлібо-булочних 

виробів 

ДП ―Чортківське лісове го-

сподарство 
лісівництво 

Таблиця 2.21 

Споживання ПЕР промисловими підприємствами 

Найменування Од. вим. 
Роки 

2016 2017 2018 2019 2020 

Електроенергія МВт*год 13 185,59 13 432,84 13 857,72 13 184,28 13 612,13 

Природний газ тис.м3 633,56 761,04 557,70 729,85 642,44 

Водопостачання тис.м3 7,30 12,80 24,30 10,90 8,90 

Водовідведення тис.м3 0,90 3,60 7,50 7,50 6,60 

 
Рис. 2.32. Споживання електроенергії, МВт.*год 

 
Рис. 2.33. Споживання природного газу, тис. м3 

 
Рис. 2.34 Споживання холодної води та водовід-

ведення, тис. м3 

2.2.6. Транспорт 

У відповідності до методології Угоди Мерів до 

базового Кадастру викидів необхідно вклю-

чати наступні види транспортних переве-

зень (Як розробити «ПДСЕР в містах Східного 

Партнерства і Центральної Азії. Ч.» Базовий 

кадастр викидів ст. 12): 

- міський пасажирський транспорт. До мі-

ського пасажирського транспорту 

рекомендовано включати всі пасажирські 

перевезення в межах населеного пункту. 

Відповідно транзитні пасажирські переве-

зення, а також міжміські пасажирські пере-

везення не включаються. 

- міський комунальний транспорт. До місь-

кого комунального транспорту рекомендо-

вано включати автомобілі, котрі належать 

13 186

13 433

13 858

13 184

13 612

12 800

13 000

13 200

13 400

13 600

13 800

14 000

2016 2017 2018 2019 2020

634

761

558

730

642

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2016 2017 2018 2019 2020

7,3

12,8

24,3

10,9

8,9

0,9

3,6

7,5 7,5
6,6

0

5

10

15

20

25

2016 2017 2018 2019 2020

Виробництво холодної води Водовідведення



 

24 

місцевому органу влади, комунальним під-

приємствам, котрі надають комунальні пос-

луги населенню (вивіз ТПВ, транспорт ава-

рійних служб, машини швидкої допомоги, 

правоохоронних органів та МНС).  

Комунальний транспорт 

Всього за 2016-2020 рр. комунальним тран-

спортом на території  було спожито: 

Таблиця 2.22 

Споживання палива комунальним транспо-

ртом, тис. л 

Найменування 
Роки  

2016 2017 2018 2019 2020 

Зріджений газ 1,80 0,20 0,10 2,20 1,20 

Дизельне паливо 2,00 3,20 6,70 6,90 9,50 

Бензин 23,50 33,80 32,30 26,70 31,50 

 
Рис. 2.35. Обсяги споживання палива комуна-

льним транспортом за 2016-2020 рр., тис. л  

 

 

Пасажирський транспорт 

Основним перевізником міста є ТОВ «Чорт-

ківське АТП 16142» та приватні перевізники. 

Рішенням виконавчого комітету Чортківської 

міської ради затверджено маршрутну ме-

режу громади, яка містить 10 маршрутів 

громадського транспорту загального кори-

стування. Загалом за 2020 рік громадським 

транспортом Чортківської МТГ було викори-

стано 19,84 тис. л дизелю та 3,00 тис. л стис-

неного газу. 

Приватний транспорт 

Розрахунок споживання палива приватним 

транспортом базується на усереднених по-

казниках споживання палива у регіоні. Пи-

томе та загальне споживання палива у Чорт-

ківській МТГ наведено у табл. 2.23. 

 

Рис. 2.36. Динаміка споживання паль-

ного приватним транспортом, тис.

Таблиця 2.23 

Розрахунок споживання палива приватним транспортом 

Показник 
Рік 

2016 2017 2018 2019 2020 

Загальне споживання палива у регіоні, тис. л: 

- Зріджений 41 929,16 46 729,39 44 098,59 26 930,94 45 163,60 

- Дизель 61 239,18 42 871,41 36 828,35 27 406,70 36 742,47 

- Бензин 51 459,05 41 634,86 32 443,65 22 959,10 32 598,24 

Чисельність населення у регіоні, тис. од. 1 065,70 1 059,20 1 052,30 1 045,90 1 038,70 

Питомі показники споживання палива на одну особу, тис. л/тис. ос. 

- Зріджений 39,34 44,12 41,91 25,75 43,48 

- Дизель 57,46 40,48 35,00 26,20 35,37 

- Бензин 48,29 39,31 30,83 21,95 31,38 

Чисельність населення у місті, тис. од. 36,61 36,71 36,99 37,06 37,43 

Загальне споживання палива у місті, тис. л: 

- Зріджений 1 440,31 1 619,65 1 549,93 954,31 1 627,27 

- Дизель 2 103,63 1 485,93 1 294,40 971,17 1 323,85 

- Бензин 1 767,68 1 443,07 1 140,29 813,57 1 174,53 
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РОЗДІЛ 3. БАЗОВИЙ КАДАСТР 

ВИКИДІВ 
3.1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ КЛЮЧОВИХ СЕКТОРІВ 

Базовий кадастр викидів визначає обсяг 

СО2, який викидається у зв’язку із енергоспо-

живанням на території МТГ у базовому році. 

Він дозволяє визначити головні антропогенні 

джерела емісії СО2 та, відповідно, визначити 

головні заходи, спрямовані на зменшення 

викидів. Базовий кадастр є інструментом, 

який дозволяє міським органам влади вимі-

ряти вплив запропонованих заходів, направ-

лених на покращення ситуації із викидами 

СО2 у місті. 

У відповідності з методологією Угоди мерів 

(Як розробити План дій зі сталого енергетич-

ного розвитку та клімату в країнах Східного 

Партнерства) БКВ визначає наступні типи ви-

кидів, котрі пов`язані з енергоспоживанням 

на території місцевих органів влади: 

а) прямі викиди  через спалювання палива; 

б) непрямі викиди, пов’язані з виробництвом 

електроенергії, теплової енергії, але котрі 

споживаються на території міста. 

З метою визначення пріоритетних дій та за-

ходів, направлених на зниження викидів СО2, 

необхідно врахувати місцеві умови та май-

бутні перспективи розвитку Чортківської МТГ.  

Визначено чотири ключові сектори. Вони вва-

жаються основними секторами, в яких ор-

гани місцевого самоврядування можуть 

впливати на споживання енергії та, як наслі-

док, зменшувати пов'язані з цим викиди CO2. 

Ключові сектори: 

Муніципальні будівлі, обладнання/об’єкти  

Третинні будівлі, обладнання/об’єкти 

Житлові будівлі 

Транспорт 

Методика розрахунку базового кадастру 

викидів (БКВ) передбачає обов`язкове вклю-

чення до БКВ не менше трьох з чотирьох клю-

чових секторів та максимально можливим 

включення не ключових секторів. Детальний 

опис секторів приведено у таблиці 3.1.  

Таблиці 3.1  

Сектори, котрі можуть бути включені в БКВ4 

Сектор Опис 

МУНІЦИПАЛЬНІ БУДІВЛІ, ОБЛАДНАННЯ/ОБ’ЄКТИ 

Муніципальні будівлі, 

обладнання/об’єкти 

Будівлі, обладнання/об’єкти, що належать місцевій владі, наприклад, будівлі міської 

влади, школи, відділення поліції, лікарні. До обладнання/об’єкти відносяться все 

кінцеве енергоспоживання, пов'язане з роботою муніципальної системи 

водопостачання, утилізацією твердих відходів і роботою водоочисних споруд. 

Вуличне освітлення 

Вуличне освітлення, яке підпорядковане місцевій владі (наприклад, вуличне 

освітлення та світлофори). Не муніципальне вуличне освітлення входить до 

сектору «Третинні будівлі, обладнання / об’єкти». 

ТРЕТИННІ БУДІВЛІ, ОБЛАДНАННЯ/ОБ’ЄКТИ 

Третинні будівлі, 

обладнання/об’єкти 

Будівлі та приміщення третинного сектора (сфера послуг), наприклад: офіси 

приватних компаній, банків, комерційної та роздрібної торгівлі, тощо. 

ЖИТЛОВІ БУДІВЛІ 

Житлові будівлі 
Будинки, які в основному використовуються як житлові будинки. У цей сектор слід 

включити соціальне житло. 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 

Поза СТВ 
Відноситься до виробничої та будівельної галузей, які не охоплені Схемою торгівлі 

викидами в ЄС (EU-ETS). 

 

СТВ 

Відноситься до виробничої та будівельної галузей, охоплених EU-ETS. Інтегрувати їх 

у свої запаси викидів не рекомендується, якщо такі установки не були включені в 

попередні енергетичні плани та викиди CO2. 

Інші 

Будівлі, споруди та обладнання первинного сектора (сільське господарство, лісове та 

рибне господарство), наприклад, теплиць, тваринницьких приміщень, систем 

зрошення, сільськогосподарських машин і рибальських суден. 

ТРАНСПОРТ 

 
4 https://www.covenantofmayors.eu/index.php?option=com_attachments&task=download&id=815 
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Комунальний транспорт Транспортні засоби, якими володіє та використовує адміністрація місцевої влади. 

Пасажирський транспорт 
Автобус, трамвай, метро, міський залізничний транспорт і місцеві пороми, які 

використовуються для перевезення пасажирів. 

Приватний та комерційний 

транспорт 

Автомобільний, залізничний та човновий транспорт на території місцевої влади, які 

стосуються перевезень осіб та товарів, не зазначених вище (наприклад, приватні 

пасажирські та вантажні перевезення) 

За результатами аналізу прийнято рішення вклю-

чити до ПДСЕРК включити наступні сектори: 

Муніципальні будівлі, обладнання 

/об’єкти (водопостачальне підприємс-

тво), а також вуличне освітлення 

Третинний сектор 

Житловий сектор 

Транспорт (комунальний, пасажирський, 

приватний) 

3.2. СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ У КЛЮЧОВИХ СЕКТОРАХ 

Для розрахунку базового кадастру викидів 

створено базу споживання основних видів 

енергетичних ресурсів, яка включає найго-

ловніші джерела емісії СО2 від різних видів ді-

яльності у Чортківській МТГ за 2016-2020 роки. 

База даних споживання енергетичних ресу-

рсів включає: 

- у секторі муніципальних будівель, облад-

нання/об'єктів (бюджетна сфера) включає 

викиди за рахунок спалення природного 

газу, використання електроенергії та тепло-

вої енергії з централізованої системи тепло-

постачання в бюджетних будівлях, у вулич-

ному освітленні включає викиди за рахунок 

споживання електроенергії в громадському 

вуличному освітленні, споживання електрое-

нергії міським водоканалом (електроенер-

гія на водопостачання і водовідведення для 

усіх споживачів МТГ); 

- у секторі обслуговування (третинний сек-

тор), включає викиди за рахунок спалення 

природного газу, використання електроене-

ргії; 

- у житловому секторі включає викиди за ра-

хунок спалення природного газу в багаток-

вартирних будинках і приватних будинках, 

використання електроенергії  в багатоквар-

тирних будинках і приватних будинках; 

- у транспортному секторі включає викиди 

за рахунок споживання бензину, дизельного 

палива та зрідженого газу громадським мі-

ським автотранспортом (пасажирські авто-

буси), комунальним транспортом та прива-

тним транспортом. 

Споживання енергоресурсів за 2016-2020 

роках в обраних секторах в натуральних 

одиницях наведено у таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2 

Споживання енергоресурсів у 2016-2020 роках 
№ п/п Сектори включені в БКВ 2016 2017 2018 2019 2020 

1. МУНІЦИПАЛЬНІ БУДІВЛІ, ОБЛАДНАННЯ/ОБ'ЄКТИ 

1.1 Муніципальні будівлі 

1.1.1 Електроенергія, МВт.*год. 5 279,78 5 340,20 5 516,74 5 694,32 5 872,67 

1.1.2 Теплова енергія,  Гкал 5 190,61 6 565,51 7 119,84 6 194,62 6 073,17 

1.1.3 Природний газ, тис. м3 917,80 796,44 801,93 363,65 590,03 

1.1.4.1 Водопостачання, тис. м3 24,20 25,10 24,80 30,80 24,30 

1.1.4.2 Водовідведення, тис. м3 47,60 48,80 48,20 50,10 42,40 

1.2 Муніципальні обладнання/об'єкти (водоканал) 

1.2.1 Водопостачання та водовідведення, тис. м3 67,30 61,45 76,07 11,84 4,68 

1.3 Муніципальне громадське освітлення 

1.3.1 Електроенергія, МВт.*год. 316,00 345,00 327,00 325,42 362,60 

2.  ТРЕТИННИЙ СЕКТОР 

2.1 Електроенергія, МВт.*год. 8 610,03 8 610,03 8 708,58 8 996,46 9 286,05 

2.2 Теплова енергія,  Гкал 0,00 7,22 10,51 0,00 0,00 

2.3 Природний газ, тис. м3 467,72 365,74 302,57 239,41 176,24 

2.4.1 Водопостачання, тис. м3 27,30 27,80 25,90 27,40 24,30 

2.4.2 Водовідведення, тис. м3 36,80 35,20 34,20 40,90 36,70 

3. ЖИТЛОВІ БУДІВЛІ 

3.1 Електроенергія, МВт.*год. 51 144,06 51 767,20 53 587,63 55 418,74 57 257,93 

3.2 Теплова енергія,  Гкал 5 782,08 2 943,33 1 390,70 762,79 643,20 

3.3 Природний газ, тис. м3 13 169,16 12 262,39 11 671,66 11 695,70 10 934,91 
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3.4.1 Водопостачання, тис. м3 502,00 492,90 500,90 481,30 478,60 

3.4.2 Водовідведення, тис. м3 548,50 423,50 432,50 419,20 418,10 

4.  ТРАНСПОРТ 

4.1 Комунальний транспорт 

4.1.1 Зріджений газ, тис. л 1,80 0,20 0,10 2,20 1,20 

4.1.2 Дизельне паливо, тис. л 2,00 3,20 6,70 6,90 9,50 

4.1.3 Бензин, тис. л 23,50 33,80 32,30 26,70 31,50 

4.2 Пасажирський транспорт 

4.2.1 Зріджений газ, тис. л 31,10 3,00 3,00 3,00 3,00 

4.2.2 Дизельне паливо, тис. л 9,50 19,84 19,84 19,84 19,84 

4.2.3 Бензин, тис. л 27,65 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2 Приватний транспорт 

4.3.1 Зріджений газ, тис. л 1 440,31 1 619,65 1 549,93 954,31 1 627,27 

4.3.2 Дизельне паливо, тис. л 2 103,63 1 485,93 1 294,40 971,17 1 323,85 

4.3.3 Бензин, тис. л 1 767,68 1 443,07 1 140,29 813,57 1 174,53 

 

З метою визначення викидів СО2 для спожи-

тих енергоресурсів, наведених  у таблиці  

3.2, зроблено перерахунок всіх енергоре-

сурсів у натуральному виразі до однієї оди-

ниці - МВт*год.  

Для перерахунку спожитих енергоресурсів 

у натуральних одиницях у МВт*год викорис-

товувалися наступні коефіцієнти: 

Тип енергоресурсу Коефіцієнт переводу 

Теплова енергія 1,163 МВт*год/Гкал 

Природний газ 9,51 МВт*год /тис. м3 

Зріджений нафтовий газ 6,765 МВт*год /тис. л 

Дизельне паливо 10,000 МВт*год /тис. л 

Бензин 9,200 МВт*год /тис. л 

З метою визначення витрат енергії на водо-

постачання та водовідведення проведено 

розрахунок питомих витрат електроенергії 

на водопостачання та водовідведення. 

Таблиця 3.3 

Питомі витрати електроенергії на водопоста-

чання та на водовідведення, МВт*год/тис. м3 
Роки 2016 2017 2018 2019 2020 

Водопостачання 2,40 2,49 2,47 2,97 3,18 

Водовідведення 0,12 0,17 0,17 0,22 0,10 

Споживання енергоресурсів  за  2016-2020  

роки в обраних секторах в зведених одини-

цях,  МВт*год,  наведено у табл. 3.4. 

Таблиця 3.4 

Споживання енергоресурсів  за  2016-2020  роки в обраних секторах в зведених одиницях,  

МВт*год 

№ п/п Сектори включені в БКВ 2016 2017 2018 2019 2020 

1. МУНІЦИПАЛЬНІ БУДІВЛІ, ОБЛАДНАННЯ/ОБ'ЄКТИ 

1.1 Муніципальні будівлі 

1.1.1 Електроенергія 5 279,78 5 340,20 5 516,74 5 694,32 5 872,67 

1.1.2 Теплова енергія 6 036,68 7 635,69 8 280,37 7 204,34 7 063,09 

1.1.3.1 Природний газ 8 728,31 7 574,15 7 626,37 3 458,31 5 611,19 

1.1.3.2 Водопостачання 58,08 62,61 61,23 91,46 77,26 

1.1.4 Водовідведення 114,24 121,73 119,01 148,78 134,80 

1.2 Муніципальні обладнання/об'єкти (водоканал) 

1.2.1 Водопостачання та водовідведення 161,51 153,28 187,82 35,15 14,89 

1.3 Муніципальне громадське освітлення 

1.3.1 Електроенергія 316,00 345,00 327,00 325,42 362,60 

Разом 20 694,60 21 232,66 22 118,54 16 957,78 19 136,50 

2.  ТРЕТИННИЙ СЕКТОР 

2.1 Електроенергія 5 279,78 5 340,20 5 516,74 5 694,32 5 872,67 

2.2 Теплова енергія 0,00 8,39 12,22 0,00 0,00 

2.3 Природний газ 4 448,02 3 478,19 2 877,44 2 276,79 1 676,04 

2.4.1 Водопостачання 65,52 69,35 63,95 81,37 77,26 

2.4.2 Водовідведення 4,56 6,05 5,98 8,90 3,52 

Разом 9 797,88 8 902,18 8 476,33 8 061,38 7 629,49 

3. ЖИТЛОВІ БУДІВЛІ 

3.1 Електроенергія 51 144,06 51 767,20 53 587,63 55 418,74 57 257,93 

3.2 Теплова енергія 6 724,56 3 423,09 1 617,38 887,12 748,05 

3.3 Природний газ 125 238,69 116 615,37 110 997,48 111 226,08 103 990,99 

3.4.1 Водопостачання 1 204,80 1 229,57 1 236,74 1 429,27 1 521,63 

3.4.2 Водовідведення 68,01 72,74 75,62 91,20 40,08 

Разом 184 380,12 173 107,97 167 514,85 169 052,41 163 558,68 

4.  ТРАНСПОРТ 

4.1 Комунальний транспорт 

4.1.1 Зріджений газ 12,18 1,35 0,68 14,88 8,12 

4.1.2 Дизельне паливо 20,00 32,00 67,00 69,00 95,00 

4.1.3 Бензин 216,19 310,95 297,15 245,63 289,79 
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4.2 Пасажирський транспорт 

4.2.1 Зріджений газ, тис. л 210,42 20,30 20,30 20,30 20,30 

4.2.2 Дизельне паливо, тис. л 95,04 198,40 198,40 198,40 198,40 

4.2.3 Бензин, тис. л 254,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3 Приватний транспорт 

4.3.1 Зріджений газ 9 743,70 10 956,93 10 485,28 6 455,91 11 008,48 

4.3.2 Дизельне паливо 21 036,30 14 859,30 12 944,00 9 711,70 13 238,50 

4.3.3 Бензин 16 262,09 13 275,78 10 490,30 7 484,58 10 805,30 

Разом 47 850,27 39 655,01 34 503,11 24 200,40 35 663,89 

ВСЬОГО 262 722,87 242 897,83 232 612,84 218 271,96 225 988,56 

 

 
Рис. 3.1. Динаміка споживання енергоре-

сурсів в обраних секторах в зведених оди-

ницях, МВт*год 

 

Рис. 3.2. Динаміка споживання енергоре-

сурсів у секторі муніципальних будівель 

обладнань /об'єктів та вуличного освіт-

лення, МВт*год 

 
Рис. 3.3. Динаміка споживання енергоре-

сурсів третинним сектором, МВт*год 

 
Рис. 3.4. Динаміка споживання енергоре-

сурсів у житлових будівлях, МВт*год 
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Рис. 3.5. Динаміка споживання енергоре-

сурсів транспортом МТГ, МВт*год 

Рис. 3.6. Динаміка споживання енергоре-

сурсів за 2016-2020 роки, МВт*год 

3.3. АНАЛІЗ ВИКИДІВ СО2 ПО МТГ ЗА ВКАЗАНІ РОКИ У ВКАЗАНИХ 

СЕКТОРАХ 

На основі отриманого споживання основ-

них видів енергетичних ресурсів проведено 

розрахунок викидів СО2 в 2016-2020 роках. 

