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Пам’ятай, що надра не бездонні, 

       Коли набираєш воду у долоні,  

         Як на газі грієш чай свій ранній 

         Пам’ятай: ти в світі не останній! 
Голубець Марія, 14 років 
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РОЗДІЛ 1 Загальна характеристика міста. 

1.1. Історія міста. 
Жмеринку засновано у другій половині ХІХ ст. в зв’язку з 

будівництвом залізниці Київ-Балта (1865 р.). Між двома селами - Великою і 

Малою Жмеринкою було побудовано невелику станцію Жмеринка, біля якої 

утворилося робітниче селище.  

Жмеринка швидко зростала і з часом перетворилася на вузлову станцію. 

Вже у вересні 1871 року відкривається рух поїздів по Волочиській лінії, яка 

найкоротшим шляхом з’єднала південь Росії з Австрією та іншими країнами 

Західної Європи. 30 серпня 1892 року стала до ладу ще одна лінія  до 

Могилева. Тоді почалося будівництво нового паровозного депо. Виникла 

потреба в будівництві нового вокзалу. 

Він був 

спроектований 

архітектором В. Риковим, 

доповнений архітектором-

будівельником 

Д.І.Журавським у вигляді 

корабля, що прямує до 

моря. Збудований у 1899-

1904 роках, Жмеринський 

вокзал став одним з 

найкращих в 

дореволюційній 

Російській імперії і досі є 

однією з кращих споруд 

Укрзалізниці. 

 

В 1903 році Жмеринка одержала статус міста. 

Свою назву Жмеринка отримала від сіл Велика Жмеринка і Мала 

Жмеринка, проте стосовно її походження існують різні версії: одні вважають, 

що вона походить від польського вислову ―жму руку‖, сказаному при зустрічі 

двох переможців, інші вбачають її в тому, що на території сучасного міста 

було поселення, в якому жили гончарі, які з глини виготовляли різний посуд  

– ―жали ринки‖.  

Ж. Соболевський вважає, що назва міста запозичена від назви 

кіммерійців (поблизу Жмеринки знайдено залишки трипільської культури, 

яку пов’язують з кіммерійцями) ассирійською мовою – gim(m)ir—гім(м)ір. В 

українській мові (як і в інших слов’янських мовах) звук ―ж‖ чергується із 

звуком ―г‖. Можливо, звідси і пішла назва наших далеких предків. Вона 

збереглася в  назвах подільських поселень Чемеринці, Чемер, Чемериси, в 

назві трави чемериці, одежі - чемерки, а згодом і в назві поселення – 

Жмеринка. 
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В кінці 60-х років ХХ ст. під час земляних робіт біля стадіону 

―Локомотив‖ були знайдені, як це було підтверджено спеціалістами 

Вінницького краєзнавчого музею, рештки трипільської культури (4-3 тис. до 

н.е.).  

Напередодні першої світової війни у Жмеринці діяло 9 фабрик і заводів 

та 36 ремісничих майстерень. Серед них: машинобудівний завод 

сільськогосподарського профілю, чавуноливарний, лісопильний та два 

цегельні заводи де загалом працювало 129 робітників. Більша частина 

працездатного населення міста працювала на залізниці. В місті налічувалось 

на цей час 1737 будинків. Населення становило 27,2 тис. чоловік. 

 

1.2. Загальні дані та географічне положення.  
Сучасна Жмеринка – місто обласного значення підпорядкування. Має 

один з найбільших вузлів Південно-Західної залізниці, є позакласною 

(великого значення, вищого рангу) залізничною вузловою станцією з 

великим транзитом пасажирів та вантажних перевезень в напрямках на Київ, 

Львів, Москву, Одесу, Сімферополь, Унгени і Чоп і далі на країни Заходу. 

Місто Жмеринка розміщується на Подільській височині – території, що 

в геоморфологічному відношенні приурочена до водороздільного плато рік 

Дніпро і Південний Буг. Знаходиться в 35 км на південний захід від 

обласного центру.  

Місто Жмеринка має вигідне географічне та геостратегічне 

розташування. Відстань від Жмеринки до столиці України – 300км. до міста-

порту Одеса – 450 км. 

 Місто Жмеринка, як і область відповідно, рівновіддалена від Східних і 

Західних кордонів України. Відстань до кордону з Російською федерацією – 

550км. Відстань до кордону з країнами ЄС – 500км. до кордону з Молдовою 

– 85км.  

М. Жмеринка має розгалужену мережу автомобільних доріг. Поряд з 

містом (1км.) проходить маршрут міжнародної автомобільної дороги 

державного значення М-21 загальною протяжністю 220,9 км ,  що сполучає 
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Житомир  - Вінниця - Могилів Подільський (державний кордон з 

Молдовою). Поблизу м. Вінниця траса М-21 перетинається з іншою 

міжнародною автомобільною дорогою державного значення М-12 загальною 

протяжністю 746,7 км, яка сполучає Стрий - Тернопіль - Кіровоград - 

Знам'янку. Обидва автошляхи мають статус європейського значення і 

позначаються відповідно Е583 та Е550. 

 

 
 

Місто має пам’ятник архітектури це - залізничний вокзал, та архітектурні 

споруди: церкви – Свято Миколаївська,  Олександра Невського, Свято 

Михайлівська, костьол Св. Олексія 
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Демографічна характеристика міста: 

 

Чисельність населення: 35,2 тис. чоловік 

Місто засноване в 1865 році 

Адміністративний рівень: Місто обласного підпорядкування 

Площа: 1826 га. 

  
 

 Герб міста         Прапор міста 

 

1.3. Природно - кліматичні умови і ресурси території 
 

Місцезнаходження. Рельєф. Місто Жмеринка розміщується на 

території, що в геоморфологічному відношенні приурочена до 

водорозподільного плато рр. Дніпро і Південний Буг. Плато пересічено 

густою балковою мережею. Абсолютні відмітки поверхні складають 280 -335 

м; ухили основної частини поверхні —  2 - 8%, схилів балок — 10 - 40%. По 

дну балок протікають невеличкі струмки, стік яких в кількох місцях 

зарегульовано ставками. 

Клімат району помірно-континентальний. Характеристика окремих 

кліматичних елементів приведена по метеостанції Жмеринка. Середньорічна 

температура повітря складає 7,0 С; середня температура січня мінус 5,9 С; 
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середня температура липня 19 С; абсолютний мінімум температур повітря за 

рік мінус 33 С; абсолютний максимум за рік плюс 38 С.  

Геологічні особливості. В геологічному відношенні місто 

характеризується розповсюдженням четвертинних відкладів, що залягають 

на неогенових відкладах. В багатьох місцях четвертинні відклади відсутні і 

на поверхню виходять неогенові. 

Четвертинні відклади представлені суглинками, пісками, глинами 

потужністю до 8 - 15 м і підстилаються неогеновими глинами, пісками, 

пісковиками вапняковими. Потужність неогенових відкладів 45 - 90 м. 

Сейсмічність району складає 6 балів. 

Гідрогеологічні умови. Ґрунтові води зафіксовані колодязями на 

глибині 3,0 - 25,0 м, в балках — 0,5 - 1,5 м. Практичне значення для 

водопостачання підземними водами має сарматський водонесучий горизонт 

(неогенові відклади), вода якого знаходиться в вапняках і пісках потужністю 

до 30 м. Свердловини цього району відрізняються підвищеною водністю, 

дебети свердловин змінюються в межах 0,55 - 6,94 л/с при зниженні на 10 м. 

