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1. Кінцеві споживачі 

1.1. Будівлі житлового фонду  

В м. Запорожжя станом на 01.01.2013 
налічується 4 248 житлових будинків (вище 1 
поверху) загальною площею 13 803 тис.м2. 
Переважна частина житлового фонду є 
комунальною власністю територіальної громади 
міста Запоріжжя. На нього припадає 81 % 
загальної площі житлових будинків. Дуже 
незначними темпами збільшується кількість 
об'єднань співвласників багатоквартирних 
будинків, частка загальної площі яких у 
загальній площі житла по місту становить 6 %. 
На житлово-будівельні кооперативи припадає 
13 % загальної площі житлових будинків. 

Рисунок 1.1.1 Структура житлового фонду  
м. Запоріжжя за формами власності 

 

Класифікація будівель житлового фонду за 
кількістю поверхів приведена на рисунку  1.1.2 

Рисунок 1.1.2  Класифікація будівель житлово-
го фонду м. Запоріжжя 

 

У секторі багатоквартирної житлової 
забудови кількісно переважають двох - 
трьохповерхові будинки, що становлять 43%.  

 

 

 

 

Рисунок 1.1.3. Класифікація будівель  
за роками забудови 

 

Більша частина (52%) будинків побудована в 
період 1950-1970 роки за часів Радянського 
союзу, що характеризуються значними 
втратами тепла через огороджувальні 
конструкції та потребують значної кількості 
тепла для обігріву приміщень.  

За даними аналізу енергетичного 
споживання будинків житлового фонду, 
розробленого в рамках Муніципального 
енергетичного плану Запоріжжя, фактичні 
середні загальні питомі витрати енергії спожитої 
житловими будинками становлять 220 кВт 
год/м2 в рік, із них 140 кВт год/м2 в рік припадає 
на опалення, 40  кВт год/м2 в рік - на потреби 
ГВП та 40 кВт год/м2 в рік на потреби штучного 
освітлення та побутові потреби.  

За європейськими нормами середнє 
споживання енергії на опалення та ГВП 
становить 75 кВт год/м2 в рік,  споживання 
електричної енергії - 30 кВт год/м2 в рік. 

Фактичне питоме споживання енергії 
існуючими будинками значно перевищує сучасні 
європейські норми. 

Теплопостачання будинків жилого фонду 
здійснюється від систем централізованого теп-
лопостачання (Концерн «Міські теплові мережі», 
котельня ВАТ «МОТОР СІЧ») та індивідуальни-
ми квартирними котлами. Основну долю тепло-
постачання будівель житлового фонду міста 
забезпечує Концерн «МТМ», близько 70%. 

Обсяги споживання ПЕР будівлями житлово-
го фонду на потреби опалення в період 2002-
2012 рр. приведено на рисунку  1.1.4.  
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Рисунок 1.1.4 Споживання теплової енергії на 
опалення  будівлями житлового фонду 

 
На рисунку 1.1.5 приведена структура 

споживання ПЕР з 2002 по 2012 рік.  

Рисунок 1.1.5  Споживання ПЕР будівлями 
житлового фонду 

 

В структурі споживання ПЕР будинками 
житлового фондом система централізованого 
теплопостачання займає 51% , електроенергія –
12 %, газ –37% (газові плити –16%, автономне 
опалення та ГВП–20%). 

В період з 2002 по 2012 рр. споживання 
електричної енергії зросло в 2 рази, від 
268,2 ГВт·год до 550,4 млн кВт·год в рік. 
Причиною даного росту є збільшення 
встановлення кількості побутових 
електроприладів.  

Середнє фактичне питоме споживання 
електричної енергії на м2 опалювальної площі в 
рік, складає 40 кВт год/м2.  

На сьогоднішній час в Україні не встановлені 
норми споживання електричної енергії 
житловими будинками, хоча в більшості 
європейських країн діють норми споживання 
електричної енергії. В Німеччині та Литві  норма 
споживання електричної енергії на  м2 

опалювальної площі для житлових будинків 
складає 30* кВт год/м2 в рік.  

В 2012 році споживання газу будинками 
житлового фонду склало 171,4 млн м3, газ 
використовується на приготування їжі 
(76,0 млн м3), для автономного опалення  
(90,9 млн м3) та на підігрів води для побутових 
потреб (4,4 млн м3). 

Газ на автономне теплопостачання в 
основному використовується малоповерховими 
будівлями Запоріжжя. 

За десятирічний період споживання газу 
населенням зменшилося на 30%, а саме 
знизилися  витрати газу на приготування їжі та 
ГВП, що є наслідком зниження численності 
населення, встановлення лічильників та 
збільшення тарифів. 

Зменшилися в 2 рази обсяги споживання 
ГВП від централізованого теплопостачання, що 
є також наслідком встановлення лічильників та 
збільшення тарифів. 

Споживання теплової енергії на опалення за 
10 останніх років майже не змінилося. 
Коливання обсягів споживання по роках 
пов’язано із впливом кліматичного факторів на 
відпуск тепла з котелень. 

Динаміка платежів населенням за спожиті 
енергоресурси приведена на рисунку 1.1.6. 
Найбільша частка припадає на оплату послуг 
теплопостачання - 63 % в 2012 році. 

Рисунок 1.1.6. Динаміка платежів за 
енергоресурси 
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1.2. Будівлі бюджетної сфери 

Будівлі бюджетної сфери розподіляються за 
трьома видами бюджетного фінансування: місь-
кий , обласний та державний. 

Дані про кількості будівель та їх характерис-
тики статистично обґрунтовані  тільки про буді-
влі місцевого бюджету (для 4-х основних управ-
лінь).  