При виборі коефіцієнтів проведено аналіз 

методів можливих до застосування при роз-

рахунку базового кадастру викидів. Зок-

рема методика Угоди мерів передбачає 

два види коефіцієнтів викидів, які відобража-

ють два різні підходи до визначення викидів 

парникових газів. Стандартні коефіцієнти 

викидів, які визначені нормативами Міжуря-

дової групи експертів зі зміни клімату (МГЕЗК 

2006) на основі усереднених даних про 

склад палива і даних національних кадаст-

рів парникових газів. Такі коефіцієнти не вра-

ховують витрати енергії і викиди СО2 за ме-

жами міських територій під час видобу-

вання, підготовки, транспортування і викори-

стання палива, а також під час виготовлення 

і експлуатації пристроїв та установок, приз-

начених для використання джерел енергії. 

Коефіцієнти викидів, отриманих при оціню-

ванні життєвого циклу (ОЖЦ) враховують за-

гальний життєвий цикл енергоносія від його 

отримання до використання, включаючи тра-

нспортування і експлуатацію, а також ви-

киди парникових газів, що утворюються за 

межами території використання енергоно-

сіїв (палива). 

На підставі аналізу отриманих даних та мо-

жливих методів розрахунку приймаємо 

методику стандартних коефіцієнтів. У відпо-

відності до рекомендацій приведених у ме-

тодології розрахунку базового кадастру ви-

кидів приймаємо до розрахунку тільки ви-

киди СО2. 

Значення коефіцієнтів, застосовуваних при 

розрахунках базового кадастру викидів: 

Тип енергоресурсу 
Коефіцієнт викидів СО2 

(т/МВт*год) 

Природний газ 0,202 

Зріджений нафтовий газ 0,227 

Дизельне паливо 0,267 

Бензин 0,249 

Для електроенергії значення коефіцієнтів ви-

кидів застосовувалися відповідно до таблиці 

47 посібника "Як розробити план щодо ста-

лого енергетичного розвитку та клімату в 

країнах східного партнерства" 

Таблиця 3.5 

Національні коефіцієнти викидів МГЕЗК для 

електроенергії 

Коефіцієнт переводу для електроенергії по роках, 

т/МВт*год 

2016 2017 2018 2019 2020 

0,591 0,480 0,510 0,510 0,510 

З метою розрахунку викидів від виробництва 

теплової енергії проведено додаткові розра-

хунки питомих витрат енергоносіїв.  
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Таблиця 3.6 

Розрахунок питомих витрат викидів від виробництва теплової енергії 

Розрахунок викидів СО2 при виробництві тепла, Гкал 2016 2017 2018 2019 2020 

Виробництво теплової енергії, ГКал 12689,93 10866,76 9707,60 7877,90 7599,62 

Виробництво теплової енергії, МВт 14758,39 12638,04 11289,94 9161,99 8838,35 

Витрачено енергоносіїв 

Споживання електроенергії, МВт*год 699,44 626,00 489,35 408,67 362,71 

Споживання газу, т.м3 1704,82 1466,08 1328,34 1074,87 1019,11 

Споживання води на підживлення мереж, т.м3 1,54 1,65 0,61 1,20 0,67 

Споживання дров, т 166,03 39,77 0,00 0,00 0,00 

Перерахунок енергоносіїв в МВт*год 

Споживання електроенергії 699,44 626,00 489,35 408,67 362,71 

Споживання газу 16212,80 13942,44 12632,52 10222,05 9691,76 

Споживання води на підживлення мереж 3,69 4,13 1,51 3,56 2,13 

Споживання дров 578,44 138,54 0,00 0,00 0,00 

Викиди на виробництво, тСО2 

Споживання електроенергії 413,37 300,48 249,57 208,42 184,98 

Споживання газу 3274,99 2816,37 2551,77 2064,85 1957,73 

Споживання води на підживлення мереж 2,18 1,98 0,77 1,81 1,08 

Споживання дров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всього викидів 3690,54 3118,84 2802,11 2275,09 2143,80 

Викиди на 1Гкал 0,291 0,287 0,289 0,289 0,282 

Викиди на 1 МВт*год 0,250 0,247 0,248 0,248 0,243 

Результати розрахунків викидів СО2 в обраних секторах наведено в табл. 3.6. Викиди СО2 в об-

раних секторах, тон. 

Таблиця 3.7 

Результати розрахунків викидів СО2 в обраних секторах, тСО2 

№ п/п Сектори включені в БКВ 2016 2017 2018 2019 2020 

1. МУНІЦИПАЛЬНІ БУДІВЛІ, ОБЛАДНАННЯ/ОБ'ЄКТИ 

1.1 Муніципальні будівлі 

1.1.1 Електроенергія 3 120,35 2 563,30 2 813,54 2 904,10 2 995,06 

1.1.2 Теплова енергія 1 509,17 1 886,02 2 053,53 1 786,68 1 716,33 

1.1.3 Природний газ 1 763,12 1 529,98 1 540,53 698,58 1 133,46 

1.1.4.1 Водопостачання 34,33 30,05 31,23 46,64 39,40 

1.1.4.2 Водовідведення 67,52 58,43 60,70 75,88 68,75 

1.2 Муніципальні обладнання/об'єкти 

1.2.1 Водопостачання та водовідведення 95,45 73,57 95,79 17,93 7,59 

1.3 Муніципальне громадське освітлення 

1.3.1 Електроенергія 186,76 165,60 166,77 165,96 184,93 

Разом 6 776,69 6 306,95 6 762,08 5 695,77 6 145,52 

2.  ТРЕТИННИЙ СЕКТОР 

2.1 Електроенергія 3 120,35 2 563,30 2 813,54 2 904,10 2 995,06 

2.2 Теплова енергія 0,00 2,07 3,03 0,00 0,00 

2.3 Природний газ 898,50 702,59 581,24 459,91 338,56 

2.4.1 Водопостачання 38,72 33,29 32,61 41,50 39,40 

2.4.2 Водовідведення 2,69 2,90 3,05 4,54 1,80 

Разом 4 060,27 3 304,16 3 433,48 3 410,05 3 374,82 

3. ЖИТЛОВІ БУДІВЛІ 

3.1 Електроенергія 30 226,14 24 848,26 27 329,69 28 263,56 29 201,54 

3.2 Теплова енергія 1 681,14 845,50 401,11 220,01 181,78 

3.3 Природний газ 25 298,22 23 556,30 22 421,49 22 467,67 21 006,18 

3.4.1 Водопостачання 712,04 590,19 630,74 728,93 776,03 

3.4.2 Водовідведення 40,19 34,92 38,57 46,51 20,44 

Разом 57 957,73 49 875,17 50 821,60 51 726,67 51 185,97 

4.  Транспорт 

4.1 Комунальний транспорт 

4.1.1 Зріджений газ 2,76 0,31 0,15 3,38 1,84 

4.1.2 Дизельне паливо 5,34 8,54 17,89 18,42 25,37 

4.1.3 Бензин 53,83 77,43 73,99 61,16 72,16 

4.2 Пасажирський транспорт 

4.2.1 Зріджений газ 47,77 4,61 4,61 4,61 4,61 

4.2.2 Дизельне паливо 25,38 52,97 52,97 52,97 52,97 

4.2.3 Бензин 63,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2 Приватний транспорт 

4.3.1 Зріджений газ 2 211,82 2 487,22 2 380,16 1 465,49 2 498,92 

4.3.2 Дизельне паливо 5 616,69 3 967,43 3 456,05 2 593,02 3 534,68 

4.3.3 Бензин 4 049,26 3 305,67 2 612,08 1 863,66 2 690,52 

Разом 12 076,18 9 904,18 8 597,91 6 062,72 8 881,07 

ВСЬОГО 80 870,86 69 390,46 69 615,06 66 895,21 69 587,39 
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3.4. ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ БАЗОВОГО РОКУ 

Базовий рік – це рік у порівнянні з яким будуть 

порівнювати скорочення викидів у 2030 році. 

Базовим роком для здійснення оцінювання 

поточного рівня викидів СО2 для Чортківської 

МТГ обрано 2016 рік. Використання як базо-

вого 2016 року пояснюється наявністю повної 

та достовірної інформації за даний період 

по споживанню усіх видів енергоносіїв та 

найбільш репрезентативний по відношенню 

доданої економічної ситуації. 

Розрахунок базового кадастру викидів прий-

маємо абсолютний цільовий показник. В 

базовому році для вибраних секторів у Чорт-

ківській МТГ базовий кадастр викидів в абсо-

лютному вимірі становить 80 870,86 тСО2. З 

метою порівняння показників викидів у виб-

раних секторах проведено розрахунок ви-

кидів на душу населення. Для базового 2016 

року він становить 2,209 тСО2 на 1 мешка-

нця. 

Розподіл викидів відповідно до джерел емісії 

СО2 у базовому 2016 році має наступний ви-

гляд (рис. 3.7): 

 
Рис. 3.7. Питома вага  викидів СО2 відпо-

відно до джерел емісії у базовому 2016 

році 

Аналіз питомої ваги викидів СО2 за обра-

ними для розрахунку базового кадастру 

секторами свідчить, що найбільша частка 

викидів шкідливих речовин у повітря, зок-

рема вуглекислого газу припадає на жит-

лові будинки.  

Аналізуючи розподіл викидів СО2 залежно від 

енергоресурсу у базовому 2016 році (рис. 

3.10) видно, що найбільші викиди СО2 проду-

кує використання природного газу, електро-

енергії та теплової енергії. 

 
Рис. 3.8. Розподіл викидів СО2 залежно від 

енергоресурсу у базовому 2016 році 

Динаміка  викидів СО2 за 2016–2020 роки в 

обраних секторах приведена на рис. 3.11. 

 
Рис. 3.9. Динаміка викидів СО2 у 2016-2020 

роках в обраних секторах, тСО2 

3.5. ФОРМУВАННЯ БАЗОВОГО КАДАСТРУ ВИКИДІВ

Основні параметри базового кадастру ви-

кидів: 

Базовий рік 2016 

Тип БКВ 

Шаблон ПДУЭР 

Рік подачі 2021 

Жителів у базовому році 36608 

Викиди тСО2 у Базовому році 80 870,86 

Базовий кадастр викидів у відповідності до 

правил передбачених методикою Євроко-

місії наведено у таблицях 3.7.-3.9. 
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Таблиця 3.7 

Загальне споживання енергії, МВт*год 

Сектор 

ЗАГАЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ [МВт*год.] 

Електрое-

нергія 

Теплоене-

ргія/ холод 

Викопне паливо 

ЗАГАЛОМ Природ-

ний газ 

Зрідже-

ний газ 
Дизель Бензин 

БУДІВЛІ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОМИСЛОВІ ПІДПРИЄМСТВА 

Муніципальні будівлі, обла-

днання/об’єкти 
5 613,61 6 036,68 8 728,31       20 378,60 

Вуличне освітлення 316,00           316,00 

Третинний сектор 5 349,86   4 448,02       9 797,88 

Житлові будівлі 52 416,87 6 724,56 125 238,69       184 380,12 

Всього 63 696,34 12 761,24 138 415,02 0,00 0,00 0,00 214 872,60 

ТРАНСПОРТ 

Комунальний транспорт       12,18 20,00 216,19 248,37 

Пасажирський транспорт       210,42 95,04 254,35 559,81 

Приватний транспорт       9 743,70 21 036,30 16 262,09 47 042,09 

Всього 0,00 0,00 0,00 9 966,30 21 151,34 16 732,63 47 850,27 

Разом 63 696,34 12 761,24 138 415,02 9 966,30 21 151,34 16 732,63 262 722,87 

Таблиця 3.8 

Витрати енергоносіїв на виробництво теплової енергії 
Теплоенер-

гія/холод 

місцевого 

виробниц-

тва 

Кількість виробленого 

тепла/холоду [МВт*год.] 
Витрати енергоносіїв [МВт*год.] Викиди СО2 

Теплоенергія/ 

холод з 

відновлюваних джерел 

Теплоенергія/  

холод з 

не відновлюваних дже-

рел 

Викопне паливо 

Інше 
Викопне 

паливо Природний газ 

Центральне 

опалення 
0,00 14 758,39 16 212,80 1 281,58 3690,54 

Всього 0,00 14 758,39 16 212,80 1 281,58 3690,54 

Таблиця 3.9 

Базовий кадастр викидів 

Сектор 

Базовий кадастр викидів [тони СО2.] 

Електрое-

нергія 

Теплоене-

ргія/ холод 

Викопне паливо 

ЗАГАЛОМ Природ-

ний газ 

Зрідже-

ний газ 
Дизель Бензин 

БУДІВЛІ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОМИСЛОВІ ПІДПРИЄМСТВА 

Муніципальні будівлі, обла-

днання/об’єкти 
3 317,64 1 509,17 1 763,12       6 589,93 

Вуличне освітлення 186,76           186,76 

Третинний сектор 3 161,77   898,50       4 060,27 

Житлові будівлі 30 978,37 1 681,14 25 298,22       57 957,73 

Всього 37 644,54 3 190,31 27 959,83 0,00 0,00 0,00 68 794,68 

ТРАНСПОРТ 

Комунальний транспорт       2,76 5,34 53,83 61,94 

Пасажирський транспорт       47,77 25,38 63,33 136,47 

Приватний транспорт       2 211,82 5 616,69 4 049,26 11 877,77 

Всього 0,00 0,00 0,00 2 262,35 5 647,41 4 166,42 12 076,18 

Разом 37 644,54 3 190,31 27 959,83 2 262,35 5 647,41 4 166,42 80 870,86 
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РОЗДІЛ 4. ОЦІНКА ВРАЗЛИВОСТІ 

ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ ТА 

ВИЗНАЧЕННЯ КЛІМАТИЧНИХ 

РИЗИКІВ 

4.1 ВРАЗЛИВОСТІ ГРОМАДИ ДО КЛІМАТИЧНОЇ ЗМІНИ 

Методологія, котра використовується Уго-

дою Мерів передбачає шість етапів циклу 

адаптації до зміни клімату (рис. 4.2). 

 
Рис. 4.1. Цикл адаптації до зміни клімату 

Оскільки тема адаптації до зміни клімату є 

абсолютно новою для більшості міст по 

всьому світу, то  серед основних переш-

код до розробки адаптаційних заходів є ві-

дсутність єдиного підходу для оцінки 

пов’язаних з кліматом впливів, вразливості 

та ризику на території окремих міст. 

Використання різних методів для одних і тих 

же міст може призвести до різних резуль-

татів а, отже, до різного планування заходів 

з адаптації. Для того щоб зменшити вірогід-

ність недостовірності даних і сприяти бенч-

маркінгу між різними містами пропону-

ється стандартизація показників і методів 

оцінки щодо вразливості та ризиків зміни 

клімату.  

На підставі аналізу наявних методів та 

огляду планів адаптації до зміни клімату єв-

ропейських міст прийнято рішення для оці-

нки вразливості до зміни клімату Чортківсь-

кої міської територіальної громади викори-

стовувати оцінку вразливості на основі по-

казників. Ця методика відповідає потребам 

та можливостям малих та середніх міст, 

оскільки вона не потребує особливих тех-

нічних навичок та інструментів моделю-

вання та може наповнюватись на основі 

баз даних, які є в наявності.  

На основі методики МГЕЗК (2014), вразли-

вість визначається по не кліматичним фак-

торам, які охоплюють біофізичні та соціа-

льно - економічні характеристики сис-

теми. Різні кліматичні загрози впливають на 

різні аспекти вразливості міста. Рівень уза-

гальнення залежить від загальних цілей до-

слідження, технічних навиків місцевих орга-

нів влади, а також наявності даних. Такий 

підхід дозволить місцевій владі краще зро-

зуміти де знаходяться проблемні зони і мо-

жливі слабкі сторони міста, а також прави-

льно розподілити інвестиції на місцях при 

плануванні та реалізації заходів з адаптації. 

Методика передбачає наступні кроки, ко-

трі є узгоджені з загальною методикою, 

табл. 4.1. 

Таблиця 4.1 

Етапи адаптації до зміни клімату 

Назва етапу Опис 

1. БАЗОВА ОЦІНКА Етап 1 представляє ключові елементи, важливі для створення фундаменту 

для успішного процесу адаптації. Сюди входить потреба отримати та за-

безпечити підтримку на високому рівні, визначити вже наявну інформа-

цію, встановити адекватні механізми координації та уточнити ролі та 

1.1 Отримання політичної підтримки 

для адаптації 

1.2 Збір початкової інформації 
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1.3 Налаштування процесів адаптації 

в межах громади та поза ним 

обов'язки. Далі пояснюється, як вивчити можливості фінансування, розви-

вати та керувати співпрацею із зацікавленими сторонами, підвищити поі-

нформованість чи розуміння проблем зміни клімату в місті та знайти до-

даткову підтримку адаптації. 
1.4 Ідентифікація та отримання люд-

ських та технічних ресурсів 

1.5 Визначення та отримання фінансу-

вання 

1.6 Визначення та залучення зацікав-

лених сторін 

1.7 Повідомлення про адаптацію до 

різних цільових аудиторій 

1.8 Пошук додаткової підтримки 

2. ОЦІНКА РИЗИКІВ ТА ВРАЗЛИВОСТІ 

ЗМІНИ КЛІМАТУ 

Цей етап пояснює, як здійснити оцінку ризиків, спричинених існуючими та 

прогнозованими кліматичними загрозами, з урахуванням конкретних 

причин вразливості у певній місцевості. На основі оцінки ризику та вразли-

вості цей крок пропонує поради щодо визначення основних проблем 

адаптації. Це також допомагає зрозуміти роль районів, що оточують гро-

маду у адаптації. 