Рівень води в свердловинах коливається від 24,0 до 71,0 м. За хімічним 

складом води гідрокарбонатно-кальцієві, мінералізація до 1 г/л, загальна 

жорсткість 5,53 - 8,09 мг-екв. 

Джерелом води для постачання міста може бути водозабір, розміщений 

вздовж с. Ров. Глибина можливих свердловин на сарматському водонесучому 

горизонті глибиною свердловин до 60 м, орієнтовною потужністю 

свердловини до 940 м
3
/доб. 

 

1.4.  Опис секторів економіки. 
 

Протягом 2012 року підприємствами міста реалізовано промислової 

продукції (робіт, послуг) на 52,8 млн. грн., що складає 89% до рівня 2011 

року. Обсяг реалізованої промислової продукції за 2012 рік  на 

підприємствах склав: 

- ТОВ «Експрес» (середньооблікова кількість штатних працівників 616 

чоловік) - 22051,0 тис.грн.; 

- ДП «Жмеринкаводоканал» (середньооблікова кількість штатних 

працівників 112 чоловік) – 4933,1 тис.грн.; 

- МКП «Енергоресурс» (середньооблікова кількість штатних 

працівників 43 чоловік) – 7466,7 тис.грн. 

Найбільший виробник міста ТОВ Жмеринське підприємство «Експрес» 

протягом 2007-2012 років поступово знижувало обсяги виробництва 

продукції з 75,1 млн.грн. до 26,7 млн грн. Підприємству з року в рік  стало 

складніше втримувати  стабільне положення на ринку ремонту та 

модернізації вагонів та локомотивів, оскільки у державі спостерігається 

стійка тенденція до закупівлі нових вагонів закордонного виробництва. На 

кінець 2012 р. ситуація стала загрозливою для збереження економічної 
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спроможності підприємства. Удвічі зменшилась кількість працюючих. На 

даний час керівництвом підприємства ведуться успішні перемовини на 

отримання замовлень на ремонт вагонів для Укрзалізниці. 

Станом на 01.01.2013 року 7 підприємствами основного кола було 

отримано сумарний прибутковий фінансовий результат, який складає 3310,8 

тис.грн. Прибутки мають 85,7% підприємств на суму 3480,1 тис.грн., збитки 

– 14,3% на суму 169,3 тис.грн. Загальна чисельність працюючих на цих 

підприємствах становить – 1245 чол. 

В місті створюються прийнятні умови для розвитку бізнесу.  

 

Показники  реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців 

у 2010- 11 міс. 2013 рр. 

 

9 5

277

137

12
18

192

237

16 9

133

242

11 5

135
109

0

50

100

150

200

250

300

2010 2011 2012 11 міс. 2013

Зареєстровано юридичних осіб Припинено державну реєстрацію непрацюючих підприємств

Зареєстровано фізичних осіб - підприємців Припинено підприємницьку діяльність фізичних осіб
 

 

 
2010 2011 2012 

11 міс. 

2013 

Зареєстровано юридичних осіб 9 12 16 11 

Припинено державну реєстрацію 

непрацюючих підприємств 
5 18 9 5 

Зареєстровано фізичних осіб - 

підприємців 
277 192 133 135 

В тому числі при сприянні центру 

зайнятості 
13 8 3 9 

Припинено підприємницьку 

діяльність фізичних осіб 
137 237 242 109 
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Підприємствами автомобільного транспорту м.Жмеринка, які 

виконували вантажні перевезення на комерційній основі, (з урахуванням 

обсягів, виконаних фізичними особами – підприємцями)  за 2012 рік 

перевезено 22,9 тис. т вантажів та виконано 6470,0 тис. т. км. 

 У порівнянні з відповідним періодом 2011 року обсяг перевезених 

вантажів та вантажооборот зменшився 3,4 % та збільшився на 8,0%  

відповідно.  
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РОЗДІЛ 2. Енергетичний сектор міста 

2.1.1. Теплопостачання. 

 

Генерація теплової енергії для споживачів міста здійснюється 12 

об’єктами теплопостачання. Станом на 2013 рік на балансі МКП 

«Енергоресурс» знаходиться 3 котельні та 9 теплових пунктів. З них 10 

об’єктів теплопостачання працюють на газоподібному виді палива, а 2 на 

комбінованому: газоподібному і твердому виді палива.  

Котельні працюють за температурним графіком 95/70
о
С. Вид 

теплоносія – гаряча вода з параметрами. Система теплопостачання усіх 

котелень – закрита двотрубна з підземною й надземною прокладкою 

теплотрас та незалежною схемою підключення споживачів. Загальна 

протяжність теплових мереж становить 2,7 км. в 2-х трубному вимірі. 

Кількість споживачів бюджетної сфери – 32, інших – 10. 

Перелік котельного обладнання : 

Найменування суб'єкта 

господарювання та 

назва котельні, 

місцезнаходження, 

телефон/факс 

Основне обладнання 

Тип та марка 

засобу обліку 

теплової енергії 

теплогенеруюче обладнання 

загальна 

встановлена 

потужність 

обладнання, 

Гкал/год 

тип, марка 

котла 
вид палива 

потужність

, Гкал/год, 

ККД котла 

кількість 

котлів/стро

к 

експлуатац

ії, 

шт./років 

Котельня по вул. 

Київська, 14 
8,598 КБНГ-2,5 газ 

2,1495; 

91% 
4 / 9 

ультразвуковий 

Х-12 

Котельня по вул. 

Добролюбова, 2 
1,7196 Факел-Г газ 

0,8598; 

91% 
2 / 4 

Ультразвуковий 

НМВ-93.02 

Котельня по вул. 

Училищна, 9 
1,37568 КСВГС-08 газ 

0,68784; 

91% 
2 / 5 

Ультразвуковий 

НМВ-93.02 

Тепловий пункт по вул. 

Леніна, 41; (Військомат) 
0,08598 АОГВ-50 газ 

0,04299; 

91% 
2 / 2 

Ультразвуковий 

Multikal 601 

Тепловий пункт по вул. 

Коцюбинського, 39 

(ЗОШ №1) 

0,17196 
Факел ГСГ-

100 
газ 

0,08598; 

91% 
2 / 4 

Ультразвуковий 

Multikal 601 

Тепловий пункт пров. 

Лютневий, 3 (ЗОШ №3, 

ДНЗ №3) 

0,51588 БГВ-50 

 

Теrmodinami

k 

 

Viadrus 

 

Газ 

 

Дрова 

 

 

Дрова 

 

0,04299; 

91% 

 

100 кВт 

92% 

 

 

100 кВт 

92% 

12 / 4 

 

 

2/1 

 

 

 

1/1 

 

Ультразвуковий 

Multikal 601 



12 

План Дій зі Сталого Енергетичного розвитку міста Жмеринка  

Тепловий пункт по вул. 

Магістральна, 21 (ЗОШ 

№6) 

0,25794 Therm-100 газ 
0,08598; 

91% 
3 / 4 

Ультразвуковий 

Multikal 601 

Тепловий пункт по вул. 

Барляєва, 13 (ДНЗ №1) 
0,08598 

Факел ГСГ-

100 
газ 

0,08598; 

91% 
1 / 4 

Ультразвуковий 

Multikal 601 

Тепловий пункт по вул. 

