
Покращення ефективності 
систем теплопостачання в 
Центральній та Східній Європі



Ефективне централізоване теплопостачання з використанням від-
новлюваних джерел енергії може надійно зігріти оселі українців.

Метою проекту KeepWarm є пришвидшення 
економічно ефективних інвестицій у модер-
нізацію систем централізованого теплопо-
стачання в Центральній та Східній Європі, де 
системи теплопостачання досі часто малое-
фективні та залежать від викопного палива.

KeepWarm підтримує сталі практики оновлен-
ня теперішніх систем централізованого тепло-
постачання шляхом підвищення ефективності 
їх роботи та переходу на використання місце-
вих відновлюваних енергетичних ресурсів.

Партнери проекту поєднують різнобічну 
експертизу, яка необхідна для обміну кра-
щими практиками, що допоможе ключовим 
зацікавленим сторонам підвищити конкурентоспроможність місцевої економіки та 
скоротити викиди.

Поетапний підхід проекту побудований таким чином, аби будь-яка система цен-
тралізованого теплопостачання – чи то найбільш ефективна, чи більш традиційна 
– могла ефективно реалізувати проекти з модернізації та скорочення вуглецевих 
викидів, що сприятиме поширенню результатів проекту у країнах Європи.



KeepWarm прагне ефективної модернізації систем централізова-
ного теплопостачання.

Проект KeepWarm підтримує поетапний підхід до оновлення систем 
централізованого теплопостачання з урахуванням особливостей кожного 
міста та регіону:

Оновлення та оптимізація систем централізованого 
теплопостачання для підвищення їх ефективності

Прискорення переходу на місцеві відновлювані дже-
рела енергії у виробництві теплової енергії

Інтеграція наявних сталих джерел вторинних енергетичних 
ресурсів промислових процесів та комерційних споруд

Використання ефективних технологій виробництва енергії з 
відходів відповідно до національних стратегій поводження з 

відходами

Запровадження розумних платформ контролю систем те-
плопостачання для більш ефективного управління ними
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Підвищити експертизу фахівців, які працюють у си-
стемах централізованого теплопостачання

Залучити фінансування для економічно-привабливих 
пілотних проектів відповідно до місцевих потреб

Інтегрувати пріоритетні заходи модернізації систем 
централізованого теплопостачання у ключові страте-
гії та плани розвитку

Розробити дієві бізнес-плани та покращити 
операційне управління

Продемонструвати кращі приклади модернізова-
них систем теплопостачання, які можуть бути поши-

рені в інших регіонах Європи



У рамках проекту KeepWarm проводяться навчання 
фахівців підприємств централізованого теплопо-
стачання для підвищення їх спроможності надавати 
більш ефективні, привабливі та надійні послуги.

Покращені послуги систем централізованого тепло-
постачання також мають передбачати перехід на 
місцеві джерела відновлюваних та вторинних енер-
гетичних ресурсів, що позитивно впливатиме на довкілля та економіку регіону.

Підвищення ефективності систем централізованого теплопо-
стачання має відбуватися поруч із поступовим переходом на 
відновлювані джерела енергії.

Представники державних органів влади усіх рівнів можуть досягти кліматичних та 
енергетичних цілей державної та місцевої політики завдяки підтримці модернізації 
систем централізованого теплопостачання та включення таких проектів у програ-
ми розвитку.

Фінансування проектів модернізації систем теплопостачання може бути привабли-
вими інвестиціями для фінансових установ та інших інвесторів.

Оновлена система централізованого теплопостачання може забезпечити доступні, 
комфортні та зручні послуги з теплопостачання відповідно до потреб споживачів.

Поширення інформації про енергозбереження у побуті та екологічно відповідаль-
ну поведінку серед населення міст є важливим компонентом процесу модернізації 
теплопостачання.

KeepWarm надає можливості співпраці зацікавлених сторін за-
для оновлення систем централізованого теплопостачання.



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

Даний проект отримав співфінансування від 
Федерального міністерства економічного 

співробітництва та розвитку Німеччини.

www.KeepWarmEurope.eu
Twitter: @KeepWarm_Project
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