
Пропозиції до 
національного 
плану дій щодо 
модернізації 
централізованого 
теплопостачання

Даний проект отримав фінансування від програми 
підтримки досліджень та інновацій Горизонт 2020 
Європейського Союзу відповідно до грантової угоди 
N°784966.

Даний проект отримав 
співфінансування від Федерального 

міністерства економічного 
співробітництва та розвитку 

Німеччини.



• Бачення, стратегії та плани
• Підтримка та розбудова спроможності 
• Планування та регуляторні зміни
• Фінансування

Структура



Бачення, стратегії та плани (1/2)

• 1.1 Розробка стратегії розвитку системи 
централізованого теплопостачання України та 
відповідного плану дій із конкретними заходами

• 1.2 Розробка стратегії забезпечення енергетичної 
ефективності будівель в Україні

• 1.3 Розподіл відповідальності та повноважень між 
державними та місцевими органами влади

• 1.4 Підтримка розвитку систем централізованого 
теплопостачання у програмних документах



Бачення, стратегії та плани (2/2)

• 1.5 Картування систем централізованого 
теплопостачання

• 1.6 Оцінка потенціалу відновлюваних джерел енергії 
у теплопостачанні

• 1.7 Оцінка потенціалу вторинних енергоресурсів для 
теплопостачання

• 1.8 Оцінку доцільності будівництва потужностей зі 
зберігання теплової енергії

• 1.9 Урахування впливу змін клімату та адаптації до 
наслідків змін клімату

• 1.10 Посилення стійкості до роботи в умовах 
надзвичайних ситуацій



Підтримка та розбудова 
спроможності

• 2.1 Посилення інституційної спроможності органів 
державної влади

• 2.2 Посилення інституційної спроможності органів 
місцевого самоврядування

• 2.3 Базові критерії для проектів модернізації
• 2.4 Підвищення привабливості централізованого 

теплопостачання для споживачів
• 2.5 Посилення спроможності та навчання
• 2.6 Підвищення привабливості та обізнаності серед 

громадськості
• 2.7 Підвищення прозорості інформації про роботу 

систем централізованого теплопостачання



Планування та регуляторні зміни (1/2)

• 3.1 Розробка схем розвитку систем теплопостачання
• 3.2 Оцінити доцільність запровадження 

конкурентного ринку теплопостачання
• 3.3 Запровадити електронну торгівлю паливом з 

біомаси
• 3.4 Покращення регуляторної бази затвердження 

розміру та структури тарифів
• 3.5 Запровадити систему підтримки міст у розвитку 

теплопостачання
• 3.6 Дослідження можливості використання скидного 

енергопотенціалу великих виробників енергії



Планування та регуляторні зміни (2/2)

• 3.7 Реформування механізму вуглецевого 
оподаткування

• 3.8 Будівельні норми та технологічні стандарти для 
сектору централізованого теплопостачання

• 3.9 Удосконалення процедур закупівель
• 3.10 Стимулювання виробництва енергії з 

відновлюваних джерел
• 3.11 Екологічні вимоги для використання біомаси у 

теплопостачанні



Фінансування (1/2)

• 4.1 Програма державної підтримки проектів 
модернізації систем централізованого 
теплопостачання

• 4.2 Підтримка модернізації систем централізованого 
теплопостачання місцевими органами влади

• 4.3 Стратегія управління боргами теплопостачальних 
підприємств

• 4.4 Підтримка розвитку нових бізнес-моделей для 
централізованого теплопостачання

• 4.5 Підтримка заходів з підвищення 
енергоефективності у житлових будівлях



Фінансування (2/2)

• 4.6 Співпраця з міжнародними фінансовими 
організаціями та іншими партнерами

• 4.7 Заходи боротьби із потенційними неплатежами у 
випадку надзвичайних ситуацій



This project is funded by the EU’s Horizon 2020 
research and innovation programme under grant 
agreement N°784966, and lasts from April 2018 – 
September 2020. 
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Development.

Дякуємо за увагу!

Микола Шлапак
mshlapak@kt-energy.com.ua

Більше інформації про проект представлено на сайті:
www.KeepWarmEurope.eu

та 
http://kt-energy.com.ua/projects/keep-warm/
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