Франко, 2 (ДНЗ №5) 
0,17196 

Рівно терм 

 

Viadrus, 

Огонек 

Газ 

 

Дрова 

0,08598; 

91% 

 

50 кВт 

 

2 / 4 

 

2/1 

 

Ультразвуковий 

Multikal 601 

Тепловий пункт по вул. 

Комарова, 44 (ДНЗ №6) 
0,17196 

Факел ГСГ-

100 
газ 

0,08598; 

91% 
2 / 4 

Ультразвуковий 

Multikal 601 

Тепловий пункт по вул. 

Космонавтів, 139 (ДНЗ 

№7) 

0,073083 Ferolli газ 
0,073083; 

91% 
1 / 4 

Ультразвуковий 

Multikal 601 

 

За 2012 рік підприємством вироблено 8358 Гкал. теплової енергії, 

реалізовано 7669 Гкал., втрати 689 Гкал. При цьому витрачено 1442 тис. 

т.у.п./ рік спожито природного газу 1359 тис. м
3 

.Фактичні питомі витрати 

палива склали 172,5 кг.у.п. при нормі 162,59 кг.у.п. Витрата електричної 

енергії склала 165 тис.кВт.год/рік. Викиди речовин в атмосферне повітря 

склали 5,567 тон. 

 

2.1.2. Водопостачання та водовідведення 

 

Вода займає особливе місце серед природних багатств Землі – її 

неможливо нічим замінити. Вода впливає на життєдіяльність людини як 

безпосередньо, в разі використання її для пиття та побутових потреб, так і 

через харчові продукти, якість яких залежить від складу води, що 

використовується для зрощення, через продукцію промислового 

виробництва, що неможливе без наявності води певної якості. 

По місту послуги з водопостачання та водовідведення надає дочірнє 

підприємство «Жмеринкаводоканал», яке в свою чергу обслуговує  10206 

абонентів та 343 підприємств і організацій, з них 302 госпрозрахункових та 

41 бюджетних установи.  

В експлуатації знаходяться три насосних станції 1974- 2011 року 

будівництва. 9 каналізаційних станцій побудовані в період з 1950 по 1997 рік. 

Головна насосна каналізаційна станція продуктивністю 400 м3/год. 

побудована в 1988 році. Очисні споруди каналізації потужністю 16000 

м3/добу здані в експлуатацію в 1988 році 

ДП «Жмеринкаводоканал» має наступний технічний потенціал: 24 

свердловини, з них 16 діючих, 1- законсервована, дебіт свердловин - 5400 

м3/добу, фактичний добуток води - 2437 м3/добу, санітарна норма на одну 

людину - 237 л/добу, три насосні станції, з них дві 1939 року побудови, одна 

1989 року, 10 насосних агрегатів – дві - 1989 року; дві -1976 року; одна -1997 
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року; одна - 1992 року; дві - 1998 року; дві-2002 року, довжина водяних 

мереж - 56,3 км.  

Дев'ять каналізаційних насосних станцій побудовані 1984 - 1997 роках, 

головна каналізаційна станція - 1988 року; міські очисні споруди - 1988 року, 

довжина каналізаційних мереж - 52,2 км. 80  %  обладнання, яке знаходиться 

в експлуатації, вдвічі перевищило строк своєї експлуатації. 19,3 % водяних та 

19,7 % каналізаційних мереж знаходяться в аварійному стані. 

Реалізовано води споживачам у 2010 – І пів. 2013 роках (тис. м
3
) 

 

№п/п Категорія споживачів 

Календарний рік 

2010 2011 2012 І пів.2013 

1 Населення 365,7 364 369,9 175 

2 Бюджетні організації 9,1 11 11,8 5,1 

3 Інші споживачі 14,5 13,1 14,5 6,4 

  Разом 389,3 388,1 369,2 186,5 
 

 

Розподіл споживання води різними 

категоріями у 2012 році

3%4%

93%

Бюджетні

організації 

Населення

Ішні споживачі
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Пропуск стоків у 2010 – І пів. 2013 роках (тис. м
3
) 

 

№п/п 

Категорія 

споживачів 

Календарний рік 

2010 2011 2012 І пів.2013 

1 Населення 455 426,9 434,6 205,3 

2 

Бюджетні 

організації 45,4 55,5 53,4 29,5 

3 Інші споживачі 79 71 79,6 32,6 

  Разом 579,4 553,4 567,6 267,4 
 

Пропуск стоків у відсотках в розрізі споживачів за 

2012 рік 

14%

77%

9%

Населення Бюджетні організації Ішні споживачі

 

 

2.1.3. Електропостачання. 

Електропостачання міста Жмеринка забезпечується ПАТ 

«Вінницяобленерго» СО «Жмеринськими електричними мережами». Довжина 

повітряних ліній разом -1779,755 (км), з них ПЛ – 10 кВ - 663,613(км), ПЛ - 

0,4 – 1116,142 (км). Довжина кабельних ліній разом - 25,61 км, з них КЛ -10 

кВ - 17,515 (км), КЛ - 0,4 кВ - 8,095 (км). Кількість підстанцій всього - 408 

шт. загальною потужністю 73,879 МВА З них: 

 ЗТП - 97 шт., де встановлено 103 трансформаторів потужністю - 

29,83МВА; 

  КТП - 309 шт., де встановлено 309 трансформаторів потужністю - 

43,639 МВА; 

 РП - 2 шт., де встановлено 2 трансформатора потужністю - 0,41 

МВА 
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2.1.4. Зовнішнє освітлення. 

 

Зовнішнє освітлення міста формує його власне обличчя, оскільки є не 

лише одним з елементів благоустрою, а й чинником комфорту та безпеки. У 

добро освітленому місті приємно жити, працювати, приймати гостей, 

відпочивати. Освітлення вулиць у темну пору доби підвищує безпеку руху 

транспорту та пішоходів, сприяє збереженню громадського спокою.  

Мережі зовнішнього освітлення м. Жмеринка знаходяться на балансі 

міського управління житлово – комунального господарства. 

Загальна протяжність мереж системи зовнішнього освітлення міста 

становить 83,6 км, кабельних ліній – 6,7 км, повітряних ліній 76,9 км. 

Кількість світлоточок за типами джерел світла становить 2040шт., в тому 

числі: 

- світлодіодні – 1996 шт; 

- натрієві – 39 шт; 

- ртутні – 4 шт; 

- метало галогенні – 1 шт.  

Кількість автоматизованих систем дистанційного управління зовнішнім 

освітленням – 14. 

Загальна кількість спожитої електроенергії за 2012 рік становить – 

335158 кВт/год, що на 60847 кВт/год більше або 22,2 % порівняно з 2010 

роком. 

 

Витрати електричної енергії на зовнішнє освітлення

1546

2040

1791

274,3 277,5

335,2

0

500

1000

1500

2000

2500

2010 2011 2012

Кількість 

світлоточок,

шт.

Спожито

електроенергі

ї, тис. кВт/год 
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2.1.5. Газопостачання. 

 
Газопостачання міста забезпечується Жмеринським Міжрайонним 

управлінням газового господарства. В зоні діяльності підприємства 

перебувають  розподільчі газопроводи середнього тиску – 28604 км, 

розподільчі газопроводи низького тиску 70597 км., дворові вводи низького 

тиску – 64000 км. Кількість газифікованих квартир багатоповерхових 

будинків 6942 в т. ч. встановлено лічильників – 6629 шт. Кількість 

газифікованих будинків 7486 в т. ч. встановлено лічильників – 7451 шт. 