2.1 Визнання наслідків минулого та су-

часного клімату 

2.2 Розуміння кліматичних прогнозів та 

майбутніх наслідків 

2.3 Визначення вразливих секторів 

2.4 Проведення оцінок ризику та враз-

ливості 

2.5 Розуміння ролі навколишніх тери-

торій у адаптації 

2.6 Визначення основних проблем 

адаптації та визначення цілей 

3. ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ АДАПТАЦІЇ Цей етап допомагає містам-підписантам Угоди мерів визначити дже-

рела інформації про потенційні заходи адаптації та зібрати ці заходи у 

портфоліо, що сприятиме подальшій пріоритетності заходів. 

Заходи з адаптації - це потенційні дії з адаптації, які можуть вирішити попе-

редньо визначені кліматичні проблеми. Крім того, заходи з адаптації мо-

жуть дозволяти скористатися будь-якими позитивними можливостями, які 

виникають через зміни клімату. Заходи з адаптації можуть варіюватися від 

дій, що створюють адаптаційний потенціал (наприклад, створення знань 

та обмін інформацією, створення сприятливих інституційних рамок) або 

створення систем управління та підтримуючих механізмів (наприклад, по-

кращення планування землеустрою, механізми страхування) до дій з 

адаптації, що здійснюються на місцях, так звані "сірі" (інфраструктура) 

або "зелені" (на основі екосистем) заходи. Цей крок сприяє вивченню по-

тенційних заходів адаптації та допомагає виявити відповідні дії. 

3.1 Створення каталогу відповідних 

заходів адаптації 

3.2 Пошук прикладів найкращих прак-

тик адаптації 

4. ФОРМУВАННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ З 

АДАПТАЦІЇ 

Після виявлення потенційних заходів з адаптації наступними кроками є 

оцінка та визначення пріоритетності заходів на основі детальної інформа-

ції та критеріїв. Тим самим запропоновані варіанти повинні бути оцінені, 

щоб визначити їх придатність до місцевого контексту, їх ефективність у 

зменшенні вразливості або посилення стійкості та їх більш широкий вплив 

на стійкість. Мета - уникнути рішень, що призводять до неправильної адап-

тації. Вибір бажаних заходів з адаптації повинен здійснюватися у тісній вза-

ємодії з усіма учасниками та зацікавленими сторонами, які впливають на 

процес адаптації. 

Цей крок допомагає підписантам Угоди мерів, розробити систему оці-

нювання заходів адаптації, зібрати необхідну інформацію про ці заходи, 

щоб забезпечити оцінку, включаючи аналізу зисків та витрат, і в кінцевому 

рахунку визначити пріоритет і вибрати заходи з адаптації для здійснення 

дій. 

4.1 Вибір рамки оцінки заходів адап-

тації 

4.2 Проведення аналізу зисків та ви-

трат  адаптаційних заходів 

4.3 Визначення ключових заходів ада-

птації 

5. ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВ З 

АДАПТАЦІЇ 
Здійснення адаптаційних дій, як правило, керується спеціальною страте-

гією з адаптації та супровідним планом дій. Альтернативно, можна інтег-

рувати розроблений план адаптації в існуючі відповідні місцеві політики та 

програми (етап 5.3). У будь-якому випадку плани ґрунтуються на результа-

тах етапів 1-4. 

Цей етап допомагає органам місцевого самоврядування та містам-під-

писантам Угоди мерів розробити свою стратегію адаптації та план дій, 

беручи до уваги зв'язки з іншою галузевою політикою та взаємозв'язок між 

зусиллями щодо пом'якшення наслідків та адаптації. 

5.1 Розробка ефективного плану дій з 

адаптації 

5.2 Пошук прикладів планів дій з адап-

тації 

5.3 Забезпечення адаптації у міській 

політиці та планах 

5.4 Заохочення зміни клімату шляхом 

адаптації та пом'якшення наслідків 

6. МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА АДАПТАЦІЇ Для забезпечення ефективності та стійкості процесу адаптації громади з 

часом важливо регулярно оцінювати хід запланованих заходів та переві-

ряти фактичні результати щодо цілей, які були поставлені при розробці 

стратегії. Крім того, важливо врахувати, якщо необхідно, коригувати, дода-

вати або відміняти певні дії з огляду на результати моніторингу. Моніторинг 

також може допомогти визначити, чи спричинили заходи з адаптації будь-

які непередбачені побічні ефекти. Важливими елементами процесу мо-

ніторингу та оцінки є підхід або рамки, підбір відповідних показників та 

процес використання результатів оцінки для покращення дій місцевої 

влади на майбутнє. 
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4.2 КЛІМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЧОРТКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Клімат помірно континентальний з трива-

лим, неспекотним літом та короткою, м'я-

кою малосніжною нестійкою, з частими від-

лигами зимою. 

Кліматична характеристика за середньоріч-

ними даними багаторічних спостережень 

на МС «Чортків»(262,0 мБс), окремі характе-

ристики – за МС «Тернопіль»(321,0 мБс). 

Таблиця 4.2 

Кліматична характеристика за середньорічними даними 

Показник Значення 

Температура повітря Т°С, 

середньорічна 7,3°С 

абсолютний мінімум - 32°С 

абсолютний максимум 39°С 

Опалювальний період 

середня т°с - 0,3°С 

його тривалість 185 діб 

зимова вентиляційна т°с - 8,7°С 

тривалість безморозного періоду 166 діб 

Глибина промерзання ґрунтів: 
середня 47 см 

максимальна 75 см 

Опади 

річний рівень 561 мм 

добовий/спостережений максимум опадів (по МС «Те-

рнопіль») 

39 мм /106 

мм 

Сніговий покрив 

число днів зі сніговим покривом 81 днів 

висота із найбільших за зиму (по МС «Тернопіль», на відк-

ритій місцевості) 
15 см, 

максимальна (по МС «Тернопіль», на відкритій місцево-

сті) 
42 см 

відсоток зим з відсутністю стійкого снігового покриву 24 % 

Відносна вологість повітря  78% 

Домінуючі напрямки вітру за рік та їх по-

вторюваність 

Пн-Зх 35,8% 

Пд-Сх 24,1% 

Вітер 

Середньорічна швидкість 2,8 м/с 

Найбільші швидкості, можливі 1 раз за: 

1 рік 22 м/с 

5-10 років 26-28 м/с 

15-20 років 29-30 м/с 

Кількість днів (середня/найбільша) з: 

туманами 47 

заметілями 11 

грозами 31 

градом 1,7 
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Рис. 4.2. Роза швидкості та напрямку вітрів міста Чортків 

 
Рис. 4.3. Середні температури і опади 
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Рис. 4.4. Сонячні, похмурі і дні опадів 

 
Рис. 4.5. Максимальні температури 

 
Рис. 4.6. Кількість опадів 
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Рис. 4.7. Швидкість  вітру 

4.3. ОЦІНКА РИЗИКІВ ТА ВРАЗЛИВОСТІ ЗМІНИ КЛІМАТУ 

Розробка оцінки ризиків та вразливостей 

(ОРВ) є відправною точкою для розробки ча-

стини плану дій щодо адаптації до зміни клі-

мату. Даний етап складається з чотирьох 

кроків:  

Кліматичні загрози 

Вразливі сектори 

Адаптаційний потенціал до зміни клімату 

Вразливі групи населення 

Для виконання цих чотирьох кроків «Угода 

мерів» застосовує дворівневий підхід. По-пе-

рше, спочатку виконується вибір з простого 

переліку (небезпек, секторів тощо), і в ре-

зультаті цього сформовується таблиця, яка 

дозволяє подальше визначення. Цей підхід 

детальніше пояснюється на рис. 4.8.: 

 

 
Рис. 4.8. Етапи оцінювання ризиків та вразливостей МТГ 

4.3.1. Оцінка кліматичних загроз

Для здійснення оцінки спочатку потрібно ви-

значити перелік відповідних кліматичних за-

гроз. Рекомендується вибирати найбільш ві-

дповідні кліматичні небезпеки для громади. 

Вибір «субнебезпеки» необов’язковий і мож-

ливий лише за умови обрання відповідної 

основної небезпеки. Вибір кліматичних за-

гроз відображений у табл. 4.3.
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Крок 1: Вибір кліматичних загроз (табл. 4.3)

Крок 2: Вибір вразливих секторів (табл. 4.6)

Крок 3: Вибір факторів адаптаційного потенціалу 
(табл. 4.8)

Крок 4: Вибір вразливих груп населення (табл. 4.10)
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Таблиця. 4.3 

Кліматичні загрози 

Кліматична загроза 
Наявність кліматичної 

загрози у місті 
Кліматична загроза 

Наявність кліматичної 

загрози у місті 

Екстремальне тепло + Штормовий сплеск  

Екстремальний холод  Гроза  

Сильні опади + Зсуви  

Сильні дощі + Зсуви землі  

Сильний сніг  Лавини  

Туман  Обвал каміння  

Град  Стихійні пожежі  

Підтоплення + Лісові пожежі  

Раптова/поверхнева повінь + Польові пожежі  

Річкове підтоплення  Хімічні зміни  

Берегове підтоплення  Проникнення солоної води  

Підтоплення підземними во-

дами 
 Підкислення океану  

Постійне затоплення  
Концентрація CO2 в атмос-

фері 
 

Засухи та дефіцит води  Біологічні небезпеки  

Бурі + Зараження через воду  

Сильні пориви вітру  

Зараження через укуси за-

ражених видів членистоно-

гих 

 

Смерч  Зараження через повітря  

Циклон (ураган / тайфун)  
Зараження комахами 

 

Тропічний шторм  

 

Для оцінки кліматичних загроз використову-

ються наступні фактори: 

Імовірність небезпеки, на теперішній час, 

вибираючи одне з наступних значень: 

Висока = надзвичайна ймовірність виникнення небез-

пеки (наприклад, більший, ніж 1 на 20 випадків виник-

нення) 

Помірна = середня ймовірність виникнення небезпеки 

(наприклад, від 1 до 20 до 1 на 200 шанс виникнення) 

Низька = малоймовірно, що небезпека виникне (напри-

клад, від 1 до 200 до 1 на 2000 шанс виникнення) 

Невідомо = місто не зазнавало або не спостерігало не-

безпеки клімату в минулому або не має можливості то-

чно повідомити цю інформацію на основі доказів або 

даних 

Вплив небезпеки, на теперішній час, виби-

раючи одне з наступних значень: 

Високий = небезпека являє собою високий (або найви-

щий) рівень потенційної небезпеки. При виникненні, не-

безпека призводить до (надзвичайно) серйозного 

впливу на місто та (катастрофічних) перебоїв у повсяк-

денному житті 

Помірний = небезпека представляє помірний рівень 

потенційного занепокоєння; При виникненні, небез-

пека призводить до середнього впливу на місто, але 

вони є лише помірно значущими для повсякденного 

життя 

Низький = небезпека представляє низький (найнижчий) 

рівень потенційного занепокоєння; коли це виникає, 

небезпека призводить до впливу на громаду, але вони 

вважаються малозначними (або незначними) для по-

всякденного життя 

Невідомо = місто не зазнавало або не спостерігало 

небезпеки клімату в минулому або не має можливості 

точно повідомити цю інформацію на основі доказів 

або даних 

Очікувана зміна інтенсивності небезпеки 

та очікувана зміна частоти небезпеки, ви-

бираючи для кожного наступні значення:  

Зростання 

Спадання 

Без змін 

Невідомо 

Часові рамки очікуваних змін, наступні ва-

ріанти значень:  

Короткострокова = 20-30 років відтепер 

Середньострокова = після 2050 року 

Довгострокова = близько 2100 

Невідомо = неможливо визначити 

На основі цього переліку загроз та факто-

рів їх оцінки створюється наступна таблиця 

(табл. 4.4). 
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Таблиця 4.4 

Оцінка кліматичних загроз Чортківської міської територіальної громади 

Кліматичні за-

грози 

Поточний ризик виник-

нення загрози 
Майбутні загрози 

Імовірність 

небезпеки 

Вплив не-

безпеки 

Очікувана зміна інтен-

сивності небезпеки 

Очікувана зміна 

частоти небезпеки 
Часові рамки 

Екстремальне те-

пло 
Помірна Помірний Зростання Зростання Довгострокові 

Сильні опади Висока Помірний Зростання Зростання 
Коротко- та серед-

ньострокові 

- Сильний дощ Висока Помірний Зростання Зростання 
Коротко- та серед-

ньострокові 

Підтоплення Помірна Помірний Зростання Зростання 
Коротко- та серед-

ньострокові 

- Раптова/повер-

хнева повінь 
Помірна Помірний Зростання Зростання 

Коротко- та серед-

ньострокові 

Бурі Помірна Помірний Зростання Зростання 
Середньо- та довго-

строкові 

Екстремальне тепло. Величина середньої 

за рік приземної температури повітря в Тер-

нопільській області у період 1950-2015 рр. 

(рис. 4.9.) збільшилася на більше як 2ºС, що 

є значно вищим показником ніж в 

середньому по Україні. Мінімальні показ-

ники (5,8ºС) температурного режиму Тер-

нопільської області у період зазначений на 

рис. 4.10. спостерігалися у 1956, 1965 та 1980 

роках, максимальні (9,8ºС) – у 2015 році 

 

Рис. 4.9. Тенденція зміни температури повітря у Тернопільській області  

впродовж 1950-2015 рр., ºС 

Ріст середньої за рік та місяць приземної те-

мператури повітря у Тернопільській області 

зумовлений збільшенням максимальної та 

мінімальної температури повітря впродовж 

усього року. Таким чином, ми спостеріга-

ємо тенденцію до збільшення середньоріч-

ної температури повітря у Тернопільській об-

ласті, що ймовірно буде продовжуватись і 

надалі. Найбільш суттєві зміни температур-

ного режиму Тернопільщини спостеріга-

ються в останні 35 років (рис. 4.10). Почина-

ючи із 1982 року температура приземного 

шару атмосфери у Тернопільській області 

завжди була вищою кліматичної норми 

(7,2°С). 

 
Рис. 4.10. Тенденція зміни температури повітря у Тернопільській області за останні 35 років, ºС 
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Ріст максимальної температури, зумовив 

збільшення кількості спекотних днів, коли ма-

ксимальна температура повітря перевищу-

вала 20 та 25 °С. При цьому найбільш інтен-

сивний ріст характерний для температури 

вище 25 °С.  

Екстремальний холод. Значне зростання 

максимальної, а особливо мінімальної тем-

ператури повітря у холодний період року зу-

мовило зменшення кількості морозних днів 

(Тмін<0°С) та збільшення тривалості безмо-

розного періоду (майже на тиждень за де-

сять років). Підвищення температури повітря 

в холодний період, яке супроводжувалось 

зменшенням швидкості вітру, привело до 

зменшення суворості зими. Зима на 

Тернопільщині з кінця 90-х років ХХ ст. перей-

шла з категорії «помірно сувора» до катего-

рії «мало сувора». 

Сильні опади. Річна кількість опадів на тери-

торії Тернопільської області зменшується з 

північного заходу і заходу на південний схід 

від 670 до 550 мм . Ретроспективний аналіз 

зміни кількості атмосферних опадів у Терно-

пільській області засвідчив, що найбільша кі-

лькість опадів випадала у 80-х роках мину-

лого століття. На Тернопільщині спостеріга-

ються стрибкоподібні тенденції зміни атмос-

ферних опадів. Норма опадів (612 мм) фік-

сувалася лише у шести роках впродовж 

1950-2015 рр. (рис. 4.11). 

 
Рис. 4.11. Динаміка зміни кількості атмосферних опадів у Тернопільській області впродовж 

1950-2015 рр., мм. 

Як видно із рис. 4.11., до 60-х років минулого 

століття спостерігалася позитивна тенденція 

до зростання кількості атмосферних опадів 

у Тернопільській області, потім знову відбува-

вся спад до кліматичної норми опадів (1975 

р.) і у 80-х роках зафіксовано максимум рі-

чної суми опадів. 90-ті роки минулого століття 

характеризувались мінімальними річними 

сумами атмосферних опадів, які до 2010 

року зростали. І починаючи із 2011 року кіль-

кість атмосферних опадів у Тернопільській 

області суттєво скорочується. Частішають 

випадки випадання зливових дощів та потуж-

них снігопадів, протягом кількох годин може 

випадати місячна норма опадів, а наступні 

декілька десятків діб проходять зовсім без 

опадів. 

Найбільш стрибкоподібною є динаміка річ-

ної суми опадів літніх місяців, впродовж 1992-

2017 рр. Максимальна відхиленість від клі-

матичної норми Тернопільської області, у лі-

тню пору року спостерігалася у 1993-1994 

роках. Стабілізація кількості атмосферних 

опадів у літню пору на території Тернопільсь-

кої області почалася із 2009 року, і до 2016 

спостерігалася тенденція до їх зменшення. 

Найменша кількість опадів літом випадала у 

1994, 1999 та 2009 роках. Максимальна кіль-

кість опадів у липні місяці спостерігалася у 

1993 році. Такі різкі зміни у 1993-1994 рр. спо-

стерігаються практично у всіх кліматичних 

показниках Тернопільської області. 

Повторюваність зливових дощів з року в рік 

може суттєво змінюватися залежно від си-

ноптичних процесів, проте їх кількість за пе-

ріод 1996−2010 рр. порівняно з періодом 

1986−1995 рр. на території Тернопільської 

області помітно зросла (рис. 4.12). 
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Рис. 4.12. Динаміка кількості випадків інтенсивних дощів у Тернопільській області протягом 

1986−2010 рр. 

Підтоплення. Підтоплення є досить пошире-

ним серед негативних екзогенних процесів і 

продовжує розвиватись. В залежності від ре-

льєфу місцевості та сезонності, рівень ґрун-

тових вод різний. На вододільних ділянках 

плато він знаходиться на глибині більше 5 

метрів, а тому участі в ґрунтоутворенні не 

приймає. В заплаві річки Серет рівень ґрун-

тових вод становить ≤ 2,5 м (більше 90 га те-

риторії міста). Близькість ґрунтових вод 

сприяє розвитку болотних процесів (р-н вул. 

Ф. Шопена), затримує розклад органічних 

речовин. 

Окрім того, на території міста фіксується та-

кож сезонне підтоплення територій навесні в 

період інтенсивного сніготанення та протя-

гом року внаслідок випадіння надмірної кіль-

кості атмосферних опадів. Надходження до 

понижених ділянок у межах плато зливових 

та ґрунтових вод з прилеглих територій приз-

водить до проявів процесів підтоплення, а та-

кож утворення так званих «дощових ям». 

Існуюча система водовідведення не забез-

печує нормативне відведення атмосфер-

них стоків. Відсутність мереж дощової кана-

лізації в період опадів, спричиняє ерозію ґру-

нтів (враховуючі значний перепад відміток, 

ухили понад 8%, 15%), затоплення території, 

що в своє чергу сприяє перезволоженню 

ґрунтів, пониженню їх несучих властивостей, 

подальшому росту балок, підвищенню рівня 

ґрунтових вод і як наслідок підтопленню тери-

торій; забруднює водойми та ґрунти важ-

кими металами та іншими токсичними та 

канцерогенними речовинами від осідання 

викидів автотранспорту та промпідпри-

ємств, витікання паливо-мастильних матері-

алів, руйнування твердого покриття, створює 

труднощі для руху транспорту та пішоходів. 