Станом на 07.08.2013 року в місті Запоріжжя 
налічується 386 установ бюджетної сфери, що 
підпорядковані місцевому бюджету, загальна 
опалювальна площа будівель становить 1 136, 
9 тис. м2, із них: 

• 65 установ управління культури і мистец-
тва з опалювальною площею 46,7 тис. м2; 

• 31 установа управління з питань охорони 
здоров’я з опалювальною площею 
294,9 тис. м2; 

• 266 установ департаменту освіти і науки, 
молоді та спорту з опалювальною пло-
щею 757,6 тис. м2; 

• 8 установ управління соціального захисту 
з опалювальною площею 11,7 тис. м2; 

• 16 адміністративних будівель органів міс-
цевого самоврядування з опалювальною 
площею 26 тис. м2. 

Розподіл споживання ПЕР між різними ви-
дами бюджету приведений на рисунку 1.2.1. 

Рисунок 1.2.1. Розподіл споживання ПЕР за 
видами бюджету в 2012 р. 

 

 

Обсяг споживання ПЕР будівлями міського 
бюджету в 2012 році складають 184 ГВт год, що 
становить 46,7% від загального споживання 
всіма будівлями бюджетної сфери міста 

Загальне споживання ПЕР в 2012 будівлями 
бюджетної сфери склало 394 ГВт год, із них 
73% – система централізованого теплопоста-
чання (65%– опалення, 8% – ГВП), 19% – елек-
троенергія, 8% – газ.  

Найбільшу частку в загальному споживанню 
ПЕР бюджетною сферою займає теплова енер-
гія від централізованого теплопостачання на 
опалення – 56%. В період 2002-2012 рр. спожи-
вання в цілому не змінилося. Коливання обсягів 
споживання по роках пов’язано із впливом клі-
матичного фактору (градусо-діб опалювальних 
періодів).  

Існуючі будівлі бюджетної сфери побудовані 
за часів Радянського Союзу, мають великі втра-
ти енергії через огороджувальні конструкції та 
потребують значної кількості тепла для обігріву 
приміщень.  

За даними енергетичного аудиту, проведе-
ного в рамках Муніципального плану Запоріжжя, 
середнє питоме споживання енергії на опален-
ня складає 170 кВт год/м2 на рік, що значно пе-
ревищує існуючі норми ДБН В.2.6.-31:2006 зі 
зміною №1 від 01.07.2013 р. (45-
70 кВт·год/м2/рік) та європейські норми (15 – 
45 кВт·год/м2/рік).  

Споживання ГВП від централізованого теп-
лопостачання з 2002 по 2012 рік зменшилося в 
2,2 рази, основною причиною є встановлення 
лічильників, збільшення тарифів та перехід на 
квартирні електричні водонагрівачі. На поточ-
ний час в річному обсязі споживання теплової 
енергії від централізованого теплопостачання 
ГВП займає 10%.  

Річне споживання електричної енергії за 10 
останніх років в цілому не змінилося. Коливання 
обсягів споживання незначне по роках, лежить 
в межах 8%. В середньому споживання зали-
шилося на рівні 70 млн кВт год (25 тис. т.у.п) в 
рік. 

В 2012 році споживання газу бюджетною 
сферою склало 3,31 млн м3 (31,4 ГВт год), газ 
використовується для автономного теплопоста-
чання. За десятирічний період споживання зме-
ншилося на 27%. 
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Рисунок 1.2.2. Споживання теплової енергії 
на опалення   

 

 

Рисунок 1.2.3.  Структура споживання ПЕР 
бюджетною сферою 

 

 

Рисунок 1.2.4.  Витрати на оплату ПЕР буді-
влями бюджетної сфери 

 

Платежі за централізоване опалення та еле-
ктроенергію займають найбільшу частку у бала-
нсі витрат на оплату ПЕР та становлять 58% та 
25% відповідно.  

До 2012 року платежі за ПЕР зросли майже у 
10 разів. 

 

1.3. Вуличне освітлення 

Роботи з експлуатації, утримання, капіталь-
ного та поточного ремонтів електромереж зов-
нішнього освітлення міста, архітектурно-
декоративного освітлення, підземних переходів 
та інших об’єктів, що спеціалізуються на пере-
дачі електричної енергії, здійснюється комуна-
льним підприємством електромереж зовнішньо-
го освітлення «Запоріжміськсвітло». 

Станом на 01.01.2013 р. КП «Запоріжміськс-
вітло» експлуатує кабельно-повітряні мережі 
зовнішнього освітлення загальною довжиною 
1 473,309 км, в тому числі: «робоча» частина 
мереж становить 1 422,82 км ( у т.ч.: повітряні 
лінії (далі – ПЛ) – 906,2 км.; кабельні лінії (далі – 
КЛ) – 516,62 км.), а «не робоча» частина лінії – 
50,49 км (в т.ч. ПЛ – 15,95 км; КЛ – 34,54 км). 
Для оперативного виконання робіт в структурі 
підприємства створені експлуатаційно-технічні 
дільниці, які обслуговують мережі зовнішнього 
освітлення по районах міста. 

Для забезпечення зовнішнього освітлення 
вулиць м. Запоріжжя використовуються освіт-
лювальні прилади з різними типами ламп відпо-
відної потужності. У господарському віданні під-
приємства обліковується 40 170 шт. робочих 
світильників та 1 917 шт., що не працюють. 

Експлуатація та утримання вуличного освіт-
лення здійснюється відповідно до Додатку 3,5 
наказу державного комітету України з питань 
житлово-комунального господарства № 154 від 
23.09.2003 року. 

Рисунок 1.3.1. Структура джерел  
освітлення міста за типами ламп 

 

На потреби вуличного освітлення в 2012 році 
було спожито 13,34 ГВт·год електроенергії. Об-
сяги споживання електроенергії на потреби 
освітлення міста з диференціюванням за періо-
дами часу за період 2008 – 2012 рр. приведена 
на рисунку 1.3.2. 
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Рисунок 1.3.2. Споживання електричної ене-
ргії на потреби освітлення з диференціюван-

ням за періодами часу 

 

Загальний обсяг споживання електричної 
енергії на потреби освітлення протягом 2008 –
2012 рр. має рівномірну динаміку споживання. 
Найбільший обсяг електроенергії використову-
ється в період дії нічного тарифу, що складає в 
середньому 86% від загального споживання 
електроенергії. 