Також, на балансі підприємства знаходяться 10 ГРП    

 

 

2.1.6. Житловий фонд міста. 

 
Житловий фонд міста складається з 8819 будинків, 8535 - приватний 

сектор, комунальної форми власності – 184 шт., житлових кооперативів – 8 

шт., об’єднання співвласників багатоквартирного будинків (ОСББ) – 18 шт., 

гуртожитків – 4 шт., небалансових будинків – 40 шт. та 30 будинків на 

балансі в управляючій компанії. 
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2847,2

57,6
88,9

10,5

3155,3

56,6
96,3

12,0

4152,9

75,0
124,1 12,6

5260,7

57,9
167,5

190,2

0

1000
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3000

4000

5000

6000
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Динаміка річних затрат бюджету на оплату енергоносіїв для 

цільових секторів муніципалітету

Освіта Охорона здоров'я Культура і мистецтво Фізична культура і спорт

2.1.7. Бюджетна сфера. 
На сьогоднішній день велика увага приділяється будівлям бюджетної 

сфери за для скорочення витрат на енергоносії. Так, по загальноосвітній 

школі №3 повністю змонтована котельня для альтернативних видів палива. 

Встановлено 3 котли. Котельня уже працює і подає тепло в школу і 

дошкільний навчальний заклад №3. Економічний ефект очікується в розмірі 

350-370 тис. грн. за опалювальний сезон. 

По загальноосвітній школі-інтернат повністю проведено капітальний 

ремонт системи опалення навчального корпусу, замінено 180 батарей, 

зроблено хімічну промивку системи опалення і каналізації. 

У ЗОШ І-ІП ст. - гімназії повністю змонтована котельня, теплотраса, 

встановлені сучасні економічні котли. Дана котельня відповідає всім нормам 

з охорони праці, економному використанню палива і даватиме економію 

близько 70 тис. грн. за опалювальний сезон. 

З такою же метою додатково уже встановлено піролізний котел в 

дитячому навчальному закладі №5, що дозволить зекономити близько 50 тис. 

грн. за опалювальний сезон 

По загальноосвітньої школи №6, побудовано сучасний дах, з 

металочерепичним покриттям, на що витрачено близько 1,9 млн. грн. з 

місцевого бюджету. 

Як видно, з наведеного вище малюнку, найбільш енергоємним 

цільовим сектором бюджетної сфери є сектор освіти, в якому функціонує 16 

навчальних закладів, з них 6 загальноосвітніх шкіл та школа-інтернат, 7 

дошкільних навчальних закладів, в яких навчається 4185 учнів та виховується 

1410 дошкільнят. 
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Наступним по енергоємності сектором муніципалітету є сектор культури 

і мистецтва, який включає: дитячу музичну школу міський історичний музей, 

будівлю музею по вул. Франко, 68 та бібліотеку сімейного читання – споруда. 

2.1.8. Транспорт та дорожня інфраструктура. 
 

На сьогоднішній день, у м.Жмеринка здійснюють перевезення три 

приватних перевізника: 

- Приватне підприємство «Діліжанс» на маршрутах №1-А 

«Райлікарня- 5-й кілометр, через центр міста», №1-Б «Райлікарня- 5-й 

кілометр, через Велику Жмеринку», №2-А «Райлікарня - 

вул.Гастелло», №3 «Петрівка-Центральний ринок»  Кількість 

транспортних засобів, що здійснюють перевезення на даних маршрутах 

37 одиниць. ( біля 20 транспортних одиниць марки  Паз, що працюють 

на газу, інші 4 Богдана, 3 Lifanа, 1 DAF, 9  Mercedes- Benz різних 

модифікацій працюють на дизельному паливі).  

- Мале приватне підприємство «Автотранспортний перевізник» на 

маршруті №6 «вул. Леніна – Залізнична лікарня». 2 транспортних 

засоби марки  Mercedes- Benz на дизельному паливі).    

- ПрАТ «Жмеринське АТП – 10512» на маршрутах  №9-А 

«Молитовний будинок-Ветеринарна лікарня» - 3 транспортних засоби  

марки Mercedes- Benz  на дизельному паливі , №7 «вул. Леніна-5-й 

кілометр» -1 транспортний засіб марки  Mercedes- Benz, що працює на 

газу. 

Мережа автобусних маршрутів по місту Жмеринка 
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Послугами пасажирського автотранспорту підприємств м. Жмеринки, 

основний вид діяльності яких є пасажирські перевезення, за 2012 рік 

скористалося 2329,0 тис. пасажирів, обсяг виконаного пасажирообороту 

склав 28029,4 тис.пас.км. У порівнянні з відповідним періодом минулого 

року кількість перевезених пасажирів та пасажирооборот збільшився на 

13,1%, та 16,6% відповідно. 

У місті Жмеринка інфраструктура міських доріг складається з 

наступних об’єктів: 

- дороги вулиць - 196 доріг протяжністю 94,7 км.; 

- дороги провулків – 94 дороги, протяжністю 20,8 км.; 

- дороги тупиків – 22 дороги, протяжністю - 2,6 км.; 

- тротуари загальною площею - 9470 м.кв. 

- мости – 3 штуки; 

- залізничні переїзди – 5 штук; 

- проїзний тунель протяжністю – 73 метри. 

В місті 29,3 км. доріг з асфальтованим та 89,4 км. з твердим покриттям. 

Через місто пролягає дорога місцевого значення Лука Барська – Шаргород – 

Ямпіль протяжністю 5,4 км. 
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РОЗДІЛ 3. Енергобаланс міста Жмеринка 

3.1. Вибір базового року 

З метою визначення базового року було проведено аналіз споживання 

усіх видів палива в місті починаючи з 2007 року, року наявності повних та 

правдивих даних. 

В подальшому базовий рік – це можливість порівнювати рівень викидів 

парникових газів від різних видів діяльності. Базовим роком для оцінки 

поточного  рівня викидів в цьому Плані дій використовується 2011 рік. 

Базовий рівень викидів парникових газів враховує викиди з різних 

джерел, але Планом дій охоплені найбільш суспільно значимі, зокрема:  

- у житловому секторі - складається із викидів за рахунок спалення 

природного газу в житлових будинках, використання електроенергії з 

державної енергетичної системи, використання теплової енергії з 

централізованої системи опалення.  

- в промисловості та сфері підприємницької діяльності – складається із 

викидів за рахунок спалення природного газу та використання електроенергії 

з державної енергетичної системи промисловими підприємствами та 

комерційними структурами, використання пального (бензин, дизпаливо) для 

потреб виробництва.  

- транспортному секторі – включає викиди на основі оцінки загального 

кілометражу пробігу дорогами міста, даних про споживання палива міським 

громадським транспортом (приватні підприємці), використання пального 

(бензин, дизпаливо), що надало управління статистики; залізничний та 

повітряний транспорт не включено.  