Засухи та дефіцит води. Даної кліматичної 

загрози не виявлено. 

Бурі. Середня швидкість вітру майже на всій 

території Тернопільського краю за 30-річний 

період зменшилась на 10-35 %. Проте, при 

порівняно незначних середніх місячних 

швидкостях зменшення швидкості вітру в аб-

солютних одиницях не виглядає таким істот-

ним, тому що становить близько 1,0-1,5 м/с.  

Серед інших небезпечних гідрометеороло-

гічних явищ Тернопільщини відмічають сильні 

вітри. В межах Тернопільської області понад 

60 днів у році спостерігаються вітри швидкі-

стю понад 15 м/с. Найбільше днів із такими 

вітрами зафіксовано на півдні області, а 

найменше – на заходів (табл. 4.6). 

Таблиця 4.5 

Середнє число днів із швидкістю вітру понад 15 м/с 

Територія області 
Місяці 

За 2018 рік 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Північна 2,0 2,4 2,2 2,0 0,9 0,4 0,4 0,3 1,4 2,0 2,8 2,3 19 

Східна 1,6 1,9 2,2 0,9 1,3 0,5 0,6 0,8 0,6 1,3 1,4 1,3 14 

Західна 0,1 0,3 0,4 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,1 1 

Південна 2,6 2,8 3,8 2,7 2,3 0,8 0,9 1,0 1,2 1,7 2,8 2,9 26 
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Також, у Тернопільській області спостеріга-

ється тенденція до збільшення поривів вітру 

(20 м/с і більше). Якщо у 90-х роках мину-

лого століття середня швидкість поривів вітру 

була 20-21 м/с, то після 2010 року їх швид-

кість вже становить 26-27 м/с. Це свідчить 

про зростання ризиків виникнення стихійних 

метеорологічних явищ, таких як урагани, 

смерчі, бурі, шквали та хуртовини. 

Зсуви. Даної кліматичної загрози не вияв-

лено. 

Стихійні пожежі. Даної кліматичної загрози 

не виявлено. 

Хімічні зміни. Даної кліматичної загрози не 

виявлено. 

Біологічні небезпеки (зараження через 

воду). Якість підземних вод добра. Води прі-

сні, величина сухого залишку зазвичай не 

перевищує 0,4-0,5 г/л. Переважаючий тип 

вод гідрокарбонатний кальцієвий. В бактері-

ологічному стосунку води здорові. Алювіа-

льні води відрізняються підвищеним вмістом 

заліза-до 5мг/л, колітитр 120- 150. Даної клі-

матичної загрози не виявлено. 

4.3.2. Оцінка вразливих секторів

Теперішні та прогнозовані наслідки зміни 

клімату впливають на місто в цілому, але де-

які міські сектори, можливо, зазнають біль-

шого впливу через їх більшу вразливість або 

меншу здатність до адаптації. Здатність да-

ного сектору адаптуватися до наслідків 

зміни клімату та впоратись із ним є функ-

цією технології, інформації, навичок, інфра-

структури, інституцій, розширення можливо-

стей та здатності поширювати ризики. Ви-

значення вразливих секторів важливо для ви-

значення пріоритетності та зосередження 

зусиль на адаптацію. 

Зміна клімату впливає на місто в цілому, але 

деякі міські сектори є більш вразливими до 

певних кліматичних небезпек, ніж інші. На-

приклад, паводкові повені можуть не впли-

нути безпосередньо на охорону здоров'я, 

але можуть вплинути на транспортну ме-

режу. Теплові хвилі, мабуть, є найбільшою 

кліматичною загрозою для здоров’я, але та-

кож можуть створювати проблеми для водо-

постачання та електропостачання через збі-

льшення споживання води та енергії. 

Перелік потенційно вразливих міських секто-

рів та сфер діяльності згідно із Угодою Мерів, 

які слід оцінити: 

Будівлі 

Транспорт 

Енергія 

Водопостачання 

Відходи 

Планування землекористування 

Сільське господарство та лісництво 

Навколишнє середовище та біорізноманіття 

Здоров'я 

Цивільний захист та надзвичайні ситуації 

Туризм 

Навчання 

Інформаційно комунікаційні технології 

Спочатку потрібно вибрати відповідні враз-

ливі сектори які найбільш відповідні для кож-

ної кліматичної загрози. Для Чортківської мі-

ської територіальної громади будуть розгля-

нуті наступні сектори (табл. 4.6).  

Таблиця 4.6 

Найбільш відповідні вразливі сектори 

Кліматичні 

загрози 
Відповідні вразливі сектори 

Екстремальне 

тепло 
Здоров'я 

Сильні опади 
Цивільний захист та надзвичайні 

ситуації 

Сильні опади Водопостачання 

Підтоплення Будівлі 

Бурі Будівлі 

Для кожного вразливого сектору потрібно 

вказати поточний рівень вразливості, вибра-

вши одне з наступних значень: 

Високий рівень = великий вплив кліматичної загрози 

Помірний рівень = періодичний вплив кліматичної за-

грози 

Низький рівень = малоймовірний вплив кліматичної 

загрози 

Невідомо = неможливо визначити 

Також потрібно вказати індикатор вразливо-

сті разом з його одиницею та числовим зна-

ченням для кожного сектора. Для Чортківсь-

кої міської територіальної громади оцінка 

вразливості секторів відображена у таблиці 

4.7.  
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Таблиця 4.7 

Оцінка вразливих секторів Чортківської міської територіальної громади 

Кліматичні 

загрози 
Вразливі сектори Рівень Індикатор 

Одиниця ви-

мірювання 

Зна-

чення 

Екстрема-

льне тепло 
Здоров'я Низький 

Зростання кількості звернення у ме-

дичні заклади з тепловими ударами, 

серед вразливих груп 

% 10 

Сильні 

опади 

Цивільний захист та 

надзвичайні ситуації Помірний 
Кількість днів з перебоями комуналь-

ний послуг 
днів/рік 10 

Сильні 

опади 
Водопостачання Помірний 

Підтоплення в результаті недостатньої 

пропускної здатності зливної каналі-

зації 

- - 

Підтоплення Будівлі Помірний Територія під загрозою підтоплень га 141,3 

Бурі Будівлі Високий 

Кількість домогосподарств постраж-

далих від екстремальних погодних 

умов 

шт. 7 

4.3.3. Адаптаційний потенціал 

Адаптаційний потенціал громади – це здат-

ність громади пристосуватися до зміни клі-

мату (зокрема мінливості клімату та надзви-

чайних явищ), щоб зменшити потенційні зби-

тки, скористатися можливостями та впора-

тися з наслідками. Угода Мерів пропонує 

наступні фактори адаптаційного потенці-

алу: 

Доступ до послуг: наявність та доступ до основних по-

слуг (наприклад, охорона здоров'я, освіта тощо) 

Соціально-економічні: взаємодія між економікою та 

суспільством, під впливом наявних засобів (напри-

клад, економічне здоров'я, зайнятість, бідність, імміг-

рація); рівень соціальної обізнаності та згуртованості 

Урядові та інституційні: існування інституційного сере-

довища, регулювання та політики (наприклад, закони 

про обмеження, заходи профілактики, політики роз-

витку громади); керівництво та компетенція органів 

місцевого самоврядування; кадровий потенціал та іс-

нуючі організаційні структури (наприклад, знання та 

вміння персоналу, рівень взаємодії між муніципаль-

ними управліннями / органами); наявність бюджету 

на кліматичні дії 

Фізичні та екологічні: наявність ресурсів (наприклад, 

води, земель, екологічних служб) та практики їх управ-

ління; наявність фізичної інфраструктури та умови її 

використання та обслуговування (наприклад, зелено-

синя інфраструктура, медичні та освітні установи, за-

соби реагування на надзвичайні ситуації) 

Знання та інновації: наявність даних та знань (напри-

клад, методології, вказівки, рамки оцінки та монітори-

нгу); наявність та доступ до технологій та технічних за-

стосувань (наприклад, метеорологічних систем, сис-

тем раннього попередження, систем боротьби з па-

водками) та навичок та можливостей, необхідних для 

їх використання; потенціал для інновацій 

Для кожного сектора слід вибрати відповід-

ний фактор адаптаційного потенціалу. Для 

Чортківської міської територіальної громади 

це відображено у табл. 4.8. 

Таблиця 4.8 

Вибір факторів адаптаційного потенціалу 

Вразливі  

сектори 

Кліматичні за-

грози 

Фактори адап-

таційного поте-

нціалу 

Будівлі 
Підтоплення 

Бурі 

Фізичні та еколо-

гічні 

Водопостачання Сильні опади 
Фізичні та еколо-

гічні 

Цивільний захист 

та надзвичайні 

ситуації 

Сильні опади 
Фізичні та еколо-

гічні 

Здоров'я 
Екстремальне 

тепло 

Доступ до пос-

луг 

Наступним кроком потрібно визначити пото-

чний рівень адаптаційного потенціалу кож-

ного фактору, а також вказати індикатор 

стосовно якого відбувається оцінка (табл. 

4.9). Значення рівнів адаптаційного потенці-

алу: 

Високий = висока здатність пристосовуватися / адап-

туватися до потенційних наслідків зміни клімату 

Помірний = середня здатність пристосовуватися / 

адаптуватися до потенційних наслідків зміни клімату 

Низький = низька здатність коригувати / адаптуватися 

до потенційних наслідків зміни клімату 

Невідомо = неможливо визначити 

Таблиця 4.9 

Адаптаційний потенціал Чортківської міської територіальної громади 

Вразливі се-

ктори 

Кліматичні за-

грози 

Фактори ада-

птаційного 

потенціалу 

Рівень Індикатор 

Одиниця 

вимірю-

вання 

Зна-

чення 

Будівлі 
Підтоплення 

Бурі 

Фізичні та еко-

логічні 
Низький 

Зменшення території  житлових 

районів вразливої до екстрема-

льних погодних явищ 

га 132,4 

Водопоста-

чання 
Сильні опади 

Фізичні та еко-

логічні 
Низький 

Зменшення мережі водовідве-

дення у аварійному стані 
% 10 
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Цивільний за-

хист та над-

звичайні си-

туації 

Сильні опади 
Фізичні та еко-

логічні 

Помір-

ний 
Збільшення кількості зелених зон га 91,65 

Здоров'я 
Екстремальне 

тепло 

Доступ до по-

слуг 

Помір-

ний 

Середній час, необхідний для 

досягнення медичного закладу 
Хвилини 25 

4.3.4. Вразливі групи населення 

Зміна клімату торкнеться всіх, але певні 

люди постраждають більше, ніж інші: 

- Деякі люди більш схильні до кліматичних 

впливів, пов'язані зі здоров'ям, такі як сильна 

спека, повінь від екстремальних погодних 

явищ, кліщові захворювання. До них відно-

сяться вуличні працівники, безпритульні 

люди, люди, що живуть у заплавах, або 

люди, що живуть на верхніх поверхах буді-

вель у міських районах (де може бути осо-

бливо жарко влітку). 

- Інші можуть мати вразливість до здоров’я 

через вік (літні люди, немовлята та діти), що 

мають хронічні захворювання. 

- Навіть люди, зі задовільним станом здо-

ров’я, але які не мають економічних, соціа-

льних чи політичних ресурсів, можуть мати 

меншу здатність, ніж інші, знижувати ризики, 

запобігати виникненню наслідків та віднов-

люватись від наслідків, коли вони виникають. 

Важливо визначити людей та громади, які 

можуть бути особливо вразливими до 

впливу клімату, та вжити заходів для того, 

щоб вони не зазнавали непропорційного 

впливу зміни клімату. Наприклад, літня 

особа, яка живе вдома сама, може бути 

особливо вразлива під час теплової хвилі 

або екстремальних погодних явищ. 

На цьому етапі відбувається вибір вразливих 

груп населення для кожної кліматичної за-

грози. Угода Мерів виділяє наступний спи-

сок вразливих групи: 

Жінки та дівчата 

Діти 

Молодь 

Люди похилого віку 

Маргіналізовані групи 

Особи з обмеженими можливостями 

Особи з хронічними захворюваннями 

Домогосподарства з низьким рівнем доходу 

Безробітні 

Особи, які проживають в аварійному житлі 

Мігранти та переміщені люди 

Вибір вразливих груп для Чортківської міської 

територіальної громади, відображений в 

табл. 4.10. 

Таблиця 4.10 

Вибір вразливих груп 

Кліматичні загрози Група населення 

Екстремальне тепло Діти 

Екстремальне тепло Люди похилого віку 

Екстремальне тепло 
Особи з обмеженими 

можливостями 

Екстремальне тепло 
Особи з хронічними за-

хворюваннями 

Сильні опади 
Особи, які проживають в 

аварійному житлі 

Сильні опади 
Домогосподарства з ни-

зьким рівнем доходу 

Підтоплення 
Особи, які проживають в 

аварійному житлі 

Підтоплення 
Домогосподарства з ни-

зьким рівнем доходу 

Бурі 
Особи, які проживають в 

аварійному житлі 

Бурі 
Домогосподарства з ни-

зьким рівнем доходу 
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РОЗДІЛ 5. ПРИЙНЯТТЯ 

СТРАТЕГІЧНОГО РІШЕННЯ ЩОДО 

ВИКОНАННЯ ЗОБОВ`ЯЗАНЬ 
Виходячи з матеріалів Конференції ООН з 

навколишнього середовища і розвитку (1992 

р.), сталий розвиток – це такий розвиток су-

спільства, який задовольняє потреби сучас-

ності, не ставлячи під загрозу здатність насту-

пних поколінь задовольняти свої власні пот-

реби. 

У вересні 2015 року в рамках 70-ї сесії Гене-

ральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку відбу-

вся Саміт ООН зі сталого розвитку. Підсум-

ковим документом Саміту «Перетворення 

нашого світу: порядок денний у сфері ста-

лого розвитку до 2030 року»  було затвер-

джено 17 Цілей Сталого Розвитку та 169 за-

вдань. 15 вересня 2017 року Уряд України 

представив Національну доповідь «Цілі ста-

лого розвитку: Україна», яка визначає базові 

показники для досягнення Цілей сталого ро-

звитку (ЦСР). У доповіді представлені резуль-

тати адаптації 17 глобальних ЦСР з врахуван-

ням специфіки національного розвитку. 

Парадигма сталого розвитку включає в 

себе екологічні, соціальні та економічні 

складові. Екологічна сфера включає в себе 

збереження і поліпшення природного сере-

довища; економічна передбачає подаль-

ший гармонійний розвиток виробництва, 

продуктивних сил суспільства; а соціальна 

ставить за мету неухильне підвищення доб-

робуту народів, вирівнювання рівнів їх життя 

— внутрішніх і зовнішніх, неухильне поліп-

шення соціальних умов та стандартів. 

Формування стратегічного бачення Плану 

дій сталого енергетичного розвитку та клі-

мату Чортківська МТГ, встановлення стратегі-

чних цілей, відповідних завдань та показників 

на довгострокову перспективу повинно вра-

ховувати глобальні орієнтири розвитку, прин-

ципи сталого розвитку та суспільну думку 

щодо бачення майбутнього розвитку гро-

мади, регіону, держави. 

Очевидно, що кожна з цілей сталого розви-

тку Організації Об`єднаних Націй на 2015- 

2030 роки в певній мірі стосується ПДСЕРК, 

проте аналіз визначає наступний перелік 

глобальних цілей та національних завдань 

на досягнення яких скерований ПДСЕРК. 

Глобальна Ціль 6. Забезпечення наявності 

та раціонального використання водних ре-

сурсів і санітарії для всіх. 

Завдання з корегуванням до національних та 

місцевих умов: 

6.1 Зменшити обсяги скидання неочищених стічних 

вод, насамперед з використанням інноваційних тех-

нологій водоочищення на місцевому та приватному 

рівнях 

6.2 Підвищити ефективність водокористування 

6.3 Забезпечити впровадження інтегрованого управ-

ління водними ресурсами 

Глобальна ціль 7. Забезпечення доступу до 

недорогих, надійних, стійких і сучасних 

джерел енергії для всіх. 

Завдання з корегуванням до національних та 

місцевих умов: 

7.1 Розширити інфраструктуру та модернізувати ме-

режі для забезпечення надійного та сталого енерго-

постачання  

7.3 Збільшити частку енергії з відновлюваних джерел у 

енергетичному балансі, зокрема за рахунок вве-

дення додаткової потужності об’єктів, що виробляють 

енергію з відновлюваних джерел 

7.4 Підвищення енергоефективності  

Ціль 11. Забезпечення відкритості, безпеки, 

життєстійкості й екологічної стійкості міст і 

населених пунктів. 

Завдання з корегуванням до національних та 

місцевих умов: 

11.2 Забезпечити розвиток міст та територій виключно 

на засадах комплексного планування та управління 

за участю громадськості 

11.4 Забезпечити своєчасне оповіщення населення 

про надзвичайні ситуації з використанням інновацій-

них технологій 
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11.5 Зменшити негативний вплив забруднюючих речо-

вин, у т. ч. на довкілля міст, шляхом використання інно-

ваційних технологій 

Ціль 13. Вжиття невідкладних заходів щодо 

боротьби зі зміною клімату та його наслід-

ками. 

Завдання з корегуванням до національних та 

місцевих умов: 

13.1 Зменшення викидів СО2. 

13.1 Підвищити здатність адаптуватися до небезпечних 

кліматичних явищ і стихійних лих  

13.3 Поліпшити просвітництво, поширення інформації 

про можливості людей та установ щодо пом’якшення 

гостроти та послаблення наслідків зміни клімату, ада-

птації до них і формування системи раннього попе-

редження. 

При формування стратегічного бачення та 

визначення стратегічних цілей необхідно 

врахувати наступні фактори. 

Першим фактором є врахування енергети-

чної бідності. У рамках Угоди Мерів, поряд 

із вжиттям заходів щодо пом’якшення зміни 

клімату та адаптації до його наслідків, підпи-

санти зобов'язуються забезпечити доступ до 

безпечної, стійкої та доступної енергії для 

всіх. В європейському контексті це означає 

вжити заходів для зменшення бідності в ене-

ргетиці .  

Енергетичну бідність можна визначити як «си-

туація, коли домогосподарство чи особа не 

можуть дозволити собі базові енергетичні 

послуги (опалення, охолодження, освіт-

лення, мобільність та електроенергія), щоб 

гарантувати гідний рівень життя через поєд-

нання низьких доходів, великих витрат енергії 

та низької енергоефективності їхніх будин-

ків». 

Енергетична бідність є складним питанням, і 

як оцінка сучасного рівня енергетичної бід-

ності в українських міських радах, так і вплив 

на життя громадян - непросте завдання. За 

оцінками, 1 з 10 громадян страждає від ене-

ргетичної бідності. Цифри показують, що в 

Європі:  

57 мільйонів людей не можуть підтримувати тепло у 

своєму житлі взимку 

104 мільйони людей не можуть підтримувати своє жи-

тло комфортним протягом літа 

52 мільйони людей стикаються із затримкою в оплаті 

рахунків за енергію  

10 мільйонів людей потребують добиратись пішки бі-

льше 30 хвилин для доступу до громадського транс-

порту 

 

Щодо України варто ще додати наступні по-

казники: це кількість субсидіантів серед на-

селення. 