Рисунок 1.3.3. Фактичні витрати на оплату 
електричної енергії 

 

Найбільшу частку витрат на оплату електри-
чної енергії займають витрати на оплату по ніч-
ному тарифу, що складає 62% у 2012 році. 

 

1.4. Система транспорту 

Автотранспорт 

Дані про обсяги споживання бензину  та диз-
палива автомобільним транспортом на терито-
рії міста Запоріжжя надані головним управління 
статистики у Запорізькій області.  

На рисунку 1.4.1 приведена динаміка пла-
тежів за спожите моторне паливо та обсяги його 
споживання за період 2008-2012 рр. 

Рисунок 1.4.1. Споживання 
моторного палива  

 

 

Рисунок 1.4.2. Витрати на оплату моторного 
палива  

 

В 2012 році витрати на оплату моторного па-
лива склали 950 031 тис. грн. Загалом витрати 
на оплату з 2008 по 2012 рік  збільшилися в 2 
рази, що в основному пояснюється ростом вар-
тості палива.  

 

Система міського електричного  
транспорту 

ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс» забезпечує 
потреби населення у пасажироперевезеннях по 
місту. До складу підприємства входять такі 
структурні підрозділи: трамвайне депо №1, два 
тролейбусних парки, служба електрогосподарс-
тва, служба шляху, відділ експлуатації, автот-
ранспортний цех, служба по контролю за збо-
ром виручки та інші структурні підрозділи. 

Пасажирські перевезення електротранспор-
том виконують трамвайне депо та 2 тролейбус-
них парки. Трамвайне депо має 10 маршрутів, 
кількість тролейбусних маршрутів складає 8 шт. 
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Служба електрогосподарства обслуговує 
100,55 км контактної мережі трамвая та 
188,441 км тролейбуса (у два дроти), 30 тягових 
підстанцій та 6 трансформаторних підстанцій з 
встановленою потужністю 73 МВт. Служба колії 
обслуговує 100,3 км трамвайної колії. 

Основна частка електротранспорту у тро-
лейбусних парках складається з тролейбусів 
типу ЗиУ-9 (близько 75%), у трамвайних депо 
експлуатуються трамваї типу Т-3 (66 %) та типу 
Т-3М(33%). 

Рисунок 1.4.3. Показник перевезень  
пасажирів електротранспортом 

 
Як видно з рисунку 1.4.3 кількість рухомого 

складу електротранспорту постійно зменшуєть-
ся, але попит населення на перевезення місь-
ким громадський транспортом залишається на 
стабільному рівні. 

Загальна кількість пасажирів протягом 2007 
– 2011 рр. має рівномірну динаміку перевезень, 
що знаходиться в межах 81,1 – 93,5 млн чол. у 
рік, лише у 2012 році кількість пасажирів поміт-
но зменшилась на 17,8 млн чоловік відносно 
2011 року. Зниження показника перевезень па-
сажирів електротранспортом обумовлено зме-
ншенням випуску рухомого складу (трамваї та 
тролейбуси) на лінію в зв’язку з незадовільним 
технічним станом, та нестачею водійського 
складу підприємства в порівнянні з необхідною 
кількістю. 

Рисунок 1.4.4. Кількість електротранспорту, 
що знаходиться в експлуатації 

 

Нижче приведенні обсяги спожитої електри-
чної енергії на потреби міського електротранс-
порту за період 2005 – 2012 рр. Структура спо-
живання електричної енергії приведена на ри-
сунку 1.4.5.  

Рисунок 1.4.5. Структура споживання елект-
ричної енергії електротранспортом 

 

Споживання електроенергії транспортом 
зменшилось в 1,3 рази в період з 2005 по 
2012 рр. Зниження споживання електроенергії 
зумовлено зменшенням випуску рухомого скла-
ду електротранспорту на лінію.  

Структура споживання електричної енергії 
приведена на рисунку 1.4.6. 

Рисунок 1.4.6. Платежі за електричну енергію 

 

Фактичні витрати на оплату електроенергії 
спожитої електричним транспортом мають не 
стабільну динаміку. В період з 2005 по 2007 рр. 
витрати зросли у 1,6 разів, від 4,64 млн грн до 
7,46 млн грн, що пояснюється ростом тарифу 
на електроенергію в період з 2005 по 2006 рр. 
Зниження споживання витрат на оплату майже 
на 1 млн грн з 2007 по 2010 рр. пояснюється 
зменшенням споживання електроенергії з 2005 
по 2010 на 20% та стабілізацією тарифів на 
електроенергію в період з 2006 до 2010 рр. на 
рівні 20 коп./кВт·год. Підвищення тарифу у 2011 
році зумовило зростання витрат на оплату за 
електроенергію. 
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1.5. Промисловість 

Запоріжжя – один з найбільших індустріаль-
них центрів України. В місті налічується понад 
280-ти промислових підприємств, серед яких 
основну частку становлять підприємства маши-
нобудування, металургії та обробки металу, хі-
мічної та нафтохімічної промисловості, харчової 
промисловості та інші. 

Основним видом енергії, що використовуєть-
ся в промисловості є електрична енергія та газ. 
Інформація про споживання  інших видів палива 
в промисловості міста, статистично не надана. 

На рисунку 1.5.1 приведено споживання 
електроенергії та газу промисловими підприєм-
ствами в період 2002–2012 рр. 