2.2. Аналіз споживання енергоносіїв в місті Жмеринка в 

період з 2007 по 2012 рік 

Споживання електроенергії в м. Жмеринка, МВт 

Назва/Рік 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Промисловість 2402,552 3127,290 2771,859 2418,845 2841,353 2743,875 

Держ. бюджет 1088,583 1119,873 681,981 491,224 521,695 483,219 

Обл. бюджет 41,779 309,781 294,363 273,299 362,054 528,828 

Місцевий 

бюджет 
1087,785 918,743 783,752 776,039 671,587 988,965 

ЖКГ 2831,612 2951,326 2883,766 3021,211 2763,345 2211,966 

Населення 18277,515 19816,749 20424,954 23150,385 22765,695 25147,378 

Інші 

непромислові 
4013,119 4648,619 4604,140 4875,738 5215,559 5327,521 

РАЗОМ 29742,945 32892,381 32444,815 35006,741 35141,288 37431,752 
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2011 рік
8%15%

8%

2%
1% 1%

65%

Промисловість Держ. бюджет Обл. бюджет
Місцевий бюджет ЖКГ Населення
Інші непромислові

 

Споживання природного газу в м. Жмеринка, м
3
 

Назва/Рік 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Промисловість 3270252 3265250 2710711 1720917 2284696 2706874 

Держ. бюджет 346811 260027 382865 253160 497842 260253 

Обл. бюджет 4095 3909 3970 2537 2211 4174 

Місцевий 

бюджет 

753340 607470 424441 203412 431749 324986 

Населення 23560534 22158507 22451058 19902848 21719795 20456141 

Інші 

непромислові 

1848493 2013398 2001308 804754 1761773 2325019 

РАЗОМ 30887771 29179967 28785629 23346737 27629868 26666860 

 

2011 рік

21719795

1761773

431749
4978422284696

2211

Промисловість Держ. бюджет Обл. бюджет

Місцевий бюджет Населення Інші непромислові
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Споживання рідкого палива за 2011 рік 

Найменування 

показників 

Бензин тис. 

літрів 

Дизельне 

паливо, тис. 

літрів 

Газ зріджений, 

тис. літрів 

Газ стиснений, 

тис. м
3
 

Вантажні 

автомобілі 
140,2 416,2 41,8 25,5 

Газодизельні 

пасажирські 

автомобілі 
17,2 242,5 50,9 196,9 

Пасажирські 

легкові 

автомобілі 
144,8 2,4 20,2 0 

Спеціальні 

легкові 

автомобілі 
104,7 4,7 40,6 0 

Спеціальні не 

легкові 

автомобілі 
205,5 140,6 134,2  

Всього 612,4 806,4 287,7 222,4 

140,2

416,2

41,8
25,517,2

242,5

50,9

196,9

144,8

2,4
20,2

104,7

4,7

40,6

205,5

140,6

134,2

0
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200
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300

350

400

450

Вантажні

автомобілі

Газодизельні

пасажирські

автомобілі

Пасажирські

легкові

автомобілі

Спеціальні

легкові

автомобілі

Спеціальні не

легкові

автомобілі

Бензин тис. л

Дизельне

паливо, тис. л

Газ зріджений,

тис. л

Газ стиснений,

тис. м3

 

Споживання теплової енергії в м. Жмеринка, Гкал. 
 

Назва/Рік 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Промисловість       

Держ. Бюджет 2373 2487 2361 2689 2707 2383 

Місцевий бюджет 1302 2276 2897 3424 3276 3431 

Інші споживачі (не 

промислові)  

2254 2273 1742 1963 1728 1856 

Разом 5929 7036 7000 8076 7708 7670 
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РОЗДІЛ 4. Адміністративна структура SEAP 

4.1. Організаційна структура 
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4.2. Нормативно-правова база 

Плану Дій розроблявся на підставі: 

1. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

2. Закон України «Про енергозбереження» від 01.07.1994 року № 74/94- 

ВР, прийнятий Верховною Радою України. 

3. Закон України «Про альтернативні джерела енергії» від 20.02.2003 

року № 555- IV,  прийнятий Верховною Радою України. 

4. Закон України «Про комбіноване виробництво теплової та 

електричної енергії (когенерація) та використання скидного 

енергопотенціалу», прийнятий Верховною Радою України 05 квітня 

2005 року, № 2509 – IV. 

5.  Постанова Кабінету Міністрів України «Про комплексні заходи 

щодо реалізації Національної енергетичної програми України», від 10 

липня 1997 року, № 731. 

6. Комплексна державна програма енергозбереження України, схвалена 

Постановою Кабінету Міністрів України від 05 лютого 1997 року, № 

148. 

7. Постанова Кабінету Міністрів України «Про програму державної 

підтримки розвитку нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії, 

малої гідро і теплоенергетики» від 31 грудня 1997 року, № 505. 

8. Розпорядження КМУ №1337-р від 16.10.2008 р. «Про здійснення 

заходів щодо скорочення споживання електричної енергії бюджетними 

установами». 

9. Державна цільова економічна програма модернізації комунальної 

теплоенергетики на 2010-2014 роки затверджена Постановою КМУ від 

4 листопада 2009 року № 1216. 

10. Рамкова Конвенція ООН про зміну клімату від 09.05.1992 року, 

ратифікована Законом України № 435/96 – ВР від 29.10.1996 року. 

11.  Кіотський протокол до Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату 

від 11.12.1997 року. 

12.  «Угода міських голів» - загальноєвропейська ініціатива з 

підвищення ефективності міського господарства та зменшення викидів 

вуглекислого газу (СО2), ініційована Європейською Комісією, від 

15.01.2009 року. 

13. Програма реформування і розвитку житлово – комунального 

господарства на 2011 – 2020рр. 

14. Комплексна програма «Транспорт і місто» на 2011 -2015 роки. 

15. Комплексна програма «Екологічна безпека та охорона 

навколишнього природного середовища м. Жмеринка» на 2014 -2018 

роки. 

16. Програма економічного та соціального розвитку міста Жмеринка 

(щорічна). 
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4.3.Моніторинг виконання завдань 

Міським головою м. Жмеринка в Брюсселі 10 лютого 2010 року було 

офіційно підписано декларативну добровільну ініціативу «Угоду Мерів». 

Місто взяло на себе зобов’язанання впроваджувати на своїй територіальній 

одиниці енергоефективну політику та досягнуnи визначених загальних цілей. 

Для виконання даних завдань в складі виконавчого комітету було 

надано доручення відповідним управлінням та відділам, які сформували 

команду для вивчення існуючого стану справ, написання плану дій та 

впровадження даного плану в життя. Куратором програми виступає 

управління економіки виконавчого комітету Жмеринської міської ради. Воно 

формує запити, контролює усі ланки процесу, має відповідні повноваження 

та доступ до необхідної інформації. У разі необхідності до роботи 

залучаються представники інших відділів. Управлінь, підприємств та 

організацій. 

Учасники Угоди мерів зобов’язані подавати «Звіт про реалізацію» 

кожні два  роки після подання  Плану дій  «з метою оцінки,  моніторингу та 

підтвердження».  Зразки  для всіх типів звітності надаються  Європейською 

комісією.  Такий звіт про реалізацію повинен містити найсвіжішу 

інформацію про викиди СО2(моніторинг  інформаційних звітів щодо рівнів 

викиду). «Звіт про реалізацію» містить кількісну  інформацію про проведені 

заходи, їхній вплив на енергоспоживання та на рівень викидів СО2, а також 

аналіз  процесу реалізації  Плану дій  включно із корективними та 

превентивними заходами, якщо такі є необхідними. Він  включає аналіз 

ситуації та відповідні корективні та превентивні заходи. Бюджетні установи 

та підприємства усіх форм власності зобов’язані щоквартально та щорічно до  

3  числа  місяця наступного за звітним надавати інформацію щодо 

профінансованих та реалізованих енергозберігаючих заходів.  