За даними Державної служби статистики у 

жовтні 2019 року субсидії отримували 2,42 

млн. українських сімей.  Аналіз кількості су-

бсидіантів показує, що щорічно відбува-

ється приріст на 20-22%. Кількість субсидіан-

тів очевидно, що залежить від декількох фак-

торів. Зокрема, зовнішніх факторів: законо-

давче регулювання вимог щодо оформ-

лення субсидій, рівня цін на енергоносії та 

комунальні послуги. До внутрішніх факторів 

відносяться рівень доходів сім`ї та обсягу 

споживання енергоносіїв. Держава, зміню-

ючи правила оформлення субсидій, сут-

тєво впливає на кількість субсидіантів. Проте, 

кожна зміна правил приводить до росту за-

боргованості з сплати за комунальні пос-

луги та енергоносії, що свідчить про недо-

статній рівень доходів населення та високу 

частку комунальних послуг у структурі ви-

трат домогосподарств. Одним з інструмен-

тів, котрий би зменшив залежність від субси-

дій, є впровадження заходів з енергоефек-

тивності, котрі б дозволили зменшити питомі 

витрати домогосподарств на оплату енер-

гоносіїв та комунальних послуг. Левова час-

тка субсидій припадає на рахунки за опа-

лення, гарячу воду та природний газ, викори-

стання яких зростає під час опалювального 

сезону. Із завершенням опалювального се-

зону зменшився розмір субсидії та кількість 

домогосподарств, що потребують підтри-

мки держави для оплати рахунків за ЖКП.   

Проблема енергетичної бідності приводить  

до неможливості забезпечити належний фі-

нансовий стан підприємств, котрі забезпе-

чують надання комунальних послуг та міську 

мобільність. Високий рівень зношення осно-

вних засобів, необхідність технічного пере-

оснащення, впровадження заходів з енерго-

ефективності потребують підвищення рівня 

оплати за надані послуги. Потенційний ріст 

тарифів приводить до зниження рівня проп-

лати та росту субсидіювання та/або доту-

вання з боку місцевого бюджету. 
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Інший важливий фактор –  енергетична без-

пека.  Визначення енергетичної безпеки за 

версією Міжнародного енергетичного аге-

нтства  - безперебійна наявність енергетич-

них джерел за доступною ціною.  Тобто кра-

їну можна вважати енергетично безпечною 

в разі, якщо вона в будь-який момент може 

забезпечити себе всіма необхідними дже-

релами енергії за ціною, яка може бути 

оплачена її економікою безболісно. Як ба-

чимо дане питання перекликається з про-

блемою енергетичної бідності.  

Доступність також включає фізичну можли-

вість доставки та гарантії безперебійного по-

стачання. 

До основних індикаторів енергетичної без-

пеки в українській законодавчій базі відно-

сять такі: 

1. Частку власних джерел у балансі паливно-енерге-

тичних ресурсів держави. 

2. Рівень імпортної залежності за домінуючим ресур-

сом у загальному постачанні первинної енергії. 

3. Частку імпорту палива з однієї країни (компанії) у 

загальному обсязі його імпорту. 

4. Зношеність основних виробничих фондів підпри-

ємств паливно-енергетичного комплексу. 

5. Енергоємність ВВП. 

6. Відношення інвестицій у підприємства паливно-

енергетичного комплексу до валового внутрішнього 

продукту. 

7. Запаси природного газу. 

8. Запаси кам'яного вугілля. 

9. Частку відновлювальних джерел у загальному пос-

тачанні первинної енергії. 

10. Частку втрат при транспортуванні та розподіленні 

енергії. 

Одними із найбільших загроз енергетичній 

безпеці України є: 

— надмірна залежність від імпорту енерго-

носіїв; 

— недостатній рівень диверсифікації дже-

рел постачання енергоносіїв та технологій; 

— обмежене використання власного енер-

гетичного потенціалу й нових технологій;  

— низька ефективність використання палива 

та енергії;  

— спотворення ринкових механізмів в енер-

гетичному секторі;  

— криміналізація та корумпованість енерге-

тичної сфери;  

— недієва політика енергоефективності та 

енергозабезпечення. 

Щорічно кожна міська рада сплачує за ви-

трати енергії, що споживається громадсь-

кими будівлями. Ці витрати на енергоносії 

становлять значну частину річного бюджету 

міської ради. Інколи, з метою зменшення 

бюджетних витрат, окремі громадські буді-

влі утримуються у невідповідних санітарних 

умовах. Скорочення витрат на енергоносії 

через впровадження заходів з енергоефек-

тивності дозволить забезпечити належні сані-

тарні умови з нижчими витратами бюджету 

на оплату енергоносіїв. Забезпечення без-

перебійного постачання енергоносіїв та за-

безпечення належних умов тісно пов`язано з 

втратами в мережах, та надійністю роботи 

мереж. Зношеність мереж залишається на 

критично високому рівні. Підтримка мереж 

у робочому стані потребує значних ресур-

сів. Натомість інвестиції у реновацію мереж, 

зниження енергоємності привело б до ро-

сту надійності роботи мереж та забезпе-

чення належними послугами споживачів, а 

також до покращення фінансового стану 

підприємств.  Одним з чинників забезпе-

чення енергобезпеки на місцевому рівні по-

винно бути використання ВДЕ та викорис-

тання місцевих видів палива, що дозволить 

зменшити залежність від коливання цін на 

ринку на енергоносії. Окрім того, викорис-

тання місцевого палива та ВДЕ спричиняє до 

залучення інвестицій, створення нових робо-

чих місць та збільшення доходів бюджету. 

Наступним кроком є аналіз зацікавлених 

сторін та визначення рівня та способу їх за-

лучення до розробки, впровадження та мо-

ніторингу ПДСЕРК.  Доцільно виокремити де-

кілька факторів. Перш за все це залучення 

стейкхолдерів до визначення пріоритетів ро-

звитку та формування цілей ПДСЕРК. Насту-

пним рівнем є створення та діяльність Нагля-

дових (Дорадчих, консультаційних)  рад із за-

лученням місцевого бізнесу, представників 

громадських організацій, еко активістів 

тощо. Наглядові (дорадчі) ради необхідні, як 

на стадії планування заходів ПДСЕРК, так і на 

стадії реалізації. Таким чином забезпечивши 

громадський моніторинг виконання 

ПДСЕРК.  

Одним з важливих завдань є залучення пред-

ставників місцевого бізнесу до реалізації 

проєктів, передбачених у ПДСЕРК. Таке 
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залучення може відбуватись, у формі реалі-

зації проєктів державно приватного парт-

нерства.  

За результатами роботи робочої групи, за-

лучених експертів та представників міської 

ради та виконавчого комітету сформоване 

наступне бачення.  

Чортківська МТГ – екологічно дружня гро-

мада з доступною інфраструктурою. 

Місія Чортківської МТГ є забезпечення ста-

лого розвитку громади до 2050 року шляхом  

створення комфортних умов проживання 

мешканців, підвищення якості наданих пос-

луг,  пом’якшення та адаптації до негативних 

наслідків змін клімату, з одночасним зни-

женням енергозатратності міської інфра-

структури та скороченням викидів СО2. 

Таблиця 5.1 

Дерево цілей Плану дій сталого енергетичного розвитку Чортківської МТГ 

Стратегічні цілі Конкретні цілі Індикатори 

СЦ 1. Забезпечення 

енергетичного пере-

ходу Чортківської МТГ 

до вуглецево нейтра-

льної громади до 

2050 року. 

 

КЦ 1.1 Зменшити споживання 

енергії в Чортківській МТГ 

Зменшення споживання енергії на 35% до 2030 р і на 

45% до 2050 р. в порівнянні з базовим роком 

Зменшення викидів СО2 щонайменше на 35 % до 

2030р. та на 50 % до 2050 р. 

КЦ 1.2. Збільшити виробництва 

енергії з ВДЕ 

Ріст виробництва енергії з ВДЕ на 15 % до 2030 та на 40 

% до 2050 р 

КЦ 1.3. Замістити використання 

енергії з викопних видів палива на 

чисту енергію 

Чиста енергія становить не менше 50 відсотків у енер-

гетичному балансі до 2050 р. 

СЦ 2. Створення умов 

для комфортного 

проживання мешкан-

ців громади, підви-

щення якості жит-

лово-комунальних, 

забезпечення належ-

ного функціонування 

систем життєзабез-

печення, інфраструк-

тури та об'єктів бла-

гоустрою громади 

КЦ 2.1 Створити ефективну сис-

тему водопостачання  

та водовідведення  

Зменшення втрат у системі водопостачання на 50% до 

2030 р. 

Підвищення енергоефективності у системі водопоста-

чання та водовідведенні на 40% до 2030 р. 

Зменшення кількості аварійних випадків у системі во-

допостачання на 60% та в системі водовідведення на 

30% до 2030 р. 

Зниження питомих витрат на водопостачання та водо-

відведення на 25% до 2030 р. 

КЦ 2.2 Створити ефективну сис-

тему теплопостачання  

Підвищення енергоефективності у системі теплопо-

стачання на 25% до 2030 р. 

Зменшення кількості аварійних випадків у системі теп-

лопостачання на 50% до 2030 р. 

Зниження питомих витрат на теплопостачання на 25% 

до 2030 р. 

Заміщення газу у системі теплопостачання на ВДЕ на 

15% до 2030 р. та на 50% до 2050р. 

КЦ 2.3 Створити безпечну та ефе-

ктивну систему міської мобільно-

сті  

Покращення стану дорожнього покриття на 30 відсот-

ків до 2030 року. 

Підвищення рівня задоволеності мешканців пасажир-

ською транспортною системою на 50% до 2030 р.  

Зменшення викидів СО2 від транспорту на 30% до 2030 

р. та на 50% до 2050 р. 

Збільшення екологічного чистого транспорту в місті на 

30% до 2030 р. 

Забезпечення 20% пересувань в місті Чортків на вело-

сипедах 

КЦ 2.4 Забезпечити стан житло-

вого фонду сучасним вимогам 

та потребам 

Забезпечення 100% приладами обліку енергоносіїв та 

водопостачання до 2030р. 

Забезпечення рівня задоволеності мешканців умо-

вами проживання на 50% до 2030р. 

Зменшення частки субсидіантів на 20% до 2030 р. 

СЦ 3. Чортківська МТГ 

екологічно стійка гро-

мада 

КЦ 3.1 Запровадити ефективної 

системи управління ТПВ 

Забезпечення сортування та роздільний збір ТПВ на 

30% до 2030 р та на 100% до 2050р. 

Зменшення обсягів захоронення ТПВ на 20% до 2030 р. 

Забезпечення переробки ТПВ на сміттєпереробному 

комплексі до 2050 р. 

КЦ 3.2 Налагодити систему благо-

устрою та безпеки міського пуб-

лічного простору 

Підвищення рівня освітленості вулиць на 20% та змен-

шення споживання електроенергії на 30% до 2030р. 

Перехід на використання електроенергії та вуличне 

освітлення на чисту енергію на 100% до 2050 р. 

КЦ 3.3 Розробити та впровадити 

програму комплексного озеле-

нення громади та програму роз-

витку та збереження  малих вод-

них об’єктів 

Встановлення меж зелених зон, парків, скверів, офор-

млено документацію 

Проведення роботи з освітлення територій паркових 

зон та їх озеленення  
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Розроблення та впровадження програми комплекс-

ного озеленення громади 

Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного 

режиму та санітарного стану річок і джерел, будівниц-

тво дамб 

КЦ 3.4 Провести протизсувні та 

протиерозійні заходи 

Недопущення зсувних та ерозійних процесів на тери-

торії громади до 2030 року 

КЦ 3.5 Розробити програму з під-

вищення обізнаності  про можли-

вості людей та установ щодо 

пом’якшення гостроти та послаб-

лення наслідків зміни клімату, 

адаптації до них і формування 

системи раннього оповіщення 

населення про надзвичайні ситу-

ації з використанням інноваційних 

технологій 

Ознайомлення жителів громади з можливостями реа-

лізації мало витратних енергоефективних заходів, що-

річно проводяться Дні Сталої Енергії. 

Створено та діють системи раннього оповіщення на-

селення про надзвичайні ситуації техногенного та при-

родного характеру. 
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РОЗДІЛ 6. РОЗРОБКА ПЛАНУ ДІЙ 

СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО 

РОЗВИТКУ ТА КЛІМАТУ 
Реалізація стратегічної мети та передбаче-

них планом стратегічних цілей здійснюється 

шляхом впровадження енергоефективних 

заходів, спрямованих на пом’якшення нас-

лідків зміни клімату  у ключових  секторах, 

заходів пов`язаних з адаптацією до зміни клі-

мату та проведення інформаційно- просвіт-

ницьких кампаній на енергозберігаючу те-

матику.

 

6.1. РОЗРОБЛЕННЯ ЗАХОДІВ З ПОМ’ЯКШЕННЯ ДО НАСЛІДКІВ ЗМІНИ 

КЛІМАТУ  У КЛЮЧОВИХ  СЕКТОРАХ 

Даний розділ містить перелік проектів та за-

ходів, які спрямовані на зменшення спожи-

вання енергоресурсів та скорочення викидів 

СО2 в обраних секторах, а саме:  

Муніципальні будівлі, обладнання/ об`єкти; 

Третинний сектор; 

Житловий сектор; 

Транспорт. 

Сектор Муніципальні будівлі, обладнання/ 

об'єкти. 

Бюджетні установи, як споживачі енергетич-

них ресурсів є найпроблемнішими для мі-

ста, адже фінансуються з міського бю-

джету. Тому заходи з енергозбереження є 

одні з найбільш актуальних. 

Основні заходи у бюджетних будівлях по-

винні бути скеровані на наступне. 

Маловитратні заходи та заходи спрямовані 

на зміну поведінки: 

Забезпечення ефективної технічної експлуатації, підт-

римання, відновлення та вдосконалення  експлуата-

ційних якостей будівель; 
Удосконалення системи енергетичного менеджме-

нту; 
Ведення моніторингу споживання енергоресурсів; 

Встановлення лічильників обліку ПЕР; 

Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній 

та підвищення мотивації щодо ощадливого викорис-

тання ПЕР; 

Встановлення дотягувачів дверей; 

Очищення поверхні ламп та світильників; 

Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі; 

Заміна застарілих кухонних плит на сучасні; 

Встановлення балансувальної апаратури та теплоізо-

ляції трубопроводів. 

Інвестиційні проекти у бюджетних будівлях: 

Встановлення та наладка індивідуальних теплових пу-

нктів, встановлення системи дистанційного монітори-

нгу; 
Заміна дерев`яних вікон та дверей на енергоефекти-

вні; 
Встановлення локальних систем вентиляції з рекупе-

рацією; 

Утеплення даху та підвальних приміщень; 

Утеплення зовнішніх стін. 

Основними заходами у сфері водопоста-

чання та водовідведення є: 

Вдосконалення системи енергоменеджменту на во-

допостачальному підприємстві; 
Використання схеми оптимізованого водопостачання 

та розробка гідравлічної моделі мереж водопоста-

чання; 

Встановлення приладів обліку; 
Підтримання в належному стані запірної арматури та 

мереж; 
Впровадження сучасних технологій та обладнання для 

знезараження води; 
Підвищення надійності та довговічності системи водо-

постачання та водовідведення шляхом її модернізації; 
Модернізація (заміна) електронасосних агрегатів та 

пускорегулюючого обладнання; 

Реконструкція каналізаційно-напірних станцій. 

Субсектор громадського освітлення вклю-

чає систему зовнішнього вуличного освіт-

лення, світлофори, підсвітку історичних та 

громадських будівель, освітлення парків, 

скверів тощо.  Громадське освітлення зай-

має незначну частку у споживанні енергії. Як 

було вже зазначено, основним ПЕР для 
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вуличного освітлення є електрична енергія та 

витрати палива для транспорту що обслуго-

вує відповідне комунальне підприємство. 

Основні заходи у вуличному освітленні: 

Очищення поверхні ламп та світильників, утримання їх 

в робочому стані 

Заміна та реконструкція мереж та опор 

Встановлення приладів регулювання інтенсивності 

освітлення та датчиків руху 

Заміна джерел світла на світлодіодні лампи 

Використання ВДЕ як джерела енергії 

Сектор житлові будівлі. 

Житловий сектор, як вже було вище зазна-

чено є основним споживачем енергетичних 

ресурсів. Половина резерву енергозбере-

ження в житловому фонді пов`язана з тепло-

вою ізоляцією огороджувальних конструкцій 

житлових будинків. Основні заходи у житло-

вих будівлях повинні бути скеровані на насту-

пне. 

Маловитратні заходи та заходи спрямовані 

на зміну поведінки: 

Популяризація маловартісних енергоефективних за-

ходів серед населення громади; 

Забезпечення належної технічної експлуатації буді-

вель: 

Встановлення лічильників обліку ПЕР; 

Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі та 

встановлення приладів регулювання інтенсивності 

освітлення місць загального користування; 

Запровадження принципово нових енергозберігаю-

чих підходів при проектуванні та будівництві нового жи-

тла у місті. 

Інвестиційні проекти у житлових будівлях: 

Заміна дерев`яних вікон та дверей на енергоефекти-

вні 

Утеплення даху та підвальних приміщень 

Утеплення зовнішніх стін 

Третинний сектор. 

У третинному секторі основними заходами 

є: 

Забезпечення енергоефективної експлуатації буді-

вель та обладнання 

Модернізація системи освітлення  

Термосанація огороджуючих конструкцій будівель;  

Встановлення засобів обліку та регулювання теплової 

енергії 

Модернізація технологічного обладнання. 

Сектор транспорт. 

У секторі транспорту основними заходами 

є: 

Оптимізація чинної або розробка нової схеми руху 

Закупівля нових транспортних засобів, в т. ч. електро-

бусів 

Переведення транспорту на зріджений газ та біопа-

ливо 

Формування веломережі, розвиток велопарковок, за-

охочення до здорового способу життя 

Перехід транспорту комунальних підприємств, гро-

мадського транспорту та автопарку міської ради на 

гібридні та електромобілі 

Для приватного транспорту закупівля нових, більш 

ефективних транспортних засобів 

Суттєвим фактором у секторі транспорту є 

стан дорожнього покриття та організація 

руху на вулицях громади.  

Зведений розрахунок зменшення викидів 

СО2 за секторами наведений у таблиці 6.1

Таблиця 6.1 

Зведений розрахунок зменшення викидів СО2 до 2030 року за секторами 

№ 

п/п 
Сектори включені в БКВ 

Всього викидів у базовому 

2016 р., т/рік 

Скорочення викидів, т 

СО2/рік 

Зменшення викидів 

СО2, % 

1. 
Муніципальні будівлі, облад-

нання/ об'єкти 
6 776,69 2 884,67 42,57 

1.1. Муніципальні будівлі 6 494,48 2 752,24 42,38 

1.2. 
Муніципальні обладнання/об'-

єкти 
95,45 35,32 18,91 

1.3. 
Муніципальне громадське 

освітлення 
186,76 97,11 52,00 

2. Третинний сектор 4 060,27 1 859,42 45,80 

3. Житлові будівлі 57 957,73 23 164,12 39,97 

4. Транспорт 12 076,18 4 857,52 40,22 

 ВСЬОГО 80 870,86 32 765,73 40,52 

Перелік проектів та детальні технічні, фінан-

сові та економічні показники доцільно роз-

робляти в окремому документі на підставі 

енергетичних аудитів будівель, техніко- еко-

номічних розрахунків запропонованих про-

ектів, проектно- кошторисної документації. 