З 2002 по 2012 споживання ПЕР в промис-
ловості зменшилося в 1,7 рази внаслідок кризо-
вих явищ в економіці в 2008-2009 років.  

За десятирічний період споживання газу від 
1 329,2 млн м3 (12481 ГВт год) в 2002 р. змен-
шилося до 630,3 млн м3 (5918 ГВт год) в 2012 
р., а електроенергія зменшилася від 7 499,5 
млн кВт год до 4 696,2 млн кВт год  . 

Рисунок 1.5.1. Споживання електроенергії та 
газу промисловими підприємствами 

 
 

Рисунок 1.5.2. Витрати на оплату електрое-
нергії та газу промисловими підприємствами 

 

1.6. Інші 

До категорії «Інші споживачі» входять коме-
рційні споживачі різних форм власності. В зага-
льному балансі споживання ПЕР без врахуван-
ня потреб промисловості категорія «Інші» за-
ймає близько 14% в 2012 році.  

На рисунку 1.6.1 приведено споживання 
ПЕР категорією споживачів «Інші» в минулі та 
майбутні періоди.  

В 2012 році споживання ПЕР склало 167,2 
тис. т у.п., із них 85% – електрична енергія, 14% 
– теплова енергія від централізованого тепло-
постачання та 1% – газ. Основним видом пали-
ва в структурі споживання є електрична енергія, 
що пояснюється наявністю великої кількості то-
ргівельних центрів. 

Рисунок 1.6.1. Споживання ПЕР категорією 
споживачів «Інші» 

 
 

Рисунок 1.6.2. Витрати на оплату  ПЕР кате-
горією споживачів «Інші» 
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2. Система водопостачання та 
водовідведення 

Водопостачання та водовідведення у м. За-
поріжжя здійснюється комунальним підприємст-
вом «Водоканал» (далі – КП «Водоканал»). 

Джерелом водопостачання служить р. Дніп-
ро, водозабір знаходиться вище греблі. Встано-
влена виробнича продуктивність комунального 
водопроводу складає 
649 тис. м³/добу. Водозабірні споруди ДВС-1 
розташовуються на лівому березі, ДВС-2 – на 
правому. 

У м. Запоріжжя стічні води міста через сис-
тему каналізаційних колекторів і каналізаційних 
насосних станцій надходять на очисні споруди. 
Стічні води проходять механічне та біологічне 
очищення на Центральних очисних спорудах 
лівого берега – ЦОС-1 (потужність 280 тис. 
м³/добу) і Центральних очисних спорудах пра-
вого берега – ЦОС-2 (потужність 110 тис. 
м³/добу). 

Споживання питної води містом постійно 
зменшується, з 2002 по  2012 рр. знизилося в 2 
рази до рівня 52,83 млн м3 у 2012 році. Таке 
зниження споживання  зумовлено, оснащенням 
споживачів вузлами обліку та економією спожи-
вачів через високі тарифи. 

На зниження споживання води до 2012 року 
значно вплинуло зменшення численності насе-
лення міста в порівнянні з 2002 роком (числен-
ність населення в 2002 році, становила 815,3 
тис. чол., а в 2012 році - 768,9 тис. чол.), що 
складає майже 6%. 

Нормами споживання води, відповідно до 
рішенням виконавчого комітету запорізької мі-
ської ради № 565 від 26.12.2011 р. «Про за-
твердження питомих норм споживання питної 
води у м. Запоріжжі», складають в середньому 
300 л/добу на одного мешканця міста, що меш-
кає в у багатоквартирному будинку.  

З врахуванням кількості населення та річних 
обсягів споживання питної води містом зроблені 
спрощені розрахунки фактичного питомого спо-
живання питної води. Згідно з даними розрахун-
ками фактичні витрати питної води на одного 
мешканця міста в 2012 році склали 190 л/добу. 

Об’єм споживання води на одного мешканця 
м. Запоріжжя значно вище в порівняні з спожи-
ванням в країнах світу. Однією з головних при-
чин високого питомого водоспоживання в жит-

ловому секторі є низька культура водоспожи-
вання населення. 

Обсяги споживання води за групами спожи-
вачів за період 2002 -2012 рр. приведені на ри-
сунку 2.1. 

В структурі споживання води за 2012 рік час-
тка населення складає 73%, закладів бюджет-
ної сфери –5% та інших споживачів –22%. Ос-
новним споживачем питної води є населення, як 
наслідок цього, загальна динаміка реалізованої 
води підприємством напряму залежить від да-
ної категорії. 

Рисунок 2.1. Структура  споживання води 

 

На цілі водопостачання та водовідведення в 
2012 році було використано 80,53 млн кВт·год 
(28,2 тис. т у.п.) електроенергії із них 67% на 
водопостачання, а 32% на водовідведення.  

Загальне приєднане електричне наванта-
ження КП «Водоканал» складає 43 МВт. 

На рисунку 2.2 приведено споживання елек-
тричної енергії на водопостачання та водовід-
ведення в період 2002 - 2012 років.  

Вслід за зменшенням обсягів водоспоживан-
ня та водовідведення в період з 2002 по 2012 
рр., майже в 2 рази зменшилися загальні витра-
ти електричної енергії підприємством.  

При впровадженні проекту ЄБРР зроблена 
модернізація насосних станцій. На жаль, не 
вдалося відокремити вплив указаних чинників 
окремо на зниження споживання електроенергії, 
тому що не була створена система моніторингу 
економії електроенергії при впровадженні прое-
кту ЄБРР. На підприємстві відсутня сучасна си-
стема обліку та аналізу енергетичних показни-
ків,структурована по районам міста та по сис-
темам водопостачання та водовідведення, а 
також по технологічним агрегатам та по підроз-
ділам  окремо. 
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Рисунок 2.2. Споживання електричної енергії 
на водопостачання та водовідведення 

 

На рисунку 2.3 приведені питомі витрати 
електричної енергії на водопостачання та водо-
відведення КП «Водоканал».  