Відповідно до чинного законодавства управління буде надавати 

інформацію про стан виконання Плану для депутатів міської ради у 

встановлені терміни та за необхідності поширювати дану інформацію для 

ознайомлення усіма бажаючими. 

4.4. Система енергетичного менеджменту 

Робота в сфері енергозбереження привела виконавчий комітет до 

впровадження в місті системи енергетичного менеджменту. Побудована 

багаторівнева структура із залученням працівників практично усіх відділів та 

управлінь, промислових підприємств. Результатом роботи стало чітке 

розуміння проблем на місцях, спільне вирішення проблем, зменшення 

нераціональних витрати енергоносіїв, залучення грантових коштів на 

енергозбереження, впровадження моніторингу споживання енергоносіїв.  

По бюджетним установам, що фінансуються з місцевого бюджету, 

ведеться щоденний моніторинг споживання енергоносіїв. Це дає можливість 

контролювати витрати бюджетних коштів на енергоносії, вчасно виявляти 
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аварійні ситуації у внутрішніх системах енергозабезпечення, проводити 

аналіз та виявляти слабкі зони в перевищені енергоспоживання з подальшою 

розробкою технічних та організаційних заходів для їх ліквідування. 

 

РОЗДІЛ 5. Базовий кадастр викидів 

Розрахунок базового кадастру викидів було виконано відповідно до 

вимог представлених у методичних рекомендаціях написання «плану дій». 

При формування базового кадастру викидів було зроблено повний зріз 

інформації по відповідному року з різних джерел з метою отримання 

достовірної інформації про споживання усіх видів енергетичних ресурсів. А 

відповідно і викидів вуглекислого газу в атмосферу. Зведені таблиці 

розрахунків для легшого візуального сприйняття надані в додатках. 

Даний базовий кадастр викидів буде в подальшому розраховуватися 

кожні два роки з метою дослідження тенденції зменшення, а також у разі 

необхідності внесення коректив до Плану Дій. 
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Галузі і поля 

діяльності 

Ключові дії (заходи) у 

розрахунку за сферами 

діяльності 

 

 

 

Відповідальний Імплемента

ція (дата 

початку) 

Імплементаці

я (дата 

закінчення) 

Оцінка 

вартості в 

розрахунк

у на захід, 

тис.грн. 

Очікувана 

економія 

енергії в 

розрахунку 

на захід 

[МВт*год/ 

рік] 

Очікуване 

виробництв

о енергії з 

відновлюван

их джерел в 

розрахунку 

на захід 

[МВт*год / 

рік] 

Очікуване 

зниження 

викидів 

CO2 в 

розрахунк

у на захід 

[т / рік] 

Оцінка 

скороченн

я CO2 в 

розрахунк

у на 

галузь [т / 

рік] в 2020 

році 

БУДІВЛІ, ОБЛАДНАННЯ, ПРИМІЩЕННЯ ТА ВИРОБНИЦТВА: 

6.1.Муніципал

ьні об’єкти, 

обладнання/ 

приміщення 

Впроваджені заходи  

Сектор ВНС № 4 

ДП 

«Жмеринкаводо

канал» 

2009 2010 120,00 12.2 0 5.61 28.06 

Сектор ВНС № 2 

ДП 

«Жмеринкаводо

канал» 

2011 2011 120.00 20.0 0 9.2 92.00 

Реконструкція водогону 

D=200 мм по вул. 

Космонавтів 

ДП 

«Жмеринкаводо

канал» 

2011 2011 671,50 40.3 0 18.538 120.5 

Проведення ізоляції 

труб теплопостачання 

Управління 

освіти 
2008 2009 18,15 8.1 0 2.71 29.85 

Промивка систем 

теплопостачання 

Управління 

освіти 
2008 2011 11,128 6.25 0 2.09 18.84 

Встановлення 

відбиваючих екранів за 

радіаторами в ЗНЗ 

Управління 

освіти 
2008 2012 18,309 2.81 0 0.94 7.538 

Заміна зливних бачків в 

ЗНЗ на крани натискної 

дії 

Управління 

освіти 
2008 2010 9,88 1.52 0 0.70 7.0 

Встановлення 

енергозберігаючих ламп 

освітлення 

Управління 

освіти 
2008 2010 31,0 3.99 0 1.84 17.43 

Встановлення вікон 

підвищеного класу 

енергоефективності 

Управління 

освіти 
2008 2012 297,5 15.63 0 5.24 

41.92 

 

РОЗДІЛ 6. Заходи для виконання поставлених цілей. 
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Капітальний ремонт 

даху в ЗОШ №6 

Управління 

освіти 
2012 2013 1959,8 25.0 0 8.375 58.625 

Заміна 3-х газових 

котлів в тепловому 

пункті ЗОШ№6 

МКП 

«Енергоресурс» 
2011 2011 77,0 20,952 0 7.02 63.17 

Заміна газових котлів в 

тепловому пункті ДНЗ№7 

МКП 

«Енергоресурс» 
2013 2013 58,0 9,312 0 3.12 24.95 

Модернізація теплових 

пунктів ДНЗ№3 та 

ЗОШ№3 (встановлено 

додатково котли на 

твердому паливі) 

МКП 

«Енергоресурс» 
2013 2013 282,00 69,84 0 20.05 160.37 

Заміна 150 м теплотраси 

в двотрубному 

обчисленні  

(Київська котельня) 

МКП 

«Енергоресурс» 
2013 2013 40,00 37,248 0 12.48 99.82 

Капітальний ремонт системи 

опалення з побудовою 

опалювального пункту 

потужністю 500кВт на 

твердих видах палива для 

НВК І-ІІІ ст. – гімназії. Та 

будівництво підтримуючих 

конструкцій та димопроводу 

для котельні НВК І-ІІІ ст.- 

гімназії 

Управління 

освіти 
2012 2013 706,10 25,0 0 8,5 59,5 

Планові заходи для впровадження 

Заміна насосних 

агрегатів на КНС вул. 

Декабристів 

ДП 

«Жмеринкаводо

канал» 

2014 2014 100,00 2.4 0 1.104 7.728 

Заміна насосних 

агрегатів на КНС вул. 

Шекінська 

ДП 

«Жмеринкаводо

канал» 

2015 2015 100,00 3.6 0 1.656 9.936 

Заміна насосних 

агрегатів на КНС вул. 

Гастелло 

ДП 

«Жмеринкаводо

канал» 

2015 2015 100,00 1.8 0 0.828 4.968 
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Заміна насосних  

агрегатів на КНС-90 

ДП 

«Жмеринкаводо

канал» 

2015 2015 150,00 3.6 0 1.656 9.936 

Заміна насосних 

агрегатів на КНС 

Кругла 

ДП 

«Жмеринкаводо

канал» 

2014 2014 140,00 2.4 0 1.104 7.728 

Заміна насосних 

агрегатів на КНС вул. 

Магістральна 

ДП 

«Жмеринкаводо

канал» 

2014 2014 50,00 1.2 0 0.552 3.864 

Заміна насосного 

агрегату на ГНС 

ДП 

«Жмеринкаводо

канал» 

2014 2015 350,00 18.0 0 8.28 53.82 

Заміна напірного 

колектору ГНС-ОСК 

D=300 мм протяжністю 

3600 п.м.  