Значна частина розрахунків наводиться у мі-

ських програмах. 

У відповідності з методологією Угоди Мерів 

до ПДСЕРК доцільно включати зведений пе-

релік основних заходів. До даного переліку 
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можуть бути включені заходи, котрі були за-

плановані та розпочаті від базового року.  

При розробці плану заходів необхідно звер-

нути увагу на заходи, які сприяють енергети-

чній безпеці та окремо варто відзначити за-

ходи котрі скеровані на подолання енерге-

тичної бідності. Перелік заходів, котрі сприя-

ють подоланню енергетичної бідності 

відзначені у таблиці зірочкою. В результаті ре-

алізації даних заходів, зменшуються питомі 

витрати на використання енергоносіїв, підви-

щиться якість наданих послуг та покра-

щиться комфорт для мешканців.  

Перелік основних заходів ПДСЕРК наведе-

ний у таблиці 6.2



 

 
54 

Таблиця 6.2 

Перелік основних заходів 

№ з/п Назва проекту/заходу Зміст заходу 
Джерела фі-

нансування 

Часові рамки Загальна 

вартість ре-

алізації, 

(тис. грн) 

Очікувана 

економія ене-

ргії, 

МВт*год/рік 

Виробництво 

відновлюваль-

ної енергії,  

МВт*год/рік 

Скоро-

чення ви-

кидів СО2 

(т/рік) 

Дата 

початку 

Дата 

завершення 

1 Муніципальні будівлі, обладнання/об'єкти    245 594,93 7 104,77 1 630,29 2 884,67 

1.1 Муніципальні будівлі    110 636,00 6 880,69 1 630,29 2 752,24 

1.1.1 

Запровадження системи енер-

гоменеджменту в бюджетних бу-

дівлях 

Удосконалення системи енерго-

менеджменту, встановлення лімітів 

споживання ПЕР, закупівля програ-

много забезпечення, навчання пер-

соналу, проведення інформацій-

них заходів 

Міський бю-

джет, гра-

нтові кошти 

 

2022 2024 864,00 2 445,43 0,00 790,79 

1.1.2 

Підвищення енергоефективності 

в будівлях бюджетної сфери 

(ДНЗ) 

Реконструкція системи освітлення, 

заміна вікон та дверей, утеплення 

зовнішніх стін, ізоляція горища та пі-

длоги,  відновлення термоізоляції 

труб опалення 

Міський бю-

джет,  Дер-

жавний бю-

джет, гра-

нтові та кре-

дитні кошти 

 

2022 2025 244,00 1 528,40 0,00 494,24 

1.1.3 

Використання відновлювальних 

джерел енергії в бюджетних буді-

влях 

Реконструкція системи опалення, 

використання теплових насосів, за-

міна теплових котлів на більш ефе-

ктивні, впровадження системи ГВП з 

сонячними колекторами, викорис-

тання теплових насосів 

Міський бю-

джет,  гра-

нтові кошти 

 

2024 2026 43 520,00 0,00 1 630,29 527,19 

1.1.4 

Підвищення енергоефективності 

в будівлях бюджетної сфери 

(ЗОШ) 

Реконструкція системи освітлення, 

заміна вікон та дверей, утеплення 

зовнішніх стін, ізоляція горища та пі-

длоги,  відновлення термоізоляції 

труб опалення 

Міський бю-

джет, Облас-

ний бюджет, 

Державний 

бюджет, гра-

нтові та кре-

дитні кошти 

 

2022 2026 268,00 2 037,86 0,00 658,99 

1.1.5 

Підвищення енергоефективності 

в будівлях бюджетної сфери ( 

ОЗ) 

Реконструкція системи освітлення, 

заміна вікон та дверей, утеплення 

зовнішніх стін, ізоляція горища та пі-

длоги,  відновлення термоізоляції 

труб опалення 

Міський бю-

джет, Облас-

ний бюджет, 

Державний 

бюджет, гра-

нтові та кре-

дитні кошти 

 

2024 2026 42 240,00 642,00 0,00 207,61 

1.1.6 

Підвищення енергоефективності 

в будівлях бюджетної сфери ( 

інші бюджетні установи) 

Реконструкція системи освітлення, 

заміна вікон та дверей, утеплення 

зовнішніх стін, ізоляція горища та 

Міський бю-

джет, Облас-

ний бюджет, 

Держав-ний 

2023 2029 23 500,00 227,00 0,00 73,41 
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підлоги,  відновлення термоізоляції 

труб опалення 

бюджет, гра-

нтові та кре-

дитні кошти 

 

1.2 Муніципальні обладнання/об'єкти    71 846,93 59,76 0,00 35,32 

1.2.1 
Використання енергоефектив-

ного обладнання 

Заміна існуючого енергооблад-

нання на енергозберігаюче на во-

допровідних насосних станцій, під-

вищувальних насосних станцій, во-

дозабору 

Міський бю-

джет, Дер-

жавний бю-

джет, гран-

тові та креди-

тні кошти, ко-

шти підпри-

ємства 

 

2022 2026 15 152,00 22,61 0,00 13,36 

1.2.2 
Використання енергоефектив-

ного обладнання 

Заміна існуючого енергооблад-

нання на енергозберігаюче на ка-

налізаційних  насосних станцій, ка-

налізаційних очисних споруд 

Міський бю-

джет, Дер-

жавний бю-

джет, гран-

тові та креди-

тні кошти, ко-

шти підпри-

ємства 

 

2022 2027 27 731,33 16,15 0,00 9,55 

1.2.3 
Зменшення непродуктивних 

втрат 

Реконструкція водопровідних ме-

реж з метою зменшення витоків 

Міський бю-

джет, Дер-

жавний бю-

джет, гран-

тові та креди-

тні кошти, ко-

шти підпри-

ємства 

 

2022 2025 28 961,00 20,19 0,00 11,93 

1.2.4 

Використання енергоефектив-

ного освітлення виробничих при-

міщень 

Переведення  освітлення на енерго-

зберігаючі лампи 

Кошти підп-

риємства 

 

2022 2023 2,60 0,81 0,00 0,48 

1.3 Муніципальне громадське освітлення    63 112,00 164,32 0,00 97,11 

1.3.1 
Реконструкція зовнішнього освіт-

лення 

Заміна ліхтарів на світлодіодні ліх-

тарі, технінчне обслуговування світ-

лоточок 

Міський бю-

джет, гран-

тові та креди-

тні кошти, ко-

шти підпри-

ємства 

 

2022 2023 14 965,00 56,88 0,00 33,62 

1.3.2 

Запровадження системи інтеле-

ктуального управління освітлен-

ням «Розумне світло» 

Створення системи  автоматизова-

ного та диспетчерського управління 

і контролю міським зовнішнім освіт-

ленням 

Міський бю-

джет, Дер-

жавний бю-

джет, гран-

тові та 

2024 2026 48 147,00 107,44 0,00 63,50 
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кредитні ко-

шти, кошти 

підприємс-

тва 

 

2. Третинний сектор (малий та середній бізнес, сфера обслуговування).    106 868,37 4 053,82 0,00 1 859,42 

2.1 
Запровадження енергоефектив-

ного освітлення 

Заміна електричних ламп на енер-

гозберігаючі та встановлення авто-

матичних систем керування освіт-

ленням у будівлях третинного сек-

тору; 

Приватні ко-

шти 
2021 2023 29,04 802,48 0,00 474,27 

2.2 
Використання енергоефектив-

ного технологічного обладнання. 

Заміна наявного технологічного об-

ладнання на більш енергоефекти-

вне 

Приватні ко-

шти 
2022 2023 7 146,83 1 872,45 0,00 1 106,62 

2.3 

Впровадження енергозберігаю-

чих заходів в будівлях третинного 

сектору 

Заходи, спрямовані на реконструк-

цію систем опалення, погодного 

регулювання, усуненням теплових 

втрат у неопалювальних приміщен-

нях; 

Приватні ко-

шти 
2022 2025 32 412,50 400,32 0,00 80,87 

2.4 

Впровадження енергозберігаю-

чих заходів в будівлях третинного 

сектору 

Утеплення зовнішніх стін, заміна ві-

конних конструкцій у будинках тре-

тинного сектору; 

Приватні ко-

шти 
2023 2027 67 280,00 978,56 0,00 197,67 

3. Житлові будівлі    687 084,97 73 438,95 20 966,75 23 164,12 

3.1 

Просвітницькі кампанії з інфор-

мування мешканців щодо енер-

гозберігаючих заходів та малова-

ртісні заходи 

Інформаційні кампанії, впрова-

дження маловитратних заходів 

Міський бю-

джет, прива-

тні кошти 

2022 2024 225,00 9 219,01 0 2 897,89 

3.2 

Стимулювання мешканців до ви-

користання у домогосподарст-

вах енергоощадних пристроїв 

освітлення та побутової техніки 

Заміна ламп розжарювання на 

енергозберігаючі на сходових кліт-

ках та у власних оселях мешканців 

будинків 

Міський бю-

джет, прива-

тні кошти 

2021 2023 4 251,00 7 862,53 0 4 646,76 

3.3 

Впровадження енергозберігаю-

чих заходів в житлових будівлях 

(індивідуальна та багатокварти-

рна забудова) 

Утеплення  фасадів  житлових  бу-

динків, заміна вікон на енергоефе-

ктивні 

Міський бю-

джет, креди-

тні кошти, 

приватні ко-

шти 

2022 2025 130 000,00 31 309,67 0 6 324,55 

3.4 

Комплексна термомодернізація 

пілотних житлових будівель 

(ОСББ) 

Утеплення фасаду, даху, цоколю, 

заміна вікон та дверей, встанов-

лення ІТП, промивка, гідравлічне ба-

лансування системи, заміна вікон 

на сходових клітках, відновлення те-

плової ізоляції трубопроводів, ре-

монт покрівель, заходи з санації ін-

женерних мереж 

Міський бю-

джет, Дер-

жавний бю-

джет, гран-

тові та креди-

тні кошти, 

приватні ко-

шти 

2022 2029 80 857,14 25 047,74 0 5 059,64 

3.5 
Використання "зеленої енерге-

тики" 

Виробництво сонячної електроене-

ргії та виробництво електроенергії 

Міський бю-

джет, Дер-

жавний 

2023 2030 471 751,83 0,00 20 966,75 4 235,28 
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на вітрових станціях, використання 

теплових насосів 

бюджет, гра-

нтові та кре-

дитні кошти, 

державно-

приватне 

партнерство 

4. Транспорт    78 793,33 16 837,63 2 404,93 4 857,52 

4.1 
Технічне переоснащення парку 

комунального транспорту 

Закупівля нових більш ефективних 

транспортних засобів, переведення 

транспорту на біопаливо 

Міський бю-

джет, креди-

тні кошти, ко-

шти підпри-

ємства 

2022 2026 6 533,33 49,67 12,42 15,48 

4.2 
Підвищення ефективності ро-

боти пасажирського транспорту 

Розроблення нової схеми руху, 

оновлення парку автобусів 

Міський бю-

джет, креди-

тні кошти, ко-

шти підпри-

ємства 

2022 2025 11 830,00 83,97 0,00 20,47 

4.3 Використання велотранспорту 

Формування веломережі, розвиток 

велопарковок, заохочення до здо-

рового способу життя 

Приватні ко-

шти; ресу-

рси місцевої 

влади 

2023 2025 2 680,00 239,25 0,00 60,38 

4.4 
Використання гібридних та елект-

ромобілів 

Перехід транспорту комунальних 

підприємств, громадського транс-

порту та автопарку міської ради на 

гібридні та електромобілі 

Ресурси міс-

цевої влади; 
2024 2030 3 750,00 0,00 40,41 10,08 

4.5 
Технічне переоснащення парку 

приватного транспорту 

Закупівля нових більш ефективних 

транспортних засобів, викорис-

тання електромобілів, переведення 

транспорту на біопаливо 

Приватні ко-

шти 
2023 2030 54 000,00 16 464,73 2 352,10 4 751,11 
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6.2. РОЗРОБЛЕННЯ ЗАХОДІВ З АДАПТАЦІЇ ДО НАСЛІДКІВ ЗМІНИ 

КЛІМАТУ 

Методологія Угоди Мерів пропонує ряд захо-

дів які необхідно розглядати під час розробки 

плану з адаптації, а саме: інженерно- техні-

чні, будівельно- архітектурні та економічні за-

ходи. Серед організаційних заходів важливу 

роль відіграють інформаційно- просвітни-

цькі кампанії спрямовані на певну цільову 

аудиторію. 

Інженерно – технічні заходи можуть викори-

стовуватись для мінімізації ризиків пов`яза-

них майже з усіма негативними наслідками 

кліматичних змін у і тому вони дуже різнома-

нітні. Серед них доцільно виділяти періодичні 

та одноразові. 

 Будівельно - архітектурні заходи також бу-

дуть суттєво відрізнятись між собою залежно 

від проблем, прояв яких потрібно мінімізу-

вати. Серед будівельно-архітектурних захо-

дів переважають такі, реалізація яких потре-

бує тривалого часу, проте і позитивний вплив 

від реалізації яких також триватиме довго. Як 

правило, такі заходи є частинами обласних 

або державних програм.  

Економічні заходи відіграють важливу роль 

для зменшення вразливості урбанізованого 

середовища до окремих негативних наслід-

ків кліматичних змін. 

Серед організаційних заходів при розробці 

заходів з адаптації громади важливу роль ві-

діграють інформаційні кампанії спрямовані 

на певну цільову аудиторію.  

Найбільш ефективними заходами з адапта-

ції є розробка та реалізація комплексних 

програм на різних рівнях (місцевому, регіо-

нальному та державному).  

Для окремих негативних наслідків зміни клі-

мату доцільно розробити систему моніто-

рингу (раннього оповіщення населення) уп-

равління ризиком. Це дасть можливість міні-

мізувати збитки спричинені метеорологіч-

ними чинниками.  

Розробляючи заходи з адаптації доцільно 

скеровувати їх на досягнення короткостро-

кових та середньострокових цілей.  

Частина заходів з адаптації до кліматичних 

змін співпадає із заходами із пом`якшення. 

Основний акцент в розробці заходів скеро-

ваний на декілька напрямків. 

Напрямок 1. Забезпечення екологічної без-

пеки території Чортківської міськради, стабі-

лізація та поступове поліпшення стану на-

вколишнього природного середовища, ра-

ціональне використання та відтворення при-

родних ресурсів шляхом здійснення ком-

плексу науково - обґрунтованих природоо-

хоронних та ресурсозберігаючих заходів, 

мобілізації матеріальних та фінансових ре-

сурсів, координації дій державних органів, 

органів місцевого самоврядування та гос-

подарчих суб’єктів. 

Реалізація заходів напрямку скерована на 

досягнення наступних цілей: 

Ціль 1. Підвищення рівня суспільної екологіч-

ної свідомості. 

Повноцінна участь громадян у сфері охо-

рони навколишнього природного середо-

вища залежить від забезпечення умов для 

підвищення свідомості кожного громадя-

нина: обізнаність – розуміння – відчуття 

обов’язку участь у процесі прийняття рішень 

– практикум, що передбачає: 

Створення електронної бази даних стану довкілля; 

Вдосконалення системи управління екологічною ін-

формацією, створення «зеленого порталу» міста; 

Своєчасну публікацію заяв про оцінку впливу на до-

вкілля, стратегічну оцінку, заяв про наслідки та висно-

вки державної екологічної експертизи; 

Забезпечення зворотного зв’язку з цільовими групами 

громадськості щодо постійного вивчення потреб в ін-

формації; створення при міський раді Екологічної 

громадської ради; 

Підтримка проєктів неурядових екологічних організа-

цій щодо освітньо-просвітницької діяльності з питань 

довкілля; 

Підготовка щорічного звіту для Національної доповіді 

про стан навколишнього природного середовища; 

Забезпечення систематичного мовлення в засобах 

масової інформації еколого - виховних та освітянсь-

ких програм; 

Доступ зацікавленої громадськості до екологічної ін-

формації відповідно до вимог Орхуської конвенції; 
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Створення умов для здійснення моніторингу громад-

ськими організаціями діяльності державних органів 

та місцевих органів влади, громадського контролю з 

питань довкілля. 

Ціль 2. Покращення екологічної ситуації та 

підвищення рівня екологічної безпеки. 

Покращення якості навколишнього природ-

ного середовища та екологічної ситуації на 

території міської ради здійснюватиметься 

шляхом: 

Атмосферне повітря 

Зниження фонових концентрацій викидів по пріорите-

тним речовинам; 

Зменшення викидів SO2 на 20% до 2020р та стабілізації 

щорічного приросту викидів NOX в межах 1,1%; 

Зменшення викидів забруднюючих речовин від автот-

ранспорту на 10% у відпрацьованих газах; 

Систематичного коригування існуючої плати за фак-

тичні викиди забруднюючих речовин; 

Запровадження системи моніторингу повітря шляхом 

функціонування стаціонарних постів; 
Інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин 

та реєстрації очисного устаткування; 

Заміни бензинового палива в автомобільному транс-

порті на газоподібне паливо, виключення етильова-

ного палива, застосування нейтралізаторів токсичних 

вихлопів. 

Вода 

Підвищення якості, охорона та невиснаж-

ливе використання вод здійснюватиметься 

шляхом: 

Зниження рівня забруднення поверхневих, підземних 

вод органічними сполуками на 30%; 

Приведення у відповідність до екологічних вимог сис-

теми водопровідно -каналізаційного господарства; 

Систематичне удосконалення технологічних процесів 

очистки води; 

Забезпечення своєчасного проведення відповідних 

заходів під час аварій на об’єктах водної інфраструк-

тури; 

Вдосконалення системи контролю за станом водних 

об’єктів; 

Впровадження ефективних технологій очищення ви-

робничих стічних вод та утилізація їх осадків; 

Збільшення обсягу збирання та очищення зворотних 

вод на 25%; 

Заходи з розчистки річок і водойм. 

Землі та ґрунти 

Мінімізація забруднення земель та поліп-

шення їх якості здійснюватиметься через 

зменшення негативного впливу 

господарської діяльності на ґрунти та нале-

жної охорони родючості ґрунтів шляхом: 

Запобігання та зменшення забруднення ґрунтів небе-

зпечними відходами, хімікатами, важкими мета-

лами; 

Запобігання негативним наслідкам підтоплення; 

Розширення екологічної мережі та резервування зе-

мель, з подальшим їх включенням до складу земель 

природоохоронного призначення; 

Рекультивацію найбільш порушених земель; 

Інвентаризацію самовільно зайнятих земельних діля-

нок на період до 2020р та недопущення самовільного 

зайняття особливо цінних земель, земель природоо-

хоронного призначення через посилення правоохо-

ронної діяльності. 