Показники питомого споживання електричної 
енергії на водопостачання та водовідведення, 
служать для оцінки енергоефективності стану 
обладнання та дій персоналу. 

Середнє питоме споживання електричної 
енергії за останні 10 років становить на водопо-
стачання – 986 кВт·год/тис. м3 та на водовідве-
дення – 522 кВт·год/м3. 

Рисунок 2.3. Питомі витрати електричної 
енергії на водопостачання та водовідведення 

в період 2002-2012 рр. 

 

 

 

 

 

 

3. Система теплопостачання 

Теплопостачання міста здійснюється Конце-
рном «МТМ», котельною ВАТ ''Мотор Січ'', та 
автономними джерелами. 

Основну долю теплопостачання споживачів 
міста забезпечує Концерн «МТМ», близько 76%. 

Сучасна система централізованого теплопо-
стачання міста Запоріжжя спроектована та по-
будована у 60-70 роки минулого сторіччя та ба-
зується на крупних районних котельнях та при-
родному газі, як паливі. Завдяки кваліфікованої 
експлуатації, постійної малої модернізації та 
плановим ремонтам, основні фонди та теплові 
мережі знаходяться у задовільному стані, а те-
хнологічні витрати не перевищують  норматив-
них вимог. Тому тарифи на теплову енергію у 
місті є одними з найменших у Україні, а техніч-
ний стан один з найкращих. Ця теза доповню-
ється результатами енергоаудиту бюджетних та 
житлових будівель у 2012 році, які показали, що 
фактична кількість теплової енергії у споживачів 
відповідає нормативним вимогам до теплопо-
стачання будівель та забезпечує нормативні 
вимоги в опалювальних приміщеннях. Як пра-
вило, у більшості міст України домінують недо-
топи будівель. 

Загальний обсяг виробництва енергії  на по-
треби опалення та ГВП міста в 2012 році склав 
3 580 тис. Гкал. 

Структура виробництва теплової енергії на 
опалення та ГВП в минулі та майбутні періоди 
приведено на рисунку 3.1.  

У структурному відношенні річне виробницт-
во теплової енергії у м. Запоріжжя в 2012 році 
розподіляється таким чином: Концерн ''Міські 
теплові мережі'' – до 76%, ВАТ ''Мотор Січ'' та 
автономні джерела – до 24%. 

На протязі 10 річного періоду виробництво 
має нестабільну динаміку, що пов’язано з впли-
вом кліматичного фактору на відпуск тепла з 
котелень. 
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Рисунок 3.1. Структура виробництва тепло-
вої енергії на опалення та ГВП  

 
На рисунку .3.2 приведена структура розпо-

ділу теплової енергії від Концерну «МТМ» за 
минулі періоди.  

Вироблена теплова енергія розділяється на 
корисний відпуск споживачам, втрати в мережах 
та на власні потреби Концерну. Відпущена теп-
лова енергія споживачам, в свою чергу, розді-
ляється за двома напрямками: відпуск теплової 
енергії на опалення та на гаряче водопостачан-
ня. 

Рисунок 3.2. Структура розподілу теплової 
енергії від Концерну «МТМ»  

 

В середньому втрати тепла в теплових ме-
режах становлять 13,4% від загального вироб-
ництва теплової енергії, втрати на власні пот-
реби складають 2,2%. 

 

В період 2002-2012 роки обсяги відпуску ГВП 
Концерном «МТМ» зменшилися майже в 2 рази, 
від 886 до 452 тис. Гкал в рік .  

Такий спад споживання пояснюється: 

• оснащенням споживачів вузлами обліку; 

• переходом абонентів на автономне ГВП 
(встановлення електроводонагрівачів); 

• зменшенням чисельності населення міста 
майже на 6% (численність населення в 
2001 р. становила 815,3 тис. чол., а в 
2013 році - 768,9 тис. чол.). 

Серед споживачів теплової енергії на потре-
би опалення та гарячого водопостачання виді-
ляють наступні групи: населення, бюджетні ор-
ганізації та інші споживачі.  

Основним споживачем теплової енергії є на-
селення, яке займає 80,9% в структурі спожи-
вання теплової енергії на опалення та 92,9% – 
на ГВП.  

Споживання закладами бюджетної сфери та 
іншими споживачами складає на опалення – 
12,1% і 7,0%, на ГВП – 5,5% та 1,6% відповідно. 

На рисунках 1.3.3 – 1.3.5 приведено спожи-
вання теплової енергії на опалення та ГВП від 
централізованого теплопостачання та автоном-
них джерел.  

В 2012 році загальній обсяг споживання ене-
ргії на теплопостачання міста  становить 
3 071 тис. Гкал, із них 2 554 тис. Гкал на опа-
лення та 517 тис. Гкал на ГВП 

Рисунок 3.3. Загальне споживання теплової 
енергії  
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Рисунок 3.4. Витрати на оплату теплової 
енергії автономними споживачами та від теп-

лопостачальних організацій 

 

 

Рисунок 3.5. Загальне споживання теплової 
енергії на опалення  

 

 

Рисунок 3.6. Загальне споживання теплової 
енергії на ГВП 

 

Основним видом палива в системі теплопо-
стачання міста є природній газ. В 2012 році за-
гальний обсяг споживання газу на потреби теп-
лопостачання склав 480 млн м3. 

Вугілля споживається лише для опалення 
закладів бюджетної сфери, що знаходяться на 
балансі Концерну «МТМ». 

Електроенергія використовується на вироб-
ничі та побутові потреби котелень. 

Споживання електроенергії на виробничі по-
треби враховує лише витрати на технологічні 
потреби, пов'язані безпосередньо з вироблен-
ням і транспортуванням теплової енергії – ви-
трати на привід тяго-дуттьових пристроїв, насо-
сів поживних, циркуляційних, хімводоочищення, 
механізмів транспорту палива, паливоподачі, 
електрозасувок, на живлення КВП і автоматики 
та ін. 