ДП 

«Жмеринкаводо

канал» 

2016 2017 14000,00 250.00 0 117.3 410.55 

Монтаж частотних 

перетворювачів ВНС-3 

ДП 

«Жмеринкаводо

канал» 

2015 2015 160,00 45.0 0 20.7 103.5 

Монтаж частотних 

перетворювачів ВНС-4 

ДП 

«Жмеринкаводо

канал» 

2014 2014 160,00 45.0 0 20.7 124.2 

Заміна насосів на 

свердловинах 

ДП 

«Жмеринкаводо

канал» 

2014 2015 240,00 50,0 0 23.0 126.5 

Встановлення метало 

пластикових вікон в 

ЗОШ № 6 

Управління 

освіти 
2015 2015 235,60 18,4 0 6,164 30,82 

Встановлення метало 

пластикових вікон в 

Школі-інтернат 

Управління 

освіти 
2014 2014 312,50 19,3 0 6,466 38,79 

Встановлення метало 

пластикових вікон в 

ЦПР 

Управління 

освіти 
2016 2016 299,99 19,0 0 6,365 28,643 
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Встановлення метало 

пластикових вікон в 

ДЮСШ 

Управління 

освіти 
2015 2016 310,00 24,3 0 8,15 32,56 

Встановлення метало 

пластикових вікон в 

ДНЗ міста 

Управління 

освіти 
2016 2016 630,00 40,00 0 13,4 53,6 

Термомодернізація 

приміщення ЗОШ № 1 з 

використанням 

КТЖ(ППФ МЕКА) 

Управління 

освіти 
2016 2016 500,00 135.0 0 45.23 226.15 

Термомодернізація 

приміщення ЗОШ № 4 з 

використанням 

КТЖ(ППФ МЕКА) 

Управління 

освіти 
2015 2016 458,25 118.0 0 39.53 197.65 

Термомодернізація 

приміщення Школи-

гімназії з 

використанням 

КТЖ(ППФ МЕКА) 

Управління 

освіти 
2015 2016 525,00 150.00 0 50.25 301.5 

Реконструкція системи 

опалення ДСЮШ із 

встановленням 

електроопанелей 

HYBRID та 

терморегуляторів 

Управління 

освіти 
2014 2014 300,00 38.00 0 12.73 89.11 

Заміна котлів в котельні 

по вул. Київська на 

енергоощадні 

МКП 

«Енергоресурс» 
2014 2014 500,00 110.00 0 36.85 257.95 

Заміна котлів в 

тепловому пункті 

ДНЗ№6 на енегоощадні 

МКП 

«Енергоресурс» 
2016 2017 232,00 100.00 0 33.5 201.00 

Заміна котлів в 

тепловому пункті 

ЗОШ№6 на 

енергоощадні 

МКП 

«Енергоресурс» 
2015 2016 298,00 52.00 0 51.67 206.68 
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Проведення енерго 

аудиту приміщень 

закладів соціальної 

сфери, з використанням 

тепловізору 

Управління 

економіки 
2014 2016 120,00 21,0 0 7,98 39,90 

Впровадження 

частотного  

регулювання 

електродвигунів  

насосного парку  

ДП 

«Жмеринкаводо

канал» 

2014 2017 430,00 18,0 0 8,28 33,12 

 

Налагодження єдиної 

інформаційно-

аналітичної системи 

енергетичного і 

бюджетного 

моніторингу 

споживання 

енергетичних ресурсів 

об’єктами бюджетної 

сфери за допомогою 

програми 

«Енергобаланс» 

Управління 

економіки 
2014 2020 12,00 50,0 0 19,0 133,0 

 

Встановлення сонячних 

колекторів для підігріву 

гарячої води в ДНЗ №1, 

ДНЗ№8 (школа - 

інтернат) 

Управління 

освіти 
2016 2018 100,00 18,0 0 8,28 41,4 

Запровадження 

первинного сортування 

відходів 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

2015 2017 1500,00 230.0 0 57.27 200.45 

Рекультивація та 

обваловка міського 

сміттєзвалища 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

2014 2018 500,00 155.0 0 71.3 356.5 

Розроблення Управління 2017 2018 1000,0 450.0 0 150.75 753.75 
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документації та 

встановлення 

геотермального 

теплового насосу для 

опалення ДНЗ № 4  

освіти 

Розроблення 

документації та 

встановлення 

геотермального 

теплового насосу для 

опалення ДНЗ № 1 

Управління 

освіти 
2018 2019 1000,0 450.0 0 150.75 603.0 

 

Встановлення 

утилізаторів теплової 

енергіїна тубопроводах 

вихідних газів котлових 

агрегатів  

 2015 2016 450,0 20,0 0 6,7 26,8 

Встановлення 

геотермального 

теплового насосу для 

опалення приміщення 

міської ради 

Виконавчий 

комітет 
2015 2016 900.00 330.0 0 110.55 552.75 

6.2.Будівлі 

третинного 

сектору 

Планові заходи для впровадження 

Проведення енерго- 

аудитів будівель 

третинного сектору 

Суб’єкти 

господарювання 
2014 2018 200,00 18,0 0 6,03 24,12 

Проведення термо- 

модернізації будівель 

третинного сектору 

Суб’єкти 

господарювання 
2015 2019 2500,00 125,0 0 41,88 167,5 

Заміна старого 

потужного 

електрообладнання на 

сучасне енерго- 

ефективне 

Суб’єкти 

господарювання 
2014 2020 1000,00 50,00 0 23,0 80,5 

6.3. Житлові 

будівлі 

Планові заходи для впровадження 

Встановлення 

енергозберігаючих 

ТОВ УК 

«Жмеринський 
2014 2020 15,00 40,00 0 18,4 128,80 
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приладів освітлення, 

датчиків руху на 

вмикання та вимикання 

світла 

ККП» 

ОСББ 

Проведення енерго- 

аудитів житлових 

будинків ОСББ 

 2014 2016 130,00 15,00 0 5,03 15,09 

Термомодернізація 

житлового будинку вул. 

Будівельників, 5 

КП 

«Жмеринкакомун

сервіс» 

2015 2017 750,00 30,00 0 10,05 50,25 

6.4.Муніципал

ьне вуличне 

освітлення 

Впроваджені заходи 

Заміна 677 ламп 

розжарення на лампи 

економічного 

споживання 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

2012 2013 289,90 117,291 0 53,954 431,632 

Впровадження 

автоматичної системи 

регулювання системи 

вуличного освітлення 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

2011 2012 500,00 20,0 0 9,2 73,6 

Планові заходи для впровадження 

Заміна 350 світильників 

РКУ на світлодіодні 

LED 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

2014 2015 180,00 67,431 0 31,018 217,128 

Заміна застарілих 

кабельних мереж 

зовнішнього освітлення 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

2014 2018 450,00 35.00 0 16.1 64.40 

 

Встановлення датчиків 

руху для автоматичного 

керування зовнішнім 

освітленням в місцях 

незначного руху 

населення 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

2015 2020 250,00 12,5 0 5,75 23,0 
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Встановлення 

світильників 

зовнішнього освітлення 

з сонячними панелями 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

2015 2017 550,00 22,5 22,5 10,35 41,4 

ТРАНСПОРТ: 