Зелені насадження 

Поліпшення якості зелених насаджень, раці-

ональне використання та їх охорона перед-

бачає: 

Збільшення зелених зон загального користування шля-

хом створення нових; 

Капітальний та поточний ремонт існуючих зелених зон 

міста; 

Проведення санітарних рубок, пов’язаних з ліквіда-

цією старовікових, аварійно небезпечних дерев; 

Проведення інвентаризації зелених насаджень; 

Посилення біологічної стійкості насаджень за рахунок 

відтворення корінних біовидів в існуючий екосистемі. 

Геологічне середовище та надра 

Поліпшення стану геологічного середовища 

та охорона надр передбачає: 

Ліквідацію та запобігання підтоплення земель; 

Створення умов для ефективного і екологічно безпеч-

ного використання ресурсів надр як невід’ємного 

виду природних ресурсів; 

Забезпечення механізму контролю за повнотою роз-

робки родовищ корисних копалин. 

Захист від надзвичайних ситуацій 

Попередження надзвичайних ситуацій при-

родного та техногенного походження здійс-

нюється шляхом захисту населення і терито-

рії від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру, запобігання їх вини-

кненню та ліквідації, що передбачає: 

Удосконалення комплексу організаційно - управлін-

ських та техніко - технологічних заходів щодо запобі-

гання та реагування на надзвичайні ситуації; 

Забезпечення готовності до дій щодо попередження 

та реагування на надзвичайні ситуації; 
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Підвищення ефективності контролю за станом 

об’єктів підвищеної небезпеки; 

Зміцнення та підтримка бар’єрів радіаційної без-

пеки. 

Відходи 

Поводження з відходами здійснюватиметься 

із застосуванням максимального викорис-

тання всіх можливостей для запобігання або 

мінімізації утворення відходів, максималь-

ного технічного та економічно доцільного ви-

користання відходів як вторинної сировини, 

еколого безпечного складування відходів, які 

не можуть бути утилізовані. Вищезазначене 

передбачає: 

Зменшення інтенсивності утворення загальної кілько-

сті відходів; 

Збільшення використання відходів як вторинної сиро-

вини; 

Зменшення утворення небезпечних відходів 1-3 класу 

небезпеки; 

Екологічно безпечне видалення відходів, що не підля-

гають утилізації; удосконалення системи збирання, 

заготівлі та утилізації відходів як вторинної сировини, 

розвиток відповідної інфраструктури; 

Впровадження системи роздільного збирання ТПВ; 

Впровадження системи обліку, паспортизації відходів, 

створення та ведення реєстрів об’єктів утворення та 

видалення відходів. 

Ціль 3. Припинення втрат біологічного та 

ландшафтного різноманіття. 

Припинення втрат біологічного та ландшаф-

тного різноманіття, екологічно збалансоване 

використання компонентів природного се-

редовища, дослідження та науково - експе-

ртну підтримку, що передбачає: 

Підтримку природного стану популяцій, створення ві-

дповідних умов для розмноження; 

Збереження та відтворення генофонду тварин і рос-

линних ресурсів; 

Збереження екосистем, видів, що знаходяться під за-

грозою зникнення; 

Збалансоване використання рослинних і тваринних 

ресурсів в контексті максимального збереження до-

вкілля; 

Забезпечення дотримання вимог законодавства 

щодо відшкодування шкоди, заподіяної природним 

екосистемам; 

Формування еко мережі, розвиток заповідної справи; 

Підтримка природного стану популяцій, створення ві-

дповідних умов для розмноження; 

Збереження та відтворення генофонду тварин і рос-

линних ресурсів. 

Ціль 4. Забезпечення екологічно збалансова-

ного використання природних ресурсів. 

Екологічно збалансоване використання при-

родно - ресурсної бази на території міської 

ради буде забезпечене через подолання за-

грозливих тенденцій щодо деградації при-

родних ресурсів шляхом: 

Забезпечення ефективності природокористування 

шляхом використання відновлювальних природних 

ресурсів на рівні, що не перевищує їх здатність до від-

творення; 

Надання стимулів за розширене відтворення природ-

них ресурсів та повного відшкодування втрат на їх за-

бруднення; 

Сталого природокористування і охорони навколиш-

нього природного середовища на території РЛП 

«Слов’янський курорт», в басейні р. Сіверський До-

нець. 

Історично сформоване розміщення насе-

лених пунктів у знижених місцях, річкових до-

линах, приморських смугах сприяли виник-

ненню підтоплених територій. 

Значний вплив на підтоплення територій ма-

ють техногенні фактори, а саме: 

Порушення умов поверхневого стоку різного роду бу-

дівництвом гребель, водоймищ тощо; 

Незадовільний стан природних дренажних систем, 

замулювання русла річок, засипання балок. 

У межах підтоплених територій розвива-

ються несприятливі, а в ряді випадків небез-

печні для життя людей умови (осідання, де-

формація споруд, підземних мереж, вимо-

кання зелених насаджень, заболочування, 

повторне засолення ґрунтів). 

Основними заходами протидії підтопленню 

є: 

Відновлення функціонування природних дренажних 

систем і споруджень інженерного захисту територій 

від підтоплення; 

Упорядкування і підтримка в належному стані повер-

хневого водовідведення; 

Проведення попереджуючих заходів; 

Ліквідація наслідків підтоплення на забудованих тери-

торіях і в першу чергу на тих, що належать до зон над-

звичайних ситуацій і підвищеної небезпеки. 

Основні завдання реалізуються шляхом: 
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Проведення моніторингу підтоплених територій, ство-

рення необхідної інформаційної бази даних, розши-

рення досліджень підземної гідросфери; 

Створення служб експлуатації споруд інженерного 

захисту від підтоплення; 

Реалізації державної політики, спрямованої на змен-

шення технічного навантаження на територію міста, 

водних об'єктів; 

Обмеження будівництва об’єктів житлового, соціаль-

ного призначення та господарської діяльності на тери-

торіях з ризиком підтоплення. 

Комплекс заходів за основними напрям-

ками передбачає: 

Проведення інвентаризації та обліку дренажних сис-

тем і споруд інженерного захисту від підтоплення; 

Реконструкцію і розширення режимної спостережної 

мережі для вивчення режиму підземних вод; 

Будівництво, реконструкцію існуючого поверхневого 

водовідводу (зливової каналізації, обладнання її прист-

роями для уловлювання засмічуючих речовин); 

Будівництво та реконструкцію існуючих дренажних 

систем та споруд інженерного захисту; 

Відновлення та підтримання сприятливого режиму са-

нітарного стану річок, запобігання шкідливої дії води 

(регулювання русл річок, берегоукріплення, ремонт 

та реконструкція протипаводкових дамб); 

Будівництво систем інженерного захисту (впрова-

дження комплексного підходу до ліквідації наслідків пі-

дтоплення); 

Організацію служб експлуатації інженерних споруд; 

Зменшення причин і факторів підтоплення, запобі-

гання розвитку цього процесу шляхом заміни аварій-

них водопровідних мереж, реконструкції та санації 

каналізаційних мереж, насосних станцій, очисних 

споруд. 

Перелік основних заходів з адаптації до змін 

клімату наведений у таблиці  6.3.
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Таблиця 6.3 

Перелік основних заходів з адаптації до зміни клімату 

№ 

з/п 
Назва проекту/заходу Зміст заходу 

Відповідаль-

ний орган 

Назва сек-

тору 

Клімати-

чні за-

грози 

Джерела 

фінансу-

вання 

Часові рамки Загальна 

вартість ре-

алізації, 

(тис. грн) 

Дата 

початку 

Дата 

завершення 

1 

Захист населення і те-

риторій Чортківської мі-

ської  територіальної 

громади у разі виник-

нення надзвичайних си-

туацій 

Моніторинг надзвичайних ситуацій, прогнозування 

імовірності їх виникнення та визначення показників 

ризику Запобігання виникненню надзвичайних си-

туацій техногенного та природного характеру, 

зменшення збитків і втрат у разі їх виникнення, 

ефективна ліквідація наслідків надзвичайних ситуа-

цій, Удосконалення оповіщення населення про за-

грозу та виникнення надзвичайної ситуації техно-

генного і природного характеру, Удосконалення 

системи інженерного захисту Чортківської міської 

територіальної громади, Покращення стану інфо-

рмування населення про загрозу чи виникнення 

надзвичайних ситуацій та його дій у цих ситуаціях 

Виконавчий 

комітет Чорт-

ківської міської 

ради 

Будівлі, циві-

льний за-

хист та над-

звичайні си-

туації 

Підтоп-

лення, 

зсуви 

Обласний 

фонд 

ОНПС, дер-

жавний бю-

джет, міс-

цевий бю-

джет, інші 

кошти 

2022 2024 2 176,00 

2 

Охорона  і  раціона-

льне використання вод-

них ресурсів 

Приведення до нормативних вимог зон санітарної 

охорони та водоохоронних зон джерел питного во-

допостачання; -Проведення оцінки екологічного та 

гігієнічного стану джерел питного водопостачання 

на відповідність установленим вимогам; -Проекту-

вання та винесення в натуру прибережно захисних 

смуг річок та водойм громади за межами насе-

лених пунктів; -Здійснення робіт з благоустрою, ро-

зчистки та поліпшення санітарного, екологічного 

стану струмків та водойм; 

- Створення на берегах місцевих водойм, річок 

зон масового відпочинку жителів Чортківської МТГ, з 

дотриманням санітарних та екологічних норм; 

Проектування та винесення в натуру прибережно 

захисних смуг річок та водойм громади за ме-

жами населених пунктів; Очистка водоймищ на 

території громади   

- Укріплення берегів водних об’єктів у межах насе-

лених пунктів; - Очистка та дезінфекція громадсь-

ких криниць;  Будівництво, реконструкція споруд 

для очищення стічних вод, системи роздільної ка-

налізації, каналізаційних мереж і споруд на них 

Виконавчий 

комітет Чорт-

ківської міської 

ради 

Водопоста-

чання 

Підтоп-

лення 

Обласний 

фонд 

ОНПС, дер-

жавний бю-

джет, міс-

цевий бю-

джет, інші 

кошти 

2022 2030 75 160,00 

3 

Впровадження заходів у 

сфері поводження з 

побутовими відходами 

Ліквідація  стихійних сміттєзвалищ та недопущення 

їх утворення; - Забезпечення максимального охоп-

лення житлових будинків приватного сектора 

централізованим вивезенням ТПВ; - Забезпечення 

екологічно безпечного збирання та перевезення 

ТПВ; -Придбання та впровадження установок, 

Виконавчий 

комітет Чорт-

ківської міської 

ради 

Відходи - 

Обласний 

фонд 

ОНПС, дер-

жавний бю-

джет, міс-

цевий 

2021 2025 64 150,82 
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обладнання та машин для збору та транспорту-

вання побутових відходів - Впровадження розділь-

ного збору ТПВ; - Облаштування, будівництво та ка-

пітальний ремонт сучасних контейнерних майдан-

чиків; -  -Будівництво сміттєсортувальної лінії на те-

риторії міського сміттєзвалища; - Компостування 

органічних відходів на території міського сміттєзва-

лища; - Влаштування станції компостування листя- 

Впровадження поетапного переходу торгівельної 

мережі на використання паперової тари; -Реконс-

трукції та забезпечення надійної експлуатації полі-

гону ТПВ. 

бюджет, 

інші кошти 

4 

Програми боротьби з 

карантинними росли-

нами 

Організація обстеження території МТГ (встанов-

лення фактичної території та розробка карти вог-

нищ розповсюдження наявних карантинних рос-

лин із визначенням їх площ) - Організація прове-

дення ліквідації карантинних рослин на визначених 

територіях (проведення ліквідації карантинних рос-

лин механічним та хімічним способом, висаджу-

вання багаторічних рослин на територіях уражених 

карантинними рослинами) - Організація та прове-

дення інформаційно – роз’яснювальної роботи се-

ред населення. 

Департамент 

екології та 

природніх ре-

сурсів ЛОДА 

Навколи-

шнє сере-

довище та 

біорізно-

маніття; 

Здоров’я 

- 

Обласний 

фонд 

ОНПС, дер-

жавний бю-

джет, міс-

цевий бю-

джет, інші 

кошти 

2022 2024 2 180,00 

5 

Охорона і раціональне 

використання природ-

них рослинних ресур-

сів 

Розробка схем місцевої екологічної мережі; Вида-

лення аварійних дерев та санітарна обрізка (кро-

нування) старовікових дерев,   виготовлення схеми 

зеленого господарства, проведення інвентаризації 

зелених насаджень,  відновлення та збереження 

зелених насаджень міста, утримання існуючих па-

рків, та створення нових зелених зон; формування 

відповідного дендрологічного складу зелених на-

саджень, організація робіт зі створення та експлуа-

тації  зелених зон міста 

Виконавчий 

комітет Чорт-

ківської міської 

ради 

Навколи-

шнє сере-

довище та 

біорізно-

маніття; 

- 

Обласний 

фонд 

ОНПС, дер-

жавний бю-

джет, міс-

цевий бю-

джет, інші 

кошти 

2022 2024 6 270,00 

6 

Екологічна просвіта та 

інформування для ста-

лого розвитку 

Висвітлення про стан довкілля та популяризація 

екологічних цінностей, проведення планомірної, 

комплексної просвітницької діяльності з питань еко-

логічної безпеки, захисту довкілля та сталого розви-

тку, організація та проведення науково- практичних 

конференцій, семінарів, круглих столів з питань 

екологічної безпеки та сталого розвитку в процесі 

екологічної просвіти, виготовлення методичних по-

сібників, методичних рекомендацій, навчально-ди-

дактичних  матеріалів,  науково-популярних ви-

дань,  що розкривають зміст, форми та методи 

екологічної освіти та виховання,  передбачити ство-

рення спеціальних випусків теле - та радіопрог-

рам, розділів в друкованих засобах, - підготовка 

регулярних публікацій з пропаганди екологічних 

Виконавчий 

комітет Чорт-

ківської міської 

ради 

Навчання; 

Інформа-

ційно кому-

нікаційні те-

хнології 

- 

Обласний 

фонд 

ОНПС, дер-

жавний бю-

джет, міс-

цевий бю-

джет, інші 

кошти 

2022 2025 695,00 
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знань та вивчення природоохоронного законодав-

ства, створення екологічних кабінетів у навчальних 

закладах громади, реалізація екологічних про-

грам Чортківської МТГ, сприяння громадським ор-

ганізаціям в організації екологічних заходів, 

7 Програма захисту лісів 

– забезпечення охорони лісів від пожеж, утримання 

відомчої пожежної охорони, пожежно-хімічних ста-

нцій, гасіння лісових пожеж, протипожежне обла-

штування лісів; 

Обласне уп-

равління лісо-

вого та мис-

ливського гос-

подарства. 

Навколи-

шнє сере-

довище та 

біорізно-

маніття; 

Стихійні 

пожежі 

Обласний 

фонд 

ОНПС, дер-

жавний бю-

джет, міс-

цевий бю-

джет, інші 

кошти 

2022 2025 3 178,67 
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6.3.  ПРОВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ КАМПАНІЙ У СФЕРІ СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ ТА ЗАХИСТУ КЛІМАТУ 

При формуванні комплексу заходів, орієн-

тованих на зміну свідомості населення у пи-

таннях раціонального використання енерге-

тичних ресурсів, доцільно робити акценти 

на ті ж сектори енергоспоживання, які увій-

шли у базовий кадастр викидів. Проте пріо-

ритетними мають стати бюджетні та житлові 

будівлі. 

Що стосується можливого інструментарію, 

то в першу чергу варто звернути на обов`яз-

ковий інструмент, використання якого прямо 

передбачено в Угоді мерів- Дні Сталої Енер-

гії. Міські Дні Сталої Енергії задумано Угодою 

Мерів як засіб своєрідної «мобілізації» на кі-

лька днів мешканців, політиків і представни-

ків бізнесу, щоб усім разом замислитись 

над перспективами виробництва і спожи-

вання енергії в себе в громаді та у світі. Мета 

Днів – це насамперед підвищення поінфор-

мованості міської громади щодо сучасних 

способів більш ефективного використання 

енергії, ширшого залучення відновних дже-

рел енергії та протидії глобальній зміні клі-

мату в руслі загальноєвропейської політики. 

При цьому Дні Сталої Енергії дають містам 

унікальну можливість донести місцевий 

План сталого енергетичного роз-витку та клі-

мату, передбачений Угодою Мерів, практи-

чно до всіх його майбутніх виконавців, від ор-

ганів виконавчої влади почавши і закінчуючи 

пересічними мешканцями. Орієнтовний пе-

релік заходів Днів Сталої Енергії є достатньо 

широкий і може включати наступні діяльно-

сті: 

1) Демонстраційні заходи:   

Дні «відкритих дверей» на комунальних і промислових 

підприємствах, в громадських будівлях і приватних бу-

динках, де застосовано сучасні енергоефективні те-

хнології, обладнання і матеріали 

Виставки, ярмарки-продаж і технологічні фестивалі 

(огляди найкращих досягнень) за участю фірм-виро-

бників енергоефективного обладнання і матеріалів, 

проектувальників і будівельників будівель з низьким 

споживанням енергії тощо 

Фестиваль фільмів на екологічну тематику, про енер-

гію і глобальну зміну клімату 

2) Освітні заходи:   

Конференції, семінари, дискусійні форуми і круглі 

столи, навчальні ігри і тренінги для різних цільових груп 

про деградацію довкілля і зміну клімату, засади ста-

лого розвитку та їх практичне застосування у сфері 

виробництва і споживання енергії 

Презентація шкільних навчальних програм з енергоо-

щадності і захисту клімату, відповідних навчальних 

матеріалів та ігор 

Енергоаудити шкільних будівель, виконані учнями (збір 

даних про споживання енергії, виявлення місць і спо-

собів непродуктивних втрат енергії, відпрацювання 

рекомендацій з метою їх зменшення та запобігання 

марнотратству, практичне впровадження рекомен-

дацій) 

Виступи учнів з презентацією результатів власних дос-

ліджень, що стосуються енергоефективності, засто-

сування відновних джерел енергії тощо 

3) Культурні заходи:   

Концерти популярних співаків, музичних гуртів і оркес-

трів під відповідними гаслами; 

Лялькова вистава на дану тематику для дітей (напри-

клад, у дитячому садку); 

Конкурси на кращий малюнок, фотографію, літера-

турний твір, ручний виріб, танець, пов’язані з темати-

кою ефективного використання енергії і захисту клі-

мату, в школах та дитячих садках; 

Вікторини для дітей і дорослих з питань енергоефек-

тивності і захисту клімату.  

4) Формальні заходи:   

Урочисті церемонії відкриття і закриття Днів Сталої Ене-

ргії 

Громадські слухання стосовно запланованих заходів 

та відповідних інвестиційних пакетів 

Урочисте нагородження переможців конкурсів і зма-

гань 

Обов`язковим елементом проведення Днів 

Сталої Енергії є підготовка та широке поши-

рення інформаційних матеріалів на енер-

гоощадну тематику. Дані матеріали по-

винні: 

а) Переконувати мешканців, споживачів ПЕР 

ощадливо використовувати енергоресу-

рси, 

б) Сприяти раціональному вибору при про-

веденні заходів з енергозбереження в побуті, 

в бюджетних установах тощо,  

в) Допомагати мешканцям раціонально 

здійснювати інвестиції при проведенні енер-

гоефективних заходах у власних домівках, 

зокрема при проведенні заміни вікон, за-

міни котлів та інше. 