Споживання палива, спожитого для потреб 
теплопостачання, приведено в минулі та майбу-
тні періоди приведено на рисунках .3.7 – 3.8. 

Рисунок 3.7. Загальний обсяг палива спожи-
тий на потреби теплопостачання 

 

 

Рисунок 3.8. Загальний обсяг газу спожитий 
на потреби теплопостачання 
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4. Система газопостачання 

Газопостачання міста Запоріжжя з викорис-
танням мережного природного газу відбуваєть-
ся відводами від магістрального газопроводу 
Шебелінка – Дніпропетровськ – Кривий Ріг – 
Ізмаїл через ГРС 1, ГРС 2, ГРС 3, які закільцьо-
вані між собою, також через 92 ГРП та систему 
розподільчих газопроводів високого I та II кате-
горії, середнього та низького тиску, протяжність 
мереж – 1807,51 км (в т.ч. розподільчі газопро-
води – 1222,6 км, газопроводи-вводи 584,91 км 
). 

Газ є основним енергетичним ресурсом в за-
гальній структурі споживання ПЕР містом (без 
врахування потреб промисловості).  

В 2012 році обсяг споживання газу містом 
без врахування промисловості склав 555,8 млн 
м3 (646,4 тис. т у.п.), що складає 60% від зага-
льного споживання ПЕР. 

В структурі споживання ПЕР з врахуванням 
потреб промисловості газ займає 40% , що 
складає 1 186,1 млн м3 (1 379,4 тис. т у.п.).  

На рисунку 4.1 приведена динаміка спожи-
вання газу усіма категоріями споживачів з вра-
хуванням потреб промисловості в період 2002-
2012 рр. 

З 2002 по 2012 рік споживання газу зменши-
лося в 1,7 рази, завдяки скороченню споживан-
ня газу промисловим сектором більше ніж в 2 
рази, що пояснюється спадом промислового 
виробництва. 

На рисунку 4.2 приведена динаміка спожи-
вання газу усіма категоріями споживачів без 
врахуванням потреб промисловості в минулі та 
майбутні періоди. 

Скорочення споживання газу населенням ві-
дносно незначне, пояснюється кліматичними 
факторами та встановленням лічильників газу. 
Також, масове встановлення населенням квар-
тирних електроводопідігрівачів привело до зна-
чного (більше ніж на 47%) зниження споживан-
ня газу у секторі централізованого ГВП. 

 

 

 

 

Населення скоротило обсяги споживання га-
зу в 1,2 рази, бюджетна сфера (автономні коте-
льні) - в 1,3 рази. 

 

Рисунок 4.1. Динаміка споживання газу усіма 
категоріями споживачів  

 
 

Рисунок 4.2. Споживання газу за категоріями 
споживачів, без врахування на потреби про-

мисловості 

 
 
 
 
 
 
 
 

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

млн м³

Промисловість
Теплопостачальні організації 
Населення (газові плити)
Населення  (автономне ГВП)
Населення (автономне опалення)
Бюджетна сфера (автономні котельні)
Інші

0

100

200

300

400

500

600

700

800

млн м3

Теплопостачальні організації
Населення (автономне опалення та ГВП)
Бюджетна сфера (автономне опалення та ГВП)
Інші (автономне опалення та ГВП)
Населення (газові плити)



 

15 

БАЗОВИЙ ОГЛЯД 

5. Система електропостачання  

Послуги з транспортування та постачання 
електроенергії за регульованим тарифом спо-
живачам м. Запоріжжя надає ВАТ «Запоріжжяо-
бленерго». 

Дані про навантаження споживачів електри-
чної енергії приведено в таблиці 5.1. 

Таблиця 5.1. Приєднане електричне наванта-
ження споживачів 

№ Споживачі 
Приєднане  
наванта-

ження, МВт 
1 Комунальні підприємства 103 

1.1 ЗКПМЕ « Запоріжелектротранс»  26 

1.2 КП « Запоріжміськсвітло»  7,5 

1.3 Концерн « Міські теплові мережі»  26,5 

1.4 КП « Водоканал»  43 

2 Населення 100 

3 Заклади бюджетної сфери 9 

4 Промислові підприємства 585 

5 Інше 137 

6 Взагалі по м. Запоріжжя 1037 

 

Обсяги споживання електричної енергії по 
групам споживачів в період 2002-2012 рр. при-
ведено на рисунку 5.1. 

Рисунок 5.1. Споживання електричної енергії 
містом в період 2002–2012 рр. (з врахуванням 

промисловості) 

 

 

В період 2002 – 2012 рр. основним спожива-
чем електричної енергії є промисловість, її час-
тка в загальній структурі попиту складає в сере-
дньому 80%. В 2009 році спад споживання еле-
ктричної енергії склав більш 60% порівняно з 
1991 роком, 30% порівняно з 2008 роком, що 

пояснюється зменшенням обсягів споживання 
електричної енергії завдяки скороченням поту-
жностей промислового виробництва.  

Динаміка споживання електричної енергії мі-
стом в період з 2002 по 2012 рр. з врахуванням 
потреб промислових підприємств, приведена на 
рисунку 5.2. 

Рисунок 5.2. Споживання електричної енергії 
містом, без врахування промисловості 

 
 

Загалом потреба в електричній енергії міс-
том з урахуванням потреб промисловості скла-
ла в 2012 році 5 919 млн кВт год. 

В 2012 році споживання містом електричної 
енергії без врахування потреб промисловості 
склало 1 336 млн кВт·год (467,6 тис. т у.п.), із 
них населення споживає 45% (550,4 млн 
кВт·год), будівлі бюджетної сфери –6% (73,5 
млн кВт·год), комунальні підприємства–16% та 
інші споживачі 33%.  