6.5.Муніципал

ьний 

транспорт 

Планові заходи для впровадження 

Розроблення та 

впровадження 

оптимізованої схеми 

руху транспорту по 

місту 

Управління 

економіки, 

відділ 

містобудування 

та архітектури 

2016 2020 130,00 20,0 0 4,98 14,94 

6.6.Громадськ

ий транспорт 

Впроваджені заходи 

Заміщення 

малогабаритних 

маршрутних таксі 

автобусами більшої 

пасажиромісткості 

Суб’єкти 

господарювання  
2010 2013 4600,00 75,0 0 20,03 140,21 

Планові заходи для впровадження 

Встановлення газових 

установок на 

автомобілях 

громадського 

транспорту 

Суб’єкти 

господарювання 
2015 2020 500,0 50,0 0 12,1 42,35 

6.7.Приватни

й і 

комерційний 

транспорт 

 

Планові заходи для впровадження 

Переведення транспорту 

на використання 

газових установок 

Суб’єкти 

господарювання 
2015 2020 1000,0 100,0 0 24,1 

84,35 

 

 

МІСЦЕВЕ ВИРОБЛЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ: 

6.8. Гідро 

електроенергі

я 

Планові заходи для впровадження 

Встановлення на 

прямоточних лініях 

очисних споруд міста 

установки шнекового 

ДП 

«Жмеринкаводо

канал» 

2016 2020 2500,00 950,0 950,0 437 1748 
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типу для виробництва 

електричної енергії 

6.9. Сонячна 

Планові заходи для впровадження 

Термомодернізація 

фасадів приміщень 

ЗОШ № 3 та ДНЗ№3 з 

використанням КТЖ та 

вмонтованими 

сонячними панелями в 

фасади (ППФ МЕКА)  

Управління 

освіти 
2018 2019 2500,00 245.0 18.5 82.08 328.23 

6.10.Когенера

ція 

(електроенергі

я та теплова 

енергія) 

Планові заходи для впровадження 

Встановлення 

додаткових котлів на 

альтернативних видах 

палива ЗОШ №1 

МКП 

«Енергоресурс» 
2014 2016 1050,00 999.00 864 442.67 2213.35 

Встановлення 

додаткових котлів на 

альтернативних видах 

палива ЗОШ №6 

МКП 

«Енергоресурс» 
2015 2017 900,00 979.00 864 397.44 1589.76 

6.11. ПЛАНУВАННЯ ЗЕМЛЕВИКОРИСТАННЯ: 

Стратегічне 

міське 

планування 

Планові заходи для впровадження 

Капітальний ремонт, 

реконструкція 

світлофорної мережі 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

2014 2018 500,00 1,2 0 0,552 2,21 

Створення нових 

зелених зон загальною 

площею 6,5 га 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

2015 2020 1500,00 0 0 1123,0 3930,5 

Планування 

транспорту/мо

більності 

Планові заходи для впровадження 

Розвиток велосипедної  

інфраструктури 

Управління 

житлово-

комунального 

2015 2020 1200,00 450.00 0 112.05 392.18 
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господарства 

6.12. ІНОФРМАЦІЙНА КАМПАНІЯ: 

Консультацій

на служба 

Планові заходи для впровадження 

Надання інформацій 

посадовими особами 

усім бажаючим 

громадянам міста щодо 

енергоефективних та 

енергозберігаючих 

заходів 

Управління 

економіки 
2014 2020 3,00 0 0 0 0 

Фінансова 

підтримка та 

гранти 

Планові заходи для впровадження 

Відшкодування 

відсоткових ставок  

по кредитах на 

енергозбереження на 

конкурсній основі 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства,  

управління 

економіки 

2015 2017 500,00 0 0 0 0 

Привернення 

уваги 

громадськості 

Планові заходи для впровадження 

Проведення щорічно 

днів Сталої енергії в 

місті  

Управління 

житлово-

комунального 

господарства, 

управління 

освіти 

2014 2020 100,00 0 0 0 0 

Організація зустрічі 

громадськості із 

виробниками 

енергоефективного та 

енергозберігаючого 

обладнання 

Управління 

економіки 
2014 2020 0,00 0 0 0 0 

Сприяння в організації 

виставок 

енергоефективного та 

Управління 

економіки 
2015 2020 15,00 0 0 0 0 
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енергозберігаючого 

обладнання 

 

Проведення години 

Землі 

 

Організаційний 

відділ, ЗМІ 
2014 2020 0,00 0,1 0 0,033 0,168 

Освіта і 

тренінги 

Планові заходи для впровадження 

Організація тренінгів 

для голів ОСББ по 

підвищенню 

енергофективності 

житлових будинків та 

використання 

енергозберігаючого 

обладнання 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

та  

Управління 

економіки 

2014 2020 5,00 0 0 0 0 

Проведення 

факультативних занять 

в школах з питань 

енергозбереження 

Управління 

освіти 
2014 2020 3,00 0 0 0 0 
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РОЗДІЛ 7. Прогноз досягнення поставлених цілей до 2020 року за 

наслідками впровадження заходів 

 

За результатами розрахованої спожитої усієї енергії м. Жмеринка, а 

відповідно і викидів вуглекислого газу (СО2) у 2011 році та заходfма, які 

були впровадженні з моменту підписання європейської ініціативи «Угода 

Мерів», заходами, які плануються до впровадження у рамках даної ініціативи 

було розраховано основні показники зменшення споживання енергоносіїв та 

викидів вуглекислого газу. 

 

Вкрай важливо зауважити, що кількісні показники є не єдиним 

результатом, якого намагається досягнути міська рада при виконанні 

поставлених завдань. Формування енергоефективної думки в людей 

територіальної одиниці є також великим успіхом. Адже при таких умовах, 

надалі представники влади будуть мати підтримку громадян в даному питані. 

Підтримку, як моральну, так і фізичну. Люди за власні кошти та на власних 

об’єктах будуть впроваджувати енергоефективні заходи.  

 

Школярі – це найбільш цікава та одночасно складна категорія в 

суспільстві коли мова заходить про енергоефективність. У разі якщо 

освітніми та технічними заходами для міської влади вдасться заложити в 

свідомість школярів розуміння щодо ощадливого ставлення до енергоносіїв, 

а відповідно і до природи це буде мабуть найбільшим досягненням з усіх 

вищепречислених. Адже це капіталовкладення  що саме головне результати 

протягом дуже довгого періоду, від батьків до дітей в замкненому циклі. 

 

Результати кількісних значень зводимо в єдину таблицю. 

 

Показник 
В базовий 

2011 рік 
В 2020 році 

Відсоткове 

зменшення, 

% 

Загальне споживання енергії 

містом, МВт 
326626,18 250544,44 23,29 

Загальні викиди парникових 

газів (СО2) містом, тонн 
84726,16 66825,07 21,13 

  

 

 

Секретар міської ради      Е. Крайнік 
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Розробники Плану Дій Сталого енергетичного розвитку м. Жмеринка: 

 

Секретар міської ради: Крайнік Едуард Іванович 

 

Заступник міського голови з питань  

економіки та соціальної політики,  

начальник управління економіки: Коновал Анатолій Романович 

 

Головний спеціаліст відділу  

аналізу та прогнозування  

соціально –  економічного  розвитку  

управління економіки: Кузьміна Лариса Василівна 

 

Консультанти: 

Головний консультант: Сакалюк Дмитро Сергійович 

Городиська Ірина 

Асоціація енергоефективних міст України. 