Окрім використання інформаційних мате-

ріалів доречним є започаткування діяльності 

консультаційних пунктів з енергоефективних 
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технологій, підтримка у розробці типових 

проектів термомодернізації будинків, презе-

нтації кращих прикладів досягнення енерго-

ефективності у будівлях житлової сфери; 

сприяння формуванню ОСББ тощо. 

Підсумовуючи, варто зауважити, що у місті 

повинна приділятись значна увага розробці 

комплексних заходів, орієнтованих на зміну 

свідомості населення у питаннях раціональ-

ного використання енергетичних ресурсів у 

всіх обраних секторах, адже для отримання 

позитивних результатів у вигляді зменшення 

рівня енергоспоживання важливим є об’єд-

нання зусиль міської влади з приватним сек-

тором, громадськими організаціями та без-

посередніми споживачами енергоносіїв. 
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РОЗДІЛ 7. РЕСУРСИ ДЛЯ 

ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ДІЙ СТАЛОГО 

ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ ТА 

КЛІМАТУ 
Визначення потенційних джерел фінансу-

вання заходів ПДСЕРК. Планування фінансу-

вання та джерел фінансування для заходів з 

пом’якшення наслідків зміни клімату та захо-

дів з адаптації до зміни клімату мають відбу-

ватися окремо. 

7.1 ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПДСЕРК 

Однією з базових умов виконання зо-

бов`язань, передбачених Угодою Мерів, є 

адаптація та оптимізація внутрішніх управлін-

ських структур, забезпечення їх компетент-

ними кадрами, а також визначення ключо-

вих структур, котрі повинні бути задіяні як в 

процесі підготовки, так і в процесі впрова-

дження ПДСЕРК.  

З метою координації дій всіх учасників міс-

цевого енергетичного ринку з метою забез-

печення сталого енергетичного розвитку 

Чортківської міської територіальної громади 

та запобіганням змінам клімату розпоря-

дженням міського голови необхідно ство-

рити робочу групу з моніторингу Плану дій 

сталого енергетичного розвитку та клімату. 

До складу робочої групи доцільно  включити 

заступника міського голови з питань діяльно-

сті виконавчих органів ради, депутатів місь-

кої ради, керівників структурних підрозділів, 

представників водопостачального та тепло-

постачального підприємства.   

У межах своєї компетенції робоча група: 

Формує концепцію міської енергетичної політики; 

Розробляє та подає пропозиції щодо вдосконалення 

системи енергомоніторингу та енергоменеджменту; 

Подає запити та отримує необхідну інформацію 

щодо функціонування енергетичної сфери міста до 

підприємств, організацій та установ всіх форм влас-

ності; 

Проводить моніторинг виконання Плану дій сталого 

енергетичного розвитку та клімату; 

Здійснює контроль за виконанням заходів передбаче-

них ПДСЕРК; 

Проводить роз’яснювальну роботу з керівниками під-

приємств, установ  та організацій всіх форм власно-

сті щодо включення їх до системи енергоменеджме-

нту міста; 

Інформує мешканців щодо своєї діяльності та інших 

питань, пов’язаних з енергоефективністю та змінами 

клімату. 

З метою інформування Офісу Угоди Мерів 

про хід підготовки та виконання ПДСЕРК ва-

рто визначити відповідальних осіб за комуні-

кацію з Національним координатором 

Угоди Мерів в Україні.  

Організаційна структура впровадження 

ПДСЕРК є суттєвим елементом у системі 

енергоменеджменту Чортківської міської те-

риторіальної громади. Поточний контроль, 

обмін інформацією між зацікавленими 

сторонами та координацію дій всіх учасни-

ків повинен забезпечувати енергоменджер 

міста. У всіх структурних підрозділах викона-

вчого комітету та підприємствах, впрова-

дження заходів у яких передбачено у 

ПДСЕРК необхідно визначити відповідальних 

осіб за щоденний моніторинг споживання 

ПЕР. Визначені відповідальні особи у бюдже-

тних установах та на комунальних підпри-

ємствах виконуватимуть роль енергомене-

джерів цих установ. 

Загальну адміністративну структуру впрова-

дження ПДСЕРК приведено на рис. 7.1.  



 

 

68 

 
Рис. 7.1. Організаційна структура впровадження ПДСЕРК у Чортківській МТГ 

7.2. МОНІТОРИНГ ТА ЗВІТНІСТЬ  

Організація процесу моніторингу стану ви-

конання ПДСЕРК є важливою частиною про-

цесу виконання зобов`язань підписанта 

Угоди Мерів. Регулярний моніторинг ПДСЕРК 

з використанням відповідних індикаторів до-

зволяє оцінити імовірність досягнення запла-

нованих цілей і, при необхідності вжити ко-

регувальних заходів.  

Відповідно до «Керівництва з питань звітності 

щодо виконання Плану дій сталого енерге-

тичного розвитку та клімату та проведення 

моніторингу» передбачено наступні етапи 

моніторингу: 

Звіт про діяльність  

Повний звіт 

Звіт про діяльність подається кожні два роки 

після прийняття ПДСЕРК та в першу чергу 

скерований на Загальну стратегію ПДСЕРК 

та на відстеження результатів виконання за-

планованих заходів, передбачених ПДСЕРК. 

Зокрема моніторинг Загальної стратегії пе-

редбачає впровадження будь-які зміни в за-

гальній стратегії та подає оновлені дані 

щодо перерозподілу співробітників та фі-

нансових ресурсів. Моніторинг впрова-

дження запланованих заходів описує стан їх 

реалізації, проблемні питання щодо їх 

впровадження (перешкоди та ризики), а та-

кож їх вплив на досягнення цілей ПДСЕРК.  

Повний звіт, котрий подається через чотири 

роки з дати прийняття ПДСЕРК передбачає, 

окрім вищезазначених дій, підготовку Моні-

торингового кадастру викидів.  Моніторинг 

споживання енергії та викидів СО2 дозволяє 

зрозуміти, як місто просувається на шляху 

до досягнення цілей, і визначити фактори, які 

впливають на отримані результати. 

З метою отримання необхідної аналітичної 

інформації для підготовки звітів необхідно 

налагодити систему постійного моніторингу  

споживання паливно-енергетичних ресур-

сів. Дане завдання покладається на енерго-

менеджера міста. Система моніторингу 

споживання ПЕР відповідає завданням, ви-

значеним в Угоді Мерів, а також є елемен-

том системи енергоменеджменту. Зок-

рема, моніторинг споживання ПЕР у секторі 

транспорту, житловому секторі та третин-

ному секторі здійснюється щорічно, спожи-

вання ПЕР у бюджетній сфері, громадсь-

кому освітленні та на комунальних підпри-

ємствах здійснюється щомісячно.  

Загалом запровадження системи енерго-

моніторингу використання ПЕР разом з сис-

темою енергоменеджменту дозволить: 

Офіс Угоди мерів

Енергопостачальні 
підприємства 

(енергоменеджери 
підприємств) 

Структурні підрозділи 
виконавчого комітету
(енергоменеджери 

установ)

Робоча група Енергоменеджер
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Визначати результативність енергоефективних заходів 

Проводити ефективний аналіз даних енергоспожи-

вання та розробки відповідних заходів 

Вдосконалити систему зв`язків та інформаційного 

обміну з комунальними підприємствами громади 

задля досягнення узгодженої енергетичної політики 

Сформувати єдиний реєстр проектів, пов`язаних з 

енергоефективністю, проводити постійний моніто-

ринг їх виконання 

Здійснювати моніторинг витрат на закупівлю ПЕР з бю-

джету 

Забезпечити підґрунтя для проведення інформаційно-

просвітницької діяльності, направленої на зміну свідо-

мості населення щодо споживання ПЕР, а також 

роз’яснювальної роботи щодо ефективності тих чи ін-

ших заходів, направлених на зменшення викорис-

тання енергетичних ресурсів 

Впровадити систему щорічного моніторингу СО2 

7.3.  ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПДСЕРК 

Фінансова складова ПДСЕРК є визначаль-

ною у процесі реалізації енергоефективних 

проєктів та проєктів із запобігання змінам 

клімату, і саме від неї залежить реалістич-

ність ПДСЕРК. 

Таким чином, з метою забезпечення вико-

нання ПДСЕРК Чортківської МТГ розгляда-

ються наступні джерела фінансування захо-

дів щодо ефективного використання пали-

вно -енергетичних ресурсів:   

1. Муніципальні цільові програми (бюджет 

громади). 

Використання коштів бюджету громади за-

плановано реалізовувати через місцеві про-

грами.  Для поєднання потенціалу галузевих 

місцевих програм до їх розробки доцільно 

залучати відділ енергоменеджменту. З ме-

тою ефективного витрачання коштів кошти 

місцевих програм доцільно використову-

вати на співфінансування до зовнішніх кош-

тів, зокрема до грантових коштів та коштів 

пільгового кредитування. 

 2. Державні цільові програми (державний 

бюджет). 

Основним джерелом інфраструктурних 

проєктів з державного бюджету є Держав-

ний фонд регіонального розвитку. Заплано-

вано реалізацію проєктів у сфері водопо-

стачання, термомодернізації громадських 

будівель, ремонт доріг. Для фінансування 

заходів з енергоефективності у житлових бу-

дівлях доцільно використовувати кошти Фо-

нду енергоефективності, субвенції з держа-

вного бюджету місцевим бюджетам на фо-

рмування інфраструктури та субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам 

на соціально-економічний розвиток окре-

мих територій. 

3. Власні кошти комунальних підприємств. 

Власні кошти підприємств, які здійснюють ді-

яльність у сфері водопостачання та водовід-

ведення, комунального транспорту, а також 

вуличного освітлення. 

4. Банківські кредити. 

Найпоширенішою формою фінансування 

інвестиційних проєктів у житловій та бюджет-

ній сфері, а також інфраструктурних проє-

ктів у сфері водо- та теплопостачання є ба-

нківські кредити для фінансування, як корот-

кострокових проєктів, так і середньостроко-

вих проєктів, а також кредити міжнародних 

фінансових інститутів та іноземних держав-

них установ, таких як НЕФКО, Світовий банк, 

МФК, ЄБРР, ЄІБ, КФВ та ін. (для середньост-

рокових і довгострокових інвестиційних 

проєктів).  

5. Запозичення (облігації) 

Для фінансування своїх середньострокових 

інвестиційних проєктів підприємства та міс-

цева влада можуть залучати інвестиційні ре-

сурси на внутрішньому, або зовнішніх фі-

нансових ринках шляхом випуску облігацій. 

Використання цього фінансового інструме-

нту при виконанні ПДСЕРК є досить обмеже-

ним. 

6. Донорські гранти. 

Зазвичай грантові кошти на впровадження 

інфраструктурних інвестиційних проєктів 

надаються містам і підприємствам-учасни-

кам проєктів міжнародної технічної допо-

моги. Оскільки грант є безповоротним ці-

льовим фінансуванням, то виділення гранто-

вих коштів для фінансування інвестиційних 

проєктів є вкрай обмеженим і здебільшого 

спрямованим на фінансування невеликих 
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демонстраційних проєктів, та / або на про-

ведення передпроєктних досліджень. 

7. Цільові внески співвласників багатоквар-

тирних будинків 

Цільові внески сплачуються співвласниками 

багатоквартирних будинків в обсязі, визначе-

ному загальними зборами ОСББ, і спрямо-

вуються, перш за все, на проведення робіт з 

удосконалення експлуатації внутрішніх бу-

динкових інженерних систем і капітального 

ремонту будинку. Хоча обсяг коштів, який та-

ким чином можна мобілізувати в короткий 

час, досить обмежений, є можливість поєд-

нувати це джерело з іншими на умовах спі-

вфінансування. 

8. Залучення приватного капіталу. 

8.1. Приватні інвестиції через механізм дер-

жавно-приватного партнерства 

Залучення приватних інвестицій доцільно 

проводити у двох напрямках. Перш за все 

приватні інвестиції варто скеровувати у 

проєкти державно-приватного партнерства 

(ДПП).  В першу чергу, це проєкти спору-

дження сонячних та вітрових електростанцій. 

Другим напрямком приватних інвестицій є 

власні кошти домогосподарств, котрі ске-

ровуються на енергоефективні заходи в са-

мих домогосподарствах. Такі інвестиції доці-

льно підкріплювати як коштами державних 

програм, так і місцевих програм. 

8.2 . Приватні інвестиції через ЕСКО меха-

нізм  

Залучення приватного капіталу до фінансу-

вання довгострокових інвестиційних проєктів 

може здійснюватися таким чином: 

Фінансування залучає компанія-підрядник (викона-

вець ремонтних робіт), надаючи відстрочку оплати ви-

конаних робіт 

Фінансування залучає компанія (ЕСКО), яка прово-

дить роботи з термомодернізації будівлі, а далі надає 

комунальні послуги в будинку або в бюджетному за-

кладі відповідно до довгострокового договору 

8.3 . Приватні інвестиції за допомогою фі-

нансового лізингу. 

Фінансовий лізинг є одним з найбільш надій-

них законодавчо регламентованих інстру-

ментів який можна застосувати для залу-

чення фінансування середньострокових 

інвестиційних проєктів, зокрема у секторі 

транспорту.  

Очевидним є те, що обсягу коштів, які виділя-

лись з міського бюджету є недостатньо, осо-

бливо для впровадження проєктів глибокої 

термомодернізації будівель. Таким чином, 

як вже зазначалось вище, акцент на дже-

рела фінансування енергоефективних 

проєктів повинен бути суттєво зміщений на 

користь залучення кредитних, грантових ре-

сурсів та інших названих вище джерел фі-

нансування. Кошти місцевого бюджету по-

винні скеровуватись здебільшого на забез-

печення необхідної долі співфінансування 

енергоефективних проєктів. Можливими ва-

ріантами співпраці для реалізації майбутніх 

енергоефективних проєктів вбачаються на-

ступні міжнародні фінансові інституції: 

NEFCO (Північна екологічна фінансова кор-

порація, ЄІБ (Європейський інвестиційний 

банк), KFW. 

У бюджетному секторі основним джере-

лом фінансування розглядаються кредитні 

та грантові кошти із забезпеченням співфі-

нансування зі сторони бюджету громади. 

Для житлових будівель – у структуру джерел 

фінансування додатково внесено кошти 

мешканців (близько 30-50% співфінансу-

вання залежно від комплексності виконання 

енергоефективних заходів), крім того є мо-

жливість залучення банківських кредитів для 

впровадження енергоефективних заходів. 

Вагомим джерелом фінансування проєктів 

скерованих на термомодернізацію житло-

вих будівель (у яких створено ОСББ) є Фонд 

Енергоефективності. Для інших секторів ви-

значальним джерелом фінансування, ок-

рім кредитних та грантових коштів, є власні 

кошти підприємств-постачальників енерге-

тичних ресурсів, інших установ і організацій. 

Плановий обсяг  коштів, які необхідно скеру-

вати на реалізацію енергоефективних 

проєктів у обраних секторах ПДСЕРК та за-

ходів пов’язаних із адаптацією до зміни клі-

мату, становить 1 272 152,10 тис. грн. (табл. 

7.1). 



 

 71 

Таблиця 7.1 

Обсяг необхідних інвестицій для впровадження заходів з енергозбереження та заходів із ада-

птації до зміни клімату в Чортківській МТГ для виконання зобов’язань ПДСЕРК 

Заходи із пом’якшення Заходи із адаптації 

Сектори 
Вартість інвес-

тицій, тис. грн. 
Назва заходу 

Вартість інве-

стицій, тис. 

грн. 

1. Муніципальні будівлі,  облад-

нання/об'єкти 
245 594,93 

Захист населення і територій Чортківської місь-

кої  територіальної громади у разі виникнення 

надзвичайних ситуацій           

2 176,00 

1.1. Муніципальні будівлі 110 636,00 
Охорона  і  раціональне використання водних 

ресурсів 
75 160,00 

1.2. Муніципальні обладнання/об'-

єкти 
71 846,93 

Впровадження заходів у сфері поводження з 

побутовими відходами 
64 150,82 

1.3. Муніципальне громадське 

освітлення 
63 112,00 

Програми боротьби з карантинними росли-

нами 
2 180,00 

2. Третинний сектор (малий та се-

редній бізнес, сфера обслугову-

вання) 

106 868,37 
Охорона і раціональне використання природ-

них рослинних ресурсів 
6 270,00 

3. Житлові будівлі 687 084,97 
Екологічна просвіта та інформування для ста-

лого розвитку 
695,00 

4 . Транспорт 78 793,33 Програма захисту лісів 3 178,67 

Всього 1 118 341,61 Всього 153 810,49 
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ВИСНОВКИ 
План дій сталого енергетичного розвитку та 

клімату Чортківській МТГ є стратегічним до-

кументом, який спрямований на підви-

щення енергоефективності в бюджетних 

закладах та установах, житлових будівлях, 

секторі транспорту, муніципальному гро-

мадському освітленні, третинному секторі 

(малий та середній бізнес та сфера об-

слуговування) та на комунальних підпри-

ємствах міста.  

За результатами розробки ПДСЕРК прове-

дений аналіз та оцінка поточного стану в 

сферах виробництва та споживання ПЕР 

по місту. Проаналізована динаміка спо-

живання енергетичних ресурсів у розрізі 

всіх секторів (муніципальні будівлі, облад-

нання/об'єкти, житлові будинки,  муніципа-

льне громадське освітлення,  транспорт, 

третинний сектор). На основі отриманих 

даних побудований кадастр викидів СО2 з 

обранням 2016 року як базового, відносно 

до  якого у 2030 році планується досягнути 

зменшення викидів СО2 на 32 765,73 тон/рік 

або на 40,52%. Крім того, планується на 

101435,16 МВ т*год/рік зменшити спожи-

вання всіх основних видів енергетичних ре-

сурсів та довести використання ВДЕ до 

25001,97 МВ т*год/рік у вибраних секторах. 

Також було визначено головні кліматичні 

вразливості та загрози міста та заходи 

щодо адаптації до них. 

Проведена оцінка готовності організа-

ційно- управлінської структури Чортківської 

МТГ до впровадження та моніторингу стану 

виконання ПДСЕРК, ефективності роботи 

системи енергетичного менеджменту у 

місті. Надані пропозиції щодо удоскона-

лення системи енергетичного менеджме-

нту в Чортківській МТГ.  

У контексті запропонованих заходів та фі-

нансових ресурсів, необхідних на їх реалі-

зацію розглянуто можливості міського бю-

джету Чортківської МТГ щодо фінансування 

(співфінансування) заходів, направлених 

на скорочення викидів СО2. Визначено, що 

за основні джерела фінансування енерго-

ефективних проектів необхідно розглядати 

кредитні, грантові кошти та інші не заборо-

нені чинним законодавством  джерела фі-

нансування, кошти ж міського бюджету 

здебільшого краще використовувати для 

співфінансування заходів з енергозбере-

ження.  

Перелік заходів, реалізація яких запропо-

нована для скорочення викидів парникових 

газів, та їх вартість можуть на протязі вико-

нання ПДСЕРК переглядатися та актуалізо-

вуватись у зв’язку з появою нових технологій, 

потреб, зміною ринкової кон’юнктури, 

прийнятих управлінських рішень тощо.  