До категорії «Інші споживачі» входять коме-
рційні споживачі різних форм власності. 

За період з 2002 по 2012 рр. обсяги спожи-
вання електричної енергії містом збільшилися в 
1,2 рази, завдяки росту споживання населен-
ням, що склало 200% в 2012 році в порівнянні з 
2002 р. При цьому зниження обсягів споживан-
ня електричної енергії відбувався в таких кате-
горіях споживачів: бюджетна сфера – 4 %, 
КПМЕ "Запоріжелектротранс" – 32%, КП "Водо-
канал" – 51%, інші споживачі – 1%. 

Зростання споживання електричної енергії з 
2002 по 2012 рік, крім населення, спостерігаєть-
ся у Концерну «Міські теплові мережі», що 
складає 10,5%. 
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6. Загальний паливно-енергетичний та 
кліматичний баланс Запоріжжя 

Основними видами паливно-енергетичних 
ресурсів для різних потреб міста являються 
природній газ та електроенергія. 

Серед кінцевих споживачів ПЕР виділяють 
наступні групи: 

• Будівлі житлового фонду; 
• Будівлі бюджетної сфери; 
• Вуличне освітлення;  
• Транспорт; 
• Промисловість; 
• Інші будівлі; 
• Комунальні підприємства ( споживання 

електроенергії КП «Водоканал» та  Кон-
церном «МТМ») 

Загальний паливно-енергетичний баланс мі-
ста (далі - ПЕБ) Запоріжжя за 2012 р. приведе-
но на рисунку 6.3. 

Загальній обсяг паливно-енергетичних ресу-
рсів спожитих в 2012 році становить 17 696 ГВт 
год. 

В загальній структурі споживання ПЕР міс-
том в 2012 році сектор промисловості є най-
більшим енергоємним сектором, займає 61 %. 

За останні 10 років обсяги споживання ПЕР в 
секторі промисловості знизилися майже в 2 ро-
зи (електрична енергія з 7,5 ТВт·год до 4,7 
ТВт·год, газ з 1 329 млн.м3 до 630 млн.м3 ), що в 
основному пояснюється спадом промислового 
виробництва. 

Наступним енергоємнім сектором після про-
мисловості є будівлі житлового фонду, що в 
загальній структурі споживання ПЕР міста, 
складають 26 % по базі 2012 року.  

Основне споживання ПЕР в житлових будин-
ках приходиться на опалення та становить 70%. 
Більша частина (52%) будинків побудована в 
період 1950-1970 роки за часів Радянського со-
юзу, що характеризуються значними втратами 
тепла через огороджувальні конструкції та пот-
ребують значної кількості тепла для обігріву 
приміщень. За даними енергетичного аудиту, 
питоме споживання ПЕР на опалення у житло-
вих будівлях Запоріжжя становить 140 кВт 
год/м2 в рік, що значно більше  в порівняні з се-
редніми європейськими нормами та нормами 
ДБН. 

Споживання  ПЕР системою транспорту в 
загальному балансі міста становить майже 5 %, 
без врахування сектору промисловості доля 
транспорту  для ПЕР міста складає 13 %. 

Будівлі бюджетної сфери займають в за-
гальному ПЕБ – 2%. Основна частка (75 %) ПЕР 
в бюджетній сфері споживається на потреби 
опалення.  

До категорії «Інші будівлі» входять комер-
ційні споживачі різних форм власності. В зага-
льному балансі споживання ПЕР категорія «Інші 
будівлі» займає близько 3% в 2012 році, а без 
врахування потреб промисловості – 8% 

Споживання електричної енергії на потреби 
вуличного освітлення в 2013 р. становить 13,3 
ГВт год. В загальному балансі споживання ПЕР 
по місту, система вуличного освітлення займає 
менше 1 %. 

В загальному балансі споживання ПЕР міс-
том, сектор «Комунальні підприємства » ві-
дображає обсяг спожитої електричної енергії на 
потреби водопостачання і водовідведення та 
транспортування теплоносія в системі центра-
лізованого теплопостачання. 

 

Кліматичний баланс 

Кліматичний баланс відображає об'єми ви-
кидів парникових газів ( зокрема СО2), що утво-
рюються у зв'язку з енергоспоживанням на те-
риторії місцевих органів влади. Він дозволяє 
визначити головні антропогенні джерела вики-
дів СО2 та, відповідно, визначити результати 
впровадження  енергоефективних заходів, що 
направлені на зниження викидів СО2. 

На основі паливно-енергетичного балансу 
минулих та майбутніх періодів Запоріжжя побу-
довано відповідний кліматичний баланс. Для 
розрахунку викидів СО2 використовувались 
стандартні коефіцієнти викидів.  

Структура викидів СО2  без врахування пот-
реб промисловості приведена на рисунках 6.1 
– 6.2. 
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Рисунок 6.1 Баланс викидів СО2-екв містом (без врахування потреб промисловості) 

 

В структурі викидів парникових газів будівлі житлового фонду замають 58%, будівлі бюджетної 
сфери - 6% , транспорт - 13%, інші будівлі – 17%.  

Рисунок 6.2. Баланс викидів СО2-екв містом (без врахування потреб промисловості) 
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Таблиця 6.1 Споживання енергетичних ресурсів в 2012 р. 

Категорія 

Вид енергоносія 
Елект-

роенер-
гія 

Теплова 
енергія Вугілля Природ-

ний газ Бензин Дизель Зрідже-
ний газ 

Газ сти-
снений ВДЕ 

ГВт·год тис. Гкал тонн млн.м3 тис. л тис. л тис. л тис. м3 МВт год 
Будівлі бюджетної 
сфери 73,5 247,4 0,2 3,4      

Інші будівлі  406,3 131,4  1,7     10,1 
Будівлі житлового 
фонду 550,4 1 939,2  172,7      

Вуличне освітлення 13,3         
Промислові підприєм-
ства 4 696,2   630,3      

Транспорт 31,4    98 819 51 971 3 488 4 546  

КП «Водоканал» 80,5         

Концерн «МТМ» 67,7         

Загалом 5 851,7 2 318,0 0,2 808,0 98 819 51 971 3 488 4 546 10,1 

 
Таблиця 6.2 Споживання енергетичних ресурсів в 2012 р., ГВт·год 

Категорія 

Вид енергоносія 

Всього Електроенер-
гія 

Теплова 
енергія 

Природ-
ний газ Вугілля Бен-

зин 
Ди-
зель 

Зрід-
жений 

газ 

Газ 
стис-
нений 

ВДЕ 

Будівлі бюджет-
ної сфери 73,5 287,7 31,6 1,3      394,1 

Інші будівлі 406,3 152,9 15,7      10,1 585,1 
Будівлі житлово-
го фонду 550,4 2 255,3 1 621,5       4 427,2 

Вуличне освіт-
лення 13,3         13,3 

Промислові 
підприємства 4 696,2  5 918,7       10 614,9 

Транспорт 31,4    899,5 510,2 24,2 47,6  1 513,0 

КП «Водоканал» 80,5         80,5 

Концерн «МТМ» 67,7         67,7 

Загалом 5 919,4 2 695,9 7 587,6 1,3 899,5 510,2 24,2 47,6 10,1 17 695,9 

 
Таблиця 6.3 Викиди СО2 в 2012 р., тонн 

Категорія 
Вид енергоносія 

Всього Електрое-
нергія 

Теплова 
енергія 

Приро-
дний газ Вугілля Бен-

зин 
Ди-
зель 

Зрідже-
ний газ 

Газ стисне-
ний 

Будівлі бюджетної 
сфери 80 094 76 521 6 385 451     163 451 

Інші будівлі 442 917 40 662 3 179      486 758 
Будівлі житлового 
фонду 599 931 599 908 327 542      1 527 381 

Вуличне  
освітлення 14 537        14 537 

Промислові 
підприємства 5 118 821  1 195 586      6 314 407 

Транспорт 34 280    223 964 136 230 5 498 10 815 376 507 

КП "Водоканал" 87 777        87 777 
Теплопостачальні 
організації 73 765        73 765 

Загалом 6 452 123 717 091 1 532 692 451     9 044 583 
Відповідний коефі-
цієнт викидів СО2   

в (тонн/СО2) 
1,090 0,266 0,202 0,341 0,249 0,267 0,227 0,227  
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7. ДОДАТКИ 

Перевідні коефіцієнти  

Для розрахунку БКВ були обрані стандартні 
коефіцієнти викидів згідно з методологічного 
посібника «Як розробити« План дій щодо ста-
лого енергетичного розвитку » в містах Східно-
го Партнерства і Центральної Азії» Частина II - 
Базовий кадастр викидів ». Коефіцієнти викидів 
приведені нижче в таблиці. 

 

Таблиця 7.1. Перевідні коефіцієнти та коефіці-
єнти викидів СО2 

Одиниця  
енергетичної величини МВт·год СО2(т/МВт·

год) 
1 Гкал теплової енергії 1,163 0,340 

1 тис.кВт·год електроенергії 1,000 1,090 

1 тис.м3 природного газу 9,390 0,202 

1 тонна вугілля 7,200 0,341 

1 тонна мазуту 11,200 0,279 

1 тонна бензину 12,300 0,249 

1 тонна дизелю 11,900 0,267 

1 тонна зрідженого газу 13,100 0,227 

1 тонна біопалива 4,582 0,000 

 

Коефіцієнт викидів для виробництва тепло-
вої енергії розраховано згідно формули: 

КВТ = (CO2МВТ + CO2IТ − CO2EТ) / МСТ 

 

Де 

КВТ – коефіцієнт викидів для теплової енер-
гії, т/МВт·годтепло 

CO2МВТ – викиди CO2 від місцевого вироб-
ництва теплоенергії (відповідно до Таблиці В), 
тонн 

CO2IТ – викиди CO2т від теплоенергії, яка 
імпортується з території, що не підпорядкову-
ється місцевим органам влади, тонн 

 

CO2EТ –  викиди CO2, пов’язані з теплоенер-
гією, яка експортується за межі території міс-
цевих органів влади, тонн 

МСТ – місцеве споживання теплоенергії, 
МВт·годтепло 

 
 

Перелік скорочень 

SEAP – Sustainable energy action plan (ПСЕР – 
План сталого енергетичного розвит-
ку); 

ВАТ – відкрите акціонерне товариство; 

ГВП – гаряче водопостачання; 

ГРС – газорозподільна станція; 

ДБН – Державні будівельні норми; 

ДВС – дніпровська водопровідна станція; 

ЕСКО – енергосервісна компанія; 

ЄБРР – Європейський банк реконструкції та 
розвитку; 

ЖБК – житлово-будівельний кооператив; 

ЗКПМЕ – Запорізьке комунальне підприємство 
міського електротранспорту; 

КЛ – кабельна лінія; 

КП – комунальне підприємство; 

МЕП – Муніципальний енергетичний план;  

МТМ – міські теплові мережі; 

ОСББ – об’єднання співвласників багатоквар-
тирних будинків; 

ПДВ – податок на додану вартість; 

ПЕБ – паливно-енергетичний баланс; 

ПЕР – паливно-енергетичні ресурси; 

ПЛ – повітряна лінія; 

ПС – підстанція; 

СО2 – діоксид вуглецю (вуглекислий газ); 

ТОВ – товариство з обмеженою відповіда-
льністю; 

ТПВ – тверді побутові відходи; 

ЦОС – центральні очисні споруди. 
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